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53 näyttelyä, 212 näyttelykäyntiä

20090111 KAJAANI KV, Elina Haapaniemi
Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI PU1 SERT CACIB ROP
16 kk vanha, maskuliininen, erittäin hyvän tyyppinen nuori uros, joka esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Erittäin hyvä pään
muoto. Kauniisti kannetut korvat, mutta toivoisin tummemmat silmät. Purenta ja hampaat OK. Erinomainen luusto, tiiviit
käpälät. Vankka runko. Riittävät takakulmaukset. Erittäin hyvä häntä. Kauniisti värittynyt ja erinomainen karvan laatu. Erittäin
sujuva liikkuja.

20090118 LAHTI R, Reia Leikola‐Walden
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1 ROP
Voimakasrakenteinen, maskuliininen uros, jolla oikeanmallinen pää, hyvä korvat, hyvin kulmautunut etuosa, tanakka runko joka
voisi olla hieman lyhyempi. Riittävästi kulmautuntut takaosa, hyvä häntä. Liikkuu riittävällä askelmitalla, oikeanlaatuinen turkki,
hyvä väri ja luonne.

20090125 TURKU KV, Nina Karlsdotter , Ruotsi
Eijatuun Min Kära 28290/08 PEN 1KP ROP
Hyvin muotoutunut narttumainen pää, hyvät mittasuhteet ja profiili. Hieman pyöreät silmät. Hyvät korvat. Erinomainen kaula,
ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä runko ikäisekseen Hieman pitkä lanne. Sopiva luusto. Hyvin kulmautunut ja liikkuu hyvin. Hyvä
karva ja väri, hiven säästeliäästi värittynyt. Hyvin esitetty.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Voimakas urosmainen pää. Hyvä muoto ja mittasuhteet. Pyöreät hieman suuret silmät. Korvat OK. Vahva kaula, virheetön
ylälinja ja kaula. Hyvin kehittynyt runko. Sopiva luusto, hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa. Liikkuu kuitenkin erinomaisella
askeleella. Edestä hiven löysä. Erinomainen karva, hyvä väri, säästeliäästi värittynyt. Esitetään hyvin.
Alpenhirts Ulmus 23590/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Voimakas, hyvänmuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet. Hyvä silmien väri, mutta pyöreän muotoiset. Hyvin kannetut korvat. Hiven
lyhyt kaula. Hyvä ylälinja ja kaula. Hyvin kehittynyt runko, hyvä eturinta. Hieman pitkä lanne. Sopiva luusto. Hiven litteät käpälät.
Riittävät kulmaukset edessä, hiven niukat takana. Karva OK. Hyvä väri, säästeliäästi värittynyt. Erinomaiset liikkeet sivulta hiven
ahtaat takaa.
Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06 VAL EH2
Hyvin muotoutunut uroksen pää. Hiven suuret pyöreät silmät. Hiven ylösvetäytynyt vatsa. Hieman karvattomat
silmänympärykset. Hyvin kannetut korvat. Vahva kaula. Syvä vahva runko. Seisoo hiven ahtaasti. Voisi olla enemmän luustoa.
Riittävät kulmaukset edessä, niukat takana. Liikkuu kuitenkin hyvällä askelpituudella. Hyvä väri ja väritys. Voisi olla enemmän
villaa. Voisi olla myös enemmän itseluottamusta. Luonne alentaa palkintoa.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN2 SERT
Narttumainen pää, joka voisi olla hiven voimakkaampi, kokonaisuuteen nähden. Hiven ulkonevat silmät. Hyvät korvat.
Erinomainen selkä, ylälinja ja kaula. Hyvä runko ikäisekseen. Hiven pitkä lanne. Korostunut rintakehä. Sopiva luusto.
Tasapainoinen luusto. Erinomaiset liikkeet. Hyvä karva ja väri. Säästeliäästi värittynyt.
Eijatuun Runotar 15228/07 NUO H
Narttumainen pää hyvät mittasuhteet. Edestäpäin katsottuna hieman pyöreä kallo‐osa. Hyvät silmät. Hiven alas kiinnittyneet
korvat. Vahva kaula. Ylälinja voisi olla kiinteämpi. Hyvin kehittynyt syvä runko, mutta minun mielestäni ei parhaassa
näyttelykunnossa. Hiven hento luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, niukasti takaa. Liikkeet voisivat olla tehokkaammat ja
häntä voisi kiertyä enemmän. Karva OK, niukasti värittynyt.
Alpenhirts Ulrica 23593/05 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Narttumainen pää, joka voisi olla hiven voimakkaampi kokonaisuuteen nähden. Hyvät mittasuhteet. Hiven pyöreät silmät. Hiven
huolimattomat korvat. Riittävä kaula, hyvä ylälinja. Häntä voisi kiertyä hiven kovemmalle rullalle. Hyvä runko. Hyvä eturinta.
Sopiva luusto. Hyvät tassut. Riittävästi kulmautunut edestä, hiven niukasti takaa. Liikkuu tehokkaasti pitkällä askeleella. Karva on
hiven laineikas, turkissa voisi olla enemmän villaa. Säästeliäästi värittynyt. Hyvin esitetty.
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20090215 TAMPERE R, Hilkka Salohalla
Eijatuun Milousdotter 28289/08 PEK1KP ROP‐pentu
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, tyylikäs pentu, erinomainen pään mittasuhde, hyvä purenta, kauniit silmät ja korvat,
hyvä kaula ja ylälinja, ikäisekseen erinomainen runko, erinomainen häntä, erinomainen luusto ja käpälät liikkuu hieman löysästi
edestä, muuten erittäin hyvin.
Alpenhirts Santi 46871/07 JUN EH1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea uros, jolla voimakas kallo‐osa, hyvä kuono, hyvä purenta, hieman kookkaat silmät ja korvat.
Riittävä kaulan pituus, hyvä selkä, vielä puutteellinen rinnan syvyys, erinomainen luusto ja käpälät, erinomainen häntä, riittävät
kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu hieman ahtaasti takaa ja etuliikkeet saavat tiivistyä.
Eijatuun Riimi 15226/07 AVO H
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikean kokoinen narttu, joka tarvitsee lisää itseluottamusta. Hyvä kallo, mutta kuono saa vahvistua,
hieman pyöreät silmät, hyvät korvat, riittävä kaula. Selkä voisi olla tiiviimpi, häntä tiiviimmin kiertynyt. Ikäisekseen hyvä runko,
oikein kulmautunut edestä ja takaa riittävä luusto, liikkuu ahtaasti takaa muuten hyvin.

20090222 TUUSNIEMI R, Päivi Eerola
Alpenhirts Xepper Brown 38484/02 VAL EH2
Vankka uros, sopiva rajakorkeus, selvä sukupuolileima. Hieman vaaleat silmät, toinen alakulmahammas puuttuu, työtapaturman
takia. Hyvä ylälinja, voimakkaasti kulmautunut takaa, liian avoin häntä. Hännän pää osuu hännän tyveen liikkeessä. Hyvin kaunis
väritys, hyvä karvapeite, miellyttävä käytös.
Galant v.d. Niesenflanke 13048/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Kaunis uros, erinomaisessa kunnossa. Erinomaiset mittasuhteet. Tasapainoinen tyypillinen rakenne, tehokas liikunta. Hyvin
tyypillinen kaunisilmeinen pää, syvät värit, miellyttävä käytös, esitetään edukseen. Hyvin miellyttävä kokonaisuus.

20090315 TAMPERE KV, Anita Whitmarsh, Ruotsi
Aapo Aarre vom Bähnle 60768/08 JUN HYL
Luonteen takia 0
Bono 16787/08 JUN H
Keskikokoinen, hyvä luusto. Hyvä sukupuolileima, hyvärunkoinen Väritys OK. Luonnollisesti kehittymätön. Hieman lyhyt kaula.
Erinomainen eturinta. Hieman niukat takakulmaukset. Koira on hyvin stressaantunut, mikä näkyy sen liikkeissä. Luonteen takia
2.
Eijatuun Milousson 28285/08 JUN EH1
Erinomainen koko. Erittäin hyvä runko. Hyvärunkoinen, hyvin kulmautunut kauttaaltaan. Koira on tietysti vielä kehittymätön.
Toivoisin parempaa väritystä naamaan. Toivoisin parempaa alusvillaa ja sen karvapeite on hiven pehmeää. On hieman
stressaantunut.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP
Puhutteleva kokonaisuus. Hyvä sukupuolileima. Erittäin hyvä luusto. Kaunis hyvin kehittynyt pää. Hieno kaula ja selkä. Hyvin
asettunut häntä, joka on tiivis. Erinomainen takaosa. Hyvä väritys. Eturinta saisi vielä kehittyä. Liikkuu hyvin. Erittäin hyvin
esitetty.
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO EH2
Maskuliininen, hyväluustoinen , koira on kehitysvaiheessa. Hyvä selkälinja, hyvin kehittyneet hartiat. Erittäin hienot tassut.
Toivoisin takaosan olevan leveämmän ja paremmin kulmautuneen. Hieman avoin häntä. Liikkeitä vaikea arvostella, koska koira
kulkee kuono maassa koko ajan.
Alppikellon Elking 32856/07 NUO EH3
Hyvä kokonaisuus ja sukupuolileima. Hyvä luusto ja hyvä kokonaisuus. Pää on kehitysvaiheessa. Kaula ja selkä OK. Hieman alas
kiinnittynyt häntä. Toivoisin parempia polvikulmauksia. Hieman köyhä eturinta. Liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Billa 16786/08 JUN T
Jotenkin epätyyppillinen. Hyvä sukupuolileima, ohut luusto. Runko on erittäin hento. Hienot tassut. Suorat kulmaukset takana.
Kauniit silmät. Häntä ei rullaudu. Liikkuu mielellään passia. Miellyttävä luonne.
Eijatuun Milousdotter 28289/08 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Narttumainen, hyvin tasapainoinen, riittävä luusto, hyvin kehittynyt. Kaunis kaula. Selkä antaa hiven periksi. Hyvä eturinta,
riittävästi kehittynyt rintakehä. Erittäin hyvä takaosa. Kaunis pää, joka kehittyy. Erinomainen häntä. Liikkuu ja esitetään hyvin.

2

Appenzellinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2009

SUOMEN SVEITSINPAIMENKOIRAT – FINLANDS SENNENHUNDAR ry.

Eijatuun Runotar 15228/07 AVO H
Narttumainen, hyvä koko, esitetään ylipainoisena. Hyvä luusto. Ei parhaassa kunnossa. Pää OK, mutta voisi olla täyteläisempi.
Hännän pitäisi kiertyä paremmin. Liikkeitä ei voi arvostella, narttu on liian vilkas. Väritys OK.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL EH1
Narttumainen, erittäin hyvän kokoinen ja luustoinen. Pää kehittynyt riittävästi. silmät voisivat olla tummemmat. Selkälinja OK.
Aivan liian avoin häntä. Voisi olla paremmassa kunnossa. Omaa erittäin hyvät liikkeet. Luonne OK.

