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51 näyttelyä, 216 näyttelykäyntiä
20100109 KAJAANI KV, Auli Vitikainen
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Oikea koko ja luusto. Hyvät mittasuhteet. Oikea pää ja ilme. Kookkaat silmäaukot. Purenta OK. Hyvä ylä- ja alalinja.
Oikeanlaiset raajat ja tassut. Selälle kiertyvä häntä, liikkuu hyvin.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP-JUN ROP
Oikea koko ja mittasuhteet. Runkoon sopiva luusto. Hyvä kallo, kuono voisi olla hieman vahvempi. Korvat saavat
asettua. tasapainoiset kulmaukset, vielä pehmeyttä selässä. Lupaava nuoren neidin alku.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI2 PN3
Oikea koko ja mittasuhteet. Havannan ruskea, kirsupigmentti yleisväriin sopiva. Hieman turhan pyöreät silmät (
luomipigmentti korostaa) Pyöristää hieman lanneosaa, terverakenteinen etuosa. Runkoon riittävä luusto. Lyhyehkö
karvapeite. On edukseen liikkeessä, jolloin nostaa hännänkin selän päälle.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI1 PN2
Oikea koko, hyvä luusto. Seistessä hieman löysä häntä. Narttumainen pää ja ilme, korvat voisivat olla paremmin
kannetut. Hyvä eturinta, sopusuhtaiset kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin, tasapainoinen kokonaisuus.
Alpenhirts Zarita 21414/01 VET EH1
Ikäisekseen hyvässä kunnossa oleva reipashaukkuinen narttu. Pyöristyvä kallo-osa, hyvä kuono. Narttumainen ilme.
Hyvä ylä- ja alalinja, pitäisi kantaa häntäänsä paremmin. Liikkuu edestä löysin kyynärpäin, astuu takaa ristiin, pirteä
mummo, kunniaksi omistajalleen.
20100117 LAHTI R, Harri Lehkonen
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI2 PU2
Hyvän kokoinen vahvarunkoinen uros, oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa. Hieman ulkokierteiset kyynärpäät.
oikeanlaatuinen turkki, hyvä väritys. Hyväasentoinen häntä. Esiintyy reippaasti. Hieman leveät etuliikkeet.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI1 PU1 ROP
Hyvän kokoinen erittäin vahvarunkoinen uros. Maskuliininen pää. Erittäin hyvä etuosa. Oikeat mittasuhteet. Hyvä häntä
ja takaosa. oikeanlaatuinen turkki. hyvä väritys. Esiintyy rauhallisesti ja liikkuu hyvällä askeleella.
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EH2
Tottumattomasti esiintyvä, ikäisekseen hyvin kehittynyt nuori narttu. Hyvän muotoinen pää. Tasapainoiset kulmaukset.
Hieman pitkä lanne. Hyvälaatuinen turkki, hyvä väritys. Oikea-asentoinen häntä. Hieman epäsäännölliset takaliikkeet.
Tarvitsee aikaa.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI1 PN1 VSP SERT
Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt nuori narttu. Feminiininen pää. Hyvät raajat. oikeat mittasuhteet. Hyväasentoinen
häntä. Oikeanlaatuinen turkki, hyvä väritys, esiintyy reippaasti, terveet liikkeet.
20100123 TURKU KV, Gert Christensen Tanska
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
2 -vuotias, hyvän kokoinen, erinomainen maskuliininen pää, saksipurenta. Hyvä kuono-osa ruskeat silmät, hyvät
värimerkit Erinomainen kallo, hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen runko, hyvä etuosa, takaraajat voisivat olla
paremmin kulmautuneet, hyvä luusto. Liikkuu hyvin, hyvä karvan laatu. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Sandra 46868/07 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
2-vuotias hyvän kokoinen, feminiininen pää, saksi purenta, kauniit tummat silmät, kevyt otsapenger, hiven pyöreät
silmät, ylälinja voisi olla hiven kiinteämpi, hyvin asettunut häntä. Hiven pitkä lanne. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin,
erinomainen turkin laatu. Miellyttävä luonne.
20100130 R, Matti Tuominen
Ronettas Bianca 33465/09 PEK KP ROP-pentu
Erinomaista tyyppiä oleva, miellyttävä luonteinen pentu, jolla lupaava pää, hyvä kaula. Sopiva raajojen luusto ja
väritys. Liikkuu hyvin. Esiintyy ja esitetään hyvin.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL EH1
Erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä luonteinen narttu, jolla turhan vaaleat silmät. Hyvä pää. Hyvä runko. Hyvä
raajojen luusto. Häntä turhan löysäkaarinen. Hyvät liikkeet. Esitetään hyvin.

20100207 ENO R, Tanya Ahlman-Stockmari
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EH1
Oikeat rungon mittasuhteet omaava juniori narttu. Oikein sijoittuneet korvat. Hieman lyhyt kuono-osa. Toivoisin
tummemmat silmät. Rintakehä voisi pidempi ja raajaluusto hieman voimakkaampi. Hyvä väritys ja häntä. Hieman
ujosteleva luonne. Käpälät voisivat olla kootummat. Tasapainoiset liikkeet. Esiintyy hyvin.
20100321 TAMPERE KV, Reia Leikola-Walden
Alppikellon Imago 19234/09 JUN ERI1 PN3 SERT
Mittasuhteiltaan erinomainen junioriuros, jolla sopiva vahvuus. Miellyttävä pää ja ilme, silmät voisivat olla aavistuksen
tummemmat. Erinomaiset korvat. Hyvä kaula, hieman suora olkavarsi ja eturinta saa vielä kehittyä. Ikäisekseen riittävä
runko. Rodunomaiset takakulmaukset. Hyvä häntä ja väritys. Lupaavat liikkeet.
Ronettas Brutus 33460/09 JUN EVA
Tänään valitettavasti koira ei ole käsiteltävissä.
Mittasuhteiltaan oikea 9 kk vanha uros, joka voisi olla hieman vahvempi kauttaaltaan. Vielä kovin kapea pää. Sopivat
mittasuhteet. Rodunomaiset kulmaukset. Liikkuu vielä hieman jäykästi. Turhan avoin turkki. Käytöksen takia EVA.
Schellendorfs Chilli Chivago 18329/09 JUN EVA
Hieman tanakassa kunnossa esitetty juniori uros, jota tilanne kovasti jännittää. Miellyttävä pää. Hyvät korvat. Riittävä
luusto, vahva runko. Liikkeitä mahdoton arvostella tänään. Hyvä turkki ja väri.
Eijatuun Milousson 28285/08 NUO EH1
Mittasuhteiltaan oikea, vielä kauttaaltaan kapea uros, jolla oikean mallinen pää. Kuono-osa voisi olla hieman vahvempi.
Hyvät korvat. Riittävä kaula ja luusto. Rodunomaisesti kulmautunut. Kaipaa vielä kovasti aikaa rungon kehittymiseen.
Liikkuu kapeasti edestä ja takaa. Riittävällä askelmitalla sivusta. Hyvä luonne, turkki ja väri.
Dundee vom Sitterchlipf 44201/08 AVO EH1
Pienehkö hyvässä kunnossa esitetty uros, joka saisi olla lyhyempi. Miellyttävä pää, hyvä ilme, sopiva kaula.
Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä runko. joka saisi olla lyhyempi. Hyvä karva ja väritys. Liikkuu hieman jäykästi ja
leveästi edestä. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI2 PU2 VACACIB
Erittäin vahva urosmainen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Vankka luusto ja runko, voimakas pää, joka voisi olla hieman
kuivempi. Erinomaiset korvat. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat. Hieman leveä edestä ja eturinta saisi olla
aavistuksen täyteläisempi. Liikkuu tehokkaasti, hyvällä askelmitalla. Erinomainen häntä. Hyvä turkki ja luonne.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP RYP3
Keskikokoinen, mittasuhteiltaan oikea uros, jolla erinomainen pään malli. Hieman pyöreät silmät, hyvin sijoittuneet
korvat. Riittävä kaula, sopiva luusto. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä runko ja häntä, sekä väritys ja luonne. Liikkuu
jäntevästi, hieman kapeasti takaa. Oikeat linjat.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI 4
Voimakas sukupuolileimaltaan selvä uros, joka voisi olla kauttaaltaan tiiviimpi. Vahva pää, jossa oikeat mittasuhteet.
Hyvät korvat, hyvä kaula ja runko. Sopivat kulmaukset. Lanneosa hieman pitkä. Liikkuu hieman löysästi edestä,
riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja luonne.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VAL ERI 3 PU4
Keskikokoinen tiivis vahva uros, jolla miellyttävä pää ja ilme. Hyvät korvat, hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula. Vahva
luusto ja runko, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi. Liikkuu sujuvasti, riittävällä askelmitalla. Erinomainen häntä.
Hyvä väri, turkki ja luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN EH 3
Vuoden vanha juniori, joka voisi olla hieman lyhyempi. Miellyttävä pää, stoppia ei pidä tulla yhtään lisää. Hyvät
korvat, sopiva kaula. Hyvä luusto ja runko, rodunomaiset kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sivusta riittävällä
askelmitalla, vielä hieman löysästi edestä. Hyvä väri ja turkki, sekä luonne.
Alppikellon Inanna 19241/09 JUN EH 1
Hyvin kehittynyt vuoden vanha juniori, jolla sopiva luuston vahvuus. Oikealinjainen pää, kuono-osa saa vielä kehittyä.
Turhan vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Riittävä kaula. Hyvin kehittynyt runko. Liikkuu vielä löysästi edestä, sivusta
riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Ronettas Bianca 33465/09 JUN EH 4
9 kk vanha, luonnollisesti vielä kovasti kehitysvaiheessa oleva juniori narttu. Miellyttävä ilme, mutta pää vielä
kauttaaltaan kovin kapea ja kuono-osa saa vielä vahvistua. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto. Rungon tulee vielä
kehittyä. Liikkuu vaivattomasti riittävällä askelmitalla. Hyvä väri, turkki ja esitettään erittäin hyvin. Kaipaa vain aikaa.
Ronettas Blondie 33466/09 JUN EH 2
Hyvin kehittynyt 9 kk vanha juniori, jolla miellyttävä pää. Silmät voisivat olla hieman tummemmat. Hieman
epäsymmetrinen pään väritys. Sopiva luusto. Hyvin kehittynyt runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Voisi olla
edukseen hieman hoikempana. Liikkuu vielä hieman jäykästi takaa. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja luonne. Voisi olla
aavistuksen lyhyempi.

