
2008 Appenzellien näyttelytulokset 
 
 
Kajaani 6.1.08  Leni Finne NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP 
 
Alpenhirts Tomtom 39346/06 
Oikeat mittasuhteet ja sopiva luusto. Oikea linjainen pää. Lähes pyöreät silmät. 
Silmänympäryspigmentti saisi olla tummempi. Riittävä eturinta, hieman lyhyt olkavarsi. 
Oikean mallinen rintakehä. Hyvä takaosa. Oikealle kiertynyt hyvä häntä. Oikea 
askelpituus. 
 
   AVO ERI1 PU2 VARASERT VARACACIB 
Eijatuun Nekkar 53960/05 
Oikeat mittasuhteet. Riittävä luusto. Lähes oikealinjainen pää, koiran kokoon nähden. 
Hieman vieras ilme. Riittävä kaula. Täyteläinen eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. 
Takakulmaukset voisivat olla voimakkaammat. Hyvä häntä. Riittävä askelpituus. Melko 
ulkonevat kyynärpäät, hyvä väri. 
 
   VAL HYL 
Alppikellon Amador 41756/04 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää, jossa hieman ison 
sveitsinpaimenkoiran piirteitä. Hyvä kaula ja ylälinja. Täyteläinen eturinta, erinomainen 
rintakehä. Oikein kulmautuneet raajat. Aavistuksen alas kiinnittynyt häntä.  Ruskeat 
värimerkit voisivat olla tummemmat. Valiettavasti koiralla on huono päivä tänään ja se 
käyttäytyy uhkaavasti. Käytöksen vuoksi hylätty. 
 
   AVO EH1 
Alpenhirts Zarita 21414/01 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinjainen nartun pää. Hieman epävarmat korvat. 
Riittävä eturinta, oikean mallinen rintakehä. Hyvä takaosa. Kovin vaaleat värimerkit. Kovin 
löysä häntä. Riittävä askelpituus. Pirteä käytös. Pehmeä karva. 
 
   VAL ERI2 PN2 VARA CACIB 
Alppikellon Adalmina 41753/04 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Aavistuksen alas 
kiinnittyneet korvat. Silmänympäryspigmentti voisi olla tummempi. Täyteläinen eturinta, 
oikean mallinen rintakehä. Esitetään tänään pulskassa kunnossa. Aavistuksen alas 
kiinnittynyt häntä. Hyvät takakulmaukset, käpälät voisivat olla tiivimmät. Hyvä havannan 
väri, oikea askelpituus. 
 
   VAL ERI1 PN1 CACIB ROP 
Alppikellon Arietta 41752/04 
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Oikealinjainen pää jossa erinomainen ilme. Hyvät 
korvat. Täyteläinen eturinta. Aavistuksen  lyhyt rintakehä. Hieman liikaa nouseva 
vatsalinja. Hyvä takaosa, erinomaiset käpälät. Häntä voisi kiertyä tiiviimmin. Hyvä väri. 
Erinomainen askelpituus. 
 
 
Lahti 20.1.08  Elina Haapaniemi PEN 1 KP ROP 
 



Alppikellon Elking 32856/07 
8 kuukautta vanha. Vankka, vielä tottumaton urospentu, jolla hyvät mittasuhteet ja 
erinomainen karvapeitteen laatu. Erittäin hyvä pään muoto, kauniisti kannetut korvat. 
Hyvä purenta, riittävät takakulmaukset. Liikkuu sivusta hyvin takaa hieman ahtaasti. Hyvä 
väritys. 
 
   PEN 1 KP VSP 
Alppikellon Elliina 32858/07 
8 kuukautta vanha, feminiininen, mittasuhteiltaan sopiva narttu, joka tarvitsee hieman 
enemmän kehätottumusta. Hyvä pää muoto, mutta silmät voisivat olla tummemmat. 
Purenta OK. Korvat asettuvat oikein. Pieni valkoinen niskatäplä. Hyvä luusto, runko ja 
riittävä takaosa. Hieman hermostunut käytös. 
 