20090412 LAPPEENRANTA KV, Anatoli Zhuk, Valko‐Venäjä
Alppikellon Elking 32856/07 NUO ERI1 PU3 SERT CACIB
Erinomaiset mittasuhteet. Miellyttävä pää ja ilme. Hieman suorat takakulmaukset. Erittäin kevyet liikkeet ja riittävän yhden
suuntaiset. Erinomainen luonne.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Erinomaisesti kehittynyt runko, mutta hiven laaja rintakehä. Erinomainen ilme. Liikkeet ovat kevyet,
mutta riittävän voimakkaat. Hiven leveä edestä. Erinomainen luonne.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU2 ROP‐VET
Erinomaiset mittasuhteet. Oikea ilme. Hiven lyhyt ja suora olkavarsi. Riittävän kevyet liikkeet. Oikea luonne.

20090425 LAHTI KV, Juha Putkonen
Eijatuun Milousson 28285/08 JUN ERI1 PU2 VASERT
11kk tasapainoisesti kehittynyt, kookkaan puoleinen. Hyvän muotoinen uroksen pää, lupaava pää. Oikeat korvat, pyöreähköt
silmät, hyvä purenta, hyvä kaula, ikäisekseen kehittynyt rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Vielä epävakaa liikkeissään.
Erinomainen häntä. Hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Liikkuu erinomaisella askelpituudella edestä.
Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP
Hyvän kokoinen, vahva luustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Vahva urosmainen pää, jossa hieman poskia. Hyvä asentoiset korvat.
Hyvä purenta Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Erinomainen häntä. Tasapainoiset kulmaukset.
Liikkuu hyvällä askeleella sivusta. Selkä painuu seistessä, muute komea kokonaisuus.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI2 PU4 VACACIB
Hyvän kokoinen, hyvä luustoinen, mittasuhteitaan oikea. Hyvän mallinen pää, oikea asentoiset korvat, pyöreähköt silmät, hyvä
purenta. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Erinomainen häntä. Hyvä tiivis
karvapeite. Liikkuu edestä hyvin, takaa hieman lyhyin askelein.
Alppikellon Elking 32856/07 NUO EH3
13 kk hyvän kokoinen, hyväluustoinen, rungoltaan hieman pitkä. Hyvä kaula ja kuono‐osa, voisi käyttää korviaan paremmin.
Pyöreät silmät, hyvä purenta, vielä kovin kevyt runko. Riittävä eturinta. Riittävästi kulmautunut edestä. Polvikulmaus saisi olla
takana selvempi, joka saa koiran näyttämään takakorkealta. Erinomainen häntä, hyvä karvanlaatu. hieman kapeat takaliikkeet,
hieman epävakaa edestä. Taka‐askeleen liike on voimaton.
Alpenhirts Vagabond 15629/03 AVO H
Hyvän kokoinen, keskivahva, tänään ryhdittömästi esiintyvä, mittasuhteiltaan oikea. Hieman kevyehköt korvat ja pyöreähköt
silmät. Hyvä purenta. Rintakehä saisi olla tilavampi, eturinta selvempi, hyvä karvan laatu. Epävakaat etuliikkeet, lyhyt voimaton
taka‐askel. Riittävät kulmaukset, alas kiinnittynyt häntä, jossa hieman puutteellinen kierukka. Olisi eduksi laihemmassa
kunnossa.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL H
Hyvän kokoinen, hyvä luustoinen, rungoltaan pitkä, tänään löysässä kunnossa esitetty, vahva urosmainen pää. Hyvä asentoiset
korvat, pyöreähköt silmät. Hyvä purenta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, hyvin kulmautunut takaa. Painunut selkä.
Löysyyttä etuliikkeissä. Riittävä askel pituus takana, hieman löysä kieppinen häntä. Olisi edukseen timmimässä kunnossa.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU3 ROP‐VET
8 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty. Mittasuhteiltaan oikea. Hyvä pää, hyvä asentoiset korvat. Pyöreähköt silmät. Tasapurenta,
kuluneet hanpaat. Hyvä rintakehä, riittävä eturinta, hieman painunut selkä. Hieman epävakaat etuliikkeet. Takana riittävä askel
pituus. Riittävät kulmaukset, hieman löysäkieppinen häntä.
Alpenhirts Zorro 21410/01 VET EH2
8 v. Tänään hieman pulskassa kunnossa esitetty vet‐uros. Pää hieman kuivunut. Hieman epävarmuutta hännässä. Pyöreähköt
silmät. Hyvä purenta. Hieman pysty lapa. Hyvä viisto olkavarsi, hyvin kulmautunut takaa. Tilava rintakehä. Hieman
löysäkieppinen häntä. Tänään koiralla ylipaino näkyy liikkeissä. Muuten erinomainen rotunsa edustaja.
Eijatuun Milousdotter 28289/008 JUN ERI1 PN2 VASERT
11 kk tasapainoisesti kehittynyt, hyvä luustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Lupaava kiilamainen pää, oikea asentoiset korvat.
Pyöreähköt silmät, hyvä purenta, kuonon tyven tulee täyttyä. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset.
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Painunut selkä, hyvä kiiltävä musta karvapeite. Niukka pohjavilla. Hyvä häntä, vielä epävakaa etuliikkeissä, muuten hyvä
askelpituus.
Eijatuun Min Kärä 28290/08 JUN EH2
11 kk tasapainoisesti kehittynyt, mittasuhteitaan oikea. Lupaava pää, jossa hieman kevyt kuono‐osa. Hyväasentoiset korvat.
Pyöreähköt silmät. Hyvä purenta, hieman kevyt alaleuka. Painunut selkä, vielä kovin kevyt runko. Eturinnan tulee täytelöityä.
Riittävästi kulmautunut edestä, niukka polvikulmaus, joka saa koiran näyttämään seistessä takakorkealta. Erinomainen häntä,
hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Vielä epävakautta liikkeissä. Riittävä askelpituus sivussa.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN3 VACACIB
1,5 v. Ryhdikäs mittasuhteiltaan oikea. Hyvä kallo‐osa, kevyt kuono. Hyväasentoiset korvat. Pyöreähköt silmät. Hyvä rintakehä ja
eturinta, suora selkä. Erinomainen häntä. Tasapainoiset kulmaukset, liikkuu tehokkaasti, lyhyin askelin.
Alpenhirts Sandra 46868/07 NUO ERI2 PN4
19 kk hyvän kokoinen, vahva luustoinen, mittasuhteiltaan oikea. Kaunis narttumainen pää, hyväasentoiset korvat, pyöreähköt
silmät. Hyvä purenta. Erinomainen rintakehä, riittävä eturinta. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hieman löysäkieppinen häntä,
mutta hyvin kiinnittynyt. Riittävä askelpituus. Saisi esiintyä reippaammin, olisi eduksi laihemmassa kunnossa.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP MVA
2,5 v. tiivisrakenteinen, hyvärakenteinen, hyvä kallo‐osa, hieman kevyt kuono. Hyväasentoiset korvat. Pyöreähköt silmät Hyvä
purenta, tiivis karvapeite, hyvä pohjavilla. Tilava runko, hieman leveä edestä. Löysäkieppinen häntä, mutta hyvin kiinnittynyt.
Hyvä suora selkä. Tasapainoiset kulmaukset.
Eijatuun Redrika 15225/07 AVO H
2 v. hyvän kokoinen, vahva luustoinen, hieman matala raajaisen vaikutelman antava nuori narttu, joka seisoo takakorkeasti,
johtuen niukoista polvikulmauksista. Hyvän mallinen pää, hyväasentoiset korvat, pyöreähköt silmät, hyvä purenta, painunut
selkä. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Puutteellinen hännän kieppi. Liikkuu lyhyin taka‐
askelin. Esiintyy hyvin.
Eijatuun Riimi 15226/07 AVO EH2
2 v. keskivahva mittasuhteiltaan oikea, hieman löysässä kunnossa. Hyvä kallo‐osa, hyvä kuono. Hyväasentoiset korvat. Tummat
pyöreät silmät. Hyvä purenta, painunut selkä, tilava rintakehä, riittävä eturinta. Hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Hyvin
kiinnittynyt löysä häntäkieppi. Riittävästi kulmautuneet etu liikkeet. Lyhyet voimattomat takaliikkeet.
Alppikellon Elliina 32858/07 AVO H
2v. tänään tuhdissa kunnossa esitetty, mittasuhteitaan oikea, hyvä vahva luusto, kaunis narttumainen pää. Oikea‐asentoiset
korvat, hieman vaaleat silmät, hyvä purenta. Tilava rintakehä, riittävä eturinta, painunut selkä, hyvin kulmautunut edestä.
Polvikulmaus tulisi olla selvempi. Hyvä karvan laatu, niukka pohjavilla. Lyhyt töpöttävä taka‐askel, hyvin kiertynyt häntä.
Alpenhirts Tiziana 39347/06 VAL EH1
1,5 vuotta, hyvän kokoinen, vahvaluustoinen, tänään vaisusti esiintyvä. Hyvä kallo‐osa, kevyt kuono. Oikea korva epävarma.
Pyöreähköt silmät, hyvä purenta. Tilava rintakehä, hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut edestä, voisi olla paremmin takaa. Hyvä
karvan laatu, niukka pohjavilla. Hyvä hännän kiinnitys, puutteellinen häntäkieppi. Esiintyminen tänään kovin vaisua, jonka takia
tänään EH. Olisi paremmassa kunnossa, jos olisi laihempi.

20090426 VAASA KV, Gunnar Jensen, Tanska
Alpenhirts Ronja 45986/08 PEN1 KP ROP
8 kuukautinen pentu joka on erinomaista tyyppiä, oikein muotoutunut pää. tasainen hieno kallo. Hyvin täyttynyt silmien
ympäristö, virheetön purenta, hyvä korvien asento. Hyvä kaula ja ylälinja. Tällä hetkellä hieman suora takaa. Hienot kiinteät
tassut. Hyvä eturinta. Liikkuu erinomaisen hyvin joka suunnasta. Hyvä karvapeite ja väri.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä kallo ja kuono‐osa, silmät OK. Silmien ympäristö saisi olla paremmin täyttynyt. Virheetön purenta,
mutta hiven heikko alaleuka. Hyvä korvien asento, hyvä kaula. Vahva kaunis selkä, hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hienot
tassut. Rintakehä OK Hyvä karvapeite ja väri.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO EH1
Erittäin hyvä tyyppi. Tasainen kallo ja kuono‐osa, joka saisi kokonaisuuteen nähden hieman vahvempi. Virheetön purenta,
kauniit silmät, korvien asento on oikea. Hyvä kaula, vahva selkä, kulmaukset edestä ja takaa OK. Liikkuu erittäin hyvin kaikista
suunnista. Tarvitsee aikaa tullakseen valmiiksi. Hyvä karvepeite ja väri.

