Kuulumisia 2006
17. - 20.11. Östersund, Ruotsi
Teimme Pipsan sekä tolleri Welmun ja Elsin kanssa viikonloppumatkan Ruotsiin. Olin nettikartasta
suunnittellut matkareitin etukäteen ja eipä sitten muuta kun perjantai-aamuna klo 04:00 auton nokka kohti
Vaasaa ja matkaan! Matkaa piti olla nettikartan mukaan 1200 km ja onneksi emme lähtiessä tienneet
lopullista mittarilukemaa (1600 km)...
Merellä oli suht kova myräkkä joten laiva keinui hieman liikaakin. Kaikenlisäksi laivasta hävisi sähköt ja
moottorit sammuivat. Tunnin verran olimme ankkurissa merellä kunnes laiva pääsi jatkamaan matkaa ja
pääsimme sumuiseen ja vesisateiseen Ruotsiin. Onneksi Elsi on erittäin hyvä lukemaan karttaa ja hänellä on
positiivinen asenne, sillä meritaudin sairastanut kuski meinasi kuukahtaa rattiin ajonaikana muutaman kerran.
Välillä lähes "arvoimme" minne tie kääntyy sumun keskellä.
Lauantaina kehän arvosteli Kurt Nilsson (44 kultsua). Pipsa voitti käyttöluokan (5) ja sijoittui PN5:ksi.
Sunnuntaina kehän tuomaroi Saija Juutilainen (45). Pipsa voitti jälleen käyttöluokan (5) ja sijoittui PN4:ksi
sertin mennessä kuonon edestä junnuluokan kauniille nartulle. Welmu oli sunnuntaina hienosti ROP!
Tulomatka sujui turvallisemmin ja lähes kokonaan ilman sumua! Maisemat olivatkin ihan hienot kun näki
enemmän kuin 100 metriä ympärilleen ;)
Tähän matkaan on hyvä lopettaa näyttelyt vuodelta 2006!
9.11.
Lotan (Creamline Cherry Lady) ja Pipsan (Yellow Waterlily Silver Queen) Tanskan Muotovalion arvot ovat
vahvistettu eli molemmille neitokaiselle tuli DK CH tittelit! Sekä Lotta sai lisäksi NORD CH tittelin todistuksena
kolmen Pohjoismaan CH titteleistä. 9.11. Maiju, Riina, Pipsa ja Lotta nauttivat ensi lumesta. Myös omistaja on
todella tyytyväinen vähentyneeseen hiekka- ja kuramäärään! Lotta on luonteeltaan porukan "naisellisin" eikä
hän sotke tavallisesti itseään. Mutta kyllä syksyllä löytyi metsästä Lotan mieluisia hajuja ja sienikasoja ja
niissä oli sitten ihana köllötellä. Lotan luonteeseen ei kuulu ylimääräinen hötkyily, mutta lenkin jälkeen sisälle
tultaessa Lady on ensimmäisenä sohvalla hoitamassa turkkiaan kuntoon. Eikä siinä omistajakaan ehdi
suihkua näyttää saati käyttää joten tämä lumi ja puhtaus tuntuu todella hyvälle ;)
20.8. Heinola, Harri Lehkonen
Pipsa sijoittui PN3:ksi.13.8. Raisio, tuomari Raimo Louhio
Pipsa voitti käyttöluokan ja sijoittui PN2:ksi. Lotta voitti valioluokan ja oli PN3 :)
27. - 30.7. Brondby, Tanska
Perheemme lomaili Tanskassa ja Pipsa ja Lotta ottivat osaa Brondbyn neljän päivän
kansainväliseen näyttelyyn. Maiju ja Riina lomailivat tämän ajan ystäviemme mökillä nauttien
uimisesta ja rapsutuksista. Tanskassa keli vaihteli +30c helteisestä paahteesta
vesisateeseen.Kaisa handlasi hienosti vuoronperään Pipsaa ja Lottaa. Torstaina 27.7.
kehään oli ilmoitettu 54 kultaistanoutajaa ja käyttöluokassa oli 7 narttua. Kehän arvosteli
Cathy Scotton. Lotta oli KÄY ERI2 ja Pipsa KÄY ERI3.Perjantaina 28.7. kehän (60/8)
arvosteli Agnes Mortensen, DK. Pipsa voitti käyttöluokan, sai sertin, vara-cacibin ja sijoittui
PN2:ksi.Lauantaina 29.7. Sven Lovenkjer DK tuomaroi (61/10) kehän ja sijoitti Pipsan
luokkavoittajaksi sertin kera. Lopulta Pipsa oli PN4 ja sai vara-cacibin.Sunnuntaina 30.7. Kaisa ja Lotta

