Appenzellinpaimenkoirien näyttelyarvostelut 2011
50 näyttelyä, 244 näyttelykäyntiä
20110108 KAJAANI KV, Carin Åkesson, Ruotsi
FI33464/09 Ronetta´s Bossman NUO ERI1
Maskuliininen uros joka on hyvän kokoinen. Hyvän muotoinen pää. Hiven vaaleat silmät. Hyvä ylälinja. Hyvän
muotoiset kylkiluut. Riittävä rintakehä ikäisekseen. Riittävästi eturintaa. Hiven avonaiset kulmaukset edessä. Voisi
kantaa häntäänsä tiivimmällä rullalla. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä karvapeitteen laatu. Vahinko vain, että
koiralta puuttuu rinnasta tan-väri mustan ja valkoisen välistä.
FIN28290/08 Eijatuun Min Kärä VAL ERI1
Nartulla on hyvät mittasuhteet. Alaleuka voisi olla vahvempi. Riittävän tummat silmät. Hyvä rintakehä ja eturinta.
Hiven avonaiset kulmaukset etukulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, takana voisi olla enemmän potkua. Edestä
katsottuna kyynärpäät hiven ulkonevat. Tan-merkit voisivat olla rinnassa hiven paremmat. Voisi olla itsevarmempi kun
sitä käsittelee.
20110116 LAHTI R, Leila Kärkäs
FI36541/10 Alpenhirts Odessa PEK1 KP ROP-pentu_
Erittäin lupaava, oikeat mittasuhteet omaava narttupentu, jolla hyvä luusto ja tasapainoinen rakenne. Hyvä pään muoto,
hyvät silmät ja oikea-asentoiset korvat. Hyvä rintakehä ja häntä. Tällä hetkellä hieman takakorkea. Liikkuu erittäin
hyvin. Hyvä karva, väri ja ihana käytös.
FI57237/09 Bufas´s Zolen Zulu JUN ERI1 SA PU3 VASERT
Koon ylärajoilla oleva. Erittäin hyvässä kehitysvaiheessa oleva uros, jolla kaunis oikeanmuotoinen pää, hyvä ilme.
Hyvä asentoiset korvat. Hyvä rintakehä. Sopivat kulmaukset ja hyvä luusto. Hyvä häntä. Liikkuu hieman ahtaasti takaa,
mutta muuten erittäin hyvä tyypillinen liikunta. Hyvä karva, väri ja luonne.
FI51625/09 Max NUO ERI1 SA PU2 SERT
Erinomaiset mittasuhteet omaava vahvaluustoinen uros. Hyvä vahva uroksen pää. Hyväasentoiset korvat. Hieman
otsapengertä. Tasapainoiset sopivat kulmaukset. Hyvä rintakehä, ylälinja ja häntä. Hyvät tasapainoiset liikkeet. Hyvä
karva ja väri. Hieman varautunut, mutta tutustumisen jälkeen käyttäytyy moitteettomasti.
FIN28285/09 Eijatuun Milousson AVO H
Kookas, vahvaluustoinen uros, jolla voimakas kallo, Silmissä hieman pyöreyttä. Hyväasentoiset korvat. Hyvä
otsapenger, riittävä rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut etuosa, takaosa niukemmin. Hyvä häntä ja ylälinja. Liikkuu
hyvin. Hyvä karva ja väri. Iloinen reipas luonne. Koko pudottaa palkintosijaa.
FIN46870/07 Alpenhirts SamsonVAL ERI1
Aavistuksen pitkärunkoinen. Liikkeessä ylälinja hieman pehmeä. Melko voimakas kallo ja vahva kuono. Hyvät korvat
ja silmät. Kovin leveäasentoinen etuosa. Tasapainoiset , sopivat kulmaukset ja hyvä luusto. Hyvä sivuliike, edestä kovin
leveä. Hyvä karva, väri ja käytös.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1 SA PU1 VSP ROP-VET
Kohta 10-vuotias, hyvät mittasuhteet omaava tasapainoinen uros, joka on vielä hyvässä kunnossa. Hyvä pää ja ilme.
Tasapainoinen raajarakenne. Hyvä luusto ja ikäisekseen vielä erittäin hyvät liikkeet. Häntä saisi kiertyä tiiviimmin.
Hyvä karva. Miellyttävä käytös.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN EH
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hyvä pää. Hieman pyöreyttä silmissä. Hyväasentoiset korvat. Tasapainoiset,
sopivat kulmaukset ja sopiva luusto. Lantiossa hieman luisuutta ja liikkeessä takakorkea. Hyvä häntä. Liikkuu melko
hyvällä askeleella. Hyvä karva ja väri. Iloinen käytös, ajoittain turhankin riehakas.
FI19238/09 Alppikellon Idoli NUO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Hyvät mittasuhteet ja luusto. Melko korkea otsa, hyvä kuonon vahvuus. Hieman korkealle kiinnittyneet korvat ja
silmissä pyöreyttä. Erinomainen raajarakenne. Hyvä rintakehä ja ylälinja, sekä häntä. Erinomainen tasapainoinen
liikunta. Hyvä karva ja väri.
20110122 TURKU KV, Elina Haapaniemi
FI36534/10 Alpenhirts Obelix PEK1 KP ROP-pentu
7.5 kk vanha erittäin hyvin esiintyvä ja ikäisekseen hyvin kehittynyt urospentu. Hyvä pää, keskiruskeat silmät. Oikea
purenta, kantaa itsensä hyvin. Sopivan vankat raajat, hyvä väritys, valkoinen niskatäplä. Hyvä häntä liikkuu ikäisekseen
hyvin.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia PEK1 KP VSP-pentu
7,5 kk vanha hyväluonteinen, hyvin esiintyvä narttupentu. Hyvät mittasuhteet, hyvä kallo, keskiruskeat silmät. Hieman
kevyt kuono-osa ja alaleuka. Purenta OK. Riittävä luusto, sopivasti kulmautunut, raajat liikkuu hyvin. Hyvä väritys.
FI55459/10 Bellis vom Bähle PEK2

n. 8 kk liian arasti käyttäytyvä, varsin hyvätyyppinen sopivan vankka narttu. Kaunis pää, hyvä ilme, oikea purenta.
Hyvä luusto, tässä vaiheessa hieman niukat takaliikkeet, tarvitsee huomattavasti enemmän harjoitusta ja itseluottamusta.
Hyvä karvapeite.
FI36239/09 Alpenhirts Phantom NUO ERI1
18 kk vanha temperamenttinen hyvän tyyppinen uros, jolla erittäin hyvä pää, silmät, ja ilme, oikea purenta. Hyvä luusto,
tiiviit käpälät, hieman pitkä lanne tässä vaiheessa. Riittävät takakulmaukset. Hyvä karvapeite. Liikkuu takaa hyvin,
edestä hieman epävakaasti. Hieman pitkä lanne häiritsee tässä vaiheessa. Hyvä väritys.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
3-vuotias, erittäin hyvän tyyppinen jäntevä tasapainoinen valio uros. Erittäin hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät,
oikea purenta, Hyvä luusto, tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä lihaskunto. Tehokas liikkuja. Kantaa häntäänsä hyvin,
hyvä väritys.
FIN23590/05 Alpenhirts Ulmus VAL ERI2 SA PU2 CACIB
5.5-vuotias, erittäin hyvä tyyppi ystävällinen uros. Hyvä sukupuolileima. erittäin hyvä pään muoto, keskiruskeat silmät,
hyvä purenta, sopiva luusto. Lapakulmaus voisi olla parempi, hyvä runko ja takakulmaukset. Liikkuu hyvin askelin,
voisi olla hiven jäntevämmässä kunnossa.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla NUO EH
1.5-vuotias, hieman tuhdissa kunnossa esitetty nuori narttu. Tarvitsee vielä hieman enemmän aikaa. Hyvä pään muoto,
oikea purenta. Hieman kevyt kuono-osa. Hyvät korvat. Riittävä luusto, hieman taipuneet kämmenosat. Riittävät
takakulmaukset. Valkea niskatäplä. Hieman kinnerahdas ja aavistuksen leveä edestä. Vilkas luonne.
20110213 LOHJA R, Per Svarstad, Ruotsi
FI36541/10 Alpenhirts Odessa PEK1 KP ROP-pentu
Hyvä koko, erittäin hyvä pää. Hyvät silmät, hyvä ylälinja. Hyvä häntä. Erinomainen rintakehä, erittäin hyvä runko ja
luusto. Hyvin kulmautunut. erittäin hyvä karva ja hyvät värimerkit.. Erinomainen luonne, liikkuu hyvin.
FI36242/09 Alpenhirts Patriot NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Erinomainen koko ja tyyppi. Erittäin maskuliininen pää, hyvät silmät. Hyvä ylälinja, hyvä häntä, erittäin hyvä luusto.
Hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet, erittäin hyvä karva, hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
FI51625/09 Max NUO EVA
Hyvä koko, urosmainen pää, jossa tummat silmät. Hyvä pää ja kaula, hyvä ylälinja, erittäin hyvä rintakehä, hyvä runko
ja luusto. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin. Tarvitsee hieman lisää kehäharjoitusta. Palkintosija käytöksen takia:
väistää
FIN44201/08 Dundee vom Sitterschlipf AVO ERI1 SA PU2 VASERT
Vahva, erittäin maskuliininen pää, hyvät silmät, hyvä kaula. Erittäin hyvä runko ja hyvä luusto. Hyvin kulmautunut,
erittäin miellyttävä karva ja hyvät värimerkit, erinomainen luonne.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP
Hyvä koko, erittäin hyvä pää, hyvät silmät. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä rintakehä ja hyvä luusto. Hyvin
kulmautunut, erittäin hyvä karva ja hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin.
20110305 EURA R, Jukka Kuusisto
FI36243/09 Alpenhirts Pontiac NUO EH
Mittasuhteiltaan sopiva nuori uros, oikeanmuotoinen pää. Kapea alaleuka, mikä aiheuttaa ongelmia hammasasennoissa.
Vahva selkä, hyvät raajat. Hyvät liikkeet. Ahdas kulmahampaiden asento pudottaa palkintosijaa.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN ERI1
Hyväluustoinen vielä kovin pentumaisen kuvan antava 9 kk:n ikäinen juniori. Oikeanmuotoinen pää. Hyvä selkä.
Niukasti kulmautunut takaa, normaalit pennun liikkeet.
20110319 TUUSNIEMI R, Jari Laakso
FI19234/09 Alppikellon Imago AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP MVA
2-vuotias kaunis voimakas nuori uros, jolla riittävä runko, erinomainen etuosa. Hyvä ylälinja ja kaunis häntä.
Takakulmauksia ei tarvita yhtään enempää. Erinomainen kaula, kunhan esittäjä muistaa asettaa hihnan oikein, ettei
turha kaulanahka näy. Kaunis pää, hyvä purenta, erinomaiset liikkeet, miellyttävästi pidättyvä luonne.
A FIN41756/04 lppikellon Amador VAL ERI1 SA PU2
Kookas, hiven pitkä uros, jolla voimakas raajojen luusto, takaraajat voisivat olla lihaksikkaammat, edessä turhaa
pehmeyttä kyynärpäissä. Hyvä häntä liikkeessä, aavistus kaulanahkaa. Hiukan raskas pää, aavistuksen matalalle
kiinnittyneet korvat, tasapurenta.
FI19238/09 Alppikellon Idoli AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP MVA
2v. Sukupuolileimaltaan erinomainen narttu, erinomainen etuosa, erinomainen ylälinja, hyvä häntä, kaunis pää, jossa
hyvin asettuneet korvat. Erinomaiset liikkeet, nartussa selvästi ainesta olla perheen pomo.

