2006 Appenzellien näyttelytulokset
Kajaani KV 6-7.1.06

Jouko Yrjölä

JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05
Erittäin hyvän tyyppinen jun. narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvin tyypillinen pää. Kauniit
kolmiomaiset korvat. Leikkaava purenta. Rintakehä kehittyy vielä. Rodunomaiset
kulmaukset ja luuston vahvuus. Kauniit merkit. Niskassa valkoinen täplä. Hyvä karvapeite.
Hyvä liikunta. Häntä voisi kiertyä vielä enemmän.
VAL ERI1 PU1 CACIB VSP

Alpenhirts Xepper Brown 38484/02
Havannanruskea valiouros, jonka tyyppi on hyvä. Karvapeite voisi olla hieman pitempi ja
vaikutus sen myötä voimakkaampi. Tyypillinen pää. Leikkaava purenta. Hyvät korvat. Hyvä
selkä. Erinomaiset kulmaukset. Riittävä rintakehä. Häntä voisi kiertyä tiiviimmin. Hyvä
liikunta.
Lahti 15.1.06

Reijo Tuovinen

NUO H

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Ryhdikäs hyväluustoinen, hyvät rungon mittasuhteet omaava narttu, hyvä pää, hyvä
selkälinja, rinnan syvyys ja-tilavuus oikeat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät
värimerkit. Koira väistelee tuomaria.
NUO ERI1 PU1 SERT ROP
Alppikellon Amador 41756/04
Tyylikäs hyväluustoinen, hyvät rungonmittasuhteet omaava uros. Hyvä pää, kauniisti
kannetut korvat. Hyvä rungon pituus ja tilavuus. Hyvin kulmautuneet raajat. Kauniit
värimerkit, eriomaiset liikkeet.
Turku 21-22.1.06

Roger Vanhoenacker Belgia

VAL ERI1 PN1 CACIB ROP

Alpenhirts Vindi 15626/03
Erinomainen tyyppi, miellyttävä pää, erittäin vahva runko, hyvät mittasuhteet. Hieman
takakorkea. Erinomainen häntä. Hyvä väri ja turkki. Hyvin kulmautunut ja liikkuu hyvin.
PEK 1

Alpenhirts Ulrica 23593/05
Hyvät pään mittasuhteet, korvat voisivat asettua paremmin. Toivoisin enemmän valkoista
kuonoon. Erittäin vahva runko, hyvät mittasuhteet ja kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu
sulavasti, mutta selkälinja on vielä hiven pehmeä.
PEK 1KP ROP
Alpenhirts Ulmus 23590/05
Erinomainen tyyppi, erittäin kaunis pää, silmät ja korvat. Riittävä ylälinja. Hyvä rintakehä,
luusto ja kulmaukset. Erinomainen hännän kanto. Erittäin hyvät värit ja hyvä karvapeite,
erinomainen liikkuja.
Tampere KV 18-19.3.06 Elina Tan-Hietalahti

VAL ERI1 PN1 VSP

Alpenhirts Vindi 15626/03
Narttumainen, luonteeltaan miellyttävä, kauniit värimerkit. Miellyttävä nartun pää, hyvä
purenta, oikea ilme. Hyvä etuosa, takakulmausten tulisi olla paremmat. Koira on seistessä
takakorkea, liikkeessä parempi kuin seistessään.
NUO H

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Hyvän tyyppinen narttu, vahva ja lihaksikas, hieman tuhdissa kunnossa, kookas. Hyvät
korvat, purenta ja silmät. Hyvä etuosa, hieman painunut selkälinja, takakorkea. Saisi olla
hieman lyhyempirunkoinen. Hyvä turkin laatu, hyvä häntä hyvä luonne.
JUN H
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Tyypiltään hyvä, sopivarunkoinen, vahvaluustoinen. Hyvä pää, silmät, korvat ja purenta.
Hyvin suora edestä ja eturinta tulisi olla selvempi. Sen tulisi liikkua paremmin edestä ja
takaa. Hyvä runko, hyvä häntä. Tällä hetkellä takakorkea. Hyvä luonne.
JUN H
Alpenhirts Ulrica 23593/05
Tyyppillinen juniori narttu. Sopivankokoinen ja narttumainen. Pään tulisi olla
voimakkaampi. Hyvä purenta ja silmät. Tähän kokoon sopiva luusto. Hieman takakorkea.
Kaipaa kehätottumusta. Hyvä väritys ja hyvä luonteinen. Saisi liikkua paremmin edestä.
Hyvä luonne.
NUO H
Alppikellon Amador 41756/04
Hyvin urosmainen, hyväluontoinen. Pää saisi olla kiilamaisempi. Hyvä purenta. Kookas,
vahvaluustoinen. Hyvät korvat, hyvä eturinta, hyvä häntä. Oikeat värimerkit. Liikkuu erittäin
leveästi edestä. Hyvä luonteinen.
JUN ERI2 PU2 VARASERT

Alpenhirts Uwe 23592/05
Hyvä uros, hienot mittasuhteet, terve rakenne ja erittäin tyypillinen. Hyvä runko, hyvä
ylälinja, vahva luusto, hyvä häntä. Hyvä rinnan syvyys ja erinomainen eturinta.
Takakulmauksia saisi olla enemmän, liikkuu hyvin, hyvä luonne.
JUN ERI1 PU1 SERT ROP

Alpenhirts Ulmus 23590/05
Erittäin hyvän tyyppinen ja oikea rotunsa edustaja, joka esiintyy ja esitetään hyvin.
Urosmainen, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, silmät ja korvat. Hyvä etuosa, sopivan
ryhdikäs. Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä häntä. Hyvä liikkuja, oikeat värimerkit, hyvä
karva ja hyvä luonne.
PEN 1

Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
Hyvin hoidettu pentu, oikean kokoinen, hyvä ilmeinen pää. Hyvät korvat ja purenta. Hyvän
muotoiset silmät. Vankka runko, takaosan tulisi olla voimakkaampi ja takakulmaukset ovat
aivan liian suorat. Hyvä karva ja väri. Saisi liikkua paremmin takaa.
Kankaanpää 8.4.06

Jan Nesvadba Sveitsi

JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Oikean kokoinen ja hyvä luuston vahvuus kaikin puolin. Oikea pää, saksipurenta, vaalean
ruskeat silmät. Hyvä ylä-ja alalinja. Hyvin kulmautunut, mutta olkapäät eivät ole täysin
kiinteät, samoin kuin käpälät. Kaunis turkki ja väri, hyvin asettuneet värimerkit.
Erinomainen luonne.
JUN ERI1 PU1 SERT VSP

Alpenhirts Umberto 23587/05
Riittävän kokoinen ja erittäin hyvä luustoinen, tyypillinen pää, kauniisti kannetut korvat,
saksipurenta, tummanruskeat silmät. Hyvä ylälinja,
rintaa saisi olla enemmän????
ja liikkeet
hyvä turkki ja väri. Erinomaisen hauska luonne.
JUN ERI2 PU2 VARASERT

Alpenhirts Ulmus 23590/05
Oikean kokoinen kompaktisti rakentunut kaikin puolin. Oikea pää, saksipurenta,
keskiruskeat silmät. Hiven takakorkea, selkä ei ole täysin kiinteä. Hyvä sopusuhtainen
rintakehä. Oikein kulmautuneet raajojen kulmaukset ja liikunta. Oikea karva ja väri
PEN 1 ROP
Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
Korkeuden ylärajoilla oleva harmoonisesti rakentunut uros. Kaunis pää. saksipurenta,
tummanruskeat silmät oikean mallinen runko, mutta olkavarret ovat löysät, muuten ???
oikea hyvin asettuneet
???????
Hyvä karvanlaatu ja ruskea väri.
Lappeenranta 15-17.4.06 Leni Nousiainen

NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Erinomaiset mittasuhteet, tiivis rakenne. Oikeailmeinen pää, hieman pyöreä kallo,
erinomainen eturinta ja rintakehä. Selkä voisi olla kiinteämpi, esitetään hieman pulskassa
kunnossa. Hyvät kulmaukset ja käpälät, hyvä häntä, erinomainen askelpituus, kaunis syvä
väri.
NUO EVA

Alppikellon Amador 41756/04
Erinomaiset mittasuhteet, tiivis rakenne, oikealinjainen aavistuksen kapea pää.
Keskiruskeat silmät, epätasainen purenta, ikäisekseen erinomainen eturinta ja rintakehä,
hyvät kulmaukset. Oikein kiertynyt häntä, valitettavasti koira ontuu toista takajalkaa, sen
vuoksi EVA.
NUO EH1

Alppikellon Adam 41760/04
Oikeat mittasuhteet, vielä hyvin ilmava kokonaisuus, vielä kovin kapea pää, varsin kevyt
alaleuka. Hyvä eturinta, oikeanmallinen rintakehä., melko löysästi kiertynyt häntä, hyvät
kulmaukset. Voisi liikkua tehokkaammin, liikkuu melko leveästi edestä.
JUN EH1

Eijatuun Oratorio 24546/05
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, vielä jonkin verran kevyt pää, lähes pyöreät silmät,
jotka voisivat olla tummemmat. Oikea ylälinja, ikäisekseen erinomainen eturinta ja oikean
muotoinen rintakehä. Rodunomaiset kulmaukset, hieman pitkät käpälät. Hyvä häntä,
riittävä askelpituus, varsin holtittomat etuliikkeet, kaipaa kehätottumusta.
Lahti KV 22-23.4.06

Otto Schimpf Itävalta

NUO ERI1 PU2 SERT CACIB

Alppikellon Amador 41756/04
Tyypillinen uros oikeanmallinen pää, oikeat mittasuhteet, oikea väri ja värimerkit.
Saksipurenta puutuu MP1. Liikkuu oikein.
VAL ERI1 PU1 ROP

Alpenhirts Zorro 21410/01
Hyvän kokoinen ja oikeat ääriviivat. Oikean tyyppinen pää, purenta OK. kaunis väri ja
väritys. Liikkeet OK. Niukat takakulmaukset.
JUN EH1
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Narttumainen pää, jossa on oikeat mittasuhteet. Saksipurenta. Hyvät korvat. Silmät ovat
vaaleat johtuen turkin väristä. Kääntää etujalkoja ulospäin ja niukat takakulmaukset
liikkeissä. Erittäin hyvä niska ja ylälinja. Hyvä häntä.
NUO EH1

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Head in size type. Oikea –asentoiset korvat. Saksipurenta. Hyvin kulmautuneet lavat ja
hyvä etuosa. Pitää häntäänsä enimmäkseen alhaalla. Etuliikkeet erinomaiset, niukat
takakulmaukset. Yleisesti ottaen miellyttävä koira.
VAL ERI1 PN1 VSP
Alpenhirts Vienna 15627/03
Yleisesti ottaen oikea tyyppi, liikkeistä puuttuu temperamenttia. Oikea purenta, oikeat
korvat ja silmät. Hyvä häntä ja kaula. Ylälinjassa heikkoutta. Etuliikkeet OK.
Vaasa 29-30.4.06