Alpenhirts Ronja 45986/08 NUO ERI 1 PN1 SERT CACIB VSP
Mittasuhteiltaan oikein miellyttävä nuori narttu, jolla oikein mallinen pää. Silmät voisivat olla aavistuksen tummemmat.
Hyvät korvat, hyvä kaula. Rodunomaiset kulmaukset. Riittävä runko. Eturinta saa vielä syventyä Erinomainen häntä.
Liikkuu sujuvasti hyvällä askelmitalla. Erinomainen väri, turkki ja luonne.
Eijatuun Milousdotter 28289/08 NUO ERI 2 PN3 VASERT
Mittasuhteiltaan oikea, hyvin kehittynyt narttu, jolla miellyttävä pää. Kuono-osa voi vielä vahvistua. Hyvä kaula ja
runko. Rodunomaiset kulmaukset. Liikkuu vielä edestä löysästi. Esiintyy tänään hiukan kurittomasti ja liikkeitä siksi
vaikea arvostella. Liikkuu halutessaan riittävällä askelmitalla. Hyvä väri ja turkki. Ystävällinen, mutta kuriton.
Alppikellon Adalmiina 41753/04 VAL EH 3
Hyvin vahva valionarttu, joka saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Sivusta oikean mallinen pää, hieman pyöreät silmät,
jotka voisivat olla tummemmat. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Hyvin kehittynyt runko. Turhan pitkä lanneosa. Sopivat
kulmaukset. Liikkuu hieman kapeasti takaa ja kauttaaltaan löysästi tänään. Miellyttävä luonne. Hyvä väri. Hyväksyttävä
häntä.
Alppikellon Arietta 41752/04 VAL ERI 2 PN4
Voimakas narttu, jolla melko hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää. Hyvä ilme ja korvat. Silmät voisivat olla hieman
tummemmat. Hyvä runko ja luusto. Aivan liian löysä häntä. Liikkuu tehokkaasti. Tänään hieman avoin turkki. Hyvä
väritys ja luonne.
Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Keskikokoinen riittävän vahva narttu, jolla miellyttävä pää. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Rodunomaisesti kulmautunut.
Liikkuu kapeasti takaa, riittävällä askelmitalla sivusta. Hyvä ylälinja liikkeessä. Miellyttävä luonne. Hyvä väritys ja
karva.
20100405 LAPPEENRANTA K, Dagmar Klein, Romania
Alpenhirts Patriot 13624/09 JUN EH1
Oikea tyyppi, erinomainen pää ja ilme. Virheettömät värimerkit. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Virheetön liikunta.
Tänään hyvin ujo, mutta miellyttävä luonne. Tarvitsee lisää kehätottumusta.
Dundee vom Sitterschlipf 44201/08 AVO ERI 1 PU2 SERT
Oikea tyyppi, oikeat mittasuhteet ja pää. Virheetön purenta. Virheettömät rungon mittasuhteet. Virheetön liikunta.
Erittäin miellyttävä luonne, mutta tarvitsee paljon lisää kehäharjoitusta.
Alppikellon Elking 32856/07 VAL ERI 1 PU1 ROP
Oikea tyyppi, erinomainen pää ja ilme, virheetön purenta. Erinomaiset rungon mittasuhteet Oikean mallinen etuosa.
Virheettömät liikkeet. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET EH1
Oikea tyyppi, virheetön pää ja ilme, oikeat mittasuhteet rungossa. Riittävän hyvät liikkeet. Miellyttävä luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Oikea tyyppi, virheetön pää ja ilme, väritys, purenta ja rungon mittasuhteet. THE HOCKS voisivat olla enemmän
yhdensuuntaiset liikkeessä. Erittäin miellyttävä luonne, mutta tarvitsee hiven lisää kehäharjoitusta.
20100410 KANKAANPÄÄ R, Harto Stockmari
Alpenhirts Phantom 36239/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin urosmainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet, hyvä pää, leikkaava purenta, alaleuka saa vielä vahvistua.
Hyvä kaula ja runko. Normaalisti kulmautunut. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä karvan laatu. Liikkuu joustavalla
askeleella, käytös OK.
Ronetta´s Bianca 33465/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Erittäin narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää, oikea purenta. Hieman painunut ylälinja. Hyvä
karva. Liikkuu hyvin, käytös OK.
20100418 VAASA KV, Maret Kärdi, Viro
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
2v,7 kk Erinomainen tyyppi. Sopusuhtainen. Rodunomaisesti kulmautunut. Keskivahva raajojen luusto. Vielä nuorekas
uros. Erinomaiset pään mittasuhteet ja muoto. Keskitummat silmät. Hyvän muotoiset oikein kannetut korvat. Oikea
hampaisto. Hyvä pigmentti. Tukeva kaula, kiinteä ylälinja. Erinomainen hännän kierre. Oikeanlaatuinen karva. Lämmin
sävyiset tan-merkit. Lähes säännöllinen Sveitsin risti rinnassa. Tehokkaat ja reippaat liikkeet. Luoksepäästävä, jopa
avoin luonne.
Eijatuun Min Kära 28290/08 NUO EH1
23 kk Ikäisekseen sopivasti kehittynyt runko, mutta vielä aavistuksen hennolta vaikuttava. Ei kovin voimakas raajojen
luusto. Rodunomaiset mittasuhteet. Terhakka nartun ilme. Hieman suippo kuono. Heikompi alaleuka, korrekti purenta.
Tummat silmät ja hyvin kannetut hieman kookkaat korvat. Koiran vahvuuteen sopiva kaula, Hiukan lyhyt rintalasta.

Oikea-asentoinen sopivasti kiertynyt häntä. Rodunomaisesti kulmautunut. Oikeanlaatuinen karvapeite. Säännölliset
värimerkit. Hiukan pidättyväinen, kuitenkin luoksepäästävä. Vaivattomat kevyet liikkeet.
20100425 LAHTI KV, Harry Tast
Alpenhirts Pontiac 36234/09 JUN H
Kevytrakenteinen ja –luustoinen 9 kk juniori, joka tarvitsee vielä lisää kokoa. Hyvä pään muoto ja ilme. Jäntevä selkä.
Pitkät käpälät. Hyvät värimerkit. Löysä häntä. Kevyet liikkeet.
Alppikellon Imago 19234/09 JUN ERI1 PU4 SERT
Hyvin kehittynyt 14 kk juniori. Hyvin rakentunut ja vaikuttava olemus. Luusto voisi olla vahvempi ja häntä tiiviimpi.
Voimakas urosmainen pää ja vaaleat silmät. Tehokkaat joustavat liikkeet.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 JUN ERI2 VASERT
Erinomainen tyyppi. Jäntevä ja tasapainoinen kokonaisuus. Komea miehekäs pää. Tiiviit käpälät. Liikkeessä hyvin
koottu. Hyvät värimerkit. Käsittelyssä vielä tottumattomuutta.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI 4
Vankkarunkoinen, tasapainoinen kokonaisuus. Voimakas urosmainen pää. Vaaleat silmät. Hyvin rakentunut etuosa.
Niukat takakulmaukset. Takaosa toimii kuitenkin hyvin liikkeessä. Etukäpälissä löysyyttä, Hyvät värimerkit. Komea
ryhti.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI 2 PU2 CACIB
Keskikokoinen, tasapainoinen ja jäntevä uros. Luustoa ja takakulmauksia voisi olla enemmän. Erinomainen pään kiila.
Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa, kyynärpäät ulkokierteiset edessä.
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VAL ERI3 PU3
Hyvin tasapainoinen, vankkarunkoinen, hyvin rakentunut uros. Oikea pään muoto. Tasapainoinen ylälinja. Hyvät
värimerkit. Kyynärpäiden tulisi olla tiiviimmät liikkeessä. Saisi esiintyä reippaammin.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI1 PU1 VSP
Vankkarunkoinen, tasapainoinen uros. Kevyt luusto. Erinomainen pään muoto ja ilme. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin
takaa, kyynärpäät saisivat olla tiiviimmät. Puutteellinen huulipigmentti.
Alppikellon Elking 32856/07 VAL EH
Erinomainen tyyppi, mutta nyt jännittynyt, eikä liikkeissä malta keskittyä- juoksee kiireisesti ja askel jää lyhyeksi.
Voimakas urosmainen pää. Luusto kevyt suhteessa runkoon. Hajavarpaiset käpälät. Niukat värimerkit.
Sennenhund Rossii Glen RKF1767383 VAL EH
Hyvin voimakas etuosa, joka on raskas suhteessa kevyempään takaosaan. Massiivinen, urosmainen pää. Voimakkaat
takakulmaukset. Juoksee takakorkeana. Avoin häntä. Niukat värimerkit. Olemuksesta puuttuu nyt ryhti ja jäntevyys.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET EH1
Sporttisessa kunnossa esitetty 9 v. veteraani. Hyvä pään kiila. Tasapurenta. Hyvät kulmaukset. Kevyt luusto. Liikkeessä
kintereet sisäkierteiset ja etuliikkeet epävakaat. Laineikas turkki. Avoin häntä.
Alpenhirts Perla 36238/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvin kaunis 9 kk juniori. Ryhdikäs ja jäntevä kokonaisuus. Kauttaaltaan korrekti rakenne. Feminiininen
kaunisilmeinen pää. Tummat silmät. Tiivis häntä. Hyvät värimerkit. Kevyt tasapainoinen ravi.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN EH2
Hyvin kehittynyt, oikeanmuotoinen rintakehä. Hyvin narttumainen, pieni pää. Vaaleat silmät. Etuasentoiset lavat. Tiivis
häntä. Takaliikkeet vielä kapeat ja kyynärpäiden tulee tiivistyä.
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EH3
Hyvin kehittynyt, tiivis ja vankka runko. Hyväilmeinen, narttumainen pää. Seistessä tasapainoinen ylälinja ja hännän
asento. Litteät käpälät. Hyvät värimerkit. Liikkeessä nostelee vasenta takajalkaa.
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN H
Hyvin kehittynyt runko, mutta käytökseltään vielä pentumainen. Hyvin narttumainen pää, loiva otsapenger. Valkoinen
väri ulottuu yli toisen suupielen. Selkä vielä pehmeä. Hyvin asettunut häntä. Takaliikkeet vielä kapeat ja kyynärpäiden
tulee vielä tiivistyä.
Alpenhirts Ronja 45986/08 NUO EH1
Lyhytrunkoinen ja vielä ilmava kokonaisuus. Luustoa ja takakulmauksia pitäisi olla enemmän. Hyvä pään muoto.
Pyöreät silmät. Selkä vielä pehmeä. Korkea hännän kiinnitys. Riittävät värimerkit. Kyynärpäät saavat vielä tiivistyä
liikkeessä.
Eijatuun Min Kära 28209/08 NUO EH2
Rungossa oikeat mittasuhteet. Puhdas pään kiila. Vaaleat silmät. Etuasentoiset, pystyt lavat ja kovin avoimet
takakulmat. Luusto on kevyt. Hyvä häntä. Takaliikkeet kapeat. Kyynärpäinen tulee tiivistyä.
Alpenhirts Sabina 46867/07 AVO EH2
Kevytrunkoinen ja -luustoinen narttu. Otsapenger on loiva. Pyöreät vaaleat silmät. Hyvät kulmat takana. Kevyt luusto.
Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin takaa. Kyynärpäinen tulisi olla tiiviimmät.