20110410 VAASA KV, Anita Alatalo
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 ROP
3,5 v. Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat omaava uros, jolla kaunis pää, aavistuksen pyöreät silmät. Erinomainen
runko, luusto ja kaula. Erinomainen häntä. Kaunis karva ja väritys, liikkuu erinomaisesti mennen. Valiotittelinsä
arvoinen. Onnittelut.
FI33465/09 Ronetta´s Bianca NUO EH
10 kk Hyvät mittasuhteet omaava narttu. Hyvä purenta, keskiruskeat silmät, lupaava runko ja eturinta. Hieman
pehmeyttä selässä, löysä häntä. Oikein kulmautunut, liikkuu hyvällä askelmitalla, mutta hieman löysästi edestä. Hyvä
karva ja väritys. Miellyttävä käytös, esitetään hyvin.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
2,5 v Erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileiman omaava narttu. Feminiininen nartun pää yksityiskohtineen. Upeat
vahvat hampaat. Erinomainen kaula, runko, selkä ja luusto. Erinomainen häntä. Tehokkaat liikkeet, erinomainen karva
ja väritys. Valiotittelinsä arvoinen!
FIN41752/04 Alppikellon Arietta VAL EH
Hammastodistus: 1oikealta alhaalta. 7 v. vanha narttu, aavistuksen pitkänomainen.. Silmät voisivat olla tummemmat.
Hyvä kaula ja selkä, tilava runko, hyvä eturinta, luusto ja kulmaukset. Löysä häntä. Oikea väritys. Hieman pehmeä
karva. Liikkuu hyvin, miellyttävä käytös. Esitetään edukseen.
FIN28290/08 Eijatuun Min Kära VAL ERI2 SA PN2
3 v. Erinomainen koko, kaunis ilmeinen pää. Hyvä kaula, hyvä purenta, hyvät korvat. Tilava runko, hyvä eturinta.
Sopiva luusto, hyvä häntä. Liikkuu hyvällä askelmitalla. Hyvä karva ja väritys. Aavistuksen pitkä runko. Miellyttävä
käytös, esitetään hyvin.
20110423 LAHTI KV, Marjo Järventölä
FI36534/10 Alpenhirts Obelix JUN ERI1 SA PU4 VASERT
Erinomaisen lupaava, oikeanmallinen neliömäinen uros. Oikean mallinen pää, joka saa vielä luonnollisesti kehittyä.
Rodunomainen ylälinja, ikää vastaava rintakehän tilavuus, hyväasentoiset jäntevät raajat. Erinomaisesti kiertyvä häntä.
Erinomainen karva ja väri, energinen tehokas liikkuja.
FI13308/10 Butkus-Maxi vom Appenzellerhöckli NUO EH
Vielä hieman ilmava nuori tiivis uros. Oikeanmallinen hieman kevyt pää. Rodunomainen ylälinja. Runko saa vielä
täyttyä. Hyväasentoiset raajat. Liikkuu vaivattomasti ja tehokkaasti. Erinomainen häntä, karvaa ja väri. Kurittomuutta
kivesten kokeilussa.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal NUO ERI1 SA PU2 SERT CACIB
Tyypiltään ja voimakkuudeltaan erinomainen lihaksikas uros, jolla oikeat neliömäiset mittasuhteet. Oikean pään malli ja
voimakkuus, hieman pyöreät silmät. Hyvä ylälinja. Riittävästi kiertynyt häntä. Oikean mallinen runko. Erinomaisen
tehokas liikkuja. Oikea olemus, ensiluokkainen karva, kaunis havannan ruskea väri.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI 1 SA PU1 VSP
Voimakas, lihaksikas, erinomaisen neliömäinen uros. Vahva oikeanmallinen pää ja ylälinja. Erinomainen häntä. Vahvat
hyväasentoiset raajat. Upeat liikkeet. Erinomainen karvan laatu ja väri. Upeassa kunnossa.
FIN23592/05 Alpenhirts Uwe VAL ERI2 SA PU3
Mittasuhteiltaan erinomaisen tiivis uros. Oikean mallinen pää, erinomainen ylälinja. Oikean mallinen runko, hyvä
häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Erinomainen karva, ruskea jo haalistunut, muuten erinomainen karva. Esiintyy
erinomaisesti.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1 ROP-VET
10-vuotias, erinomaisessa kunnossa oleva uros, jolla oikeat mittasuhteet. Oikean mallinen pää, kiva ilme, ylälinjassa
pehmeyttä. Rodunomaiset kulmaukset. Riittävä hännän kiertymys. Hyvä askelpituus. Takaliike saisi olla tehokkaampi.
Erinomainen karvanlaatu iän mukainen väri. Miellyttävä luonne.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1 SA PN3 VASERT
Neliömäinen, voimakkuudeltaan erinomainen juniori narttu. Oikeanmallinen hyvin narttumainen pää, kauniit silmät.
Ylälinjassa vielä pehmeyttä. Erinomainen runko ikäisekseen, hyvä liikunta. Lupaava karva ja oikea väri.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia JUN ERI2 SA PN4
Mittasuhteiltaan erinomainen ryhdikäs juniori narttu. Oikeanmallinen, vielä hiukan kevyt pää, ensiluokkainen pää.
Hyväasentoiset raajat. Rodunomainen terhakka olemus, erinomaiset liikkeet. Lupaava karva ja oikea väri.
RKF2803713 Arwen Valachia JUN EH
Tyypiltään hyvä juniori narttu. Saisi esiintyä itsevarmemmin. Oikean mallinen lupaava pää, lupaavat rungon ääriviivat.
Ensiluokkainen karvan laatu. Hyvä havannan ruskea väri. Hännän tulisi kiertyä terhakkaammin, lupaava juniori, joka
tarvitsee itseluottamusta, hyvät liikkeet.
RKF2683101Alptricolour Bonitta NUO ERI2
Tyypiltään erinomainen narttu, sopivan voimakas. Narttu, joka saisi esiintyä itsevarmemmin. Oikean mallinen
narttumainen pää. Hyvä runko ja mittasuhteet. Riittävästi kiertynyt häntä, erinomainen liikkuja, ensiluokkainen karva ja
väri.
FI36238/09 Alpenhirts Perla NUO ERI1SA PN1 SERT CACIB ROP

Hyvin rodunomainen sopivan tiivis narttu. Kaunis oikean mallinen pää, jossa erinomainen ilme. erinomaiset rungon
ääriviivat, tiiviisti kiertynyt häntä. Liikkuu vaivattomasti ja tehokkaasti. Erinomainen karva ja väri. Varma luonne.
FIN32858/07 Alppikellon Elliina AVO ERI1 SA
Tyypiltään erinomainen, hieman tuhdissa kunnossa oleva narttu. Oikean mallinen pää. Vahva runko, rodunomainen
ylälinja, hyvä sivuliikunta, takaliikkeet hieman sidotut. Hyvä karva ja väri. Eloisa temperamentti.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN2 VACACIB
Valioitunut Tuusniemi 19.3.2011. Erinomaisessa kunnossa esitetty valionarttu. Rodunomaiset mittasuhteet ja olemus.
Oikean mallinen pää, hieman pyöreät silmät. Erinomaiset rungon ääriviivat. Häntä kiertyy tiiviisti, hyvä karva, kaunis
selkeä väri. Eloisa ja iloinen käytös.
20110425 LAPPEENRANTA KV, Irina Poletaeva
FI57237/09 Bufans´s Zolen Zulu NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP
Oikea rotutyyppi. Erinomainen luusto ja rungon mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, mutta otsapenger saisi olla
parempi. Virheetön purenta. Tyypillinen ylälinja ja hännän kanto. Riittävästi eturintaa. Tyypilliset kulmaukset ja
liikunta. Oikea väri ja värimerkit.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal NUO ERI2 SA VASERT VACACIB
Hyvin tyypillinen, erinomainen luusto ja pää. Virheetön purenta. Silmien väri vastaa havannan väriä. Tyypillinen
ylälinja. Hiven avoin häntä. Erinomainen eturinta. Virheettömät kulmaukset ja liikunta. Erinomaisen väri ja värimerkit.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI1 SA PU3
Erinomainen tyyppi, vahvasti rakentunut, erinomainen pää. Silmien väri voisi olla hiven tummempi. Virheetön purenta.
Tyypillinen ylälinja ja hännän kanto. Erinomainen eturinta, oikein kulmautunut. sivuliikkeet ovat erinomaiset,
etuliikkeet melkein liian leveät. Erinomainen turkin laatu, väri ja värimerkit.
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI2
Mittasuhteiltaan lähes liian pitkä. Erinomainen luusto. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvä kaula. Hiven liian pitkä lanne.
Hivenen avoin häntä. Erinomainen eturinta. Oikein kulmautunut ja virheettömät sivuliikkeet. Liikkuu ahtaasti takaa.
Hyvät värimerkit.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1 ROP-VET
Oikea rotutyyppi. Ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvä kaula, hiven pehmeä selkä.
Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. Virheettömät liikkeet sivusta, takaa ahtaat. Hännän kanto voisi olla parempi.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Erinomainen pää ja ilme. virheetön hampaisto. Hyvä kaula,
tyypillinen ylälinja. Hyvä häntä. Erinomainen rintakehän muoto. Tyypilliset kulmaukset ja liikkeet. Virheettömät
värimerkit.
RKF2803713Arwen Valachia JUN EH
Erittäin hyvä tyyppi, tarvitsee aikaa kehittyäkseen valmiiksi. Pää ei ole vielä valmis. Silmien väri vastaa havannan
väriä. Virheetön hampaisto. Tyypillinen ylälinja. Voisi kantaa häntäänsä paremmin. Erinomainen eturinta. Virheettömät
kulmaukset ja sivuliikkeet. erittäin kaunis havanna väri ja virheettömät värimerkit.
FI36238/09 Alpenhirts Perla NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Erinomaista tyyppiä. Vahva luusto, virheettömät rungon mittasuhteet. Tyypillinen narttumainen pää. Virheetön
hampaisto, erinomainen kaula ja ylälinja. Tyypillinen häntä. Erittäin hyvin kulmutunut, liikkuu hyvin. Erinomainen väri
ja värimerkit.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN3 VACACIB
Hyvä rotutyyppi, erinomainen luusto. Pää voisi olla paremmin täyttynyt silmien alta. Hiven vaaleat silmät, virheetön
hampaisto. Tyypillinen ylälinja ja hännän kanto. Erittäin hyvin kehittynyt eturinta. Oikein kulmautunut, virheettömät
sivuliikkeet, liikkuu takaa ahtaasti.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET EH
10-vuotta vanha. Hyvä luusto ja rungon mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme saksipurenta. Hyvä kaula, hiven pehmeä
selkä. Avonainen häntä. Hyvät kulmaukset ja sivuliikkeet. Hyvät värimerkit.
20110501 LAHTI R, Matti Luoso
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvät mittasuhteet omaava uros. Hyvä pää ja purenta. turhan vaaleat silmät. Hyvä kaula,
hyvä luusto ja käpälät. Hyvä eturinta, Runko saisi olla hiven täyteläisempi. Sopivat kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu
hyvin. Hyvä käytös.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1 ROP-VET
Erittäin hyvän tyyppinen 10- vuotias veteraaniuros. Hieman kevyessä kunnossa. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaulan
pituus. Luusto voisi olla hiven vahvempi. Hyvä rungon malli. Pehmeä selkä. Sopivat kulmaukset. Liikkuu hyvällä
askeleella. Hyvä käytös.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 VSP