Harry Tast

NUO ERI1 PN2 VARASERT

Alppikellon Arietta 41752/04
Hyvin kehittynyt ja vankka runko. Tasapainoinen ylälinja. Erinomainen pään muoto. Silmät
saisivat olla tummemmat. Erinomaiset kulmaukset ja luusto, kaunis väritys. Tehokkaat
säännölliset liikkeet. itsevarma ja temperamenttinen.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Alpweiden Veni Vidi Vici 14955/05
Rungossa nartulle sopivat mittasuhteet. Hyvä pään muoto ja ilme. Jäntevä selkälinja.
Erinomaiset kulmaukset ja luusto. Hyvin kehittynyt oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvä
väritys. Tehokkaat säännölliset liikkeet.
Somero 6.5.06

Satu Ylä-Mononen

Alpenhirts Zarina 21418/01

VAL ERI 1 PN2

Erinomainen vahva valionarttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kuluneet
hampaat. Riittävä kaula, vahva runko. Hyvä luusto ja raajojen kulmaukset. Rodunomaiset
liikkeet. Hyvä häntä. Hieman haalistunut tan, muuten hyvät värimerkit. Erinomainen
luonne.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP RYP4

Alpenhirts Ultrabra 23596/05
Kookas vankka juniori narttu. Oikean mallinen pää, vaaleat silmät. Hyvät korvat, hyvä
purenta. Erinomainen luusto ja raajojen kulmaukset. Erinomainen häntä. Ikäisekseen hyvä
runko. Rodunomaiset liikkeet, vielä hieman löysä edestä. Eriomainen luonne. Erinomaiset
värimerkit.
JUN ERI2 PN3 VARASERT

Alpenhirts Ulrica 23593/05
Erinomaiset mittasuhteet, vankka juniorinarttu. Oikeanmallinen pää, hyvät silmät, korvat ja
purenta. Hyvä kaula. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Kevyt luusto. Rodunoamiset liikkeet.
Eriomainen luonne. Hyvä häntä.
Helsinki 7.5.06

Soile Bister

JUN ERI1 PU1 SERT ROP

Alpenhirts Uwe 23592/05
Erinomaisen tyyppinen. Hyvin kehittynyt vahva maskuliininen uros. Toivoisin parempaa
pään profiilia, hieman kookkaat korvat. Kaunis ylälinja. Erinomainen häntä ja runko.
Riittävät kulmaukset. Kuonossa hieman epäsymmetrinen väritys. Erinomaiset liikkeet.
Harjavalta 13.5.06

Libuse Ubrove Tsekki

NUO ERI1 PN2 VARASERT

Alppikellon Amanda 41751/04
20 kuukautta, oikea saksipurenta. Tyypillinen runko. Etuosa jo kiinteästi kulmautunut,
Ontuu liikkuessa hiven.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
12 kuukautta vanha. Saksipurenta, puuttuu J3 onnettomuuden takia. Tyypillinen pää,
erittäin hyvä kaula, kulmaukset ja hännän kiinnitys. Nartulla on erinomaiset kulmaukset ja
vapaa liikunta. Kaunis väri.
Oulu 13-14.5.06

Kitty Sjöng Tanska

NUO ERI1 PN1 SERT ROP

Alppikellon Arietta 41752/04
Excellent head. Correct bite. Well placed ears & eyes. Good neck. Would like a bit
stronger topline. Well set & carried tail. Well angulated. Good bones & feet. Moves well.
Correct coat & markings.
Erinomainen pää. Oikea purenta. Hyvin asettuneet korvat ja silmät. Hyvä kaula. Toivoisin
hieman vahvempaa ylälinjaa. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hyvin kulmautunut. Hyvä
luusto ja raajat. Liikkuu hyvin. Oikeat värimerkit ja karvapeite.
Hamina 13-14.5.06

Enrico Adinolfi Italia

NUO EH1

Alppikellon Adamina 41753/04
Typische Kopf. Augen zu hell. Schönes Hals. Oberlinie nicht ganz korrekt. Richtige Farbe.
Genug gut in der Bewegung.
Tyypillinen pää. Liian vaaleat silmät. Kaunis kaula. Ylälinja ei ole aivan virheetön. Oikea
väri. Riittävän hyvä liikunta.
VET EH1
Alpenhirts Bob 16117/97
Typischer Kopf. Dunkle Augen. Ohren korrekte. Pfoten etwas lose. Hinterhand nicht gut
gewinkelt. Korrekt in der Bewegung.
Tyypillinen pää. Tummat silmät. Virheettömät korvat. Hieman hajavarpaat. Takaraajat
eivät ole riittävästi kulmautuneet. Virheetön liikunta.
Alppikellon Amador 41756/04

poissa

Oulainen 21.5.06

NUO ERI1 PN1 SERT ROP

S. Ylä-Mononen

Alppikellon Arietta 41752/04
Hyvät mittasuhteet. Rodunomainen pää. Vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä purenta.
Hyvä kaula. Hieman pehmeä selkä. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautuneet raajat.
Häntä saisi kiertyä paremmin. Erinomaiset liikkeet. Erinomaisessa lihaskunnossa. Kauniit
värimerkit. Ystävällinen luonne.
JUN ERI1 PN2 VARA-SERT
Alpweiden Veni, Vidi, Vici 14955/05
Hyvät mittasuhteet. Rodunomainen pää. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Huuli
pigmentointi täyteläisempi. Ikäisekseen erinomainen runko ja eturinta. Riittävä luusto.
Rodunomaisesti kulmautuneet raajat. Häntä saisi kiertyä tiiviimmin rullalle. Erinomainen
temperamentti. Liikkuu hyvällä askelpituudella varvasahtaasti edestä Kaunis väritys.
Ystävällinen luonne.
Rauma 20-21.5.06

Marit Sunde Norja

JUN H

Alpenhirts Umberto 23587/05
11 Months. Quite nice. Enough head for age. Enough angulated, could have better
placement of shoulder. Needs better angulation on behind. Good coat, colour & markings.
Needs stronger topline.
11 kuukautta. Melko hyvä, Riittävä pää ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut, lapa saisi olla
paremmin asettunut. Tarvitsee paremmat kulmaukset taakse. Hyvä karvapeite, väri ja
värimerkit.
JUN HYL

Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
Normaalit kivekset: kyllä
Quite nice type. Good head. Very narrow underjaw. Canine are going up in the gum. I
cannot touch, because he is too scared and aggressive.
Melko hyvä tyyppi. Hyvä pää. Erittäin kapea alaleuka. Koira väistää ja liimautuu? En voi
koskea, koska hän on liian peloissaan ja aggressiivinen.

JUN H

Alpenhirts Ulrica 23593/05
11 mouths. Quite nice in upper size, but too sneapy in head. Enough angulated in front,
needs better placement of shoulder. Good body, but too hevy for age. Moves well behind,
loose in front. Very good temperament.
11 kuukautinen. Melko hyvä, ylärajalla, mutta liian kapea pää. Riittävästi kulmautunut
edestä, lapa saisi olla paremmin asettunut. Hyvä runko ikäisekseen, mutta liian lihava.
Liikkuu hyvin takaa, löysästi edestä. Erinomainen luonne.
JUN H

Eijatuun Opera Bruno 24548/05
13 month. Upper size. Good type. Good head too light eyes. Too straight upper arm.
Should have better angulations in shoulder, good body bit low tailset, could carry tail
better. Moving close behind, loose in front. Good temperament, still a bit shy.
13 kuuautinen. Ylärajoilla. Hyvä tyyppi. Hyvä pää, liian vaaleat silmät. Liian suora
olkavarsi. Lavoissa saisi olla parempi kulmaus, hyvä runko, hiven alas kiinnittynyt häntä,
jota voisi kantaa paremmin. Liikkuu takaa ahtaasti, edestä löysästi. Hyvä luonne, vähän
ujo vielä.
JUN EVA
Fortuna Brown z Ticheho udoli 11224/06
11 month. Quite nice but too shy. I cannot touch her. Good movement for age.
11 kuukautinen. Melko hyvä mutta liian ujo. En voi koskea häneen. Hyvät liikkeet
ikäisekseen.
Helsinki 20-21.5.06

Hans W. Müller Sveitsi JUN ERI1 PU2 SERT

Alpenhirts Ulmus 23590/05
One year old male. Correct size and proposition. Need in general a little substance.
Correct bones. Enough angulation. The back not yet strong enough. Good chest. Parallel
front. Masculine head. Correct bite, eyes and ears. Free movement.
Vuotias uros. Oikea koko ja mittasuhteet. Tarvitsee yleisesti ottaen lisää massaa.
Virheetön luusto. Riittävästi kulmautunut. Takaosa ei ole vielä tarpeeksi vahva. Hyvä
rintakehä. Yhdensuuntainen etuosa. Urosmainen pää. Oikea purenta, silmät ja korvat.
Vapaat liikkeet.
JUN ERI2 PU3 VARA-SERT

Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
Strong male. Correct proportion. Good topline. Good bones and angulations. Parallel front.
Good chest. Masculine head. Correct bite. Movement Ok. Unsure in temperament.
Vahva uros. Oikeat mittasuhteet. Hyvä ylälinja. Hyvä luusto ja kulmaukset.
Yhdensuuntainen etuosa. Hyvä rintakehä. Virheetön purenta. Liikkeet OK. Epävarma
luonne.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Alpenhirts Zorro 21410/01
Excellent masculine type. Straight topline. Good bones. Correct angulations. Strong chest.
Parallel front. Masculine head. Bite and eyes OK. Correct movement.

Erinomaisen tyypillinen uros. Suora ylälinja. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Vahva
rintakehä. Yhdensuuntainen etuosa. Urosmainen pää. Purenta ja silmät OK. Virheettömät
liikkeet.
VET ERI1 PU4 ROP-VET
Alpenhirts Bob
9 years old. Correct type. The back is no more strong enough. Correct bones. Straight
backhand. Good chest. Masculine head. Scissor bite movement OK.
9 vuotias, oikea tyyppi. Selkä ei ole enää riittävän vahva. Hyvä luusto. Suorat
takakulmaukset. Hyvä rintakehä. Urosmainen pää. Saksipurenta. Liikkeet OK.
JUN ERI1 PN1 SERT VSP ROPJUNIORI
Alpenhirts Ultrabra 23596/05
Elegant feminine type. Correct proportion. Back could be a little stronger. Good bones.
Enough angulation. Good chest. Parallel front. Feminine head. Correct bite. Dark eyes.
Elegant movements.
Elegantti narttumainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Selkä saisi olla hiven vahvempi. Hyvä
luusto. Riittävästi kulmautunut. Hyvä rintakehä. Yhdensuuntainen etuosa. Narttumainen
pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Elegantit liikkeet.
JUN EH2