20090502 SOMERO R, Paula Heikkinen‐Lehkonen
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin hyvärakenteinen, ryhdikäs ja kauniisti liikkuva nuori uros. Erinomainen pää, silmät ja korvat. Hyvä lapakulmaus,
rintakehä kaipaa vielä lisää syvyyttä ja eturinta täytettä. Erinomainen takaosa. Erinomainen karva ja värimerkit. Varma,
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rauhallinen käytös.
Eijatuun Runeberg 15224/07 AVO H
Liian raskas kokonaisuus, johtuen ylipainosta. Hyvä rakenne, hyvä ryhti. Muuten hyvä pää, mutta hieman matala otsapenger.
Leveä rinta, pyöreä rintakehä. Vahva takaosa. Hyvät raajojen takakulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. toinen korva tahtoo
taittua ruttuun. Käytös ei aina avointa. Hoikistuminen olisi eduksi.
Alpenhirts Sabina 4686707 NUO ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin hyvin kehittynyt hyvärakenteinen nuori narttu. Hieman matala otsapenger ja pitkähkö kuono. Erinomainen ryhti. Kiinteä
selkä. Hyvä lapakulmaus ja eturinta. Rintakehä kaipaa vielä hieman lisää syvyyttä. Lanneosa hieman pitkä. Erinomainen hännän
kiinnitys jaa takaosa. Erinomainen karva ja värimerkit. Miellyttävä avoin ja varma käytös.
Eijatuun Redrika 15225/07 AVO EH1
Hieman pitkärunkoinen narttu. vahva ja terverakenteinen, mutta saisi olla kiinteämmässä kunnossa ja liikkua ryhdikkäämmin.
Hyvä pää. Täyteläinen rintakehä, hyvä eturinta ja lapakulmaus. Selkä painuu hieman. Leveä reisi, vahva takaosa. Häntä saisi
kiertyä tiukemmin. Erinomainen karva ja värimerkit. Käytös hieman varautunutta.

20090509 HARJAVALTA R, Petru Muntean, Romania
Eijatuun Min Kära 28290/08 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
12 kuukautta, hyvä tyyppi. Hyvä pää. Virheetön purenta. Virheetön rakenne. Hyvät kulmaukset. Erinomainen karvapeite ja
pigmentti. Erinomaiset liikkeet.

20090509 HELSINKI R, Marjo Järventölä
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomainen, terhakka valiouros, jolla oikeat rodunomaiset mittasuhteet. Erinomaisen kolmiomainen pää ja hyvä ilme. Hyvä
runko. Tyypillinen ylälinja. Rodunomaiset kulmaukset ja yhden suuntaiset ketterät liikkeet. Hyvä häntä. Erinomainen karva, hyvä
väri, miellyttävä kokonaisuus.

20090523 RAUMA K, Elina Haapaniemi
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI1 PU1 SERT ROP
20 kk vanha hyvin miellyttävän tyyppinen ja ikäisekseen erittäin tasapainoinen nuori uros, jolla kauniit värimerkit. Erinomainen
sukupuolileima. Erittäin hyvä pään muoto, hyvät silmät ja ilme. Oikein kannetut korvat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja.
vankka luusto, tiiviit käpälät. Hyvä runko ja takaosa. erittäin hyvä liikkuja. Kantaa itsensä hyvin.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI2 PN2
3‐vuotias kookas hyvän tyyppinen narttu, joka esiintyy reippaasti. Karvapeite voimakkaasti lähdössä. Hyvä pään muoto. Toivoisin
hieman tummemmat silmät. Hyvä purenta. Riittävän vahva luusto. Varvastaa hieman sisäänpäin. Riittävä runko. Riittävästi
kulmautuneet takaraajat. Hyvät sivuliikkeet. Voisi käyttää häntäänsä hieman paremmin.
Eijatuun Norma 53966/05 VAL ERI1 PN1 VSP
3,5 ‐vuotias, hyvin värittynyt mittasuhteiltaan erittäin hyvä vankka narttu, joka esitetään hieman tuhtina. Hyvä ryhti. Hyvä pään
muoto. Hyvin kannetut korvat. Oikea purenta. Hyvä luusto, vankat raajat. Hyvä kaula ja ylälinja. erittäin hyvät sivuliikkeet, kantaa
häntäänsä hyvin. Hyvä kokonaisuus.
Alpenhirts Zarina 21418/01 VET EH1
8,5‐vuotias reipas veteraani, joka esitetään hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä pään muoto, hieman vaaleat silmät. Kulunut
purenta. Voisi käyttää korviaan paremmin. Hieman turpea kaula. Hyvät raajat. Värit ovat iän myötä hieman haalenneet. Ikä
näkyy liikkkeissä. Hyvä luonne.

20090523 JUUKA R, Harto Stockmari
Alppikellon Elking 32856/07 AVO ERI1 PU1 SERT ROP MVA
Urosmainen kokonaisuus. Hyvä pää ja purenta sekä kaula ja runko. Normaalisti kulmautunut. Melko hyvät kulmaukset. liikkuu
ryhdikkäästi, hieman lyhyellä askeleella. hyvä karva. Miellyttävä käytös.
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20090524 HELSINKI KV, Sieghart Muthsam, Saksa
Alpenhirts Rocky 45983/08 JUN ERI PU2 SERT ROP‐JUN
Virheetön tyyppi, jolla on oikea väritys. Karvapeitteen täytyy vielä tulla hiven karkeammaksi. Kaikilta muilta osiltaan näyttää
nuoren uroksen olemus olevan virheetön ja se esitetään täydellisesti.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1 PU4 VASERT
Erittäin massava, oikein värittynyt karkeakarvainen, ilmeikäs uros. Hyvin tyypillinen maskuliininen olemus. Silmien väri saisi olla
hieman tummempi. Muuten virheetön seistessä ja raungreifende ?? liikunta.
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI2
Erittäin tyypikäs nuori uros, jolla on oikea väritys ja karkea karvan laatu. Rotumääritelmän mukainen pää, hieman avonaiset
huulet. Rintakehän muoto ei ole vielä täysin kehittynyt. siitä huolimatta erinomainen liikkuja. Kyynärpäät nuoruudesta johtuen
hieman löysät.
Alppikellon Elking 32856/07 VAL ERI2 PU3 VACACIB
Erittäin massava, vahvaluustoinen uros, joka säteilee maskuliinisuutta. Rotumääritelmän mukainen pää ja oikea kaula.
Erinomainen ylälinja ja etuosa. Erittäin hyvät takaraajojen kulmaukset. Virheetön seisonta ja joustava liikunta.
Dundee vom Sitterschlipf 44201/08 AVO ERI1
Anatomisesti erinomaisesti rakentunut. Tyypillinen ja säteilevä. Saisi olla urosmaisempi. Erittäin hyvät mittasuhteet päässä.
Virheetön seistessä ja liikkuu sujuvasti.
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomaista tyyppiä ja paljon massaa ja ilmeisen urosmainen. Oikea väritys, karkea karva. Rotumääritelmän mukainen pää, jossa
on yksityiskohdat oikein. Vahva pigmentti. Häntä voisi olla hieman paremmin. Muuten virheetön seistessä ja erinomainen
liikkuja.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI3
Hyvin massava, maalaismainen uros, jolla on oikea väritys ja karvan laatu. Hieman liikaa ruokittu. Erittäin vahva pää, jossa on
avoimet huulet. Selkä ei ole täysin kiinteä, seistessä se on oikein. Liikkeessä takaraajojen tulisi antaa lisää työntöä.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 ROP‐VET
Veteraani, joka on huippukunnossa. Erinomainen pään muoto. Selkä antaa jo selvästi periksi. Hännän asento tulisi olla oikeampi.
Esitetään muuten virheettömänä.
Alpenhirts Ronja 45986/08 JUN ERI1 PN3 VASERT
Erinomainen, feminiini puhutteleva tyyppi jolla on oikea väritys ja karvanlaatu. Mallikelpoinen. pää. Voimakas pigmentti.
Polvikulmausten tulisi olla paremmat. Kaikilta osin ALTENENTSPRECHEND virheetön ja erinomaisesti esitetty.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Anatomisesti erinomaisesti kehittynyt nuori narttu, jolla on erinomainen väritys ja karvan laatu. Vaikuttava nartun pää Selkä ei
ole vielä täysin kiinteä. Kaikilta osin virheetön seisonta ja oikea liikunta.
Alpenhirts Sandra 46868/07 NUO ERI2 PN4
Anatomisesti erittäin hyvin rakentunut. Tyypillinen narttu. Oikein värittynyt ja erittäin hyvä karkea karvan laatu. Selkä ei ole vielä
täysin kiinteä. Hännän kanto ei ole idealia. Virheetön seisonta. Erinomainen liikkuja, ravissa kyynärpäät ovat hiven löysät. Nartun
tulee vielä kiinteytyä.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Erittäin tyypillinen feminiininen narttu. Oikea väritys ja erittäin hyvä karva.laatu. Mallikelpoinen pää. Selkä ei ole ihan kiinteä.
Hännän kanto ei ole idealia. Kaikilta muilta osin virheetön. Virheetön seisonta ja liikkeet.
Alpenhirts Zarina 21418/01 VET ERI1 VSP‐VET
Erittäin massava narttu, parhaassa kunnossa. Tyypillinen pää. Takakulmaukset ovat vieläkin loistavat. Virheetön seisonta.
Erinomainen etuosa. Erittäin hyvät liikkeet.

20090531 MÄNTTÄ K, Hannele Jokisilta
Eijatuun Milousdotter 28289/08 JUN ERI2 PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi, erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvä pään malli, hyvä asentoiset silmät, sopusuhtaiset kulmaukset
edessä ja takana. Keskivahva luusto, kokoon nähden sopiva runko, hyvä häntä ja luonne. Hyvät värimerkit, liikkuu hyvin.
Eijatuun Min Kära 28290/08 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi, narttumainen oikean mallinen pää, hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvä kaula ja selkälinja.
Sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä luusto ja runko, häntä voisi olla tiiviimmällä kiepillä. Kaunis karva ja väri Hyvä
luonne , liikkuu hyvin
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20090606 AURA R, August de Wilde, Belgia
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI1PU1 SERT ROP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kolme väriä esiintyvät oikeissa paikoissa, hyvä lyhyt kova karvapeite. Miellyttävä luonne. Tyypillinen
pää, hyvät korvat. Lähes suora ylälinja. Hyvä häntä, hyvin kulmautunut. liikkuu ongelmitta.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN1 VSP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Vapaa luonne. hyvä lyhyt karvapeite. Tyypillinen pää, hyvät korvat. Kolme väriä esiintyvät oikeissa
paikoissa. Ylälinja voisi olla hiven suorempi. Hyvä rintakehä ja vatsalinja. Hyvin kulmautunut. liikkuu vapaasti ja hyvin.

20090606 TUURI K, Teija Salmi‐Aalto
Eijatuun Madeleine 28288/08 JUN EH1
1v. erittäin hyvä tyyppi. Hyvät mittasuhteen nartulle. Oikean mallinen kaunisilmeinen pää. Hyvät silmät, purenta OK. Hyvä vahva
kaula. Hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvin kehittynyt eturinta. Tasapainoiset ja rodunomaiset kulmaukset. Hyvä luuston vahvuus.
Tan‐väri voisi olla puhtaampi päässä. Hyvä häntä. Liikkuu vielä lyhyellä askeleella, löysästi edestä. Iloinen, positiivinen olemus.
Tarvitsee aikaa. Lupaava

20090607 SALO K, Markku Mähönen
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN1 ROP
Oikeat mittasuhteet. Hyvä pään vahvuus ja profiili. Hyvä kaula ja runko. Hyvä raajojen luusto ja kulmaukset. hyvä hännän
kiinnitys ja kantaa sen hyvin. Liikkuu ja käyttäytyy hyvin.