Alptricolour Ayna RKF 2200424 AVO EH1
Seistessä tasapainoinen ylälinja ja hännän asento, juoksee takakorkeana. Kaunisilmeinen narttumainen pää.
Etuasentoiset lavat. Avoin häntä. Laineikas turkki. Niukat värimerkit. Liikkeessä kyynärpäät ulkokierteiset.
20100502 SOMERO R, Marja Talvitie
Alpenhirts Sabina 46867/07 AVO ERI1 PN1 SERT ROP MVA
Erinomainen tyyppi, raajojen luusto saisi olla hieman vahvempi. Oikeat pään linjat, mutta pää kokonaisuutena voisi olla
vahvempi. Tyypillinen ylälinja, erinomainen häntä. Hieman niukat etukulmat. Hyvä väri ja erinomainen karvan laatu.
20100508 LIEKSA R, Ritva Raita
Alpenhirts Pontiac 36243/09 JUN EH1
Rakenteeltaan erittäin lupaava, innokas uros. Hyvä ilmeikäs pää, hyvä pigmentti, alaleuka on kapea. Molemmat
alakulmahampaat menevät suoraan kitalakeen. Mera Dog auttaa. Voisi olla rakenteeltaan vähän lyhyempi.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla komea pää ja hyvä purenta, 2,5-vuotias. Hyvät kulmaukset ja liikkuu
erinomaisesti. Hyvä häntä. Voisi olla lanneosaltaan hiven lyhyempi.
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EH1
Arkailee, 1v 2kk kooltaan hiven pieni. Erittäin hyvä pää, silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä purenta ja hyvin
kiinnittyneet korvat. Hyvin kulmautunut sekä edestä, että takaa. Hyvin kiinnittynyt häntä.
20100508 HELSINKI E, Elina Haapaniemi
Alppikellon Ellute 32853/07 AVO EH1
3 -vuotias itsevarma uros, joka voisi olla hivenen lyhyempi. Erittäin hyvä pään muoto, silmät ja ilme. Oikea purenta,
vahvat hampaat. Hyvin kannetut korvat. Sopiva luusto, riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Voisi esiintyä
hieman paremmin ja saisi kantaa häntäänsä tiiviimmin. Hyvä karvapeite. Liikkeiden esittämiseen tulee kiinnittää
huomiota.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL EH1
Valioitunut Somerolla 2.5.10 3-vuotias hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Ystävällinen käytös. Turhan kevytpiirteinen pää.
Oikea purenta. Keskiruskeat silmät. Hieman kookkaat korvat. Luustoa saisi olla hieman enemmän. Hyvä runko ja
riittävät takakulmaukset. Hyvin kiertyvä häntä. Hyvät takaliikkeet, mutta liikkuu löysästi edestä ja kyynärvarret
kiertyvät ulos. Hyvä karvapeite.
20100516 LAPPEENRANTA R, Marja Talvitie
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN H
Vankka, hieman hermostuneesti esiintyvä, hyvän tyyppinen narttu. Vahva pää. Hyvä ylälinja ja pää. Hyvät värimerkit.
Hieman tänään ”pallo hukassa”. Liikkuu hyvin.
20100530 JÄRVENPÄÄ K, Ritva Raita
Max 51624/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP RYP2
9 kk erinomainen tyyppi ja erinomaisessa kunnossa. Hyvä ilmeikäs pää, Hyvä purenta, pigmentti ja korvat. Hyvä
ylälinja, hyvin kulmautunut ja liikkuu erinomaisesti. Hyvä häntä.
Alppikellon Ellute 32853/07 AVO EH1
3v. Hyvä pää ja ilme, hyvä purenta ja pigmentti. Etuasentoiset lavat ja seisoo suorin koivin. Häntä ei ole kierteellä.
Liikkuu tasapainoisesti.
20100516 MYNÄMÄKI K, Zsolt Lokodi, Romania
Alpenhirts Phantom 36239/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Erittäin miellyttävä uros. Erinomainen pää. Oikea hännän asettuminen ja se kannetaan oikein. Hyvät energiset liikkeet.
Hieman ahdas takaa.
20100522 HAMINA KV, Juha Putkonen
Malvin-Carob vom Inseli im Schwentdetal 59414/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Erinomaista rotutyyppiä. Ihanne kokoinen. Erinomaiset mittasuhteet. Vahva oikean mallinen pää. Hyväasentoiset
korvat. Silmien väri turkin väriin sointuva, havannan ruskea. Hyvä purenta. oikeanmallinen rintakehä. Hyväasentoiset

oikein kulmautuneet raajat. Hyvät käpälät. Alalinja hieman nouseva. Oikein kiinnittynyt , sopivasti kiertyvä häntä.
Hieman ahtaat etuliikkeet, muutoin liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU2 CACIB
2,5 v. Hyvän kokoinen, vahvarakenteinen. Mittasuhteet ok. Vahva urosmainen pää. Kookkaat hyväasentoiset korvat.
Vaaleahkot silmät. Hyvä purenta. Vahva kaula. Erinomainen runko. Hyvä eturinta. Oikein kannettu, hyvin kiertynyt
häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Oikea karvanlaatu. Hyvät värimerkit. Hyvä askelpituus. Etuosa leveä, joka näkyy
myös liikkeessä. Saisi esiintyä itsevarmemmin.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1PU3 VET-ROP
9 v. Hyvän kokoinen, keskikokoinen, mittasuhteet ok. Oikean mallinen pää, joka jo hieman kuivunut. Hieman alas
kiinnittyneet korvat. Kauniit silmät, hyvä purenta. Ikään nähden hyvä rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman
taipuneet käpälät. Oikea karvanlaatu, selän päällä hieman lainekuutta. Oikein kiinnittynyt sopivasti kiertynyt häntä.
Liikkuu ikäisekseen hyvin. Miellyttävä käytös.
Alpenhirts Perla 36238/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
9 kk. Tasapainoisesti kehittynyt juniori narttu. Ryhdikäs olemus. Mittasuhteet ok. Lupaava narttumainen pää, jossa
oikeat linjat. Hyväasentoiset korvat. Tummat silmät. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä.
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä leveä reisi. Oikea karvan laatu. Hyvät värimerkit. Oikein kiinnittynyt sopivasti
kiertynyt häntä. Liikkuu kevyin, joustavin askelin. Miellyttävä käytös.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI2 PN2 VASERT
14 kk. Hyvän kokoinen, keskivahva. Rungoltaan hieman pitkä. Pään tulee vielä kehittyä. Hyväasentoiset kookkaat
korvat. Keskiruskeat silmät. Vielä kovin kevyt kuono-osa. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko.
Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman pitkä lanneosa. Oikea karvan laatu. Hyvät värimerkit. Oikein kiinnittynyt ,
sopivasti kiertynyt häntä. Hyvä sivuaskeleen pituus. Elää vielä hieman mörkökautta.
Eijatuun Norma 53966/05 VAL ERI1 PN3
4v. Hyvän kokoinen, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava. Kaunis narttumainen pää. Hyväasentoiset korvat.
Oikean muotoiset keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Tänään tuhti runko. Tasapainoiset kulmaukset. Karvan laatu
hieman pehmeä. Hyvät värimerkit. Oikein kiinnittynyt, sopivasti kiertynyt häntä. Liikkuu yllättävän hyvin tuhdista
kunnostaan huolimatta. Olisi edukseen hoikemmassa kunnossa. Miellyttävä käytös.
20100523 HELSINKI KV, Anne Maria Maeland, Norja
Alpenhirts Patriot 36242/09 JUN H
Hyvät mittasuhteet. Urosmainen pää ja ilme. Hyvä silmien väri. Hyvä kuono-osa. Kaunis kaula- ja selkälinja. Hyvä
hännän asento. Hyvä rinnan syvyys. Niukat kulmaukset takana. Liikkuu hyvin sivusta, hieman löysästi edestä. Käytös
voisi olla vapaampaa.
Alpenhirts Phantom 36239/09 JUN EH4
Hyvät mittasuhteet, hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä purenta. Tummat hyvän muotoiset silmät. Hyvä kaula, selkälinja on
painunut. Hyvä hännän asento. Hyvä luusto. Maatavoittava askel.
Alpenhirts Pontiac 36243/09 JUN EH3
Hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo ja korvien asento. Hyvän muotoiset ja tummat silmät. Hyvä kuono-osa ja purenta.
Hieman periksi antava selkälinja. Hyvä hännän asento. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hieman löysät kyynärpäät. Hieman
niukasti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Miellyttävä luonne.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 JUN ERI1PU3 VASERT VSP-JUN
Hyvin rakentunut uros, jolla on hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. hyvä purenta. Erittäin kaunis kaula- ja
selkälinja. Hyvä hännän asento. Hyvä takaosa, Erinomaiset liikkeet.
Max 51625/09 JUN ERI2 PU4
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis urosmainen pää ja ilme. Tummat hyvänmuotoiset silmät. Hyvä purenta. Kaunis
kaula ja kiinteä selkä. Hyvä hännän asento. Hyvä luusto. Hyvä takaosa. Erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Rocky 45983708 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Hyvin rakentunut ja kehittynyt uros. Hyvä kallo ja hyvin täyttynyt kuono-osa. Tummat hyvän muotoiset silmät. Kaunis
kaula-ja selkälinja. Hyvä rintakehä ja eturinta. Hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut takaa. erinomaiset liikkeet. Hyvä
turkin laatu.
Dundee vom Sitterschlipf 44201/01 AVO EH1
Hyvin rakentunut uros. Hyvä kallo. Voisi olla hieman enemmän täyttynyt silmien alta. Kaunis kaula ja kiinteä selkä.
Hyvä hännän asento. Hyvä rinnan syvyys. Hieman niukasti kulmautunut takaa. Hieman lyhyt askel.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI2
Vahva uros. Hyvä kallo ja kuono-osa. Silmät voisivat olla hiven tummemmat. Vahva kaula. hieman painunut selkälinja.
Hiven takakorkea. Hyvä hännän asento. Hyvä luusto. Tehokkaat liikkeet. Hyvä turkin laatu.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI3
Hyvin rakentunut uros, hyvä kallo ja kuono-osa. Hyvä purenta. Kaunis kaula- ja selkälinja. Hyvä luusto. Riittävästi
kulmautunut takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP

Hyvin rakentunut uros, jolla on hyvä tasapaino. Hyvä kallo ja kuono-osa. Kaunis kaula ja kiinteä selkä. Hyvä hännän
asento. Hyvä luusto, hyvä takaosa. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
Alpenhirts Perla 36238/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP ROP-JUN
Hyvin rakentunut ja hyvässä tasapainossa oleva narttu. Narttumainen pää ja ilme. Tummat hyvän muotoiset silmät.
Kaunis kaula ja selkälinja. Hyvä hännän asento. Hyvä rintakehä. Hyvä takaosa, Hyvä reiden leveys. Erinomaiset
liikkeet.
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN EH2
Hieman pitkän omainen, narttumainen pää ja ilme. Voisi olla täyttyneempi silmien alta. Hyvä purenta. Hyvä kaula.
Hieman laskeva selkälinja. Hyvä hännän asento. Hyvä rinnan syvyys. Hieman niukat kulmaukset takana. Liikkuu
hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä.
Alpenhirts Ronja 45986/08 NUO ERI1 PN3 VASERT VACACIB
Hyvin rakentunut narttu, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvä kallo. Voisi olla hiven enemmän täyttynyt silmien alta.
Kaunis kaula. Hiven takakorkea. Niukat kulmaukset. Hyvä hännän asento. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Miellyttävä
luonne.
Alpenhirts Sandra 468868/07 VAL ERI1 PN2 CACIB
Hyvät mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Tummat hyvin muotoutuneet silmät. Kaunis kaula ja selkälinja. Hyvä
rintakehä. Hyvä takaosa. Tehokkaat liikkeet.
20100529 JOENSUU K, Zafra Sirik, Israel
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EH1
Pienikokoinen. Narttumainen pää, oikea ilme ja värimerkit. Hyvä ylälinja ja takaosa. Liikkuu aika hyvin. Hyvin tiiviisti
kannettu häntä.
20100529 IITTI R, Paula Rekiranta
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU1 VSP ROP-VET BIS-VET3
9v. Erittäin hyväkuntoinen, tasapainoinen. Oikean mallinen urosmainen pää. Hyvät silmät ja korvat, vahva kaula.
Tanakka runko. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvä karvapeite. Hyvä askelpituus.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi, nuori narttu jolla hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää. Hyvät korvat, valpas ilme. Pitkä kaula.
Rodunomaiset kulmaukset. Hyvä luusto ja käpälät. Ikään hyvä runko. Hyvä karvapeite. Liikkuu hyvin.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI1 PN2
Erinomainen tyyppi, vankkarunkoinen narttu. Hyvät mittasuhteet Erittäin hyvä pään malli. Hyvät korvat. Hyvä kaula.
Selässä hiven pehmeyttä. Hyvä rintakehä. Lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi. Hyvä reisi ja takakulmaukset.
Hieman matala hännän kiinnitys, riittävästi kiertynyt häntä. Karva vaihtumassa, josta johtuen hieman epätasainen väri.
Erinomaiset sivuliikkeet.
20100530 JOENSUU KV, Paavo Mattila
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Hyvin rakentunut nuori narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. Hyvä jäntevä runko. Erittäin hyvät raajat.
Hyvä karvepeite ja väri. Hyvä häntä, liikkuu hyvin. Voisi esiintyä hieman reippaammin. Tyypillinen luonne.
20100530 HARJAVALTA R, Salvatore Giannone, Belgia
Alppikellon Iris 19239/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
14 kuukautta, erinomainen tyyppi, kaunis pää, tyypillinen ilme, virheetön purenta, erinomainen väri. Kantaa häntäänsä
hyvin. Erinomaiset liikkeet.
20100605 JÄMSÄ K, Satu Ylä-Mononen
Eijatuun Min Kärä 28290/08 AVO ERI1 PU1 SERT ROP MVA
Hyvä koko. Aavistuksen pitkä runko. Oikean mallinen pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Hyvä
runko, pitkä lanneosa. Riittävät kulmaukset. Liikkeessä hyvä tiivis häntä. Erinomainen sivuliike. Hyvät värimerkit,
lyhyt turkki.
20100612 KAJAANI R, Roberto Schill, Romania
Alppikellon Amador 41756/04 VALERI1 PU1 ROP

Hyvä pää, jossa on oikeat mittasuhteet. Epäsäännöllisesti asettuneet alaetuhampaat. Virheetön pää. Vahva selkä. Hyvä
etuosa ja alalinja. Hyvät raajat. Hyvä turkki ja yleinen väritys. Liikkeet voisivat olla vapaammat. Hyvä luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN EH1
Hiven vahva kallo, kuono. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula, hyvä ylä- ja alalinja. Hyvät raajat. Hyvin asettunut
häntä. Hyvä yleisväritys. Vapaat liikkeet. En voinut arvostella kunnolla koiraa sen seistessä. Tarvitsee enemmän
luottamusta.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL EH1
Narttumainen pää. Hyvin asettuneet korvat. Riittävän pitkä kaula. Hyvä ylä- ja alalinja. Voisi omata enemmän eturintaa.
Vapaat kyynärpäät. Hyvä etuosa, niukasti kulmautunut. Vapaat liikkeet. Ei esitä itseään riittävästi seistessä. Tarvitsee
lisää luottamusta. En voinut arvostella kunnolla koiraa sen seistessä.
Alpenhirts Zarita 21414/01 VET EH1
Koiran seistessä ei voi kunnolla arvostella. Hyvä pää, korvien asento on hiven liian kevyt ja korvia kannetaan hiven
kaukana päästä. Virheettömät raajat. Hyvin asettunut häntä. Liikkeet saisivat olla hiven voimakkaammat.
20100612 TUURI K, Auli Vitikainen
Ronetta´s Blanca 33465/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
Erittäin hyvän tyyppinen nuori narttu. Kaunis pää ja ilme. Otsapenger saa vielä kehittyä. Oikea runko ja raajat.
Voimakkaasti kiertyvä häntä. Turkin pituus riittävä. Karheus aste oikea. Lupaava, hyvin esiintyvä koira.
20100613 ORIVESI K, Andrew Beare, Irlanti
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN ERI1 PN1 SERT ROP
1-vuotias. Miellyttäväpäinen narttu. Hyvä korvien asento, hyvät silmät. Tumma väritys. Hyvä saksipurenta.
Erinomaisesti asettuneet lavat. Hyvä ylälinja. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen hännän kiinnitys. Rauhallinen ja
voimakas liikunta. Etukulmaukset erittäin hyvät. Suorat kintereet
20100619 KOTKA KV, Saija Juutilainen
Max 51625/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
10 kk Hyvin laadukas, hyvä runkoinen ja luustoinen. Mittasuhteiltaan miellyttävä juniori. Urosmainen pää, oikea
silmien muoto, vahva purenta. Tyypilliset kulmaukset ja käpälät. Mallikkaasti kannettu häntä. Liikkuu oikealla voimalla
ja ulottuvuudella. Hyvin lupaava kokonaisuus.
Eijatuun Nova 53964/05 VAL ERI1 PU2 CACIB
5- vuotias. Hyvärunkoinen ja -luustoinen, mittasuhteitaan erinomainen uros. Urosmainen pää, riittävä otsapenger. Hyvä
ilme ja purenta. Vahva kaula ja ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Hyvä väritys ja karvan laatu. Sopivat kulmaukset.
Liikkuu riittävällä voimalla ja ulottuvuudella. Hyvä luonne.
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN EH1
1-vuotias hyvärunkoinen, vielä hieman takakorkea juniori, joka saa vielä jäntevöityä. Narttumainen ilme, hyvä purenta,
huulipigmentti voisi olla mustempi ja otsapenger selvempi. Vielä pehmeä ylälinja. Hyvät kulmaukset ja käpälät.
Hieman pehmeät ranteet. Hyvä hännän asento, hyvä karvan laatu. Liikkuu sopivalla askeleella, mutta voimaa saa tulla
lisää. Miellyttävä luonne.
20100703 FORSSA K, Eva Liljekvist-Borg, Ruotsi
Alpenhirts Perla 36238/09 HYL
Feminiininen narttu, jolla on hyvät mittasuhteet ja ilme. Hyvä selkä & niska & hännän asento. Riittävä luusto ja
kulmaukset takana. Palkinto johtuen epänormaalista yhden ylähampaan asennosta suussa.
20100407 PORI KV, Zsoit Lokodi, Romania
Alpenhirts Pontiac 36243/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Hyvän kokoinen. Erittäin hyvä ylälinja. Virheettömästi asettunut ja kannettu korvat ja häntä. Hiven kapeat liikkeet.
Oikea purenta.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU2 CACIB
Virheetön purenta. Keskipitkä kaula. Kapeat kintereet. Hyvä etuosa. Erinomainen kuono-osa ja kallo. Hiven vaaleat
silmät. Erinomainen etuosa ja suora takaa. Keskivoimakkaat takakulmaukset.
Alpenhirts Ronja 45986/08 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Erinomainen koko. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä kuonon ja kallon mittasuhteet. Hyvät liikkeet. Kaunis kaula.
Alppikellon Iris 19239/09 NUO ERI2 PN2 VASERT VACACIB

Virheetön purenta, Hiven kapeat kintereet ja lyhyt askel. Hyvät olkapäät, hyvä rinta. Hiven avonaiset jalat. Hiven
heikko lanneosa.
20100717 MÄNTSÄLÄ K, Hans-Erik Pedersen, Tanska
Max 51625/09 JUN ERI PU1 SERT ROP ROP-JUN
Hyvä pää ja ilme. Hyvä pigmentti ja silmien väri. Hyvä purenta, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinjaa. Hyvin
asettunut ja kannettu häntä. Hyvä runko ja luusto ikäisekseen. Liikkuu hyvin. Hyvä turkin karkeus.
20100718 YLIVIESKA KV, Zsolt Lokodi, Romania
Eijatuun Minne-Maj 28291/08 AVO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Erittäin miellyttävä pää. Liian vaaleat silmät, virheetön purenta, hyvä ylälinja. Hyvin asettunut ja kannettu häntä.
Avonaiset kyynärpäät, liian ahdas takaa.
20100724 HELSINKI K, Auli Vitikainen
Max 51625/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP ROP-JUN
Aavistuksen pitkärunkoinen hieman pentumainen uros. Ihastuttava pää ja ilme, oikea purenta. Hyvin kannetut korvat.
Vielä pehmeä ylälinja. Hyvin kehittynyt ylälinja. Riittävät kulmaukset, hyvin kannettu häntä. Kaunis Sveitsinristi
rinnassa. Liikkuu ikäisekseen ominaisella tavalla. Saa vielä tiivistyä. Lupaava.
Ronetta´s Bianca 33465/09 JUN EH1
Hieman löysässä kunnossa oleva oikean kokoinen ja sopivaluustoinen narttu. Pää kehitysvaiheessa, alaleuka saa
vahvistua. Sopusuhtainen etuosa, erinomainen takaosa. Tänään selkä pehmeä sekä seistessä että liikkeessä, joka
pudottaa arvosanaa, lupaava kunhan tiivistyy.
20100725 KEMI K, Robert Bambach, Romania
Alpenhirts Sarah 46869/07 AVO ERI1 PN1 SERT ROP MVA
Erittäin ilmeikäs ja hyvä pää, erittäin vahva ja kiinteä runko. Erittäin hyvät rungon ääriviivat. Liikkuu erittäin hyvin.
20100731 RISTIINA K, Marjo Järventölä
Alpenhirts Patriot 36242/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen juniori uros. Ilmeikäs oikean mallinen pää. Kookkaat, hyäasentoiset korvat.
Ihastuttava ilme. Hieman löysää kaulanahkaa. Ikää vastaava rungon tilaavuus. Erinomainen ylälinja, hyvä häntä.
Hyväasentoiset raajat. Erinomainen liikunta. Erinomainen liikunta. Erinomainen karva ja väri.
Dundee vom Sitterschlipf 44201/08 AVO ERI1 PU2 VASERT
Erinomainen voimakkuus, tiivis, jäntevä uros. Urosmainen, voimakkuudeltaan ja malliltaan erinomainen pää, jossa
oikea ilme. Erinomainen rintakehän voimakkuus. Hyväasentoiset raajat. Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä
askelpituudella, edestä hieman löysästi. Erinomainen karva ja väri.Terhakka olemus.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 PU3
9-vuotias voimakkuudeltaan hyvä hieman pitkärunkoinen uros. Vahva pää, hieman matalalle kiinnittyneet korvat. Hyvä
ylälinja, hyvä rintakehän syvyys. Eturinta saisi olla näyttävämpi. Vahva raajojen luusto, hyvä askelpituus. Etuliikkeissä
löysyyttä. Hieman löysästi kiertynyt häntä. terhakka olemus.
Alppikellon Idoli 19238/09 JUN ERI PN1 SERT VSP
Tyypiltään erinomainen temperamentiltään ihanan vilkas juniori. Hyvin narttumainen pää, kallossa hieman pyöreyttä,
hieman pyöreät silmät. Lupaava rungon tilavuus. Vahva raajojen luusto. Liikkuu hyvällä askelpituudella, takaa hieman
kapeasti. Erinomainen häntä, hyvä karva ja kaunis väri.
20100801 VIRRAT E, Matti Tuominen
Sehän On Basso 16784/08 AVO ERI1PU1 SERT ROP
Erinomaista tyyppiä oleva 2v uros, jolla kokoonsa nähden sopiva raajaluusto ja hyvät mittasuhteet. Hyvä runko ja hyvä
purenta. Väritys ok. Hyvä uroksen pää ja ilme. Hyvä karvapeite. Koira voisi olla hieman paremmassa fyysisessä
kunnossa. Hyvät kulmaukset. Liikkuu riittävällä askelpituudella. Häntä voisi olla tiiviimmin kiertynyt. Hieman
tottumaton esiintyjä.
Alppikellon Inanna 19241/09 JUN EH1
Erittäin hyväntyyppinen hyvin käyttäytyvä juniorinarttu, jolla riittävä raajaluusto. Hyvämuotoinen pää, mutta hyvin
vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Häntä ok. Väritys ok. Tänään pohjavilla puuttuu. Sopivasti kulmautunut. Riittävä
runko. Liikkuu hyvin kun haluaa, mutta tarvitsee vielä kehäharjoitusta.