Fortuna Brown z Ticheho udoli 11224/06
Elegant female. Correct proportion. Back is not yet strong enough. Good bones. Strong
chest. Enough angulations. Femine head. Correct bite. Yellowish eyes. Correct havanna
brown colour. Movement ok, but also a bit reserved needs training.
Elegantti narttu. Oikeat mittasuhteet. Selkä ei ole vielä tarpeeksi vahva. Hyvä luusto.
Vahva rintakehä. Riittävästi kulmautunut. Narttumainen pää. Oikea purenta. Kellertävät
silmät. Oikea havannanruskea väri. Liikkeet Ok, mutta on hiven varautunut ja tarvitsee
harjoitusta.
NUO EH1
Alppikellon Adamina 41753/04
Strong female, rather long. Correct topline. Good bones. Correct angulations. Deep chest.
Parallel front. Feminine head. Correct bite, eyes and ears OK. Correct movement, not
completely strong frontback. A little reserved, needs some training.
Vahva narttu, joka on aika pitkä. Virheetön ylälinja. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut. Syvä
rintakehä. Yhdensuuntainen etuosa. Narttumainen pää. Oikea purenta, silmät ja korvat
OK. Liikkuu oikein, etuselkä ei ole tarpeeksi vahva. Hiven varautunut, tarvitsee harjoitusta.
VAL ERI1 PN2 CACIB
Alpenhirts Zarina 21418/01
Strong female. Correct size and proportions. Good chest. Correct bones. Pastern could be
a bit stronger. Deep chest. Strong head. Correct bite. Movement OK.
Vahva narttu. Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä rintakehä. Hyvä luusto. Välikämmen voisi
olla hiven vahvempi. Syvä rintakehä. Vahva pää. Oikea purenta. Liikkeet OK:
Alpenhirts kennel
Alpenhirts Ulmus, Zorro,Ultrabra, Zarina

KASV 1KP

Very homogenous in general appearance. Correct size and proportions for all dogs. Good
bones. Correct angulations. Typeful heads. Correct movements. Nice characters.
Erittäin yhtenäinen ulkomuoto. Oikea koko ja mittasuhteet kaikilla koirilla. Hyvät luustot.
Oikein kulmautuneet. Tyypilliset päät. Liikkuvat oikein. Miellyttävät luonteet.
Järvenpää 28.5.06

Hans-Erik Pedersen Tanska JUN ERI1 PU1 SERT ROP

Eijatuun Oodi 24547/05
MKT bra huvud o. uttryck, korrekt bett, välansatta öron bra hals o. överlinje, välansatt o.
buren svans, välvinklad, rör sig bra, bra päls o. temperament.
Erittäin hyvä pää ja ilme, oikea purenta, oikein asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin, hyvä karvapeite ja
luonne.
Joensuu/Liperi 28.5.06

Gunnel Holm

VAL ERI1 PU1 ROP

Alpenhirts Xepper Brown 38484/02
Hyvän tyyppinen valioluokan uros, jolla hyvä kiilamainen pää. Hyvät korvat. Hyvä etuosa.
Hyvä purenta. Hieman pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Perusväri on ruskea.
Värimerkit vaaleanruskeat. Erinomaiset sivuliikkeet. Hyvin urosmainen.
Tervakoski 10.6.06 erik.
PENTU

Elin Normannseth

PEN 1 KP ROP BIS 1

Eijatuun Nekkar 53960/05
Exellent type. 6,5 months old. Correct wedge-shaped head. Very good neck and shoulder.
He is all over a very promising puppy. He has correct tail and movement, good
temperament. Correct coat.
Erinomainen tyyppi, 6,5 kk vanha. Oikea kiilamainen pään muoto. Erittäin hyvä kaula ja
olkapäät. Erittäin lupaava pentu. Sillä on oikeanlainen häntä ja liikkeet, hyvä luonne.
Virheetön turkki.
PEN 3
Eijatuun Nova 53964/05
6 month old well wedge-shaped head with correct eyes and ears. Nice bone, tail is a bit
loose. Moves quite well for his age when he wants to. Good markings, Doesn´t like to be
handled by the judge.
6 kk vanha. Oikea kiilamainen pää, jossa virheettömät silmät ja korvat. Hyvä luusto,
hieman löysä häntä. Liikkuu ikäisekseen aika hyvin silloin kun haluaa. Hyvät värimerkit. Ei
pidä tuomarin käsittelystä.
PEN 2
Eijatuun Nunki 53965/05
6 month old. Quite heavy for his age. Nice head, strong neck. Good bone. Correct coat.
OK angulation back and fore. His movements are not very easy to see, when he goes he
goes nicely. Correct tail. OK temperament.
6 kk vanha. Aika raskas ikäisekseen. Hyvä pää, vahva kaula. Hyvä luusto. Virheetön
turkki. Kulmaukset Ok edessä ja takana. Sen liikkeitä ei ole helppo nähdä, mutta kun se
liikkuu, se liikkuu kauniisti. Virheetön häntä. Luonne OK.

PEN 1

Eijatuun Norma 53966/05
6 month old. Nice shaped head but the ears are set too high. Nice body for her age. Good
bone and angulation. Good coat and markings. When she moves she moves a little bit
narrow behind. Good tail.
6 kk vanha. Hyvän muotoinen pää, mutta korvat ovat asettuneet liian korkealle. Hyvä
runko ikäisekseen. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä turkki ja värimerkit. Kun se liikkuu, se
liikkuu ahtaasti takaa. Hyvä häntä.
JUN ERI 3 PU 4

Alpenhirts Ulmus 23590/05
14 months, still young. Good head with correct wedge-shaped, good neck. Would have
longer upper arm and be shorter in loin. Good bones. Correct angulation in rear with good
set of tail. Moving around with a good drive, but little narrow behind. Good markings.
Correct coat. Nice temperament.
14 kk vanha, kuitenkin nuori. Hyvä virheetön kiilanmuotoinen pää. Hyvä kaula. Sillä voisi
olla pidempi olkavarsi ja lyhyempi lanne. Hyvä luusto. Oikein kulmautunut takaosa ja hyvä
hännän asento. Liikkuu hyvin ja hyvällä työnnöllä, mutta hiven ahtaasti takaa. Hyvät
värimerkit. Virheetön turkki. Miellyttävä luonne.
JUN H

Alpenhirts Umberto 23587/05
14 month. A little round skull with a little too much stop. Strong neck. Good shoulder, could
have more length in upperarm, good angulation in rear. Moving good from the sidelate,
little narrow in front. Tail is not close enough. Good markings and coat. Good temperament
but doesn´t show his teeth.
14 kuukautinen, Pääkallo on vähän pyöreä ja siinä on hiven liikaa otsapengertä. Vahva
kaula. Hyvät olkapäät, voisi olla hiven pidempi olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa.
Sivuliikkeet ovat hyvät, etuliikkeet hiven ahtaat. Häntä ei ole tarpeeksi kiertynyt. Hyvät
värimerkit ja turkki. Hyvä luonne, mutta ei näytä hampaitaan.
JUN ERI 2 PU2 VARASERT

Alpenhirts Uwe 23592/05
13 months, masculine male, strongly built . Good head, dark eyes, strong neck. Well
developed chest, short loin. Moves with a lot of covering ground. Correct tail, nice marking,
excellent temperament. Good coat.
13 kuukautinen, maskuliininen uros, vahvasti rakentunut. Hyvä pää, tummat silmät, vahva
kaula. Hyvin kehittynyt rinta, lyhyt lanne. Liikkuu maatavoittavalla askeleella. Virheetön
häntä, hyvät värimerkit, erinomainen luonne. Hyvä turkki.
JUN ERI1 PU1 SERT ROP

Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
10 month well build male. Very nice head well shaped. Good neck and shoulders. Toeing
a little out standing. Nice topline. Short loin. Typical movement from all sides. Correct tail.
I LOVE THE COLOUR! Excellent temperament.
10 kuukautta oleva hyvin rakentunut uros. Erittäin hyvin muotoutunut pää. Hyvä kaula ja
hartiat. Kääntää hiven varpaita ulospäin seistessä.
Kaunis ylälinja. Lyhyt lanne. Tyypilliset liikkeet joka puolelta. Hyvä häntä. Rakastan tuota
väriä. Erinomainen luonne.

NUO H

Alppikellon Adam 41760/04
22 months old. He is too high. Nice shaped head. Correct bite. Good neck. Well build
body, good topline. A little too long in the loin. He is moving quite well, a little paddling in
front. I love the colour. Tail is not correct. Wonderful temperament.
22 kuukautta vanha. Liian korkea. Hyvin muotoutunut pää. Oikeaa purenta. Hyvä kaula.
hyvin rakentunut runko, hyvä ylälinja. Hiven pitkä lanne. Liikkuu aika hyvin, mutta hiven
melovat etuliikkeet. Rakastan tuota väriä. Häntä ei ole oikein. Ihana luonne.
NUO EVA
Alppikellon Amador 41756/04
The judge is not able to lay her hands to him, so he can´t be judged.
Tuomari ei pysty koskemaan koiraa, joten sitä ei voida arvostella.
NUO EVA

Alppikellon Atom 41759/04
The judge can´t lay her hand on him, so he can´t be judged.
Tuomari ei voi koskea koiraa, joten sitä ei voida arvostella.
NUO EH1
Sennenhund Rossii Glen RKF 1767383
1,5 Year old. Good head with good shaped. Strong neck. Well built body, with correct bone
and angulations in rear. Moving quite OK from the side, but hi is pulling his elbow out. Tail
is not correct. Nice marking and coat. Very good temperament.
1,5 vuotta vanha. Hyvä pää joka on hyvin muotoutunut. Vahva kaula. Hyvin rakentunut
runko, jossa on oikea luusto ja kulmaukset takana. Sivuliikkeet aika OK, mutta vetää
kyynärpäitä ulospäin. Häntä ei ole oikein. Miellyttävät värimerkit ja turkki. Erittäin hyvä
luonne.
VAL EH3

Alpenhirts Victory 15632/03
3 years. Good quality, nice shaped head. Correct bite, good neck, good fore chest, nice
topline, short loin. The tail is not correct. Mover quite well from the side but narrow behind.
Nice marking , good coat. Good temperament.
3 vuotias, hyvälaatuinen, miellyttävästi muotoutunut pää. Oikea purenta, hyvä kaula ja
eturinta, hyvä ylälinja, lyhyt lanne. Häntä ei ole oikein. Sivuliikkeet ovat aika hyvät, mutta
takaliikkeet ovat ahtaat. Hyvät värimerkit ja turkki. Hyvä luonne.
VAL ERI1 PU3

Alpenhirts Vincent 15631/03
3 years, well built champion. Good head and expression, nice neck, excellent fore chest
and length of upperarm, short loin. Moving typically , correct tail. Nice marking and coat.
Nice temperament.
3 vuotias hyvin rakentunut valio. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula, erinomainen eturinta ja
olkavarren pituus, lyhyt lanne. Liikkuu tyypillisesti, oikea hännän asento. Miellyttävät
värimerkit ja turkki. Hyvä luonne.