20090613 KOTKA KV, Harry Tast
Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB VSP
Voimakas rakenteinen ja vankka runkoinen nuori uros. Hyvin maskuliininen massiivinen pää. Hyvä raajarakenne, tiivis häntä.
Hyvät värimerkit. Tehokkaat liikkeet. Miellyttävä käytös. Massaa ei saa tulla enää lisää.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Jäntevä, hyvin feminiininen nuori narttu. Kaunisilmeinen pää. Erinomainen raajarakenne. Alalinja vielä nouseva, tiivis häntä.
Kauniit värimerkit. Säännölliset, kevyet liikkeet. Terhakka käytös.
Alppikellon Emilia S49130/2007 AVO EH1
Erittäin hyvä tyyppi. takakulmauksia saisi olla enemmän seistessä ja liikkuu hieman takakorkeasti. Voimakas leveä kallo, vaaleat
silmät häiritsevät ilmettä. Selkälinjassa löysyyttä, samoin etuliikkeissä. Kauniit värimerkit. Rauhallinen käytös.
Alpenhirts Ulrica 23593/05 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Kaunisryhtinen ja jäntevä narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja sopiva rungon vahvuus. etuasentoiset lavat, kevyt luusto.
Värimerkit OK. Häntä saisi olla tiiviimpi. Terhakka käytös.

20090627 HÄMEENLINNA K, Gunnar Jensen, Tanska
Eijatuun Milousdotter 28289/08 JUN EH1
Hyvän tyyppinen narttu. Hieno kallo ja kuono‐osa, jonka täytyy vielä kehittyä. Kauniit silmät, virheetön purenta. hienot silmät,
oikea korvien asento. Hyvä kaula, selkälinja OK. Hieno häntä, Ok kulmaukset takana, hyvät kulmaukset edessä. Liikkuu hyvin
kevyesti, pitkällä askeleella, hyvä luusto, hyvä karvapeite ja väri.

20090704 TUUSULA K, Svante Frisk, Ruotsi
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1 PU1 SERT ROP
Erinomaisen hyvät mittasuhteet, kaunis pää, vahva kuono‐osa, hyvä purenta, hienot silmät ja korvat, riittävä kaula. pitkä lanne,
hyvä häntä, rodulle hyvät kulmaukset takana, hyvä eturinta, lavat voisivat olla hieman taaempana, hyvä luusto, hieman kinner
ahdas takaa, hyvin molemmilta sivuilta, hyvä karvapeite ja väri.
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Alpenhirts Tiziana 39347/06 VAL ERI1 PN1 VSP
Hieno valio nartulla on hyvät mittasuhteet, feminiininen pää, hyvä purenta ja silmät, sekä korvat. riittävä kuono‐osa, hieno
ylälinja, hyvä häntä, tyypilliset kulmaukset takana, hieno eturinta, sopiva luusto, liikkuu miellyttävästi joka suunnasta, hyvä
karvapeite ja väri.

20090705 HYVINKÄÄ K, Reijo Latvala
Alpenhirts Samson 46870/07 NUO EH2
Oikean tyyppinen vahvapäinen uros. Purenta OK. Hyvä kaula, hyvä runko. Rodunomaiset kulmaukset. Liikkeessä kovin
takakorkea. Hieman kuriton luonne.
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1PU1 SERT ROP
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvässä kunnossa oleva. Hyvä pää, myös luonne. Hyvä kaula hyvä runko. Rodunomaiset kulmaukset.
Suorat hyvät raajat. Erinomaiset liikkeessä.
Alpenhirts Zorro 21410/01 VET EH1
Hyvässä kunnossa oleva veteraani. Ikä näkyy korkeintaan hieman haalistuneessa värissä. Hyvä pää, hyvä kaula ja runko. Hyvät
rodunomaiset kulmaukset. Suorat raajat. Erinomainen luonne.

20090712 KARJAA K, Hannele Jokisilta
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI1PU1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi. Vahva uroksen pää, jossa hieman liikaa poskia. Hyvä kaula ja selkälinja. Tyypillisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä luusto, hyvä runko. Hieno häntä. Hyvät värimerkit, toivottaavasti ei tule aikuisena kovin paljon raskaammaksi,
muuten se näyttää matalaraajaiselta. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Sandra 46868/07 NUO EH1
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Hieman kapea pää, jossa saisi olla aavistuksen lisää otsapengertä. Hyvä kaula ja selkälinja.
Sopivasti kulmautunut edestä ja takaa. Kaskivahva luusto, toivoisin hieman korkeammat raajat. Rungon kehitys on kesken. Hyvä
häntä. Ei parhaassa karvassa tänään. Reipas luonne. Liikkuu hieman ?(sana puuttuu) edestä, muuten hyvin.
Eijatuun Norma 53966/05 VAL ERI1PN1 VSP
Erinomainen tyyppi, esitetään tänään turhan pulskassa kunnossa. Hyvin narttumainen pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Sopivasti
kulmautunut edestä ja takaa. Keskivahva luusto. hieman pehmeät ranteet. Voimakas runko. Hyvä häntä. Hyvät värimerkit.
erinomainen luonne, selkä elää liikkeessä. Liikkuu hyvin.

20090712 LAUKAA K, Matti Tuominen
Bono 16787/08 NUO H
Hyvän tyyppinen, rauhallisen luonteen omaava uros, jolla kokoonsa nähden sopiva raajaluusto. Hieman pitkä lanneosa ja löysä
häntä. Hyvä eturinta ja runko, vahva uroksen pää, vaaleat silmät. Hyvät etukulmaukset, niukat takaa. Hieman painuneet
välikämmenet. Etuliike ok, takaa maa‐ahdas liikunta. Esiintyy rauhallisesti.
Eijatuun Minne‐Maj 28291/08 JUN EH1
Erittäin hyvä tyyppinen, kevyt luustoinen narttu, jonka silmät saisivat olla tummemmat. Hyvän muotoinen pää. Hyvä ylälinja,
kaula ja hännän asento Eturinta saa täyttyä. hyvä karva ja sivuliikunta. Tarvitsee aikaa.

20090718 OULU KV, Lisbet Utke Ramsing, Tanska
Alpenhirts Sarah 46869/07 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Iso narttu, vahva luusto, miellyttävä pää. Korvien asento on oikea. Hyvin asettuneet ruskeat silmät, hyvä kuono, saksi purenta,
hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kulmautunut takaa, virheetön hännän asento. Hyvin kehittynyt runko, vapaat liikkeet takaa.
Virheetön väritys ja karvapeite. Ystävällinen luonne.
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20090719 OULU KV, Anita Alatalo
Alpenhirts Sarah 46869/07 NUO EH1
2‐v. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Hyvä purenta, kauniit silmät, hyvä kaula. Tiivis selkä. Oikein
kulmautunut. Häntä voisi olla tiiviimmin kiertynyt. Eriomainen väritys, hyvä karva. Käyttäytyy levottomasti, eikä nauti kehässä
olemisesta. Hyvät liikkeet.

20090725 HELSINKI K, Gunnel Holm
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvän tyyppinen nuortenluokan narttu. Hyvä pään muoto, hyvät korvat ja purenta, erinomaiset silmät. Hyä etuosa ja runko.
Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Erinomainen häntä ja erittäin hyvät värimerkit. Hyvät sivuliikkeet, saisi liikkua paremmin
edestä.

20090726 MIKKELI KV, Auli Vitikainen
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI2 PU2
Hyvin kehittynyt, oikeat mittasuhteet omaava vankkaluinen uros. Hieman pehmeyttä selässä, joka näkyy erityisesti liikkeessä.
Urosmainen pää ja ilme, purenta OK. Liikkuu hyvin askelin, joskin ylälinja voisi olla tiiviimpi. Hyvä turkki ja häntä.
Alppikellon Elking 32856/09 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erinomaiset mittasuhteet omaava uros. Riittävä raajojen luusto. Hyvät etukulmaukset, riittävät polvikulmaukset. Säilyttää hyvän
ylä ja ala kulmansa sekä seistessä että liikkeessä. Hyvä pää ja oikea ilme, oikea purenta. Rauhallinen esiintyminen.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU3 VET ROP
Oikeaa rotutyyppiä oleva ja oikeat mittasuhteet. Sopiva raajaluusto. Sopusuhtaiset kumaukset, hyvä pää ja ilme. Purenta OK.
Ikäisekseen liikkuu pitkin askelin, joskin selässä on jo hieman pehmeyttä. Laadukas rotunsa edustaja.
Alppikellon Adalmiina 41753/04 VAL ERI1 PN1 VSP
Erinomaiset mittasuhteet. Runkoon sopiva luusto. Sopusuhtaiset kulmaukset. Kapeahko narttumainen pää, voisi kantaa
korvansa paremmin. Hieman pyöreä lantio. Liikkuu hyvin, miellyttävä väri.

20090801 IISALMI KV, George Kostapoulos, Kreikka
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VAL ERI PU1 CACIB ROP
Maskuliininen, hyvärunkoinen ja hyvät mittasuhteet. Tyypillinen pää, ilme, korvat, väritys ja hännän asento ja sen kantaminen,
tasapainoiset liikkeet.

20090802 PORI KV, Marja Talvitie
Eijatuun Nova 53964/05 AVO EH1
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman lanneosaltaan pitkä, hyvä ilme, hieman kevyt kuono‐osa, kaunis ylälinja, hyvä väri, oikein
kiertyvä häntä. Oikea karvan laatu, liikkuu hyvin. todistus katkenneesta oikeasta kulmahampaasta, aikaisemmasta asennosta ei
selvitystä.
Eijatuun Min Kära 28290708 JUN EH1
Kookas hieman kokoonsa nähden kevyt luustoinen, vielä takakorkeasti liikkuva, hyvä pään malli ja hyvät korvat. Hieman lyhyt
pysty olkavarsi ja polvikulma voisi olla selvempi. hyvä väri ja erinomainen karvan laatu, liikkuu hyvin. Tarvitsee vain aikaa.

20090808 KAUHAJOKI R, Juha Putkonen
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL EH1
Hyvän kokoinen, mittasuhteiltaan hieman pitkä, narttumainen pää, riittävän leveäkallo‐osa, hieman kevyt kuono. Oikea‐
asentoiset korvat, vaaleahkot silmät. Hyvä purenta. oikean mallinen runko: Hyvät värimerkit, karkea karvan laatu. Roikkuva
alalinja. Selkä painuu liikkeessä, oikein kiinnittynyt löysällä kierteellä oleva häntä. Tasapainoiset kulmaukset, riittävä askelpituus,
miellyttävä käytös.
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20090808 MÄNTYHARJU K, Harto Stockmari
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI PU1 VSP
Erittäin urosmainen, erittäin hyvän tyyppinen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet, oikean muotoinen pää. Hyvä purenta, hyvä
kaula, tilava runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä hännän kiinnitys, oikea karvan laatu. Miellyttävä käytös. Liikkuu
vaivattomasti.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU2 VET ROP
Oikeat mittasuhteet omaava 8‐v veteraani uros, oikea sukupuolileima. Oikean muotoinen pää, oikea purenta. Hyvä kaula ja
runko. Pehmeyttä selässä. Hyvä häntä. Rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös, liikkuu hyvin ikäisekseen.
Alppikellon Adalmina 41753704 VAL ERI1 PN1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen narttumainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeanmuotoinen pää, oikea purenta. Hyvä kaula,
tilava runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Oikea karva laatu. Liikkuu vaivattomalla askeleella.