   PEN 2 
Alppikellon Ellute 32853/07 
8 kk vanha, Erittäin hyvän tyyppinen urospentu, joka esiintyy reippaasti, mutta tarvitseen 
hallintaa. Hyvä pää, riittävän väriset tummat silmät. Kauniisti kannetut korvat. Purenta OK. 
Sopiva luusto, ylälinja on vielä pehmeä ja voisi olla aavistuksen lyhyempi. Liikkuu 
asettuessaan ikäisekseen hyvin. Hyvä väritys, muutama valkoinen karva niskassa. Hyvä 
karvapeite. 
 
   PEN 3 
Alppikellon Elninjo 32855/07 
8 kk vanha, maskuliininen tällä hetkellä hieman pitkä uros. Hyvä kallo, mutta otsapenger 
tulisi olla merkitympi. Kuono hieman pitkä. Ilme voisi olla pirteämpi. Purenta OK. Erurinna 
väritys saisi olla tyypillisempi. Hyvä luusto ja käpälät. Sopivat kulmaukset. Liikkeiden 
esittämistä tulee harjoitella. 
 
   POISSA 
Alppikellon Anzo 41758/04 
 
   VAL ERI1 PU1 ROP 
Alpenhirts Uwe 23592/05 
2,5-vuotias erittäin hyvän tyyppinen sopivan vankka uros joka esitetään hyvin näyttävästi. 
Maskuliininen hyvän muotoinen pää. Keskiruskeat silmät, hyvä ilme. Purenta OK. Erittäin 
hyvä runko ja takaosa. Erittäin hyvä liikkuja, hyvin kannettu häntä. Erittäin hyvä liikkuja. 
 
   POISSA 
Alppikellon Amador 41756/04 
 
   VAL ERI1 PN1 VSP FINMVA 
Alisa Alpiyskaya Semya UA.UKU002868/0 
2-vuotias vankka hyvän tyyppinen narttu, jolla ystävällinen käytös. Hyvä kallo, silmät ja 
ilme. Aavistuksen kevyt kuono-osa. Purenta OK. Hyvä kaula, mutta ylälinja saisi olla 
tiiviimpi. Sopivasti kulmautunut. Liikkuu takaa hyvin, edestä hieman leveästi. Hyvä häntä. 
Pieni valkoinen niskatäplä. Liikkuu hyvin. 
 
   POISSA 
Alppikellon Adalmina 41753/04 
 



Turku 26-27.1.08  Kari Järvinen VAL HYL 
 
Fram Brown z Tichého údolí 11225/06 
Hyvin rakentunut uros, hyvä pää, mittasuhteet kunnossa. Hieman alas kiinnittynyt häntä. 
Hieman suorat takaraajat. Valitettavasti ei anna koskea itseensä, jonka takia hylätty. 
 
   JUN EH1 
Eijatuun Runotar 15228/07 
Keskikokoinen juniorinarttu, jolla hyvä pää. Oikeat mittasuhteet rungossa. Häntä saisi olla 
hieman paremmin kierteellä. Hieman liian ylös vedetty vatsalinja. Hyvä etuosa. Takaraajat 
voisivat olla hiven paremmin kulmautuneet. Riittävä luusto. Liikkuu hyvin. Tarvitsee aikaa 
vielä kehittyäkseen. 
 
   NUO EH1 
Alpenhirts Tiziana 39347/06 
Riittävän vahvarakenteinen narttu. Hyvä pää ja kaula. Vahva rungon ja raajojen luusto. 
Alas kiinnittynyt häntä, Selkä antaa liiaksi periksi. Takaraajat saisivat olla paremmin 
kulmautuneet. Liikkuu tasaisesti. Iän kanssa saa kiinteytyä vielä. 
 
   VAL ERI1 PN1 ROP 
Alpenhirts Vindi 15626/03 
Hyvä rakenteinen narttu. Oikeat mittasuhteet., hyvä pää, kaunis kaula ja selkälinja. OK 
kannettu häntä. Riittävä luusto. Hieman liian ylös kuroutunut vatsaviiva. Liikkuu hyvin. 
 
Ylihärmä 23.2.08  Elina Haapaniemi JUN EH1 
 
Alppikellon Elliina 32858/07 
9 kk vanha, hyvätyyppinen juuri junioriksi siirtynyt narttu. Hyvän muotoinen pää, purenta ja 
hampaat. Toivoisin tummemmat silmät. Hyvät korvat, pieni valkoinen niskatäplä, riittävä 
luusto. Vielä hieman kevyt runko, riittävät takakulmaukset. Häntä kiertyy hyvin. Liikkuu 
tällä hetkellä hieman lyhyin askelin takaa. Ystävällinen, mutta tottumaton. 
 