VAL ERI 2
Alpenhirts Yoyo 21420/01
5 years old strong built male. Good head, well shaped good neck, chest and fore chest,
good length of upper arm, but little bit too long in the loin. Moves narrow behind but ok else
were. Correct tail.
5 vuotta vanha vahvarakenteinen uros. Hyvä pää, hyvän muotoinen niska, rintakehä ja
eturinta, hyvä olkavarren pituus, mutta hiven liian pitkä lanne. Liikkuu ahtaasti takaa,
muutoin ok. Virheetön häntä.
VET ERI1 ROP VET BIS 2 VET
Alpenhirts Bob 16117/97
9 years in very good shape, nice head with correct expression, good neck. Good
angulation, back and fore. Good topline but the tail is not quite correct. Good coat.
Excellent temperament.
9 vuotias erittäin hyvä kuntoinen, miellyttävä pää jossa on oikea ilme, hyvä kaula. Hyvin
kulmautunut takaa ja edestä. Hyvä ylälinja, mutta häntä ei ole aivan virheetön. Hyvä turkki.
Erinomainen luonne.
JUN EH4

Alpenhirts Ulrica 23593/05
14 month old feminin bitch. Nice shaped head, would be a little stronger in muzzle.
Excellent neck. Good fore chest and depth of chest. Little long in loin. She could have little
more angulation in back. Little narrow behind, but otherwise excellent movements.
14 kuukautinen feminiininen narttu. miellyttävän muotoinen pää, mutta kuono voisi olla
hiven vahvempi. Erinomainen kaula. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys. Hiven pitkä lanne.
Sillä voisi olla hiven enemmän kulmauksia takana. Liikkuu hiven ahtaasti takaa, muuten
erinomaiset liikkeet.
JUN ERI 3
Alpenhirts Ultrabra 23596/05
13 month, very nice head well shaped with correct set eyes, that could be little darker.
Good neck. Very good bone and straight feet. Good length of upper arm. She is moving
very crossing with her legs, otherwise ok. Nice marking good coat. The tail is not quite
correct.
13 kuukautta, erittäin hyvän muotoinen pää, jossa on oikein asettuneet silmät, jotka
voisivat olla hiven tummemmat. Hyvä kaula. Erittäin hyvä luusto ja suorat raajat. Hyvä
olkavarren pituus. Liikkuu hyvin ristiin jaloillaan, muuten liikkeet ok. Hyvät värimerkit ja
turkki. Häntä ei ole aivan oikein.
JUN ERI2 PN3 VARASERT
Eijatuun Opera Bruno 24548 /05
14 month old, very nice all over. The eyes maybe a little more almond formed. Good neck.
Good depth of chest and good fore chest. Standing toeing a little bit out. Moving closed
behind and turning the elbow out a little. Good markings. The colour is beautiful. The coat
is correct, very good temperament.
14 kuukautta vanha kaikin puolin miellyttävä. Silmät voisivat ehkä olla vähän enemmän
mantelin muotoiset. Hyvä kaula. Hyvä rintakehän syvyys ja hyvä eturinta. Seisoo varpaat
hiven ulospäin. Liikkuu ahtaasti takaa ja kääntää kyynärpäitä vähän ulos. Hyvät värimerkit.
Väri on kaunis ( havannan ruskea, kirj.huom) Turkki on virheetön, erittäin hyvä luonne.

JUN ERI 1 PN2 SERT
Fortuna Brown z Ticheho udoli 11224/06
10 month old. Excellent type. Feminin head with wegde shaped, good neck. Excellent fore
chest, good bones, good angulations. Nice topline.She is moving typically with her breed
and correct tail. Nice marking, but could probably have some more white in the head. The
colour is wonderful. Excellent temperament.
10 kuukautta vanha. Erinomainen tyyppi. Feminiinin pää, joka on kolmion muotoinen, hyvä
kaula. Erinomainen eturinta, hyvä luusto ja kulmaukset. Miellyttävä ylälinja. Liikkuu
rodulleen tyypillisesti ja sillä on virheetön häntä. Hyvät värimerkit, mutta sillä voisi ehkä olla
vähän enemmän valkoista päässä. Väri on ihmeellisen kaunis (havannan ruskea, kirj.
huom.) Erinomainen luonne.
NUO EH2

Alppikellon Adalmina 41753/04
22 month old bitch. Nice shaped head. The eyes could be more almond and correctly
placed. Good neck. Strong body. Correct bone and feet. A bit long in the loin. When she is
moving she moves quite well, but the tail is not correct. Nice marking, good coat, colour is
beautiful.
22 kuukautta vanha narttu. Miellyttävän muotoinen pää. Silmät voisivat olla enemmän
mantelin muotoiset ja paremmin asettuneet. Kun se liikkuu, se liikkuu aika hyvin, mutta
häntä ei ole oikein. Hyvät värimerkit ja turkki, väri on kaunis (havannan ruskea, kirj. huom).
NUO ERI 1
Alppikellon Amanda 41751/04
22 months old, feminin, well shaped head. Good neck. Very good fore chest and very
good depth of chest. Good bone. A little bit too short on the loin. She is moving well but
should show more enthusiasm. Correct tail. Rich markings. Excellent temperament.
22 kuukautta vanha, narttumainen hyvän muotoinen pää. Hyvä kaula. Erittäin hyvä eturinta
ja rinnan syvyys. Hyvä luusto. Hiven liian lyhyt lanne. Liikkuu hyvin, mutta voisi osoittaa
enemmän mielenkiintoa. Hyvä häntä. Runsaat värimerkit. Erinomainen luonne.
Sennenhund Rossii Gerda RKF 1767388
Elo Tillan Firts Great One 15057/02

poissa
poissa

VAL ERI2 PN4
Alpenhirts Zarina 21418/01
5 years old quality bitch. Nice shaped head. Good neck. Excellent fore chest, good bone.
Moves little close behind, but quite ok in front. Good markings. Correct tail. Excellent
temperament.
5 vuotias laatunarttu. Miellyttävän muotoinen pää. Hyvä kaula. Erinomainen eturinta, hyvä
luusto. Liikkuu hiven ahtaasti takaa, mutta aika ok edestä. Hyvät värimerkit. Oikea häntä.
Erinomainen luonne.
Godiva from Balihara Ranch 12412/03

VAL ERI1 PN1 VSP

3 years. Good quality all over. Very nice proportion in head and body. Execellent
forechest. Little weak in body. She is a great mover with correct tail. Nice markings. Good
coat.
3 vuotias. Laadukas kaikin puolin. Erittäin hyvät mittasuhteet päässä ja rungossa.
Erinomainen eturinta. Hieman kevyt runko. Erinomainen liikkuja ja häntä on oikein. Hyvät
värimerkit. Hyvä turkki.
KASV 1 KP BIS 2 KASV

kennel Alpenhirts
The breeder has 3 different combination 2 males and 2 females. Similarity of type, good
markings and all four are good movers and they got correct tails.
Kasvattajalla on kolmesta eri yhdistelmästä 2 urosta ja 2 narttua. Tyyppi on yhtenäinen,
hyvät värimerkit ja kaikki ovat hyviä liikkumaan ja niillä on oikeat hännät.
Helsinki 9-11.6.06 EW Jukka Kuusisto

JUN ERI 3

Alpenhirts Ulmus 23590/05
Ikäisekseen riittävän hyvin kehittynyt uros. Oikean muotoinen pää. vahva selkä, kapea
rintakehä, vielä niukat takakulmaukset. Liikkuu hyvin. hyvä häntä.
JUN ERI1 SERT EWJ-06

Alpenhirts Uwe 23592/05
Hyvin kehittynyt junnu uros. Hyvä pää, vahva selkä. tilava rintakehä, hyvä häntä. Hyvät
raajat ja liikkeet.
Carnaval Malbec 40961/05

poissa

JUN ERI2 VARA-SERT
Fram Brown z Tichého údoli 11225/06
Ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä pää, tiivis selkä, riittävästi rintakehää. Hyvä häntä.
Oikea asentoiset takaraajat. Tehokkaat liikkeet.
NUO H
Alppikellon Amador 41756/04
Mittasuhteet ja koko sopivat, voimakas pää. Hieman pehmeä selkä. Riittävästi kiertynyt
häntä. Voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, hyvät etuliikkeet, takaa epäpuhtaat.
NUO ERI 1

Sennenhund Rossii Glen RKF 1767383
Koko ja mittasuhteet sopivat. Hyvä pää, vahva selkä, hyvä rinta. Hyvät raajat ja liikkeet.
Häntä saisi kiertyä paremmin.
AVO ERI1 VARA-CACIB

Achab Polymelus RKF1858430
Luustoltaan ja kooltaan sopiva uros. Hieman pyöreä kallo-osa. Pehmeyttä selässä. Tilava
rintakehä. Hyvät takaraajat, hieman pitkä lanneosa. Riittävästi kiertynyt häntä. Riittävän
pitkä askel.
VAL ERI2

Alpenhirts Vincent 15631/03
Hyvät mittasuhteet omaava valio. Hyvä pää, tiivis selkä, hyvin kiertynyt häntä.
Hyväasentoiset raajat. Hyvät liikkeet.
VAL ERI1 CACIB ROP EW-06
Alpenhirts Zorro 21410/01
Erinomainen kokonaisuus, hyvä pää, jossa selvä sukupuolileima. Vahva selkä, tilava
rintakehä. Erinomainen häntä. hyvät raajat. Tehokkaat liikkeet.
VET ERI1 ROP VET
Alpenhirts Bob 16117/97
Reippaasti esiintyvä veteraani uros. Hyvä pää, vahva selkä, löysät ranteet. Oikeaasentoiset raajat. Liikkuu pitkällä askeleella.
Alpenhirts Ultrabra 23596/05

poissa

JUN EH3
Alpenhirts Ursula 23594/05
Vielä pentumainen junnu narttu. Oikean muotoinen pää, vahva selkä, kevyt vielä
rungoltaan. Oikea-asentoiset raajat saavat vielä vahvistua.
JUN ERI1 SERT EWJ-06
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Tasapainoisesti kehittynyt. hyvä pää, vahva selkä. Hyvin kehittynyt rinta. Hyvät raajat ja
liikkeet.
JUN ERI 2 VARA SERT

Fortuna Brown z Tichého údoli
Ikäisekseen hyvin kehittynyt junnu. Oikean muotoinen pää, vahva selkä. kyynärpäissä
löysyyttä. oikea-asentoiset raajat.
Quardriga v.d. Erftquelle RKF 1772005

poissa

NUO ERI1
Alppikellon Adalmina 41753/04
Luustoltaan ja kooltaan sopiva narttu. Hieman pyöreä kallo-osa. Selässä pehmeyttä.
Riittävästi rintakehää. Oikea-asentoiset takaraajat. Riittävästi kiertynyt häntä. Liikkuu
hyvin.
Sennenhund Rossii Gerda RKF 1767388

poissa

VAL ERI3
Alpenhirts Vienna 15627/03
Hyvät mittasuhteet omaava vahva narttu. Hyvä pää, tiivis selkä, hyvä rintakehä. Hyvät
raajat ja liikkeet.
VAL ERI 4

Alpenhirts Vindi 15626/03
Kauniisti esiintyvä sopivan kokoinen valio. Hyvä pää ja vahva selkä, tiivis runko, hyvät
liikkeet.
VAL ERI1 CACIB EW-06
Alpenhirts Zarina 21418/01
Erinomaista tyyppiä edustava narttu, hyvä pää, tilava rintakehä. Hyväasentoiset raajat,
hyvät liikkeet.
VAL ERI
Elo Tillan Firts Great One 15057/02
Rauhallisesti esiintyvä, mittasuhteitaan sopiva. Hyvä pää, hieman pehmeä selkä.
Voimakas runko. Oikea-asentoiset raajat, liikkuu hyvin.
VAL ERI 2 VARA CACIB

