
HAUKIPUDAS 20060812 (R) Anita Alatalo 

 

Alpweiden Yes I’m Jackpot 12343/06 PEK 2 

7kk vanha oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava pentu. Oikea purenta. 

Hyvät silmät, korvat. Keskipitkä kaula. Pysty olkavarsi. Hyvät takakulmaukset. Hyvä 

runko. Pysty lantio. Liikkuu riittävällä askelmitalla vielä ahtaasti takaa. Erinomaisesti 

näyttelyyn puhdistettu karva. Miellyttävä luonne. Esitetään hyvin. 

Maroussia Fedine 13082/06 PEK1 KP ROP-Pentu 

8kk vanha. Erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava pentu. Hyvä purenta. 

Vaaleat silmät. Toivoisin vahvemman kuono-osan. Hyvä kaula ja runko. Keskivahva 

luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen liikkuja. Hyvä luonne. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 

Alpweiden Well Well Well 32708/05 JUN ERI2 

14kk vanha keskikokoinen oikean sukupuolileiman omaava uros. Hyvä purenta. 

Vaaleat silmät. Hyvät korvat. Hyvä pigmentti. Hyvä kaula ja ylälinja. tilava runko, 

vahva luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisella askelmitalla 

aavistuksen leveästi edestä ja ahtaasti takaa. Miellyttävä luonne. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Dacosen Alessandro 20116/05 JUN ERI1 PU3 VASERT 

17kk vanha erinomaisen kokoinen, erinomainen raajakorkeus ja sukupuolileima. 

Hyvä purenta. Tummat silmät. Isohkot korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. 

aavistuksen lyhyt rintakehä. Erinomaisesti kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Super 

liikkuja. Erinomainen luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Janipan Hercules 52978/05 JUN EH3 

9kk vanha hyväkokoinen erinomainen sukupuolileima. Hyvä raajojen korkeus. Hyvä 

purenta. Silmäluomet löysät, häiritsevät ilmettä. Huulipigmentti saisi olla parempi. 

Erinomainen runko. Vahva luusto. Hyvät takakulmaukset. Erinomaiset käpälät. 

Liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta valitettavan kinnerahtaasti takaa. Erinomainen 

luonne. Esitetään hyvin. 

Alpweiden That’s It 50189/04 NUO EH2 

Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, oikea sukupuolileima. Esitetään tänään hoikassa 

kunnossa. Hyvä purenta, korvat ja pigmentti. Hyvät silmät, kaula ja ylälinja. 

aavistuksen pysty lantio. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä luusto. Liikkuu hyvällä 

askelmitalla. Erinomaisesti kunnostettu hyvälaatuinen karva. Miellyttävä luonne. 

Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Lapinlauhan Junttieinari 10056/05 NUO EH3 

20kk vanha erinomaisen kokoinen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Esitetään tänään 

hoikassa kunnossa. Hyvä purenta, silmät. Lyhyehkö kaula. Hyvä selkä. Tasapainoiset 

kulmautuneet vahvaluustoiset raajat. Eturinnan tulee täyttyä. Seisoo mielellään 

ranskalaisittain. Liikkuu erinomaisella askelmitalla vielä kovin löysästi edestä. Kantaa 

häntäänsä mallikkaasti. Esiintyy ja esitetään hyvin. Erinomainen luonne. 

Rajaköörin Extemporekku 44314/04 NUO ERI1 PU2 SERT 

Erinomaisen kokoinen vahva uros. Vahva pää. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä runko. Erinomainen rintakehä. Vahvaluustoiset 

hyvinkulmautuneet raajat. Erinomainen liikkuja. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Lapinlauhan Henkka 41522/03 AVO ERI1 PU4 

Keskikokoinen oikean sukupuolileiman omaava. Hyvä pää, purenta, korvat. 

Erinomainen pigmentti. Hyvä kaula, selkä ja runko. Kokoon nähden riittävä luusto. 



Hyvin kulmautuneet raajat. Liikkuu hyvin mennen tullen. Super luonne. Esiintyy ja 

esitetään hyvin. 