  
 
 
Joutseno 7.6.08  Marion Klok-´t Hart erikoisnäyttely 
 
   JUN ERI2 PU3 
Alpenhirts Santi 46871/07 
9 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävät tyyppi ja mittasuhteet. Miellyttävä pää. Hyvät 
silmät, purenta ja korvat. Hyvä runko ikäisekseen. Hyvin kulmautunut. Hyvä karvapeite, 
erinomainen häntä, hyvät värit, mutta valkoinen täplä niskassa, liikkuu erittäin hyvin 
ikäisekseen. Hyvä luonne. 
 
   JUN ERI3 
Alppikellon Elking 32856/07 
Vuoden ikäinen. Miellyttävä nuori uros, hyvä pää. Vetää korvansa taaksepäin välillä. Hyvät 
silmät, purenta ja korvat. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Hyvä runko, hyvä karvapeite ja värit. 
Liikkuu aika hyvin, mutta tarvitsee kehäharjoitusta. Hyvä luonne. 
 



   JUN ERI1 PU1 SERT ROP BIS1 JUN BIS1 
Alpenhirts Superman 46874/07 
9 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävä tyyppi ja mittasuhteet Hyvä pää, silmät ja korvat. 
Erinomainen ylälinja ja kulmaukset. Hyvä runko, erinomainen karvapeite ja värit. Liikkuu 
erittäin hyvin. Hyvä luonne. 
 
   NUO ERI1 PU2 VARASERT 
Alpenhirts Tomtom 39346/06 
22 kuukautta. Erittäin hyvä tyyppi, miellyttävä pää, hyvät silmät ja korvat. Hyvä ylälinja ja 
kulmaukset. Hyvä runko ja luusto, hyvä häntä ja hyvä karvapeite ja värit, pieni valkoinen 
niskatäplä. Liikkuu hyvin, hyvä luonne. 
 
   VAL ERI1 PU4 
Eijatuun Nekkar 53960/05 
2,5 vuotta vanha. Erittäin  miellyttävä uros, erinomaiset mittasuhteet. Erittäin miellyttävä 
pää. Hyvät silmät ja korvat. Erinomaisesti kulmautunut. Hyvä runko ja luusto. Erinomainen 
karvapeite ja väritys. Hyvä häntä, liikkuu erittäin hyvin. Paljon temperamenttia. 
 
   VAL ERI 
Sennenhund Rossii Glen RKF1767383 
3 vuotta vanha. Erittäin hyvän tyyppinen uros. Miellyttävä pää, jossa on hyvät korvat, 
silmät ja purenta. Hyvä ylälinja, mutta voisi kantaa häntäänsä vähän paremmin. Hyvä 
runko, luusto karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin, mutta varpaat sisäänpäin etujaloissa. 
Hyvä luonne. 
 
   VAL ERI2 
Alpenhirts Yoyo 21420/01 
7 vuotta vanha. Erittäin miellyttävän tyyppinen uros. Hyvä pää silmät, hampaat ja korvaat. 
Hyvä ylälinja ja runko. Hyvin kulmautunut. Hyvä turkki. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä luonne. 
 
   VAL ERI 3  
Alppikellon Amador 41751/04 
3 vuotta vanha. Miellyttävä uros. erittäin hyvä ylälinja. Hyvä pää. Silmät voisivat olla 
tummemmat. Purenta Ok, mutta kaksi hammasta on alempana. Hyvät korvat, hyvä runko 
ja kulmaukset. Hyvä häntä, luusto ja värit. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvä luonne. 
 
   VET ERI1 VET-ROP 
Alpenhirts Bob 16117/97 
11 vuotta vanha. Yhä aika hyvässä kunnossa, mutta tietysti sen ikä näkyy. Miellyttävä pää, 
tummat silmät. Ikä näkyy purennassa. Hyvät korvat, yhä hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. 
Liikkuu yhä aika hyvin. Hyvä runko. Hyvä luonne. 
 