Godiva from Balihara Ranch 12412/03
Kauniisti esiintyvä, sopivan kokoinen narttu. Hyvä pää, vahva selkä, tilava rintakehä. Hyvät
raajat. Hyvät liikkeet.
KASV 1 KP
Alpenhirts kennel Alpenhirts Zorro, Bob, Zarina ja Uwe
Erittäin korkealuokkainen ryhmä rotunsa edustajia. Hyvät päät, selvät sukupuolileimat.
Oikeat mittasuhteet. Onnea kasvattajalle erinomaisesta työstä.
Forssa 17.6.06

Gunnel Holm

JUN ERI2 PU2 VARASERT

Alpenhirts Umberto 23587/05
Oikean tyyppinen ja sopivan kokoinen. Hieman jyrkkä otsapenger. Hyvä purenta. Sopiva
luusto. pehmeä selkä. Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä karvan laatu. Kantaa
häntäänsä hyvin liikkuessa. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 PU1 SERT ROP

Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06
Erinomainen tyyppi. Erinomainen pää. Hyvät korvat. hyvä purenta. erinomainen etuosa.
Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä hännän kiinnitys. Pohjaväri ruskea, vaalean
ruskein ja valkoisin merkein. Liikkuu hyvin ja on erittäin urosmainen.
JUN ERI 2 PN2 VARASERT

Alpenhirts Ultrabra 23596/05
Hyvän tyyppinen narttu, hyvä narttumainen pää. Hyvät korvat. Hyvä purenta. Hyvä etuosa.
Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Löysä häntä liikkuessa. Erinomaiset värimerkit.
Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Fortuna Brown z Ticheho udoli 11224/06
Hyvän tyyppinen juniori narttu. Kiinteä. Loiva otsapenger. Hyvät korvat. Hyvä etuosa. Hyvä
takaosa. hyvä häntä. Väri ruskea, vaalean ruskein ja valkoisin merkein. Kapea pläsi.
Liikkuu hyvin.

Rovaniemi 24-25.6.06

Jochen Eberhardt Saksa

PEN 1 KP ROP

Eijatuun Nekkar 53960/05
Typischer Appenzeller, mit gutem Kopf und Ausdruck. Schädel muss breiter werden.
Unterkiefer ein wenig eng. Passende Winkelungen. Sehr schöne Knochen, gepflegtes
Haar.
Tyypillinen appenzelli, jolla on hyvä pää ja ilme. Kallon täytyy levitä. Alaleuka on hiven
kapea. Sopivat kulmaukset Erittäin kaunis luusto, hyvin hoidettu turkki.
Ylivieska 1-2.7.06

Leif-Ragnar Hjorth Norja NUO ERI1 PN1 SERT ROP

Alppikellon Arietta 41752/04
Mkt god typ m. fina proportioner. På större sidan av storlek. Gott fem. huvudet, korrekt
bett, bra hals. Tillräcklig vinklar. Välutv. bröst, överlinje. Korrekt svans. Mgt god muskulat.
Utm. Päls o. färg. Rör sig bra på alla sidan. Utm. temperament.
Erittäin hyvän tyyppinen, hyvät mittasuhteet. Koon ylärajalla. Hyvä narttumainen pää,
virheetön purenta, hyvä kaula. Riittävästi kulmautunut
Hyvin kehittynyt rintakehä ja ylälinja. Oikea häntä. Hyvät lihakset. Erinomainen turkki ja
väri. Liikkuu hyvin kaikin puolin. Erinomainen luonne.
Pori 1-2.7.06

Blaz Cavcic Slovenia

PEN 1 EI KP:tä

Eijatuun Norma 53966/05
Cannot be judged, generally excellent bitch very correct type, head needs to mature,
excellent pigmentation correct neck, topline and body, excellent front-and hind angulation,
well sett tail carried low at times.
Ei voida arvostella. Yleisesti erinomainen narttu, oikea tyyppi, pää tarvitsee aikaa
kehittyäkseen, erinomainen väritys, oikea kaula, ylälinja ja runko, erinomaiset etu- ja
takakulmaukset, hyvin asettunut ja kannettu häntä, jota kannetaan ajoittain alhaalla.
JUN EH1
Fram Brown z Tichého udolí 11225/06
Well developed bigger male, brown base colour. Not yet fully customed to ring, lighter eye
pigmentation, topline not yet completely stable, tailset a bit lowar and not carried, correctly
all the time. Hind angulations still a bit open, movement not yet fully co´ordinated.
Hyvin kehittynyt isohko uros, perusväri on ruskea. Ei ole täysin tottunut esiintymään,
vaalea silmien pigmentointi. Ylälinja ei ole vielä täysin kiinteä. Hännän kiinnitys on hiven
matala eikä sitä kanneta kokoaikaa oikein. Takaraajojen kulmaukset hiven avonaiset,
liikkeet eivät vielä täysin koordinoinut
JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Alpenhirts Ulrica 23593/05
Bitch of excellent type, head a bit fine in muzzle and unparallel in profile, good eye
pigmentation, excellent topline and body excellent anqulation and movement.
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, kuono-osa hiven kevyt ja profiili ei ole yhdensuuntainen,
hyvä silmien pigmentointi, erinomainen ylälinja ja runko, erinomaiset kulmaukset ja liikkeet.
Eijatuun Opera Bruno 24548/05

JUN EH2

Brown bitch of good size, correct feminine head, one broken inscissors, topline a bit soft
and increasing slightly overbuilt body, tail carriage not yet completely stable, good front
angulation, a bit wide in elbows, hind angulation a bit open, movement not completely
fluent.
Ruskea hyvän kokoinen narttu, oikean mallinen nartun pää, yksi murtunut hammas, hiven
pehmeä ja periksiantava kevyesti lihava runko, hännän kanto ei ole vielä täysin vakaa,
hyvät kulmaukset edessä, hiven avoimet kyynärpäät, takakulmaukset ovat vähän
avonaiset, liikkeet eivät ole täysin vapaat.
VET EH1
Eijatuun Xenon 14026/95
Big and strong bitch correct head, good expression, unstable topline and tail carriage,
Sound front and body, movement not yet enough co´ordinated and fluet.
Iso ja vahva narttu, jolla on oikean mallinen pää, hyvä ilme, ylälinja ja häntä ovat
epävakaita. Miellyttävä etuosa ja runko, liikkeet eivät tarpeeksi koordinoidut ja sujuvat.
Salo 8.7.06

Leni Nousiainen

JUN ERI1 PU1 SERT VSP

Fram Brown z Tichého údolí 11225/06
Oikeat mittasuhteet, erinomainen luusto, tiivis rakenne, oikealinjainen uroksen pää, silmät
voisivat olla tummemmat. Täyteläinen eturinta ja oikea rintakehä. polvikulmaukset voisivat
olla voimakkaammat, erinomainen häntä. Liikkuu hieman epäpuhtaasti ja ahtaasti takaa.
Eriomainen askelpituus.
JUN EH2
Alpenhirts Ulrica 23593/05
Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto, hieman kevyt kuono-osa, miellyttävä ilme, hyvät korvat.
Riittävä eturinta, hyvät etukulmaukset, oikea rintakehä, riittävät takakulmaukset. Häntä
saisi kiertyä tiiviimmin. Erinomainen askelpituus, hieman löysät kyynärpäät.
JUN ERI1 PN2 SERT

Fortuna Brown z Tichého údolí 11224/06
Erinomaiset mittasuhteet, tiivis rakenne, sopiva luusto. Oikealinjainen nartun pää, jossa
vielä pentumainen ilme. Ikäänsä sopiva eturinta, hieman pysty ja lyhyt olkavarsi, oikea
rintakehä, hyvä takaosa, erinomainen häntä. Oikea askelpituus, aavistuksen ahdas takaa.
VAL ERI1 PN1 ROP

Alpenhirts Zarina 21418/01
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, tiivis rakenne. Oikeailmeinen ja linjainen pää,
hyvät silmät ja korvat. Kovin kuluneet hampaat. Erinomainen eturinta, oikea rintakehä,
hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen häntä. Oikea karvan laatu, riittävä
askelpituus, aavistuksen ulkonevat kyynärpäät.
Karjaa 9.7.06

Kirsi Laamanen

JUN EH1

Fram Brown z Tichého údolí 11225/06
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt junioriuros, jolla erinomainen luusto ja hyvät
rungonmittasuhteet. Hieman kömpelö kaula. Hyvä ylälinja. Voimakas uroksen pää, jossa
hyvät linjat ja voimakas kuono-osa. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät

värimerkit ja karvapeite. liikkeessä selkä vielä kovin pehmeä. Esiintyy ryhdikkäästi.
Ujostelee.
JUN ERI 2 PN2 VARASERT

Alpenhirts Ulrica 23593/05
Hyvin feminiininen ja tasapainoisesti kehittynyt juniori, jolla hyvät nuoren koiran ääriviivat.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hieno leveä reisi. Hyvä häntä, hyvä eturinta.
Kauniin mallinen pää, erinomainen pigmentti. Riittävän vankka kuono-osa. Hyvät silmät ja
korvat. Liikunta vaivatonta, iän mukaista, vielä hieman löysää. Hyvä karvapeite ja
värimerkit.
JUN ERI1 PN 1 SERT ROP
Fortuna Brown z Tichého údolí 11224/06
Tyypiltään erinomainen juniorinarttu, jolla hyvin kauniit rungon ääriviivat. Erinomainen
luusto ja hyvät raajat. Kaunisilmeinen pää, joka on riittävän vankka ja jossa on hyvät oikeat
linjat. Normaalisti kulmautunut edestä ja takaa. Kyynärpäissä ja selässä vielä löysyyttä.
Hyvä karvapeite ja väritys. Erinomaiset nuoren koiran liikkeet.
Savonlinna 8-9.7.06

Marja Talvitie

AVO ERI1 PU1 SERT ROP

Gedeon from Balihara Ranch 12413/03
Kookas mutta erittäin hyvän tyyppinen, oikea pään malli ja ylälinja. Hieman ylös kiinnittynyt
häntä, hyvä pään linja, tyypillinen käyttäytyminen, liikkuu hyvin.
Helsinki 15-16.7.06

Anita Lindroos

JUN EH1

Fram Brown z Tichého údolí 11225/06
Sopiva koko, erittäin hyvä tyyppi, voimakas, urosmainen pää, vähän vaaleat silmät, hyvät
korvat ja purenta. Vahva selkä, hyvä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Hyvä väri ja karva.
Liikkuu hyvin. Tarvitsee vähän lisää kehätottumusta.
JUN EH1

Alpenhirts Ulrica 23593/05
Hyvä koko, erittäin hyvä tyyppi. Vähän suippo kuono. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä
ylälinja, rintakehä saisi olla voimakkaampi. Hyvät raajat ja kulmaukset. Hyvä väri ja karva.
Liikkuu sivusta katsoen hyvin, edestä hieman ulkonevat kyynärpäät ja käpälät kääntyvät
sisään.
Laukaa 15-16.7.06

Soile Bister

JUN EH1

Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Erinomainen tyyppi, riittävä luustoinen narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Tällä hetkellä
hieman takakorkea. Ilme voisi olla parempi. Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa.
Häntä voisi kiertyä tiiviimmin. Kaunis väritys. Liikkuu sivusta hyvin tulee olla edestä
katsottuna yhdensuuntaisemmin.

