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kiinnitys, etuosa voisi olla paremmin kulmautunut, liikkuu melko hyvin,
esiintyy hieman hermostuneesti. NUO1 NUK4

A'DREAMS RED-BARONETT FIN38599/95 s.06/08/95
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016/91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om.KAIKKONEN PIRJO, KASKIVUORENKUJA 3C78, 02360 ESPOO

AURETAN XARO PRIDE SF30427/92 s.05/08/92
isä: AURETAN PACIFIC PRIDE SF27553/87
emä: AIRAM'S BLACK BIANCA N09584/91
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. VESTERINEN KATI, HAVUKUJA 2, 70150 KUOPIO

01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Kooltaan ja tyypiltään erittäin hyvä, erittäin vilkas uros, kaunis pää,
korvien asento epäselvä: toinen korva pystyssä toinen lupassa, hyvät
mittasuhteet, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta, kaunis väritys.
NUO1 NUK1 SA PU2
14/06/97 HELSINKI Tuomari: LATVALA REIJO
Kookas uros jolla saisi olla hieman enemmän massaa, kokoonsa nähden hieman pieni pää, purenta ok, hyvä kaula, hieman suora edestä,
runko ok, hieman pitkä sääri, liikkuu melko hyvin, hyvä väri, valitettavasti koira ei anna käsitellä. NUO EVA
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma hyvä, keskikokoinen, maskuliininen pää, saksipurenta,
hyvät silmät, hyvin kiinnittyneet mutta taitetut korvat, kuiva kaula,
normaali luusto, hyvät kulmaukset, pyöreä risti, pitäisi olla luoksepäästävämpi luonne. NUO 2

08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas isohko uros, pyöreä kallo-osa, hyvä ilme kuono-osa ja korvat, hyvä eturinta raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvät kulmaukset
ja vahva selkä, kauniit liikkeet, hyvä ryhti, liikkuu edestä kehräten, takaa hyvin. AVO1 AVK2 SA PU4
FIN MVA
AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93 s.07/10/993
isä: AURETAN VASKO WIND SF26597/91
emä: AURETAN QUEEN PATRICIA SF10553/88
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. MARTTALA MIRJA, KOIVUMÄENTIE 13 H 11, 01230 VANTAA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Jalo uros, voimakas kallo-osa, hieman avonaiset silmät, hyvä purenta,
kevyt alaleuka, hyvä kaula eturinta raajat ja käpälät, hyvä rintakehä ja
kulmaukset, hyvät liikkeet ja hännänkiinnitys. AVO1 AVK2

A'DREAMS RED-DRAGON SF35087/94 s.14/06/94
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016/91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. SALONPÄÄ NINA, HAAPATIE 2, 84100 YLIVIESKA

BESSILJAN AAVISTUS FIN42249/96 s.05/10/96
isä: OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92
emä: DADA DO'S BORN TO BE WILD SF54229/94
kasv. NIILOLA MILLA, KOUVOLA
om. RAUTIO JUHA, KASKIKATU 5 A 9, 45100 KOUVOLA

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, hyvä pää, hieman alas kiinnittyneet korvat, litteät tassut, hyvä runko ja kulmaukset, ylälinja ja häntä oikeat, koon ylärajalla, hieman löysä edestä, erinomainen liikunta. AVO1 AVK3
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Ensiluokkainen tyyppi, oikea koko, jalo, oikea pää, tummat silmät, täydellinen purenta, hyvä turkki, ihanteelliset kulmaukset edessä ja takana, syvä rinta, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana, kyynärpäät
tulisi olla paremmat, samoin liikunta ja selkä. AVO1 AVK1 SA PU1
ROP

26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Hyvin kehittynyt juniori, hyvänmuotoinen pää, kauniit silmät, korrekti
kaula, hyvä rintakehä, aavistuksen ulkokierteiset ja litteät etutassut,
hyvä selkä ja takaosa, vapaat liikkeet, ei saa tulla raskaammaksi.
JUN1 JUK1 KP
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
10kk ikäinen tiivis oikeankokoinen uros, hyvä päänmalli, tummat silmät, leikkaava purenta, voimakas kaulalinja, ikään nähden hyvä eturinta ja syvyys, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvin kauniin hirvenpunainen, erittäin hyvä liikunta. JUN1 JUK1 SA PU2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erinomainen uros, koon ylärajoilla, erinomainen pää hampaat silmät ja
korvat, erittäin tasapainoinen rakenne, erittäin hyvä etuosa, erinomaisesti kulmautunut takaosa, liikkuu hyvin mutta kiertää hieman oikeaa
etujalkaa. JUN1 JUK1 SA PU4

ADI SF32939/93 s.27/06/93
isä: ROYAL BORU ATLE SF04524/92
emä: MADECHO CORDELIA SF42135/91
kasv. HILTUNEN JAANA, YTTILÄ
om. GRÖNDAHL TARJA, MAKSJOENTIE 52, 08700 VIRKKALA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Oikea koko, kevyt kuono-osa, pyöreät silmät, liian leveä edestä, liian
pyöreä tynnyrimäinen rintakehä, matala hännänkiinnitys, liikkuu ja seisoo takaraajat allaan, luonteeltaan kiltti mutta saisi olla temperamentikkaampi. AVO 2

BOMBASTIC NUMBER ONE SF01384/93 s.04/01/93
isä: BATMAN SF12007T/85
emä: BOMBASTIC MISS FINLAND SF17813/92
kasv. JÄRVINEN ULLA, ORIMATTILA
om. PIISPA TARJA, PUOLUKKAPOLKU 20, 48710 KARHULA

AGABELLE'S CAROLUS FIN45860/96 s.02/12/96
isä: IGOR DELLA GORGONA FIN38731/96
emä: OF LEIJLIDEN CANDY FIN17310/95
kasv. JARVA PÄIVI, LAPPEENRANTA
om. TIMGREN JOHANNA, PARAISTENTIE 15A29, 00280 HELSINKI

24/05/97 KOUVOLA
AVO1 AVK2 SA PU2

BOMBASTIC SEXY SAINT FIN40697/97 s.18/05/96
isä: BRUTUS V. DIANA PSZ034620
emä: BOMBASTIC NAUGHTY GIRL PSZ035736
kasv. RÖSCH ULLA, SAKSA
om. JÄRVINEN ILPO, VÄRTTINÄKUJA 5, 16500 ORIMATTILA

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen, erittäin kaunis pää, korvat hieman pehmeät, pysty lapa,
suora olkavarsi, seisoo ja liikkuu takaraajat allaan, lyhyt töpöttävä askel, erinomainen valpas luonne. JUN 2
AURETAN ASLAK FOUR WIND SF16494/94 s.20/01/94
isä: AURETAN VASKO WIND SF26597/91
emä: AIRAM'S BLACK BIANCAA N09584/91
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. BOMAN MONICA, GILLESVÄGEN 8, 06150 BORGÅ
29/06/97 HYVINKÄÄ
AVO1 AVK3 SA PU5

Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI

16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
15kk ikäinen tiivis uros, hyvä päänmalli, tummat silmät, leikkaava purenta, voimakas kaulalinja, hyvä ylä- ja alalinja, suora laskeva lantio,
hyvä eturinta ja syvyys, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvä liikunta,
hyvin epävarma esiintyminen. JUN 3
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen, vielä hieman kevyt uros, kuonon toivoisin vahvemmaksi, purenta ok, hyvä kaula, etukulmaukset riittävät, ylälinja voisi
olla hieman suorempi ja runko hieman lyhyempi, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu takaa leveästi, muuten hyvin, hyvä luonne. NUO1 NUK3

Tuomari: KRAKE JOOP F

AURETAN DAGO DOUGLAS FIN16180/96 s.17/02/96
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: AURETAN ZAFRA ZANDALEE SF41703/93
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA

BONZER'S AMBASSADOR SF17181/89 s.01/05/89
isä: ZALZOON'S EXTEMPORE SF17482/88
emä: ALEXANDRA SF05715/87
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA

om.LARSSON MARJUKKA, LAUTTASAARENTIE 43A9, 00200 HELSINKI

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Erinomainen kokonaisuus, kevyt kuono-osa ja hieman ulkonevat silmät
häiritsevät, hyvä lyhyt runko, hyvät kulmaukset takana, hyvä hännän-

om. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, PUHURINTIE 11 AS 11, 28370 PORI
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15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma ja koko erittäin hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hieman
suuret silmät, hyvät korvat, kaunis selkälinja, hyvä eturinta rintakehä ja
raajat, vapaa liikunta. VET1 VEK1 SA PU2 ROP-VET
08/03/07 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
8-vuotias, isohko mutta hyvä kokonaisuus, hyvä kallo-osa, kevyt alaleuka, tummat silmät, hyvät raajat rintakehä selkä ja takaosa, esiintyy
hyvin ja vapaat liikkeet. VET1 VEK1 SA PU1 VSP ROP-VET
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Erinomaisessa kunnossa oleva veteraani, joka esiintyy kehässä kovin
itsevarmasti ja erittäin hyvin, hyvänkokoinen, ryhdikäs, sopiva luustoltaan, erinomaiset mittasuhteet, tummat mutta hieman pyöreät silmät,
liikkuu hyvin edestä ja takaa, erinomainen kaula ja selkä. VET1 VEK1
SA PU1 VSP ROP-VET
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyvätyyppinen, hyvärunkoinen, kaunislinjainen, hieman pyöreä
kallo, aavistuksen suuret silmät, hyvät korvat, erinomainen kaula ja
runko, hyvä väri luonne ja liikkeet, hyvin tasapainoinen esiintyjä. VET1
VEK1 SA PU1 ROP ROP-VET
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikea koko, punainen uros, erittäin hyvä pää, oikea purenta, kaunis
kaula, toivoisin paremmat kulmaukset eteen ja taakse, nouseva ylälinja liikkeessä, erittäin mukavasti kehittynyt rintakehä, hyvä etuosa, keskinkertainen liikkuja VET 2
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Melko iso hyvin säilynyt uros, voimakas, hyvä kuono-osa, kallo-osa
hieman laskeva, etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, lyhyt runko,
hyvät kulmaukset takana mutta lihakset jo hieman kuivuneet, askeleesta puuttuu voima, hyvä karva, valpas hyvä esiintyminen. VET1
VEK1 KP
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 alavasemmalta ja P1 ylävasemmalta ja -oikealta puuttuu, neliömäinen, oikea koko, hyvin tyypillinen, oikea pää ja silmät, leikkaava purenta, suora selkä, oikeat kulmaukset, hyvä rintakehä, yhdensuuntaiset
liikkeet edessä ja takana, vapaa liikunta, luja suora selkä, oikea karva
ja väri. VET 2
25/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Kompakti uros, erinomainen koko, kaunis uroksen pää, kauniit silmät,
hyvin kehittynyt rintakehä, lyhyt selkä, voimakas lanne, hyvin kulmautunut takaa, terveet yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy hyvin olosuhteisiin nähden. VET1 VEK1 SA PU1 VSP ROP-VET
26/07/97 HARJAVALTA Tuomari: SUPPAN HELMUT
Erittäin kauniisti rakentunut uros, tyypillinen pää, täysi leikkaava purenta, keskiruskeat silmät, kauniit linjat, hyvä liikunta. VET1 VEK1 SA
PU1 ROP ROP-VET BIS-VET-5

liikkeessä, hyvä väri ja luonne, hyvät tummat silmät. AVO1 AVK1 SA
PU4
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeankokoinen uros, hyvä pää etuosa ja kaula, liikkuessaan köyristää
takaosaa, löysät kyynärpäät liikkeessä, toivoisin paremmat kulmaukset
eteen, oikea takaosa, liikkuu hyvin. AVO 2
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Oikea koko, kaunis hyväilmeinen pää, etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, rintakehä hieman pyöreä, hyvä voimakas takaosa, liikkuu
edestä leveästi, terhakka hyvä esiintyminen.AVO1 AVK1 SA PU1 VSP
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Täydellinen leikkaava purenta, oikea koko, tiivis, neliömäinen, hieman
pyöreä lapa, kapea kuono, heikko alaleuka, ensiluokkainen kaula-selkälinja, voimakas säkä, hyvin muotoutunut rintaosa, oikeat lavat, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana, kyynärpäät tulisi olla paremmat, vetävät vapaat liikkeet, suora selkä. AVO1 AVK2 SA PU3
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin hyvänmallinen pieni uros, silmät hieman levottomat, erinomaiset hampaat, erittäin hyvät yhdensuuntaiset pään linjat, erittäin hyvä
rakenne kokonaisuudessaan, etutassut hieman pitkät, erittäin hyvä
takaosa ja selkä, liikkuu erittäin hyvin. AVO1 AVK2 SA PU2
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Erinomainen kokonaisuus, hyvä pää ja ryhti, lyhyt hyvä runko, etuosa
leveä ja etuliikkeet kauhovat, hyvä takaosa ja hännänkiinnitys, reipas
ja terhakka, kaunis karva. AVO1 AVK5
BONZER'S URBAN COWBOY FIN40456/96 s14/07/96
isä: ZALZOON'S HIPPY SHAKE SF06854/90
emä: BONZER'S NEVER SAY NEVER SF34854/94
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. BERGSTRÖM TIINA, MARATONTIE 25 C 11, 01280 VANTAA
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, hyvä runko pää ja ilme, hieman niukat etu- hyvät
takakulmaukset, hyvä ylälinja, hyvin kannettu häntä, erinomainen väri,
hyvä luonne. JUN1 JUK2 KP
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, urosmainen pää, yhdensuuntaiset
pään linjat, hyvä ilme, hyvin rakentunut runko, hyvät kulmaukset, liikkeitä tulisi harjoittaa, hyvä turkki ja temperamentti. JUN1 JUK2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Oikea koko, hyvin tyypillinen, tasapainoinen, hieman poskia, kapea
kuono, täydellinen leikkaava purenta, tummat silmät, suora selkä, hyvät kulmaukset edessä ja takana, hyvä täyteläinen rintaosa, vetävät
vapaat liikkeet, kiinteä selkä, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana. JUN1 JUK2 KP
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma hyvä, kookas, maskuliininen pää, korrekti purenta ja
hampaat, hyvät silmät ja korvat, riittävä rintakehä, notkoselkä, niukat
kulmaukset, varvasahdas edestä, kevyet liikkeet. JUN 2
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
13kk ikäinen, keskikokoinen, hyvin voimakas uros, hyvä pään malli,
tummat silmät, leikkaava purenta, voimakas kaulalinja, erittäin hyvä
eturinta ja syvyys, hyvä ylä- ja alalinja, laskeva lantio, hyvin rakentunut
ja -kulmautunut, hyvin kaunis hirvenpunainen väri, riittävä liikunta,
moitteeton kehäkäytös. JUN 2
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
30cm, vankka ja syvä, hieman pitkä runko, voimakas kallo, kuonon tyvi
vielä kevyt, kaunismuotoiset tummat silmät, haja-asentoiset korvat, hyvä ylälinja, oikea hännänkiinnitys, väljät yhdensuuntaiset liikkeet, tarvitsee lisää itsevarmuutta, häntä. JUN1 JUK2 KP
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin kaunis pieni uros mutta hieman hermostunut, hyvä pääntyyppi,
hieman avoimet silmät, erittäin hyvät hampaat, erinomainen etuosa ja tassut, erittäin hyvä takaosa, erittäin hyvä häntä, lennokkaat liikkeet.
JUN1 JUK2 KP

BONZER'S LIVING LEGEND SF16988/94 s.11/01/94
isä: FIGARO SF019860/83
emä: BONZER'S FUNNY-FUNNY SF11663/92
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. NILSSON SUSSIE, RUOTSI
225/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, hieman lyhyt kuono, tyhjä eturinta, hyvät tassut luusto ja
lanne, riittävät takakulmaukset, nokiset merkit, ahdas takaa, meloo
edestä. AVO 2
BONZER'S QUICKSILVER FIN12116/95 s.09/01/95
isä: ZALZOON'S HIPPY SHAKE SF06854/90
emä: BONZER'S COCTAIL GIRL SF27548/90
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. NIKKONEN ANJA, PYÖKKITIE 4, 04200 KERAVA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Erittäin tasapainoinen, hyvä koko, hyvin rakentunut, hyvät kulmaukset
ja hieman steppaavat etuliikkeet, hyvä veto. AVO1 AVK1 SA PU1
CACIB VSP
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma ja koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hyvät korvat,
kaunis selkälinja, hyvä eturinta rintakehä ja raajat, vapaa liikunta.
AVO1 AVK1 SA PU3 CACIB
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvin käyttäytyvä, kauniinvärinen, pää saisi olla hieman vakuuttavampi, vahva purenta, tummat silmät ja hyväasentoiset korvat, hyvä eturinta, ulkonevat kyynärpäät ja leveät etuliikkeet, hieman pyöreä kallo,
hyvä väritys, saisi olla hieman tyylikkäämpi. AVO1 AVK3
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hieman lihavassa kunnossa esitetty mutta hyvätyyppinen uros jolla
hieman pyöreä kallo ja kuono tyvi saisi olla täyteläisempi, hyvä ylälinja,
niukat etu- hyvät takakulmaukset, nostelee hieman liikaa eturaajoja

BRAGUE FIN36026/95 s.19/06/95
isä: AURETAN XARO PRIDE SF30427/92
emä: AURETAN ZARA ZASSI SF41704/93
kasv. VAKKILA EEVA-MARIA, MÄNTTÄ
om.
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopiva koko, lyhyehkö pää, isot silmät, hyvä purenta, hyvä kaula, köyhä eturinta, suora olkavarsi, hyvät raajat käpälät ja merkit, hyvä rinnansyvyys ja selkä, niukka kinnerkulmaus, vapaat sivuliikkeet, esiintyy
hyvin. NUO1 NUK3
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DADA DO'S BACARDI COLA SF54233/94 s.05/11/94
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. MARTIKKA AULI, NEVALANTIE 38, 54100 JOUTSENO

kat etu- riittävät takakulmaukset, hyvä väri luonne ja liikkeet. NUO1
NUK1 SA PU2 CACIB
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK1 SA PU3
07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen tyyppi sukupuolileima ja temperamentti, erinomaiset pään
linjat ja ilme, matala säkä, erinomainen tiivis runko, tasapainoisesti kulmautunut, sopiva luusto, liikkuu vapaasti ja ryhtinsä säilyttäen, harvinaisen hyvät etuliikkeet. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT ROP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen, ryhdikäs, hyvin liikkuva, alaleuka pitäisi olla voimakkaampi, purenta melko niukka, eturaajat eivät ihan suorat, hyvä runko ja
takaosa, hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeampi, terhakka ja hyvin esiintyvä. AVO1 AVK3 SA

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Hieman löysät korvat, erittäin hyvät silmät ja tasapainoinen pää, voimakkaat posket, täyteläinen runko, hyvät kulmaukset, koon ylärajalla,
hieman melova edestä, hyvä ylälinja. AVO1 AVK4
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hieman korkea, hyvä pää, oikea purenta,
hieman pehmeät korvat, hyvä selkälinja, eturintaa voisi olla enemmän,
hyvät raajat, vapaa liikunta. AVO1 AVK2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyväluonteinen, kauniinvärinen, hieman raskaspäinen uros, ilmettä
häiritsevät hieman pyöreät silmät, vahvarunkoinen, selkälinjan tulisi
olla suorempi, erinomainen eturinta, vahva luusto, epävarmat korvat,
hieman monimutkaiset etuliikkeet. AVO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Kookas hyvin voimakas hieman pyöreärunkoinen korkearaajainen uros
kuonontyvi saisi olla täyteläisempi, epävarmat korvat, niukat etu- riittävät takakulmaukset, hyvin lyhyt ja liian laskeva lantio, liikkuu takaraajat
rungon alla ja liian lyhyellä askeleella, hyvä väri ja luonne. AVO 2
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO1 AVK1 SA PU1 SERT ROP

DADA DO'S CUSTOM MADE FIN32668/95 s.16/06/95
isä: KLEINWESEN ARAM SF017533/85
emä: OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. LAAKKONEN TERHI, LIISANKATU 13, 55100 IMATRA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Ihastuttava, litteä kallo tasapainoisen kuonon kanssa, puutteellinen
eturinta, hyvät kylkiluut, täyteläinen, hyvin kulmautunut takaa, erittäin
löysä etuosa, liikkuu hyvin sivusta, tarvitsee itsevarmuutta. NUO1
NUK2 SA PU4

DADA DO'S BEST CHOICE SF54231/94 s.05/11/94
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. AIRAKSINEN LIISA, KETTULANKATU 11, 83500 OUTOKUMPU

DADA DO'S FULLMETALJACKET FIN20713/97 s.19/02/97
isä: OF LEIJLIDEN FICOLINO FIN14323/96
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. PUNKKINEN JANI, MERTAKUJA 1A5, 45160 KOUVOLA

04/01/97 KAJAANI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, hieman pyöreä kallo muuten hyvä pää
ja ilme, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja, lyhyt olkavarsi, liian lyhyt
lantio, hyvät takakulmaukset, liikkuu hieman lyhyellä askeleella, erinomainen väri ja hyvä luonne. AVO1 AVK1 SA PU2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Urosmainen, sopivankokoinen ja kehäkäyttäytymiseltään miellyttävä,
pään ilmettä häiritsevät rypyt, voimakas uroksen pää, kaunis kaula, leveät etuliikkeet, hyvä selkä, erittäin kaunis punainen väri, tummat silmät. AVO1 AVK4
17/05/97 JOENSUU Tuomari: PETERZENS BENGT
Erinomainen tyyppi, rodunomainen pää, korrekti purenta, erinomainen
ylälinja, sopiva luusto, hyvät raajat ja tassut, liikkeet yhdensuuntaiset,
aavistuksen sidotut liikkeet johtuen luisusta lantiosta. AVO1 AVK1 SA
PU2
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Hyvä kokonaisuus, lyhyehkö pää, hyvä ilme ja vahva kuono-osa, hyvä
eturinta raajat ja käpälät, hyvä runko takaosa ja kulmaukset, vahva
selkä, hyvät sivuliikkeet, leveät edestä, hyvät takaa. AVO1 AVK1 SA
PU3
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Voimakas uros, kaunis pää, korrekti selkälinja, hyvät raajat, litteät käpälät, esiintyy hyvin mutta vispaavat etuliikkeet, takana pitäisi olla parempi työntö. AVO1 AVK3 SA PU5
16/08/97 JOENSUU-LIPERI Tuomari: TALVITIE MARJA
AVO1 AVK1 SA PU2

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Erinomainen kokonaisuus, pää saisi olla hieman pidempi, hieman paksu kallo, hyvä ryhdikäs kaula, lyhyt tiivis runko, hyvä takaosa, etuosan
kulmaukset puutteelliset, mikä näkyy liikkeessä, erinomainen karva.
JUN1 JUK1 KP
DOBMAN'SERIN ARIZONA FIN36043/96 s.16/07/96
isä: BONZER'S JUST A GIGOLO SF30146/93
emä: OF LEIJLIDEN BELINDA SF52335/94
kasv. TAHVANAINEN MERJA, KUOPIO
om. TÖRNROOS RIIKKA, KIIRUNANPOLKU 2 B 19, 70820 KUOPIO
10/05/97 SUONENJOKI Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen tyyppi ja koko, tiivis neliömäinen runko, erinomainen pää
ja ilme, hyvin kiinnittyneet pystyt korvat, tummat silmät, erinomainen
purenta, tyylikäs niskalinja, hyvin kulmautuneet takaraajat, hyvin kiinnittynyt typistämätön häntä joka liikkeessä nousee, tasapainoinen tehokas liikunta, hyvä temperamentti. JUN1 JUK1 SA PU1 SERT VSP
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas, hyväluustoinen nuori uros, kaunis ilmeikäs pää, pyöreät silmät, hyvä kaula lavat raajat ja käpälät, hyvä hännänkiinnitys, vapaat
liikkeet, heittää etujalkoja sivulle, liikkuu takaa hyvin. JUN1 JUK1 SA
PU2
DOBMAN'SERIN AXEL GIGOLO FIN36045/96 s.16/07/96
isä: BONZER'S JUST A GIGOLO SF30146/93
emä: OF LEIJLIDEN BELINDA SF52335/94
kasv. TAHVANAINEN MERJA, KUOPIO
om. KESTI SARI, RATSUKUJA 10 B 8, 14200 TURENKI

DADA DO'S CROWN JEWEL FIN32667/95 s.16/06/95
isä: KLEINWESEN ARAM SF017533/85
emä: OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI

31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Erittäin hyvää tyyppiä oleva uros, jolla ilmeikäs pää, hieman kevyt alaleuka, jäntevä kaula, kaunis selkälinja, syvä leveä rinta, hyvä luusto,
riittävät kulmaukset, vapaat liikkeet. JUN1 JUK1 KP
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Voimakas, oikeankokoinen, ensiluokkainen pää, tummat silmät, oikea
purenta, erinomainen turkki ja väri, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja
takana, vetävät vapaat liikkeet, kiinteä suora selkä. JUN1 JUK1 KP
19/07/97 FORSSA Tuomari: STANTON PAUL
Aavistuksen kookas, voimakas uros, hyvänmuotoinen pää, hienot silmät, erinomainen alaleuka, erinomainen pigmentti, hyvä kaula, vahva
selkä, voimakas runko, korrektit kulmaukset takana, saisi olla aavistuksen jalompi, liikkuu erinomaisesti takaa, leveästi edestä, hyvä turkki.
JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Sopiva koko, hieman pitkä lanneosa, kaunislinjainen ja -ilmeinen pää,
hyväasentoiset korvat, kaunismuotoiset tummat silmät, seistessä kauniisti laskeva selkälinja, oikea hännänkiinnitys, hyvät kulmaukset ja

om. MERONEN VILLE, URHEILUKENTÄNTIE 1A, 45700 KUUSANKOSKI

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Tarvitsee itsevarmuutta antaakseen itsestään paremman kuvan, oikea
tyyppi, elegantti kaula, hyvä runko, koon ylärajalla, seisoo ryhdikkäästi,
hyvät liikkeet edessä, takaa hieman ristiastuntaa. NUO 2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Erinomainen ryhti, neliömäinen, kaunissäkäinen ja erinomainen liikkuja, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, hyvät silmät, kaunis
kaula, hyvä etu- ja takaosa, oikea hännänkiinnitys, rodunomaiset liikkeet ja hyvä väri. NUO1 NUK1 SA PU2 SERT CACIB
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, erittäin hyvä tyyppi, kauniit mittasuhteet, kaunis pää, hyvä
purenta, hyväasentoiset hyvin kulmautuneet raajat, luusto saisi olla
hieman vankempi, seisoo ja liikkuu hyvin, hyvä väri. NUO1 NUK3
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, hyvä pään ylälinja, hieman kevyt alaleuka, hyvät
korvat ja ilme, hyvä kaula runko ylälinja ja hännänkiinnitys, hieman niu-
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luusto, yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy ryhdikkäästi, pitkä häntä.
JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis kokonaisuus, hyvin lihaksikas uros, erinomainen pää, upea
ryhti, lyhyt runko, erinomainen takaosa, terveet hyvät liikkeet, voisi
kantaa häntäänsä hieman korkeammalla, kaunis karva, erinomainen
luonne. NUO1 NUK3 SA PU4

runko ja luusto, hyvin kulmautunut, seisoo ja liikkuu hyvin, erinomainen
väri ja karva. NUO1 NUK1 SA PU1 ROP
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Kompakti uros, kookkaanpuoleinen, hyvänmuotoinen pää, hyvä ylälinja, kaula voisi olla elegantimpi, hyvät raajat ja kulmaukset, terveet liikkeet, esiintyy hyvin. NUO1 NUK2
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Erittäin hyväntyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava ryhdikäs uros,
kuono voisi olla hieman voimakkaampi ja pidempi, hyvä kaareva kaula,
hyvät kulmaukset, hyvä ala- ja ylälinja, hyvät liikkeet, kaunis väri, hyvä
luonne. NUO1 NUK1 SA PU1 VSP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen hyvin kaunis uros, hyvä ilme, hieman paksu kallo, etuosa
voisi olla paremmin kulmautunut, erinomainen runko, hyvä vahva takaosa, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu ja esiintyy hyvin. NUO1 NUK1 SA
PU3