nappasivat käyttöluokkavoiton meksikolaisen Luis M. V. Pinto Teixeiran kehässä (61/8). He
saivat sertin ja sijoittuivat PN4:ksi.Pipsa oli samassa luokassa toinen.Matka oli mukava,
mutta kyllä väsyneet typsyt huilaavaat nyt mielellään kotosalla :)
19.7.
Oma domain ronsanas.com otettu käyttöön. Tästä jatketaan. Edelleen: Tervetuloa.
16.7. Pietarsaari, Saija Juutilainen
Riina sai erinomaisen ja oli junnuluokasta kakkonen ja lopulta PN5.
Pipsa voitti käyttöluokan ja sijoittui PN2:ksi. Pipsa sai SERTIN ja neitokaisesta tuli FIN MVA!2.7. Ulvila, Denis
Kuzelj (Slovenia)
Maiju voitti nuorten luokan ja sijoittui PN3 varasertin kera. 20.6. Lämpöiset 1-vuotis onnittelut Pipsan ja
Johanneksen Juhannuspennuille!
18.6. Tanska, Annukka Paloheimo.
Pipsa oli lomamatkalla Johanneksen, Helin ja kumppaneiden kanssa Tanskassa ja
tuloksena oli PN3 vara-cacibin kera. Kiitos Heli kuskaamisesta!
16.6.
KANS & FIN & LV MVA & S MVA (N) LW-05 BH Creamline Cherry Lady eli meidän Lotan KANS MVA
titteli vahvistettiin.
9.6. Helsinki, Euroopan Voittajanäyttely, Terry Thorn (Iso Britannia)
Riina sai EH:n.3.6.06 Tallinna, Kultaisten erikoisnäyttely. Jim Richardson (Iso Britannia).Riina sai ERIn ja
sijoittui kolmanneksi (15) junioriluokassa. Pipsa voitti käyttöluokan ERIllä.
25.5. Hans Almgren, Jämsänkoski RN
Maiju sai ERIn ja sijoittui NUO2. Lotta sai myöskin ERIn ja oli VAL2.
24.5. Iloinen Pipsa läpäisi käyttäytymiskokeen häntä heiluen!
BH:n tuomaroi Timo Nopanen
22.5.
Otimme Lotan kanssa osaa Mäntän seudun nuuskujen Mollyn Maljaan eli tottelevaisuuskokeeseen, joka
käydään alokasluokan liikkeillä sekä lisäksi on damin nouto. Tuloksena 196 pistettä!

20.5. Paula Rekiranta, Sysmä RN

Yellow Waterlily Juhannus Juhlat "Jussi" osallistui ensimmäiseen näyttelyynsä ollen PU3 varasertin kera.
Pipsa-emä ja Riina-siukku onnittelee!
13.5. Tarja Hovila, Parainen
Kaisa ja Maiju esiintyivät ensimmäistä kertaa yhdessä virallisessa näyttelyssä ja mukavaa näytti typsyillä
olevan kehässä. Pipsa voitti käyttöluokan ja oli PN2 varasertin kera. Pipsan loputkin karvat jäivät aamulla
karstaan, joten nyt alkoi Pipsan kesäloma :)
1.5. Jaala, Marjo Jaakkola
Pipsa oli PN4, Maiju ja Riina saivat EH:n. Riinan (10 kk) ekat juoksut alkoivat ja tämä näkyy junnun
käyttäytymisessä.
22.4. Lahti KV, Jari Partanen.
Pipsa sai Erinomaisen ja voitti käyttöluokan. Loppumetreillä Pipsa tipahti viidentenä pois PN-kisasta.
17.4. Ruovesi, Raija Tammelin
Pipsa voitti Käyttöluokan sijoittuen lopulta PN4:ksi.
Maiju sai EH.
25.3. Mikkeli - Kirsi Nieminen
Pipsa sai Erinomaisen ja voitti käyttöluokan.
19.3. Tampere KV, Beryl Hession (Australia)
Pipsa sai Erinomaisen ja voitti käyttöluokan.
4.3. Valkeala, Saija Juutilainen
Riina seurasi veljensä tassunjälkiä ja aloitti näyttelyharrastuksen ollen
ROP-pentu. Pipsa voitti käyttöluokan ja sijoittui lopulta PN2:ksi saaden
varasertin.
(klikkaamalla kuva suuremmaksi uuteen ikkunaan)
18.2. Tuusniemi, Saija Juutilainen
Yellow Waterlily Juhannustanssit "Ponsse" oli ensimmäisessä näyttelyssään ollen ROP-pentu. Pipsa-emä ja
Riina-sisar onnittelee Katjaa ja Tarja-handleria19.2. - Kuvia lisätty. Kokonaan uusi kuvagalleria sivu avattu.
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Niin; Sivut avattu joten niiden kehittäminen voi alkaa. Tämä siis ensimmäinen uutinen - Tervetuloa.