Lammi 22.7.06

Juha Putkonen

PEN1

Eijatuun Norma 53966/05
8 kk hyvät rungon mittasuhteet omaava narttupentu. Ryhdikäs, kaunis kokonaisuus. Hyvä
pää, hyväasentoiset korvat. Keskiruskeat, oikeanmuotoiset silmät. Hyvin kehittynyt runko.
Hyvin kulmautuneet raajat. Erinomainen häntä, hyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu hyvin.
ei anna tänään itsestään parasta mahdollista kuvaa. Palkintosija luonteen johdosta.
Muuten kokonaisuudessaan erittäin lupaava.
Saarijärvi 22.7.06

Marjo Järventölä

NUO ERI1 PN1 SERT ROP

Alppikellon Arietta 41752/04
Lähes 2-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen narttu. Mukava eloisa ilme. Oikeantyyppinen,
kaunis narttumainen pää. Hieman vaaleat silmät. Rodunomaisesti kulmautuneet raajat.
Rintakehän tulee vielä voimistua. Riittävästi kiertynyt häntä. Erinomainen karva ja väri.
Vaivaton, hyvä liikunta. Yhdensuuntaiset etu-ja takaliikkeet. Miellyttävä luonne.
Haukipudas 29.7.06

Päivi Eerola

NUO EH1

Alppikellon Arietta 41752/04
Tasapainoisesti rakentunut nuori narttu. Selvä sukupuolileima. tyypillinen narttumainen
pää, tyypillinen ilme. Riittävä kaula ja täyteläinen rintakehä, hieman pitkä lanneosa.
Normaalisti tasapainoisesti kulmautunut, sopiva raajojen luusto. Tiivis karvapeite, vielä
nuoren koiran pehmeyttä. Riittävän kierteinen häntä. Erinomaiset värimerkit. syvät värit.
Miellyttävä käytös. Esitetään edukseen, varsin lupaava.
Kotka 29-30.7.06

Matti Tuominen

PEN1 KP ROP

Eijatuun Nekkar 53960/05
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Erinomainen luonne. Hyvä
kaula, runko ja häntä. Kokoon sopiva raajojen luusto. Normaalisti kulmautunut. Hyvät
liikkeet halutessaan. Hyvä väritys. Miellyttävä kokonaisuus.
Mikkeli 29-30.7.06

Anita Alatalo

PEN1 KP ROP

Eijatuun Nekkar 53960/05
Erinomaiset mittasuhteet omaava. Hyvä sukupuolileima ja purenta. Oikeat yksityiskohdat
omaava pää. Kauniit silmät, erinomaiset korvat. Hyvä kaula, joskin hieman löysää
kaulanahkaa. Lupaava runko. Erinomainen luusto, kulmaukset ja käpälät. Erittäin hyvä
häntä. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Erinomaisella askel mitalla, silloin kun haluaa.
Mukava luonne, erinomainen karva ja väritys.
NUO ERI1 PU2 SERT CACIB

Alppikellon Amador 41756/04
Erinomaisen sukupuolileiman omaava 20 kk uros. Erinomainen pää. Hyvä purenta. Hyvät
silmät ja korvat. Hyvä kaula ja runko ikäisekseen. Hyvä luustoiset ja kulmautuneet raajat.

Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä häntä. Erinomainen karva ja väritys. Eloisa ja
ystävällinen luonne. Esitetään hyvin.
VAL ERI1 PU1 ROP
Alpenhirts Zorro 21410/01
Erinomaiset mittasuhteet omaava 5v. valio uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä pää,
purenta, silmät ja korvat. Toivoisin täyteläisemmän kuono-osan silmien alta. Hyvä runko ja
kulmaukset. Liikkuu tänään rapumaisesti, hyvällä askelmitalla. Hyvä luusto ja käpälät sekä
häntä. Erinomainen ja karvan laatu. Musta väri voisi olla mustempaa. Esiintyy ja esitetään
hyvin.
NUO ERI1 PN1 SERT CACIB

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Erinomaisen sukupuolileiman omaava havannan ruskea narttu. Erinomainen pää ja
purenta. Toivoisin aavistuksen tummemmat silmät, jopa tälle värille. Hyvät korvat. Kaunis
kaula ja ylälinja. Lupaava runko. Eturinnan tulee vielä täyttyä. Hyvät kulmaukset ja luusto.
Hyvä häntä. Hieman löysät etuliikkeet. Sivusta katsoen liikkuu erinomaisella
askelpituudella. Hyvät värit. Esiintyy hyvin.
Kuopio 4.8.06

Lisbeth Mach Sveitsi

PEN KP ROP

Eijatuun Norma 53966/05
8 months nice typical young puppy bitch with good temperament. Correct in colour with
white marks. Very well typical body in typical development. Tail sett could set a lot better,
has little bit too much dewlapp. Good angulation and neck Feminine head. Very good eyes
with dark colour. Excellent ears. Good movement. Behind not balanced all the time.
NUO EH1
Alppikellon Amador 41756/04
2 years very masculine male with good bones. Limit size upstairs. Good colour, but white
marks could be better. Typical outline but back too soft. Good neck. Good angulation. Feet
in front too much out. Much open lips. Eye colour can be darker, closing on limit. In
movement little loose in elbows and pasters. He needs time to finish.
2 vuotias hyvin maskuliininen uros jolla on hyvä luusto. Korkeuden ylärajalla. Hyvät värit,
mutta valkoiset värimerkit voisivat olla paremmat. Tyypilliset ääriviivat, mutta selkä on liian
pehmeä. Hyvä kaula. Hyvät kulmaukset. Eturaajat kääntyvät liikaa ulospäin. Liian
avonaiset huulet. Silmien väri voisi olla tummempi, ??? Kyynärpäät ja välikämmen
liikkeessä vähän löysät. Tarvitsee aikaa valmistuakseen.
VAL ERI1 PN1 SERT ROP

Sennenhund Rossii Glen RKF 1767385
Very friendly sound dog with correct white marks. In all close to standard, only can be little
more stronger in back and tail set could be better. Excellent head and bite & typical
expression and dark eyes. Very lightly mower but little close in front and behind. Nice dog.
Erittäin ystävällinen ja terve koira, jolla on oikeat valkoiset värimerkit. Kaikin puolin lähellä
rotumääritelmää, voisi olla vain hiven vahvempi takaosa ja hännän asento voisi olla
parempi. Erinomainen pää ja purenta& tyypillinen ilme ja tummat silmät. Hyvin kevyesti,
mutta hiven ahtaasti edestä ja takaa liikkuva. Miellyttävä koira.

JUN EH1
Alisa Alpiyskaya Semya UA-UKU 002868/06
9 month very feminine bitch, medium size. Correct marks & colour. Temperament can be
better. Balanced typical body with good angulation& feet. Feminine head with correct bite,
very dark eyes. In movement very young in back and front.
9 kuukautinen hyvin feminiini narttu, keskikokoa. Oikeat värimerkit ja väri. Luonne voisi olla
parempi. Tasapainoinen tyypillinen runko, jossa on hyvät kulmaukset ja käpälät.
Narttumainen pää, jossa on oikea purenta ja hyvin tummat silmät. Nuoren koiran liikkeet
takana ja edessä.
NUO ERI1 PN1 SERT VSP

Alppikellon Adalmina 41753/04
23 month old brown bitch with correct white marks. Good size, good temperament. Typical
outline. On limit on substance. Very soft back. Good angulations&neck. Feet behind can
be better. Head feminine with good proportions. Eye colour can be darker a little. Excellent
mover.
23 kuukautta vanha ruskea narttu, oikeat valkoiset värimerkit. Hyvä koko, hyvä luonne.
Tyypilliset ääriviivat. Massa on rajalla. Hyvin pehmeä selkä. Hyvät kulmaukset ja niska.
Etukäpälät voisivat olla paremmat. Hyvät nartun pään mittasuhteet. Silmien väri tulisi olla
hiven tummempi. Erinomainen liikkuja.
Kuopio 5.8.2006

Javier Sanchez Espanja

PEK 1
Eijatuun Norma 53966/05
8 month old beautiful puppy. Very good type & general proportions. Unfortunately the
temperament is not right but very untypical.
8 kuukautinen kaunis pentu. Erittäin hyvä tyyppi ja yleiset mittasuhteet. Valitettavasti
luonne ei ole oikea, vaan erittäin epätyypillinen.
NUO EH1
Alppikellon Amador 41756/04
Good size, Bone & proportions are bad. Could be shorter in a body. Head is his best point.
Temperament should be better.
Hyvä koko. Luusto ja mitta suhteet ovat huonot. Voisi olla rungoltaan lyhyempi. Pään on
hänen paras kohtansa. Luonteen tulisi olla parempi.
Alppikellon Atom 41759/04

poissa

VAL ERI1 PU1 SERT CACIB ROP
FINMVA
Sennenhund Rossi Glen RKF 1767385
Medium size dog. Good type. Very good topline. Exe. head in balance with the body.
Balanced temperament. Good colourmarkings.
Moves well.
Keskikokoinen uros. Hyvän tyyppinen. Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen pää on
tasapainossa rungon kanssa. Tasapainoinen luonne. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
JUN ERI1 PN1 SERT VSP

Alisa Alpiyskaya Semya UA UKU 002868/06
Very nice bitch. Exe. topline. Exe. proportions in the head. Good colour and markings.
Very typical movementactions with good tailset.
Erittäin miellyttävä narttu. Erinomainen ylälinja. Pään mittasuhteet ovat erinomaiset. Hyvä
väri ja merkit.. Erittäin tyypillinen liikunta ja hyvä hännän kiinnitys
NUO ERI1 PN2 VARASERT CACIB
Alppikellon Adalmina 41753/04
Good type. Feminine. Correct topline. Correct tailset in movement. Good proportions. Exe.
head&expression. Very good movementaction.
Hyvä tyyppi. Narttumainen. Oikea ylälinja. Oikea hännän asento liikkeessä. Hyvät
mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvät liikkeet
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Kuopio 6.8.06

Åke Cronander Ruotsi

poissa

PEN 1

Eijatuun Norma 53966/05
Mkt tilltalande helhet. Välskurad huvud. Mkt bra utryck. Fin hals. Mkt välkroppade med
goda vinklar. Bra ben o. tassar. Utmärkta rörelser. Bra päls, färg o täcken. Måste bli mer
tillgänglig.
Puhutteleva kokonaisuus. Hyvin muotoutunut pää. Erittäin hyvä ilme. Hieno kaula. Erittäin
hyvärunkoinen ja hyvät kulmaukset. Hyvät raajat ja tassut. Erinomaiset liikkeet. Hyvä
karvapeite ja väri ja väritys. Täytyy tulla yhteistyökykyisemmäksi.
NUO EH1