FURSTENBORGH HEMLÖS HURRIGAN FIN16131/96 s.22/02/96
isä: ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94
emä: A'DREAMS RED-DUCHESS SF35089/94
kasv. CEDERLUND MERJA, SILTAKYLÄ
om. NIKKANEN ARJA, KALARANNANTIE 4, 49210 HUUTJÄRVI
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Maskuliininen uros, hieman poskia, voimakas alaleuka, hyvä etuosa
kylkiluut ja lanne, hyvät kulmaukset, hieman liian iso, oikea ylälinja ja
liikkeet. JUN 2
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, erittäin hyväntyyppinen junioriuros, kuono voisi olla silmien
edestä hieman täyteläisempi, hyvä ylälinja mutta hieman pitkä lanneosa, riittävän vankat hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta, selässä
hieman tummempi väritys. JUN1 JUK2
07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Vankka syvä tiivis runko, vahva luusto, erinomainen urosmainen pää,
haja-asentoiset korvat, kauniisti laskeva selkälinja, voimakkaat takakulmaukset joista lähtee hyvä työntö liikkeeseen, kaunis väri, hyvä
luonne. NUO1 NUK2 SA PU2

HUMBLEPUP CHAOS FIN40152/95 s.17/07/95
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: OF LEIJLIDEN SAMAYARA SF05620/92
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. KARHULA JENNI, KIVITORINPOLKU 2 B 6, 68300 KÄLVIÄ
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, kaunis pää, hyvä purenta, ohuet ja
pehmeät korvat, hyvä selkälinja eturinta ja rintakehä, hyvät raajat.
arka. NUO1 NUK2
28/06/97 YLIVIESKA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Yleisvaikutelma hyvä, melko kookas neliömäinen uros, vahva luusto,
melko hyvä pää, hyvä kaula, hyvä selkälinja seistessä, vähän takakorkea liikkeessä, hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, hieman lyhyt olkavarsi, purenta voisi olla parempi saksipurenta, liikkuu länkisäärisesti takaa muuten hyvin, hieman levottomat korvat. NUO1 NUK3

FURSTENBORGH HOPPLÖS HULIGAN FIN16130/96 s.22/02/96
isä: ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94
emä: A'DREAMS RED-DUCHESS SF35089/94
kasv. CEDERLUND MERJA, SILTAKYLÄ
om. PUOLIVÄLI EIJA, HUHTASUONKATU 2-4 B, 40320 JYVÄSKYLÄ

HUMBLEPUP DELTA FIN38335/95 s.23/07/95
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: BRIHÅLI CHARMANT SF40253/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. TOIVONEN KATI, KUKANTIE 15, 01300 VANTAA

04/01/97 KAJAANI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, kuonon tyven tulee vielä täyttyä, muuten hyvä pää
ja ilme, hyvät korvat, hieman lyhyt olkavarsi, hyvä runko eturinta ja
takaosa, nostelee hieman eturaajojaan liikkeessä, liikkuu muuten hyvin, erinomainen väri ja hyvä luonne. JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Tarvitsee kehätottumusta, elegantti, urosmainen, hyvin rakennettu
koon rajaan, ylälinja ja liikkeet oikeat. JUN1 JUK1 SA PU5
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Hyvänkokoinen, erittäin hyväntyyppinen ruskea uros, hyvin tyypillinen
pää, mittasuhteiltaan hyvä rakenne, hyvä selkälinja, hyvin kulmautuneet hyväasentoiset raajat, kaunis tasainen väritys. JUN1 JUK1 SA
PU1 SERT ROP
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, tummat silmät, hyvät korvat, kaunis selkälinja, hyvä eturinta rintakehä ja raajat,
vapaa liikunta. JUN1 JUK1 SA PU1 ROP
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Ryhdikäs voimakas nuori uros, voimakas kallo-osa, hyvä ilme, hyvä
kaula lavat luusto ja käpälät, hieman tynnyrimäinen rintakehä, hyvä
takaosa, hyvä hännänkiinnitys ja liikkeet, edestä kehräävät, hyvä ryhti.
JUN1 JUK1 KP
31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla urosmainen pää, purenta ok, tummat silmät, jäntevä kaula, kaunis selkälinja, syvä leveä rinta, riittävät
kulmaukset, ryhdikäs olemus, rodunomaiset liikkeet. NUO1 NUK1 SA
PU1 SERT ROP FIN MVA
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Voimakas, neliömäinen, oikea koko, hyvin rakentunut, ensiluokkainen
pää, tummat silmät, oikea kaula-selkälinja, moitteettomat kulmaukset
edessä ja takana, hyvä rintaosa, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana, vapaa vetävä liikunta, kiinteä suora selkä, P1 alhaalta oikealta ja
vasemmalta puuttuu. NUO 2
14/06/97 PIEKSÄMÄKI Tuomari: DE RIDDER ONGHENA LILIANE
15kk, saksipurenta, hyvät pään yksityiskohdat, tummat silmät, hyvin
kehittynyt kuono, toivoisin paremmat olkavarret, hyvin kehittynyt runko,
oikein kulmautunut takaa, erittäin hyvä väri, vielä löysät etuliikkeet ja
liikkeiden tulisi olla säännöllisemmät. NUO 2
05/07/97 TORNIO Tuomari: MARTENS ELSE
Erittäin hyvä tyyppi, hyvin tasapainoinen, maskuliininen, hyvä pää ja
ilme, hyvä kaula, aavistuksen leveä, muuten riittävästi kulmautunut
edestä, hyvä takaosa, aavistuksen korkeat etuliikkeet, hyvä turkki ja
väri, muutenkin hyvät liikkeet. NUO1 NUK1 SA PU1 CACIB ROP
26/07/97 SAARIJÄRVI Tuomari: DE WALL HARRY
Maskuliininen, erinomainen tyyppi, hyvä pää, korrekti purenta, tummat
silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, erinomainen kaula selkä ja risti, hyvä

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, maskuliininen, hieman leveä kallo, rinta ja luusto oikeat, hyvät kylkiluut, hieman pitkä runko, erittäin hyvät kulmaukset, tan voisi
olla tummempi, erittäin hyvä liikkuja, ylälinja ja liikkeet oikeat. NUO 2
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, kooltaan ja tyypiltään erittäin hyvä, hieman pitkä runko, tyypillinen pää, kevytasentoiset korvat, hyvä kaula, pitkä lanneosa hieman
häiritsee, riittävän vankat hyvin kulmautuneet raajat, kauniit merkit, hyvä liikunta. NUO1 NUK3
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, tummat
silmät, ohuet pehmeät korvat, hieman pitkä lanne, hyvä rintakehä ja
raajat, vapaa liikunta. NUO1 NUK3
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Ryhdikäs nuori uros jonka pää voisi olla jalompi, hyvät tummat silmät,
jalo kaula, hyvä eturinta luusto ja rintakehä, suora olkavarsi, hyvä
takaosa kulmauksineen, hyvä selkä ja liikkeet, liikkuu leveästi edestä,
hyvin takaa. NUO1 NUK3
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kookas, hyvänvärinen ja hyväluontoinen, erinomainen sivuliikunta, hyvänmallinen pää, oikea-asentoiset leikkaamattomat korvat, tummat silmät, sen tulisi olla lanneosastaan lyhyempi, vahva takaosa, pituus häiritsee. NUO 2
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, erittäin hyvä tyyppi, riittävän punaiset hieman laajat merkit, sopiva luustonvahvuus, hyvin tyypillinen pää, pienet taittuvat korvat, hyvin kehittynyt säkä ja rintakehä, voimakkaat kulmaukset, hyvä liikunta.
NUO1 NUK1 SA PU1 SERT VSP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hieman lanneosaltaan pitkä mutta erittäin hyvätyyppinen, hieman voimakas otsa, pyöreähköt silmät, hyvä kaula, erinomainen eturinta, niukat etu- hyvät takakulmaukset ja hännänkiinnitys, hieman suuret rintamerkit, muuten hyvä väri, liikkuu hyvin. NUO1 NUK3 SA
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikea koko, black&tan uros, hieman pitkä runko, mukava, tyypillinen,
yhdensuuntaiset pään linjat, oikea saksipurenta, hyvä kaula, hyvin kehittynyt eturinta, hyvä etuosa ja kulmaukset, liikkuu hyvin. NUO1 NUK2
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Vankka uros joka on kooltaan liian suuri, koko 33cm, erinomainen
luonne, kaunis hyväilmeinen pää, hyvin suora lapa ja pysty olkavarsi,
tulisi olla lanneosaltaan lyhyempi, hieman matala hännänkiinnitys, voi-
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makkaat kulmaukset takana, epäterveet pomppivat liikkeet, kaunis karva, hyvät värit. NUO 3
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
22kk, hyvä koko, hyvä tyyppi, hyvä pää, korvat voisi kantaa paremmin,
hyvä kaula, ylälinja tarpeeksi vahva, löysät kyynärpäät, hyvä eturinta,
hyvin kulmautunut takaa, liikunta voisi olla parempi edestä ja takaa,
hyvä turkinlaatu, isot merkit rinnassa, hyvä luonne. NUO 2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Oikea koko, ensiluokkainen pää, tummat silmät, oikea purenta, hyvin
kaunis kaula-selkälinja, ensiluokkaiset kulmaukset, syvä rinta, kiiltävän
musta karva, puhtaat merkit, yhdensuuntaiset vapaat liikkeet edessä ja
takana, kiinteä suora selkä. NUO1 NUK2
14/06/97 HELSINKI Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen, hieman pitkä ja kevyt uros, hyvä pää purenta ja ilme,
hyvä pitkä kaula, ylälinja saisi olla hieman suorempi, lyhyt olkavarsi joka voisi olla paremmin kulmautunut, hyvin kulmautunut takaosa, turhan pitkä sääri, värimerkit pitäisi olla selvemmin rajatut ja voisivat olla
syvemmän väriset, liikkuu melko hyvin, hyvä ryhti, rauhallinen hyvä
luonne, rintakehän tulisi olla syvempi. NUO 2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Elegantti uros, kaunis pää, erinomainen kaula ja etuosa, hyvä rintakehä, voisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosa, erinomainen takaosa,
terveet yhdensuuntaiset liikkeet. AVO1 AVK1 SA PU2 CACIB
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen, hyvin terverakenteinen uros jonka tulisi olla lyhyempi rungoltaan, erinomainen ilme, kauniisti taittuneet korvat, kallo on hieman
paksu, hyvä etuosa, erittäin hyvä voimakas takaosa, kaunis liikunta,
erinomainen luonne. AVO1 AVK4 SA

01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, hieman kookas, erittäin hyvä tyyppi, vähän pehmeät pystyyn
nousevat korvat, alaleuan toinen P2 puuttuu, tyylikäs pää, jalo kaula,
hyvä rungon vahvuus, hieman lyhyet olkavarret, muutoin hyvät kulmaukset, vähän korkeat etuliikkeet, kaunis tasainen väritys. AVO1
AVK1 SA PU4
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hieman korkea, hyvä pää, oikea purenta,
alaleuasta puuttui hammas P2, hieman luisu lantio, hyvä eturinta ja
rintakehä, hyvät raajat. AVO1 AVK3
ISRIK CHESSMAN FIN44395/95 s.29/09/95
isä: TOJAHIN DAYSTAR DIXI SF04663/93
emä: ISRIK AKLEIA SF28143/94
kasv. MYLLYLÄ KIRSI & LASSE, ANJALANKOSKI
om.
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Kauniin punainen, pieni, erittäin hyvätyyppinen punainen uros, hyvän
tyypillinen pää, pystyt korvat, hyvät mittasuhteet, hyvät kulmaukset,
kaunis typistämätön häntä, hyvä liikunta. NUO1 NUK2 SA PU3
31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Hyvää tyyppiä oleva uros jolla ilmeikäs pää, kuono-osa voisi olla hieman voimakkaampi, jäntevä kaula, voimakas säkä, suora selkä, syvä
leveä rinta, hyvä luusto, riittävät kulmaukset, liikkeessä selän säkäkuoppa häiritsee yleisilmettä, vapaat liikkeet. NUO 2
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
Vajaa 2-vuotias, tiivis hyvänkokoinen uros, tummat silmät, leikkaava
purenta, hyvin kaunis kaulalinja, erittäin hyvä eturinta ja syvyys, hieman ulostyöntyvä lapa, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvin kaunis
hirvenpunainen väri, erittäin hyvä liikunta, temperamentikas käytös.
NUO1 NUK1 SA PU1 SERT VSP

IGOR DELLA GORGONA FIN38731/96 s.01/01/96
isä: IMPULSE DELLA GORGONA LOIDS110254
emä: IRENE DELLA GORGONA LOIVC080602
kasv. ARCHIBUSACCI IVO, ITALIA
om. JARVA PÄIVI, SAIKKOLANTIE 53, 53400 LAPPEENRANTA

KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89 s.04/09/88
isä: ROBI V. CRONSBACH ISBR8511
emä: DUSCHA MIBAIT HAMAAYAN ISBR43287
kasv. EPHRAT DAVID, ISRAEL
om. TUOMAINEN TUULA, PISTEKANGAS, 71720 KÄÄRMELAHTI

29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, erittäin hyväntyyppinen, hyvin pienikokoinen uros, tyypillinen pää, hyvä purenta, täysi hampaisto, pienet tummat silmät, hyvä
rungon pituus, riittävän vahvaluustoiset hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta, hieman pulmallinen väritys, erittäin tumma kastanjanpunainen joka lähentelee maksanväriä mutta pigmentti on täysin musta.
JUN1 JUK1
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hieman kevytluustoinen kuitenkin vielä hyvätyyppinen, kevyt kuonoosa, hieman pyöreä kallo, hyvä kaula, matala säkä, niukat etukulmaukset ja hyvin lyhyt lantio, hyvin tummanruskea väri, tarvitsee aikaa valmistuakseen, liikkuu vielä löysästi ja takaraajat rungon alla, hyvä luonne. NUO 2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Elegantti uros, mukavan kokoinen, hyvin meislattu pää ja kauniit silmät, hyvä rintakehä, niukat kulmaukset edessä ja jyrkkä risti, liikkuu
lyhyellä askeleella takaa. NUO1 NUK3
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Hyvänkokoinen hieman pitkärunkoinen uros, kallo voisi olla jalompi,
hyvä kuono-osa, riittävä kaula, pitäisi olla paremmin kulmautunut
edestä ja takaa, pehmeähkö selkä ja pitkä lanneosa, liikkeessä takakorkea, sivuliikkeiden pitäisi olla pidemmät, liikkuu ahtaasti edestä ja
takaa, kaunis väri, miellyttävä luonne. NUO 2
16/08/97 JOENSUU-LIPERI Tuomari: TALVITIE MARJA
NUO1 NUK2
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Sopivankokoinen uros jonka pää voisi olla hieman pidempi, hyvä purenta, löysät kyynärpäät, suorat takaraajojen kulmaukset, liikkuu hyvin
lyhyellä taka-askeleella. NUO 2

03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Hyvin rakentunut black&tan uros, hyvä pää, puuttuu joitakin hampaita
iän puolesta, leveä etuosa, lyhyt kaula, hyvä takaosa, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, liikkuu hyvin. VET 2
KNIGHTGEM SF20761/94 s.01/03/94
isä: AURETAN XANTO ROX SF30426/92
emä: BOMBASTIC MYSTERY GIRL SF17812/92
kasv. NYKÄNEN TAPIO, KEMI
om. TAPIO OSMO, KAAKURITIE 1 B 18, 90150 OULU
05/07/97 TORNIO Tuomari: MARTENS ELSE
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää, aavistuksen vaaleat silmät, riittävä kaula, laparakenne voisi olla parempi, hyvä runko joskin aavistuksen pitkä
lanneosa, askel voisi olla pidempi. AVO1 AVK1
LOGOBON BROWN BRODY FIN19182/95 s.27/02/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: COUNTRYGIRL'S BROWN ELOIZA SF40614/91
kasv. HANSEN ANNA, SUINULA
om. HANSEN ANNA, REKOLANTIE 8, 36200 KANGASALA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, maskuliininen, tasapainoinen pää, hyvä koko, purenta voisi
olla parempi, hieman pitkä runko, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hieman melova edestä, takaa oikein. NUO1 NUK3

ISRIK BASHIR SENADOR SF51871/94 s.14/11/94
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: A'DREAMS ESTE ELEANORAH SF05774/93
kasv. MYLLYLÄ KIRSI & LASSE, ANJALANKOSKI
om. PUOLIVÄLI EIJA, HUHTASUONKATU 2-4 B, 40320 JYVÄSKYLÄ

LOGOBON BROWN CHARLEY FIN11286/97 s.22/09/96
isä: ALFONSO SF47021/93
emä: LOGOBON BROWN BRONZE FIN19184/95
kasv. HANSEN ANNA, KANGASALA
om. UUTTO SAMI, LOUKKAANKORVENTIE 10, 31900 PUNKALAIDUN

04/01/97 KAJAANI Tuomari: TALVITIE MARJA
Kookas, mittasuhteiltaan hyvä, hyvä pää, hyvä kaula mutta hieman
matala säkä, lyhyt olkavarsi, liian lyhyt ja luisu lantio, liikkuu ja seisoo
takaraajat rungon alla, hyvä väri ja luonne, puuttuu 1x P2 alhaalta.
AVO1 AVK2
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Hieman varautunut, tasapainoinen pää, elegantti kaula, tasapainoinen
täyteläinen runko, hyvin kulmautunut, koon ylärajalla, hieman köyristynyt ylälinja. AVO1 AVK5

17/08/97 TAMPERE Tuomari: BJÖRKLUND SEPPO
Sopiva koko, riittävä luusto, ilmeikäs kuiva uroksen pää, hyvin kannetut korvat, rinta voisi olla täyteläisempi, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin.
JUN1 JUK2
MARACA ENDUROMAN FIN20326/95 s.11/03/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: MADECHO ADA SF06050/89
kasv. IKONEN MARJO, LAHTI
om. MONONEN LAURI, KYTÖSUONTIE 14, 18100 HEINOLA
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24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen, ryhdikäs mutta hieman kevyt uros, toivoisin hieman
voimakkaamman kuonon muuten hyvä pää, hyvä kuiva kaula, hyvät
kulmaukset ylälinja ja takaosa, erinomaiset liikkeet, hyvä väri ja luonne. AVO1 AVK1 SA PU3 SERT

05/07/97 IISALMI Tuomari: KUOSMANEN HANNA
Suuri yli 35cm korkea uros, sirokuonoinen pää, kaunis kaula, hyvä runko, oikein kulmautuneet raajat, häntä kaartuu selälle, koon vuoksi nolla. JUN 0
MIR MIXX FANTOM FIN31511/96 s.04/07/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: AURETAN BECCA REBECCA FIN19340/95
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. SAVELA KAIJA-HELENA, VOLTTITIE 6, 60510 HYLLYKALLIO

MIR MIXX EGON FIN19093/96 s.13/01/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: HUMBLEPUP ASTARTE SF38557/93
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. KOSKELA TIINA, MYLLYTIE 16, 94600 KEMI

10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, erittäin hyvätyyppinen jäntevä voimakas junioriuros, tyypillinen
pää, kauniit tummat silmät, hyvä purenta, hampaisto ei aivan täydellinen, rakenteessa hyvät mittasuhteet, hyvä rintakehä, edestä hieman
suora, takaa hyvin kulmautunut, voimakas jalo kaula, erittäin hyvä ylälinja päättyy typistämättömään kauniiseen häntään, kauniit merkit, hyvä liikunta. JUN1 JUK2
12/07/97 KAUHAJOKI Tuomari: ISAKSSON FOLKE
Erittäin hyvä, oikea koko, toivoisin voimakkaamman kuono-osan, aavistuksen leveä edestä, hyvät kulmaukset ja liikkeet. JUN1 JUK1 KP

20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, hyvin kookas, erittäin hyvä tyyppi, mittasuhteiltaan kaunis rakenne, hyvä luustonvahvuus, tyypillinen pää, alaleuka voisi olla hieman vahvempi, hieman otsaryppyjä, keskiruskeat silmät, hyvä purenta,
kaunis kaula, hyvä runko, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta,
kynnet ja kirsu voisivat olla mustemmat muutoin kaunis väri, erittäin
hyvä säkäosa. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT VSP
07/06/97 RAAHE Tuomari: EDMUND KARI
Kaunis ja hyvin rakentunut mutta aavistuksen kookas, koira on sopusuhtainen, runko ja luusto erittäin sopusuhtaiset, hyvät kulmaukset,
hienot liikkeet ja hieno väri. NUO1 NUK1
05/07/97 TORNIO Tuomari: MARTENS ELSE
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää ja ilme, erinomainen purenta, aavistuksen otsaryppyjä, hyvä kaula ja kaulankiinnitys, hyvä lapa mutta lyhyt
olkavarsi, hyvä takaosa, korrekti kinner, hyvät liikkeet takana, aavistuksen jäykät edestä. NUO1 NUK2 SA PU2 SERT
16/08/97 OULU Tuomari: ERICSSON DAN
Kookas tyylikäs uros, priima kaula ja selkä, erittäin hyvä takaosa, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät, hyvä ilme, aavistuksen karkea ja kookas 37cm, liikkuu hyvällä askeleella, palkinnon määrää koko. NUO 2
04/10/97 KEMI Tuomari: ENGSTRAND EDDIE
Yleisvaikutelma erinomainen, sopiva koko, erittäin kaunis pää, hyvä
kaula ja selkä, hyvä luusto, erittäin hyvin kulmautunut, aavistuksen
varvasahdas takaa, sivusta erittäin hyvät liikkeet. NUO1 NUK1 SA
PU1 SERT ROP FIN MVA

MIR MIXX GORDON FIN14418/97 s.27/12/96
isä: AURETAN VASKO WIND SF26597/91
emä: HUMBLEPUP ASTARTE SF38557/93
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. MARTTALA MIRJA, KOIVUMÄENTIE 13 H 11, 01230 VANTAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Terhakas esiintyjä, hieman hentoluustoinen, kevyt kuono-osa, niukat
kulmaukset edessä, seisoo ja liikkuu olkavarret ulkona, hyvät kulmaukset takana, hännänkiinnitys saisi olla korkeampi, hyvä karva. JUN 2
OF LEIJLIDEN BRAVE BOY SF52333/94 s.14/10/94
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: OF LEIJLIDEN THAIA SF17760/92
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. HAUHIO TATU & MÄKELÄ NINA, SILTASAARENKATU 15 C,
00530 HELSINKI

MIR MIXX ERLAND FIN19091/96 s.13/01/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: HUMBLEPUP ASTARTE SF38557/93
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. MARKKANEN PETRA, RAUTKALLIONTIE 3B17,01360 VANTAA

01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, hyvin pieni, hyvä tyyppi, saisi esiintyä hieman vapautuneemmin, pyrkii pois kehästä, kaunis pää, sopivan vahva runko, vahvat hyvin kulmautuneet raajat, liikkuu hyvin, kaunis väritys. AVO1 AVK2
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, urosmainen pää, hyvin sijoittuneet korvat, tarpeeksi vahva ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä etuosa,
hyvin kulmautunut takaa, liikkuessaan löysät kyynärpäät, hyvä turkki ja
luonne. AVO1 AVK1 SA PU3
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erinomaisen tyyppinen pieni uros, valitettavasti koira esitetään hieman
kovasti minkä takia selkälinja hieman kärsii, erinomaiset hampaat ja
etutassut, erittäin hyvä takaosa ja silmät, ei halua liikkua aina hyvin.
AVO1 AVK 1 SA PU 1 SERT VSP

31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Voimakasrakenteinen hyvätyyppinen uros jolla maskuliininen pää, hieman kevyt alaleuka, jäntevä kaula, kaunis selkälinja, syvä leveä rinta,
vahva luusto, hyvät kulmaukset, vapaat liikkeet. NUO1 NUK2
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Kookas mutta tasapainoinen voimakas uros, otsassa pyöreyttä, hyvin
asettuneet korvat, kaunismuotoiset silmät, 1xP1 puuttuu, kauniisti laskeva selkälinja, oikea hännänkiinnitys, syvä rintakehä, voimakkaat kulmaukset, tasapainoinen ravi, ryhdikäs ja itsevarma. NUO1 NUK1 SA PU2
MIR MIXX ERROL FIN19094/96 s.13/01/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: HUMBLEPUP ASTARTE SF38557/93
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. MALINEN MIIA, METSURINTIE 4 A 8, 70700 KUOPIO

OF LEIJLIDEN EMIL-X-TRA FIN42987/95 s.11/07/95
isä: OF LEIJLIDEN PILOT SF224369/85
emä: OF LEIJLIDEN EXCELLENT SF22878/88
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om.

17/05/97 JOENSUU Tuomari: PETERZENS BENGT
Erinomainen tyyppi, kaunis rodunomainen pää, hyvä runko ja kaulankiinnitys, aavistuksen etuasentoinen ja jyrkkä lapa, erinomaiset takakulmaukset, suhteellinen luusto, hyvät raajat ja tassut, liikkuu erittäin
hyvin. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT VSP
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Hyvä kokonaisuus, voimakas kallo-osa, hyvä ilme kuono-osa kaula ja
lavat, köyhä eturinta, hyvät raajat ja käpälät, vahva selkä, hyvät liikkeet
ja ylälinja. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT ROP
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Oikeantyyppinen jolla hyvin kaunis kaulalinja, hyvä pää ja purenta, hyvät kulmaukset, hieman leveät eturaajojen liikkeet. NUO1 NUK1 SA
PU1 SERT ROP FIN MVA

01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea. kookas, erittäin hyvä tyyppi, hyvä luustonvahvuus, kuono voisi olla hieman täyteläisempi silmien edestä, aavistuksen pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet raajat, ryhdikäs kaunis seisonta, liikkuessa
etuosa putoaa hieman alas, kaunis väri. NUO1 NUK4
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
22kk, hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, yhdensuuntainen urosmainen
pää, hyvä ilme, hyvin rakentunut runko, oikea kaikilta yksityiskohdilta,
liikkuu hyvin, hyvä turkki ja luonne. NUO1 NUK1 SA PU2
OF LEIJLIDEN FEISAL FIN14234/96 s.23/10/95
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: OF LEIJLIDEN ACLEIJA SF19845/94
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. HEIKKILÄ NINA, PÖLLÖTIE 5, 84100 YLIVIESKA

MIR MIXX FABIAN FIN31513/96 s.04/07/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: AURETAN BECCA REBECCA FIN19340/95
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om.