Alppikellon Inessa 19242/09 JUN H
Pienehkö narttu joka käyttäytyy hyvin, luusto saisi olla voimakkaampi. Hieman lyhyt kuono-osa ja hyvin voimakas
otsapenger. Turhan pyöreät silmät. Hyvä hännän asento. Hyvä karva. Ahtaat takaliikkeet. Väritys ok. Hyvät kulmaukset
varsinkin takana. Hyvä runko. Esitetään hyvin.
Ronetta’s Bianca 33465/09 JUN EH2
Erittäin hyväntyyppinen hyvin käyttäytyvä juniorinarttu, joka vielä takakorkea. Hyvämuotoinen nartun pää, joka saa
vielä voimistua. Kauniit silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä karva ja väritys. Riittävä runko. Häntä voisi kiertyä
hieman paremmin selälle ja olla hieman ylemmäs kiinnittynyt. Sopivasti kulmautunut. Hyvin esitetty.
Sehän On Billa 16786/08 AVO H
2v hyvätyyppinen narttu, joka käyttäytyy hyvin. Riittävä raajaluusto. Hyvä runko. Lyhyt kaula. Hieman epävarmaasentoiset korvat. Niukat kulmaukset ja liikkuu tänään lyhyellä ja töpöttävällä askeleella. Hännän asento liikkeessä ok.
Hyvä karva. Väritys ok. Esitetään hyvin.
20100806 KUOPIO KV, Åke Cronander, Ruotsi
Alppikellon Imago 19234/09 NUO EH1
Hyvä kokonaisuus, urosmainen hyvin muotoutunut pää, vaaleat silmät. Hyvä kaula, riittävä eturinta, hyvä runko
ikäisekseen. Liian pitkä lanne. Koiraan tulee rauhoittua ja olla enemmän käsiteltävissä. Liikkuu hyvällä askelpituudella,
mutta voisi liikkua paremmin yhdensuuntaisesti.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1 VSP
Erittäin hyvä kokonaisuus, urosmainen hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, jossa on hiven liikaa nahkaa. Hyvärunkoinen,
hieman pitkä lanne, hyvät kulmaukset, liikkuu hyvällä askeleella.
Alppikellon Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Erittäin puhutteleva kokonaisuus, narttumainen erittäin hyvä pää ja ilme, ihana asenne. Ikäisekseen erittäin hyvin
kehittynyt runko, hyvät kulmaukset, hyvä turkki, raajat ja tassut, hyvä häntä ja liikkuu hyvin.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL EH2
Hyvä kokonaisuus, narttumainen hyvin muotoutunut pää, voisi omata tummemmat silmät. Hyvä kaula, hyvä runko,
riittävästi kulmauksia, kantaa häntäänsä huonosti, liikkuu hyvällä askeleella sivusta, löysät kyynärpäät.
Eijatuun Min Kärä 28290/08 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Erittäin puhutteleva kokonaisuus, narttumainen, erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula, hyvä runko, riittävästi
kulmautunut, riittävä luusto, liikkuu hyvällä askeleella.
20100807 KUOPIO KV, Carlos Fernandez Renau, Espanja
Alppikellon Imago 19234/09 NUO EH1
Hyvin epäkypsä uros, joka ansaitsee paremman esittämisen. Pidän koiran rungosta, mittasuhteista ja päästä. Koiran
tulee rauhoittua liikkuessaan ja aikaa kypsyä. Sillä on hyvä rotutyyppi.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1CACIB VSP
Miellyttävän tyyppinen uros. Pää on OK. Voisi olla parempi ylälinja, mutta muuten tyyppiä on riittävästi.
Alppikellon Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP
Miellyttävä feminiini narttu, koiralla on oikea rotutyyppi ja mittasuhteet. Liikkeet ovat tasapainoiset.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL EH1
Miellyttävä narttu, mutta tänään ei ole sen paras päivä. Sillä on hyvä rotutyyppi, mutta liikkeet ja hännän kanto ovat
aika huonot tänään.
20100807 NOKIA R, Jon Hiddes, Alankomaat
Eijatuun Milousson 28285/08 AVO ERI1 PU1 SERT ROP
Yli 2 -vuotias uros, hyvässä kunnossa, urosmainen pää, voisi olla hiven enemmän valkoista päässä. Erinomainen runko,
hyvin kulmautunut edestä ja SLAR. Näyttää paljon liikkeitä takaa. Virheetön runko ja hännän kanto, peittää paljon
maata.
Alpenhirts Ronja 45986/08 AVO ERI1 PN1 SERT VSP
2-vuotias erinomaista tyyppiä oleva narttu. Edustaa paljon laatua. Kaunis pää, silmät, korvat ja purenta. Erinomainen
runko, hyvä luusto ja raajat. Erinomainen eturinta. Hyvin kulmautunut, rotumääritelmän mukaan. Kiinteästi kannettu
häntä. Esiintyy erittäin temperamenttisesti liikkuessaan jouheasti. Hiven avonaiset kyynärpäät.
20100808 KUOPIO KV, Benny Blid von Schedvin, Ruotsi
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Hyvin tasapainoinen, hyvin muotoutunut pää. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin kannettu häntä. Syvä runko, jossa hyvä
eturinta. Hyvä luusto. Normaalit kulmaukset. Tehokkaat liikkeet. Hiven löysä edestä. Hyvä väri.

Alppikellon Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Hyvin tasapainoinen narttu, narttumainen pää, hiven vaaleat silmät. Riittävä kaula, hyvä selkälinja. Hyvin asettunut
häntä. Hyvä rintakehän syvyys. Hiven suorat olkapäät. Normaalit kúlmaukset takana. Hyvä askel, hiven löysä edestä.
Hyvä karva ja väri.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI1 PN2
Hyvin muotoutunut pää, hiven vaaleat silmät. Normaali kaula, hiven heikko selkälinja. Hiven alas kiinnittynyt ja
kannettu häntä. Hyvä rintakehä. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin sivulta. Hyvä karva.
20100815 RAISIO K, Pirjo Aaltonen
Alpenhirts Priskilla 36237/09 JUN EH1
Ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt, sopusuhtainen narttu, joka voisi olla lanneosaltaan tiiviimpi. Kauniit pään
mittasuhteet ja vahvuus. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä runko ja hyvin kiertynyt häntä. Hyvät värimerkit. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa, sivulla tehokkaasti. Tällä hetkellä väljä purenta ja kulmahampaiden tulee asettua paremmin.
Alpenhirts Ronja 45986/08 AVO ERI1 PN1 SERT ROP
Erittäin kaunis tasapainoinen ja sopusuhtainen, mittasuhteiltaan neliömäinen. Selvä sukupuolileima. Hyvät pään
mittasuhteet. Hyvin asettuneet korvat, hyvä runko ja hyvät kulmaukset. Hyvä ylälinja ja hyvät värimerkit. Liikkuu
tehokkaasti.
20100821 KOUVOLA K, Leni Finne
Alppikellon Inessa 19242/09 JUN EVA
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto, aavistuksen lyhyt pää, miellyttävä ilme, hyvä kaula ja ylälinja, hyvä eturinta,
hieman lyhyt olkavarsi. Oikean mallinen rintakehä, kauniisti kulmautuneet takaraajat, erinomainen häntä. Hieman
pehmeät ranteet. Valitettavasti ontuu toista takaraajaansa, jonka vuoksi liikkeitä ei pysty arvostelemaan.
20100829 TERVAKOSKI KV, Monica Mattfolk, Ruotsi
Alpenhirts Phantom 36239/07 JUN ERI2 PU4 VASERT
Miellyttävä juniori uros, jonka pää on kehitysvaiheessa, hyvin asettuneet korvat, kauniit silmät, hyvät hampaat ja
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kannettu häntä. Liikkuu erittäin tehokkaasti vahvoilla raajoilla, hyvin lihaksikas.
Oikeanlaatuinen karvapeite. Lupaava juniori.
Max 51625/09 JUN ERI1 PU2 SERT
Hyvin kehittynyt juniori uros, jolla on kaunis uroksen pää, hyvin asettuneet korvat, hyvä otsapenger ja kuono-osa,
hampaat ja purenta. Erinomainen kaula ja ylälinja, hyvä runko, liikkuu erinomaisesti. Hyvin kannettu häntä. Hyvin
värittynyt ja oikeanlaatuinen karvapeite.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI1 PU1 CACIB ROP
Erittäin miellyttävä valion . Urosmainen pää ja ilme. Virheetön otsapenger, kauniit silmät, hyvä purenta. Ihana kaula ja
ylälinja. Hyvin muotoutunut rintakehä. Esiintyy hyvin kehässä. Hyvin lihaksikkaat raajat. Erinomainen hyvin kannettu
häntä. Hyvin värittynyt ja oikeanlaatuinen karvapeite. Vastaa hyvin valionarvotitteliään.
Eijatuun Nova 53964/05 VAL ERI2 PU3 VACACIB
Miellyttävä valiouros, jolla urosmainen pää. Hyvin asettuneet kovat ja kauniit silmät. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Toivoisin hiven enemmän eturintaa. Erittäin hyvä runko. Liikkuu joka puolelta hyvin. Hyvin lihaksikas ja hyvin
värittynyt, hyvä häntä, esitetään hyvässä kunnossa.
Alpenhirts Priskilla 36237/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
Miellyttävä juniori narttu, kaunismuotoinen pää, jossa on erinomaiset mittasuhteet, hyvin asettuneet korvat ja kauniit
silmät. Hyvä otsapenger, kuono-osa, ja purenta. Hyväasentoinen kaula, hyvin kannettu häntä, hyvin kehittynyt rintakehä
ikäisekseen. Liikkuu erinomaisesti, joka suunnasta. Tarvitsee kiinteytyä vielä edestä. Hyvin värittynyt ja
oikeanlaatuinen karvapeite.
Alpenhirts Ronja 45986/08 AVO ERI1 PN2 VASERT CACIB
Puhutteleva kokonaisuus, jossa on kaunis narttumainen pää ja ilme. Kauniit silmät, hyvä kuono-osa ja purenta. Hyvin
kehittynyt rintakehä. Normaalit kulmaukset joka puolella. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu ympäri kehää vahvoilla
raajoilla, hyvin lihaksikas. Kauniisti värittynyt oikea karvanlaatu.
Eijatuun Minne-Maj 28291/08
2-vuotias erinomaista tyyppiä oleva narttu. Kaunis narttumainen pää ja ilme, hyvin asettuneet korvat, hyvän muotoiset
silmät, jotka voisivat olla hiven tummemmat. Erinomainen rintakehä. Erittäin hyvät mittasuhteet. Normaalit
kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti joka puolelta. Hyvin kannettu häntä, hyvä väritys ja oikeanlaatuinen karvapeite.
Alpenhirts Tiziana 39347/06 VAL1 PN3 VACACIB
Erinomainen tyyppi, kaunis narttumainen pää, jossa on rodun yksityiskohdat. Kaunis kaula ja ylälinja, erinomainen
eturinta ja mittasuhteet, hyvin kannettu häntä. Liikkuu hyvin joka puolelta kehässä, mutta toivoisin vähän enemmän
takaliikkeitä. Erinomainen karvaan laatu ja väritys. Vastaa hyvin valion arvoaan.