Alppikellon Amador 41756/04
Tilltalande helhet. Maskulin på större sidan. Aningen krov i huvudet. Kunde ha mörkare
ögon. Bra hals men lite för mkt halsskin. Mkt väl kroppad. Mkt kraftig benstomme. Ngt bak
hög. Bra tassar. Bra päls, färg o. täcken.
Puhutteleva kokonaisuus. Uros suurimmasta päästä. Hiven karkea pää. Voisi olla
tummemmat silmät. Hyvä kaula jossa on hiven liikaa kaulanahkaa. Erittäin hyvin
kehittynyt. Erittäin vahva luusto. Hiven takakorkea. Hyvät tassut. Hyvä karvapeite, väri ja
väritys.
Alppikellon Atom 41759/04

poissa

VAL ERI1 PU1 CACIB VSP
Sennenhund Rossii Glen RKF 1767385
Tilltalande helhet. Bra storlek. Maskulin bra huvud o. utryck. Bra hals. Markerad förbröst.
Bra kropp. Goda vinklar, kunde bära sin svans bättre. Rör sig utmärkt steg från sidan,
kunde bli passare med sin armbågar.
Puhutteleva kokonaisuus. Hyvä koko. Urosmainen hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja selvä
eturinta. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset, voisi kantaa häntäänsä paremmin. Liikkuu
erinomaisella askeleella sivusta, olkavarret saisivat olla tiiviimmät.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP

Alisa Alpiyskaya Semya UA UKU002868/06
Mkt tilltalande helhet. Vackert huvud o. utryck. Fin hals. Mkt välkroppad för sin ålder. Bra
ben o. tassar. Bra päls, färg o tecken. Rydlig svans. Rör sig med utmärkt steg. Kunde vara
mer vinklad bak. Behöver bli lite självsäkare.
Erittäin puhutteleva kokonaisuus. Kaunis pää ja ilme. Hieno kaula. Runko on hyvin
kehittynyt ikäisekseen. Hyvät raajat ja tassut. Hyvä karvapeite, väri ja väritys. Kiertynyt
häntä. Liikkuu erinomaisella askeleella. Kulmauksia voisi olla enemmän takana. Tarvitsee
enemmän itseluottamusta.
NUO ERI1 PN2 VARASERT CACIB
Alppikellon Adalmina 41753/04
Bra helhet. Feminin. Kraftfull lite för hög hull. Bra huvud o. utryck. Kunde ha mörkare ögon.
Tillräcklig hals. Bra kroppsform. Goda vinklar. Bra ben o. tassar. Rör sig väl från sidan.
Hyvä kokonaisuus, feminiininen. Voimakas hiven liian lihavassa kunnossa Hyvä pää ja
ilme. Silmät voisivat olla tummemmat. Riittävästi kaulaa. Hyvä rungon muoto. Hyvät
kulmaukset. Hyvät raajat ja tassut. Liikkuu hyvin sivusta..
Eijatuun Opera Bruno 24548/05

poissa

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 údoli 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 Tichého údoli 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.

Kouvola 19.8.06

Jari Laakso

JUN EH2
Eijatuun Oratorio 24546/05
16 kk Mittasuhteiltaan hyvä junnu uros, joka tarvitsee ymmärrettävästi vielä lisää runkoa.
Hyvä Raajojen luusto. Hyvä häntä, ylälinja vielä hiukan keskeneräinen. Voimakkaat
raajojen luut. Hyvä pään profiili, lupaava kuono-osa. Hyvä kallo, kauniit korvat, hyvä
purenta. Hyvät kulmaukset, hyvät sivu-ja takaliikkeet, leveähköt etuliikkeet.
JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Fram Brown z Tichého údolí 11225/06
13 kk tasapainoisesti kehittynyt junnu uros, jolla riittävän lyhyt runko, lupaava rungon
tilavuus. Hyvä raajojen luusto. Lupaava etuosa, aavistuksen pehmeä karvapeite. Riittävän
korkealle kiinnittynyt häntä. Voimakas pää, jossa hieman turhan paljon pyöreitä linjoja.
Erittäin terveet liikkeet. Hyvät kulmaukset.

Hämeenlinna KV 26-27.8.06 Roland Fors Ruotsi

NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP

Alpenhirts Uwe 23592/05
Medelkraftig, maskulint huvud. Vackra mörka ögon, brett skalle Bra nosparti, bra rygglinje
och kors. Mycket bra vinklar fram, bra bak. Tillr. väl bröstkorg och bra utveklad förbröst.
Rör sig bra från sidan.
Keskiraskas, maskuliininen pää. Kauniit tummat silmät, leveä kallo. Hyvä kuono-osa, hyvä
selkälinja ja risti. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Riittävän hyvä rintakehä
ja hyvin kehittynyt eturinta. Liikkuu sivusta hyvin.
NUO HYL

Carnavals Malbec 40961/05
Medelkraftig, maskulint huvud. Tillr. bred skalle. Ngt långt nosparti. Ngt.tunn underkäke.
Bra hals. En liten sänkning på ryggen. Bra vinklar fram och bak. Tillr. bra i rörelser på
sidan. Domaren får inte titta på hunden, föt att hunden murrar. Därför prisen är 0.
Keskiraskas maskuliininen pää. Riittävän leveä kallo, hiven pitkä kuono-osa, hiven kevyt
alaleuka. Hyvä kaula. Selässä on pieni painautuma. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Riittävän hyvän liikkeet sivusta. Tuomari ei saa katsoa koiraa, koska se murisee. Siksi 0
palkinto.
VAL ERI1 PU2 VARACACIB
Alpenhirts Vincent 15631/03
Medelkraftig, kraftfull mask. huvud. Bred skalle, Högt ansatta öron. Bra skalle och nosparti.
Bra rygglinje och underlinje. Bra vinklar fram och bak. Bra rörelser från sidan.
Keskiraskas voimakas urosmainen pää. Leveä kallo, korkealle asettuneet korvat. Hyvä
kallo ja kuono-osa. Hyvä selkälinja ja alalinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät
liikkeet sivulta.
Helsinki 2-3.9.06

Kirsi Louhi

AVO EH1
Alpenhirts Vagabond 15629/03
Hyvän tyyppinen voimakaspäinen uros. Oikea purenta, silmät voisivat olla tummemmat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Rodunomaiset kulmaukset. Kantaa häntäänsä
kiepillä. Koira tarvitsee kehätottumusta. Hyvä karvan laatu. Esitetään hyvin. Hyvä väritys.
Kaksinkertainen karva.
VAL EH1

Alpenhirts Vienna 15627/03
Vahva luustoinen narttu, jolla oikea purenta, turhan vaaleat ja pyöreät silmät. Saisi olla
kulmautunut edestä paremmin. Rinnan syvyys riittävä. Rodulle ominaiset takakulmaukset,
koira liikkuu takaa kinnerahtaasti. Koira liikkuu edestä löysin kyynärpäin. Pohjavilla
puuttuu, karva pehmeää. Kantaa häntäänsä kiepillä. Hyvä väritys. Hieman löysät
alahuulet.
Porvoo 10.9.06

Rune Fagerström

Eijatuun Nekkar 53960/05

JUN ERI1 PU1 SERT VSP

10 kk uros jolla erinomaiset rungonmittasuhteet. Hyvä koko. Oikeanmallinen pää, sopiva
otsapenger. Hyvä silmien väri ja muoto, hyvä alaleuka. Kantaa korvat hyvin, hyvä kaula,
riittävä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen luusto, hyvät raajat ja
käpälät. Seisoo hyvin jaloillaan. Hyvä rintakehän muoto. Oikein kiinnittynyt häntä. Hieman
avoin karvapeite tänään. Rodunomaiset liikkeet. Kiva luonne.
JUN ERI2 PU3
Fram Brown z Tichého údolí 11225/06
Havanna värinen. Hyvä koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Hyvät
pään linjat, hyvä kallon voimakkuus, voimakas kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat.
Hieman pyöreät silmät. Eturinnan tulee vielä voimistua. Hyvä kaula, riittävä etuosan leveys
ja rinnan syvyys. Sopivat takakulmaukset, mutta takaosan tulee vielä voimistua. Sopiva
luusto. Hyvä karva, häntä ja väri. Hieman kapea takaa, mutta liilkkuu hyvällä askeleella.
AVO EH1

Alppikellon Amador 41756/04
Hyvän kokoinen uros, joka saisi olla tiiviimpi rungoltaan. Maskuliininen pää. Hyvä kuonoosa, sopiva otsapenger, hyvä kallon leveys, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula, eturinta
saisi olla selvempi, pysty olkavarsi. Hyvä rungon syvyys. Pitkä lanneosa. Hyvin
kulmautunut takaa. Erinomainen luusto. Hyvä karva, häntä ja väritys. Löysyyttä
kyynärpäissä muuten liikkuu hyvin.
Alpenhirts Zorro 21410/01

poissa
VAL ERI 1 PU2 VARASERT

Sennenhund Rossii Glen RKF 17673853
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen. Hyvät rungon mittasuhteet. Maskuliininen pää.
Kuono-osa saisi olla aavistuksen voimakkaampi. Voimakas kallo-osa, sopiva otaspenger,
hyvän malliset silmät, kaunis ilme. Hyvä kaula. Riittävä eturinta, hyvä rintakehän leveys.
Hyvä ylälinja. Häntä saisi olla paremmin kiertynyt. Erinomaiset takakulmaukset. Sopiva
luusto, hieman pehmeät ranteet. Hyvä karvan laatu. Rodunomaiset liikkeet. Miellyttävä
luonne. Hyvin esitetty.
JUN ERI3

Alisa Alpiyskaya Semya UA-UKU002868/06
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Feminiininen pää, alaleuka saisi
olla vahvempi. Sopiva otsapenger. Hyvät tummat silmät, kaunis kaula. Sopiva eturinta.
Lyhyt olkavarsi ja hieman löysyyttä kyynärpäissä. Hyvä runko, hyvin kulmautunut takaa.
Riittävä luusto. Hyvä karva, hieman löysyyttä edessä liikkeessä. Hyvä häntä.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP RC juniori

Eijatuun Norma 53966/05
9,5 kk erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Oikean mallinen pää.
Kantaa korvansa hyvin, ihastuttava ilme. Hyvä kaula. Eturinnan tulee voimistua vielä. Hyvä
runko. Hyvä luusto, raajat ja käpälät. Hyvät pakarat. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu
erinomaisesti. Miellyttävä käytös. VARASERT
Eijatuun Opera Bruno 24548/05

JUN ERI2

Hyvän kokoinen, erinomaiset mittasuhteet omaava narttu. Kallon ei saa tulla
voimakkaammaksi. Hyvä kuono-osa. Vaaleat hieman pyöreät silmät. Hyvin asettuneet
korvat. Hyvä kaula. Eturinnan tulee kehittyä. Pysty olkavarsi. Vielä löysyyttä kyynärpäissä.
Erinomainen runko. Hyvin kiinnittynyt häntä. Sopiva luusto. Hyvä karvan laatu Normaalit
liikkeet. Luonne OK.
NUO EH1
Ca´Del Corsi Sirin 49257/05
Nuori narttu, erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen
pää, sopiva otsapenger. Vielä hieman vaaleat silmät, erinomaiset korvat. Hyvä kaula.
Eturinnan tulee vielä voimistua. Riittävä rinnan syvyys. Hyvin kulmautunut takaosa.
Erinomainen luusto. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen karvapeite ja häntä. Hieman
löysyyttä kyynärpäissä, muuten liikkuu hyvin. Hyvä koira joka kaipaa kehätottumusta.
AVO ERI1 PN4