Erittäin hyvän tyyppinen ja hyväkuntoinen narttu. Oikean mallinen pää, joka voisi olla hieman vahvempi, varsinkin
kuono-osaltaan. Hieman kapeat leuat. Hyvä purenta, hyvä kaula, kevyt luusto. Hyvät käpälät. Hyvä eturinta ja runko.
Sopivat kulmaukset. Taka-askeleessa saisi olla hiven enemmän potkua. Hyvä käytös.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI1 VSP-VET
Hyväkuntoinen 10-vuotias veteraani narttu. Hyvä pään malli, hyvä purenta, Hyvä kaula, sopiva luusto, hyvät käpälät.
Hyvä eturinta ja runko. Sopivat kulmaukset. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Tan-väri alkanut haalistua. Hyvä käytös.
20110508 TAMPERE KV, Katharina Schweizer, Sveitsi
FI53802/10 Sehän on Dominus PEK1 KP ROP-pentu
Vielä kehitysvaiheessa oleva uros, jolla on erittäin hyvät mittasuhteet, oikea karvan laatu ja väri. Tyypillinen pää, jossa
yksityiskohdat ovat oikeat. Erittäin hyvin rakentunut. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikkeet ovat
sujuvat ja maatavoittavat, erittäin lupaava.
FI53805/10 Sehän on Dotte PEN
Koiran käyttäytyminen; vihainen ja pelokas
Nuori narttu, joka on oikean muotoinen. Purennan tarkastaminen ei ole mahdollista kun narttu murisee ja uhkailee
tuomaria. Oikein asettuneet silmät, erittäin hyvin kannetut korvat. Leveä valkoinen kaulus (kolmeneljäsosaa) erittäin
hyvät rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikuntaa ei voi arvostella kun narttu roikkuu
taluttimessa. Käytöstä ei voi missään tapauksessa sietää.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal NUO ERI1 SA PU2 SERT VACACIB
Jo erittäin hyvin kehittynyt nuori uros, oikean muotoinen, tyypillinen pää, jossa on oikeat yksityiskohdat. Oikeat rungon
ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on sujuvaa ja siinä on erittäin hyvä potku. Käytös on
erittäin miellyttävä, ystävällinen ja varma .
FIN1678/08 Sehän on Basso AVO ERI1 SA PU3 VASERT
Hyvän kokoinen uros, oikean muotoinen, tyypillinen pää, jossa on oikeat yksityiskohdat. Puolikas kaulus. Erittäin hyvin
rakentunut. Oikean mallinen runko. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Käytös on erittäin miellyttävä,
ystävällinen ja varma.
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL EH
Uros, joka on oikean muotoinen, sopiva luusto, oikea karvan laatu. Tyypillinen pää, niukasti saksipurenta. Virheettömät
silmät ja korvat. Erinomaiset ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikkeet ovat riittävät. Käytös on
miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Anatomisesti oikein rakentunut uros, jolla on sopiva luusto. oikea karvan laatu. Pää on kaikin puolin virheetön.
Erinomaiset rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on maatavoittavaa. Käytös on
miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1 SA PN4 VASERT
Nuori narttu, joka on erittäin hyvän muotoinen, sopiva luusto. Oikea karvaan laatu. tyypillinen pää, jossa on oikeat
yksityiskohdat. Erinomaisesti rakentunut. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on sujuvaa. Käytös on
miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN ERI2
Oikean muotoinen narttu, sopiva luusto, oikeanlaatuinen karva, Tyypillinen pää, jossa on oikeat yksityiskohdat. Oikeat
rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on sujuvaa ja maatavoittavaa. Käytös on
miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FI36238/09 Alpenhirts Perla NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Anatomisesti virheettömästi rakentunut narttu, oikean muotoinen, sopiva luusto ja oikea karvan laatu. Tyypillinen pää,
jossa on oikeat yksityiskohdat, erinomaisesti rakentunut. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on
sujuvaa, maatavoittavaa ja potku on vahva. Käytös on miellyttävä, ystävällinen ja varma.
Narttu esiintyy erinomaisesti.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN2 VACACIB
Anatomisesti oikein rakentunut narttu. Oikean muotoinen, sopiva luusto, oikea karvan laatu. Tyypillinen pää, jossa on
oikeat yksityiskohdat. Oikeat rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on sujuvaa,
maatavoittavaa ja potku on vahva. Käytös on miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI2 SA PN3
Anatomisesti oikein rakentunut narttu. Oikean muotoinen, sopiva luusto ja oikea karvan laatu. Pää on kaikilta osin
virheetön. Erinomaiset rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on vapaata ja sujuvaa,
maatavoittavaa ja potku on vahva. Käytös on miellyttävä, ystävällinen ja varma.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL EH
Vahva narttu, joka on oikean muotoinen. Sopiva luusto, oikea karva laatu. Niskalaikku. Tyypillinen pää, jossa on oikeat
yksityiskohdat, hiven liikaa huulia. Erinomaiset rungon ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat.
Liikunta on vapaata. Käytös on pidättyvää.
FIN15226/07 Eijatuun Riimi VAL ERI3

Narttu on erittäin hyvän kokoinen, sopiva luusto, oikea karvan laatu. Pää on kaikilta osin virheetön. Erinomaiset rungon
ääriviivat. Hyväasentoiset ja hyvin kulmautuneet raajat. Liikunta on sujuvaa ja erittäin aktiivista. Käytös on miellyttävä,
ystävällinen ja varma.
20110515 RAUMA K, Andras Polgar, Tsekki
RKF2825757 Alpitricolour Victoria PEN 1 KP ROP-pentu
7 kuukautta vanha. Erittäin kaunis pää. Vahva pentu. Hyvä kaula, ylälinja ja etuosa. Liikkuu erittäin hyvin.
FI53804/10 Sehän on Dynamo FI53804/10 JUN ERI1 SA PU2 SERT
Keskikokoinen uros. Oikea muoto. Erittäin miellyttävä nuori uros. Hyvä kaula ja ylälinja. Miellyttävä elegantti liikkuja.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 VSP
Erittäin miellyttävä uros. Erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä pää jaa kaula. Hyvä etuosa. Erittäin hyvä ja elegantti
liikkuja.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle JUN ERI1 SA PN3 VASERT ROP-JUN
Erittäin miellyttävä nuori tyttö. Hyvän muotoinen, miellyttävä pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin elegantti liikkuja.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP RYP4
Keskikokoinen, erittäin miellyttävä narttu. Hyvä pää, erittäin hyvät korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erittäin miellyttävä
liikkuja.
FI19239/09 Alppikellon Iris AVO ERI2
Vahva narttu. Hyvä pää ja kaula. Pehmeä selkä, hyvä etuosa. Liikkuu hyvin.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN2
Keskikokoinen narttu, Hyvän muotoinen ja hyvä pää. Hyvä kaula, hyvä ylälinja. Liikkuu miellyttävästi.
20110514 HELSINKI E, Rainer Vuorinen
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1
Hyvät mittasuhteet, pää saa vielä hieman levitä. Hyvä purenta ja silmien väri. Selässä vielä hieman pehmeyttä.
Aavistuksen takakorkea seistessä. Vapaat liikkeet ja hyvät käpälät.
20110521 HELSINKI KV, Gisa Schicker, Saksa
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
Erittäin ystävällinen, havannan värinen, oikeat värimerkit. Tasapainoisesti kehittynyt.
Tasainen kallo, kiilanmuotoinen pää. Silmien väri sopii havannan väriin. Hyvä kaulan linja, suora kiinteä selkä. Häntä
on oikein asettunut ja se kannetaan rodulle tyypillisesti. Suorat eturaajat. Syvä rinta, oikein kulmautunut. Sujuvat
liikkeet. Ranteet ovat edelleen heikot.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI1 SA PU2
Oikein rakentunut, tyypillinen pää, virheetön kaulan pituus. Kiinteä selkä, häntä on oikein asettunut ja se kannetaan
kiertyneenä. Suorat eturaajat. Syvä rinta, oikein kulmautunut. Sujuvat liikkeet, takaraajat kääntyvät hiven ulospäin.
Oikea karva ja rodulle tyypillisesti värittynyt.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP ROP-JUN
Saksipurenta. Oikein rakentunut, hieno kiilanmuotoinen pää. Tumman ruskeat silmät. Korvat ovat asettuneet oikein.
Silmien alusta ei ole vielä täysin täyttynyt. Oikea kaulan pituus. Suora selkä, häntä on oikein asettunut ja kannetaan
optimaalisesti. Suorat eturaajat, syvä rinta. Sujuvat ja maata voittavat liikkeet. Keskikarkea karva, oikeat värimerkit.
FI36238/09 Alpenhirts Perla NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACACIB
Virheettömästi rakentunut, ystävällinen luonne. Tasainen kallo, vähän otsapengertä. Korvat ovat asettuneet oikein,
löysät huulet. Mantelin muotoiset tummanruskeat silmät. Vahva kuiva kaula, suora ja kiinteä selkä. Häntä on oikein
asettunut ja se kannetaan kiertyneenä. Suorat eturaajat, syvä rinta, oikein kulmautunut. Sujuvat liikkeet.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN2 CACIB
Virheettömästi rakentunut. Rodulle tyypillinen karvan laatu ja oikeat värimerkit. Erinomainen pää joka suhteessa.
Vahva kaula, kiinteä selkä, hieman takakorkea. Häntä on oikein asettunut ja se kannetaan rodulle tyypillisesti. Suorat
eturaajat. Syvä rinta. Liikkeet ovat kunnossa.
20110522 SOMERO R, Kirsi Laamanen
FIN45983/08 Alpenhirts Rocky AVO ERI1
Mittasuhteiltaan hyvä uros, jolla sopiva raajaluusto. Normaalit kulmaukset, edessä ja takana. Hyvä eturinta, hyvät
käpälät. Hyvät pään linjat ja ilme. Hyvä pigmentti. Liikkuu reippaasti, mutta voisi käyttää vielä tehokkaammin
takaraajojaan, hieman lyhyt taka-askel. Vilkas, mukava käytös.
22052011 HAMINA KV, Harto Stockmari
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP

Urosmainen kokonaisuus, jolla oikeat mittasuhteet. Oikean muotoinen pää. Hyvä purenta, kaunis kaula ja ylälinja.
Tilava runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomaiset raajat. Hyvä käytös, liikkuu joustavalla
ja helpolla askeleella.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI SA PU2 ROP-VET
Oikean muotoinen pää. Hyvä kaula. Hyvä runko, jossa turhaan pitkä lanneosa. Normaalisti kulmautunut takaosa. Hyvä
käytös. Liikkuu löysästi edestä, riittävällä takapotkulla. Väri jo hieman haalistunut.
FI36238/09 Alpenhirts Perla NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää, jossa riittävä otsapenger. Hieman vaaleat silmät. Oikea
purenta. Erinomainen runko. Rodunomaisesti kulmautunut. Miellyttävä käytös, liikkuu joustavasti.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie NUO EH
Narttumainen kokonaisuus, Ok mittasuhteet. Hyvä pää jossa riittävä otsapenger. Hyvä kaula. Matala säkä ja pehmeä
ylälinja. Hyvä eturinta, tilava runko, jossa turhan pitkä lanneosa. oikein kulmautunut takaosa. Runsaasti valkoista.
Liikkuu hyvin. Toivoisin parempaa ylälinjaa.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI1 SA PN2
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä eturinta, tilava runko.
Pehmeyttä selässä. Köyristää hieman lanneosaa. Hyvin kulmautunut takaosa. Hieman pehmeä karva. Hyvä käytös.
Liikkuu normaalisti.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI1 SA PN3 VASERT VSP-VET
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä runko. Rodunomaisesti
kulmautunut. Hyvä hännän kiinnitys. Hyvä käytös. Erinomaiset liikkeet ikäisekseen. Hyvä ylälinja.
28052011 HARJAVALTA R, Selimovic Igor, Kroatia
RKF2825757Alptricolour Victoria PEK1 KP ROP-pentu
Hyvä koko ja mittasuhteet. Kehittymässä. Hyvät pään linjat. Virheetön ylälinja ja kulmaukset. Riittävän tasapainoinen
liikunta. Hyvä karvapeite ja väri. Käytös ei ole vielä täysin hallittua.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
arvostelu puuttuu
FI55459/10 Bellis vom Bähnle JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP
Kehittyy. Erinomaisen tasapainoinen narttu. Hyvä ilme. Suora selkä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu helposti. Miellyttävä
karvapeite ja väri.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN2
Lyhyt ja tiivis, hyvä koko ja mittasuhteet. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä ylälinja ja kulmaukset. Liikkuu hyvin sivusta.
edestä kyynärpäät kääntyvät hiven ulospäin. Hyvä karvapeite.
20110528 TUURI K, Matti Luoso
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI1 SA ROP
Erinomaista tyyppiä edustava uros, jolla hyväilmeinen ja oikean mallinen pää. Hyvä rakenne ja liikkeet. Käyttäytyy
erinomaisesti
20110529 VARKAUS K, Jan Herngren, Ruotsi
FIN39346/06 Alpenhirts Tomtom VAL ERI1 SA PU1 ROP
Valiouros joka on erinomaista tyyppiä, ihana ilme, silmissä oikea pilke. Riittävästi täyttynyt kuono-osa. erinomainen
ylälinja, samoin kuin alalinja. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko ja tassut. Hyvin värittynyt, hyvä eturinta.
Liikkuu joka puolelta hyvin.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI2 SA PU2
Valiouros, jolla on erinomainen tyyppi ja koko. Ihana pää, jossa on oikeat mittasuhteet. Hieno sukupuolileima. Hyvin
pigmentoitunut. Rodulle tyypilliset kulmaukset edessä ja takana. Hyvin kannettu häntä. Sopiva runko. Hyvin
kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella edestä ja takaa.
20110618 KOTKA KV, Gunnel Holm
FI57237/09 Bufas´s Zolen Zulu NUO ERI1
Hyvän tyyppinen, hyvät silmät ja korvat, hieman terävä kuono. Runsaasti valkoista eturinnassa ja puolikaulus. Hyvin
niukat ruskeat värimerkit naamassa. erinomainen häntä. Pää näyttää pieneltä hyvin kehittyneeseen runkoon verrattuna.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1
Hyvin narttumainen junioriluokan koira. Hyvät silmät, hyvät korvat, hieman löysät kyynärpäät. Tässä vaiheessa hieman
takakorkea. Häntä saisi olla kiinnittynyt ylemmäs. Hyvät värimerkit. Hyvät sivuliikkeet, kehräävät eturaajojen liikkeet.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP

Hyvän tyyppinen avoimen luokan narttu. Hyvä pään muoto, silmät saisivat olla tummemmat. Hyvä etuosa, hieman
pehmeä selkä. Hyvä hännän kiinnitys. Riittävät takakulmaukset. Pään toisella puolella, kuono-osassa runsaasti
valkoista, mutta pieni ruskea. Hyvä karvan laatu.
20110619 RIIHIMÄKI K, Roger Vanhoenacker, Belgia
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Erinomaista tyyppiä ja ylälinja, hyvin kehittynyt rintakehä ikäisekseen, hyvin esitetty, oikein kulmautunut edestä ja
takaa. Hyvä häntä, erinomaiset värimerkit ja väri. Erinomainen liikkuja.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomaista tyyppiä oleva, hyvin ja vahvasti rakentunut, erinomainen eturinta, hyvin voimakas lanne Hyvä alalinja,
hyvin esitetty, oikein kulmautunut, erinomainen häntä ja luonne. Hyvät värimerkit, liikkuu sulavasti, hiven avonaisin
kyynärpäin.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie AVO ERI2 SA PN3
Erinomaista tyyppiä, hyvä vahva runko, hyvin kehittynyt pää. Valkoiset värimerkit kuonossa ovat ehdottomasti
maximaalisen kokoiset. Hyvät kulmaukset takana. Erinomainen häntä ja hyvä luonne. Hyvät liikkeet, mutta liikkuu
hiven avonaisin kyynärpäin.
20110702 JUVA K, Tuula-Maija Tammelin, Tanska
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI2 SA PU2
6 vuotta, hyvät mittasuhteet omaava innokas uros, positiivinen kontaktissa. Hyvä ilme ja väritys päässä. Tiiviissä
kunnossa. Hyväasentoiset raajat, häntä saisi olla tiiviimpi. Liikkuu hyvällä askeleella.
FIN32856/07 Alppikellon Elking VAL ERI1 SA PU1 VSP
4 vuotta melkein neliömäinen hyvän kokoinen, kauttaaltaan miellyttävä uros. Erinomainen olemus, kauniit värit, syvä
musta turkki. Hyvä tiivis häntä. Hyvässä kunnossa. Liikkuu tehokkaasti ja vakaasti.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 ROP
2-vuotias erinomainen koko ja mittasuhteet innokas ja eloisa. Erinomaisessa lihaskunnossa. Tyypillinen pää ja ilme,
hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut. Tiivis häntä, syvä musta väri.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET EH
10-vuotias, eloisa ja vetreä veteraani. Hyvät mittasuhteet, erinomainen väritys. Ikäisekseen hyvässä lihaskunnossa.
Erittäin eloisa ja positiivinen. Häntä saisi olla tiiviimpi.
20110702 TUUSULA K, Marianne Holm
FI51625/09 Max AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP RYP2
Oikea tyyppi ja mittasuhteet. Erinomainen uroksen pää. tyypillisesti kulmautuneet sopiva luustoiset raajat. Hyvä kaula.
Oikean muotoinen runko. Erinomainen ylä- ja alalinja. Oikea häntä. Hiven lisää polvikulmaa parantaisi kokonaisuutta.
Tyypillinen tapa liikkua. Tyypillinen käytös.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia JUN ERI1
1-vuotias aran ilmeinen, vielä varsin kevyt narttu. Lupaava pää, jonka tulee voimistua. Hyvä kaula, Erittäin hyvin ja
tyypillisesti kulmautuneet raajat, jotka saisivat olla luustoltaan hiven voimakkaammat. Oikea häntä. Hieman pehmeä
karva. Oikeat värimerkit.
20110703 KARJAA K, Jutta Haranen, Viro
FI51625/09 Max NUO ERI1 SA PU2 SERT
Hyvän tyyppinen, temperamenttinen nuori uros jolla oikean mallinen pää ja ilme, isot vahvat hampaat, hyvät silmät ja
korvat. Hyvät värimerkit, hyvä luusto. Oikeat kulmaukset. Hyvä häntä, hyvät rodunomaiset liikkeet Esitetään hyvin.
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP4
Hyvän mallinen ja kokoinen uros, oikean tyyppinen ja maskuliininen pää ja ilme. Hyvät silmät ja oikeanasentoiset
korvat. Isot hampaat. Vahva selkä, oikein kulmautunut. Loistava hännän asento. Loistavat liikkeet. Erittäin hyvin
esitetty.
FI36238/09 Alpenhirts Perla AVO ERI2 SA PN2 VASERT
Hyvän tyyppinen, reipas narttu, jolla oikean mallinen pää ja ilme. Hyvät silmät ja korvat, hyvät hampaat. Vahva selkä,
hyväasentoinen häntä. Oikein kulmautunut. Tyypilliset liikkeet.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP MVA
Hyvän tyyppinen narttu. Oikea ilmeinen pää. Korrektit silmät ja korvat. Hyvät hampaat ja purenta, vahva selkä. Sopiva
luusto. Oikein kulmautunut ja hyvä häntä. Tyypilliset liikkeet.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie AVO ERI3 SA PN3
Hyvän tyyppinen narttu. Oikeailmeinen pää. Hyvät silmät, korvat ja hampaat. Vahva selkä. Hyvä luusto. Oikein
kulmautunut. Hyvä häntä, tyypilliset rodunomaiset liikkeet. Hyvin esitetty.

