VAASA 20060430,K Harry Tast
Mettänpeikon Hurja Gee FIN43654/05 PEK 2
Tässä vaiheessa hieman takakorkea ja kuono pitkä suhteessa kalloon. Raajoissa hyvä luusto. Jäykät
välikämmenet. Liikkuu jäykin takaraajoin. Kihara turkki. Hyvät värimerkit. Esiintyy iloisesti.
Riccarron Nano Nano FIN49099/05 PEK 1 KP ROP-pentu
Hyvin lupaava urosmainen pää. Raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto. Liikkuu takaraajat hieman
pihdissä. Hyvin kehittynyt oikeamuotoinen rintakehä. Kaunis väritys. Hyvä temperamentti.
Alpweiden That’s It FIN50189/04 JUN EH 1
Keskikokoa pienempi, hyvin tasapainoinen ja jäntevä juniori. Erinomainen pään profiili. Silmät saisivat
olla tummemmat. Erinomainen raajarakenne. Tiivis runko. Silkkinen karvapeite. Hyvä väritys.
Tehokkaat säännölliset liikkeet.
Plaudite Great Victory FIN34288/05 JUN EH 2
Kookas hyväluustoinen juniori. Massiivinen leveä kallo. Loiva otsapenger. Täyteläinen kuono.
Raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto. Hieman pitkä lanneosa. Pehmeä pentuturkki. Hyvä väritys.
Liikkeessä kyynärpäät kiertyvät ulos ja etukäpälät sisään, takaliikkeet vielä kapeat. Askelpituus hyvä.
Wunderbär Conrad FIN27541/05 JUN H
Kookas, hieman pitkärunkoinen juniori. Hyvin lupaava pään muoto. Raajoissa hyvät kulmaukset ja
luusto. Oikea rintakehän muoto. Pehmeä kihara pentuturkki. Kuonossa valkoinen ulottuu yli toisen
suupielen. Ravin tasapaino ei vielä löydy.
Alpweiden Quality Boy FIN28476/04 NUO EH 1
Koko alarajalla. Oikeamuotoinen kevyt pää. Terävä ilme. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvä luusto.
Tiiviit käpälät. Tasapainoinen ylälinja. Tehokkaat liikkeet, täysin säännölliset myös edessä. Hyvä
turkki ja väritys. Paljon temperamenttia.
Fridkullas Sleepy Sleepers FIN33682/04 NUO H
Erittäin hyvä tyyppi. Paljon temeperamenttia. Voimakas leveä kallo. Loiva otsapenger. Etuasentoiset
lavat. Oikea rintakehän muoto. Seisoo ja liikkuu takaraajat pihdissä. Karhea kihara turkki. Valkoinen
kuonossa yli toisen suupielen. Korkea häntä liikkeessä. Ravin tasapaino ei vielä löydy.
Guuöga Uranus FIN29895/04 NUO H
Kookas, pitkärunkoinen ja korkearaajainen nuori uros. Voimakas leveä kallo. Korostunut otsa.
Puutteellinen huulipigmentti. Niukasti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Oikea karvan laatu.
Liikkeessä korkea häntä. Jäykät verkkaiset liikkeet. Saisi esiintyä vapaammin.
Maroussia Tarzan FIN12570/02 AVO H
Syvä runko ja matalaraajainen kokonaisuus. Erinomainen pään profiili ja ilme. Lavat saisi olla
viistommat, muuten hyvät kulmaukset. Litteät käpälät. Turkki ei parhaassa kunnossa, mutta laatu oikea.
Hyvä väritys. Etuliikkeet leveät. Liikkeessä antaa jo raskaan vaikutelma.
Tepantorpan Jules Vernes FIN15566/04 AVO EH 1
Sopiva rungon pituus. raajakorkeutta saisi olla hieman enemmän. Erinomainen pään profiili ja ilme.
Raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto. Oikea rintakehän muoto. Silkkinen turkki. Värimerkit ok.
Liikkuu hyvin takaa, etuliikkeissä löysyyttä. Itsevarma esiintyminen.
Riccarron Frog Prince FIN26661/01 VAL EH 1
Kookas vankkarunkoinen ja hyväluustoinen valiouros. Erinomainen pään muoto ja ilme. Erinomainen
raajarakenne. Liikkeessä hyvä työntö takaa, mutta etuliikkeet huiskivat ja olkavarret sidotut. Karvan
tulisi olla karheampaa. Erinomainen temperamentti.
Alpweiden Upon A Dream FIN11930/05 JUN ERI 1 PN1 SERT ROP
Hyvin kehittynyt runko, jossa nartulle sopivat mittasuhteet. Erinomainen pään profiili ja kaunis ilme.
Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto. Oikea hännän asento. Karhea karva. Hyvät värimerkit.
Tasapainoiset ja säännölliset nuoren koiran liikkeet.