Eijatuun Riimi 15226/07 VAL ERI2 PN4
Erinomainen tyyppi, kaunis narttumainen pää, kauniit silmät, hyvä otsapenger, kuono-osa ja purenta. Kaunis kaula ja
ylälinja. Hyvin kannettu häntä. Liikkuu erinomaisesti. Kauttaaltaan lihaksikas, hyvä luustonvahvuus. Oikeanlainen
turkki, kaunis väri ja värimerkit. Hieman laiska.
20100905 HELSINKI K, Jan Herngren, Ruotsi
Alpenhirts Pontiac 36243/09 JUN ERI3 PU3 VASERT
Erinomainen tyyppi miellyttävä juniori uros, Hyvä kallon leveys, tarvitsee vielä lisää täytettä silmien alle. Erinomaiset
silmät, ihana rodulle tyypillinen ilme. Hienot mittasuhteet. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Hyvät värimerkit. hiven
löysä häntä, seistessä, parempi liikkeessä. Liikkuu erinomaisesti sivulta, riittävän kiinteästi edestä. Hiven kapea takaa.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 JUN ERI1 PU2 SERT ROP-JUN
Ihana juniori uros. Erinomainen tyyppi. Hyvin massaa ikäisekseen. Hienot mittasuhteet. Ihana pää, hyvä kallo.
Täyttynyt kuono-osa, hiven vaaleat silmät, hyväksyttävä väri. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Erinomainen
ylälinjaa, vahva selkä liikkeessä. Liikkuu erinomaisella askeleella. Hyvä takaosa. Vielä hiven epävakaa edestä.
Erinomainen luonne.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Ihana hyvin rakentunut valio uros. Erinomainen tyyppi, hurmaava pää. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvin muotoutuneet
erinomaiset silmät, hieno ilme. Liikkuu hyvällä maatavoittavalla askeleella. Luonne ei merkintää
Alpenhirts Perla 36238/09 JUN ERI1 PN1 SERT VSP
1-vuotias erinomaista tyyppiä. Riittävästi leveyttä kallossa. Vielä hiven kevyt kuono-osa. Silmien alla voisi olla
enemmän täytettä. Erinomainen massa ikäisekseen. Hyvin kulmautunut joka puolelta. Liikkuu hyvin, riittävän kiinteä
ikäisekseen. Ihana luonne.
20100904 LIMINKA R, Liliane De Ridder-Onghena, Belgia
Ronetta´s Bossman 33464/09 JUN ERI1 PU1 SERT ROP RYP1 BIS2
15-kuukautinen, saksipurenta. Hyvät pään mittasuhteet, hyvin kannetut korvat, hyvin asettuneet olkapäät, vahva luusto,
kissan tassut, runko tarvitsee vielä hivenen aikaa kypsyäkseen. Lanne on maksimipituinen. Hyvä hännän asento, hyvin
kehittyneet takakulmaukset. Liikkuu pehmeästi joka puolelta.
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN EH1
15-kuukautinen, saksipurenta. Miellyttävät pään mittasuhteet, hyvin kannetut korvat, toivoisin silmien olevan
tummemmat. Hyväasentoiset lavat. Tarvitsee vahvemmat pasternsit. Rungon tulee kehittyä. Oikeat takakulmaukset,
tarvitsee parempaa hallittavuutta liikkeessä.
Alppikellon Arietta 41752/04
6-vuotias, saksipurenta. Kokonaiskuva voisi olla femiinisempi. Vahva, mutta hyvät mittasuhteet omaava pää. Vahva
niska. Välikämmenet voisivat olla vahvemmat. Ylälinja ei ole enää parhaimmillaan. Riittävät takakulmaukset. Kantaa
häntäänsä heikosti. Liikkuu aika epäsäännöllisesti.
20100912 PORVOO K, Taina Nygård
Max 51625/09 JUN ERI1 PU2 SERT ROP-JUN
Erittäin hyvän tyyppinen 1 -vuotias uros. Lupaava pää, kaunis ilme. Tasapainoisesti kulmautunut. Tiivis purenta.
Erinomaiset kookkaat hampaat. Pitkähköt varpaat. Liikkuu hyvin yhdensuuntaisesti ja hyvällä pitkällä sivuaskeleella.
Rodunomainen käytös.
Eijatuun Milousson 28285/08 AVO EH1
Kookas uros, hyvät mittasuhteet, hyvä uroksen pää, hieman kevyet korvat. Tiivis purenta, hyvät hampaat. Eturinta saa
täyttyä vielä, tänään hieman löysässä kunnossa. Kevyehkö raajojen luusto. Hyvä häntä, hieman pehmeä karvan laatu.
Saisi liikkua tehokkaammalla askeleella Hieman lyhyt rintakehä. Tarvitsee kehätottumusta.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU1 ROP
Tiivis uros, voimakas uroksen pää, erinomainen kallo-osa ja korvat. Hyvät tiiviit huulet. Eturinta saisi olla
voimakkaampi. Vankka raajojen luusto. Rodunomaiset kulmaukset. Liikkuu erinomaisen tehokkaalla askeleella, tosin
edestä hieman kerien. Erinomainen karvapeite.
20101009 TUULOS R, Juta Haranen, Viro
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN ERI1PN2 VASERT
Reipas juniorinarttu, joka kehittynyt ikäisekseen. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvät värimerkit, silmät, korvat, purenta ok.
Vahva selkä, hyvä luusto. Oikea häntä. Tyypilliset liikkeet. Hyvin esitetty.
Alpenhirts Ronja 45986/08 AVO ERI1 PN1 SERT ROP MVA

Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä pää, ilme ja silmät, korvat, purenta ok. Hyvä eturinta. Oikea häntä. Hyvät
kulmaukset. Tehokkaat liikkeet.
20101024 SEINÄJOKI KV, Hannele Jokisilta
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI 1 PU1 CACIB ROP
Erinomainen., oikea tyyppi. Hyvä pää ja ilme. Tyypillisesti kulmautunut. Keskivahva luusto. Riittävä runko. Hyvä
häntä. Hyvät värimerkit. Erinomainen karva. Erinomainen luonne. Saisi liikkua vetävämmällä askeleella. Hieman kapea
takaa.
Ronetta´s Bianca 33465/09 JUN H
Hyvät mittasuhteet, mutta kauttaaltaan hyvin kevyt ja keskentekoinen. Oikeat mittasuhteet päässä, mutta liian kapea
kauttaaltaan. Tyypilliset kulmaukset. Kevyt luusto. Vielä litteä runko. Häntä saisi olla paremmin kiertynyt. Hyvät
värimerkit. Erinomainen luonne. Liikkuu hyvin.
Eijatuun Min Kärä 28290/08 VAL H
Erittäin narttumainen kokonaisuus, turhan kapea kuono ja hieman alas kiinnittyneet korvat. Toivoisin hieman enemmän
luustoa ja tänään hieman etumatala. Tyypilliset kulmaukset. Hyvä häntä. Hyvä karva. Reipas luonne. Liikkuu hyvin,
mutta kovin etumatalana.
20101030 LAHTI KV, Pirjo Aaltonen
Butkus-Maxi von Appenzellerhöckli 13308/10 JUN ERI2
Mittasuhteiltaan ryhdikäs itsensä hyvin kokoava nuori uros. Hyvät pään mittasuhteet, mutta pää saa vielä vahvistua.
Korvat voisivat olla poskenmyötäisemmät. Ikäisekseen hyvä runko ja hyvä luusto. Riittävästi kulmautunut. Hyvin
kiertynyt häntä. Liikkuu hyvällä askeleella, hyvin takaa ja edestä.
Max 51625/09 JUN ERI1 PU3 VASERT
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, vajvaluustoinen sopusuhtainen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Vahva uroksen pää, hyvin
asettuneet korvat. Hyvä runko, hyvin kiertynyt häntä. Käpälät saisivat olla tiiviimmät, liikkuu hyvällä askeleella, hyvin
edestä ja takaa.
Alpenhirts Patriot 36242/09 NUO ERI1 PU2 SERT
Mittasuhteiltaan kaunis, hyväluustoinen ryhdikäs nuori uros. Erittäin kaunisilmeinen pää, jossa sopiva vahvuus. Kauniit
silmät, hyvin asettuneet korvat. Sopivasti kulmautuneet raajat, hyvä runko. Hyvä hännän kiinnitys, hyvin kiertynyt
häntä. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Rocky 45983/08 AVO ERI1 PU4
Vahva luustoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen hyvin rakentunut uros. Voimakas uroksen pää, hyvät korvat. Hyvä
ylälinja, hännän kiinnitys ja hännän kieppi. Oikeat värimerkit. Hyvä runko, liikkeessä herkästi kiskoo hihnassa, mutta
ajoittain liikkuu erittäin hyvin.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU1 VSP
Ryhdikäs tiivis vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan oikea uros. Vahva uroksen pää, kauniisti asettuneet korvat, hieman
vaaleat silmät. Hieman korostuneet korvat. Hyvä runko, hyvä hännän kiinnitys ja hyvä kieppi. Liikkuu tehokkaasti.
Hyvä karvapeite ja hyvä väri.
Alpenhirts Yoyo 21420/01 VET ERI1 VET ROP
Mittasuhteiltaan kaunis ja ikäisekseen hyvässä kunnossa esitetty veteraaniuros. Sopiva pään vahvuus, kauniisti
asettuneet korvat. Hyvä hännän kiinnitys, riittävän tiivis hännän kieppi. aavistuksen painunut ylälinja, hyvät liikkeet.
Alppikellon Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN2 SERT VACACIB
Mittasuhteiltaan kaunis sopusuhtainen, ryhdikäs, tiivis narttu. Sopiva pään vahvuus. Kauniisti asettuneet korvat, hieman
pyöreät suurehkot silmät. Hyvä ylälinja, ja hännän kieppi. Hyvä runko ja sopivasti kulmautunut, liikkuu hyvin.
Alppikellon Elliina 32858/07 AVO ERI1 PN4 VASERT
Tilavarunkoinen, hyvä luustoinen. Mittasuhteiltaan varsin sopusuhtainen narttu. Hyvä pään vahvuus, kauniisti
asettuneet korvat, hyvä runko. Sopivasti kulmautunut. aavistuksen alhainen hännän kiinnitys, hyvä hännän kieppi. Hyvä
turkki, liikkuu hyvin.
Alpenhirts Ronja 45986/08 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP
Erittäin kaunis, tiivis ryhdikäs, sopusuhtainen, tasapainoinen narttu. Hyvä pään vahvuus, kauniisti asettuneet korvat.
Hyvä pään vahvuus, kauniisti asettuneet korvat. Erinomainen ylälinja, häntä ja hännän kieppi. Hyvä runko, liikkuu
tehokkaasti, hyvä väri.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI2 PN3
Riittävärunkoinen, ryhdikäs, mittasuhteiltaan tyypillinen narttu. Hieman kevyt kuono-osa. Kauniisti asettuneet korvat.
Sopivasti kulmautunut. Hyvä ylälinja ja hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvällä askeleella.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI3
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla karva vaihtumassa. Voisi olla lanneosaltaan hieman lyhyempi ja tiiviimpi.
Hyvä pään vahvuus, hyvä korvien kiinnitys, sopivasti kulmautunut. Häntä saisi olla korkeammalle kiinnittynyt ja
hännän kieppi tiiviimpi. Liikkuu hyvällä askeleella.