20090809 SUONENJOKI R, Harto Stockmari
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI PU1 SERT ROP
Maskuliininen nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet, oikean mallinen pää, johon toivoisin tummemmat silmät. Hyvä purenta ja
hyvä kaula. Normaalisti kehittynyt runko, rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös, liikkuu joustavalla askeleella.

20090809 HELSINKI R, Reijo Latvala
Alppikellon Ellute 32853/07 AVO EH1
Luonteeltaan hieman pidättyväinen, hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula, hyvä etuosa ja säkä. Hyvä runko, hyvä takaosa. Liikkuu
hyvin, mutta koira on seistessä ja liikkeessä takakorkea.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL HYL
Koira yritti purra. Hyvän tyyppinen vahva uros. Hyvä runko. Hyvät kulmaukset. Koira liikkeessä takakorkea.
Alppikellon Eloisa 32860/07 AVO ERI1 PN2 SERT
Kaunis feminiininen narttu. Hyvä pää, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvä säkä, hyvä etuosa, hyvä takaosa, hyvät liikkeet,
erinomainen luonne.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI1 PN1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen, hieman tukevassa kunnossa oleva narttu. Hyvä pää, hyvä purenta, hyvä kaula, hyvä säkä, Hyvä etuosa
ja runko. Erinomainen leveä reisi, hyvät liikkeet. Luonne voisi olla hieman varmempi.

20090815 JOENSUU K, Juha Putkonen
Eijatuun Riimi 15226/07 AVO ERI1 PN1 SERT ROP FI MVA
Hyvä keskivahva. Mittasuhteiltaan OK, hyvä kallo‐osa, kevyt kuono. Oikein asettuneet korvat. Keskiruskeat oikean muotoiset
silmät. Hyvä purenta. Erinomainen rintakehä. Oikein kiinnittynyt sopivasti kaareutuva häntä. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä
karvan laatu, niukka pohjavilla. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvällä askelpituudella ja hyvällä ryhdillä. Esiintyy kehässä äänekkäästi.

20090816 JOENSUU KV, Kirsti Louhi
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Hyväntyyppinen narttu, jolla hyvä pää ja oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvä rintakehä ja eturinta, hyvät kulmaukset
edessä, liikkuu etukäpälät sisäänpäin ja kyynärpäät ulospäin, takaliikkeet OK, turkki tänään ilman pohjavillaa.

20090822 NOKIA R, Mia Sandgren, Ruotsi
Dundee vom Sitterchlipf 44201/08 AVO ERI1 PU1 SERT VSP
Maskuliininen uros. Hieno pää ja ilme. Hyvä kaula. Hyvin muotoutunut rintakehä, hyvin kannettu häntä Erinomaiset kulmaukset,
hyvät raajat ja tassut, liikkuu kevyesti ja hyvällä nopeudella, hyvä karvapeite. Miellyttävä luonne, hyvät värimerkit.
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Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI1 PN1 ROP
Feminiininen narttu. Hieno pää ja ilme, hyvä purenta, hyvä kaula ja selkä. Hyvin muotoutunut rintakehä. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Kantaa häntäänsä hyvin liikkuessaan. Liikkuu erinomaisesti, miellyttävä luonne, hyvin esitetty.

20090822 KOUVOLA K, Marja Talvitie
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva erinomaisesti liikkuva, voimakas uros. Hyvä uroksen pää. oikea ylälinja ja erinomainen häntä. Hyvät
värimerkit ja karva. Käyttäytyy mallikelpoisesti.