Alpweiden Wish Jackpot FIN32714/05 JUN ERI 2 PN2 VASERT
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet ja tasapainoiset kulmaukset. Oikeanmuotoinen kaunisilmeinen
pää ja hyvin narttumainen pää. Kaula saisi olla hieman pidempi. Turkki vaihtumassa, laatu karhea.
Säännölliset nuoren koiran liikkeet. Esiintyy iloisesti ja vapaasti.
Alpweiden X-Clusive Diva FIN38408/05 JUN H
Näyttely-ympäristöä ja käsittelyä arasteleva juniori, joka tässä vaiheessa on vielä ilmava ja köyristää
selkää seistessä ja liikkeessä. Kevyt hyvin narttumainen pää. Hyvä raajarakenne. Selällä kihara turkki.
Värimerkit ok. Liikkeet vielä pentumaiset.
Alpweiden Xs Jackpot FIN38409/05 JUN H
Tuhdissa kunnossa esitetty hyvätyyppinen juniori, jolla pitkä hyväkalloinen pää. Tiivis runko. Hyvä
etuosa. Taka-osa vielä voimaton, eikä liikkeessä kunnolla kanna koiran painoa. Kihara pentuturkki.
Värimerkit ok.

Hexa-Han Safiina FIN17722/05 JUN H
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Voimakas teräväilmeinen pää. Hyvä raajarakenne. Oikea
karvanlaatu ja värimerkit. Säännölliset nuoren koiran liikkeet. Käsittelyssä kovin varautunut.
Plaudite Great Vogue FIN34293/05 JUN EH 3
Hyvin kehittynyt vankka runko. Raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto. Erinomainen pään profiili ja
ilme. Pentuturkki lähdössä ja uutta oikealaatuista karvaa tulossa. Hyvät värimerkit. Ei malta asettua
kunnolla liikkeessä, seistessä hyvä tasapaino.
Sinimäen Katherine Zetaj FIN 35412/05 JUN T
Tässä vaiheessa muistuttaa isoa sveitsinpaimenkoiraa. Taaksepäin nouseva selkälinja ja avoimet
takakulmaukset. Leveä ja syvä kallo. Vankka kuono. Lyhyt karvapeite. Hyvät värimerkit. Ei kunnolla
esittäjänsä hallinnassa seistessä eikä liikkeessä.
Alpweiden Real Jackpot FIN34667/04 NUO ERI 1 PN3
Keskikokoa pienempi, mutta hyvin tasapainoinen linjoiltaan. Erinomainen pään profiili ja kaunis ilme.
Kaunis kaulan liittymä. Erinomaiset kulmaukset. Kokoon nähden riittävä luusto. Oikea karvan laatu.
Värimerkit ok. Liikkeessä hyvä työntö takaa, sivuliikkeet leveät.
Black Indira’s Viktoria FIN49310/04 NUO H
Hyvänkokoinen kevytrunkoinen narttu, joka seistessä köyristää selkää ja juoksee takakorkeana. Oikea
pään muoto. Hyvin kulmautuneet raajat, mutta liikkeessä kintereet voimattomat ja eturaajat löysät.
Laineikas turkki. Hyvät värimerkit. Epävarma esiintyminen.
Ragdoll’s Ambrosia FIN47435/04 NUO ERI 2
Vankka runko, jossa nartulle sopivat mittasuhteet. Voimakas syvä kallo ja otsapenger. Kaunis ilme.
Raajoissa hyvät kulmaukset ja luusto. Selässä hieman pehmeyttä. Oikea karvan laatu ja värimerkit.
Hyvä askelpituus. Takaliike ei kaiken aikaa täysin säännöllinen.
Charonjen Ocean Fever FIN13807/03 AVO ERI 1 PN4
Pienikokoinen, mittasuhteet oikeat päässä ja rungossa. Tasapainoinen ylälinja. Erinomaiset kulmaukset
ja luusto. Erinomainen pään profiili. Pyöreät vaaleat silmät. Turkki ei parhaassa kunnossa, laatu oikea.
Värimerkit ok. Hyvä askelpituus. Takaliike hieman länkimäinen. Etuliikkeet yhdensuuntaiset. Esiintyy
ja esitetään kauniisti.
Lecibsin Lynne FIN40176/01 AVO EH 2
Hyvä koko ja oikeat mittasuhteet. Kaunisilmeinen hyvämuotoinen ja hyvin narttumainen pää. Hyvät
kulmaukset. Kevyt luusto. Hyvä askelpituus, mutta kintereiden tulisi olla jäntevämmät ja kyynärpäiden
tiivimmät liikkeessä. Oikea karvanlaatu ja väritys. Löysässä kunnossa.
Kennel Alpweiden KASV 1 KP ROP
That’s It, Upon A Dream, Wish Jackpot, Real Jackpot
Tyypiltään erittäin tasainen ja laadukas ryhmä. (1 uros ja 3 narttua) oikea pään muoto. Rungossa oikeat
mittasuhteet ja raajakorkeus. Erinomainen raajarakenne ja terveet liikkeet. Oikea temperamentti läpi
ryhmän.