20101107 LOHJA Pentunäyttely, Helena Hyvönen
Alpenhirts Olivia 36537/10 PEK1 KP ROP-pentu
5 kuukautta, varsin tasapainoisesti kehittynyt. Aavistuksen lanneosaltaan pitkä narttupentu. Oikea pää, silmät ja korvat.
Ikää vastaava ylä- ja alalinja. Hyvä raajaluusto. Hyvä häntä. Oikea väritys. Sujuvat liikkeet Kaunis kehäkäytös.
Aavistuksen yläpurenta.
20101114 JYVÄSKYLÄ KV, Gabriela Schrank Itävalta
Alppikellon Imago 19234/09 NUO ERI1 PU2 SERT CACIB
21 kuukautta vanha hyväluustoinen uros. Hyvä pää. Hyvät silmät ja hyvä saksipurenta. Tarvitsee kokonaisuudessaan
aikaa kehittyäkseen. Tämän rotuiselle oikein hyvät kulmaukset. Erittäin hyvät ja voimakkaat liikkeet.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI2 PU3
Hyväkokoinen 3-vuotias uros. Oikein hyvä pää. Hyvät silmät. Hyvä asentoiset korvat. Saksipurenta. Hyvin
muodostunut rinta. Tämän rotuiselle oikein hyvät kulmaukset. Oikein hyvä selkälinja. Oikein hyvät liikkeet, hieman
löysät kyynärpäät.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI1 PU1 ROP
3-vuotias uros. Oikein hyvä koko. Hyvä pää. Hyväasentoiset korvat. Hyvät silmät. Saksipurenta. Hyvin muodostunut
rinta. Hyvät kulmaukset tämän rotuiselle. Oikein hyvä selkälinja. Oikein hyvät liikkeet, hieman löysät kyynärpäät.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI3 PU4
6-vuotias hyväkokoinen uros. Hyvä pää. Hyvä korvien asento, hyvät silmät. Tasapurenta. Hyvin muodostunut rinta.
Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin, hivenen löysät kyynärpäät.
Alpenhirts Priskilla 36207/09 JUN ERI1 PN2 VASERT
1 vuotta ja 4 kk vanha hyvän kokoinen narttu. Erittäin hyvä pää. Hyvät silmät. Saksipurenta. Rintakehä tarvitsee vielä
aikaa. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvät liikkeet. Etutassut liikkuvat hieman lähekkäin.
Ronetta´s Bianca 334665/09 JUN ERI2 PN4
19 kuukautta vanha narttu, joka on hyvän kokoinen. Pää on hivenen pieni. Hyvät silmät. Saksipurenta. Rintakehä
tarvitsee aikaa. Erittäin hyvin kulmautunut. Erittäin hyvä ylälinja. Erittäin hyvät liikkeet, mutta etu- ja takatassut ovat
liikkeessä liian lähellä toisiaan.
Ronetta´s Blondie 33466/09 JUN ERI3
19 kuukautta vanha hyväkokoinen narttu. Hyvä pää. Hyvin asettuneet korvat. Silmät ovat hieman vaaleat, koska sillä on
niin paljon valkoisia merkkejä. Saksipurenta. Erittäin hyvin kulmautunut ja hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin. Etu- ja
takatassut ovat hyvin lähellä toisiaan.
Alppikellon Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
20 kuukautta vanha narttu, joka on erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvä pää ja silmät. Saksipurenta. Tämän
rotuiselle erittäin hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja. Liikkuu erittäin hyvin.
Alppikellon Inanna 19241/09 NUO ERI2 PN3 VACACIB
Hyvän kokoinen 20 kuukautta vanha narttu. Hyvä pää. Silmät ovat hieman vaaleat. Saksipurenta. Rintakehä ei ole
täysin muotoutunut, hyvin kulmautunut. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin, hiven löysät kyynärpäät.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL EH1
6 vuotias hyvänkokoinen narttu. Hyvin kehittynyt. Kaunis pää. Hyvät silmät. Saksipurenta. Hyvät kulmaukset. Häntä ei
ole riittävästi rullautunut. Hyvät liikkeet. Ei tunne oloaan hyväksi tänään.
20101127 HELSINKI Pentunäyttely, Päivi Eerola PEK3
Alpenhirts Othello 36536/10 PEK1 KP VSP
Lupaava koko ja mittasuhteet. Riittävä sukupuolileima, keskivahva luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja.
Tässä kehitysvaiheessa vielä kapea alaleuka. Riittävä askelpituus. Voisi olla tiiviimpi edestä. Kaunis häntä. Hyvässä
kunnossa, reipas esiintyminen.
Alpenhirts Odessa 36541/10 PEK3
Miellyttävä käytös avoin ja ystävällinen, erinomainen sukupuolileima. Hyvin narttumainen pää. Hyvä korvien asento.
Melko tasapainoiset kulmaukset. Keskivahva luusto. Tässä kehitysvaiheessa kevyesti nouseva ylälinja. Tilava rintakehä.
Riittävä askelpituus. Tarpeeksi kierteinen häntä. Hyvä karvan laatu. Liikkeet voisivat olla yhdensuuntaiset. Esitetään
edukseen.
Alpenhirts Ofelia 36538710 PEK2
Mittasuhteiltaan lupaava, tilavarunkoinen narttupentu. Hyvin ilmeikäs pää. Hampaat vaihtumassa. Tällä hetkellä
alakulmahampaat virheellisessä asennossa. Melko tasapainoiset kulmaukset. Riittävä askelpituus, vielä huolimaton
edestä. Oikea olemus, reipas esiintyminen.
Alpenhirts Olivia 36537/10 PEK1 KP ROP
Kaunis pentu. Erinomaiset mittasuhteet. Tasapainoinen rakenne ja liikunta. Hyvin narttumainen pää. Hieman kookkaat
silmät. Kaunis ylälinja ja häntä. Kauniisti esitetty.

20101211 HELSINKI KV, Kirsti Louhi
Alpenhirts Phantom 36239/09 JUN ERI1 VASERT HEJW-10
Hyväntyyppinen, hyvä luuston vahvuus ja rungon mittasuhteet. Hyvä pää. Kaunis ilme. Oikea purenta. Hyvät suorat
raajat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Hyvä karva. liikkuu erinomaisesti.
Bufas´s Zolen Zulu 57237/09 JUN EH3
Melko hyvän tyyppinen uros, jolla oikea purenta, stoppi voisi olla parempi. Hyvin asettunut häntä. Rungon tulee vielä
täyttyä. Hieman pyöreät silmät. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin, hieman pehmeä turkki. Liikkuu
rodunomaisesti.
Max 51625/09 JUN ERI2
Hyvän tyyppinen ja luustoinen uros. Pyöreähköt silmät, karvattomat luomet. <selvä sukupuoli leima. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvät värimerkit. Täyteläinen runko. Hyvin asettunut häntä. Tänään pohjavilla puuttuu. Hyvät liikkeet.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB ROP HEW-10
Hyvän tyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava. Hyvä pää. Oikea purenta. Karvattomat luomet. Pyöreähköt silmät.
Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. liikkuu rodunomaisesti. Hyvä turkin laatu.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI1 PU2
Vahvaluustoinen uros, voimakas pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut häntä. Kinnerkulma voisi olla parempi.
Hieman lyhyt olkavarsi. Liike vaivatonta.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI4
Hyvän tyyppinen. Hyvä pää, oikea purenta. Hieman vaaleat silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Voisi olla kulmautunut
paremmin takaa. Hieman pehmeä karvanlaatu. Hyvin asettunut häntä. Esitetään erinomaisesti.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI3 PU4
Hyvät rungon mittasuhteet, melko hyvä pää. oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja sekä eturinta. Hyvin asettunut häntä.
Tasapainoiset kulmaukset. hieman pehmeä turkin laatu. Liikkuu edestä hieman avoimesti. Hyvä väritys.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VAL ERI2 PU3
Vahvarunkoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. erinomainen rintakehä. Polvikulma voisi olla parempi. Selkä elää
hieman liikkeessä. erinomainen luonne. Liikkuu rodunomaisesti.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI
Vahvaluustoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hieman
leveästi edestä. Hyvin asettunut häntä. Hieman ahtaat takaliikkeet.
Arwen Valachia CMKUAPZ/347/10 JUN EH1
Melko hyväntyyppinen nuori narttu, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Karvattomat luomet. Hyvä kaula ja
ylälinja. Liikkuu kyynärpäät ulospäin ja ahtaasti takaa. Tarvitsee kehätottumusta runsaasti Rungon tulee vielä täyttyä.
Ylälinja ei aivan korrekti.
Alppikello Idoli 19238/09 NUO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP HEW-10
Hyväntyyppinen narttu, oikea purenta. Hyvä pää, sekä kaula ja ylälinja. Erinomaiset kulmaukset. Kauniit käpälät. hyvin
asettunut häntä. hyvä karvan laatu. Liikkuu sujuvasti.
Ronetta´s Bianca 33465/09 NUO EH2
Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu. Melko hyvä pää. oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Rungon tulee
vielä täyttyä. Hieman alhainen hännän kiinnitys. hyvä väritys. Tarvitsee kehätottumusta.
Alpenhirts Ronja 45986/08 VAL ERI2 PN3
Hyväntyyppinen narttu. Hyvä pää. Oikea purenta, kaula, ylälinja ja rintakehä. Hieman pehmeät ranteet. Hyvin asettunut
häntä. Kinnerkulma voisi olla parempi. Sujuvat liikkeet ja hyvä karvanlaatu.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI1 PN2 VACACIB
Hyväntyyppinen valio, jolla täyteläinen runko. Hyvä pää. Oikea purenta. Hyvin asettunut häntä. hyvä karvanlaatu.
Sujuvat liikkeet.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VAL ERI3 PN4
Vahva narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Tasapainoiset kulmaukset. hyvät värimerkit. Hieman luisu lantio. Selkä
elää hieman liikkeessä. Takaliike hieman ahdasta. turkki hieman pehmeä. Esiintyy erinomaisesti.
20101212 HELSINKI KV, Espen Engh, Norja
Alpenhirts Phantom 36239/09 JUN ERI1 VASERT JV-10
1,5 vuotta vanha maskuliininen uros. Korkearaajainen. Tyypillinen kolmionmallinen pää. Hyvät korvat. Miellyttävä
ilme. Kohtuullinen niska ja etukulmaukset. Miellyttävä rungon pituus. Oikein kiertynyt häntä. Aika korkea takaa.
kohtuullisesti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin sivulta katsottuna, mutta ehdottomasti länkisäärisesti takaa. Aika vakaa
etuosa. Miellyttävä kaksinkertainen karvapeite, erinomainen väri ja väritys.
Bufas´s Zolen Zulu 57237/09 JUN EH2
14 kk vanha uros. Aika korkearaajainen. Oikein ystävällinen luonne. Miellyttävä kolmikulmainen pää ja hyvä ilme.
Kohtuullinen niska ja hyvä eturinta. Kääntää eturaajojaan ulospäin. Suhteellisen kevyt takaosa. Hyvin kannettu häntä.