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hyvät korvat, oikea selkälinja, rintakehää voisi olla enemmän, hieman suorat takaraajojen kulmaukset. NUO1 NUK1
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10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, erittäin hyväntyyppinen pienikokoinen nuori uros, tyypillinen
pää, leikkaava purenta, täysi hampaisto, hyvä runko, hyvät kulmaukset, pitkät litteät käpälät, liikkuu takaraajat rungon alla, kaunis väritys.
NUO1 NUK1
28/06/97 YLIVIESKA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvänkokoinen hieman pitkä uros,
hyvä pää ja purenta, kaunis kaula, voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä ja takaa, ylälinja voisi olla laskevampi, liikkuu hieman
ahtaasti takaa muuten hyvin. NUO1 NUK1
12/07/97 KAUHAJOKI Tuomari: ISAKSSON FOLKE
Erinomainen, oikea koko, toivoisin voimakkaampaa kuono-osaa, hieno
ylälinja, erittäin hienot kulmaukset edessä, toivoisin hieman lisää kulmauksia takaa, puhutteleva liikunta. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT VSP
16/08/97 OULU Tuomari: ERICSSON DAN
Erittäin tyypillinen pieni uros, hyvät mittasuhteet, hyvä kaula ja selkä,
erinomainen runko ja ylälinja, kaunis väri, puhutteleva pää ja hyvät
silmät, niukasti kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu aavistuksen töpöttävästi muuten hyvin. NUO1 NUK1 SA PU1 SERT ROP

kulmaukset toivoisin paremmiksi, hyvä ylälinja, runko saisi vahvistua,
hyvä takaosa ja väri, liikkuu edestä jäykästi muuten hyvin, hyvä
luonne. NUO1 NUK2 SA PU2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin hyvä pieni tyyppi, erinomaiset yhdensuuntaiset pään linjat,
erinomaiset korvat, hieman korostuneet luomet, erinomaiset hampaat,
erittäin tasapainoinen kokonaisuus, erittäin hyvä etuosa eturinta ja selkä, hyvät tassut, erinomaisesti kulmautunut takaosa, valitettavasti hieman ahtaat takaliikkeet. NUO1 NUK1 SA PU3
20/09/97 MARIEHAMN Tuomari: TEXEIRA LUIS PINTO
Hyvä koko, normaalit mittasuhteet, oikea ja täydellinen purenta, hyvän
muotoiset silmät, syvä rintakehä, hyvä etuosa ja raajat, hieman pyöreä
lanne, liikkuu hyvin edestä, toivoisin paremmat takaliikkeet. NUO1
NUK1
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Oikea koko, hyvä pää, pyöreät silmät, pysty lapa ja hyvin suora olkavarsi, erittäin kehnot liikkeet, hyvä takaosa, hännänkiinnitys saisi olla
hieman korkeammalla, kaunis karva. AVO 2
OF LEIJLIDEN SHIROMI SF05619/92 s.22/01/92
isä: OF LEIJLIDEN LILLEMAN SF18634/90
emä: OF LEIJLIDEN PINJA SF22438B/85
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. TOIVONEN KATI, TIIRAKUJA 2 A, 01450 VANTAA

OF LEIJLIDEN FICOLINO FIN14233/96 s.23/10/95
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: OF LEIJLIDEN ACLEIJA SF19845/94
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. HIRVONEN RISTO & HEIDI, METSÄPOLKU 3, 56100 RUOKOLAHTI

15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Erinomaisesti liikkuva ylärajoilla oleva tyylikäs uros, kaunismuotoinen
pää, hieman pyöreät silmät, erinomainen kaula ja selkälinja, erinomaiset etu- ja takaliikkeet, kaunis väri, hieman levottomat korvat. AVO1
AVK2 SA PU4
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen voimakas hyväntyyppinen uros, kaunis pää, asennoltaan
huonosti taittuneet korvat häiritsevät, hyvä kaula, hyvä rintakehä ja säkä, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta ja kaunis väritys. AVO1
AVK1 SA PU2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P2 ylhäältä oikealta, P1 alhaalta vasemmalta ja oikealta puuttuu, oikea
koko, elegantti ihanteellinen pää, tummat silmät, voimakas kuono, oikeat kulmaukset ja rintakehä, yhdensuuntaiset vapaat liikkeet edessä
ja takana, kiinteä suora selkä. AVO 2
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Kookas, turhan ilmava ja kevyt uros, kaunis pää ja kaula, hyväasentoiset luppakorvat, rungon tulisi olla kauttaaltaan vahvempi ja rintakehän
pitempi, riittävät kulmaukset, köyristää selkää seistessä ja liikkeessä,
hieman sipsuttelevat liikkeet, syvä tummanpunainen väri ja hyvä pigmentti. AVO 2
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Koko ylärajoilla, erinomaiset mittasuhteet päässä ja rungossa, hyvin
muotoutunut pään kiila, hyvä korvien kiinnitys, kaunismuotoiset silmät,
sopivat kulmaukset ja luusto, hyvä rintakehän tilavuus, lyhyt lantio, vapaat yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy ryhdikkäästi, välihammaspuutos. AVO1 AVK1 SA PU1 SERT VSP FIN MVA
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Suuri, koon ylärajoilla, hieman levoton, ei kanna oikeaa korvaansa kovin hyvin, puuttuu kolme hammasta, kaksi alhaalta ja yksi ylhäältä, ei
osaa esiintyä, koira on takaraajat allaan sekä seistessä että liikkeessä
muiden koirien kanssa. AVO 2

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, erittäin hyvä koko, tasapainoinen pää, elegantti kaula, hyvin
rakentunut, hieman pyörivä takaa, oikein edestä. NUO1 NUK1 SA
PU2 SERT VACA FIN MVA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopiva koko, pää voisi olla jalompi, erinomainen ilme, hyvä kaula eturinta ja raajat, voimakas rintakehä, suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, vahva selkä, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu kehräten edestä
hyvin takaa, hyvä luonne. NUO1 NUK2 SA PU3
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvänkokoinen, hienon värinen, hyväluonteinen, toivoisin kaikkea hieman enemmän kuten luustoa ja runkoa, vahva purenta, hyvä kaula,
voimakkuutta saisi olla enemmän, oikea ilme, rungon mittasuhteet hyvät, hieman pyöreä kallo, takaosa saisi olla vahvempi, kaunis väri,
käyttäytyy hyvin. NUO 2
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, pieni, erittäin hyvä tyyppi, tumma väritys voisi olla punaisempi, kaunis pää, keskiruskeat silmät, täysi hampaisto, hyvä rintakehä, hyvä ylälinja, riittävän vankka, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta. NUO1 NUK2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Vahva erittäin hyvätyyppinen uros, hieman pyöreä kallo, hyvä ylälinja,
erinomainen runko, hieman niukat etukulmaukset, hyvä takaosa ja
hännänkiinnitys, liikkuu hieman kinnerahtaasti muuten hyvin, hyvä väri
ja luonne. NUO1 NUK2 SA PU3
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikein rakentunut punainen uros, hyvä rungon rakenne, tyypillinen
pää, oikea purenta, ruskeat silmät, hyvä voimakas kaula, hyvä takaosa, hyvä etuosa ja kulmaukset, erittäin ahtaat takaliikkeet. NUO1
NUK1
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK2 SA PU4
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Oikea koko, hyvin tyypillinen, ensiluokkainen pää, tummat silmät, normaali purenta, hyvä kaula-selkälinja, oikein kulmautunut, hyvä rintaosa, ensiluokkainen karva ja väri, yhdensuuntaiset vapaat liikkeet
edessä ja takana, kiinteä suora selkä. NUO1 NUK1 SA PU2
29/06/97 HYVINKÄÄ Tuomari: HOLM GUNNEL
Hyväntyyppinen ja sopivankokoinen uros, hyvä pää mutta alaleuka
voisi olla vahvempi, hyvä kaulalinja, hieman löysät kyynärpäät, riittävät
kulmaukset, hieman epävakaat eturaajojen liikkeet. NUO1 NUK1 SA
PU1 ROP
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Miellyttävä uros, ihana ryhti ja hieno ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvät
raajat ja käpälät, hyvin kehittynyt rintakehä, elegantti seistessä, toivoisin paremman taka-askeleen, aavistuksen leveä edestä. NUO1 NUK1
SA PU3
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Erittäin ryhdikäs neliömäinen hyvänkokoinen uros, hyvä pää mutta kallo voisi olla jalompi ja silmät hieman tummemmat, kaunis kaula, hyvä
eturinta ja runko, hieman suora olkavarsi, hyvät takakulmaukset, liikkuu hyvin ja ryhdikkäästi sivulta hieman ahtaasti takaa ja leveästi
edestä. NUO1 NUK1 SA PU1 ROP
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen hyvät mittasuhteet omaava vielä hieman kevyt elegantti uros, toivoisin voimakkaamman kuonon, hyvä kuiva kaula, etu-

OF LEIJLIDEN UMBERTO SF17763/92 s.12/04/92
isä: BONZER'S AMBASSADOR SF17181/89
emä: OF LEIJLIDEN BRITA SF03355/89
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. HIRVONEN RISTO & HEIDI, METSÄPOLKU 3, 56100 RUOKOLAHTI

08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas uros, sopiva koko, pää voisi olla jalompi, hyvä ilme ja purenta, voimakas kaula, hyvä eturinta raajat ja käpälät, hieman tukevassa
kunnossa, hyvä rintakehä, hieman luisu lantio, hyvä kinner, miellyttävän luonteinen, selkälinja ei aivan vakaa liikkeissä, hyvä ryhti ja liikkuu
lihavuuden takia leveästi edestä, esiintyy mallikelpoisesti. AVO1 AVK1
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Turhan pulskassa kunnossa oleva ihanteellisen kokoinen uros jolla hyvä luonne, jalous puuttuu ja etuliikkeet ovat häiritsevän leveät, vahva
hyvä purenta, köyristää selkäänsä, tummat silmät, hieman karkea kallo, hyvä etuosa, hyvä hännänkiinnitys. AVO 3
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen vahvarunkoinen pieni hyväntyyppinen uros, tyypillinen pää,
kolme välihammasta puuttuu, hieman niukat takakulmaukset, köyristää
selkäänsä, liikkuu melko hyvin, kaunis punainen väri. AVO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvin leveä hieman tynnyrimäinen runko, se tekee koirasta raskaan
näköisen, kuonon tyvi saisi olla täyteläisempi, niukat etu- ja takakul-
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maukset ja alas kiinnittynyt häntä, hyvä väri ja karva, erinomainen
luonne, liikkuu takaraajat rungon alla, puuttuu useita välihampaita.
AVO 2
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Hyvin rakentunut uros, punainen, leveä kallo, oikea kuono, lyhyt kaula,
köyry takaa, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, keskinkertainen liikkuja. AVO 3
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Voimakas hyvänkokoinen uros, hyvä pään pituus, voimakas kallo, hyvä selkälinja mutta ei viihdy kehässä, köyristelee liikaa eikä askel ole
täysimittainen, tänään liian lihava. AVO 2

08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas nuori uros jolla voimakas kallo-osa, hyvä ilme, kevyt alaleuka, hyvä kaula raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa, korkeahko kinner, kauniit liikkeet, takaa pentumaiset. JUN1 JUK2
KP
05/07/97 IISALMI Tuomari: KUOSMANEN HANNA
Hyvin rodunomainen, toivoisin pienemmäksi, oikeanmittainen pää,
kuono voisi olla silmien edestä täyteläisempi, hyvin nouseva kaula,
hyvä runko ja luusto, oikein kulmautuneet raajat, liikkuu takaa hieman
leveästi. JUN1 JUK1
16/08/97 JOENSUU-LIPERI Tuomari: TALVITIE MARJA
NUO1 NUK1 SA PU1 SERT ROP
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Isokokoinen, hieman pitkärunkoinen jolla hyvä pää ja silmien muoto,
tummat silmät, hyvä etuosa, hyvät takakulmaukset, hieman länkisäärinen. NUO 2
04/10/97 KEMI Tuomari: ENGSTRAND EDDIE
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, sopiva koko, hyvä pää hampaat ja purenta, hyvä kaula ja ryhti, hyvä luusto ja kulmaukset, hyvät liikkeet
edessä mutta liikkuu takaraajat rungon alla. NUO1 NUK2

OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92 s.08/10/92
isä: BONZER'S AMBASSADOR SF17181/89
emä: OF LEIJLIDEN EXCELLENT SF22878/88
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. MERONEN VILLE, KAURATIE 4, 45740 KUUSANKOSKI
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Vahvarakenteinen hieman leveärintainen uros, joka esitetään melko
tuhdissa kunnossa, hyvä pää, kaula voisi olla hieman jalompi ja silmät
tummemmat, puuttuu P1, voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti takaa. AVO1 AVK1

PROKOPOS AMOS FIN41167/95 s.06/07/95
isä: ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94
emä: BONZER SF20930/92
kasv. KOPONEN TUULA, VANTAA
om. MARKKANEN RIITTA, REUNARINNE 12, 01760 VANTAA

ONDA'S ORECCHIUTO FIN28244/96 s.15/05/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: KLEINWESEN TAIGA FIN13714/95
kasv. ONZA GUIRINO, HELSINKI
om. ONZA GUIRINO, VIITTAPOLKU 9AB, 00950 HELSINKI

25/05/07 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
22kk, hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, hyvä pää, korkea säkä, hyvä ylälinja, riittävästi eturintaa, hieman löysät kyynärpäät, erinomaisesti kulmautunut takaa, liikkeet vaikeat arvostella koska hyppii koko ajan, täytyy opettaa esittämään hampaat, hyvä turkki, runsaasti temperamenttia. NUO 2

15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Sopivankokoinen tyylikäs juniori jolla rungon mittasuhteet erinomaiset,
hyvä pään profiili, oikea-asentoiset korvat, hyvä purenta, kaunis kaula,
erinomainen vahva selkä, hyvä etuosa, juuri sopivat kulmaukset, hyvä
hännänkiinnitys, hyvät liikkeet, oikea väritys. JUN1 JUK1 KP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä tyyppi, hieman suuret silmät ja kuonontyven tulee täyttyä, hyvät
korvat, erinomainen kaula ja ylälinja, vielä puutteellinen rungon syvyys,
hyvät raajat ja hännänkiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä luonne. JUN1 JUK1
KP
08/05/97 ORIMATTILA Tuomari: MARKIO MARINA
Hyväntyyppinen, lihaksikas, tyylikäs, pää kuono-osaltaan vielä kevyt,
kallo ei saa tulla karkeammaksi, pyöreät silmät, suora olkavarsi, pitkä
lanneosa, liikkuu melko hyvin sivusta, takaa länkisäärisesti, värimerkit
hyvät vain kintereissä epäpuhtautta, hyvä luonne. JUN1 JUK1
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
JUN1 JUK1 SA PU5
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, urosmainen pää, yhdensuuntainen,
erinomaiset rungon mittasuhteet, liikkuu erittäin hyvin, hyvä turkki ja
merkit, hyvä luonne. JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP
15/06/97 HANKO Tuomari: MACHAUER FRIEDRICH
Elegantti uros, puhutteleva pää ja tummat silmät, voimakas leikkaava
purenta, turkki ok, moitteettomat kulmaukset, vetävä liikunta, takaa
hieman ahdas. JUN1 JUK1 SA PU1 SERT ROP
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
15kk, hieman kevyt linjakas uros, leikkaava purenta, tummat silmät,
hyvin kaunis kaulalinja, hyvät ylä- ja alalinjat, hyvä eturinta ja leveys,
toivoisin lisää syvyyttä, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvin vaaleat
merkit, liikkuu hyvin. NUO 2
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Uros jonka pää saisi olla hieman pidempi, pyöreät ulkonevat silmät jotka häiritsevät ilmettä, hieman kevyt luusto, hyvät kulmaukset, hyvät
sivuliikkeet. NUO1 NUK2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin hyvä uros, musta ruskein merkein, valitettavasti pään linjat eivät ole aivan yhdensuuntaiset, hieman pyöreät silmät, erittäin hyvät
etutassut takaosa ja selkä, liikkuu hyvin, esiintyy erittäin hyvin
kehässä. NUO1 NUK2 SA PU5
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Erittäin kaunis uros, toivoisin hieman vahvemman kuono-osan ja paremman muotoiset silmät, upea ryhti, erinomainen runko, hyvä takaosa, erinomaiset liikkeet, ryhdikäs hyvä esiintyminen. NUO1 NUK1 SA
PU1 SERT CACIB ROP FIN MVA

ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94 s.09/11/93
isä: HOTPINSCH MR HOT SHOT SF35126/93
emä: ROYAL BORU ADUA SF04526/92
kasv. TEIR BETTINA, HÖGBACKA
om. TEIR BETTINA, SKRITTSKOG, 10620 HÖGBACKA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen ryhdikäs ja hyvin liikkuva, jalo pää, silmät ovat pyöreät,
runko voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä vahva takaosa, esiintyy
kauniisti, hyvä karva. AVO1 AVK1 SA PU2
SCHELMENSTREICH ZANUK FIN31098/96 s.24/05/96
isä: OF LEIJLIDEN PILOT SF224369/85
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
kasv. TUPELI SATU, JOKELA
om. ANKKURI SARI, MÄNNIKÖNTIE 31 A 11, 04260 KERAVA
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, aavistuksen kookas, saksipurenta, hyvät
hampaat, hyvät silmät, voimakas rintakehä, normaali luusto ja kulmaukset, yhdensuuntaiset raajat, hyvä selkä ja tasainen liikunta. JUN1
JUK1 SA PU1 SERT VSP
19/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Hyvä tyyppi, hyvä pää, erittäin hyvät kulmaukset, hyvä alalinja, hieman
pitkä runko, ylälinjan tulisi olla parempi, erittäin hyvä kaula, liikkeessä
takaosa on liian pehmeä. JUN1 JUK1
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
Vajaa 2-vuotias voimakas hyvänkokoinen uros, hyvä pään malli, tummat silmät, leikkaava purenta, voimakas kaulalinja, hyvä eturinta leveys ja syvyys, selkälinja ei kunnossa, hyvin voimakkaasti laskeva lantio,
hyvin pelokas, ei esiinny hyvin. JUN 3
17/08/97 TAMPERE Tuomari: BJÖRKLUND SEPPO
Kookas mutta sopusuhtainen, voimakas, hyvärunkoinen, hieman karkea kallo, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvin. JUN1 JUK1 KP
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyväntyyppinen vahva kookas uros, hyvä pää kaula kulmaukset runko
ja liikkeet, hyvä väri ja luonne. NUO 3
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
33cm, kookas mutta mittasuhteiltaan oikea, pitkä pää, yhdensuuntaiset
pään linjat, haja-asentoiset korvat, etuasentoiset lavat, syvä rintakehä,
köyristää lantiotaan ja seisoo takaraajat rungon alla, liikkeessä vapautuu, kyynärpäät kiertyvät ulos liikkeessä, saisi esiintyä reippaammin.
NUO1 NUK2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin suuri, ylimittainen, kaunis pää ja tasapainoinen rakenne, erinomaiset hampaat silmät korvat, yhdensuuntaiset pään linjat ja etutassut, erittäin hyvin kulmautunut takaosa, liikkuu oikein. NUO 2

PINDOGIN AL CAPONE FIN25283/96 s.16/04/96
isä: FIGARO SF019860/83
emä: KLEINWESEN TOSCA FIN13717/95
kasv. JUSLIN VIRPI & MARKKANEN HANNU, HEINÄVESI
om. MIKKONEN MARKO, KITRORINTIE 5 as 4, 79700 HEINÄVESI
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SPECIOUS FILIAL BOY FIN48198/95 s.06/11/95
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: SPECIOUS BIANCA SF47212/93
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om.

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis kokonaisuus, hyvin kaunis pää, hieman pyöreät silmät, etuosan
tulisi olla paremmin kulmautunut, etuliikkeissä paljon toivomisen varaa,
lyhyt runko, hyvä takaosa, hännänkiinnitys voisi olla hieman korkeammalla, kaunis karva, vastahakoinen esiintyminen. AVO1 AVK2 SA PU5

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Hieman raskas kallo, hyvä alaleuka, leveä etuosa, hyvät värimerkit,
hieman löysät etuliikkeet, hyvä ylälinja. JUN1 JUK2
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma oikea, koko oikea, kuono voisi olla täyteläisempi, oikea purenta, alaleuasta puuttuu kaksi hammasta, hieman pehmeät
korvat ja selkä, pitkä lanne, rintakehää voisi olla enemmän, hyvät raajat. NUO 2
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas nuori uros, jolla etuasentoiset lavat, hyvä ilmeikäs pää, voimakas kaula, hyvä eturinta raajat käpälät ja rintakehä, hyvä hännänkiinnitys ja kulmaukset, liikkuu edestä leveästi, hyvin takaa, ryhdikäs
hyväluonteinen uros. NUO1 NUK2 SA PU2 SERT
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Hyvin rakentunut, black&tan, hyvä pää, kallo hieman leveä, oikea purenta ja etuosa, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, takaa hieman
pehmeä, rintakehä voisi olla kehittyneempi, liikkuessaan löysät kyynärpäät, liikkuu hyvin. NUO 2
07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Oikea koko, pitkä lanneosa, yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat,
haja-asentoiset korvat, hyvin kehittynyt säkä ja eturinta, oikea hännänkiinnitys, kokoon sopiva luusto, erittäin karkea karva, liikkeessä pyrkii
kaiken aikaa pomppimaan, välihammaspuutos. NUO 2

TOJAHIN JUGGLER BOY FIN15889/97 s.15/02/97
isä: BONZER'S QUICKSILVER FIN12116/95
emä: TOJAHIN GHOST QUEEN FIN13864/95
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om. GUNTHER MINNA, PUISTOLANKUJA 8, 48900 SUNILA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kooltaan ylärajalla, erinomainen vahva luusto, vahva hyvä kuono-osa,
pehmeät korvat ja otsarypyt häiritsevät ilmettä, pitkä lanneosa, takana
saisi olla enemmän kulmauksia, matala hännänkiinnitys, epäsäännölliset liikkeet, kaunis karva. JUN 2
TUULENTIEN ROMARIO SF42412/94 s.12/08/94
isä: JAKIAS ROYAL-COPPER SF20437J/81
emä: JAKIAS PIKKU PATRICIA SF16047/93
kasv. JÄÄSKELÄINEN ANNE & LIHAVAINEN JOUNI, KONTIONIEMI
om. PAASONEN KATRI,RUUSULANKATU 11 B 46, 00260 HELSINKI
04/01/97 KAJAANI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hieman liian tuhdissa kunnossa esitetty hyväntyyppinen uros, pyöreät
silmät ja pyöreä kallo, hyvät korvat, hyvä kaula ja säkä, lyhyt olkavarsi,
liian lyhyt ja luisu lantio, hyvät takakulmaukset, liikkuu lyhyellä askeleella takaraajat rungon alla, hyvä väri ja luonne. AVO1 AVK3

SPECIOUS FUNNY CHUM FIN48201/95 s.06/11/95
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: SPECIOUS BIANCA SF47212/93
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om. TUOMAINEN TUULA,SAHLOISTENTIE 786,42440 KOSKENPÄÄ

VAAHTERAKUMMUN DYNAMITE DANSER FIN21704/96 s.13/03/96
isä: A'DREAMS RED-DRAGON SF35087/94
emä: ANASTASIA SF47018/93
kasv. VIITANEN CHRISTEL, TEERIJÄRVI
om.

03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeinrakentunut uros, leveäkalloinen, oikea purenta, voimakas runko,
liikkuessaan löysät kyynärpäät, oikeat kulmaukset, oikea etuosa, liikkuu hyvin. NUO 2
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Hyvä kokonaisuus, kaunis ilmeikäs pää, kevyt alaleuka, hyvä eturinta,
etuasentoiset lavat joten uros nostaa etujalkoja liikkeessä, hyvä runko
takaosa ja kulmaukset, hyvä ryhti, leveät etuliikkeet häiritsevät kokonaisuutta, hyvä luonne. NUO1 NUK2

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, kuono voisi olla hieman pitempi, oikea purenta, hyvät silmät, toinen korva pehmeä, hyvä selkälinja, oikea
eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, liikkuu huonosti kehässä. JUN 2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Vahva hienonvärinen hyväluonteinen junioriuros joka saisi olla hieman
jalompi, hyvä luusto ja ikäisekseen erinomainen runko, pään tulisi olla
jalompi mutta sen mittasuhteet ovat hyvät, epävarmat korvat häiritsevät yleisvaikutelmaa ja etuliikkeet ovat hieman leveät. JUN 2
10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JOUKO
Ruskea, kooltaan ja tyypiltään erittäin hyvä uros, hyvät mittasuhteet,
kaunis pää, toinen korva pysty, toinen puolipysty, leikkaava purenta,
täysi hampaisto, hyvät kulmaukset, hyvä liikunta, kaunis väritys. JUN1
JUK1 KP
31/05/97 OULU Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen (32cm), erinomainen kokonaisuus muuten, vahva kuono,
hieman karkea kallo, korvat eri paria toinen ylös toinen alas, hyvin kehittynyt runko ikäisekseen, vankka hyvä takaosa, hyvät yhdensuuntaiset liikkeet, hyvä luonne, esitetään ja esiintyy hyvin, hyvä karva, hieman pulska. JUN 2
07/06/97 RAAHE Tuomari: EDMUND KARI
Hyvä tyyppi ja koko mutta aavistuksen lihava, kokonaisuutta häiritsee
korvat - toinen pysty toinen luppa, pää on erittäin hyvä, hyvät kulmaukset, hyvä liikerata mutta leveä edestä, kaunis väri. JUN 2
28/06/97 YLIVIESKA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Yleisvaikutelma hyvä, hieman kookas, vahvarunkoinen neliömäinen
uros, melko hyvä pää, purenta voisi olla parempi saksipurenta, toinen
korva lupassa toinen pystyssä, riittävä kaula, hyvä selkälinja, erittäin
hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä, liikkuu hyvällä askeleella
mutta tarvitsee kehätottumusta. NUO1 NUK2

TOJAHIN GAMEBOY FIN13865/95 s.03/01/95
isä: BOMBASTIC CASANOVA SF04198/89
emä: TOJAHIN BEAUTY BELINDA SF38915/91
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om. ALONEN TUIJA & NIINIMÄKI JUKKA, BIRGER JAARLINKATU
12 A, 13100 HÄMEENLINNA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Hyvä pää, itsevarma, ihanat tassut, kylki ei täysin kehittynyt, hyvät kulmaukset, vapaat liikkeet. AVO1 AVK2 SA PU3
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Rakenteeltaan sopusuhtainen ja tyypiltään erinomainen kääpiöpinseri,
sopivan kokoinen ja urosmainen, miellyttävän muotoinen ja hyväilmeinen pää, vahva purenta, hyvä eturinta, hieman ulkonevat kyynärpäät
ja etuliikkeet eivät parhaat mahdolliset, hyvä suora selkä, erinomaiset
takakulmaukset, hieman korkea hännänkiinnitys, hyvä esiintyjä. AVO1
AVK1 SA PU3
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyvätyyppinen, hyvä pään malli, hieman takaluisu kallo, hyvät
korvat silmät kaula ylälinja ja hännänkiinnitys, hieman puutteellinen
rungonsyvyys, niukat etu- hyvät takakulmaukset, hyvät liikkeet luonne
väri ja karva. AVO1 AVK2 SA PU5
15/06/97 HANKO Tuomari: MACHAUER FRIEDRICH
Suuri uros, tyypillinen pää, tummanruskeat silmät, voimakas leikkaava
purenta, turkki ja väri ok, vetävä liikunta. AVO1 AVK1 SA PU2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Upea kokonaisuus, hieno pää, riittävä kaula, vahva selkä, hyvät raajat
ja kulmaukset, liikkuu elegantisti hyvällä askeleella, hyvät käpälät.
AVO1 AVK2 SA PU4
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
32cm, tiivis vankka neliömäinen runko, hyvä pään kiila, hyvin asettuneet korvat, kaunismuotoiset silmät, hyvin kehittynyt säkä, vakaa selkälinja, pysty olkavarsi, takakulmaukset hyvät, hyvä askelpituus mutta
edestä ahdas, saisi esiintyä vapaammin. AVO1 AVK1