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Selkä saisi olla vahvempi. Hyvän
mallinen pää, jossa oikeat mittasuhteet. Vaaleat silmät. Hyvä kaula. Pysty olkavarsi.
Riittävä rintakehä, lanneosa saisi olla vahvempi. Sopivat takakulmaukset. Hyvä luusto,
pehmeät ranteet. Käpälät saisivat olla paljon tiiviimmät. Hyvä askelpituus. Hyvä karvan
laatu. Miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.
VAL ERI2
Alpenhirts Vienna 15627/03
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä kallon
vahvuus, hyvä kuono-osa, oikean muotoiset silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula,
eturinta voisi olla selvempi, hyvä rinnan syvyys. Pyöristynyt lanneosa. Erinomainen luusto.
Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karvan laatu. Löysyyttä kyynärpäissä, muuten liikkuu hyvin.
Luonne OK.
HSKP ryhmänäyttely 17.9.06

Satu Ylä-Mononen
AVO ERI1 PU2 SERT FINMVA

Alppikellon Amador 41756/04
Kookas aavistuksen pitkärunkoinen uros. Tasapurenta. Vahva kuono-osa, suuret matalalle
kiinnittyneet korvat.. Erinomainen kaula ja ylälinja. Vahva luusto. Hyvin kulmautuneet
raajat. Hyvä häntä. Hyvä eturinta ja runko. Rodunomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne.
VET ERI1 PU1 VSP ROP-VET

Alpenhirts Bob 16117/97
9 vuotias. Erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvä runko ja
eturinta. Rodunomaiset liikkeet. Riittävästi kiertynyt häntä. Hyvät kulmaukset. Ystävällinen
luonne.
JUN ERI1 PN1 SERT ROP ROP-JUN
Alpenhirts Ulrica 23593/05
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Hyvin rodunomainen pää. Hyvä purenta. Riittävä luusto.
Erinomainen runko ja eturinta. Hyvä häntä. Erinomainen temperamentti. Hyvin
rodunomaiset liikkeet. Hyvät värimerkit. Ystävällinen luonne.

AVO ERI1 PN2 VARASERT

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Ruskea, kookas, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Hyvä kuono-osa. Matalalle
kiinnittyneet korvat. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Hyvin kulmautuneet raajat. Hyvin
kiertynyt häntä. Rodunomaiset liikkeet. Ystävällinen luonne. Voisi liikkua edestä
aavistuksen kiinteämmin.
Oulu 7-8.10.06
Harto Stocmari
JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Eijatuun Nekkar 53960/05
Maskuliininen nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula, hyvä
runko tähän ikään. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä karvapeitteen laatu. Liikkuu hyvin.
Seinäjoki 4-5.11.06

Päivi Eerola

NUO HYL
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Kaunis narttu, oikeat mittasuhteet, tasapainoinen rakenne, selvä sukupuolileima. Hyvin
tyypillinen narttumainen pää. Sopiva kallon leveys ja kuonon pituus. Silmien väri käy
karvapeitteen väriin (havanna värinen kirj. huom.) Etu hammas puuttuu, el. todistus.
Kaunis kaula, tilava runko, hyvä häntä, hieman pehmeä karvan laatu, syvä väri. Hyvät
värimerkit. Ikävä kyllä narttu ontuu toista takaraajansa, joten en voi sitä palkita.
Jyväskylä 18-19-11.06

Elina Haapaniemi

Eijatuun Nekkar 53960/05

poissa
VET ERI1 PU1 ROP VET-ROP

Alpenhirts Bob 16117/97
10 vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, maskuliininen uros, joka esitetään varsin hyvässä
kunnossa. Kaunis ilmeikäs pää. Ikäisekseen hyvä purenta, yksi hammas lähtenyt. Hieman
pehmeät kämmenet. Kantaa häntäänsä kiitettävän hyvin liikkeessä. Karvapeite ei aivan
parhaimmillaan.
JUN ERI1 PN1 SERT VSP ROP-JUN

Eijatuun Norma 53966/05
12 kk vanha erittäin hyvän tyyppinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt juniori, jolla oikeat
mittasuhteet. Erittäin hyvän muotoinen ilmeikäs nartun pää. Kauniit tummat silmät, purenta
ja hampaat OK. Hyvä runko ja takaosa. Erittäin hyvät värimerkit. Erittäin hyvä liikkuja, hyvä
karvapeite. Lupaava.
NUO H

Eijatuun Opera Bruno 24548/05
19 kk vanha havanna ruskea tyypiltään hyvä nuori narttu, voisi olla enemmän
itseluottamusta. Purenta OK. Poistetusta hampaasta esitetty Annie Limanin todistus. Hyvin
kannettu häntä, erittäin hyvä runko, turhan niukasti kulmautunut takaosa. Hyvin tyypillinen
narttu, jolla on valitettavasti heikot raajojen liikkeet Hyvä karvapeite.
Alppikellon Adalmiina 41753/04

AVO H

2-vuotias havannaruskea feminiininen narttu. Tarvitsee hieman enemmän itseluottamusta.
Hyvä kallo-osa, kuono-osa hieman liian pitkä. Purenta ja hampaat OK. Hyvin kannetut
korvat, sopiva luusto, etuosa saisi olla paremmin kulmautunut, riittävästi kulmautunut
takaa. Hieman ahtaat takaliikkeet, voisi olla enemmän voimaa. Kokonaisuus hieman pitkä.
Helsinki KV 9-10.12.06

Eva Mjeide Norja

JUN EH1
Eijatuun Nekkar 53960/05
Mycket fin ung hane, men mycket full av sig själv och vill inte låta sig hanteras. Maskulint
välskuret huvud, utmärkt hals och front, vällbyggt kropp, utmärkta rörelser.
Hyvin hieno nuori uros, joka on hyvin täynnä itseään eikä anna kosketella itseään.
Maskuliininen hyvän muotoinen pää, erinomainen kaula ja etuosa, hyvin rakentunut runko,
erinomaiset liikkeet.
NUO ERI1 PU2 SERT VARACACIB

Alpenhirts Uwe 23592/05
Riktigt fin ungdom med härligt huvud och uttryck. Utmärkt hals och front. Kroppen har
snygga linjer, god päls och fin svans. Rör sig mycket väl. Kunde vara en aning bättre
vinklad bak.
Erittäin hieno nuori, jolla on ihana pää ja ilme. Erinomainen kaula ja etuosa. Rungossa on
oikeat linjat, hyvä turkki ja hieno häntä. Liikkuu erittäin hyvin. Voisi olla hieman paremmin
kulmautunut takaa.
AVO EH1

Alppikellon Adam 41760/04
Ganska stor hane med trevligt huvud, bra hals och skuldra nog så överbyggd i kroppen.
Tillräckligt vinklad bak. Kunde ha något bättre knutna tassar, rör sig energiskt.
Aika iso uros jolla on miellyttävä pää, hyvä kaula ja hartia, ylisuuri runko. Riittävästi
kulmautunut takaa. Tassun voisivat olla hiven tiiviimmät, liikkuu energisesti.
VAL ERI1 PU1 CACIB ROP

Alppikellon Amador 41756/04
Maskulin trevlig hane, maskulint välskuret huvud. God hals och front, välvinklad, god kropp
och svans rör sig med drive.
Maskuliininen miellyttävä uros, jolla on hyvin muotoutunut pää. Hyvä kaula ja etuosa.,
hyvin kulmautunut, hyvä runko ja häntä, liikkuu tehokkaasti.
VAL HYL
Sennenhund Rossii Glen RKF1767383
Maskulin trevlig hane. Välkuren huvud, välgjord kropp, bra päls och benstomme. Det är
synd att han haltar idag.
Maskuliininen miellyttävä uros. Hyvin muotoutunut pää, hyvin rakentunut runko, hyvä turkki
ja luusto. Vahinko, että koira ontuu tänään.
JUN ERI1 PN1 SERT VSP JW-06

Alisa Alpiyskaya Semya UA.UKU.002868/06
Tilltalande tik med feminint huvud god hals och front, kroppen har snygga linjer, rör sig
utmärkt.
Puhutteleva narttu, jolla on feminiininen pää, hyvä kaula ja etuosa, rungossa on oikeat
linjat, liikkuu erinomaisesti.

JUN EH2
Eijatuun Norma 53966/05
Snygg tik, tyvärr tycker hon inte om domaren, trevligt huvud och utryck. Utmärkt hals och
front. Typisk och välgjort kropp med goda rörelser, kan säkert komma tillbaka en annan
gång.
Siisti narttu, vahinko, että narttu ei pidä tuomarista. Miellyttävä pää ja ilme. Erinomainen
kaula ja etuosa. Tyypillinen ja hyvin rakentunut runko, jossa hyvät liikkeet. Voi tulla
takasin toisella kertaa.
NUO ERI1 PN3 VARASERT
VARACACIB
Eijatuun Oodi 24547/05
Mycket tilltalande ung tik. Trevligt huvud, fin hals och front, välgjort kropp, rör sig mycket
väl.
Puhutteleva nuori narttu. Miellyttävä pää, hieno kaula ja etuosa, hyvin rakentunut runko,
liikkuu hyvin.
NUO ER2
Eijatuun Opera Bruno 24548/05
Feminin tik trevligt huvud, förevisar i något högt hull. God kropp. Kunde vara något bättre
vinklad bak. Utmärkt päls, rör sig bra men kunde ha något bättre drive bak.
Feminiininen narttu, miellyttävä pää esitetään hiven lihavassa kunnossa. Hyvä runko.
Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Erinomainen turkki. Liikkuu hyvin, mutta voisi olla
enemmän työntöä takana.
AVO ERI1 PN4

Alppikellon Adalmiina 41753/04
Riktigt fin tik med feminint trevligt huvud, utmärkt hals och front, kroppen har snygga linjer,
rör sig mycket väl.
Todella hieno narttu, jolla on miellyttävä pää, erinomainen kaula ja etuosa, rungossa on
siistit linjat. Liikkuu erittäin hyvin.
VAL ERI1 PN2 CACIB

Alpenhirts Vindi 15626/03
Mycket tilltalande tik med feminint välskuren huvud. Fin hals och front, välgjord kropp,
kunde ha en aning bättre vinklar bak, rör sig mycket väl.
Hyvin puhutteleva narttu, jolla feminiininen hyvin muotoutunut pää. Hieno kaula ja etuosa,
hyvin rakentunut runko, takakulmaukset voisivat olla hiven paremmat, liikkuu erittäin hyvin.
KASV 1KP
Eijatuun kennelin kasvattajaluokka
koirat: Eijatuun Nekkar,Norma, Oodi ja Opera Bruno Mycket typisk och trevlig klass med
god likhet.
Erittäin tyyppillinen ja miellyttävä luokka samankaltaisia koiria.

Vuoden 2006 sennenkoirakisa appenzellit:
urokset
Fram Brown z Tichého údolí
Alpenhirts Uwe
Alppikellon Amador
Alpenhirts Zorro
Sennenhund Rossii Glen
35
Alpenhirts Ulmus
Alpenhirts Bob

nartut
55
44
42
35

Alppikellon Arietta
Alppikellon Adaliima
Alpenhirts Zarina
Fortuna Brown z Tichého údolí
35
Alpenhirts Ulrica

43
38
37
37

32
28

Alpenhirts Ultrabra
Alisa Alpiyskaya Semya
Eijatuun Opera Bruno
Alpenhirts Vindi

34
31
29
28