Oikein sopivat takakulmaukset. Erinomainen kaksinkertainen karvapeite. Hyvä tumma tan-väri. Juuri hyväksyttävät
valkoiset merkit ja valkoinen puolikaulus. Takana kannukset molemmissa raajoissa. Liikkuu aika hyvin mutta näyttää
ilmavalta.
Max 51625/09 JUN H
16-kk vanha uros, jolla on erittäin miellyttävät mittasuhteet. Vahva ja urosmainen. Vahva urosmainen pää. Hyvät
korvat. Vahva niska. Tasapainoiset kulmaukset joka suunnasta katsottuna. Hyvin kiertynyt häntä. Erinomainen
kaksinkertainen karvapeite. Erittäin hyvä väri ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin joka suunnasta katsottuna. Valitettavasti
koira ei ole ystävällinen kehässä eikä pysty palautumaan siitä, siksi koiraa tästä rangaistaan .
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 NUO ERI1 PU2 SERT VACACIB
Puolitoista vanha, vahva maskuliininen uros. Erittäin miellyttävän tasapainoinen. Koiran pää voisi olla enemmän
kolmikulmainen ja silmät voisivat olla tummemmat jopa havannan väriselle. Vahva niska. Kohtuulliset mutta
tasapainoiset kulmaukset joka suunnasta. Hyvä ylälinja. Syvä rintakehä. Häntä on hivenen ala asettunut, mutta sitä
kannetaan liikkeessä hyvin. Se liikkuu erittäin hyvin: vahvasti ja tarkoituksenmukaisesti. Oikea kaksinkertainen
karvapeite. Erinomainen väri ja värimerkit.
Alpenhirts Rocky 45983/08 AVO EH1
2-vuotias uros. Miellyttävät mittasuhteet, mutta aika kevyt takaa ollakseen optimaalisessa tasapainossa. Suhteellisen
miellyttävä pää, mutta ruusukorvat pilaavat ilmettä. Vahva niska, hyvä eturinta. Hyvin kiertynyt häntä. En toivoisi sen
karvapeitettä enää pidemmäksi. Vahva tan-väri ja hyvät valkoiset merkit. Voisi liikkua paremmin poispäin mennessä,
liikkuu hyvin sivulta katsottuna.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI2 PU3
Kolme vuotta vanha maskuliininen uros. Erittäin miellyttävät mittasuhteet. Hyvin tasapainoinen seisonta. Erinomainen
kolmikulmainen pää, jossa on oikein hyvät korvat muodostaen kolmion. Vahva niska, hyvä eturinta. Hyvin
kulmautunut edestä. Toivoisin lisää polvi ja kinnerkulmauksia. Erinomainen hännän asento ja hyvin kiertynyt.
Erinomainen kaksinkertainen karvapeite. Vahva tan-väri ja hyvät värimerkit. Voisi liikkua paremmin poispäin
mennessä, liikkuu hyvin sivulta katsottuna, vaikkakin aika kevyesti takaa.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI1 PN1 CACIB VSP V-10
Hyvät mittasuhteet, maskuliininen uros. Erittäin miellyttävä kolmion mallinen pää. Hyvät korvat, vahva niska. hyvä
eturinta. Kohtuullisesti kulmautunut edestä ja takaa, vaikkakin enemmän takaa. Vahva selkälinja. Syvä rintakehä.
Tyypillinen kaksinkertainen karvapeite. Vahva tan-väri ja hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin sivusta, sekä edestä ja takaa.
Alpenhirts Uwe 223592/05 VAL ERI3 PU4
5,5 -vuotias erittäin vahva maskuliininen uros. Melkein raskaimmasta päästä ja sillä on liikaa painoa. Tyypillinen pää ja
ilme. Erinomaiset korvat. Vahva niska. Hyvä eturinta. Hyvä ylälinja ja häntä. Oikea kaksinkertainen karvapeite. Erittäin
hyvä väri ja väritys. Liikkuu voimakkaasti, pitkällä askeleella tullessaan ja mennessään.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL EH4
Kuusi vuotta vanha uros, iso ja maskuliininen. Liian pitkä runko. Vahva urosmainen pää. Aika alas asettuneet korvat.
Tummat silmät. Kohtuullinen niska ja hyvä eturinta. Selkälinja voisi olla vahvempi. Hyvin kiertynyt häntä. Miellyttävä
kaksinkertainen karvapeite, väri ja värimerkit. Voisi olla yhdensuuntaisempi molemmista päistä. Liikkuu kohtuullisen
hyvin sivusta päin katsottuna.
Alpenhirts Priskilla 36237/09 JUN ERI1 PN2 SERT JV-10
16 kuukautta feminiininen narttu. Erittäin miellyttävät rungon mittasuhteet. Tyypillinen kolmikulmainen , narttumainen
pää. Erittäin hyvät korvat. Tummat silmät. Kohtuullinen niska. Hyvä eturinta. Erittäin hyvät raajat ja tassut. Voisi omata
enemmän kulmauksia takana ja on yhä takakorkea seistessään. Löysät kyynärpäät liikkeessä. Hänen silhuettinsa on
erittäin miellyttävä liikkeessä. Takaliikkeitä voisi parantaa. Erinomainen häntä. Miellyttävä kaksinkertainen karvapeite.
Erittäin hyvä väri ja väritys.
Alppikellon Idoli 19238/09 AVO EH1
21 kuukautinen feminiininen narttu. Aika hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää, aika kapea kuonosta ja leuoistaan.
Hyvät korvat. Olkapäät ovat vahvat ja etu-asentoiset. Hyväksyttävä ylälinja. Erittäin hyvä häntä. Toivoisin enemmän
polvikulmauksia. Erittäin kuiva karvapeite, jossa on paljon hilsettä. Hyvä tan-väri ja hyvät värimerkit. Takaliikkeiden
tulisi olla yhdensuuntaisemmat, muuten liikkuu ok.
Ronetta´s Bianca 33465/09 JUN EH2
18 kuukautta vanha elegantti narttu. Tarvitsee enemmän massaa. Hienostunut mutta viehättävä pää. Hyvät korvat. Pitkä
kaula. Kohtuullisesti kulmautunut molemmista päistä. Juuri hyväksyttävä häntä. Aika takakorkea. Pitäisin parempana
kaksinkertaista karvapeitettä. Hyvä tan-väri ja hyvät värimerkit. Tarvitsee yhdensuuntaisemmat takakulmaukset
liikkeessä. Kannukset takana. Hyväksyttävät liikkeet sivulta, mutta antaa vauhdikkaan vaikutelman.
Alpenhirts Ronja 45986/08 VAL EH2
2 vuotta ja 4 kuukautta vanha narttu. Liian nelikulmainen mittasuhteiltaan. Erittäin miellyttävä pää, erinomaiset korvat,
pyöreät silmät. Kohtuullinen niska. Niska on terävästi asettunut. Hyvä eturinta ja olkavarret. Aika takakorkea. Hyvin
vähän polvi- ja kinnerkulmauksia. Erinomainen häntä. Erittäin miellyttävä kaksinkertainen karvapeite. Hyvä tan-väri ja
hyvät värimerkit. Liikkuu kohtuullisesti joka suunnasta.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI1 PN1 CACIB ROP V-10

3 vuotta vanha narttu. Erinomainen tyyppi ja laatu. Hyvät mittasuhteet ja rakenne. Tyypillinen kolmikulmainen pää,
erittäin hyvät korvat. Vahva niska. Tasapainoiset kulmaukset molemmissa päissä. Suora kiinteä selkälinja. Hyvin
asettunut ja kannettu häntä. Tyypillinen kaksinkertainen karvapeite. Hyvä tan-väri ja hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin
sivusta ja edestä, hyväksyttävästi takaa.
Alppikellon Adalmiina 41753/04 VAL EH3
6-vuotias, aika raskas narttu omaten aivan liikaa painoa. Ei ole hyvässä kunnossa. Erittäin vahva nartun pää.
Hyväksyttävä silmien väri, mutta toivoisin enemmän karvaa silmien ympärille. Aika lyhyt kaula. Selkälinja voisi olla
vahvempi. Antaa vaikutelman että runko laskee. Tyypillinen kaksinkertainen karvapeite. Aika kuiva. Hyvä väri ja
värimerkit. Liikkuu alle keskiverron joka suunnasta.
Godiva From Balihara Ranch 12412/03 VET EH1
8-vuotta vanha feminiininen narttu. Hiven matalaraajainen. Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Pehmeä selkälinja.
Takakorkea. Erittäin hyvä häntä. Tyypillinen kaksinkertainen karvapeite. Erittäin vaalea tan-väri. Hyvät valkoiset
värimerkit. Liikkuu aika hyvin tullessa ja mennessä, mutta takakorkeasti. Liikkeessä on energiaa ja innostusta , mutta ei
ihan niin tasapainoisesti kuin pitäisin hyvänä. Pitäisi olla luoksepäästävämpi luonteeltaan.
.