WNUK BEIT HAMAAYAN FIN13910/97 s.01/01/96
isä: YARDEN BEIT HAMAAYAN ISBR63119
emä: YAELIT BEIT HAMAAYAN ISBR64778
kasv. EFRAT DAVIT, ISRAEL
om. VIINIKAINEN TOMI, VÄRITEHTAANKATU 2 B, 01300 VANTAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Hyvänkokoinen ja -luonteinen uros jolle toivoisin hieman voimakkaamman luuston, kevyt kuono-osa, pysty lapa ja hyvin suora olkavarsi,
runko saisi olla täyteläisempi, liikkuessa hieman takakorkea, matala
hännänkiinnitys, kaunis karva, niukat kulmaukset takana. NUO 2
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XANDER V. HAUSE ZEMP FIN48372/95 s.20/06/95
isä: OKI VAN DE DOELAAR SHSB521772
emä: SHIRLEY V. CRONSBACH SHSB478055
kasv. ZEMP MARKUS, SVEITSI
om. TEIR BETTINA, SKRITTSKOG, 10620 HÖGBACKA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen nuori uros, pää voisi olla pidempi, hyvä ilme, epätasainen purenta, hyvä kaula lavat raajat ja käpälät, eturinta voisi olla
voimakkaampi, hyvä rintakehä selkä ja hännänkiinnitys, hyvät kulmaukset, hackney-liikkeet häiritsevät kokonaisuutta, liikkuu hyvin takaa,
esiintyy mallikelpoisesti. NUO1 NUK4
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyvätyyppinen hyvärunkoinen hieman lyhytkaulainen mutta hyvällä ylälinjalla oleva uros, kuonontyvi tulee vielä täyttyä, erinomainen
eturinta ja hyvät mittasuhteet, hyvät etu- ja takakulmaukset, hyvä hännänkiinnitys ja hyvät liikkeet, hyvä väri ja luonne, valitettavasti käänteinen saksipurenta. NUO 0
ZALZOON'S ROCKING ROMULUS SF15416/93 s.27/02/93
isä: ZALZOON'S HIPPY SHAKE SF06854/90
emä: ZALZOON'S LOU LOU SF33590/91
kasv. VÄÄNÄNEN TONY, POHJANKURU
om. VIINIKAINEN TOMI & RÄISÄNEN KATI, VÄRITEHTAANKATU 2
B, 01300 VANTAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Luonteeltaan melko arka kaunispäinen uros, ilme saisi olla parempi,
leveä etuosa ja lyhyt olkavarsi, lyhyt runko, matala hännänkiinnitys
muuten voimakas ja hyvä takaosa, kaunis karva. AVO 2
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Näyttelyissä käyneitä narttuja 1997:

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, hyvä koko ja substanssi, oikea pää, hyvä rinta ja runko,
kompakti, hyvät kulmaukset, hyvät liikkeet, suora ylälinja. AVO1 AVK3

04/01/97 KAJAANI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, kuonon tyvi saa vielä täyttyä, muuten hyvä pää ja
ilme, hieman epävarmat korvat, hyvä kaula, hieman pehmyt selkä,
erinomainen runko, liian lyhyt ja luisu lantio, hyvät takakulmaukset, saisi liikkua vapaammalla askeleella, hyvä väri ja luonne. NUO1 NUK1
SA PN1 SERT VSP
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Kauniin punainen, erittäin hyväntyyppinen nuori narttu, hyvin tyypillinen pää, vähän pehmeät pystyyn nousevat korvat, riittävän vahva
runko, riittävän vankat hyvin kulmautuneet raajat, hyvä liikunta. NUO1
NUK1 SA PN2

A'DREAMS RED-AISCHA FIN28207/95 s.22/05/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. SEPPÄLÄ SATU, TÄKKYRINKUJA 5 B 8, 05400 JOKELA

A'DREAMS RED-DUCHESS SF35089/94 s.14/06/94
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016/91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. CEDERLUND MERJA, VINDAALINKUJA 2 A, 49220 SILTAKYLÄ

29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, erittäin pieni mutta ei hento, hyväntyyppinen nuori narttu,
tyypillinen pää, kaunis kaula, voimakas rintakehä, suora selkä, hyvin
kulmautuneet hyväasentoiset raajat, puhdas kaunis väri. NUO1 NUK1
SA PN1 SERT ROP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Vahvarunkoinen hyväntyyppinen niukasti kulmautunut narttu jolla hieman kevyt kuono ja todella suuret korvat, hyvä kaula, matala säkä,
erinomainen luonne, liikkuu takaraajat rungon alla. NUO 1
08/05/97 ORIMATTILA Tuomari: MARKIO MARINA
Hyväntyyppinen, erinomainen koko, voimakas nuori narttu, vahva luusto, hyvät rungon mittasuhteet, hyvät hampaat ja purenta, hieman kookkaat korvat, kuono-osa voisi olla pidempi, ei saa tulla massaa lisää.
NUO1 NUK3
29/06/97 HYVINKÄÄ Tuomari: HOLM GUNNEL
Sopivan kokoinen narttu jolla on hyvä ylälinja, isohkot korvat, hyvä purenta, hyvät kulmaukset, hyvät sivuliikkeet, pitäisi liikkua paremmin
edestä. AVO1 AVK1 SA PN1 SERT VSP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Narttu jolla lyhyt ja kevyt kuono-osa, isot korvat häiritsevät, hyvä eturinta mutta rintakehä on pyöreä, köyristää selkää liikkuessa, matala
hännänkiinnitys, voimakas takaosa, levoton esiintyminen. AVO 2

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Elegantti ja narttumainen, kaunis pää, erinomainen vaikutelma, kompakti runko, erittäin hyvät kulmaukset ja hyvä koko, vapaat liikkeet.
AVO1 AVK1 SA PN1 CACIB ROP
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kookas narttu, oikeat rungon mittasuhteet, tyylikäs kaunis pää, hyvä
purenta, tummat hieman pyöreät silmät, takaosan tulisi olla voimakkaampi ja polvikulmausten paremmat, kaunis kaula ja vahva selkä, hyvä rinnansyvyys, hieman turhan monimutkaiset etuliikkeet. AVO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Kookas hyvätyyppinen hyväpäinen narttu, hyvä kaula, niukat etu- ja takakulmaukset, liian lyhyt ja laskeva lantio, hyvä rungonmalli, hyvä väri
ja karva, liikkuu halutessaan hyvin mutta nyt täysi neliveto päällä.
AVO 2
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikein rakentunut punainen narttu jolla kaunis pää, oikea purenta, hyvä kaula, löysät kyynärpäät liikkeessä, erittäin ujo, oikea etuosa ja kulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä, pehmeä takaa, keskinkertainen
liikkuja. AVO 2

A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93 s.21/01/93
isä: OF LEIJLIDEN ALEXANDER SF07513/88
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016/91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. TUPELI SATU, PAPPILANTIE 14, 05400 JOKELA

A'DREAMS RED ALAYA FIN28208/95 s.22/05/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. PILHJERTA MARIE, HANHENTIE 3, 49220 SILTAKYLÄ
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Hyvänkokoinen erittäin hyväntyyppinen narttu jolla hieman lyhyt ja luisu lantio, hyvä pää, tummat silmät, pystyt korvat, riittävän vahva runko,
hyvin kulmautuneet riittävän vahvat raajat, hyvä liikunta, kaunis väri.
NUO1 NUK2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvänkokoinen, ongelmana on takaosa, hyväluonteinen, oikean värinen, hieman pyöreät silmät, erittäin hyvä profiili, hyvä etuosa ja kaula,
selkä ei ole suora, liikkuu suhteellisen hyvin takaa, hieman monimutkaisesti edestä, hyvä rinnansyvyys ja runko. NUO 2
A'DREAMS RED-ASSASIN FIN28210/95 s.22/05/95
isä. BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. RIIHIJÄRVI EVELIINA & TAPIO, HONKASENTIE 215, 90910 KONTIO

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hieman
suuret silmät, hyvät korvat, kaunis selkälinja, oikea eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, vapaa liikunta. NUO1 NUK1 SA PN2 CACIB
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas hyvä nuori narttu, hyvänmuotoinen pää, isohkot silmät, hyvä
kaula eturinta raajat ja käpälät, voimakas rintakehä, hyvät kulmaukset,
liikkeessä takakorkea, hyvät liikkeet takaa, edestä leveät, hyvä ryhti.
NUO 1
A'DREAMS RED-BARONESS FIN38602/95 s.06/08/95
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016(91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. TIIMO ARJA, SUUROLANTIE 33, 45610 KORIA

A'DREAMS RED-FAINA FIN40796/96 s.18/09/96
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN RED-SHEILA SF26016/91
kasv. VALLEMA MARJA-LEENA, HEINLAHTI
om. VENÄLÄINEN JARNO, LOUHENKATU 1, 48700 KYMINLINNA
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Kookas voimakas narttu, hyvät mittasuhteet, hyvä pää, hyvä kuiva
kaula, hieman suora edestä, hyvä runko, hyvät takakulmaukset, hyvä
väri, liikkuu edestä vähän jäykästi muuten hyvin, luonne voisi olla
hieman vapaampi. JUN1 JUK1
ABIGAIL FIN14662/95 s.02/01/95
isä: OF LEIJLIDEN URSA-MAJOR SF21450/87
emä: BONZER'S JASPIE JAZZ SF30148/93
kasv. SAVOLA LIISA, TURKU
om. SALONEN JONNA, LUODONTIE 124, 21500 PIIKKIÖ
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Kirsun tulisi olla musta, elegantti, narttumainen, hyvä koko, puutteellinen eturinta, hyvä rintakehä ja kulmaukset, hieman melova edestä,
ylälinja ei ole vakaa. AVO 2
AIRAM'S BLACK FAME FIN27671/97 s.14/01/97
isä: AIRAM'S BLACK CHARIF OMAR N33647/92
emä: AURETAN ANNICA MAY WIND SF16497/94
kasv. SCHULTZ MARIA, NORJA
om. KÄRKKÄINEN JORMA, VARUSKUJA 1 C 24, 01280 VANTAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Melko ohutluustoinen, hyväkäytöksinen, kevyt kuono-osa, voisi olla
rungoltaan lyhyempi, hyvä hännänkiinnitys, sujuva askel, turhan suuret
värimerkit. JUN 2
AMATSONILILJA FIN49390/95 s.01/11/95
isä: MAYBACK DARWIN WISEGUY SF46381/94
emä: ANTEIA SF29170/92
kasv. VON MÜLLER ANNELE, HELSINKI
om.
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, koko hyvä, feminiininen pää, hyvät silmät, kevyt yläpurenta, hyvä kaula, keskivahva rinta, kevyt luusto, riittä-
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västi kulmautunut mutta ahdas edestä ja takaa, liikkuu takaraajat rungon alla, kevyet liikkeet. NUO 2
ANGELICA SF32943/93 s.27/06/93
isä: ROYAL BORU ATLE SF04524/92
emä: MADECHO CORDELIA SF42135/91
kasv. HILTUNEN JAANA, YTTILÄ
om. VIRTALA KATARIINA, ROKINTIE 104 D, 26200 RAUMA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Hyvärunkoinen ja -kokoinen narttu, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä runko takaosa ja kulmaukset, hyvät liikkeet ja häntä, hieman leveä edestä, mallikas rodun edustaja.
AVO1 AVK3 SA PN5
07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen koko ja sukupuolileima, hieman pitkä lanneosa, kaunislinjainen pää, kuonontyvi kevyt, hyvin asettuneet korvat, sopivat kulmaukset ja luusto, oikea hännänkiinnitys, vapaat yhdensuuntaiset liikkeet, seisoo ryhdikkäästi. AVO1 AVK1 SA PN1 SERT VSP
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen koko ja sukupuolileima, kallossa hieman pyöreyttä, hajaasentoiset korvat, kaunismuotoiset silmät, sopivat kulmaukset ja luusto, kauniisti laskeva selkälinja, erinomainen rintakehän tilavuus, yhdensuuntaiset liikkeet, harvinaiset hyvät etuliikkeet. AVO1 AVK3 SA PN3

AURETAN DEBBY DESIREE FIN16182/96 s.17/02/96
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: AURETAN ZAFRA ZANDALEE SF41703/93
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. KÄRKKÄINEN JORMA, VARUSKUJA 1 C 24, 01280 VANTAA

AURETAN BECCA REBECCA FIN19340/95 s30/03/95
isä: AURETAN WIGO WISEGUY SF32652/91
emä: AURETAN ANNICA MAY WIND SF16497/94
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. MARTTALA MIRJA, KOIVUMÄENTIE 13 H 11, 01230 VANTAA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Ilmava mutta jalo nuori narttu, ilmeikäs pää, kevyt alaleuka, jalo kaula,
hyvä eturinta raajat ja käpälät, hyvä rintakehä, suora olkavarsi, hyvä
takaosa ja kulmaukset, tiiviit käpälät, vahva selkä, liikkuu edestä kehräten ja takaa hyvin, hyvä ylälinja. NUO 1
20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta kookas hieman pitkäselkäinen mutta myös korkearaajainen
muutoin hyväntyyppinen narttu, pitkä jalo kaula, yläleuan toinen P1
puuttuu, hyvä kaula, hyvä rintakehä myös edestä, pitkä lanneosa,
hieman luisu lantio, kokoisekseen toivoisin vankemman luuston, seisoo kauniisti mutta on liikkuessaan takakorkea, hieman korkeat etuaskeleet, kauniit merkit. AVO 2
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeinrakentunut narttu, black&tan, hyvä narttumainen pää, oikea purenta, hyvä kaula, pitkärunkoinen, ahdas etuosa, köyristää takaosaa
liikkuessaan, oikeat kulmaukset, erittäin hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu hyvin. AVO 2
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi, narttumainen pää, hyvä ilme, hyvä pitkä kaula, pyöreä takaosa, hyvä rintakehä eturinta etuosa ja takakulmaukset, voisi liikkua paremmin, hyvä turkki merkit ja temperamentti.
AVO1 AVK2
31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Hyväntyyppinen keskivoimakas narttu jolla ilmeikäs pää, purenta ok,
pitkä kaula, hyvä selkälinja, aavistuksen pitkä lanneosa ja hieman pyöreä lantio, riittävä luusto ja kulmaukset, tyypilliset liikkeet. AVO 2
07/06/97 RAAHE Tuomari: EDMUND KARI
Hyvä tyyppi ja koko, kaunis feminiininen pää, hieman suora edestä,
hyvät kulmaukset takana, hyvä rintakehä, ahtaat takaliikkeet, muuten
hyvät, kaunis väri ja hieno sukupuolileima. AVO1 AVK1 SA PN1
SERT ROP
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Jalo hyvä narttu, kaunis pää, erinomainen ilme, jalo kaula, hyvä eturinta raajat käpälät ja rintakehä, hyvä takaosa, kauniit liikkeet, hyvä
häntä. AVO1 AVK1 SA PN1 SERT VSP
14/06/97 PIEKSÄMÄKI Tuomari: DE RIDDER ONGHENA LILIANE
2v, saksipurenta, erittäin hyvä pää, oikeat silmät ja ilme, hyvin kannetut korvat, elegantti kaulalinja, hyvät olkavarret, hyvä säkä, hieman
köyry lanne, hyvä lihaksisto ja kulmaukset takana, erinomaiset merkit
ja turkin värit, toivoisin paremmat etuliikkeet. AVO1 AVK1 SA PN2
SERT FIN MVA
AURETAN CHEERY CAROLINA FIN34974/95 s.02/07/95
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: AURETAN ASTRA MAY WIND SF16496/94
kasv. KÄRKKÄINEN JORMA, VANTAA
om. KANERVA KIMMO, UKKOKARINTIE, 65280 VAASA

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hieman
suuret silmät, hyvät korvat, oikea selkälinja, hyvä eturinta ja rintakehä,
oikeat raajat, hyvä liikunta. NUO1 NUK3
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Tiivis nuori narttu, jolla hyvä kallo-osa, isohkot silmät, kevyt alaleuka,
vahva kaula, hyvä eturinta raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä rintakehä takaosa ja kulmaukset, takaliike lyhyt, edestä kehräävä, seistessään hyvä rodun edustaja ja hyvä luonne. NUO1 NUK3 SA
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikein rakentunut narttu, hyvä pää, oikea purenta, elegantti kaula, köyry takaa, leveä edestä, ahdas takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, löysät
kyynärpäät, puuttuu kulmaukset edestä ja takaa keskinkertainen liikkuja. NUO 2
10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, erittäin hyväntyyppinen mittasuhteiltaan hyvä narttu, luusto voisi olla hieman vahvempi, tyypillinen pää, hieman lyhyt kuono, alaleuan
P2-pari puuttuu, rintakehä voisi olla hieman pidempi alaosastaan, hyvät kulmaukset, hyvä liikunta, kaunis väritys. NUO1 NUK2
12/07/97 KAUHAJOKI Tuomari: ISAKSSON FOLKE
Erinomainen, oikea koko, toivoisin enemmän alaleukaa, erinomainen
ylälinja, hienot kulmaukset, erittäin hieno eturinta, hyvät liikkeet. AVO1
AVK1 SA PN1 SERT ROP

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, narttumainen, oikea pää, vielä hieman tyhjä runko, hyvät
kulmaukset, oikea black&tan, koon ylärajalla, tarvitsee aikaa kehittyäkseen, hyvä liikkuja, vakaa ylälinja. JUN1 JUK3 KP
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, sopivankokoinen, erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu, kaunis
pää, hieman sivulle kiinnittyneet pystyt korvat, hyvä korkeuden ja pituuden suhde, hyvät kulmaukset, hyvä seisonta ja liikunta, erittäin kauniit hyvänkokoiset merkit. JUN1 JUK1 SA PN1 SERT VSP
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Voimakas nuori narttu, jolla hyvä ylälinja, ilmeikäs pää, hyvä kaula eturinta raajat ja käpälät, hyvä runko takaosa ja kulmaukset, hyvät liikkeet, hieman kehräävät edestä, hyvät takaa, esiintyy mallikelpoisesti.
JUN1 JUK1 SA PN2 SERT
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kookkaanpuoleinen, linjakas, hyvänvärinen narttu, jolla kaunis pää,
tummat silmät ja hyvä purenta, hyvä kaulalinja, saisi olla aavistuksen
lyhyempi rungoltaan, hyvät sivu- ja takaliikkeet, hieman monimutkaiset
etuliikkeet, oikeat värimerkit, hyvä kehäkäyttäytyminen. JUN1 JUK2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Kookas, hieman lanneosaltaan pitkä, hyvä pään pituus ja ylälinja, mutta kuonontyvi saa vielä täyttyä, hyvä kaula, vielä hieman puutteellinen
rungonsyvyys, niukat etu- mutta riittävät takakulmaukset, liian laskeva
lantio, hyvä väri, tarvitsee aikaa. JUN1 JUK3
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK4
225/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
15kk, hyvä koko ja erittäin hyvä tyyppi, yhdensuuntainen pää, narttumainen ilme, hyvä kaula, tarpeeksi vahva ylälinja, pyöreähkö lantio,
hyvä eturinta etuosa takakulmaukset, liikkuu aika hyvin, hyvä turkki
merkit ja luonne. NUO1 NUK2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
Kaikki hampaat, leikkaava purenta, hyvät pään linjat, kevyt kuono,
ihanteellinen kaula-selkälinja, suora edestä ja takaa, merkit yhdessä ja
hieman haaleat, kiiltävänmusta erittäin karkea karva, hieman pitkä selkä, yhdensuuntaiset vapaat liikkeet edessä ja takana, kiinteä suora
selkä. NUO 2
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma hyvä, erittäin kookas, feminiininen pää, saksipurenta,
hyvät silmät, keskivahva rinta ja luusto, normaalit kulmaukset, epävakaat etuliikkeet, kiinteä selkä, liikkuu hyvin mutta ei narttumaisesti.
NUO 3
19/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Hyvä tyyppi, hieman pitkärunkoinen, rintakehä voisi olla syvempi, ylälinja voisi olla parempi, pää voisi olla hieman pidempi. NUO1 NUK2
02/08/97 PORI Tuomari: STEINBOCK JANIKI
Erittäin kaunispäinen narttu, hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis ylälinja
rintakehä ja takakulmaukset, etukulmaukset voisivat olla paremmat,
etuliikkeet voisivat olla hieman paremmat, muuten liikkuu hyvin, hieman iso. NUO1 NUK1 SA PN1 SERT ROP
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16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
1,5-vuotias, suuri voimakas narttu, hyvä päänmalli, tummat silmät, leikkaava purenta, hyvin kaunis kaulalinja, valitettavasti notko selässä,
pyöreä lantio, riittävä eturinta ja syvyys, hyvin kulmautunut takaa, hieman vaaleat rinnassa yhtenäiset merkit, riittävä liikunta. NUO 2
BESSILJAN AAMUNKOITTO FIN42253/96 s.05/10/96
isä: OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92
emä: DADA DO'S BORN TO BE WILD SF54229/94
kasv. NIILOLA MILLA, KOUVOLA
om. NIILOLA MILLA, EVÄKUJA 4 A 13, 45160 KOUVOLA
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
10kk ikäinen voimakas hyvin kaunislinjainen narttu, hyvä pään malli,
tummat silmät, leikkaava purenta, voimakas kaulalinja, hyvät ylä- ja
alalinjat, erittäin hyvä eturinta ja syvyys ikään nähden, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvin kaunis hirvenpunainen väri, erittäin hyvä liikunta, tarkkaavainen käytös. JUN1 JUK1 SA PN2
BESSILJAN AATELISNEITO FIN42251/96 s.05/10/96
isä: OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92
emä: DADA DO'S BORN TO BE WILD SF54229/94
kasv. NIILOLA MILLA, KOUVOLA
om. NIILOLA MILLA, EVÄKUJA 4 A 13, 45160 KOUVOLA
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, koko hyvä, feminiininen pää, hyvä ilme,
saksipurenta, keskivahva rinta, hyvä kaula, normaali luusto, riittävät
kulmaukset, yhdensuuntaiset raajat, hyvät liikkeet. JUN1 JUK3
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Neliömäinen narttu, sopiva luusto, kuono-osa voisi olla pidempi ja täyteläisempi, turhan voimakas otsapenger, hyvä kaula, riittävät etu- ja
takakulmaukset, täyteläinen rintakehä, liikkuu hieman ahtaasti takaa,
muuten hyvällä askeleella mutta takakorkeasti. JUN1 JUK1 KP
BOMBASTIC O SOLE MIO SF38010/94 s.02/07/94
isä: HODAN BEIT HAMAAYAN SF30704/90
emä: BOMBASTIC NAUGHTY GIRL SF01381/93
kasv. RÖSCH ULLA, ORIMATTILA
om. NURMINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA

31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Erittäin hyvää tyyppiä oleva narttu jolla ilmeikäs pää, purenta ok, hieman kevyt alaleuka, jäntevä kaula, hyvä selkälinja, syvä leveä rinta,
hieman suora ja lyhyt olkavarsi, vapaat liikkeet. NUO1 NUK1 SA PN2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 alhaalta vasemmalta ja oikealta puuttuu, tyypillinen neliömäinen
puhutteleva rakenne, hyvät päänlinjat, kevyt kuono, tummat silmät,
suora selkä, hyvät kulmaukset takana ja edessä, vähäinen rinnansyvyys, ihanteellinen karva ja väri, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana, vetävät vapaat liikkeet, kiinteä suora selkä. NUO2
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Tyylikäs tasapainoinen narttu, kaunis pitkä pää ja hyvä ilme, jalo kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanneosa, melko tasainen selkä, kaunis punainen väri, liikkuu hyvin. NUO1 NUK1 SA
PN1 SERT ROP
14/06/97 HELSINKI Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen neliömäinen ryhdikäs narttu, toivoisin hieman pidemmän täyteläisemmän kuonon, erinomainen ilme, hyvä kuiva kaula, hieman suora etuosa, rinnansyvyyttä toivoisin hieman enemmän, säkä
voisi olla korkeampi, hyvä ylälinja, taka-osa ok, hyvä luonne, liikkuu
leveästi edestä, muuten hyvin. NUO1 NUK1
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Keskikokoinen, erittäin hyvät hampaat ja silmät, erinomaiset yhdensuuntaiset pään linjat, erinomainen etuosa, erittäin hyvät korvat, takaraajat aavistuksen rungon alla, liikkuu erittäin eloisasti ja dynaamisesti.
NUO1 NUK2 SA PN4
20/09/97 MARIEHAMN Tuomari: TEXEIRA LUIS PINTO
Hyvä koko ja mittasuhteet, oikea suu, kokonaisuudessaan hyvä pää,
hyvä etuosa ja raajat, toivoisin hieman paremman lanteen liikkuessa,
hyvät kulmaukset takana, liikkuu hyvin. NUO1 NUK1 SA PN1 CACIB
ROP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis narttu, hyvä pää, etuosa on vähän suora ja etuliikkeet leveät,
hyvä hännänkiinnitys ja vahva takaosa, pirteä ja reipas esiintyminen,
hyvä karva. NUO1 NUK1 SA PN1 CACIB VSP
BONZER'S STEP BY STEP FIN13136/96 s.01/01/96
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: ZALZOON'S SOUL SISTER SF17955/94
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. KAHILA ANJA, SALMENTÖYRYNTIE 2B, 45160 KOUVOLA

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma oikea, koko oikea, hyvä pää, oikea purenta, hyvät silmät ja korvat, oikea selkälinja, eturintaa ja rintakehää voisi olla enemmän, hyvät raajat, esiintyy huonosti. AVO1 AVK1
BONZER'S SHANGRI-LA FIN13134/96 s.01/01/96
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: ZALZOON'S SOUL SISTER SF17955/94
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. NURMINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Ihastuttava narttu, hyvin rakentunut ja elegantti, hieman pitkät tassut,
rintakehä ei vielä kehittynyt, hyvä tiivis runko, hieman melova edestä.
JUN1 JUK2 SA PN4
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hyvät silmät, oikeat korvat, hieman pitkä lanne, vielä vähän eturintaa ja rintakehää, hyvät raajat, vapaa liikunta. JUN1 JUK2 SA PN4
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvin sievän kokoinen, tyylikäs ryhdikäs ja narttumainen, erinomainen
ilme, hyvä purenta, lyhyt hyvä rakenne, hyvä takaosa, hieman monimutkaiset etuliikkeet, lupaava, hyvän värinen. JUN1 JUK1 KP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvin elegantti, hyvin liikkuva vielä hieman rungoton nuori narttu, erinomainen pään pituus, kuonontyvi saa vielä täyttyä, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, liikkuu hyvin, hyvin tumma väritys, hyvä
luonne. NUO1 NUK3
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeinrakentunut punainen narttu, erittäin narttumainen hyvä pää, kuono voisi olla pidempi, oikea purenta, hyvä elegantti kaula, suora takaa,
oikea etuosa, puuttuu hieman kulmauksia edestä ja takaa, liikkuu hyvin. NUO1 NUK2 SA PN3
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Sopivankokoinen hyvärunkoinen narttu, jolla tulisi olla voimakkaampi
kuono-osa, melko hyvä etuosa, rintakehä saisi olla hieman syvempi,
hyvä vahva takaosa, hieman jäykät ranteet ja kankeat etuliikkeet, reipas esiintyminen, hyvä karva. NUO1 NUK2 SA PN2

01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Kauniin punainen, hieman hentoluustoinen, hyvin pieni, erittäin hyväntyyppinen narttu, tyypillinen pää, hieman pienet hampaat, hyvä purenta, hyvä korkeuden ja pituuden suhde, hyvin kulmautuneet raajat, hyvä
liikunta ja kaunis väritys, hieman paksummat luut ja tilavampi rintakehä
olisivat eduksi. JUN1 JUK2
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK3
BONZER'S TOO SEXY FIN14480/96 s.04/01/96
isä: BONZER'S EXPENSIVE BUDDY SF32107/91
emä: BOMBASTIC O SOLE MIO SF38010/94
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. NURMINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyväntyyppinen hyvärunkoinen hieman matalasäkäinen narttu,
hyvä pää, hieman haja-asentoiset korvat, hieman niukat etu- ja takakulmaukset, hyvä väri luonne ja liikkeet. NUO1 NUK1 SA PN1 SERT
CACIB VSP
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikein rakentunut narttu, erittäin hyvä tyyppi, erittäin hyvä pää, oikea
purenta, hyvä kaula, hyvä runko, takaa hieman pehmeä, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu hyvin.
NUO 2
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Erittäin kaunis ryhdikäs narttu, kaunis voimakas pää, etuosa vähän
suora, hyvä lyhyt runko ja voimakas takaosa, hyvä hännänkiinnitys,
saisi liikkua paremmin edestä, hyvä karva, reipas luonne. NUO1
NUK1 SA PN1 SERT ROP
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P2 alhaalta oikealta ja vasemmalta puuttuu, oikea koko, neliömäinen,
hyvät päänlinjat, hieman kevyt kuono, leikkaava purenta, hieman pitkä
selkä, hyvin kulmautunut takaa, hyvä rinnansyvyys, oikeat lavat karva
ja väri, yhdensuuntaiset liikkeet edessä ja takana, vetävät vapaat
liikkeet, kiinteä selkä. NUO 2
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Pitkä jalo pää, haja-asentoiset korvat, kaunismuotoiset silmät, P2:t
puuttuvat alhaalta, erinomainen rintakehän tilavuus, seisoo mielellään
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takaraajat rungon alla mutta liikkeessä takaosa toimii ja sieltä lähtee
hyvä työntö, vakaa selkälinja, hieman pitkä lanneosa, hieman tuhdissa
kunnossa. NUO1 NUK1 SA PN4
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erinomainen, koko hyvä, hyvä ryhti, feminiininen pää,
saksipurenta, hyvät silmät, keskivahva rinta, hyvä luusto, normaalit
kulmaukset, hyvät raajat, kiinteä selkä, erittäin hyvät liikkeet. NUO1
NUK1 SA PN1 SERT ROP
26/07/97 HARJAVALTA Tuomari: SUPPAN HELMUT
Tyypillinen, kaunis pää, täysi leikkaava purenta, tummanruskeat silmät, kauniit typistämättömät korvat, hyvät linjat liikunta ja käytös.
NUO1 NUK1 SA PN1 VSP
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin viehättävä pieni narttu jolla ehkä voisi olla hieman enemmän
massaa, narttumainen pää, erinomaiset etutassut, erittäin hyvä takaosa, erinomainen selkä, liikkuu erittäin hyvin. NUO1 NUK3
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis elegantti narttu, hyvin kaunis pää, oikea ilme, melko niukat kulmaukset sekä edessä että takana, hyvä hännänkiinnitys, reipas terhakas luonne, karva vähän pehmeää. NUO1 NUK3

DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93 s.07/01/93
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91
kasv.SALMI SARI&MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. OKSANEN MATTI, MERONEN VILLE & SALMI SARI, RENTUKANTIE 5 C 21, 45610 KORIA
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO EVA
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Hyvälinjainen tasapainoinen narttu, hyvä pää ilme ja ryhti, erittäin hyvä rintakehä, riittävät etukulmaukset, takana hyvät, köyristää hieman
selkäänsä liikkeessä, hieman jyrkkä lantio, liikkuu muuten hyvin mutta
ontuu välillä toista etujalkaa. AVO1 AVK3
DADA DO'S BORN TO BE WILD SF54229/94 s.05/11/94
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93
kasv.SALMI SARI&MERONEN VILLE,KUUSANKOSKI
om. NIILOLA MILLA, MATALASILLANTIE 6, 45370 VALKEALA

BONZER'S WINNER TAKE ALL FIN17798/97 s17/01/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: BONZER'S SUN DANCER FIN13137/96
kasv. NURMINEN EIJA, KERAVA
om. NUMRINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis nuori narttu, erinomainen pää ja ilme, lupaava eturinta, hieman
pitkä lanneosa, vahva hyvin kulmautunut takaosa, toivon että etuliikkeet tasaantuvat. JUN1 JUK1 KP
BRAINY SF14066/94 s.07/12/93
isä: BONZER'S I DO IT MYSELF SF04669/93
emä: A'DREAMS ELECTRA ELAINE SF05776/93
kasv. JOKELA EILA, SIPPOLA
om.
24/08/97 HEINOLA Tuomari: TÖRNLÖV NILS-ARNE
AVO1 AVK2 SA PN2 SERT
BRIHÅLI BETZY SF00233/93 s.06/12/92
isä: BRIHÅLI Å-KEY SF33507/90
emä: BRIHÅLI WILMA SF07925/89
kasv. LINDQVIST BRITA, HÖGBACKA
om. KUOPPALA EEVA, JÄÄSKELÄNTIE 19, 02660 ESPOO
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Mukava narttu jolla ihastuttava ilme, elegantti kaula, hyvä rintakehä, tiivis hyvin rakentunut runko, lihaksikas, hyvät kulmaukset, hyvä substanssi ja koko, hieman löysät kyynärpäät. AVO1 AVK2 SA PN2 VACA
15/03/97 HELSINKI Tuomari:TAN-HIETALAHTI ELINA
Kaunis feminiininen narttu jolla erinomainen koko, erinomaiset mittasuhteet rungossa ja tavattoman viehättävä itsevarma käytös, sopusuhtainen, rungoltaan erinomainen, tyylikäs ja vahva, tummat silmät voisivat olla hieman paremmat mantelit, vahva purenta, erinomainen eturinta ja sivuliikkeet, voisi liikkua hieman paremmin edestä, paljon "sitä
jotakin". AVO1 AVK2 SA PN2 CACIB
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis tyylikäs kokonaisuus, kaunis pää, etuosa saisi olla paremmin
kulmautunut, alalinja tällä hetkellä hieman ylösvetäytynyt, voimakkaat
kulmaukset takana joilla saa hyvän askeleen, valpas ja tottelevainen
luonne. AVO1 AVK2

15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hieman suuri, kaunis pää, hyvä purenta,
hyvät silmät ja korvat, hieman karpinselkä, rintakehää voisi olla enemmän, takaraajoissa hieman suorat kulmaukset, liikkuu huonosti kehässä. AVO 2
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kookas narttu, erittäin tyylikäs ja jalo, kaunis pää, erinomainen ilme,
jalo kaula, seistessä kaunis, hyvä eturinta, hyvät suorat eturaajat, liikkuessa selkälinja on köyry ja pilaa yleisvaikutelman. AVO 2
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO1 AVK4
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Kooltaan ylärajalla oleva erittäin tyylikäs narttu, upea pitkä pää ja kaula, erinomainen eturinta, hieman pitkä lanneosa, normaalisti kulmautunut takaa, köyristää hieman lannetta liikkuessaan, liikkuu muuten hyvin. AVO1 AVK1 SA PN2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Hyvärunkoinen elegantti narttu, erittäin kaunis pää, ihana kaula ja lapa, hyvä rintakehä ja eturinta, hienot eturaajat, hyvä selkä, aavistuksen niukasti kulmautunut takaa, ei saa voimistua, liikkuu ja esiintyy
hyvin. AVO1 AVK1 SA PN2 VACA
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
Hyvin tiivis hyvänkokoinen narttu, hyvä päänmalli, keskiruskeat silmät,
leikkaava purenta, erittäin hyvä eturinta ja syvyys, hyvät ylä- ja alalinjat, hyvin rakentunut ja kulmautunut, hyvin kaunis hirvenpunainen väri, liikkuu erittäin hyvin. AVO1 AVK1 SA PN1 SERT ROP
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Kaunis narttu mutta ei esiinny aina hyvin ja seisoo siksi välillä takaraajat rungon alla, erittäin hyvät hampaat korvat ja silmät, yhdensuuntaiset pään linjat, erittäin hyvät tassut, takaosa oikein kulmautunut, liikkuu
erittäin hyvin. AVO1 AVK2 SA PN3
DADA DO'S DANABELL FIN38789/96 s.20/08/96
isä: OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92
emä: DADA DO'S BETA JULIA SF54230/94
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. SIILA MARJATTA, EVÄKUJA 4 D 46, 45160 KOUVOLA
24/05/97 KOUVOLA
JUN 2

CECILIA SF36822/94 s.17/06/94
isä: AURETAN WIGO WISEGUY SF32652/91
emä: AURETAN XENJA MARIA SF30430/92
kasv. RÖNKKÖ-VATSIA ANNE, RIIHIMÄKI
om. SETÄLÄ EIJA, BRINKHALLINTIE 608, 20960 TURKU
09/08/97 TURKU Tuomari: JUSLIN JOHAN
Pyöreärunkoinen pyöreäsilmäinen narttu jolla yhdensuuntaiset pään
linjat, vahvat posket, vahva kaula, lyhyt olkavarsi, liikkuu leveästi edestä, melko hyvät värimerkit, leveä reisi, ryhdikkyys säilyy myöskin kun
narttu liikkuu. AVO1 AVK1
CHARLOTTA FIN16209/97 s.17/02/97
isä: IGOR DELLA GORGONA FIN38731/96
emä: AREXON'S BROWN ARLETTA FIN14660/95
kasv. MIELONEN KIRSTI, LAPPEENRANTA
om. HIITOMAA JUHANI,KIRKKOKATU 9A1,53100 LAPPEENRANTA

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Vähän hento kokonaisuus, kaipaisi vahvemman kuono-osan ja voimakkaamman luuston, puutteelliset kulmaukset takana ja askel jää
melko lyhyeksi, kaunis karva, erittäin miellyttävä esiintyminen. JUN 2

Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI

DADA DO'S ELEGANT ELENA FIN15997/97 s.14/01/97
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91
kasv. SALMI SARI & MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. MERONEN VILLE, PILKANMAANTIE 88 B 8, 45810 PILKANMAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Luonteeltaan kovin varautunut, pyöreät silmät haittaavat ilmettä, hyvä
pää, olkavarsi on lyhyt ja suora ja etuliikkeet aivan liian leveät, hyvä
takaosa, levoton esiintyminen, kaunis karva. JUN 2
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DADA DO'S FLIBBERTIGIBBET FIN20714/97 s.19/02/97
isä: OF LEIJLIDEN FICOLINO FIN14233/96
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93
kasv. SALMI SARI&MERONEN VILLE, KUUSANKOSKI
om. SALMI SARI & MERONEN VILLE & TUPELI SATU, URHEILUKENTÄNTIE 1A, 45700 KUUSANKOSKI
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Oikea koko, kaipaisi hieman voimakkaampaa luustoa, samoin kuonoosa on liian lyhyt, lyhyt olkavarsi ja etuliikkeet liian leveät, saisi kantaa
häntäänsä korkeammalla, reipas esiintyminen. JUN 2
DHARMAY AVENDA FIN42691/96 s.07/10/96
isä: BONZER'S LIVING LEGEND SF16988/94
emä: DHARMAY LAFITE FIN10308/95
kasv. ELORANTA ARJA, PORI
om. ELORANTA ARJA, TOMMILANTIE 21 a, 28610 PORI
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Hieman hento nuori narttu joka esitetään vähän laihana, kuono-osa
saisi olla vahvempi, pysty lapa ja suora olkavarsi, hännänkiinnitys saisi
olla korkeammalla, takakulmaukset hyvät, liikkuu takaa hyvin, edestä
leveästi, voisi esiintyä reippaammin. JUN 2
DIANA SF36823/94 s.17/06/94
isä: AURETAN WIGO WISEGUY SF32652/91
emä: AURETAN XENJA MARIA SF30430/92
kasv. RÖNKKÖ-VATSIA ANNE, RIIHIMÄKI
om. KÄRKKÄINEN JORMA, VARUSKUJA 1 C 24, 01280 VANTAA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, elegantti, hyvä koko kaula ja eturinta, hyvä rintakehä, hieman pitkä runko, hyvin kulmautunut, tan-väri voisi olla tummempi, hieman ahdas takaa, ylälinja ja etuosa oikeat. AVO1 AVK5
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Hieman ilmava mutta jalo rodun edustaja, ilmeikäs pää, hyvä kaula
eturinta raajat ja käpälät, hyvä runko ja takaosa, mallikkaat liikkeet,
edestä hieman leveät, takaa hyvät. AVO1 AVK1 SA PN1 CACIB ROP
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvin feminiininen tyylikäs ja jalo narttu, sopivan kokoinen, kaunisilmeinen pää, hyvä purenta, jalo kaula ja hyvä selkä, erittäin hyvät mittasuhteet rungossa, hyvät värimerkit, rinnan syvyys voisi olla parempi,
hyvä kehäkäyttäytyminen, voisi liikkua paremmin edestä, kaunislinjainen narttu. AVO1 AVK3 SA PN3
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä tyyppi ja koko, hyvä päänmalli ja korvat, hyvä kaula, matala säkä, hyvä rungon malli, niukat etu- ja takakulmaukset, hieman laskeva
lantio, hyvä väri ja luonne. AVO1 AVK2 SA PN4
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeinrakentunut black&tan narttu, tasapainoinen, erittäin hyvä pää,
oikea purenta, elegantti kaula, suora takaa, oikea etuosa ja kulmaukset, hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu erittäin hyvin. AVO1 AVK1 SA
PN1 CACIB ROP
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, erinomainen tyyppi, tasapainoinen narttu jolla hyvä pää,
hyvä ilme, pitkä kaula, hyvä ylälinja, oikea eturinta ja etukulmaukset,
takaliikkeet voisi olla paremmat, hyvä turkki väri ja temperamentti.
AVO1 AVK1 SA PN2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 ylhäältä vasemmalta ja P2 alhaalta oikealta puuttuu, oikea koko,
neliömäinen, voimakas, hyvät pään linjat, kevyt kuono, suora selkä,
hyvät kulmaukset, ihanteelliset lavat ja eturinta, kiiltävänmusta karva,
puhtaat värimerkit, vetävät vapaat liikkeet, kiinteä suora selkä. AVO 2
FIKRET'S AURORA FIN28206/95 s.16/03/95
isä: OF LEIJLIDEN SAICHO SF05618/92
emä: OF LEIJLIDEN KRISTA SF12440/90
kasv. KIMMO MARIKA, NEUVOTON
om. KIMMO MARIKA, NIEMELÄNKUJA 10, 40490 NEUVOTON
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Mukava pää, hyvä runko, oikeat tassut rintakehä ja kulmaukset, hyvä
pigmentti, hyvä koko, liikkuu hieman vinosti. NUO1 NUK5
01/02/97 HAMINA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, sopivankokoinen, erittäin hyväntyyppinen, yleiskuvassa hieman solakka nuori narttu, hyvin jalo pää, yläleuan P1-pari puuttuu, hyvä ylälinja, hieman pitkä lanneosa, hyvin kulmautuneet riittävän vankat
raajat, hyvä liikunta, tasainen keskiruskea väritys. NUO1 NUK3
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Tiivis nuori narttu jolla lyhyehkö pää, hyvä kallo-osa ja ilme, hyvä kaula
eturinta raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä rintakehä ja selkä, köy-

hä polvi- ja kinnerkulmaus, hieman alhainen hännänkiinnitys, liikkuu
hyvin ja esiintyy mallikelpoisesti. NUO1 NUK1 SA PN4
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Narttumainen, sopivankokoinen, kehäkäyttäytymiseltään miellyttävä,
tummat silmät, otsapenger saisi olla selvempi ja tarvitsisi enemmän
ryhtiä, hyvä rinnansyvyys, selkä voisi olla suorempi ja takaosa parempi, hyvä luusto, mittasuhteet rungossa oikeat, hyvä eturinta, liikkuu
siististi. AVO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä koko, hyvä päänmalli ja korvat, hyvä kaula, liian pyöreä rintakehä, niukat etu- riittävät takakulmaukset mutta liian lyhyt lantio, hyvä
karva väri ja luonne, liikkuu takaraajat rungon alla, puuttuu kaksi x P1.
AVO1 AVK3 SA PN5
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO1 AVK1 SA PN3
01/06/97 SALO Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyväntyyppinen, hyvä pään pituus malli ja ilme, hyvä kaula,
hieman matala säkä, etukulmaukset saisivat olla paremmat, lyhyt lantio, niukat takakulmaukset, liikkuu hieman takaraajat rungon alla, hyvä
karva luonne ja väri. AVO1 AVK3 SA PN3
29/06/97 HYVINKÄÄ Tuomari: HOLM GUNNEL
Ylärajalla oleva narttu jolla on hyvin kaunis kaulalinja, hieman pitkä
kuono, hyvä purenta, lanneosa on hieman pitkä, pitäisi liikkua kiinteämmin edestä. AVO1 AVK2
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, koko hyvä, feminiininen pää, saksipurenta, hyvät silmät, keskivahva rinta, normaali luusto, hyvä eturinta, hyvin
kulmautunut, hyvät raajat ja harmoniset liikkeet. AVO1 AVK1 SA PN2
19/07/97 FORSSA Tuomari: STANTON PAUL
Kookas narttu, tasapainoinen, pitkä pää joka on jalo ja voimakas, hienot silmät korvat ja pigmentti, erinomainen kaula, vahva runko ja hyvä
eturinta, hyvin kulmautunut takaa, edestä voisi olla parempi, selkä voisi olla vahvempi, liikkuu melko hyvin, hyvä askel, aavistuksen leveä
edestä, voisi olla voimakkaampi takaa, hyvä turkki ja kiinteä runko.
AVO1 AVK1 SA PN1 VSP
19/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Hyvä narttu, erittäin narttumainen, hyvä pää ja ilme, etukulmaukset
voisivat olla enemmän suljettu, runko voisi olla hieman lyhyempi, erittäin hyvä ylälinja, hyvät liikkeet. AVO1 AVK1 SA PN1 SERT ROP FIN
MVA
26/07/97 SAARIJÄRVI Tuomari: DE WALL HARRY
Pieni aavistuksen ilmava narttu, erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää, korrekti purenta, tummat silmät, hyvin kiinnittyneet korvat, erinomainen
kaula, aavistuksen takakorkea ja lyhyt rintakehä, etukulmaukset voisivat olla paremmat, vapaat liikkeet, erinomainen väri. AVO1 AVK1
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Kookkaanpuoleinen elegantti narttu, kaunis pää, hieno ilme, elegantti
kaula, kyynärpäät voisivat olla tiiviimmät, köyristää aavistuksen liikkuessa, aavistuksen pitkä risti antaa lyhyen taka-askeleen, miellyttävä
kokonaisuus. AVO1 AVK2 SA PN4
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Lyhytrunkoinen narttu, riittävä luusto, hyvä pää, hieman poskia, hyvä
kaula, riittävästi kulmautunut etu- ja takaosa, pitkähkö lanneosa ja lyhyt lantio, voisi liikkua pidemmällä askeleella, liikkeessä takakorkea,
vaalea väri. AVO1 AVK3
09/08/98 TURKU Tuomari: JUSLIN JOHAN
Sievä pää, hyvät linjat, erinomainen ilme, alaleuka saisi olla voimakkaampi suhteessa päähän, hyvin kannetut korvat, hyvä kaula ja etuosa, hyvä leveä selkä, hento takaosa, liikkuu hyvin edestä mutta epävarmoista polvista johtuen joka 3. taka-askel jää ilmaan, takaliikkeistä
johtuen 2.palkinto. AVO 2
20/09/97 MARIEHAMN Tuomari: TEXEIRA LUIS PINTO
Toivoisin pienemmän koon nartuksi, hieman pitkä runko, puuttuu 2xP1
ylhäältä, hyvät silmät, normaali etuosa ja raajat, hyvät kulmaukset takana, liikkuu normaalisti. AVO 2
FURSTENBORGH HÄRLIGA HULDA FIN16134/96 s.22/02/96
isä: ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94
emä: A'DREAMS RED-DUCHESS SF35089/94
kasv. CEDERLUND MERJA, SILTAKYLÄ
om. CEDERLUND MERJA, VINDAALINKUJA 2 A, 49220 SILTAKYLÄ
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Erittäin hyvä ja hyvänkokoinen, tiivis hyvin rakentunut runko, seuraa
pigmentoitumista, hieman steppaavat edestä, mutta erittäin mukava.
JUN1 JUK1 SA PN3 SERT
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, hyvä pää, oikea purenta, hyvät silmät, hieman pehmeät korvat, hyvä selkälinja, vähän eturintaa, hyvät
raajat, liikkuu huonosti kehässä. JUN1 JUK1 SA PN1 SERT VSP
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08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivan kokoinen hyvä nuori narttu, ilmeikäs pää, kevyt alaleuka, hyvä
kaula eturinta lavat ja raajat, hyvä runko ja takaosa, suora olkavarsi,
niukka kinnerkulmaus, kehräävät etuliikkeet, hyvät takaa, esiintyy hyvin. JUN1 JUK4 KP
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, erittäin hyvä tyyppi, luustoltaan riittävän vahva juniorinarttu,
tyypillinen pää, keskiruskeat silmät, hyvä selkä, hyvät kulmaukset, hyvä liikunta, tumma väritys. JUN1 JUK2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Puhutteleva ihannekokoinen narttu, hienosti meislattu pää, hyvät silmät, kuiva kaula, hyvin kehittynyt runko, erinomainen selkälinja, hyvät
raajat ja kulmaukset, hyvät käpälät, liikkuu ja esiintyy tyylikkäästi.
NUO1 NUK1 SA PN1 SERT SFMVA CACIB ROP
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen neliömäinen voimakas narttu, tänään hieman tukevassa kunnossa, toivoisin vahvemman kuonon ja pidemmän kaulan sekä
paremmin kulmautuneen etuosan, hyvä runko ja takaosa, liikkuu edestä vähän jäykästi muuten hyvin, hyvä luonne. NUO1 NUK2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Hyvin tasapainoinen pieni narttu jolla erinomaiset yhdensuuntaiset
pään linjat, esiintyy erittäin kauniisti, erinomaiset korvat, vahvat hampaat, erinomaiset etutassut, erittäin hyvä takaosa rintakehä eturinta ja
selkä, liikkuu erittäin hyvin. NUO1 NUK1 SA PN1 ROP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis kokonaisuus, kuono-osa voisi olla vähän voimakkaampi ja silmät ovat vähän pyöreät, pysty lapa ja suora olkavarsi, hyvä täyteläinen runko, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu takaa hyvin ja edestä leveästi. NUO1 NUK2 SA PN4
HUMBLEPUP CHARMY FIN40153/95 s.17/07/95
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: OF LEIJLIDEN SAMAYARA SF05620/92
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, HIRSIKUJA 4, 29340 KULLAA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Narttumainen, oikea koko ja substanssi, purenta voisi olla syvempi, hyvä kaula ja runko, eroavaisuutta tassujen muodossa, ylälinja hieman
pehmeä, hyvä veto, hieman melova edestä. NUO1 NUK1 SA PN5
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, kaunis pää, hyvä purenta, tummat
silmät, hyvät korvat, kaunis selkälinja, hyvä eturinta rintakehä ja raajat,
vapaa liikunta. NUO1 NUK2 SA PN3 VACA
20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Ruskea, erittäin hyvä tyyppi, kaunis pää, yläleuasta puuttuu välihampaita, hyvä purenta, hyvät mittasuhteet, kaunis kaula, säkäosa voisi
olla kehittyneempi, liikkeessä hieman takakorkea, hyvät kulmaukset,
hieman leveät etuliikkeet, kirsu ja kynnet voisivat olla mustemmat,
muutoin kaunis väritys. NUO1 NUK2
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis narttu joka saisi olla luonteeltaan varmempi, alaleuka saisi olla
voimakkaampi, hieman pyöreät silmät, lyhyt olkavarsi, hyvin kulmautunut takaosa joskin hännänkiinnitys hieman matala, voisi esiintyä reippaammin, hyvä karva. NUO1 NUK3
HUMBLEPUP DESIREE FIN38336/95 s.23/07/95
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: BRIHÅLI CHARMANT SF40253/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. REMULA RITVA, CYGNAEUKSENKATU 9A, 40100 JYVÄSKYLÄ
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Mallikas nuori narttu jolla hieman lyhyt pää, tummat silmät, hyvä kaula
eturinta raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa, hyvät
rodunomaiset liikkeet sivusta, edestä leveät, takaa hyvät. NUO1
NUK2 SA
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Erittäin miellyttävä kokonaisuus, kauniin kokoinen, narttumainen ja
erittäin sopusuhtainen, hyvä luusto, erinomainen ryhti, sopivasti kulmautunut, vahva selkä, hyvä hännänkiinnitys, tummat silmät, pää voisi
olla hieman vakuuttavampi, saisi liikkua paremmin edestä mutta juuri
koira minun makuuni, hyvät värimerkit. NUO1 NUK1 SA PN4 SERT
20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, erittäin hyvä tyyppi, kauniit mittasuhteet, riittävän vahva luusto,
tyypillinen pää, hyvä purenta, kauniit pystyt korvat, hyvä kaula, hyvä
säkä, hyvät kulmaukset, erittäin hyvä liikunta, hyvänkokoiset ruskeat
merkit, hieman luisu lantio. NUO1 NUK1 SA PN1 ROP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Vahvarunkoinen, hyvätyyppinen, niukasti edestä kulmautunut narttu,
hieman suuret silmät, kuonontyvi saa täyttyä, hyvät korvat, tyypilliset