20110710 HYVINKÄÄ K, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FIN15672/02 Carnavals Czar VET H
Hyvän kokoinen 12-vuotias uros. Selvä sukupuolileima, hyvä luusto, oikeailmeinen pää. Hyvät pienet korvat. Hyvä
ylälinja ja hännän asento. Runko kovin pyöreä ja raskas. Kovin leveä eturinta. Kovin suora edestä ja takaa. Ikä näkyy
liikkeissä, selkä painuu liikkeessä. Hyvä karvan laatu ja hyvä väritys.
20110716 OULU KV, Monika Blaha, Itävalta
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI1 SA PU1 VSP
Hyvä koko. Pää OK. Oikeat merkit. Hyvä kaula. Hyvät ääriviivat. Hyvin asettunut häntä. Liikkuu OK.
FIN46869/07 Alpenhirts Sarah VAL ERI3 SA PN3
Hyvä koko ja massa, hyvin narttumainen pää. Hyvä säkä, hyvä runko, erinomainen hännän asento. Kulmaukset OK.
Hyvät liikkeet.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2 SA PN2
Hyvä tyyppi ja massa. Erinomaiset ääriviivat. Kulmaukset OK. Hyvin asettunut häntä. Hyvät liikkeet.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erittäin miellyttävä narttu, jolla on hyvät värit. Erinomainen runko. Hyvin asettunut häntä. Kulmaukset OK. Erittäin
hyvät liikkeet.
20110717 OULU KV, Rui Oliveira, Portugali
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI1 SA PU1VSP
Hyvä pää, hyvä luusto. Hiven pitkä runko. Hyvä etuosa, virheettömät kulmaukset. Hyvä karvapeite ja liikkeet.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2 SA PN2
Kaunis pää. Hyväksyttävä ylälinja. Hyvän muotoinen. Hyvä luusto. Hyvä etuosa ja kulmaukset.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Ihana pää. Kaunismuotoinen. Erinomainen ylälinja.
20110717 PÖYTYÄ K, Harri Lehkonen
FI36239/09 Alpenhirts Phantom AVO ERI1 SA PU1 SERT VSP MVA
Ryhdikäs uros hyvänmuotoinen pää. Riittävästi kulmautuneet raajat. Oikeanmuotoinen rintakehä. Hieman kevyt lanne.
Hyväasentoinen häntä. Oikeanlaatuinen turkki ja hyvä väritys. liikkuu tehokkaalla askeleella.
FI55459/10 Bellis Vom Bähnle JUN ERI1 SA PN2 SERT
Tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Oikeat mittasuhteet rungossa. Riittävät kulmaukset.
Hyväasentoinen häntä. Oikeanlaatuinen turkki ja väritys. Terveet liikkeet. Esiintyy hieman tottumattomasti.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI1 SA PN1 ROP
Vahvarunkoinen narttu. Oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa. Riittävät kulmaukset. Hyväasentoinen häntä. Hieman
pehmeyttä ranteissa. Oikeanlaatuinen turkki ja hyvä väritys. Liikkuu tehokkaalla askeleella, mutta hieman leveästi
edestä. Esiintyy rauhallisesti.
20110723 HELSINKI KV, Karl-Erik Johansson, Ruotsi
FI36541/10 Alpenhirts Odessa JUN ERI1 PN2
Erinomainen tyyppi. Tyypillinen narttumainen pää, ruskeat silmät. Hyvä ilme ja hyvä purenta. Hyvä kaula, riittävä
rintakehä. Hiven hiukat kulmaukset. Liikkuu hyvin, mutta hän on hiven takakorkea. Hyvä väritys. Kesäkarvassa.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia FI36537/10 JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Erinomainen tyyppi, kaunis narttumainen pää. Ruskeat silmät. Hyvä ilme ja hyvä purenta. Hyvä kaula ja selkä. Hyvin
kannettu häntä. Hyvä rintakehä. Hiven niukat kulmaukset. Liikkuu erittäin hyvin. Hyvät värimerkit. Hyvä karvapeite.
FI33465/09 Ronetta´s Bianca AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP MVA
Erinomainen tyyppi. Kaunis nartun pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä purenta. Hyvä kaula, erinomainen rintakehä. Niukat
kulmaukset takana. Liikkuu erittäin hyvin. Sopiva luusto. Erittäin hyvin värittynyt. Hyvä karvapeite. Esiintyy
erinomaisesti.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI1 SA PN3
Erinomainen tyyppi, mutta hän on hiven paksu. Erittäin kaunis pää, ruskeat silmät. Saksipurenta, mutta hiven ahdas
alaleuka. Hyvä kaula. Selkä voisi olla kiinteämpi. Hyvin kannettu häntä. Erinomainen rintakehä. Hyvät etukulmaukset,
mutta hiven pehmeät välikämmenet. Hiven niukat kulmaukset takana. Liikkuu hyvin ja hyvä karvapeite.
20110724 TORNIO KV, Elsbeth Clerc, Sveitsi
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 ROP

Hyvän kokoinen uros. Hyvä tyyppi. Urosmainen pää ja ilme. Hyvä luusto ja kulmaukset. Kiinteä runko. Liikkuu
helposti. Miellyttävä luonne.
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI2 SA PU2
Koon ylärajalla, mutta tasapainoinen. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvin kulmautunut. Kiinteä runko. Liikkuu ja esiintyy
hyvin.
FI36542/10 Alpenhirts Odette JUN ERI1 SA PN3 SERT
Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvää rotutyyppiä. Narttumainen pää ja ilme. Virheettömästi kulmautunut. Kiinteä
runko. Liikkuu pentumaisesti.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2 SA PN2
6 vuotta vanha narttu, havannan värinen, jolla on paljon massaa. Tyypillinen pää ja ilme. Vahva runko, hyvin
kulmautunut, liikkuu hyvin.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Feminiininen narttu, hyvä rotutyyppi, narttumainen pää ja ilme, hiven pehmeä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Kiinteä
runko, liikkuu terveesti.
20110730 PORI KV, Marja Talvitie
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erittäin hyvää tyyppiä oleva ja hyvin liikkuva. Hyvän värinen ja kaunispäinen uros. Hyvä ylälinja ja häntä.
FI19239/09 Alppikellon Iris AVO EH
Erittäin hyvän tyyppinen, oikea pään malli, hyvin kaunis väri. Hieman liian lyhyt lantio ja ala kiinnittynyt häntä. Voisi
olla lanneosaltaan lyhyempi. Käyttäytyy tyypillisesti. Lievä dieetti olisi paikallaan.
20110807 SAARIJÄRVI K, Rodi Hubenthal, Norja
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erittäin hyvä tyyppi, oikeat mittasuhteet. Urosmainen pää. Leveä kallo. Hyvä niska. Lyhyt vahva ylälinja. Hyvä häntä.
Hyvin kulmautunut. Tyypilliset liikkeet.
20110813 VALKEAKOSKI K, Uschi Eisner, Itävalta
FI53802/10 Sehän on Dominus JUN ERI1 SA PU2 VASERT
Oikein rakentunut uros. Kaunis pää jossa on tyypillinen ilme. Saksipurenta. Silmien väri on havannan väriselle oikea.
Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvin kulmautunut ja esitetty. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Hyvin kaunis liikunta.
FI16787/08 Sehän On Bono AVO EH
Vahva uros. Kaunis pää ja tyypillinen ilme. Saksipurenta. Keskiruskeat silmät. Leveä ja syvä rintakehä. Riittävästi
kulmauksia. Sujuva liikunta. Häntä on hiven alas asettunut, eikä sitä kanneta kehässä oikein.
FIN28285/08 Eijatuun Milousson AVO EH
Ilmava uros, joka on 3-vuotias. Saisi olla hiven enemmän massaa. Kaunis pää. Tyypillinen ilme. Kiinteä ja suora selkä.
Hento luusto. Hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Hyvin asettunut ja kannettu häntä.
FI51625/09 Max AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP MVA
2 vuotta vanha uros, joka on hyvän kokoinen. Hieno pää, jossa on tyypillinen ilme. Saksipurenta. Tummat silmät. Hyvin
kulmautunut ja hyvin esitetty. Sulava liikunta. Erittäin kaunis väri. Hyvin asettunut ja kannettu häntä.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN ERI1 SA PN2 VASERT
Hyvin kaunis pää. Tyypillinen ilme. Saksipurenta Tummat silmät. Hyvin muotoutunut rintakehä. Riittävästi
kulmautunut. Suora selkä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Sujuvat liikkeet.
FI53805/10 Sehän On Dotte JUN EH
Pieni, kevyt narttu. Tyypillinen ilme. Saksipurenta. Tummat silmät. Hyvin hento luusto. Vähän kulmautuneet takaraajat,
jotka kääntyvät vahvasti ulospäin. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Sujuvat liikkeet.
FI36238/09 Alpenhirts Perla AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP MVA
Hyvin rakentunut narttu, erittäin kaunis pää, jossa on tyypillinen ilme. Saksipurenta. Tummat silmät. Kiinteä ja suora
selkä. Hyvin muotoutunut rintakehä. Erittäin hyvin kulmautunut ja hyvin esitetty. Hyvin kannettu häntä. Sujuvat
liikkeet.
FIN16786/08 Sehän On Billa AVO EH
Pienehkö narttu, kevyt pää. Tummat silmät. Saksipurenta. Tyydyttävän leveä rintakehä. Periksi antava selkälinja. Hyvin
asettunut ja kannettu häntä. Sujuvat liikkeet. Selkä ei ole täysin kiinteä.
20110813 JOENSUU KV, Pjotr Król, Puola
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI PU2 SA
Elegantti uros, jolla on erinomainen karva ja väri. Kaunis pää, hampaisto rotumääritelmän mukainen. Erinomainen
runko, kauniit liikkeet.

