TAMPERE E 20060812

ANGELINA FINKE-MEYER, SAKSA
Appenzellinpaimenkoira
Eijatuun Norma PEN 7-9 KK PEK1 KP ROP-pentu
8 kk vanha, jo hyvin kehittynyt tyypillinen appenzellinarttu.Oikea väritys.Tyypillinen appenzellin pää,ihanteelliset teräväkärkiset korvat.Voimakas
purenta.Jo tässä vaiheessa hyvä rintaosa.Ällistyttävän hyvä selkä.Oikeanlainen yhdensuuntainen seisoma-asento.Ihanteellisesti kannettu häntä.Laajat
liikkeet.Hieman pehmeät välikämmenet.
Urokset
Fram Brown z tichého üdoli FIN11225/06 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Voimakas,erinomaisesti rakentunut nuori appenzelliuros.Havanna väritys.Tyypillinen appenzellin pää.Erittäin hyvä korvien asento ja
muoto.Voimakas purenta.Erittäin hyvät silmät.Ikää vastaava rintaosa.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisin raajoin.Oikein kannettu
häntä.Kiinteä selkä.Selvä sukupuolileima.Laajat liikkeet.Hieman pehmeät välikämmenet.Suvereeni luonne.
Alpenhirts Ulmus FIN23590/05 NUO ERI1
Tyypillinen ja tyypilliset mittasuhteet omaava appenzelliuros.Ilmeikäs tyypillinen pää, teräväkärkiset korvat.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Oikea
rintaosa.Kiinteä selkä.Seisoo yhdensuuntaisin raajoin.Laajat liikkeet ja kiinteä etuosa.Ihanteellinen hännänasento.Ystävällinen luonne.
Alppikellon Amador FIN41756/04 AVO ERI1 PU2 VASERT
Voimakasluustoinen erittäin ystävällinen appenzelli.Oikeat mittasuhteet.Erittäin voimakas appenzellin pää ja hieman vahvat huulet.Voimakas
purenta.Tyypillinen korvien muoto ja kanto.Selvä rintaosa.Oikeanlainen ylä- ja alinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Ihanteellisesti kannettu häntä.Laajat
liikkeet ja hyvä potku.Hieman heikot kyynärpäät.Suvereeni luonne.
Alpenhirts Victory FIN15632/03 VAL EH4
Keskikokoinen harmoniset mittasuhteet omaava tyypillinen appenzelli.Oikea pään muoto, erittäin hyvin asettuneet silmät.Tyypillinen korvien
asento.Erittäin hyvä rintaosa.Oikea alalinja,selkä hieman pehmeä.Seisoo yhdensuuntaisin raajoin.Kantaa häntää avoimena eikä se kierry
täysin.Sujuvat liikkeet.Muuten korkealaatuinen appenzelli ei kanna häntäänsä oikeina ja saa sen vuoksi erittäin hyvän.
Alpenhirts Vincent FIN15631/03 VAL ERI1 PU3
Harmoniset mittasuhteet omaava tyypillinen appenzelli.Ihanteellinen pään muoto.Hyvä niska.Voimakas rinta.Hyvä alalinja.Selkä hieman
pehmeä.Seisoo yhdensuuntaisin raajoin.Sujuvat liikkeet ja hyvä potku.Hieman pehmeät välikämmenet.Ihanteellisesti kannettu häntä.Ystävällinen
luonne.
Alpenhirts Yoyo FIN21420/01 VAL ERI3
Harmoniset mittasuhteet omaava voimakas uros.Tyypillinen pää.Voimakas tan-väri.Oikea rintaosa.Erittäin hyvä alalinja.Selkä hieman pehmeä.Kantaa
häntää liikkeessä oikein.Laajat liikkeet ja hyvä potku.Hieman pehmeät välikämmenet.Turkin pitäisi olla tiiviimpi.Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Zorro FIN21410/01 VAL ERI2 PU4
Pienehkö harmoniset mittasuhteet omaava appenzelli,jolla on kaikin puolin tyypillinen pää.Voimakas niska.Erittäin hyvä rintaosa.Moitteeton ylä-ja
alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Ihanteellinen hännän asento, joskin ajoittain kantaa hieman avoimena.Laajat liikkeet.Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Bob FIN16117/97 VET ERI1 ROP-VET
Voimakas mitä parhaimmassa kunnossa oleva appenzelliuros,jossa ei ikä näy.Ilmeikäs uroksen pää,kaikin puolin tyypillinen.Vielä tiukka ylä-ja
alalinja.Erittäin hyvässä lihaskunnossa.Vielä täydellinen purenta.Seisoo yhdensuuntaisesti.Alaraajat antava iästä johtuen hieman periksi.Erittäin laajat
liikkeet ja nuoren miehen temperamentti.Koiran ja esittäjän välillä vallitsee suuri yhteisymmärrys.Suvereeni luonne.Häntä voisi kiertyä
paremmin.Tällaista veteraania näkee harvoin.
Nartut
Alpenhirts Ulrica FIN23593/05 JUN ERI1 PN4
Ikää vastaavasti kehittynyt harmoninen narttu,jolla on tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Jo tässä vaiheessa
hyvä rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Kiinteät raajojen alaosat.Häntä voisi kiertyä paremmin.Harmoniset liikkeet,hieman
pehmeät kyynärpäät.Ystävällinen luonne.