20090829 VALKEAKOSKI E, Cristel Senn, Sveitsi
Alppikellon Imago 19234/09 PEK1 KP ROP‐pentu BIS2‐pentu
6 kuukautinen vahvaluustoinen uros, jolla erittäin kaunis väri. Uroksen pää, jossa on saksipurenta, kevyesti pyöristynyt päälaki.
Virheettömät kulmaukset ja seisonta, virheetön liikunta, jossa on potkua, oikein kannettu häntä, ystävällinen luonne.
Alppikellon Into 19235/09 PEK 3 KP
6 kuukautinen, vahvaluustoinen uros, jolla on tällä hetkellä periksi antava selkälinja. Uroksen pää, jossa on saksipurenta.
Valkoisen otsapiirron keskellä on iso musta laikku. Etukulmaukset ovat OK, takana niukat. Virheetön sujuva liikunta. Oikein
kannettu häntä. Ystävällinen luonne.
Schellendorfs Chilli Chivago 18329/09 PEK4
6 kuukautinen melko pieni uros, jolla vahva luusto. Sopiva uroksen pää, jossa on kauniit silmät. Otsapiirrossa on hyvin niukasti
valkoisia karvoja. Virheettömät kulmaukset ja liikunta, jossa on potkua. Oikein kannettu häntä. Erittäin ystävällinen ja kiva
luonne. Huomautus; saksipurenta, jossa molemmat alakulmahampaat osuvat kitalakeen.
Schellendorfs Chevy Chopper 18327/09 PEK2 KP
6 kuukautta vanha tasapainoisesti rakentunut uros, kaunis uroksen pää, jossa on kaunis ilme, saksipurenta. Virheettömästi
kulmautunut. Eturaajojen liikkeet ovat hieman korkeat Hackey tyyliin, muuten liikkeet ovat vapaat ja sujuvat. Häntä pitää kantaa
tiiviimmin. Ystävällinen luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 PEK1 KP VSP‐pentu
6 kuukauden ikäinen vahvaluustoinen narttu, joka on hieman hyvin ruokittu. Narttumainen pää, jossa on saksipurenta. Hieman
pyöreät silmät muuten narttumaisessa päässä. Vaikuttaa kuin korvat olisivat tällä hetkellä hieman raskaat. Virheettömästi
kulmautunut, Sujuva liikunta jossa on potkua. Virheetön häntäkieppi. Ystävällinen luonne.
Alppikellon Inessa 19242/09 PEN
6 kuukautta vanha, vahvaluustoinen narttu, jolla on kaunis väri. Vahva nartun pää, jossa on aika voimakkaasti korostunut
otsapenger ja lyhyt kuono. Hyvä ylälinja, virheettömästi kulmautunut, sujuva liikunta, takaa hieman ahdas. Hyvin kannettu
häntäkieppi, ystävällinen miellyttävä luonne.
Alppikellon Isobel 19237/09 PEK3 KP
6 kuukautta vanha, vahvaluustoinen narttu. Nartun pää, jossa on saksipurenta, hieman vaaleat ja pyöreät silmät. Hieman periksi
antava selkä. Sujuva liikunta. Toivoisin, että häntä oli kiertynyt tiiviimmin. Ystävällinen luonne.
Alppikellon Isolde 19236/09 PEK4 KP
6 kuukautta vanha, vahvaluustoinen narttu. Nartun pää, jossa on vahva kuono ja saksipurenta, hieman vaaleat silmät, jotka
toivoisin enemmän mantelin muotoisiksi. Edestä oikein kulmautunut, takaa tulisi olla voimakkaammin kulmautunut. Sujuva
liikunta, takaa ahdas. Hännän täytyisi kiertyä tiiviimmin. Ystävällinen luonne.
Shellendorfs Charming Chyna 18326/09 PEK2 KP
6 kuukautta vanha, vahvaluustoinen narttu, jolla on erittäin kaunis punaruskea väri ja tummat silmät, jotka saisivat olla
enemmän mantelin muotoiset. Takaa oikein kulmautunut. Liikunta on vapaata ja sujuvaa, mutta edestä ja takaa hieman
ahdasta. Ystävällinen, mutta päättäväinen luonne.
Alpenhirts Rocky 45983708 JUN ERI1 PU3 ROP‐JUN
Vuoden ikäinen tasapainoinen uros, jolla on kaunis väri, hyvä luuston vahvuus. Kaunis uroksen pää ja ilme, täydellinen
saksipurenta. Hyvä ylälinja, edestä virheettömästi kulmautunut, takaosan tulisi olla voimakkaampi, vapaa sulava liikunta. Kantaa
häntäänsä rodulle tyypillisellä tavalla. Erittäin ystävällinen luonne.
Eijatuun Milousson 28285/08 JUN ERI 2
15 kuukautta vanha, suuri vahva uros. Vahva uroksen pää, jossa on kaunis ilme, täydellinen saksipurenta. Hyvä ylälinja,
virheettömästi kulmautunut, vapaa sulavaa liikunta. Erittäin hyvin kiertynyt häntä, erittäin ystävällinen ja kiltti luonne.
Alpenhirts Samson 46870/07 NUO ERI 3
2 ‐vuotias vahva uros, vahva uroksen pää, jossa saisi olla hiven pidempi kuono‐osa. Täydellinen saksipurenta, hieman avonaiset
huulet. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Sulava liikunta, jossa on potkua. Rodulle tyypillisesti kulmautunut. Erittäin kauniisti kannettu ja
kiertynyt häntä. Erittäin ystävällinen luonne.
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Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI 2 PU2 VASERT
2‐vuotias tasapainoinen uros, jolla on sopiva luuston vahvuus. Kaunis uroksen pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja
alalinja, hyvä rintakehän muoto, seisoo virheettömästi, oikein kulmautunut. Hyvin kannettu ja kiertynyt häntä.. Sulava liikunta,
jossa on potkua. Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI1 PU1 VSP SERT
2‐vuotias tasapainoinen uros, jolla on hyvä luuston vahvuus. Upea uroksen pää ja ilme. Täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja
alalinja. Rodulle tyypilliset kulmaukset ja liikunta, jossa on potkua. Kiertynyt häntä saisi olla tiiviimpi, erittäin ystävällinen ja kiltti
luonne.
Bono 16787/08 NUO EH 4
2‐vuotias vahvaluustoinen uros, jolla on vahva uroksen pää. Vahvat posket. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Etukulmaukset ovat OK, takana
saisivat olla voimakkaammat. Kinnerkulmaus on liian heikkoja vähän ulospäin kääntynyt. Liikkuu sulavasti, mutta edestä liian
lyhyellä askeleella, suorien kulmausten takia. Vain vähän kiertynyt häntä. Ystävällinen ja kiltti käytös.
Alpenhirts Talent 39344/06 AVO ERI1 PU4
3‐vuotias tiivis uros, jolla tarpeellinen luuston vahvuus. Kaunis uroksen pää ja ilme. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Rodunomaisesti
kulmautunut. Etujalat antavat periksi. Vapaa ja sulava liikunta. Virheettömästi kannettu ja kiertynyt häntä. Ystävällinen luonne.
Korvien tulisi olla hieman enemmän eteenpäin ja korkeammalle asettuneet.
Alppikellon Ellute 32853/07 AVO H
2‐vuotias tasapainoinen uros, uroksen pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Hieman liikaa ylähuulia, muuten oikea ilme. Etuosa
on oikein kulmautunut, takaosa niukasti. Liikunta on sulavaa, mutta takaa hieman lyhytaskelinen. Ystävällinen ja miellyttävä
luonteinen. Kaunis väri. Vain hännän pää on kiertynyt, joka tarkoittaa, että häntä ei osu selkään.
Bisse 16783/08 AVO ERI 2
19 kuukautta vanha tasapainoinen uros. Miellyttävä uroksen pää ja ilme, täydellinen saksipurenta. Hyvä rintakehän muoto, hyvä
ylä‐ ja alalinja, virheetön seisonta. Hännän tulisi kiertyä tiiviimmin. Sulava liikunta, mutta takaa hiven ahdas. Ystävällinen luonne.
Dundee vom Sitterschlipf 44201/08 AVO H
2,5‐vuotias jolla ei ole tyypillistä uroksen ilmettä, jolla pää on narttumainen, mutta rodulle tyypillinen ilme, Hyvä ylälinja. Rodulle
tyypillisesti kulmautunut, Erittäin kauniisti kiertynyt häntä, sulava liikunta. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VAL ERI1
3‐vuotias tasapainoinen uros, kaunis pää ja ilme, täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Rodulle tyypillisesti kulmautunut.
Tyypillinen liikunta. Ystävällinen luonne. Korvat saisivat olla hiven korkeammalla.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI3
4,5‐vuotias tasapainoisesti kehittynyt uros, kaunis pää ja ilme. Rodulle tyypillisesti kulmautunut. Vahva eturinta joka liittyy
vahvaan kaulaan. Erittäin kauniisti kannettu ja kiertynyt häntä. Vapaa ja sulava liikunta. Ystävällinen luonne.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI
5‐vuotias vahva uros. Vahva uroksen pää, jossa on vahva kuono ja täydellinen saksipurenta, muutama hammas on lähes
tasapurenta. Erittäin hyvin kulmautunut, tassun kääntyvät kevyesti ulospäin. Vapaa ja sujuva liikunta. Oikein kannettu häntä.
Korvat olisivat paremmat, jos ne kannettaisiin edempänä.
Alppikellon Elking 32856/07 VAL ERI2
2,5‐vuotias tasapainoinen uros, uroksen pää, jossa on kevyesti pyöristynyt kallo‐osa, täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja
alalinja. Sujuva liikunta, johon toivoisin enemmän potkua. Etukulmaukset ovat OK, takana niukat. Kauniisti kiertynyt häntä ja
ystävällinen luonne.
Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06 VAL ERI4
Havannan ruskea vahva uros, uroksen pää, jossa on täydellinen saksipurenta, virheetön pigmentti. Hyvin syvä rintakehä, oikein
kulmautunut, ei aivan tyypillinen ylä‐ ja alalinja. Sujuva liikunta, hyvin kannettu ja kiertynyt häntä. Oikea karvan laatu Hiven liian
pitkä.Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 ROP‐VET BIS‐VET2
8,5‐vuotias uros, jolla on vielä tarpeeksi vahva luusto .Harmaantuneen karvan alta tulee esille erittäin kaunis tumma punaruskea
väri. Uroksen pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Hieman pitkä ja pehmeä selkä. Rodulle tyypillisesti kulmautunut, Sujuva
liikunta. Yhä erittäin temperamenttinen, ystävällinen luonne.
Alpenhirts Ronja 45986/08 JUN ERI1 PN2 VASERT
Vuoden vanha voimakas narttu, jolla on sopiva luuston vahvuus. Narttumainen pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐
ja alalinja ja rodulle tyypilliset kulmaukset. Erittäin hyvin kiertynyt häntä, liikkeessä on potkua, ystävällinen ja kiltti luonne.
Eijatuun Milousdotter 28289/08 JUN ERI2 PN4
15 kuukautta vanha tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla on sopiva luuston vahvuus. Nyt jo hyvä rintakehän muoto, ilmeikäs
nartun pää, jossa täydellinen saksipurenta. Erittäin kauniisti kiertynyt häntä. Kulmaukset edessä OK takana niukat. Sujuva
liikunta, jossa on potkua. Ystävällinen luonne.
Eijatuun Min Kära 28290/08 JUN ERI3
15 kuukautta vanha tasapainoinen narttu. Feminiini pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Kevyesti pyöristynyt päälaki. Hyvä
ylä‐ ja alalinja. Rodulle tyypilliset kulmaukset. Virheettömästi kannettu ja kiertynyt häntä. Sulava liikunta, jossa on potkua.
Ystävällinen ja kiltti luonne.
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Eijatuun Minne‐Maj 28291/08 JUN EH4
15 kuukautta vanha, erittäin hento narttu. Nartun pää, jossa on saksipurenta. Korvat ovat tällä hetkellä hieman isot siroon
päähän verrattuna ja niiden pitäisi olla asettuneet korkeammalle. Hännän tulisi olla paremmin kiertynyt. Nartun tulee saada lisää
massaa. Vapaat ja sujuvat liikkeet. Ystävällinen.
Alpenhirts Sabina 46867/07 NUO ERI1 PN1 SERT ROP BIS2
2‐vuotias tasapainoinen narttu, erittäin narttumainen pää, jossa on täydellinen saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Rodulle
tyypilliset kulmaukset , erittäin kauniisti kiertynyt häntä. Vapaat, sujuvat liikkeet, jossa on potkua. Ystävällinen ja miellyttävä
luonne.
Alpenhirts Sarah 46869/07 NUO ERI2
2‐vuotias hieno tasapainoinen narttu. Kaunis nartun pää, jossa on saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Erittäin kauniisti kiertynyt
häntä. Rodulle tyypilliset kulmaukset, liikkeissä on potkua. Ystävällinen ja kiltti luonne.
Billa 16786/08 NUO H
19 kuukautta vanha narttu, jolla on sopiva luuston vahvuus. Kaunis nartun pää, jossa on täydellinen saksipurenta, kulmahampaat
ovat nyt jo aika kuluneet. Hyvä ylä‐ ja alalinja, hieman pitkä selkä. Kantaa häntäänsä rodulle tyypillisesti. Kulmaukset edessä OK
takana niukat. Takaliikkeet ovat rajoittuneet ja epäsäännölliset. Luonteeltaan valmis puolustamaan.
Alppikellon Amanda 41751704 AVO EH1
5 ‐vuotias narttu, jolla on hyvä luuston vahvuus, paljon valkoista väriä, erikoisen paljon päässä. Vahva mutta vielä nartun pää,
hieman pyöreä kallo‐osa. Takakulmaukset ovat voimakkaan korostuneet, hieman pitkä selkä, vapaat ja sujuvat liikkeet.
Ystävällinen luonne.
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI1 PN3
2,5‐vuotias tasapainoinen narttu, jolla on hieman vaalea punaruskea väri. Narttumainen pää, jossa on täydellinen saksipurenta.
Hyvä ylä‐ ja alalinja. Rodulle tyypilliset kulmaukset, sulava liikunta, jossa on potkua, mutta takaa hieman ahtaat liikkeet. Häntä
saisi kiertyä paremmin. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI3
3‐vuotias iso ja vahva narttu, tasapainoinen, mutta minä kaipaan feminiinisyyttä. Täydellinen saksipurenta, runkoon sopiva pää.
Voimakkaat kulmaukset. Tyypillinen liikunta, jossa on potkua. Häntä voisi kiertyä paremmin. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Tiziana 39347706 VAL ERI2
3‐vuotias vahva tasapainoinen narttu. Kaunis nartun pää, jossa on saksipurenta. Hyvä ylä‐ ja alalinja. Rodulle tyypilliset
kulmaukset ja liikunta, jossa on potkua. Häntä saisi kiertyä paremmin. Ystävällinen luonne.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI4
Havannan ruskea, erittäin vahva narttu, joka saisi olla hiven feminiinimpi. Täydellinen saksipurenta. Virheettömät kulmaukset,
sujuva liikunta. Hännän tulisi kiertyä paremmin, ystävällinen luonne.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI
5‐vuotias narttu, nartun pää. jossa on täydellinen saksipurenta, hieman alas asettuneet korvat. Rodulle tyypilliset kulmaukset,
sujuva liikunta, ystävällinen luonne.
Alpenhirts Zarita 21414/01 VET ERI1 VSP‐VET
8‐vuotias ikäisekseen harmaantunut paljon. Narttumainen pää, täydellinen saksipurenta, hieman pyöreät silmät, hieman alas
asettuneet korvat. Rodulle tyypilliset kulmaukset ja liikkeet. Yhä temperamenttinen luonne. Häntä saisi kiertyä paremmin.

20090830 TERVAKOSKI KV, Klok T´Hart Marion, Alankomaat
Alpenhirts Santi 46871/07 NUO ERI2 PU3 VASERT
Melkein 2–vuotias, tyypillinen uros. Miellyttävä pää, silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä purenta. Hyvä ylälinja, hyvin
kulmautunut, hyvä häntä. Hyvä luusto, kaunis väritys, liikkuu hyvin.
Alpenhirts Superman 46874/07 NUO ERI1 PU1 SERT CACIB ROP RYP2
2‐vuotias erittäin tyypillinen uros, jolla on miellyttävä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Erittäin
miellyttävä väritys, hyvä häntä. Liikkuu erittäin hyvin.
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VAL ERI1 PU2 VACACIB
3‐vuotias, erittäin miellyttävä uros. Tyypillinen pää, tummat silmät, hyvä purenta. Erittäin miellyttävä runko ja ylälinja. Kauniit
värit, hyvin kulmautunut. Hyvä häntä, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Tiziana 39347/06 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
3‐vuotias tyypillinen narttu. Miellyttävä pää, tummat silmät, hyvä purenta. Hyvä ylälinja, runko ja kulmaukset. Miellyttävä
väritys, hyvä häntä, liikkuu hyvin ja hyvä karvapeite.
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20090905VANTAA K, Jan de Gids, Alankomaat
Alpenhirts Santi 46871/07 AVO ERI1PU1 VSP MVA
Miellyttävä tyypillinen uros, hyvä pää, keskiruskeat silmät. Hyvin asettuneet tyypilliset appenzellin korvat. Täydellinen
saksipurenta. Hyvin kulmautunut. Hyvä luusto ja runko. Miellyttävä karvapeite ja värimerkit, pieni valkoinen täplä niskassa.
Kantaa häntäänsä kauniisti. Liikkuu vapaasti.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN1 ROP
Kaunis 3‐vuotias narttu. Erittäin feminiininen ja tyypillinen nartun pää. Hyvät korvat, silmät ja hampaat. Hyvä luusto. Suorat
raajat ja tiiviit käpälät. Hyvä runko, kantaa häntäänsä riittävän hyvin. Hyvä karvapeite. Kauniit värimerkit. Kauniisti kulmautunut,
liikkuu vapaasti ja joustavasti. Hyvä luonne.