FIN39346/06 Alpenhirts Tomtom VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Elegantti uros, kaunis pää, syvä rintakehä, kaunis eturinta, oikein kulmautunut. Kauniit liikkeet.
20110814 TURKU K, Hans Lehtinen
FI36239/09 Alpenhirts Phantom VAL ERI1
Kaunisraaminen tällä hetkellä hieman kevyt uros. Kuono saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja ylälinja. Toivoisin
enemmän luustoa. Takaosa saisi olla paremmin kulmautunut. Hieman löysät kyynärpäät. Täytyy saada enemmän
massaa. Hyvä koira.
FI29731/11 Alptricolour Victoria JUN EH
Sopivan kokoinen narttu. Pää saisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja hyvä rinnan syvyys. Tällä hetkellä liian
takakorkea ja vielä kevyt runkoinen. Takaosan pitäisi olla voimakkaampi. Hyvät sivuliikkeet.
FI19239/09 Alppikellon Iris AVO EH
Kookas narttu. Erittäin kaunis pää ja hyvä ilme. Erittäin hyvä runko ja sopiva massa. Hieman ylösvedetty alalinja. Saisi
olla luonteeltaan avoimempi. Liikkeessä takakorkea.
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI SA PN1 ROP
Erittäin hyvärakenteinen kaunisraaminen narttu. Ilmeikäs pää, hyvä kaula, hyvä rungon malli ja pituus. Toivoisin
enemmän luustoa. Saisi liikkua vapaammin takaa.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI2 SA PN2
Hieman matala, mutta hyvärunkoinen ja hyvärakenteinen narttu. Erittäin kauniit ääriviivat. Hyvä runko. Luusto saisi
olla voimakkaampi. Liikkeet OK.
20110814 HELSINKI R, Reijo Tuovinen
FI51625/09 Maz VAL ERI1 PU1 ROP
FI MVA 13.8.11 Valkeakoski
Ryhdikäs, hyvä runko, hyvä uroksen pää. Oikea karvan laatu ja hyvät värimerkit. Hyvin kulmautuneet raajat, hyvät
liikkeet.
20110820 NOKIA R, Satu Ylä-Mononen
FIN28285/08 Eijatuun Milousson AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Suuri uros, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta, oikeanmallinen pää, päässä niukasti valkoista. Hyvä kaula ja ylälinja.
Erinomainen eturinta ja runko, luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Erinomainen häntä. Rodunomaisesti
kulmautuneet raajat. Liikkuu erinomaisesti, varma luonne.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN ERI1
Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyväilmeinen nartun pää, hyvä purenta. Vahva runko, eturinta saisi olla syvempi ja luusto
hieman voimakkaampi. Hyväasentoinen häntä. Köyristää tällä hetkellä hieman lanneosaa, sekä seistessä että liikkeessä.
Erinomainen häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvät värimerkit. Tyypillinen eloisa appenzelli luonne.
20110820 KOUVOLA K, Eeva Rautala
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1 SA PU1 VET-ROP ROP
Hyvän tyyppinen, hieman pitkänomainen runko. Hyvä pää, oikea kaulan pituus. Hieman pehmeä ylälinja. Hyvä häntä.
Hyvä rintakehä, sopusuhtainen luusto. Erinomainen karva. Ikä näkyy hieman jo liikkeissä. Oikea väritys. Hyvä luonne.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI1
Soivan kokoinen, mutta turhan pitkärunkoinen narttu. oikea pään muoto, melko hyvät korvat. Hieman pyöreät silmät.
Kaula OK. Tilava rintakehä. Ylälinja saisi olla jäntevämpi. Hyvä luusto. Hieman pyöreä lantiolinja ja alas kiinnittynyt
häntä, joka voisi olla paremmin kannettu selän päällä. Runsas turkki ja väritys.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI1 VET-VSP
Sopivan kokoinen, hyvän tyyppinen veteraani narttu. Erinomainen pää ja ilme, sekä korvien asento. Vankka runko,
hyvä ylälinja. Häntä saisi olla tiiviimmin kiertynyt. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset, Hyvä karva, ikä näkyy jo
liikkeissä
20110820 KOKKOLA R, Marjo Järventölä
FI33465/09 Ronetta´s Bianca VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomaiset mittasuhteet omaava, vankkarakenteinen narttu. Kaunis pään malli, niukka otsapenger. Erinomainen
silmien malli ja ilme. Rodunomainen ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, hyväasentoiset raajat. Liikkuu erinomaisesti,
hyvällä temperamentilla. Hyvä häntä. Erinomainen karva ja selkeä väri. Hyvä lihaskunto. Tasapainoinen kokonaisuus.
20110821 HEINOLA K, Lisbet Utke Ramsing, Tanska

FIN46870/07 Alpenhirts Samsan VAL ERI1 SA PU1 ROP
Hyvin iso ja raskas uros. Vahva pää, hyvät korvat. Hyvin leveät posket. Miellyttävä kuono-osa, hyvin asettuneet silmät.
Vahva saksipurenta. Vahva kaula. Vahva eturinta ja runko. Hiven pitkä selkä. Hyvin kulmautunut. Virheetön hännän
asento. Keskivahva luusto. Vahvat ja vapaat liikkeet. Hyvä turkki ja väritys.
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL EH
Liian iso ja raskas, hyvin vahva maskuliininen pää, jossa on liian paljon poskia ja kuonoa. Hyvin asettuneet silmät.
Korvat ovat asettuneet alas. Hyvä kaula. Pehmeä ylälinja. Liian pitkä runko. Alas asettunut häntä. Hyvin kulmautunut.
Vahva luusto. Hyvin raskas rintakehä. Vahvat vapaa t liikkeet. Hyvä karva ja väritys. Erinomainen luonne.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2
Vahva narttu, miellyttävä pää. Korvat ovat asettuneet alas. Hyvin asettuneet silmät. Vahva kaula. Hiven liikaa
kaulanahkaa. Pehmeä selkä. Runko on liian pitkä. Häntä on kiinnittynyt alas. Syvä eturinta. Hyvin kulmautunut, vahva
luusto. Vapaat liikkeet. Hyvä turkki ja väritys, erinomainen luonne.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1
Hyvä tyyppi, erittäin miellyttävä narttumainen pää, hyvin asettuneet hiven pyöreät silmät. Vahva selkä, hiven pitkä
runko. Virheetön hännän asento, Hyvin kulmautunut. Keskivahva luusto. Vapaat liikkeet, edessä ja takana. Hyvä karva
ja väritys.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI1 VET-ROP
Iso tyttö, vahva pää, hyvin asettuneet korvat ja silmät. Vahva kaula. Pehmeä ylälinja. Alas kiinnittynyt ja avonaisesti
kannettu häntä. Hyvä eturinta. Vahva runko. Liian pitkä selkä. Hyvin kulmautunut, vapaat ja vahvat liikkeet. Hyvässä
kunnossa. erinomainen luonne.
20110827 TERVAKOSKI KV, Harto Stockmari
FIN28285/08 Eijatuun Milousson AVO ERI1 SA SERT VACACIB MVA
Urosmainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikean muotoinen pää, hyvä purenta. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin
kehittynyt runko, hieman pitkä lanneosa. Rodunomiasesti kulmautunut. Riittävä luusto. Miellyttävä käytös. Liikkuu
joustavalla askeleella.
FI51625/09 Max VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Urosmainen kokonaisuus. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Hyvä kaula, tiivis runko. Oikein kulmautunut.
Liikkuu tasapainoisesti.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN EH
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Oikean muotoinen pää. Hyvä purenta. Hieman vaaleat silmät. Hyvä
kaula. Normaalisti kehittynyt runko jossa hieman pitkä lanneosa. Vielä melko kuroutunut alalinja. Turhan jyrkkä lantio.
Toivoisin tasaisemman selkälinjan. Normaalisti kulmautunut, liikkuu hieman lyhyellä askeleella takaa. Tarvitsee vielä
aikaa.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie AVO ERI1 SA PN2 SERT VACACIB MVA
Narttumainen kokonaisuus. Oikeat mittasuhteet. Melko hyvä pää. Aavistuksen hento kuono-osa. Oikea purenta. Hyvä
kaula, eturinta ja runko. Normaalisti kulmautunut. Hyvä käytös. Liikkuu joustavalla askeleella ja kantaa itsensä hyvin
liikkeessä.
FIN39347/06 Alpenhirts Tiziana VAL ERI2

Narttumainen, hieman pitkä kokonaisuus. Kaunis pää. Hyvä purenta, kaula ja etuosa. Painunut
ylälinja. Niukasti kulmautunut takaosa. Miellyttävä käytös. Liikkuu laiskasti, tehottomalla
askeleella.
FIN15226/07 Eijatuun Riimi VAL ERI1 SA PN1 VSP CACIB
Narttumainen kokonaisuus, oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja purenta. Oikea ylälinja. Hyvä eturinta ja runko.
Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu joustavasti ja ryhdikkäästi. Riittävä luusto.
20110903 VANTAA K, Rune Fagerstörm
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI1 SA PN1 ROP
arvostelu puuttuu
FI36541/10 Alpenhirts Odessa NUO ERI1 SA PN2 SERT
arvostelu puuttuu
20110910 TAMPERE E, Maria-Louise Bill, Sveitsi
RKF2825756 Alpetricolour Vindzor JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP ROP-JUN BIS3
11 kuukautta vanha oikein rakentunut uros, tyypillinen pää, täydellinen saksipurenta, hyvin asettuneet erittäin tummat
silmät. Virheetön ylälinja ja kulmaukset, hyvät liikkeet, takaraajoissa on hyvä potku. Tyypillinen luonne. Ihastuttava
väri ja väritys.
FI53801/10 Sehän on Dave JUN EH