liikkeet, hyvä väri karva ja luonne, hieman matala hännänkiinnitys.
NUO1 NUK4
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Erinomainen koko, terhakka luonne, kuono-osa saisi olla pidempi, melko pyöreät silmät, aivan liian suora etuosa ja löysät olkavarret, hieman
tynnyrimäinen rintakehä, liian matala hännänkiinnitys, voimakkaat takakulmaukset, erinomainen karva, hyvät värit. NUO 2
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Oikea pinserityyppi, vankka syvä runko, kaunislinjainen pää, hyvin
asettuneet korvat, hyvänmuotoiset tummat silmät, tasapainoisesti kulmautunut, lyhyt lantio, kauniit värimerkit, yhdensuuntaiset vetävät liikkeet, esitetään liian tuhdissa kunnossa. AVO1 AVK1
HUMBLEPUP EFYRA BIRD FIN32369/96 s.25/05/96
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: HUMBLEPUP BUTTERFLY SF47445/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. LEPPÄNEN ATTE, KUUSISENTIE 45, 41340 LAUKAA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Ryhdikäs nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, jalo kaula, hyvä eturinta raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa, hyvä kinner, vapaat liikkeet, esiintyy hyvin. JUN1 JUK3 KP
10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, pieni, hieman kevytluustoinen, erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu, kaunis pää, hieman kevyt kuono, P1-pari puuttuu, erittäin kauniit mittasuhteet, hyvät kulmaukset, hyvät käpälät, kauniit merkit, hyvä
liikunta. JUN1 JUK1
02/08/97 PORI Tuomari: STEINBOCK JANIKI
Kaunispäinen nuori narttu, hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä purenta
ilme ja korvien asento, kaunis ylälinja, hyvät takakulmaukset, etukulmaukset voisivat olla paremmat samoin etuliikkeet. JUN1 JUK1 SA
PN2
HUMBLEPUP ELEGANT GIRL FIN32370/96 s25/05/96
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: HUMBLEPUP BUTTERFLY SF47445/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, HIRSIKUJA 4, 29340 KULLAA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen nuori narttu jolla hyvänmuotoinen pää ja hyvä ilme,
pää voisi olla hieman pidempi, hyvä kaula raajat ja käpälät, köyhä eturinta ja suora olkavarsi, hyvä rintakehä ja takaosa kulmauksineen,
hyvät liikkeet, hyvä rodun edustaja. JUN1 JUK2 SA
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Ideaalikokoinen, käyttäytymiseltään hyvä mutta kaikkea pitäisi olla hieman enemmän, vielä vähän pentumainen, pää saisi olla vakuuttavampi ja selkä hieman vahvempi, hyvät värimerkit, pitkät kynnet, tarvitsee
aikaa, tummat hyvät silmät. JUN 2
20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, kooltaan erittäin hyvä, pieni, oikeantyyppinen juniorinarttu, hyvät mittasuhteet, tyypillinen pää, tummat silmät, hyvä purenta, yläleuasta toiselta puolelta puuttuu P1 toiselta P2, kaunis kaula, riittävä
rintakehä, lantio vaikuttaa jyrkältä, koira ei ojentaudu seisomaan kunnollisesti (kylmä halli), kauniit merkit, hyvä liikunta. JUN1 JUK2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyväntyyppinen, vielä hieman kevytrunkoinen, hyvä pään pituus mutta hieman takaluisu kallo, hyvät silmät ja korvat, hyvä ylälinja
ja hännänkiinnitys, liikkuu hyvin, hyvä väri ja luonne. JUN1 JUK1 KP
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Hyvin rakentunut black&tan narttu, kevytluustoinen, oikea tyypillinen
pää, oikea purenta, hyvä kaula, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa,
nouseva ylälinja liikkeessä, hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu hyvin.
JUN 2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 alhaalta oikealta ja vasemmalta, P1 ylhäältä oikealta ja P2 ylhäältä
vasemmalta puuttuu, oikea koko, pidättyväinen, tarkkaavainen, matala
säkä, oikeat kulmaukset takana, suora edestä, hyvä rinnansyvyys,
ensiluokkainen karvanlaatu ja väri, yhdensuuntaiset vetävät liikkeet
edessä ja takana, kiinteä suora selkä. JUN 2
26/07/97 HARJAVALTA Tuomari: SUPPAN HELMUT
Hyvä pää, täysi leikkaava purenta, tummat silmät, moitteettomat typistämättömät korvat, hyvät linjat, kaunis liikunta. JUN1 JUK1 KP
HUMBLEPUP EMILIE WIND FIN32371/96 s.25/05/96
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: HUMBLEPUP BUTTERFLY SF47445/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, HIRSIKUJA 4, 29340 KULLAA
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08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Tällä hetkellä hieman pitkärunkoinen kaunispäinen nuori narttu, erinomainen ilme, etuosa tulisi olla paremmin kulmautunut, hyvät raajat,
köyristää ajoittain ikävästi selkäänsä, pitkät hieman hiipivät askelet,
hyvä karva, esiintyy arkaillen. JUN 2
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 alhaalta vasemmalta, P2 ylhäältä oikealta ja vasemmalta puuttuu,
oikea koko, hyvä pää, tummat silmät, leikkaava purenta, oikea kaulaselkälinja, takakulmaukset hieman suorat, tulisi saada lisää rinnansyvyyttä, yhdensuuntaiset vetävät etu- ja takaliikkeet, kiinteä suora selkä,
värin tulisi olla tummempi. JUN 2
27/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Elegantti narttu, kaunis pää ja hyvät silmät, kaunis kaula, hyvä rintakehä, korrektit raajat ja kulmaukset, hyvä ylälinja, lanneosa voisi olla
lyhyempi, elegantit liikkeet. JUN1 JUK1 SA PN3
HUMBLEPUP EROTIC BONZER FIN32368/96 s.25/05/96
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: HUMBLEPUP BUTTERFLY SF47445/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. NURMINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, vielä nuorekas mutta erittäin hyväntyyppinen, erittäin hyvin liikkuva juniorinarttu, hyvin tyypillinen pää, täysi hampaisto, tummat silmät, runko kehittyy vielä, käpälät saisivat olla jäntevämmät, kauniinväriset hieman vajaat merkit, hyvä liikunta. JUN1 JUK1 KP
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Nuori narttu jolla voisi olla hieman voimakkaampi luusto, samoin kuono-osa, oikea ilme, etuosan tulisi olla paremmin kulmautunut, hyvät
kulmaukset takaraajoissa, hännänkiinnitys on hieman matala, voisi olla
hieman lyhyempi lanneosaltaan, karva hieman pehmeä ja kiilloton,
valpas esiintyjä, sujuvat liikkeet. JUN1 JUK1 KP
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Kookas, hieman pitkärunkoinen, hyvänvärinen musta ruskein merkein
narttu, narttumainen pää, erittäin kaunis pitkä kaula, hieman pehmeyttä ylälinjassa, eturinnan ja -kulmausten tulisi olla paremmat, normaalit
takakulmaukset, liikkuu muuten hyvin mutta selkälinjan tulisi laskea
kauniimmin häntää kohti. JUN1 JUK3
HUMBLEPUP EXELENT AIRAM FIN32367/96 s.25/05/96
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: HUMBLEPUP BUTTERFLY SF47445/94
kasv. LINDFORS-JOKELA PAULIINA, KULLAA
om. SCHULTZ MARIA, BJÖRNEVEIEN 6, N-4300 SANDNES
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma hyvä, koko hyvä, feminiininen pää, saksipurenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, keskivahva rinta, hyvät raajat, kiinteä
selkä, liikkuu hyvin. JUN1 JUK2 SA PN5
JUNGERHUND HARMONI FIN10923/95 s.01/12/94
isä: ZALZOON'S BEACHBUM SF12009V/85
emä: JUNGERHUND AMANDA SF11861/90
kasv. TASKINEN SANNA-MARI, VALKEAKOSKI
om. LEYSER HEIDI, KIRJOKALLIONKATU 1 A 1, 21220 RAISIO
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Ihastuttava ilme, itsevarma narttu jolla kaunis pää etuosa ja oikeat tassut, kompakti, riittävät kulmaukset, hyvä koko, vapaa liikkuja, hieman
litteä. AVO 1
KLEINWESEN LULU SF12490/94 s.28/12/93
isä: BRIHÅLI BINGO SF00231/93
emä: KLEINWESEN QUEEN ISABEL SF15974/90
kasv. KUOPPALA EEVA, ESPOO
om. KUOPPALA EEVA, JÄÄSKELÄNTIE 19, 02660 ESPOO
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Tarvitsee itsevarmuutta ja harjoitusta, lyhyt kuono-osa, hyvä kaula,
harmoninen runko, pieni koko, hyvät kulmaukset, hieman pyöristyvä
takaosa, hyvät sivuliikkeet. AVO 1

ja edestä, oikea hännän asento, huonot etuliikkeet, ahtaat takaliikkeet.
AVO 2
16/08/97 JOENSUU-LIPERI Tuomari: TALVITIE MARJA
AVO1 AVK1 SA PN1 SERT VSP FIN MVA
LOGOBON BROWN BRONZE FIN19184/95 s27/02/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: COUNTRYGIRL'S BROWN ELOIZA SF40614/91
kasv. HANSEN ANNA, SUINULA
om. HANSEN ANNA, VANHATIE 46, 36120 SUINULA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Narttumainen, hyvä purenta, eturinta ja rintakehä hieman tyhjä, pitkä
runko, hieman melova edestä, ylälinja ei vakaa. NUO 2
17/05/97 RAUMA Tuomari: TAST HARRY
Kaunislinjainen, hyväilmeinen pää, tummat kaunismuotoiset silmät, P1
ja P2 puuttuu oikealta alhaalta, pysty lapa ja olkavarsi, pitkä lanne, sopiva luusto, liikkeessä ei tasapaino tahdo löytyä, pomppii kaiken aikaa.
AVO1 AVK1
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen pää ja ilme, yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, hyvin
kehittynyt alaleuka, P1 ja P2 puuttuu oikealta alhaalta, hyvin asettuneet korvat, hyvä eturinta ja rintakehän tilavuus, pitkähkö lanneosa,
etukulmaukset saisivat olla voimakkaammat, kaunis väri, yhdensuuntaiset vetävät liikkeet, erinomainen temperamentti. AVO1 AVK2 SA
PN2
17/08/97 TAMPERE Tuomari: BJÖRKLUND SEPPO
Melko kookas, rakenteeltaan sopusuhtainen mutta hieman lihava, hyvä pää, toivoisin selvempää säkää, hyvät kulmaukset, liikkuu vapaasti.
AVO1 AVK1 SA PN1 SERT ROP
LOGOBON BROWN CHANTALE FIN11289/97 s.22/09/96
isä: ALFONSO SF47021/93
emä: LOGOBON BROWN BRONZE FIN19184/95
kasv. HANSEN ANNA, KANGASALA
om. PUONTI SONJA, HAUKKAVUORENKATU 20, 48100 KOTKA
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Tyylikäs ja hyvin narttumainen kokonaisuus, päässä erinomainen profiili ja ilme, kauniisti runkoon liittyvä kaula, hyvin rakentunut takaosa,
oikea hännänkiinnitys, seistessä hieman köyristää lannetta, liikkeessä
vapautuu, yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyy ryhdikkäästi. JUN1 JUK1
KP
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Hieman pitkärunkoinen narttu, riittävä luusto, hyvä pää joskin kuonoosa voisi olla täyteläisempi, kaunis kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, hieman pitkä lanne, liikkuu hieman leveästi edestä, muuten hyvällä askeleella. JUN1 JUK3
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
10kk ikäinen hyvin elegantti erittäin hyvälinjainen narttu, erittäin hyvä
pään malli, tummat silmät, leikkaava purenta, hyvinrakentunut ja -kulmautunut, hyvin kaunis hirvenpunainen väri, erittäin hyvä liikunta, ystävällinen käytös. JUN1 JUK2 SA PN3
17/08/97 TAMPERE Tuomari: BJÖRKLUND SEPPO
Sopiva koko, hieman kevyt, kaunis pää, hyvä ilme, toivoisin täyteläisempää rintaa, liikkuu hyvin, kaunis väritys. JUN1 JUK1 KP
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen neliömäinen mutta vielä kovin kevyt, kuonon toivoisin
vahvemmaksi, kuiva kaula, kulmaukset ok edessä ja takana, runko
vielä kevyt, liikkuu hyvin, hyvä väri ja luonne. JUN 2
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen erittäin kaunis nuori narttu, erinomainen pää, hyvä etuosa,
hyvä täyteläinen runko, kauniisti kulmautunut takaosa, erinomaiset
liikkeet, voisi kantaa häntäänsä hieman korkeammalla, kaunis karva,
miellyttävä luonne. JUN1 JUK1 SA PN3 SERT
LOGOBON BROWN CHARMANTE FIN11288/97 s.22/09/96
isä: ALFONSO SF47021/93
emä: LOGOBON BROWN BRONZE FIN19184/95
kasv. HANSEN ANNA, KANGASALA
om.
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Hyvä koko ja sukupuolileima, kaunislinjainen pää, erinomainen ilme,
välihammaspuutos, hyvin kehittynyt alaleuka, tyylikäs niskalinja, hieman pitkä lanneosa, erinomainen hännänkiinnitys ja takakulmaukset,
yhdensuuntaiset liikkeet, esiintyminen vielä pentumaista. JUN1 JUK2

KLEINWESEN TOSCA FIN13717/95 s.01/01/95
isä: BRIHÅLI Å-KEY SF33507/90
emä: KLEINWESEN QUEEN ISABEL SF15974/90
kasv. KUOPPALA EEVA, ESPOO
om.JUSLIN VIRPI & MAARIKA,KOTILANMÄENTIE 2B, 79700 HEINÄVESI

14/06/97 PIEKSÄMÄKI Tuomari: DE RIDDER ONGHENA LILIANE
2v, saksipurenta, huono korvien asento, melko leveä kallo, hieman
pyöreät silmät, nouseva alalinja, tiivis runko, oikein kulmautunut takaa
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LOGOBON BROWNBERNADETTE FIN19185/95 s.27/02/95
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: COUNTRYGIRL'S BROWN ELOIZA SF40614/91
kasv. HANSEN ANNA, SUINULA
om. TAMMIALA JOHANNA, NOSTOVÄENKATU 19E104, 20360 TURKU

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Hieman löysä nahka tekee ryppyiseksi, hyvä eturinta olkavarsi ja rintakehä, hieman pitkä runko, oikein kulmautunut, hieman melova edestä.
NUO1 NUK4
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
Melko isokokoinen epäluuloisesti käyttäytyvä narttu, kaunis pää, etuosan tulisi olla huomattavasti paremmin kulmautunut, lyhyt rintakehä,
hyvät vahvat takaraajat, aivan liian leveät etuliikkeet, liian hytisevä
esiintyminen, pehmeä karva. AVO 2
01/06/97 SALO Tuomari: TALVITIE MARJA
Erinomainen tyyppi, hyvä pää ilme ja korvat, hieman suuret silmät, hyvä kaula ylälinja runko ja raajat, kaunis väri, hyvät liikkeet ja luonne.
AVO1 AVK1 SA PN1 SERT ROP
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P1 alhaalta oikealta sekä ylhäältä oikealta ja vasemmalta puuttuu, erittäin jalo, hyvin kauniit pään linjat, hieman lyhyt kuono, ihanteellinen
kaula-selkälinja, ihanteelliset kulmaukset takana ja edessä, hyvä rintakehä, tummat silmät, yhdensuuntaiset vetävät vapaat liikkeet, kiinteä
selkä. AVO 2
05/07/97 NOKIA Tuomari: TAST HARRY
Tiivis vankka runko, kaunislinjainen hyväilmeinen pää, oikeinasettuneet korvat, kaunis niskalinja, erinomaiset kulmaukset, hyvä luusto,
kaunis väri, tasapainoinen tehokas liikunta, itsevarma ja ryhdikäs.
AVO1 AVK1 SA PN1 SERT ROP
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erinomainen, koko hyvä, hyvä pää ja ilme, saksipurenta, hyvät silmät, priima eturinta, normaali luusto, hyvin kulmautuneet
yhdensuuntaiset raajat ja tasaiset liikkeet mutta takaraajat rungon alla.
AVO1 AVK3
19/07/97 FORSSA Tuomari: STANTON PAUL
Aavistuksen kookas, tasapainoinen, hyvä kallo, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi, hienot silmät ja pigmentti, hyvä kaula, selkä voisi olla
vahvempi, aavistuksen pyöreät kylkiluut, hyvin kulmautunut takaa, matala hännänkiinnitys, takaosassa pitäisi olla enemmän voimaa, leveä
melova edestä. AVO 2
MARACA BEATY SPOT SF04803/92 s.28/12/91
isä: HODAN BEIT HAMAAYAN SF04803/92
emä: MADECHO ADA SF06050/89
kasv. IKONEN MARJO, LAHTI
om. IKONEN MARJO, LYHTEENKATU 14, 15700 LAHTI
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma ja narttumainen, hyvä koko, hyvät silmät, erinomainen harmoninen runko joka tarvitsee hieman enemmän takakulmauksia, liikkuu sivuttain, erittäin ahdas takaa ja löysä edestä, ne on hänen virheet. AVO 2
MARACA FEMINA FIN43213/95 s.07/09/95
isä: OF LEIJLIDEN ASTOR-DEVILL SF07512/88
emä: MARACA BEATY SPOT SF04803/92
kasv. IKONEN MARJO, LAHTI
om. SAARINEN HEIDI, KOULUTIE 5 AS 11, 15860 HOLLOLA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Erittäin harmoninen ja tiivis, hyvä koko, hieman poskia, erittäin hyvä
eturinta ja runko, elegantti kaula, hyvät kulmaukset, toivoisin paremman ylälinjan. NUO1 NUK2 SA
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Sopivankokoinen, tyylikäs, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu joka on
turhan kaino, hyvät mittasuhteet rungossa, hyvä pää, kaunis kaula,
takaosan tulisi olla parempi, paljon tyylikkyyttä ja kaunis väri, ihanteellinen kooltaan. NUO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä koko ja tyyppi, hyvä pään ylälinja kallo ja korvat, hieman pyöreät
silmät, erinomainen kaula, niukat etukulmaukset ja liian luisu lantio,
hyvä väri, liikkuu takaraajat rungon alla, hyvä luonne, puuttuu yksi P1.
NUO1 NUK5
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikea koko, narttumainen, punainen, erittäin hyvä pää, kuono voisi olla
pitempi, hyvä korvien asento, voimakas ja elegantti kaula, voimakas
takaosa, hyvin kehittynyt rintakehä, oikea purenta, hyvä etuosa, ahdas
takaa liikkuessaan, puutteelliset kulmaukset takana ja edessä, kaunis
liikunta. NUO1 NUK1 SA PN2 SERT VACA

08/05/97 ORIMATTILA Tuomari: MARKIO MARINA
Erinomainen tyyppi, tyylikäs, hyvä luusto, kaunis kaula ja ylälinja, normaalisti kulmautunut, pää voisi olla pidempi, puuttuu useampi P1, liikkuu erittäin hyvin. NUO1 NUK1 SA PN1 SERT ROP FIN MVA
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK1 SA PN1 VSP
14/06/97 PIEKSÄMÄKI Tuomari: DE RIDDER ONGHENA LILIANE
Oikea purenta, 20kk, rodunomainen narttu, valpas luonne, tyypillinen
temperamentti, hyvä korvien asento, tyypilliset silmät, hyvä kaula ja lavat, oikea luusto, melko pitkät kynnet, hyvin kehittynyt runko, riittävät
kulmaukset takana, pidän tästä nartusta ja hänen temperamentistaan,
on ilo nähdä hänen liikkuvan. NUO1 NUK1 SA PN1 ROP
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen aavistuksen pitkä narttu, hyvä pää, hyvä kuiva kaula,
voisi olla hieman paremmin kulmautunut edestä ja takaa, hyvä runko,
liikkuu kuitenkin hyvin, hyvä karva ja väri. NUO1 NUK1 SA PN1 ROP
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erinomainen narttu, erittäin hyväntyyppinen pää, erittäin kauniit korvat,
koiralla on vaikeuksia esiintyä hyvin paikallaan, erittäin hyvät etutassut
eturinta rintakehä ja selkälinja, hieman ahtaat takaliikkeet. AVO1 AVK1
SA PN2
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Hyvänkokoinen narttu jolla on erittäin kaunis pää, pysty lapa ja suora
olkavarsi, etuliikkeet melko leveät, hyvä runko, hännänkiinnitys hieman
matala, riittävästi kulmautunut takaa, valpas esiintyjä, kaunis karva.
AVO1 AVK1 SA PN2 VACA
MARACA GEISHA MY DREAM FIN24313/96 s.30/03/96
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: MARACA DELLA ROSA SF14071/94
kasv. IKONEN MARJO, LAHTI
om. IKONEN MARJO, LYHTEENKATU 14, 15700 LAHTI
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Ihastuttava pitkä ja siisti pää, elegantti koko, runko voisi olla hieman
täyteläisempi, hyvät värit, hieman löysät kyynärpäät, täytyy parantaa
liikkeet ja ylälinja. JUN 2
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, nuorekas, erittäin tyypillinen juniorinarttu, kuono voisi olla hieman täyteläisempi, hyvä runko, raajojen luusto voisi olla vankempi,
köyristää selkäänsä, ei ojennu seisomaan takaraajoillaan hyvin, liikkuu
takaraajat rungon alla, ruskeat merkit erittäin hyvät ja hyvänkokoiset.
JUN 2
08/05/97 ORIMATTILA Tuomari: MARKIO MARINA
Hieman kevyt narttu, hento luusto, hyvät pään mittasuhteet, kuonon tulee vahvistua, P1:ä puuttuu, niukasti kulmautunut, liikkuu takaraajat
rungon alla, turhan pitkä runko, kärsii kylmästä. JUN 2
19/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Hyvä narttu, erittäin narttumainen, hyvä pää rintakehä, hyvä ylä- ja alalinja, toivoisin paremmat kulmaukset, hyvä pää ja ilme. NUO1 NUK1
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen mutta kovin ilmava, kokonaisuudessaan koira on kapean oloinen, kuiva kaula, ylälinjan tulisi olla suorempi, liikkeessä takakorkea, takakulmaukset puutteelliset, hyvät tummat värimerkit, hyvä
luonne. NUO 2
MAYBACK ELISBETH FIN39926/96 s.06/08/96
isä: ARGOS SF29167/92
emä: AIRAM'S BROWN ALIA N32940/90
kasv. MAJAVUO-SJÖSTRÖM ANNE, ESPOO
om.
07/06/97 KAARINA Tuomari: LOHMANN WILFRIED
P2 alhaalta vasemmalta ja oikealta puuttuu, leikkaava purenta, hieman
pitkä selkä, poskia, kevyt kuono ja alaleuka, oikeat kulmaukset takana,
liian vähäinen rinnansyvyys, suora edestä, yhdensuuntaiset vapaat
liikkeet edessä ja takana, kiinteä selkä. JUN 3
13/07/97 HELSINKI
Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, koko kevyt, feminiininen pää, saksipurenta, hyvät silmät ja korvat, riittävä rinta ikäisekseen, kevyt luusto,
niukat kulmaukset takana, hyvä raajojen asento, aavistuksen notko
selkä, tasaiset liikkeet. JUN 1
MIR MIXX FRIEDA FIN31514/96 s.04/07/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: AURETAN BECCA REBECCA FIN19340/95
kasv. MARTTALA MIRJA, VANTAA
om. MARTTALA MIRJA, KOIVUMÄENTIE 13 H 11, 01230 VANTAA
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20/04/97 PARKANO Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, kookas, hieman kevytluustoinen, erittäin hyväntyyppinen juniorinarttu, kaunis typistämätön häntä, muodoltaan samanlainen kuin
staffilla, tyypillinen pää, kevyestä luustosta johtuen hieman kevyt kuono, hyvä purenta, täysi hampaisto, rakenteessa hyvät mittasuhteet, hyvät kulmaukset, hyvä liikunta, merkit voisivat olla hieman punaisemmat
ja pienemmät. JUN1 JUK1 KP
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
10kk, hyvä koko, yhdensuuntainen pää, hyvä kaula, riittävän vahva
ylälinja, hyvä eturinta ikäisekseen, oikeat etu- ja takakulmaukset, liikkuu melko hyvin mutta ahtaasti edestä ja takaa, isot merkit rinnassa,
hyvä temperamentti. JUN1 JUK1 KP
07/06/97 RAAHE Tuomari: EDMUND KARI
Miellyttävä, hyvin rakennettu, ei vielä täysin kehittynyt, kaunis pää, hyvä ylälinja, runko kaipaa massaa ja lihaksia, suhteelliset kulmaukset ja
luusto, kauniit värit, priima temperamentti. JUN1 JUK1 KP
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Miellyttävä nuori narttu jolla ilmeikäs pää, jalo kaula, hyvä eturinta lavat raajat ja käpälät, hyvä rinnan syvyys, hyvä takaosa ja kinnerkulmaus, kinner voisi olla vahvempi, liikkuu hyvin takaa ja sivusta, lupaava nuori narttu. JUN1 JUK1 KP
14/06/97 PIEKSÄMÄKI Tuomari: DE RIDDER ONGHENA LILIANE
11kk, saksipurenta, b&t narttu jolla hyvä koko, hyvät mittasuhteet
päässä, tummat silmät, hyvä korvien asento, oikea kaula, melko suora
edestä, riittävästi syvyyttä rintakehässä, hieman köyry lanne, hyvät lihakset ja kulmaukset takana, toivoisin paremmat etuliikkeet. JUN 2
OBENAUF EVIE SF47017/93 s.13/11/93
isä: ZALZOON'S BEACHBUM SF12009V/85
emä: OF LEIJLIDEN ALEXIA SF07514/88
kasv. LAMPAINEN SINI, LAHTI
om. LAHTINEN PIRJO, LANKATIE 3 AS 38, 15560 NASTOLA
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvin feminiininen kokonaisuus, kuonon pitäisi olla pidempi ja vahvempi, hyvä kuiva kaula, suora etuosa, hyvä
takaosa, hyvä runko, peitinkarva puutteellinen, koirassa kaljuja kohtia,
hyvä luonne, liikkuu melko hyvin. AVO 3
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Hyvä koko, nartulle sopivat rungon mittasuhteet, hyvät kulmaukset,
voimakas kallo, kevyt kuono, haja-asentoiset korvat, lyhyt laskeva lantio, liikkeessä tasapaino ei nyt löydy, epäsäännölliset etuliikkeet, tarvitsee lisää itseluottamusta. AVO 2
OF LEIJLIDEN BELINDA SF36513/94 s.13/05/94
isä: BOMBASTIC GUITAR MAN SF25494/90
emä: OF LEIJLIDEN WIVECA SF35141/92
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. ROPO TIINA, JOUSITIE 4 F 40, 06150 PORVOO
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO1 AVK2 SA PN4
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Melko kookas tyylikäs narttu, kaunis pää, hieman pehmeät korvat, hyvä rintakehä, niukahkot etukulmaukset, hieman ulkokierteiset käpälät,
hieman pitkä lanne, hyvä takaosa, liikkuu melko hyvin, tosin köyristää
hieman lannettaan. AVO1 AVK2
19/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Erittäin hyvä turkki, hyvä eturinta, liian pitkärunkoinen, hyvät kulmaukset, liian lyhyt pää, liikunta ei ole hyvä, liian pyöreä lanne. AVO1 AVK2
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
3-vuotias, hyvin voimakas narttu, hyvä päänmalli, keskiruskeat silmät,
leikkaava purenta, erittäin hyvä eturinta ja syvyys, hyvät ylä- ja alalinjat, pyöreä lantio, hyvin rakentunut ja -kulmautunut, hyvä hirvenpunainen väri, liikkuu hyvin, epävarma pelokas käytös. AVO 2
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Sopivankokoinen narttu, kuono-osa voisi olla hieman täyteläisempi,
hyvä runko mutta luisu lantio, hyvät kulmaukset mutta seisoo takaraajat rungon alla, ei halua tänään esiintyä sateen vuoksi. AVO1 AVK1
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Hyvä koko, hieman pitkä lanneosa, kaunis narttumainen pää, hyvin
asettuneet korvat, pyöreät silmät, matala säkä, lyhyt lantio, seisoo ja
liikkuu takaraajat rungon alla, pitkä mutta hiipivä askel, jännittää näyttely-ympäristöä. AVO 2
OF LEIJLIDEN BELINDA SF52335/94 s.14/10/94
isä. OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: OF LEIJLIDEN THAIA SF17760/92
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om.