Eijatuun Opera Bruno FIN24548/05 JUN EH3
Harmonisesti rakentunut havannanruskea nuori narttu.Tyypillinen oikeanmallinen pää kaikkine yksityiskohtineen.Silmät ovat hyvin vaaleat,mutta
vielä hyväksyttävissä.Oikea rintaosa.Erittäin hyvä ylä-ja alalinja.Seisoo edestä hieman raajat ulospäin,hieman pehmeät välikämmenet, takaa
oikein.Häntä pitäisi kantaa kiertyneenä,liikkeessä häntä on oikeanlainen.Harmoniset liikkeet,tosin etuliikkeissä hieman toivomisen varaa.Ystävällinen
luonne.
Fortuna Brown z tichécho üdoli FIN11224/06 JUN ERI2
Kompakti juniorinarttu.Hyvä muoto.Erittäin hyvä luuston vahvuus.Havannanruskea väritys.Tyypillinen pää.Silmien väri vielä oikea, erittäin hyvä
rintaosa.Moitteeton alalinja.Selässä pientä painettä säkän takana.Seisoo yhdensuuntaisesti.Erittäin hyvät raajojen alaosat.Harmoniset
liikkeet.Ihanteellisesti kannettu häntä.Ystävällinen luonne.
Alppikellon Amanda FIN41751/04 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Keskiraskas,harmoniset mittasuhteet omaava narttu,jolla on puolikaulus,mikä voidaan hyväksyä.Ilmeikäs nartun pää.Oikea korvien asento.Täysi
hampaisto ja saksipurenta.Erittäin hyvin asettuneet ruskeat silmät.Jo hyvä rintaosa.Oikea ylä-ja alalinja.Ihanteellinen hännän asento.Seisoo
yhdensuuntaisesti.Harmoniset liikkeet, takaa hieman maa-ahtaat.Kyynärpäät eivät ole aivan tiiviit.Suvereeni luonne.Erinomaisesti esitetty.
Alppikellon Anetta FIN41752/04 NUO ERI2
Suuri erittäin tyypillinen narttu.Ilmeikäs pää, kaikin yksityiskohdin oikeanlainen.Oiken asettuneet hieman vaaleat silmät.Ikää vastaava rintaosa.Oikea
ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Hieman pehmeät välikämmenet.Häntää voisi kantaa paremmin kiertyneenä.Laajat liikkeet,hieman pehmeät
kyynärpäät.Ystävällinen luonne.Erittäin hyvin esitetty.
Eijatuun Oodi FIN24547/05 NUO ERI3
Tyypilliset mittasuhteet omaava nuori appenzellinarttu,jolla kylläinen tan-vöri.Tyypillinen pää kaikkine yksityiskohtineen,oikean mallinen.Oikea
rintaosa.Moitteeton ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Hieman pehmeät välikämmenet.Harmoniset liikkeet.Esittämistä tulisi
harjoitella.Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Ultrabra FIN23596/05 AVO ERI2

Keskikokoinen harmoninen narttu.Oikea väritys.Ilmeikäs pää kaikkinen yksityiskohtineen.Voimakas niska.Hyvä rinnan leveys, rinta voisi olla
syvempi.Moitteeton ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Hännän tulisi kiertyä paremmin.Etuliikkeissä hieman pehmeät kyynärpäät.Ystävällinen
luonne.
Alpenhirts Xenja Brown FIN38483/02 AVO EVA
Pienehkö,vielä lapsukaiselta vaikuttava appenzellinarttu.Pehmeä karvanlaatu.Ystävällinen mutta hieman tiiviiltä vaikuttava pää.Havannanruskea
väritys.Oikea rintaosa.Oikea alalinja,selkä hieman pehmeä.Hännän tulisi kiertyä paremmin.Koira ei selvästi viihdy kehässä, purentaa ei voi
tarkistaa.Koira ravaa sujuvasti,hieman ahdas takaosa ja löysät etuliikkeet.
Alppikellon Adalmina FIN41753/04 AVO ERI1 PN3 VASERT
Voimakas harmoninen havannanruskea narttu.Ilmeikäs nartun pää.Hieman vaaleat mutta hyväksyttävät silmät.Oikea rintaosa.Erittäin hyvä ylä-ja
alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Voimakas luusto.Ihanteellinen hännänkanto.Harmoniset liikkeet.
Alpenhirts Zarina FIN21418/01 VAL ERI1 PN2
Harmoninen tyypillinen appenzellinarttu.Ilmeikäs pää kaikkine yksityiskohtineen.Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat.Erittäin hyvä ylä-ja
alalinja.Seisoo yhdensuutaisesti voimakkailla raajoilla.Harmoniset liikkeet.Ystävällinen luonne.
Eijatuun Tilla FIN32410/98 VET EH1
Hieman sirolta vaikuttava mitä parhaimmassa kunnossa oleva narttu.Täysi hampaisto ja saksipurenta.Ikä on hieman haalistanut väritystä.Tyypillinen
appenzellin pää.Erittäin hyvä korvien muoto ja asento.Riittävä rintaosa.Vielä kiinteä ylä-ja alalinja.Seisoo yhdensuuntaisesti.Temperamenttiset iloiset
liikkeet.Erittäin läheinen suhde esittäjään.
Kennel Alpenhirts KAS1 KP (Ulmus,Vincent,Ultrabra,Zarina)
Ryhmän koirat ovat ilmiömäisen yhdenmukaisia tyypiltään ja liikkeiltään.Samanlaiset tyypilliset päät.Kaikilla koirilla on suhteellisen kiinteä
selkä,oikea-asentoiset hännät ja ystävälliset luonteet.Ryhmä on ilman muuta todiste jatkuvasta kasvatustyöstä.