1-vuotias uros joka ei ole vielä valmiiksi kehittynyt. Tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta, ruskeat silmät,
virheettömästi asettuneet ja virheettömästi kannetut korvat. Virheetön ylälinja ja oikein kulmautunut. Hieman sidotut
liikkeet. Pään väritys on epäsymmetrinen, vasemmalla puolella paljon valkoista. Luonne kehitysvaiheessa. Esiintyy
vielä pidättyvästi, tarvitsee vielä kehäharjoitusta.
FI53800/10 Sehän On Dingo JUN EH
13 kuukautta vanha, oikein rakentunut uros, jolla kauniin muotoinen pää, täydellinen saksipurenta. Erinomaisen tummat
silmät. Virheettömästi kannetut korvat. Virheetön ylä- ja alalinja ja kulmaukset. Hieman sidotut liikkeet. Tan väri on
OK, valkoinen kaulus. Erittäin ystävällinen ja miellyttävä luonne, tarvitsee vielä kehätottumusta.
FI53802/10 Sehän On Dominus JUN ERI2 SA
Vuoden vanha havanna värinen uros, ikäisekseen vahva kokonaisuus. Tyyppiin sopiva pää, vaalean silmät jopa
havannan väriselle koiralle. Virheetön ylä- ja alalinja ja virheettömät kulmaukset. Virheetön ja maata voittava liikunta.
Oikea väri ja väritys.
FI53803/10 Sehän On Dumbo JUN ERI3
Vuoden vanha uros, joka on havannan värinen. Tällä hetkellä hiven pitkä. Kauniin muotoinen pää, täydellinen
saksipurenta. Vaaleat silmät, oikein asettuneet korvat. Virheetön ylälinja ja kulmaukset. Tällä hetkellä askel on hiven
lyhyt. Miellyttävä luonne.
FI53804/10 Sehän On Dynamo JUN EH
13 kuukautta vanha uros, tällä hetkellä hiven korkeajalkainen, kaunis uroksen pää. Täydellinen saksipurenta. Ruskeat
silmät. Virheettömästi asettuneet ja kannetut korvat. Virheetön ylälinja. Oikeat liikkeet, mutta puuttuu potkua.
Virheettömät kulmaukset. Hyvä väri ja väritys. Miellyttävä luonne. Häntä kannetaan sivulla, eikä se ole riittävästi
kiertynyt, tarvitsee vielä kehätottumusta.
FI13308/10 Butkus-Maxi vom Appenzellerhöckli NUO EH
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Melkein 2-vuotias uros, jolla on hiven pitkä pää, täydellinen ja virheetön saksipurenta. Oikein asettuneet tummat silmät.
Korvat eivät ole arvosteltavissa. Hyvä ylälinja, tarvitsee hieman enemmän eturintaa. Virheettömästi kulmautunut, hyvä
potku ja eteenpäin menevä ravi. Koira näyttää arkuutensa, tarvitsee kehäharjoitusta vielä, oikea väri ja väritys.
FIN45983/08 Alpenhirts Rocky AVO ERI2 SA PU4
3-vuotta vanha vahvasti rakentunut uros, jolla on tyyppiin sopiva pää. Täydellinen saksipurenta, hieman ulkonevat
tummanruskeat silmät. Virheetön ylälinja, oikein kehittynyt rintakehä, oikein kulmautunut, hieman sidotut liikkeet.
Erinomainen luonne. Oikea väri ja värimerkit ja tumman ruskea tan-väri.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal AVO ERI3 SA
2-vuotta vanha uros, havannan värinen. Kaunis virheetön vahva pää. Täydellinen saksipurenta, vaaleat silmät, oikein
asettuneet ja kannetut korvat, virheetön ylälinja ja hyvin kulmautunut, Takaraajojen liikkeet ovat hieman sidotut,
eturaajojen liikkeet ovat maatavoittavat. Hyvä väri ja väritys. Miellyttävä luonne.
FI51625/09 Max VAL ERI2 SA
2-vuotta vanha uros, oikein rakentunut, keskivahvaa tyyppiä, tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta. Oikein
asettuneet ruskeat silmät. Virheetön ylä- ja alalinja sekä kulmaukset, Maatavoittavat liikkeet, erinomainen väri, väritys
ja luonne.
FI16784/08 Sehän on Basso AVO ERI1 SA PU3 VASERT
3, 5 vuotta vanha keskivahva uros, jolla on tyyppiin sopiva pää. Täydellinen saksipurenta, tummat silmät, oikein
asettuneet ja kannetut korvat. Virheetön ylälinja, hyvin muotoutunut rinta. Niukat kulmaukset takana. Maatavoittavat
liikkeet. Oikea väri ja väritys, puolikaulus.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI
4-vuotta vanha vahvaksi rakentunut uros, jolla on tyyppiin sopiva vahva pää. Täydellinen saksipurenta. Tummanruskeat
oikein asettuneet silmät, korvat ovat oikein asettuneet ja kannettu. Virheetön ylä- ja alalinja, riittävästi eturintaa, oikein
kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Oikea väri ja väritys, ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI
4-vuotta vanha vahva kompakti uros, pää runkoon sopiva, täydellinen saksipurenta. Tummat oikein asettuneet silmät,
oikein kannetut korvat. Virheetön ylälinja, vahva eturinta ja rintakehä. Oikein kulmautunut. Sujuvat liikkeet liikunta.
Oikea väri ja väritys, valkoista voisi olla vähemmän raajoissa, miellyttävä luonne.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU2
4-vuotias temperamenttinen oikein rakentunut uros, täydellinen saksipurenta, tummat silmät. Oikein asettuneet ja
kannetut korvat. Virheetön ylälinja ja kulmaukset, hyvin muotoutunut eturinta. Erinomaiset etuliikkeet, paljon potkua
takaliikkeissä. Oikea väri ja väritys, tyypillinen appenzellin luonne.
FIN23590/05 Alpenhirts Ulmus VAL ERI
6,5 vuotta vanha uros, keskivoimakas tyyppi, tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta. Tummat silmät,
virheettömästi kannetut korvat. Virheetön ylälinja, alalinja ja kulmaukset, Sujuvat liikkeet. Oikea väri ja väritys, tanväri saisi olla tummempi, miellyttävä luonne.
FIN23592/05 Alpenhirts Uwe VAL ERI
6.5 vuotta vanha keskivahva uros, jolla on tyyppiin sopiva pää. Täydellinen saksipurenta, huomion kiinnittävä
otsapenger. Kauniisti asettuneet tummat silmät, virheettömästi asettuneet ja kannetut korvat. Virheettömät kulmaukset
ja ylälinja, rintakehä on riittävästi kehittynyt. Liikunta juuri riittävän sujuvaa. Erinomainen väri ja väritys. Miellyttävä
luonne.

FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI
7-vuotta vanha vahva uros, jolla on tyyppiin sopiva pää. Täydellinen saksipurenta. Virheettömästi asettuneet tummat
silmät, kevyesti pyöristynyt kallo, korvat kannetaan oikein. Ikäänsä nähden oikea ylälinja. Virheettömät kulmaukset,
hyvät etuliikkeet, riittävä potku takaliikkeissä. Oikea väri ja väritys. Miellyttävä luonne.
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI3 SA
2,5 vuotta vanha uros, hyvät mittasuhteet, keskivahva, tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta. Oikein asettuneet
vaaleat silmät, korvat kannetaan oikein, vahva ylälinja, hyvin muotoutunut rintakehä, virheettömästi kulmautunut,
heikko potku takaraajoissa, niukat etuliikkeet. Erittäin kaunis väri ja väritys, tyypillinen appenzellin luonne.
FIN13048/07 Galant v.d. Niesenflanke VAL ERI4 SA
7- vuotta vanha, kevytrakenteinen, tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta, erittäin tummat silmät, jotka ovat
asettuneet oikein. oikein asettuneet ja kannetut korvat. Virheetön ylälinja sekä alalinja. Ikäänsä nähden hieman suorat
takaraajat. Erinomainen liikunta, erittäin kaunis väri ja väritys, erinomainen tan-väri. Miellyttävä luonne.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET ERI1 SA VET-ROP BIS-VET2
9 vuotta vanha vahva havannan ruskea, jolla ei enää ole täydellistä saksipurentaa, johtuen onnettomuudesta. Virheetön
ylä- ja alalinja, sekä kulmaukset. Erinomaiset liikkeet. Oikea väri ja värimerkit.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI2 SA
10 vuotta vanha uros, hoikassa kunnossa, tasapurenta, tummat silmät. Virheettömästi asettuneet ja kannetut korvat.
Virheettömät kulmaukset. Iän mukanaan tuoma kevyt selän laskeutuminen. Erinomaiset liikkeet ja erinomainen luonne.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia JUN ERI2
15 kuukautta vanha, ikäänsä vastaava vahvuus, sopiva pää, täydellinen saksipurenta. Virheettömät silmät, oikein
asettuneet korvat. Tällä hetkellä hieman takakorkea, hyvän muotoinen rintakehä, oikein kulmautunut, sujuva liikunta.
Oikea väri ja väritys. Erinomainen, temperamenttinen luonne.
FI29731/11 Alptricolour Victoria JUN ERI1 SA SERT
11 kuukautta vanha, oikein rakentunut narttu, täydellinen saksipurenta. Tummat silmät ovat oikein asettuneet,
virheettömät korvat hyvä ylälinja, virheetön eturinta ja kulmaukset, hyvät liikkeet. Oikea väri ja värimerkit, tumma tanväri. Temperamenttinen luonne.
FI47837/10 Birke vom Weidensee JUN EH
17 kuukautta vanha kevyt narttu, jolla tulisi olla enemmän massaa, täydellinen saksipurenta, virheettömästi asettuneet
keskiruskeat silmät, korvat ovat asettuneet oikein ja ne kannetaan virheettömästi, niukasti eturintaa. Alalinja vetäytyy
ylös, oikeat kulmaukset, takakorkea, liikkuu takaa ahtaasti, muuten sujuva liikunta.
FI53805/10 Sehän On Dotte JUN EH
1-vuotias sirotyyppinen, pää runkoon sopiva, täydellinen saksipurenta, tummat silmät. Virheetön ylälinja, alalinja
vetäytyy ylös, oikein kulmautunut, liikkeet kunnossa. Kolmeneljäsosaa leveä valkoinen kaulus, joka ei ole toivottava.
Luonne on hieman epäluuloinen.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle NUO EH
15kuukautta vanha, keskivahva narttu, tyypillinen pää, joka sopii runkoon. Täydellinen saksipurenta. Oikein asettuneet
tummat silmät, virheettömät ja oikein asettuneet ja kannetut korvat. Virheetön ylälinja, alalinja hiven ylös vetäytynyt.
Oikein kulmautunut, oikeat liikkeet, takaa kuitenkin hiven ahtaat, löysästi kiertynyt häntä.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa AVO EH
15 kuukautta vanhakevyt narttu, jolla saisi olla hieman enemmän massaa. Pää on tyyppiin sopiva. Täydellinen
saksipurenta. Tummat silmät, jotka ovat oikein asettuneet , samoin kuin korvat jotka myös kannetaan oikein. Selkälinja
antaa hiven periksi, alalinja vetäytyy ylöspäin, eturinta puuttuu, oikein kulmautunut. Hiven leveät etuliikkeet, takaa
ahtaat. Erinomainen väri ja väritys.
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI1 SA PN1 VSP
2.5 vuotta vanha, tiiviisti rakentunut, ilmeikäs tyyppi, täydellinen saksipurenta, tummat silmät, oikein asettuneet ja
kannetut korvat. Virheetön ylä- ja alalinja. Eturinta on hyvin kehittynyt, oikein kulmautunut, erinomaiset liikkeet,
miellyttävä luonne, virheetön väri ja väritys.
FIN32858/07 Alppikellon Elliina AVO EH
4 vuotta vanha narttu, jolla on hyvä massa, tyyppiin sopiva pää, täydellinen saksipurenta. Silmät saisivat olla
tummemmat , klammer vaalean ruskea,
Korvat ovat oikein asettuneet ja kannetut. Nouseva ylälinja, alalinja vetäytyy hieman ylöspäin. Oikein kulmautunut.
Sujuva liikunta, virheetön väri ja väritys, kaunis tummanruskea tan-väri.
FI19241/09 Alppikellon Inanna AVO EH
2,5-vuotias. Kevyt narttu, jolla on tyyppiin sopiva pää. Täydellinen saksipurenta. Hyvin vaaleat silmät, virheettömästi
asettuneen ja kannetut korvat, virheetön ylä- ja alalinja, Suorat takaraajat. Sujuvat liikkeet, ulospäin kääntyvät olkapäät.
Miellyttävä luonne, virheetön väri ja väritys.
FIN28289/08 Eijatuun Milousdotter AVO EH
3 vuotta vanha, kompakti rakenne, täydellinen saksipurenta, hyvin tummat silmät, oikein asettuneet ja kannetut korvat.
Selkä on notkolla, alalinja kunnossa. Oikein kulmautunut, riittävästi potkua takaraajoissa. Virheetön väri ja väritys,
tumma tan-väri. Tyypillinen appenzellin luonne.
FIN16786/08 Sehän On Billa AVO EH