10/05/97 SUONENJOKI Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen tyyppi koko ja sukupuolileima, kaunislinjainen ja hyväilmeinen pää, hieman leveäasentoiset pitkät pystyt korvat, kaunismuotoiset tummat silmät, erinomainen purenta, suuret hampaat, hyvin kulmautuneet raajat, kokoon sopiva luusto, vankka syvä runko, hieman
pitkä lanneosa, tehokkaat yhdensuuntaiset liikkeet, erinomainen temperamentti. AVO1 AVK1 SA PN1 ROP
17/05/97 JOENSUU Tuomari: PETERZENS BENGT
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, korrekti purenta, aavistuksen jyrkkä
kaulan kiinnitys, hyvä selkä, aavistuksen etuasentoinen lapa mutta
kohtuulliset lapakulmaukset, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu hyvin.
AVO1 AVK1 SA PN1 ROP
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen hyvä narttu, kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula eturinta
raajat ja käpälät, tiivis runko, hyvä takaosa ja vahva kinner, liikkuu
ahtaasti takaa, kauniisti sivusta, esiintyy mallikelpoisesti. AVO1 AVK1
SA PN2
OF LEIJLIDEN BLUEBELL SF52334/94 s.14/10/94
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: OF LEIJLIDEN THAIA SF17760/92
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om.KANKAANPÄÄ LIINA, EERIKINLAAKSONTIE 87, 01900 NURMIJÄRVI

06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Hieman arka, erittäin hieno pää, yhdensuuntaiset linjat, erittäin hyvät
korvat, kaunis tasapainoinen rakenne, erinomaiset tassut, hyvin kulmautunut takaosa, takaraajat hieman rungon alla, liikkuu kuitenkin
erittäin vapaasti. AVO1 AVK3
OF LEIJLIDEN CAMILLA FIN17308/95 s.28/01/95
isä: OF LEIJLIDEN PHECTUS SF13277/91
emä: OF LEIJLIDEN MANDY SF20369/90
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. SUHONEN MIISA, MÄYRÄNTAUSTA 5, 13500 HÄMEENLINNA
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Sopivankokoinen kauniinpunainen narttu, kuono-osan tulisi olla vahvempi ja kallon ylälinjan tasaisempi, hyvä kaula, niukasti kulmautunut
edestä ja takaa, rintakehän tulisi olla kauttaaltaan vahvempi, köyristää
turhan paljon selkäänsä liikkuessaan, sipsuttavat liikkeet. AVO 2
OF LEIJLIDEN CANDY FIN17310/95 s.28/01/95
isä: OF LEIJLIDEN PHECTUS SF13277/91
emä: OF LEIJLIDEN MANDY SF20369/90
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. JARVA PÄIVI, SAIKKOLANTIE 53, 53400 LAPPEENRANTA
29/03/97 LAPPEENRANTA Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Punainen, voimakasrakenteinen, hyvä tyyppi, päässä hieman eteen
työntyvä kirsu, hyvä kaula, hieman pitkä lanneosa, raajoissa hieman
hento luusto, hyvät kulmaukset, typistämätön terve häntä joka kiertyy
liikkeessä selälle, kaunis tasainen väri. AVO1 AVK1
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Sopivankokoinen hyvätyyppinen hyvin pyöreärintakehäinen narttu, hieman pyöreä kallo-osa, hyvät korvat, suorat etukulmaukset, riittävät takana, liian lyhyt ja luisu lantio, hyvä väri karva ja luonne. AVO 2
26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Lyhyt tiivis narttu, mukava koko, hyvä pää ja ilme mutta köyhä alaleuka, hyvä rintakehä, aavistuksen niukasti kulmautunut mistä johtuen lyhyet askeleet, hyvät raajat ja käpälät. AVO1 AVK3
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Kaunis pää ja kaula, täyteläinen eturinta ja runko, riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, pitkähkö lanne ja alhainen hännänkiinnitys, liikkuu hyvin. AVO1 AVK1 SA PN2
16/08/97 JOENSUU-LIPERI Tuomari: TALVITIE MARJA
AVO 2
23/08/97 VARKAUS Tuomari: HOLM GUNNEL
Narttu jolla on hyvä kaulalinja, liian kevyt alaleuka, pitäisi olla paremmin kulmautunut edestä ja liian suorat takakulmaukset, on hieman
takakorkea liikkuessaan, liikkuu lyhyellä taka-askeleella. AVO 2
OF LEIJLIDEN EMMA X-ELLENTFIN42988/95 s11/07/95
isä: OF LEIJLIDEN PILOT SF224369/85
emä: OF LEIJLIDEN EXCELLENT SF22878/88
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. KANKAANPÄÄ LIINA, MANNERHEIMINTIE 27A, 00250 HELSINKI

26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä tyyppi ja koko, pyöreä kallo ja vielä kevyt kuono, hyvät korvat,
hyvä kaula ja säkä, liian laskeva lantio, niukat etu- hyvät takakulmauk-
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set, hyvä väri ja luonne, köyristää voimakkaasti selkää liikkeessä.
NUO 2
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Melko kaunislinjainen narttu, pää voisi olla hieman linjakkaampi, erinomainen kaula ja rintakehä, riittävät etu- ja erinomaiset takakulmaukset, seistessä erittäin kaunis, liikkeessä köyristää lanneosaa. NUO1
NUK2
OF LEIJLIDEN HOCUS-POCUS FIN14227/96 s.05/01/96
isä: OF LEIJLIDEN WEXY SF35139/92
emä: BONZER'S FUNNY-FUNNY SF11663/92
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. SAVIOJA ANNE, KALA-MATTI 1 A 25, 02230 ESPOO
20/09/97 MARIEHAMN Tuomari: TEXEIRA LUIS PINTO
Hyvä koko, normaalit mittasuhteet, oikea suu, hyvin muotoutuneet silmät, aika litteä kallo, hyvä etuosa ja raajat, hieman pyöreä lanne liikkeessä, hyvät kulmaukset takana, kokonaisuudessaan normaali liikunta. NUO1 NUK2
OF LEIJLIDEN IRA FIN38900/96 s.24/06/96
isä: OF LEIJLIDEN BRAVE BOY SF52333/94
emä: OF LEIJLIDEN COMTESS FIN17307/95
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. LATVA-AHO MERVI, RAJATIE 38, 01230 VANTAA

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis narttu jolla lyhyt kuono-osa ja hieman pyöreät silmät, hyvä tilava runko, erittäin kaunis takaosa, hieman leveät etuliikkeet, kaunis karva, miellyttävä luonne. NUO1 NUK4
OJ LEIJLIDEN JOYRIDE FIN38617/96 s.25/06/96
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: OF LEIJLIDEN ARABELLA SF19844/94
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. RINNE VILLE, STAFFANINTIE 15, 02360 ESPOO
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Erittäin ihastuttava pieni narttu, antaa vaikeasti katsoa hampaansa
mutta purenta näyttää täydeltä, lievä yläpurenta, erittäin hyvän tyyppinen pää, erinomaiset korvat, erittäin hyvä tasapainoinen rakenne, hyvät etutassut, erittäin hyvä takaosa ja selkälinja, esiintyy ja liikkuu erittäin hyvin kun haluaa. JUN1 JUK2 KP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Ehdottomasti kaunein koira tässä luokassa, valitettavasti luonne petti,
tyylikäs ja jalo, kuitenkin voimakas upea pää, hyvin kulmautunut.
NUO 0
OF LEIJLIDEN JUNE FIN38618/96 s.25/06/96
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: OF LEIJLIDEN ARABELLA SF19844/94
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. VENTELÄ TIINA, SILTASAARENKÄRKI 3A, 00530 HELSINKI

08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Pikkusievä narttu jolla muuten hyvä pää ja ilme mutta kallon ylälinja tulisi olla tasaisempi, jalo kaula, ikäisekseen vankka runko, hieman lyhyt
olkavarsi ja hieman putoava risti, erittäin hyvät takakulmaukset, kaunis
punainen väri, muuten hyvät liikkeet mutta edestä hieman sipsuttavat.
JUN1 JUK2
29/06/97 HYVINKÄÄ Tuomari: HOLM GUNNEL
Hyväntyyppinen juniorinarttu, hyvä narttumainen pää, hyvä kaulalinja
ja hyvä etuosa, hieman luisu lantio, lyhyt taka-askel. JUN1 JUK1
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, koko hyvä, hyvä ryhti, feminiininen pää,
hyvä kaula ja rintakehä, saksipurenta, normaali luusto ja kulmaukset,
kiinteä selkä ja tasaiset liikkeet. JUN1 JUK5

26/07/97 MIKKELI Tuomari: JERNHAKE SIV
Hyvin kehittynyt narttu, mukavan kokoinen, hyvät pään mittasuhteet,
kaula voisi olla elegantimpi, hyvä runko, korrektit raajat ja tassut, jyrkkä risti siksi liikkuu takaraajat rungon alla, ei ole iloinen tässä huonossa säällä siksi köyristelee liikkuessa, hyvä turkki ja yleiskunto. JUN1
JUK2
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Hieman hentoluustoinen narttu joka on hyvin tyylikäs, kuono-osa voisi
olla vahvempi, pysty lapa ja suora olkavarsi, etuliikkeet ovat leveät,
hännänkiinnitys hieman matalalla, saisi liikkua paremmalla askeleella.
NUO 2

OF LEIJLIDEN JOY AND PRIDE FIN38619/96 s.25/06/96
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: OF LEIJLIDEN ARABELLA SF19844/94
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om.

OF LEIJLIDEN MANDY SF20369/90 s.20/05/90
isä: OF LEIJLIDEN ALEXANDER SF07513/88
emä: VEDHAUGE KELLY DK01526/89
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. SUHONEN MIISA, PIONEERINTIE 7, 13500 HÄMEENLINNA

26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyvätyyppinen mutta valitettavan tuhdissa kunnossa esitetty,
hieman pyöreä kallo, hyvä kaula ja eturinta, voimakkaasti kaartuvat
kylkiluut, hyvä hännänkiinnitys, erinomainen luonne, hyvä väri, kantaa
kilonsa liikkeessä kunnialla. JUN1 JUK2
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
JUN1 JUK1 SA PN5
31/05/97 RIIHIMÄKI Tuomari: ALÉN KEIJO
Erittäin hyvää tyyppiä oleva narttu jolla ilmeikäs pää, purenta ok, tummat silmät, jäntevä kaula, hyvä selkälinja, syvä leveä rinta, riittävä
luusto ja kulmaukset, tyypilliset liikkeet. JUN1 JUK1 SA PN1 SERT
VSP
08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Erittäin vahvarunkoinen narttu jonka pään tulisi olla hieman pidempi ja
tyylikkäämpi, hieman pehmeät korvat, erittäin hyvä rintakehä sekä kulmaukset, liikkuu erittäin hyvän mutta selkälinja on turhan tasainen,
kaunis punainen väri. JUN1 JUK1
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erinomainen, koko hyvä, feminiininen pää ja ilme, saksipurenta, hyvät silmät, erittäin hyvä rinta, normaali luusto ja hyvät kulmaukset, hyvä raajojen asento, hyvä selkä, erittäin hyvät liikkeet.
JUN1 JUK1 SA PN4
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Lyhytrunkoinen ryhdikäs narttu, riittävä luusto, hyvä pää, kallo voisi olla aavistuksen jalompi, kaunis kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa, täyteläinen eturinta ja runko, liikkuu ryhdikkäästi mutta ahtaasti
takaa ja leveästi edestä. JUN1 JUK1 SA PN1 SERT VSP
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
13kk, vielä sopivan kokoinen, hyvä päänmalli, tummat silmät, leikkaava purenta, hyvät ylä- ja alalinjat, erittäin hyvä eturinnan leveys ja
syvyys, kaunis hirvenpunainen väri, hyvin rakentunut ja -kulmautunut,
ystävällinen tarkkaavainen käytös. JUN1 JUK3

08/06/97 KERAVA Tuomari: WARTIAINEN-JYRKKÄMÄKI ELISA
Erittäin hyvätyyppinen narttu, muuten pitkä hyvä pää mutta kuonossa
hieman kyömyä, hyvä kaula, niukat mutta tasapainoiset kulmaukset,
erinomainen rintakehä, esitetään turhan lihavassa kunnossa, melko
hyvät liikkeet mutta takapotku voisi olla tehokkaampi (lihavuus vaikeuttaa). VET 1
OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91 s.14/04/91
isä: HODAN BEIT HAMAAYAN SF30704/90
emä: OF LEIJLIDEN BRITA SF03355/89
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. MERONEN VILLE, KAURATIE 4, 45740 KUUSANKOSKI
13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erinomainen, koko hyvä, feminiininen pää, hyvä ilme,
saksipurenta, hyvät silmät, hyvä rinta, normaali luusto, hyvät kulmaukset ja raajat, hyvä selkä ja tasainen liikunta. AVO1 AVK2 SA PN3
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Arasti käyttäytyvä oikeankokoinen narttu, heikko alaleuka, leveä edestä ja pyöreä ylälinja, matala hännänkiinnitys, kaunis karva. AVO 2
OF LEIJLIDEN XENIA SF45172/92 s.08/10/92
isä: BONZER'S AMBASSADOR SF17181/89
emä: OF LEIJLIDEN EXCELLENT SF22878/88
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. HÄKKINEN ANJA, MARIANKATU 31 C 2, 07900 LOVIISA
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, voimakas pää, yhdensuuntainen, hyvä kaula ja takaosa,
pyöreä lanne, hyvä eturinta, etuosa hieman leveä, hyvin kulmautunut
takaa, liian lihava, liikkuu melko hyvin, hyvä turkki ja temperamentti.
AVO1 AVK3
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OF LEIJLIDEN ÄRLA SF43641/93 s.23/09/93
isä: OF LEIJLIDEN LILLEMAN SF18634/90
emä: OF LEIJLIDEN PINJA SF22438B/85
kasv. LEIJONQVIST DORIS, BORGÅ
om. JARVA PÄIVI, SAIKKOLANTIE 53, 53400 LAPPEENRANTA
09/08/97 IMATRA Tuomari: URPELAINEN TEIJA
Ryhdikäs lyhytrunkoinen narttu, hyvä pää mutta kuono-osa voisi olla
pidempi ja täyteläisempi, hyvä kaula, riittävästi kulmautunut edestä ja
takaa, heikko kinner, liikkuu hyvin edestä ja sivulta, epävakaa takaa.
AVO1 AVK2
ONDA'S ONDAMARINA FIN28246/96 s.15/05/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: KLEINWESEN TAIGA FIN13714/95
kasv. ONZA GUIRINO, HELSINKI
om. HAARMANN FEEJA, HAARIKKOTIE 2 A 8, 01350 VANTAA
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Isokokoinen, arasti käyttäytyvä, vahva kuono-osa, kallo-osa on karkea,
tulisi olla lyhyempi rungoltaan, voimakas takaosa, esiintyy lattialla hyvin, pöydällä hieman epäröiden. NUO 3

hyvä lyhyt kinner, liikkeessä selkä ei vakaa, hyvä hännänkiinnitys,
liikkuu edestä leveästi, hyvin takaa. NUO1 NUK5
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvin narttumainen, sopivankokoinen ja esiintymiskykyinen, viehättäväilmeinen nartunpää, oikea-asentoiset korvat, kaunis jalo kaula, hyvä
rinnansyvyys, seisoo hieman ranskalaisittain, selkälinja ei paras mahdollinen ja häntä hyvin korkea-asentoinen, kaunis väri, liikkuu erittäin
hyvin takaa, voisi liikkua paremmin edestä, kaunis väri. NUO 2
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvärunkoinen, hyvä pää, vielä epävarmat
korvat, niukat etukulmaukset ja hieman matala säkä, hyvä väri luonne
ja liikkeet. NUO1 NUK2 SA PN3
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikea koko, punainen narttu, erittäin hyvä narttumainen pää, oikea purenta, hyvä kaula, köyry takaosa, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa,
oikea etuosa, hyvin kehittynyt rintakehä, keskinkertainen liikkuja.
NUO 2
15/06/97 HANKO Tuomari: MACHAUER FRIEDRICH
Voimakas narttu, tyypillinen pää, ruskeat silmät, täydellinen purenta,
edestä hieman leveä, vapaa liikunta, turkki ja väri ok. NUO1 NUK1 SA
PN1 SERT VSP
SCHELMENSTREICH ZEGRA FIN31099/96 s.24/05/96
isä: OF LEIJLIDEN PILOT SF224369/85
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
kasv. TUPELI SATU, JOKELA
om. TUPELI SATU, PAPPILANTIE 14, 05400 JOKELA

ONDA'S ONDINA FIN28245/96 s.15/05/96
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: KLEINWESEN TAIGA FIN13714/95
kasv. ONZA GUIRINO, HELSINKI
om. JOKIAHO ELINA, NEILIKKAKATU 1, 04420 JÄRVENPÄÄ
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kookas turhan pulskassa kunnossa oleva narttu jolla miellyttävä luonne, erinomainen pään profiili mutta pään tulisi olla hieman jalompi,
vahvaluustoinen, saisi olla hieman ryhdikkäämpi, hyvä karva ja värimerkit, ikäisekseen hyvin kehittynyt, laihdutuskuuri ei olisi pahitteeksi.
JUN 2
ROYAL BORU ADUA SF04526/92 s.26/12/91
isä: HODAN BEIT HAMAAYAN SF30704/90
emä: ZALZOON'S I HAVE A LOVE SF27547/90
kasv. TEIR BETTINA, HÖGBACKA
om. TEIR BETTINA, SKRITTSKOG, 10620 HÖGBACKA
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Itsevarma, hyvä koko, miellyttävä pää, eturinta kaula ja rintakehä oikeat, hieman jäykkä takaa, liikkuu ahtaasti takaa, oikein sivusta ja edestä. AVO1 AVK4
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen tiivis narttu, hyvä ilmeikäs pää, hyvä eturinta, hyvät
raajat ja käpälät, hyvä runko, hyvä takaosa ja kulmaukset, kauniit liikkeet, hyvä selkä, kehräävät etuliikkeet, hyvät takaa, esiintyy mallikelpoisesti. AVO1 AVK2 SA PN3
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Kaunis ihastuttava narttu jonka olemus on itsevarma ja viehättävä,
erinomaiset mittasuhteet päässä ja hieno ilme ovaaleissa silmissä,
kaunis kaula ja selkä, erinomainen eturinta ja rinnansyvyys, hyvät
liikkeet, täyteläinen runko. AVO1 AVK1 SA PN1 ROP
26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
Hyvä koko ja tyyppi, hieman pyöreä rintakehä, takaluisu kallo, hyvät
silmät ja korvat, niukat etu- riittävät takakulmaukset mutta liian laskeva
lantio, liikkuu hieman raajat rungon alla, hyvä väri karva ja luonne.
AVO1 AVK1 SA PN2
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Oikeinrakentunut narttu, tasapainoinen, hyvä narttumainen pää, oikea
purenta, elegantti kaula, pehmeä takaosa, oikea etuosa, puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, hyvä tyyppi kaiken kaikkiaan, liikkuu erittäin
hyvin. AVO1 AVK2
ROYAL BORU CARINMÅNSDOTTER FIN18067/96 s.09/10/95
isä: AIRWAY' POWER BRAKE FIN17717/96
emä: ROYAL BORU ADUA SF04526/92
kasv. TEIR BETTINA, HÖGBACKA
om.
25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Erittäin itsevarma, hieman lyhyt kuono, hyvä ilme, eturinta etuosa ja
tassut oikeat, hyvä runko, riittävät takakulmaukset, tiivis, oikea etuosa,
köyristää takaa. NUO1 NUK3 SA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Ilmava nuori narttu jolla lyhyehkö pää, erinomainen ilme ja hyvä purenta, hyvä kaula raajat ja käpälät, suora olkavarsi, hyvä runko ja takaosa,

13/07/97 HELSINKI Tuomari: BÖKEFORS CURT
Yleisvaikutelma erinomainen, koko hyvä, feminiininen pää, saksipurenta, hyvät silmät ja korvat, keskivahva rintakehä, normaali luusto, hyvät
kulmaukset takana, hyvä raajojen asento, kiinteä selkä, liikkuessa köyristää lanneosaa. JUN1 JUK4
17/07/97 VIHTI Tuomari: GIL DE BIEDMA RIVIER
Narttumainen, kevyt luusto, etukulmaukset liian avonaiset, liian pyöreä
lanne, pään tulisi olla paljon pidempi. JUN 2
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
14kk ikäinen voimakas narttu, erittäin hyvä päänmalli, tummat silmät,
leikkaava purenta, hyvät ylä- ja alalinjat, erittäin hyvä eturinnan leveys
ja syvyys, hieman pyöreä lantio, hyvin rakentunut ja -kulmautunut,
hieman epävarma käytös, hyvä liikunta. JUN1 JUK4
17/08/97 TAMPERE Tuomari: BJÖRKLUND SEPPO
Oikea koko, riittävä luusto, hyvät kallon linjat mutta hieman ulkonevat
poskipäät, hyvä selkälinja, täyteläinen runko, liikkuu hyvin, koira esitetään hieman liian lihavana. JUN1 JUK2
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvänkokoinen hieman pitkä narttu, kuono turhan lyhyt muuten pää ok
hyvä kaula, kulmaukset ok, koira on liikkuessaan etumatala, hyvä väri
ja luonne. NUO 2
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Hyvänkokoinen pitkärunkoinen, kaunis narttumainen pää, hieman pyöreät silmät, haja-asentoiset korvat, kehittymätön säkä, lyhyt ja jyrkkä
lantio, liikkuu takaraajat rungon alla, selkä antaa vielä perään, korkeat
etuliikkeet joiden tulisi olla yhdensuuntaisemmat, pitäisi esiintyä ryhdikkäämmin. NUO 2
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
Hieman arka, suuret silmät, erittäin hyvät hampaat ja korvat, tasapainoinen rakenne mutta ei vielä osaa esiintyä hyvin, hyvät etutassut, erittäin hyvin kulmautunut takaosa, selkä ei ole täydellinen, liikkuu hieman
ahtaasti edestä ja takaa. NUO1 NUK4
SORITAS LEGACY TO DOGIWOGIN FIN20352/96 s.15/09/95
isä: DESPERADO'S POWER ZACH V SORITA AKCTN105604/01
emä: SUNBROOK CHEYENNE AKCTN034284/05
kasv. NILSSON SUSSIE & INGVAR, USA
om. VITIKAINEN AULI, LEPPÄAHONTIE 5, 51520 HIIROLA
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Erinomaisen kokoinen ja runkoinen nuori narttu, pää voisi olla jalompi
ja silmät tummemmat, hyvä purenta, hyvä kaula raajat ja käpälät, erinomainen runko, hyvä takaosa, liikkuu leveästi edestä ja hyvin takaa.
NUO 1
17/05/97 JOENSUU Tuomari: PETERZENS BENGT
Erittäin hyvä tyyppi, tyypillinen nartun pää jossa levottomat korvat, hyvä selkä, luisu lantio, hyvä rintakehä, aavistuksen leveä edestä johtuen olkavarren ja lavan rakenteesta, suhteellinen luusto, hyvät raajat
ja tassut, liikkuu ajoittain melko hyvin, suora takaa. NUO 2
07/06/97 RAAHE Tuomari: EDMUND KARI
Hyvä koko, kallo-osa hyvä mutta voisi olla täyteläisempi silmien alta ja
kuono pitäisi olla täyteläisempi, lapa voisi olla parempi ja kulmaukset
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selvemmät, risti putoaa ja takaliikkeissä pitäisi olla enemmän draivia,
tarvitsee aikaa kehittyäkseen. NUO 2
SPECIOUS BELINDA SF47211/93 s.27/10/93
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: BOMBASTIC HEARTBREAKER SF35240/90
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om. TUOMAINEN TUULA & YLIMAA ANNE, INKILÄNTIE 2 B 9, 70340 KUOPIO

07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Hieman pitkä vankka runko, kuono kevyt suhteessa kalloon, hyvin kiinnittyneet korvat, välihampaita puuttuu, lyhyt kaula ja matala säkä, köyristää lanneosaa ja kulkee takakorkeana, jäniksenhäntä, niukat takakulmaukset, takaliike jää lyhyeksi ja rungon alle, ryhtiä puuttuu, esitetään lihavana, epätyypillinen ylälinja pudottaa palkintosijaa. AVO 3
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Tiivis hyvä narttu, voimakas kallo-osa, kevyt alaleuka, hyvä ilme ja korvat, kaula voisi olla jalompi, hyvät raajat käpälät rintakehä ja selkä, hyvä takaosa, niukka polvi- ja kinnerkulmaus, hyvät liikkeet, erinomainen
luonne, esiintyy hyvin. AVO1 AVK3 SA
SPECIOUS BIANCA SF47212/93 s.27/10/93
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: BOMBASTIC HEARTBREAKER SF35240/90
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om. TUOMAINEN TUULA, PISTEKANGAS, 71720 KÄÄRMELAHTI

SPECIOUS HOYDENREDVIVIAN FIN11238/97 s.08/08/96
isä: SPECIOUS CASHMERE SF25194/94
emä: SPECIOUS COMELY SF25198/94
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om.
07/06/97 MÄNTTÄ Tuomari: TAST HARRY
Erinomainen koko ja sukupuolileima, kallo-osassa hieman pyöreyttä,
kaunismuotoiset tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, sopivat kulmaukset ja luusto, tyylikäs niskalinja, köyristää lantiota ja seisoo häntä
rungon alla, liikkuu nyt haluttomasti, tarvitsee kehätottumusta. JUN2
08/06/97 KUOPIO Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen nuori narttu jolla kaunis ilmeikäs pää, hyvä kaula eturinta rinnansyvyys ja selkä, hyvät raajat ja käpälät, hyvät kulmaukset ja
takaosa, kauniit liikkeet, hyvä häntä, esittäjä kaipaa kehätottumusta,
lupaava nuori narttu. JUN1 JUK2 KP
SWWEETE FIN12580/96 s.15/01/96
isä. AURETAN XANTO ROX SF30426/92
emä: BOMBASTIC MYSTERY GIRL SF17812/92
kasv. NYKÄNEN TAPIO, KEMI
om. RINTALA ELENA, LAUTIOSAARENTIE 14 A, 94500 LAUTIOSAARI

08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Kaunis ylälinja, kookas narttu jolla hyvänmuotoinen pää, vaaleahkot
silmät, hyvä kaula rintakehä ja selkä, suora olkavarsi, hyvät raajat ja
käpälät, hyvät kulmaukset, erinomainen karva, kauniit liikkeet sivusta,
kehräävät edestä, hyvä häntä. AVO1 AVK4
03/05/97 TAMPERE Tuomari: KUPFERBERG ZVI
Hyvin rakentunut black&tan narttu, hyvä narttumainen pää, hieman
pyöreä kallo, oikea purenta, hyvä kaula, köyry takaosa, oikea etuosa,
puuttuu kulmauksia edestä ja takaa, hyvin kehittynyt rintakehä, liikkuu
hyvin. AVO 2
SPECIOUS ENCHANTING VAMP FIN48205/95 s.29/10/95
isä: KESSEM MIBAIT HAMAAYAN SF23465/89
emä: BOMBASTIC HEARTBREAKER SF35240/90
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om. KOIVUKOSKI MATTI, RAAHENKATU 43, 67200 KOKKOLA
15/02/97 VAASA Tuomari: HANNISTE LILIAN
Yleisvaikutelma oikea, koko oikea, pää voisi olla suurempi, hyvä purenta, hyvä selkälinja, oikea eturinta ja rintakehä, hyvät raajat, vapaa
liikunta. NUO1 NUK4
15/03/97 HELSINKI Tuomari: TAN-HIETALAHTI ELINA
Hyvin narttumainen, sopivankokoinen, toivoisin kaikkea hieman enemmän, pään tulisi olla hieman näyttävämpi, oikea ilme, kaunis kaula ja
hyvä selkä, takaosan tulisi olla vahvempi, liikkuu hyvin takaa, hieman
monimutkaisesti edestä, mittasuhteet rungossa ovat oikeat. NUO 2
10/05/97 SEINÄJOKI Tuomari: YRJÖLÄ JAU
Musta, hyvin pienikokoinen hyvin rakentunut hyvätyyppinen narttu, hyvät mittasuhteet, luusto voisi olla hieman vankempi, tyypillinen pää,
leikkaava purenta, täysi hampaisto, hyvä runko, hyvät raajat, hyvä
liikunta, hyvä väritys. NUO1 NUK1 SA PN1 SERT ROP
31/05/97 OULU Tuomari: SALMINEN KARI
Oikea koko, kaunis tyylikäs narttu jolla voisi olla voimakkaampi luusto
ja hieman voimakkaampi kuono-osa, oikeanmuotoiset silmät, hyvät
korvat, hyvät kulmaukset edessä ja takana, liikkuu hyvin, hyvä karva,
oikeat värit. NUO1 NUK1 SA PN1 ROP
SPECIOUS GAGA GIRL FIN12274/96 s.07/11/95
isä: BONZER'S LIVING LEGEND SF16988/94
emä: SPECIOUS BELINDA SF47211/93
kasv. TUOMAINEN TUULA, KOSKENPÄÄ
om NAUKKARINEN KAIJA-LIISA, JOKINIEMENTIE 10, 41340 LAUKAA

25/01/97 TURKU Tuomari: BRIVIO CHELLINI MARISA
Tasapainoinen pää, pieni koko, lyhyt runko, hieman liian suora takaa,
hyvät värit, hyvä hännänkiinnitys, liikkuu vapaasti, hyvä ylälinja. JUN1
JUK4
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
Sopivankokoinen hyvä nuori narttu, hyvä ilmeikäs pää, hyvä kaula raajat ja käpälät, hyvä runko ja takaosa, hyvät kulmaukset, hieman takakorkea, hyvät liikkeet takaa, hyvä rodun edustaja joka tänään ei esiinny edukseen. NUO1 NUK4

02/08/97 PELLO Tuomari: LEHTINEN HANS
Hyvin kookas narttu, hieman karkea karva, kauniit silmät, hyvät raajat,
leveä rinta, hyvä rinnansyvyys, liian luisu lantio, leveät etuliikkeet,
turhan lihavassa kunnossa, virheistä huolimatta tyyppi ok. NUO1
NUK1 SA PN1 SERT ROP
04/10/97 KEMI Tuomari: ENGSTRAND EDDIE
Yleisvaikutelma erittäin hyvä, sopiva koko, erittäin kaunis pää, hyvä
purenta, hyvä kaula, takakorkea seisoessa ja liikkeessä, varvasahdas
edestä ja takaa, riittävät kulmaukset, hyvä liikunta edestä, jäykkä takaa. NUO1 NUK1
TOJAHIN GHOST QUEEN FIN13864/95 s.03/01/95
isä: BOMBASTIC CASANOVA SF04198/89
emä: TOJAHIN BEAUTY BELINDA SF38915/91
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om. HYYPIÄ MARTTI, MANEESIKATU 4 A 11, 00170 HELSINKI
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
AVO1 AVK3
16/08/97 LOVIISA Tuomari: STIFT EDUARD
2,5-vuotias keskikokoinen linjakas narttu, hyvä päänmalli, keskiruskeat
silmät, leikkaava purenta, hieman irtonaiset lavat, hyvät ylä- ja alalinjat, hyvin rakentunut ja -kulmautunut, kaunis hirvenpunainen väri, liikkuu hyvin, epävarma käytös. AVO 2
TOJAHIN HANKY PANKY FIN25899/96 s.13/04/96
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: TOJAHIN FREE AND WILD SF35441/93
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om. KOSKELA MIRVA, MAURINTIE 1, 31400 SOMERO
30/08/97 HÄMEENLINNA Tuomari: TAST HARRY
Hyvä koko, kehittymätön kevyt ja lyhyt rintakehä, voimakkaasti nouseva alalinja, hyvä pää ja ilme, niukat etukulmaukset, kevyt luusto, ei
suostu käsiteltäväksi pöydällä eikä purentaa voi arvostella, liikkeet kovin pentumaiset. NUO EVA
TOJAHIN HARLEQUIN FIN25898/96 s.13/04/96
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: TOJAHIN FREE AND WILD SF35441/93
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om. SAAHKARI VIRPI, TELKKÄTIE 7B as1, 01450 VANTAA
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
JUN1 JUK2 SA
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL HASSI
Hyvä koko, hyvä tyyppi, pää voisi olla pitempi, lyhyt kaula, ylälinja voisi
olla voimakkaampi, hieman pyöreä lanne, melko hyvä etuosa, hyvin
kulmautunut takaa, liikkeet eivät ole harmoniset, liian lihava, hyvä turkki ja temperamentti. JUN 2
TOJAHIN JUST ME FIN15890/97 s.15/02/97
isä: BONZER' S QUICKSILVER FIN12116/95
emä: TOJAHIN GHOST QUEEN FIN13864/95
kasv. KAHILA SIRKKU, KORIA
om.