Lapinlauhan Gösta 27518/03 VAL ERI1 PU1 VSP 

Hyväkokoinen erinomainen vahvuus ja sukupuolileima. Hyvä purenta, silmät ja 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. vahva runko. Erinomainen eturinta. Vahvaluustoiset, 

hyvin kulmautuneet raajat. Superliikkuja. Erinomainen karva, joskin selänpäällä 

hieman laineikkuutta. Hyvä luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Alpweiden Wish Jackpot 32714/05 JUN ERI1 PN3 VASERT 

14kk vanha oikeankokoinen erinomainen sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä 

purenta, silmät ja korvat. Toivoisin hieman täyteläisyyttä kuonoon varsinkin silmien 

alle. Hyvä kaula, selkä, runko, luusto ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisella 

askelpituudella edestä ja takaa. Erinomainen karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Janipan Hestia 52980/05 JUN H 

9kk vanha keskikokoinen kevyehkö narttu. Hyvä purenta. Löysät alaluomet muuten 

hyvät silmät. Hyvät korvat. Kuonon ja kallon tulee vahvistua. Hyvä kaula. Köyry 

selkä. Riittävän vahvaluustoiset raajat kokoon nähden. Liikkuu kovin lyhyellä 

askeleella ja kinnerahtaasti takaa. Kauniisti kunnostettu karva. Mukava luonne. 

Toivoisin kaikkea vähän lisää-vaatii paljon aikaa. Esitetään hyvin. 

Janipan Flower-Princess 36669/05 JUN H 

Hyväkokoinen oikean sukupuolileiman omaava narttu joka tänään esitetään 

kesäturkissa. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja selkä. Ylöskuroutunut 

vatsalinja. Pysty lantio. Riittävästi kulmautunut. Hyvä luusto. Kantaa häntänsä 

korkealla. Liikkuu tänään kovin lyhyellä askeleella takaraajat rungon alla. Hyvä 

luonne. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Alpweiden Real Jackpot 34667/04 AVO H 

Keskikokoinen oikeat mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat. 

Lyhyt kaula. Hyvä selkä. Pysty lantio. Riittävä runko kokoon nähden. Keskivahva 

luusto. Hyvät käpälät. Aavistuksen lyhyt häntä. Hyvät liikkeet, mutta valitettavasti 

kantaa häntänsä korkealla liikkeessä. Erinomainen luonne. Kauniisti kunnostettu 

karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. Häntä pudottaa tänään palkintosijan. 

Janipan Pipsa-Pippuri 41437/01 AVO H 

Keskikokoinen oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, purenta ja silmät. Hyvä kaula ja 

ylälinja. riittävä runko. Eturinnan tulee täyttyä. Seisoo mielellään ranskalaisittain. 

Hyvä luusto. Hyvät kulmaukset. Pieni koukku hännän päässä. Liikkuu löysästi edestä 

ja tehottomasti takaa. Hyvä karva. Esiintyy ja esitetään hyvin. Hyvä luonne. 

Tepantorpan Jemina 15567/04 AVO ERI1 

Erittäin hyvä kokoinen vahva narttu. Hyvä sukupuolileima. Hyvä purenta, silmät 

turhan lähellä toisiaan. Toivoin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Keskipitkä 

kaula. Hyvä selkä. Riittävä runko. Rintakehän tulee täyttyä alaosasta. Tasapainoisesti 

kulmautunut. Liikkuu erinomaisella askelpituudella hieman löysästi edestä. Kantaa 

häntänsä mallikkaasti. Erinomainen karva ja väritys. Esiintyy ja esitetään hyvin. 

Riccarron Hoccus Poccus 40909/02 VAL ERI1 PN1 ROP 

Erinomaisessa kunnossa esitetty valionarttu, joka on valiotittelinsä arvoinen. 

Ehdottomasti tämän päivän parasta antia. 

Alpweiden Dream Girl 33845/98 VET ERI1 PN2 SERT FIN MVA ROP-VET 

BIS-VET4 

8-vuotias virtaa täynnä oleva veteraani. Esitetään erinomaisessa kunnossa. Hyvä 

purenta, pää, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja selkä. Hyvä runko. Erinomaisesti 

kulmautuneet raajat. Superliikkuja. Omistaja voi olla todella ylpeä tästä 

veteraanistaan. 



Kennel Alpweiden KASV 2 KP 

Well Well Well, That’s It, Wish Jackpot, Dream Girl 

Kolmesta eri yhdistelmästä koostuva ryhmä 2 urosta , 2 narttua. Hyvät 

sukupuolileimat. Hyvät korvat ja värimerkit. Erittäin yhtenäinen muotti. Kasvattajan 

tule kiinnittää huomiota lantio rakenteeseen, myöskin ettei koko tästä enää pienene. 

Muuten erinomainen homogeeninen ryhmä. Onnittelut. 

 

Kennel Lapinlauhan KASV 1 KP BIS KASV3 

Junttieinari, Henkka, Gösta 

3-eri yhdistelmää. Erinomaiset koot ja sukupuolileimat. Erittäin hyvin liikkuvia 

koiria. Kasvattajan kannattaa huomioida etuosat. Muuten erittäin homogeeninen 

ryhmä. Onnittelut kasvattajalle. 

 