20090912 HELSINKI R, Teija Salmi‐Aalto
Alpenhirts Samson 46870/07 AVO ERI1 PU1 SERT VSP MVA
2‐vuotias, erittäin hyvän tyyppinen, keskikokoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunislinjainen, sopivan vahva uroksen
pää, jossa oikeat linjat ja mittasuhteet. Hyvät silmät, oikein sijoittuneet korvat. Purenta OK. Hyvä vahva kaula, hyvä säkä ja
selkälinja. Eturinta saa vielä täyttyä ja runko voimistua. Hyvin sijoittuneet lavat, mutta hieman pysty, lyhyt olkavarsi.
Rodunomaiset kulmaukset takana. Sopiva luuston vahvuus. Erinomainen häntä, liikkuu löysästi edestä, hyvin takaa. Hyvä
joustava ja pitkä sivuaskel. Rodunomainen kokonaisuus ja olemus. Runko tarvitsee vielä aikaa. Kaunis kokonaisuus.
Alppikellon Ellute 32853/07 AVO H
2v 2kk keskikokoinen uros, joka on aavistuksen pitkä mittasuhteitaan. Vahva uroksen pää, jonka toivoisin täyteläisemmäksi
silmien alta. Hyvät silmät. Hyvin sijoittuneet korvat. Alaleuka saisi olla hieman vahvempi. Vahva kaula ja hyvä ylälinja. Leveä
eturinta joka saa täyttyä. Sopiva luusto. Hieman pysty lapa. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu ikäisekseen yhdensuuntaisesti
ja hyvällä askelpituudella. Häntä ei tänään kierry rodunomaisesti ja on lähes täysin avoin. Muilta osin rodunomainen olemus.
Erinomainen käytös. Kaunis väritys.
Alpenhirts Ronja 45986708 JUN ERI1 PN2 SERT
13 kk, erinomaista tyyppiä oleva, hyvät mittasuhteet, keskikokoinen, kaunislinjainen nuoren nartun pää, jossa ilmettä häiritsevät
pyöreät silmät. Voisi olla hieman täyteläisempi silmien alta. Erinomainen kaula, hyvä ylälinja. Ikäisekseen hyvä rintakehä ja
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa, liikkuu ikäisekseen erinomaisen yhdensuuntaisuudella ja askelpituudella. Erittäin
hyvä häntä. Riittävät valkeat värimerkit. Rodunomainen olemus ja käytös. Kauniisti esitetty.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN1 ROP
3‐vuotias, erinomaista tyyppiä oleva, keskikokoinen, hyvät mittasuhteet omaava narttu. Kaunislinjainen, hyväilmeinen nartun
pää, jossa hyvät silmät, kauniisti sijoittuneet korvat. Hyvä vahva kaula. Hyvä ylälinja. Kauniisti täyttynyt eturinta ja tasapainoinen
runko. Hyvä luuston vahvuus. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella. Häntä voisi olla
tiiviimmin kiertynyt seistessä, liikkeessä riittävästi. Kaunis rodunomainen kokonaisuus. Erinomainen käytös. Hyvin esitetty.

20090913 PORVOO K, Nils Molin, Ruotsi
Dundee vom Sitterschlipf 44201/08 AVO EH1
Erittäin hyvä kokonaisuus, hyvin muotoutunut pää. Virheettömät korvat, hyvä purenta ja otsapenger. Hyvät kulmaukset
eturaajoissa, hyvä rintakehä, aivan liian niukat kulmaukset takana ja liikkuu lyhyellä askeleella.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU1 VSP
Erinomainen urosmainen kokonaisuus. Hyvä kuono‐osa ja otsapenger, hyvin muotoutunut rintakehä, hyvät eturaajojen
kulmaukset, liikkuu hyvin, hyvä karvapeite ja väri.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI1 PN1 ROP
Erinomainen kokonaisuus, feminiini ilme. Hyvät silmät, otsapenger ja kuono‐osa. Virheettömät korvat. Erittäin hyvät eturaajojen
kulmaukset. Hyvä runko ja liikkeet.

20090926 ECKERÖ KV, Peter Machetanz, Saksa
Alppikellon Emilia S49130/2007 FI32861/07 VAL ERI1 PN1 SERT CACIB ROP MVA
2,5 vuotta vanha tyypillinen rotunsa edustaja, virheetön pää, ruskeat silmät, virheetön purenta ja pigmentointi. Virheetön runko,
erittäin hyvä etuosa, hyvä lihaksisto, erittäin hyvin kulmautunut. Oikea karvan laatu ja väritys. Hyvä luonne , liikkuu erittäin
hyvin.
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20091024 HÄMEENLINNA R, Matti Luoso
Eijatuun Nova 53964/05 AVO ERI1 PU1 SERT ROP MVA
Erinomaista tyyppiä edustava uros. Kuono‐osa voisi olla hieman vahvempi. Oikea purenta. hyvät silmät ja korvat. Vahva kaula.
Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta ja runko, sopivin kulmauksin. Hyvä hännän kiinnitys ja kanto. Liikkuu hyvällä askeleella ja
takapotkulla. Hyvä käytös.

20091025 SEINÄJOKI KV, Elin Norrmanseth, Norja
Alpenhirts Ronja 45986/08 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
14 kuukautta vanha. Hyvä koko, erittäin hyvän muotoinen runko. Miellyttävä pää, joka on oikean muotoinen. Rintakehän ja
eturinnan tulee vielä kehittyä. Hyvä luusto ja raajat. Oikein kulmautunut takaa, oikean pituinen reisi. Selkälinja voisi olla hiven
tasaisempi. Hyväasentoinen häntä. Erittäin hyvä väri ja väritys.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL EH1
4‐vuotias, miellyttävän kokoinen. Ilmettä häiritsee aika vaaleat silmät ja korvat, jotka eivät ole asettuneet oikein. Hyvä kaula,
luusto ja raajat. Hyvin kulmautunut takaa, hyvä reiden pituus. Hyvin täyttynyt runko. Liikkuu erittäin hyvin joka puolelta
katsottuna. Häntä voisi olla asettunut hieman korkeammalle ja kiertyä paremmin. Voisi olla hieman kiinteämpi.
Hyvä karvapeite ja väri.

20091121 JYVÄSKYLÄ KV, Paavo Mattila
Alppikellon Imago 19234/09 PEK1 KP ROP‐pentu
Kaunis sopusuhtainen pentu. Hyvän mallinen pää. Kaunis ilme. Erinomainen runko. Hyväasentoiset raajat. Erittäin hyvä karva ja
häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös. Hyvin lupaava.
Alppikellon Idoli 19238/09 PEK2 KP
Kaunis pentu. Kaunisilmeinen pää. Kaula voisi olla aavistuksen pidempi. Erinomainen runko. Hyvät raajat. Hyvä karvapeite ja
häntä. Erittäin hyvät sivuliikkeet. Miellyttävä käytös.
Alppikellon Inanna 19241/09 PEK1 KP VSP‐pentu
Erittäin hyvä pentu. Kaunis pää. Hyvä ilme. Erittäin hyvä runko, ylälinja ja raajat. Hyvä karvapeite ja häntä. Liikkuu erittäin hyvin.
Miellyttävä luonne.
Basso 16784/08 NUO EH1
Hyvin rakentunut nuori uros. Hyvä pää ja voimakas kaula. Sopusuhtainen runko, hyvät raajat. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu hyvin.
Saisi esiintyä rauhallisemmin.
Bono 16787/08 NUO H
Hyvärakenteinen uros. Hyvä pää. Kaula voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä runko. Hyväasentoiset raajat. Häntä saisi olla
tiiviimpi. Hyvä karva ja liikkeet. Hyvä luonne.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä pää ja kaula. Sopusuhtainen runko. Hyväasentoiset raajat. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu hyvin.
Miellyttävä luonne.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Kaunis uros. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää, erinomainen runko. Hyvä ylälinja. Hyväasentoiset raajat, liikkuu hyvin. Hyvä karva ja
häntä. Esiintyy ajoittain hieman raisusti.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL EH2
Hyvin rakentunut narttu, joka saisi olla vieläkin kiinteämmässä kunnossa. Hyvä pää ja kaula, hyvä runko, saisi olla jäntevämpi ja
ylälinja parempi. Hyväasentoiset raajat. Hyvä karva, saisi kantaa häntäänsä paremmin. Liikkuu riittävän tehokkaasti. Miellyttävä
luonne.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP
Hyväkuntoinen narttu. Hyvä pää ja ilme. Hyvät rungon mittasuhteet. Hyväasentoiset raajat. Hyvä karvapeite. Hyvä hännän
kiinnitys. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne. Voisi kantaa häntäänsä liikkeessä vieläkin paremmin.
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL EH3
Hieman hermostuneesti esiintyvä narttu. Hieman kevyt piirtoinen pää. Rintakehä voisi olla hieman pitempi ja ylälinja parempi.
Hyväasentoiset raajat, saisivat olla hieman vankemmat. Hyvä karva. Saisi kantaa häntäänsä paremmin.
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20091128 TURKU KV, Zorica Salijevic, Ruotsi
Shellendorfs Chevy Chopper 18327/09 PEK1
Erittäin miellyttävä nuori uros. Tyypillinen pää jossa on hyvä pigmentti. Vahva kaula, hyvä ylä‐ ja alalinja. Hyvin kulmautunut.
Erittäin hyvä luonne. Tarvitsee lisää kehäharjoitusta.
Alpenhirts Superman 46874/07 AVO ERI1 PU2 SERT VACACIB MVA
Vahva ja hyvin kehittynyt. Erinomainen pää ja erittäin hyvin pigmentoitunut. Virheettömästi kulmautunut. Erittäin miellyttävä
luonne.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Vahva ja hyvin kehittynyt. Tyypillinen pää, vahva kaula. Erittäin hyvin pigmentoitunut ja kulmautunut. Erittäin hyvä kehäkäytös
Alpenhirts Ronja 45986/08 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Vahva ja hyvin kehittynyt narttu. Hyvät mittasuhteet päässä ja muualla rungossa. Erinomaisesti kulmautunut, Erittäin miellyttävä
kehäkäytös.
Alpenhirts Sabina 46867/07 AVO ERI1 PN2 VARASERT CACIB
Hyvin kehittynyt ja esiintyvä. Hyvä pigmentaatio ja kulmaukset. Runko on täynnä massaa. Hyvin maatavoittavat liikkeet.
Erinomainen luonne.
Alppikellon Eloisa 32860/07 AVO ERI2 PN3 VACACIB
Hyvin kehittynyt ja esiintyvä. Hyvä pigmentaatio ja laatu. Oikein kulmautunut. Erittäin miellyttävä luonne.