   JUN ERI2 
Alpenhirts Sabina 46867/07 
9 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävä nuori narttu. Erinomaiset ääriviivat. Erittäin hyvä 
pää. Tummat silmät, oikea-asentoiset korvat ja purenta. Hyvä runko ja kulmaukset. Oikea-
asentoinen häntä. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne. 
 
   JUN ERI1 VSP-JUN 
Alpenhirts Sarah 46869/07 



9 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävä nuori narttu. Hyvä pää, hyvät korvat ja purenta. 
Miellyttävä ylälinja. Oikein kulmautunut. Hyvä runko. Miellyttävä karvapeite ja värit. Liikkuu 
erittäin hyvin. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä luonne. 
 
   JUN EH3 
Eijatuun Redrika 15225/07 
16 kuukautta vanha. Esiintyy hieman ujosti. Aika hyvä tyyppi, mutta koira ei kierrä 
häntäänsä selän päälle. Miellyttävä pää, hyvät silmät, purenta ja korvat, hyvin 
kulmautunut, hyvä runko. Hyvä karvapeite ja väri. 
 
   NUO ERI2 VARASERT 
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 
22 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävä tyyppi ja ääriviivat. Hyvä pää, silmät voisivat olla 
aavistuksen tummemmat. Hyvät korvat ja hampaat. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut ja 
hyvä luusto. Hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin. Erittäin miellyttävä luonne. 
 
   NUO ERI1 PN3 SERT 
Alpenhirts Tiziana 39347/06 
22 kuukautta vanha. Erittäin miellyttävä nuori narttu. Hyvä pää, tummat silmät, hyvät 
korvat ja ylälinja. Hyvin kulmautunut ja hyvä runko. Miellyttävä karvapeite ja värit. Liikkuu 
erittäin hyvin. Miellyttävä luonne.  
 
   AVO ERI1 
Alppikellon Amanda 41751/04 
4 vuotta vanha. Erittäin miellyttävä tyyppi. Hyvä pää, silmät voisivat olla tummemmat. 
Hyvät korvat ja purenta. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hyvä karvapeite, paljon valkoista. 
Liikkuu erittäin hyvin, erinomainen luonne. 
 
   POISSA 
Alisa  Alpiyskaja Semya RKF2189151 
 
   VAL ERI1 PN1 VSP 
Alpenhirts Ultrabra 23596/05 
3,5 vuotta vanha. Erinomainen tyyppi, hyvin rakentunut. Miellyttävä pää, silmät voisivat 
olla hiven tummemmat. Hyvät korvat ja purenta. Hyvä runko, oikea-asentoinen häntä. 
Liikkuu hyvällä pitkällä askeleella. Hyvä luonne. 
 
   VAL ERI2 PN2 
Fortuna Brown z Tichého údolí 11224/06 
3 vuotta vanha. Esiintyy hiven ujosti, joka on vahinko, koska se on erittäin miellyttävä 
narttu. Ruskea yksilö jolla erinomainen tyyppi ja hyvä pää. Hyvät korvat, hivenen hyvin 
syötetty, Hyvä runko, hyvät liikkeet. Omistajan esittämänä luonne on OK. 
 
   VAL ERI3 PN4 
Alppikellon Adalmiina 41753/04 
3 vuotta vanha. Ruskea yksilö, joka on erittäin hyvää tyyppiä. Hyvä pää, korvat ja purenta. 
Oikea ylälinja. Raskas runko. Hyvät kulmaukset, hyvät värit ja karvapeite. Liikkuu hyvin. 
Hännän kanto voisi olla vähän parempi. Hyvä luonne. 
 
   KASV 1KP ROP KASV 



 
Alpenhirts Santi, Superman, Tomtom ja Ultrabra 
Erittäin miellyttävä tyypillinen yhtenäinen ryhmä. Kaikilla on hyvät päät ja  korvat. Kaikilla 
on hyvät kulmaukset ja hännät. Luonteet ovat erimerkilliset tälle rodulle. 
 
   KASV 2 
Alppikellon Elking, Amador, Amanda ja Adalmina 
Ryhmä jossa on erilaisia koiria sekä värinsä, että tyyppinsä puolesta. Kaikilla on 
miellyttävä luonne. Jotkut ovat vähän raskaita ja muut vähän kevyitä. Yksi ruskea, yksi, 
jolla on paljon valkoista, joten ei näytä tasaiselta ryhmältä.    