23

29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
Kaunis narttu joka esiintyy arasti ja pelokkaasti, hyvin kaunis pää, otsarypyt häiritsevät ilmettä, lupaava eturinta, hyvä vahva takaosa, liikkuu hyvin, kaunis karva, ei valitettavasti nosta häntäänsä, ei seistessä
eikä liikkeessä. JUN 2
ZALZOON'S ULLAH ELENA FIN18121/95 s.25/11/94
isä: ROYAL BORU BELLO CORSIERE SF11751/94
emä: ZALZOON'S I'M A KNOCKOUT SF27546/90
kasv. VÄÄNÄNEN TONY, POHJANKURU
om. VÄÄNÄNEN TONY, PLA 310 B, 10420 POHJANKURU

KASVATTAJALUOKAT 1997
KENNEL AURETAN, om. Kärkkäinen Jorma, Vantaa
08/03/97 JYVÄSKYLÄ Tuomari: RINGWALL GITTA
(Becca Rebecca, Cheery Carolina, Debby Desiree, Zake Zambo)
Miellyttävä ryhmä tasaisia rodun edustajia, tasaiset päät, etuosiin vielä
hieman huomauttamista. KAK 1 KP
KENNEL BONZER'S, om. Nurminen Eija, Kerava

01/06/97 SALO
Tuomari: TALVITIE MARJA
Hieman pitkä selkä, erittäin hyvä tyyppi, edestä niukasti kulmautunut
narttu, kuonon tyvi saisi olla täyteläisempi, muuten hyvä pää ja ilme,
hyvä väri, liikkuu hieman takaraajat rungon alla, hyvä luonne. AVO1
AVK1 SA PN2
ZALZOON'S VEGAATROYALBORU FIN43887/95 s.01/06/95
isä: HOTPINSCH MR HOT SHOT SF35126/93
emä: ZALZOON'S TEEN ANGEL SF35092/94
kasv. VÄÄNÄNEN TONY, POHJANKURU
om. TEIR BETTINA, SKRITTSKOG, 10620 HÖGBACKA
08/05/97 ORIMATTILA Tuomari: MARKIO MARINA
Erinomainen tyyppi, hyvä luusto, ikäisekseen sopiva massa, niukat takakulmaukset, kaunis pää, hyvät hampaat, säkä putoaa hieman liikkuessa. NUO1 NUK2
25/05/97 HELSINKI Tuomari: ASSENMACHER-FEYEL
Hyvä koko, erinomainen tyyppi, hyvä pää, hyvin narttumainen, hyvin
rakentunut runko, hyvä kokonaisuudessaan, liikkuu hyvin, hyvä turkki
ja temperamentti. NUO1 NUK1 SA PN1 SERT VSP

26/04/97 LAHTI Tuomari: TALVITIE MARJA
(Quicksilver, Ambassador, Shangri-La, Too Sexy)
Ryhmä erittäin hyväntyyppisiä, hyvänkokoisia, pääosin hyväpäisiä, hyvät luonteet ja värit ja varsinkin uroksilla hyvät liikkeet, ryhmä ansaitsee kunniapalkintonsa. KAK 1 KP
08/05/97 RAISIO Tuomari: SALMINEN KARI
(Quicksilver, Ambassador, Shangri-La, Too Sexy)
Erinomainen ryhmä, kasvattajalla on erittäin selvä käsitys rodusta,
nuoremmat koirat on saatu oikean kokoisiksi, etuosat ongelmana.
KAK 1 KP
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
(Urban Cowboy, Quicksilver, Shangri-La, Too Sexy)
Erittäin yhdenmukainen kokonaisuus mutta koirat eivät esiinny kovin
hyvin, hieman pyöreät lantiot. KAK 2 KP
29/11/97 HELSINKI Tuomari: SALMINEN KARI
(Quicksilver, Winner Take All, Shangri-La, Too Sexy)
Kasvattajalla on ilmiselvästi oikea käsitys rodusta, erittäin yhtenäinen
tyyppi, mukana kaunis narttu ja lupaava nuori. KAK 1 KP
KENNEL OF LEIJLIDEN, om.Leijonqvist Doris, Borgå
06/09/97 HELSINKI Tuomari: LEBLOND ANDRE
(Ficolino, Brave Boy, Joyride, Bluebell)
Erittäin tasapainoinen kokonaisuus, tasapainoiset päät ja erinomainen
esiintyminen. KAK 1 KP

ZALZOON'S VOTE FOR ME FIN43888/95 s.01/06/95
isä: HOTPINSCH MR HOT SHOT SF35126/93
emä: ZALZOON'S TEEN ANGEL SF35092/94
kasv. VÄÄNÄNEN TONY, POHJANKURU
om. SALMI SARI, KUKKAPOLKU 6 AS 2, 45810 PILKANMAA
24/05/97 KOUVOLA Tuomari: TROVATI ERMANNO MANI
NUO1 NUK2 SA PN2 SERT
ZALZOON'S WHOOPY FIN44074/96 s.01/04/96
isä: AIRWAY'S POWER BRAKE FIN17717/96
emä: ZALZOON'S I'M A KNOCKOUT SF27546/90
kasv. VÄÄNÄNEN TONY, POHJANKURU
om.
24/08/97 HEINOLA Tuomari: LATVALA REIJO
Hyvä koko ja mittasuhteet, kovin kevyt kuono, kaulan pituus riittävä,
levottomat korvat, kulmaukset toivoisin paremmiksi edessä ja takana,
hyvä runko, jäykät liikkeet, erinomainen luonne. NUO 2
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Kokeisiin osallistuneita 1997
uros ADI SF32939/93 s.27/06/93 R
isä: ROYAL BORU ATLE SF04524/92
emä: MADECHO CORDELIA SF42135/91
kasv. HILTUNEN JAANA, YTTILÄ
om. GRÖNDAHL TARJA, MAKSJOENTIE 52, 08700 VIRKKALA
28/06/97 HELSINKI
09/08/97 HELSINKI
17/08/97 HELSINKI

AGI ALO 3
AGI ALO AGI ALO -

00825
HYL
03836
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REKISTERÖIDYT PENTUEET 1997
=====================================================
KENNEL AGABELLE'S
JARVA PÄIVI, SAIKKOLANTIE 53, 53400 LAPPEENRANTA

uros BONZER'S YESMAN FIN33519/97 punainen
narttu BONZER'S YOU GOT THELOOK FIN33521/97 punainen
narttu BONZER'S YOUCANHAVEITALL FIN33520/97 punainen
narttu BONZER'S YUMMY-YUMMY FIN33522/97 punainen

synt.22/03/97
isä: IGOR DELLA GORGONA FIN38731/96
emä: OF LEILJIDEN ÄRLA SF43641/93

synt. 16/09/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: HUMBLEPUP EROTIC BONZER FIN32368/96

uros AGABELLE'S EDDIE FIN18948/97 ruskea
uros AGABELLE'S ENRICO FIN18947/97 ruskea
narttu AGABELLE'S ELENITA FIN18945/97 ruskea
narttu AGABELLE'S ERICA FIN18946/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL AIRAM'S
SCHULTZ MARIA, NORJA

uros BONZER'S ZEALOUS FELLOW FIN41559/97 b&t
uros BONZER'S ZESTFUL ZOMBIE FIN41560/97 b&t
uros BONZER'S ZIGZAG FIN41561/97 b&t
narttu BONZER'S ZONK OUT FIN41562/97 b&t
narttu BONZER'S ZOOM IN CLOSER FIN41563/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL DADA DO'S
SALMI SARI & MERONEN VILLE, URHEILUKENTÄNTIE 1 A, 45700
KUUSANKOSKI

synt. 14/01/97
isä: AIRAM'S BLACK CHARIF OMAR N33647/92
emä: AURETAN ANNICA MAY WIND SF16497/94
narttu AIRAM'S BLACK FAME FIN27671/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL AURETAN
KÄRKKÄINEN JORMA, VARUSKUJA 1 C 24, 01280 VANTAA

synt. 14/01/97
isä: TOJAHIN CAIUS CAESAR SF38681/92
emä: OF LEIJLIDEN PHATRICE SF13278/91
uros DADA DO'S ELIXIR OF LIFE FIN15996/97 punainen
narttu DADA DO'S ELEGANT ELENA FIN15997/97 punainen

synt. 29/04/97
isä: HUMBLEPUP DELTA FIN38335/95
emä: AURETAN CHARM CHARLOTTE FIN34975/95

synt. 19/02/97
isä: OF LEIJLIDEN FICOLINO FIN14233/96
emä: DADA DO'S ABENTEURERIN SF02661/93

uros AURETAN FALCON STAR FIN24984/97 b&t
uros AURETAN FAMOUS STAR FIN24983/97 b&t
uros AURETAN FLAME STAR FIN24982/97 b&t
uros AURETAN FLAMING STAR FIN24981/97 b&t
narttu AURETAN FATIMA FIONA FIN24985/97 b&t
narttu AURETAN FLORENCE FIANNA FIN24986/97 b&t

uros DADA DO'S FULLMETALJACKET FIN20713/97 punainen
narttu DADA DO'S FLAMETHROWER FIN20716/97 punainen
narttu DADA DO'S FLIBBERTIGIBBET FIN20714/97 punainen
narttu DADA DO'S FORYOUREYESONLY FIN20715/97 punainen

synt. 03/08/97
isä: WNUK BEIT HAMAAYAN FIN13910/97
emä: DIANA SF36823/94
uros AURETAN GRAFA GOYA FIN35094/97 b&t
uros AURETAN GRAPE GRASU FIN35095/97 b&t
uros AURETAN GREVE GOSSE FIN35093/97 b&t
narttu AURETAN GLORIA GIFT FIN35098/97 b&t
narttu AURETAN GOLDEN GABY FIN35096/97 b&t
narttu AURETAN GRACE GAMELYN FIN35097/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL BOMBASTIC
RÖSCH ULLA, SAKSA
synt. 18/05/96
isä: BRUTUS V. DIANA PSZ034620
emä: BOMBASTIC NAUGHTY GIRL PSZ035736
uros BOMBASTIC SEXY SAINT FIN40697/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL BONZER'S
NURMINEN EIJA, PURSUTIE 40, 04260 KERAVA
synt. 17/01/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: BONZER'S SUN DANCER FIN13137/996
uros BONZER'S WHEEL AND DEAL FIN17797/97 b&t
narttu BONZER'S WINNER TAKE ALL FIN17798/97 b&t
synt. 29/04/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: BONZER'S O SOLE MIO SF38010/94
uros BONZER'S X-RATED FIN26336/97 punainen
uros BONZER'S XANTHIPPER ROCKY FIN26335/97 b&t
narttu BONZER'S X-AMPLE FOR YOU FIN26337/97 b&t
narttu BONZER'S X-CUSE ME FIN26338/97 b&t
narttu BONZER'S X-PERIENCE FIN26339/97 b&t
synt. 18/07/97
isä: BONZER'S QUICKSILVER FIN12116/95
emä: BONZER'S NEVER SAY NEVER SF34954/94

synt. 21/08/97
isä: DADA DO'S BEST CHOICE SF54231/94
emä: ZALZOON'S VOTE FOR ME FIN42888/95
uros DADA DO'S GATE TO STARS FIN39594/97 punainen
uros DADA DO'S GOESTOHOLLYWOOD FIN39595/97 punainen
uros DADA DO'S GTI FIN39596/97 punainen
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL DELLA GORGONA
ARCHIBUSACCI IVO, ITALIA
synt. 21/01/97
isä: RAGAM BEIT HAMAAYAN LOIDS164674
emä: MOLLY DELLA GORGONA LOIDS136904
narttu AKIRA DELLA GORGONA FIN40263/97 punainen
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL DOBMAN'SERIN
TAHVANAINEN MERJA, LEVÄSENTIE 42 D 3, 70780 KUOPIO
synt. 17/08/97
isä: BONZER'S JUST A GIGOLO SF30146/93
emä: OF LEIJLIDEN BELINDA SF52335/94
uros DOBMAN'SERIN BAVAROTTI FIN35446/97 punaruskea
uros DOBMAN'SERIN BONJOVI FIN35445/97 punaruskea
narttu DOBMAN'SERIN BIANCA FIN35444/97 punaruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL FURSTENBORGH
CEDERLUND MERJA, VINDAALINKUJA 2A, 49220 SILTAKYLÄ
synt. 04/09/97
isä: BONZER'S AMBASSADOR SF17181/89
emä: A'DREAMS RED-DUCHESS SF35089/94
uros FURSTENBORGH TARANTELLA FIN36680/97 punainen
uros FURSTENBORGH TERMINATOR FIN36682/97 punainen
uros FURSTENBORGH TESTAROSSA FIN36681/97 punainen
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL GREATMAN'S
WIHLMAN PIA & KOIVUKOSKI MATTI, RAAHENKATU 43, 67200
KOKKOLA
synt. 22/09/97
isä: A'DREAMS RED-DRAGON SF35087/94
emä: SPECIOUS ENCHANTING VAMP FIN48205/95

26

uros GREATMAN'S ETERNAL-ELVIS FIN40136/97 punainen
narttu GREATMAN'S EASY-ESMERALDA FIN40137/97 punainen
narttu GREATMAN'S EXITING-EVITA FIN40138/97 punainen
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL HUMBLEPUP
LINDFORS-JOKELA PAULIINA, HIRSIKUJA 4, 29340 KULLAA

uros LOGOBON BROWN CHANEY FIN11285/97 ruskea
uros LOGOBON BROWN CHARLEY FIN11286/97 ruskea
uros LOGOBON BROWN CHIMY FIN11287/97 ruskea
narttu LOGOBON BROWN CHANTALE FIN11289/97 ruskea
narttu LOGOBON BROWN CHARMANTE FIN11288/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL MARACA
IKONEN MARJO, LYHTEENKATU 14, 15700 LAHTI

synt. 06/03/97
isä: BONZER'S QUICKSILVER FIN12116/95
emä: OF LEIJLIDEN SAMAYARA SF05620/92

synt. 26/11/96
isä: OF LEIJLIDEN JACK-MANN SF06519/90
emä: MARACA COVER GIRL SF14074/94

uros HUMBLEPUP FABULOUS FIN21732/97 punainen
uros HUMBLEPUP FIGHTER FIN21733/97 punainen
uros HUMBLEPUP FORTUNE FIN21734/97 punainen
narttu HUMBLEPUP FAME FIN21729/97 punainen
narttu HUMBLEPUP FANTASY FIN21731/97 punainen
narttu HUMBLEPUP FLAMING FIN21730/97 punainen

uros MARACA HARLEKIN FIN10389/97 ruskea
uros MARACA HEAVY HERBERT FIN10387/97 ruskea
uros MARACA HELLO HENRY FIN10388/97 ruskea
uros MARACA HELMSMAN FIN10385/97 ruskea
uros MARACA HEMMO HERMAN FIN10386 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL MAUSTEAITAN
SETÄLÄ EIJA, BRINKHALLINTIE 608, 20960 TURKU

synt. 06/08/97
isä: SAINEN BLACKEVILDEVIL SF51539/94
emä: BRIHÅLI CHARMANT SF40253/94
uros HUMBLEPUP GENTLEMAN FIN35487/97 b&t
narttu HUMBLEPUP GEMSTONE FIN35488/97 b&t

synt. 25/04/97
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: CESILIA SF36822/94

synt. 03/10/97
isä: BONZER'S LIVING LEGEND SF16988/94
emä: HUMBLEPUP CHARMY FIN40153/95
uros HUMBLEPUP HOPES BLACK BOY FIN41516/97 b&t
uros HUMBLEPUP HOPES BROWN BOY FIN41517/97 ruskea
narttu HUMBLEPUP HEAVELY FLOWER FIN41522/97 ruskea
narttu HUMBLEPUP HEAVELY GIRL FIN41521/97 ruskea
narttu HUMBLEPUP HONEY BLACK BEE FIN41518/97 b&t
narttu HUMBLEPUP HONEY BLACKBELL FIN41519/97 b&t
narttu HUMBLEPUP HONEY BLACKBUD FIN41520/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL ISRIK
TURKIA-MYLLYLÄ KIRSI & MYLLYLÄ LASSE, HIRVENTIE 20, 46900
ANJALANKOSKI
synt. 06/08/97
isä: FURSTENBORGH HOPPLÖS HULIGAN FIN16130/96
emä: ISRIK AIAH SF28144/94

uros MAUSTEAITAN BASILIKA FIN24344/97 b&t
uros MAUSTEAITAN CURRY FIN24346/97 b&t
narttu MAUSTEAITAN ANIS FIN24343/97 b&t
narttu MAUSTEAITAN CHILI FIN24345/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL MEBEIT HAMAAYAN
EFRAT DAVID, ISRAEL
synt. 01/01/96
isä: YARDEN BEIT HAMAAYAN ISBR63119
emä: YAELIT BEIT HAMAAYAN ISBR64778
uros WNUK BEIT HAMAAYAN FIN13910/97 b&t
synt. 18/04/97
isä: HOTPINSCH HOTROCKS TO BEIT HAMAAYAN ISBR9131
emä: ZOFIT ME BEIT HAMAAYAN ISBR70771
uros SHAGRIR ME BEIT HAMAAYAN FIN37529/97 b&t

uros ISRIK DAMAGOTCHI FIN36854/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL KLEINWESEN
KUOPPALA EEVA, JÄÄSKELÄINTIE 19, 02660 ESPOO
synt. 16/04/97
isä: FIGARO SF019860/83
emä: KLEINWESEN LULU SF12490/94

synt. 15/05/97
isä: WLAK BEIT HAMAAYAN ISBR71757
emä: ZATUTA BEIT HAMAAYAN ISBR69695
narttu BABIT BEIT HAMAAYAN FIN41022/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL MIR MIXX
MARTTALA MIRJA, KOIVUMÄENTIE 13 H 11, 01230 VANTAA

uros KLEINWESEN FIGARO-JUNIOR FIN24311/97 b&t
synt. 25/08/97
isä: WNUK BEIT HAMAAYAN FIN13910/97
emä: BRIHÅLI BETZY SF00233/93
uros KLEINWESEN DANNY FIN36842/97 b&t
uros KLIEINWESEN DODI FIN36843/97 punainen
uros KLEINWESEN DOMINIC FIN36844/97 punainen
uros KLEINWESEN DON JUAN FIN36845/97 punainen
narttu KLEINWESEN DESDEMONA FIN36846/97 punainen
narttu KLEINWESEN DIENERIN FIN36847/97 punainen
synt. 02/09/97
isä: FIGARO SF019860/83
emä: KLEINWESEN QUEEN ISABEL SF15974/90
uros KLEINWESEN BATMAN FIN37952/97 punainen
uros KLEINWESEN BRUNO FIN37951/97 punainen
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL LOGOBON
HANSEN ANNA, REKOLANTIE 8, 36200 KANGASALA
synt. 22/09/96
isä: ALFONSO SF47021/93
emä: LOGOBON BROWN BRONZE FIN19184/95

synt. 27/12/96
isä: AURETAN VASKO WIND SF26597/91
emä: HUMBLEPUP ASTARTE SF38557/93
uros MIR MIXX GASTON FIN14420/97 ruskea
uros MIR MIXX GIDEON FIN14419/97 ruskea
uros MIR MIXX GIRAN FIN14421/97 ruskea
uros MIR MIXX GORDON FIN14418/97 ruskea
narttu MIR MIXX GLADYS FIN14422/97 ruskea
synt. 02/02/97
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: OF LEIJLIDEN BELINDA SF36513/94
uros MIR MIXX HECTOR FIN14414/97 ruskea
narttu MIR MIXX HARRIET FIN14417/97 ruskea
narttu MIR MIXX HILARY FIN14416/97 ruskea
narttu MIR MIXX HONEY BEE FIN14415/97 ruskea
synt. 28/07/97
isä: AURETAN CHARON CHARISMA FIN34971/95
emä: MIR MIXX ELENA FIN19097/96
narttu MIR MIXX IDA-ELENA FIN34480/97 b&t
---------------------------------------------------------------------------------------------
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KENNEL PINDOGIN
JUSLIN VIRPI & MARKKANEN HANNU, KOTILANMÄENTIE 2 B,
79700 HEINÄVESI
synt. 18/04/97
isä: FIGARO SF019860/83
emä: KLEINWESEN TOSCA FIN13717/95
uros PINDOGIN BANDIDO'S BOY FIN25244/97 ruskea
narttu PINDOGIN BETTE BIANCA FIN25243/97 musta
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL ROYAL BORU
TEIR BETTINA, SKRITTSKOG, 10620 HÖGBACKA
synt. 30/12/96
isä: EROS V. CRONSBACH DK11256/90
emä: ZALZOON'S VEGAATROYALBORU FIN43887/95
narttu ROYAL BORU DANCING DENISE FIN16285/97 ruskea
narttu ROYAL BORU DANCING DESIREE FIN16284/97 ruskea
narttu ROYAL BORU DREAMING DAISY FIN16286/97 ruskea
narttu ROYAL BORU DREAMING DOLLY FIN16287/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL SCHELMENSTREICH
TUPELI SATU, PAPPILANTIE 14, 05400 JOKELA
synt. 15/07/97
isä: OF LEIJLIDEN XANDOR SF45171/92
emä: A'DREAMS EZRA ELISHA SF05775/93
uros SCHELMENSTREICH WARGO FIN33864/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL SORITAS
NILSSON SUSSIE & INGVAR, USA
synt. 07/09/95
isä: DESPERADO'S POWER ZACH V SORITA AKCTN105604/01
emä: NEZLAN'S SIERRA GOLD AKCTM726226/03
uros SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL SPECIOUS
TUOMAINEN TUULA, SAHLUISTENTIE 786, 42440 KOSKENPÄÄ
synt. 08/08/97
isä: SPECIOUS CASHMERE SF25194/94
emä: SPECIOUS COMELY SF25198/94
narttu SPECIOUS HARUS-SCARUMS FIN11237/97 punainen
narttu SPECOUS HOYDENREDVIVIAN FIN11238/97 punainen
synt. 20/07/97
isä: AURETAN ZAKE ZAMBO SF41702/93
emä: BOMBASTIC HEARTBREAKER SF35240/90
uros SPECIOUS IDAHO'S IBEX FIN42344/97 b&t
uros SPECIOUS IMPISH BUDDY FIN42345/97 b&t
narttu SPECIOUS ILONA HAPPY FIN42347/97 b&t
narttu SPECIOUS INA SWEET FIN42346/97 b&t
narttu SPECIOUS IRENE LOVELY FIN42349/97 b&t
narttu SPECIOUS ISARDA CHEERFUL FIN42348/97 b&t
synt. 24/07/97
isä: AURETAN CHARON CHARISMA FIN34971/95
emä: SPECIOUS BIANCA SF47212/93
uros SPECIOUS JOCUND JAFFA FIN42308/97 b&t
uros SPECIOUS JOVIAL JHNNY FIN42309/97 b&t
narttu SPECIOUS JACARANDA FIN42310/97 b&t
narttu SPECIOUS JAZZ GIRL FIN42311/97 b&t
synt. 14/09/97
isä: SPECIOUS FUNNY CHUM FIN48201/95
emä: SPECIOUS CHELSEA SF25197/94
uros SPECIOUS KHAKI KNOX FIN42340/97 punainen
narttu SPECIOUS KARACHI KATE FIN42342/97 b&t
narttu SPECIOUS KNICK-KNACK FIN42343/97 b&t
narttu SPECIOUS KOH-I-NOOR FIN42341/97 punainen
---------------------------------------------------------------------------------------------

KENNEL THENEICAN'S
ÅKESSON G & HEMMINGSSON M, RUOTSI
synt. 27/01/97
isä: THENEICAN'S IF I COULD TALK S48714/95
emä: THENEICAN'S FARAH DIBA S30577/94
narttu THENEICAN'S NIGHT MAGIC FIN37562/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL TOJAHIN
KAHILA SIRKKU, RAUNIOMÄENTIE 26, 45610 KORIA
synt. 15/02/97
isä: BONZER'S QUICKSILVER FIN12116/95
emä: TOJAHIN GHOST QUEEN FIN13864/95
uros TOJAHIN JEALOUS LOVER FIN15888/97 punainen
uros TOJAHIN JIM BEAM FIN15886/97 punainen
uros TOJAHIN JOKER MAN FIN15887/97 punainen
uros TOJAHIN JUGGLER BOY FIN15889/97 punainen
narttu TOJAHIN JOY WITH ME FIN15891/97 punainen
narttu TOJAHIN JUST ME FIN15890/97 punainen
synt. 03/08/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: BONZER'S STEP BY STEP FIN13136/96
uros TOJAHIN KING OF HEARTS FIN35479/97 punainen
narttu TOJAHIN KEEP ME FIN35481/97 punainen
narttu TOJAHIN KISSMACHINE FIN35480/97 punainen
synt. 22/10/97
isä: BOMBASTIC SEXY SAINT FIN40697/97
emä: BOMBASTIC INSTRUMENTAL SF03251/91
uros TOJAHIN LONELY RIDER FIN42895/97 ruskea
uros TOJAHIN LOVER BOY FIN42894/97 ruskea
narttu TOJAHIN LADY LUCK FIN42896/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL
KOMULAINEN MARJALEENA, VALLERINKATU 13-15, 33270 TAMPERE

synt. 03/07/97
isä: SORITAS IN TEMPO WITH BONZER FIN17258/97
emä: BONZER'S PIN UP GIRL FIN10125/95
uros RAFAEL FIN32322/97 b&t
narttu ANTONELLA FIN32323/97 b&t
narttu ASTAFEI FIN32320/97 b&t
narttu NEFERTITI FIN32324/97 b&t
narttu RAMONA FIN32321/97 b&t
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL
MIELONEN KIRSTI, WÄINÖNKATU 2as10, 53810 LAPPEENRANTA
synt. 17/02/97
isä: IGOR DELLA GORGONA FIN38731/96
emä: AREXON'S BROWN ARLETTA FIN14660/95
uros AMIGO FIN16211/97 ruskea
uros KIMISBOY FIN16212/97 punainen
narttu BETTINA FIN16208/97 punainen
narttu CHARLOTTA FIN16209/97 ruskea
narttu LAZARELLA FIN16210/97 ruskea
--------------------------------------------------------------------------------------------KENNEL
RIIHIJÄRVI EVELIINA & TAPIO ESA, KALLIOTIE 16 as 3, 90500 OULU

synt. 28/06/97
isä: KNIGHTGEM SF20761/994
emä: A'DREAMS RED-ASSASIN FIN28210/95
uros AGAMEMNON FIN36051/97 b&t
uros ARAR FIN36052/97 punainen
narttu AFRODITE FIN36054/97 punainen
narttu APTERYX FIN36053/97 punainen
narttu ARCOLE FIN36055/97 punainen
---------------------------------------------------------------------------------------------
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