20091212 HELSINKI KV, Satu Ylä‐Mononen
Alp Tri Colour Alen RKF 2200423 NUO ERI1 SERT
Kookas vahvarakenteinen uros, oikean mallinen pää, hyvä ilme, kauniit tummat silmät. Hyvä runko ja eturinta, hieman pitkä
lanne osa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hieman ilmava häntä. Paksu turkki, hyvät värimerkit, saisi olla lisää temperamenttia.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP V‐09
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvän mallinen uroksen pää. Hieman kookkaat korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto ja runko.
Tasapainoiset kulmaukset, hyvin kiertynyt häntä,
hyvä turkki ja kauniit värimerkit. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI4 PU4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta, voimakkaat posket. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva luusto, hyvä eturinta, runko saisi olla
voimakkaampi ja tasapainoisemmin kulmautunut. Erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella, ei parhaassa turkissa.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VAL ERI3 PU3
Tasapainoinen vahva valio uros. Erinomainen pää ja ilme, niukka otsapenger. Erinomainen runko ja eturinta. Riittävä luusto,
niukasti kulmautuneet raajat. Erinomaisesti kiertynyt häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, erinomaisella askelpituudella. Hyvä
turkki ja väri. Rodunomainen temperamentti.
Galant v.d. Niesenflanke 13048/07 VAL ERI2 PU2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen uroksen pää, hyvä ilme, vahva luusto. Riittävä runko, saisi olla voimakkaammin
kulmautunut takaa. Erinomainen häntä, hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvin edestä.
Alpenhirts Ronja JUN ERI1 PN3 SERT JV‐09
Erinomainen tasapainoinen narttu, hyväilmeinen nartun pää. Hyvä eturinta ja runko, vahva luusto, tiiviit käpälät, riittäväsi
kulmautuneet raajat, erinomainen häntä. Liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvät värimerkit, kaunis tan väri.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI2
9 kk lupaava juniori, jolla vielä aivan vauvan pää, pyöreät silmät, pysty kaula. Hyvä eturinta ja runko, hieman pitkälanneosa.
Hyvin kulmautuneet raajat, hyvin kiertynyt häntä. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkuu kauttaaltaan hyvin.
Alp TriColour Ayna RKF2200424 NUO ERI1PN4 VASERT
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen nartun pää, hyvät tummat silmät. Hyvä eturinta. Tarvitsee lisää runkoa, riittävät
kulmaukset, erinomainen häntä, hyvät liikkeet, hyvä turkki ja värimerkit
Eijatuun Min Kära 28290/08 NUO ERI2
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä ilmeinen nartun pää ja kaula ja ylälinja. Riittävä luusto, vahva runko. Tasapainoisesti
kulmautuneet raajat, hyvä häntä, hieman pitkä lanneosa, liikkuu kauttaaltaan hyvin.
Alpenhirts Sabina 46867/07 AVO ERI1
Hyvä koko ja mittasuhteet, hyvä ilmeinen nartun pää, kookkaat silmät, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta, riittävä Runko, hyvin
kiertynyt häntä, erinomaiset kulmaukset, liikkuu kauttaaltaan hyvin, ei parhaassa turkissa, hyvät värimerkit.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI3
Kookas narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää, kaunis kaula ja ylälinja. Riittävä luusto, hyvä runko.
Voimakkaasti kulmautunut takaosa, niukasti edestä. Välttävästi kiertynyt häntä. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, hyvin
edestä, ei parhaassa turkissa tänään.
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Alpenhirts Ultrabra 23596/05 VAL ERI1 PN1 VSP V‐09
Erinomainen koko ja mittasuhteet, hyväilmeinen nartun pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen eturinta, hyvä runko,
tasapainoiset kulmaukset, riittävä luusto, hyvä häntä. Avonaiset käpälät. Liikkuu hieman leveästi edestä, erinomaisella
askelpituudella. Erinomainen turkki, hyvät värimerkit
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI
Hyvä koko ja mittasuhteet. Matalalle kiinnittyneet korvat, muuten hyvä pää. Hyvä kaula ja ylälinja, vahva runko ja luusto. Häntä
saisi kiertyä huomattavasti tiiviimmin. Liikkuu kinnerahtaasti takaa, muuten hyvin.
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI4
Pienikokoinen ja aavistuksen kevytrakenteinen narttu. Hyvä ilmeinen nartun pää, matalalle kiinnittyneet korvat, kevyt luusto.
Pehmeät ranteet, tasapainoiset kulmaukset, riittävästi kiertynyt häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Nokinen tan‐ väri.
Fortuna Brown z Ticheho udoli VAL ERI2 PN2
Kaunisrakenteinen, havannan ruskea valio. Eriomainen nartun pää, hieman vaaleat silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä
runko ja eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät. Hyvin kiertynyt häntä, liikkuu kauttaaltaan erinomaisesti. Hyvä turkki ja väritys.
Alpenhirts Zarina 21418/01 VET EH1
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikean mallinen pää, hieman ilmavat korvat. Erinomainen runko ja eturinta. Painuneet ranteet.
Riittävät kulmaukset. Liikkuu jo hieman kankeasti. Hyvä turkki, haalistunut tan väri. esiintyy erinomaisesti.

20091213 HELSINKI KV, Rune Fagerström
Alpenhirts Rocky 45983708 JUN ERI1 PU3 SERT PMJV‐09
1 v. Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen koko. Hyvät rungon mittasuhteet. Oikea sukupuolileima ja vahvuus.
Hyvänmallinen pää. Hieman pyöreät silmät. hienot korvat. Kaula liittyy hyvin lapoihin. Hyvät kulmaukset. Oikea luusto. Hyvä
karva ja häntä. Liikkuu hyvin.
Alp TriColour Alen RKF2200423 NUO EH1
Nuori uros jolla voisi olla tiiviimpi runko. Hyvä koko. Hyvä pään pituus, kuono‐osa voisi olla vahvempi. Sopiva otsapenger. Hyvät
silmät ja korvat. Hyvä rintakehä, erinomainen luusto. Liikkuu hyvin. Avoin karva, saisi kantaa häntäänsä paremmin. Haalistunut
kirsu.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI3 PU4
Erinomainen tyyppi ja koko. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pään muoto. Hieman
pyöreyttä silmissä. Korvat voisivat olla pienemmät. Hyvä otsapenger. Oikea kaula, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana.
Oikea luusto. Hyvä karva ja häntä. Erinomainen lihaskunto – kunnia omistajalle!
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI4
Erinomainen tyyppi ja koko. Oikeat rungon mittasuhteet. Rintakehän tulee vielä täyttyä, mutta riittävä ikäisekseen. Hyvä
sukupuolileima. Täyteläinen pää, hieman pyöreät silmät. Hyvät korvat. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset. Hieman
löysyyttä kyynärpäissä. Erinomainen raajojen luusto. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP PMV‐09
Linjakas tasapainoinen kokonaisuus. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Oikean mallinen pää. Hieno ilme ja korvat. Hyvä runko.
Hieman pitkä lanne‐osa. Erinomainen luusto. Hyvät raajat, hyvä karva ja häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hieno
kokonaisuus.
Fram Brown z Ticheho udoli 11225/06 VAL ERI
Havannan ruskea. Erinomainen koko. Hyvät neliömäiset mittasuhteet. Hyvä kuono‐osa. Hieman pyöreyttä kallo‐osassa ja
silmissä. Erinomainen vahva kaula, hyvä eturinta. Sopivat kulmaukset edessä ja takana. Hyvä runko. Erinomainen raajojen
luusto. Hieman kapea takaa, muuten liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä karva ja häntä.
Galant v.d. Niesenflanke 13048/07 VAL ERI 2 PU2
5 v. Keskikokoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. vahva alaleuka. Kaunis ilme ja korvat. Hyvä kaula,
joka liittyy hyvin lapoihin. Hyvä ylälinja. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä karva ja häntä. Esitetään hienossa lihaskunnossa.
Alpenhirts Ronja 45986/08 JUN ERI1 PMJV‐09
16 kk. Erinomainen tyyppi. Erinomaiset nartun mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää. Hyvä ilme. Hyvin asettuneet korvat.
Sopiva kaula. Hyvä eturinta, tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä runko. Vielä pehmeyttä ranteissa, muuten hyvät
raajat. Hyvä karva ja häntä. Liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI 2
Erinomainen koko, 9 kk. Hienot mittasuhteet. Hyvä sukupuolileima. Kallon tulee vielä tasottua, turhan paljon otsapengertä tällä
hetkellä. Erinomainen kaula, hyvä eturinta. Sopiva runko, hyvä ylä‐ ja alalinja. Erinomainen luusto, vielä hieman pehmeä karva.
Ihastuttava luonne. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Alp TriColour Ayna RKF 2200424 NUO ERI1 PN3 SERT
1,5v. Erinomainen tyyppi ja koko. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, kauniit tummat silmät. Hyvä ilme, hyvät
pienet korvat. Sopiva kaula, joka liittyy hyvin lapoihin. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Sopiva luusto. Hyvä karvan laatu ja
häntä. erinomainen liikkuja.
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Eijatuun Min Kära 28290/08 NUO ERI 2
Hyvin linjakas narttu, hyvä sukupuolileima. Oikeat rungon mittasuhteet. Pää saisi olla kiilamaisempi. Hyvä kaula, riittävä eturinta.
Hieman avonaiset kulmaukset edessä ja takana, mutta tasapainossa keskenään. Hyvä tilava runko. Erinomainen luusto, hieman
löysyyttä edessä, muuten liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Sabina 46867/07 AVO ERI1 PN4 VASERT
2 v. Hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Koira esitetään hyvin jäntevässä lihaskunnossa. Hyvän mallinen pää, hieman pyöreyttä
silmissä. Oikein asettuneet korvat. Hyvä kaula, hyvä olkavarren pituus. Riittävä runko, sopiva luusto. Liikkuu hyvin. Hyvä, tiivis
karva ja häntä.
Alpenhirts Tirlittan 39348/06 VAL ERI 3
3 v. Hyvä koko. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Kaunis hyvän mallinen pää. Upea ilme. Hyvä kaula, sopivat etu‐ ja
takakulmaukset. Hyvä rinnan syvyys. Erinomainen luusto. Hyvät raajat ja käpälät. Ei parhaassa karvassaan tänään. Häntä saisi
olla tiiviimpi liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella.
Alpenhirts Ultrabra 23596/05 VAL ERI 2
Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvin tasapainoinen. Oikeat rungon mittasuhteet. Liikkuu vaivattomasti. Hyvän mallinen pää, kaunis
ilme. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Sopiva luusto. Hienossa lihaskunnossa. Hyvä karva. Miellyttävä käytös.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI 4
5 v. Reilun kokoinen, silti oikea sukupuolileima. Hyvän mallinen pää, jossa hyvä kiilan muoto. Hieman vaaleat silmät. Hyvin
kulmautunut etuosa. Hyvä rintakehä, riittävät takakulmaukset. Hyvä luusto. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä karva. Häntä saisi
olla paremmin kiertynyt. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös.
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI
Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Oikea sukupuolileima. Turhan pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat, sopiva kaula.
Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Voisi olla aavistuksen vahvempi luusto ja runko. Litteät käpälät. Pehmeä peitinkarva.
Normaalit liikkeet.
Fortuna brown z Ticheho udoli 11224/06 VAL ERI1 PN1 VSP PMV‐09
Erinomainen tyyppi ja koko. Oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä pään pituus. Sopiva otsapenger, hyvä kaula. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä runko, oikea alalinja. Erinomainen luusto. Hyvät raajat ja käpälät. Erinomainen tiivis karvapeite. Liikkuu hyvin
Miellyttävä käytös.
Alpenhirts Zarina 21418/01 VET ERI 1 VET‐ROP
9 v. narttu, joka on hyvin iloinen, nauttii olostaan. Hyvä koko, erinomaiset rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Hieman
huolimattomat korvat. Hyvä kaulan pituus, erinomainen eturinta. Hyvä runko. Ei parhaassa karvassa tänään. Liikkuu hyvin.
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