3,5 vuotta vanha narttu, keskivahva tyyppi, pää sopii tyyppiin. Saksipurenta joka on hyvin kulunut. Tummat silmät,
Oikein asettuneet ja kannetut korvat. Virheettömät ylä- ja alalinjat. Oikein kulmautunut, aika sujuvat liikkeet. Virheetön
väri ja väritys, miellyttävä luonne.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL EH
2 vuotta vanha, hienosti rakentunut, pää tyyppiin sopiva, täydellinen saksipurenta, tummat silmät. Korvat ovat oikein
kiinnittyneet ja asettuneet. Virheetön ylälinja, hyvä rintakehän muoto, hiven kuroutuva alalinja. Oikein kulmautunut,
sujuvat liikkeet, Kuitenkin takaa liikkuu ahtaasti. Virheetön väri ja väritys, miellyttävä luonne.
FIN46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI3 SA PN3
4 vuotta vanha virheettömästi rakentunut narttu keskipitkä tyyppi. Täydellinen saksipurenta, tummat silmät,
virheettömästi asettuneet ja kannetut korvat. Selkä antaa hiven periksi, erinomainen rintakehän muoto. Virheetön
alalinja ja kulmaukset, sujuvat liikkeet, erinomainen väri ja väritys, miellyttävä luonne.
FIN39347/06 Alpenhirts Tiziana VAL ERI4 SA
5 vuotta vanha vahva narttu, pää tyyppiin sopiva, täydellinen saksipurenta, hyvin tummat silmät, korvat oikein
asettuneet ja kannetut. Virheetön ylä- ja alalinja. Erinomainen rintakehän muoto. Oikein kulmautunut, sujuvat liikkeet.
Häntä on löysästi kiertynyt. Virheetön väri ja väritys. Narttu ei ole kiinnostunut esiintymään.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2 SA PN2
7 vuotta vanha vahva narttu, täydellinen saksipurenta, vaaleat silmät vastaavat havannan ruskeaa turkin väriä. Korvat
ovat asettuneet ja kannetaan oikein. Virheetön ylä- ja alalinja, oikein kulmautunut, sujuvat liikkeet. Virheetön väri ja
väritys. Tyypillinen appenzellin luonne.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI SA
2,5 vuotta vanha kevytrakenteinen, Pää tyyppiin sopiva. Täydellinen saksipurenta, vaalean ruskeat silmät. Korvat ovat
hieman korkealle asettuneet, mutta oikein kannetut. Kaula hiven pitkä. Virheetön ylä- ja alalinja. Oikein kulmautunut,
sujuvat liikkeet. Kaunis väri ja väritys, miellyttävä luonne.
FIN15226/07 Eijatuun Riimi VAL EH
4,5 vuotta vanha keskivahva narttu, täydellinen saksipurenta, tummanruskeat silmät. Virheettömästi asettuneet ja
kannetut korvat, virheetön ylälinja, alalinja hiven nouseva. Rintakehän tulisi olla hiven vahvempi, oikein kulmautunut.
Liikkuu lyhyellä askeleella ja takaa ahtaasti. Virheetön väri ja värimerkit. Miellyttävä luonne.
FIN15627/03 Alpenhirts Vienna VET ERI 1 SA PN4 VET-VSP
8,5 vuotta vanha, vahva narttu, jolla on tyyppiin sopiva vahva pää, täydellinen saksipurenta. Tummat silmät, oikein
asettuneet ja oikea asentoiset korvat. Virheetön ylä- ja alalinja. Hyvin muotoutunut rintakehä, oikein kulmautunut,
Sujuvat liikkeet. Väri ja väritys OK. Ruskea väri on iän mukaan haalistunut, narttu on kiinnostunut ja sillä on hyvä
luonne.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI2
10 vuotta vanha, keskivahva, täydellinen saksipurenta, joka on iän mukana kulunut, tummat silmät, oikein kannetut
korvat, virheetön ylä- ja alalinja, sekä kulmaukset. Ikäisekseen hyvät liikkeet, kantaa häntäänsä avonaisesti. Tan-väri on
iän mukana voimakkaasti haalistunut, Temperamenttinen luonne.
20110911 RAISIO R, Waldemar Mrowiec, Puola
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erinomainen uroksen tyyppi, hyvä koko. Tyypillinen pää, virheetön saksipurenta. Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta.
Erinomainen ylälinja ja erinomaiset kulmaukset. Erinomainen karvapeite ja väritys.
FI29731/11 Alptricolour Victoria JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Narttu, jolla on hyvät mittasuhteet. Hyvä koko ja hyvä luusto. Erittäin tyypillinen ja hyvä pää. Oikea purenta, pitkä
kaula. Erittäin hyvä rintakehä ja eturinta. Virheetön ylälinja, hyvin kulmautuneet raajat.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI1 SA PN2
Tyypiltään hyvin narttumainen, hyvä pää, virheetön saksipurenta. Syvä ja laaja rintakehä. Hyvin kulmautuneet raajat,
liikkuu erinomaisesti.
20110911 PORVOO K, Harri Lehkonen
FI57237/09 Bufas´s Zolen Zulu NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Reippaasti esiintyvä, tasapainoisesti kehittynyt nuori uros. Oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, joiden tulee
vahvistua. Hyvin kulmautuneet raajat, oikea asentoinen häntä. Hyvä väritys. Liikkuu halutessaan hyvällä askeleella,
tiiviit käpälät.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa NUO ERI1
Vielä kesken kehityksen oleva reippaasti esiintyvä nuori narttu. Feminiininen pää, miellyttävä ilme. Raajat voisivat olla
hiven kulmautuneemmat, neliömäinen runko, jonka tulee vahvistua. Melko hyvä asentoinen häntä. Oikean laatuinen
turkki ja hyvä väritys. Terveet liikkeet, tarvitsee aikaa vahvistuakseen.
20111030 SEINÄJOKI KV, Mia Sandgren, Ruotsi

FI33465/09 Ronetta´s Bianca VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Feminiininen narttu, hyvän kokoinen, hyvä kaula ja runko, alas asettunut häntä, joka ei kierry oikein. Hyvä luusto ja
tassut. Rodunomainen luonne, erinomainen karvanlaatu ja hyvin esitetty.
20111119 JYVÄSKYLÄ KV, Lawless Jean, Irlanti
FI53802/10 Sehän on Dominus JUN ERI1
1,3 vuotta, hyvää tyyppiä, seisoo hyvin, hyvät mittasuhteet ja hyvä pään tyyppi. Miellyttävät silmät, hyvin asettuneet
korvat, hyvä kaulan ja selän linja. Erinomainen rintakehä, hyvä suora etuosa, seisoo hyvin takaa, liikkuu hyvin takaa,
hyvät sivuliikkeet, hiven löysät kyynärpäät, pehmeyttä ylälinjassa. Kantaa häntäänsä hyvin.
FI13308/10 Butkus-Maxi vom Appenzellerhöckli AVO EH
Suhtautuminen tuomariin: väistää
2-vuotias, hyvän kokoinen ja luustoinen, miellyttävä pää, hyvä pigmentti, hyvät silmät, korvat ovat oikein asettuneet.
Hyvä kaula, ylälinja on hiven heikko, hiven pitkäselkäinen. Hyvä rinnan syvyys, mutta eturintaa voisi olla enemmän.
Alalinja on hiven liikaa kuroutunut ylöspäin. Liikkuu hyvin. Tarvitsee hiven lisää harjoitusta ja positiivista käsittelyä.
FIN16784/08 Sehän on Basso AVO ERI1 SA PU2 SERT
3-vuotta vanha hyvä koko ja luusto. Hyvät värimerkit, hyvän tyyppinen pää, jossa on miellyttävät silmät ja hyvin
asettuneet korvat. Huulissa voisi olla hiven enemmän pigmenttiä. Hyvä kaula ja eturinta, hyvä rinnan syvyys ja hyvä
eturinta. Seisoo hyvin, liikkeessä takaosa on hiven heikko, liikkeet voisivat olla paremmat, edestä liikkeet ovat hieman
epävakaat.
FIN16787/08 Sehän on Bono AVO ERI2
3,5 vuotta vanha, hyvän kokoinen, erinomainen luusto, hyvät mittasuhteet, hyvä pään tyyppi, hieman pyöreät silmät,
hyvin asettuneet korvat. Hyväkaula ja ylälinja. Erinomainen rintakehä. Hyvät värimerkit, seisoo hyvin, liikkeet ovat
hyvät ja maatavoittavat, joskin hiven leveät edestä.
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
3 Vuotta ja 9 kuukautta erinomaista tyyppiä, seisoo oikein hyvin, hyvät mittasuhteet ja värimerkit. Miellyttävä pää,
silmät voisivat olla enemmän mantelin muotoiset, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin asettunut
häntä. Erinomainen rintakehä ja alalinja, hyvät raajat, hyvä kiiltävä karva, hyvässä kunnossa, erinomaiset liikkeet.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO ERI1
17 kuukautta feminiini, hyvät mittasuhteet ja luusto. Hyvän tyyppinen pää. Hyvät värimerkit, miellyttävät tummat
silmät, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja, hyvin kehittynyt, hyvä alalinja, seisoo hyvin. Erinomaiset
liikkeet sivusta, maatavoittavat, hiven leveät liikkeet edestä ja antaa vaikutelman, että ylälinja on pehmeä liikkeessä.
20111120 JYVÄSKYLÄ KV, Dagmar Klein, Romania
FI53802/10 Sehän on Dominus JUN ERI1 SA PU2 VASERT
Oikea tyyppi. Oikean tyyppinen pää ja ilme, oikeat rungon mittasuhteet. Massan ja rinnan kehitys vielä kesken.
Kyynärpäät hieman löysät, oikeat kulmaukset. Tyypilliset liikkeet, mukava luonne.
FI13308/10 Butkus-Maxi vom Appenzellerhöckli AVO EH
Oikea tyyppinen hieman feminiininen pää, mutta oikea ilme. Erinomaiset rungonmittasuhteet, kaipaa lisää massaa.
Hieman feminiiniset luut. Oikeat kulmaukset ja liikkeet. Mukava luonne vaikkakin tarvitsee lisää kehä kokemusta.
FIN16784/08 Sehän on Basso AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP MVA
Erinomainen tyyppi. Oikea tyyppinen pää ja erinomainen ilme .Erinomaiset rungon mittasuhteet. Oikea niska ja
selkälinja sekä erinomaiset kulmaukset. Hyvät liikkeet, mukava luonne.
FIN16787/08 Sehän on Bono AVO EH
Oikea tyyppi, oikeanlainen maskuliininen pää, jossa hyvä ilme. Hyvin kehittynyt runko, hyvät luusto. Hieman pehmeät
ranteet, riittävät hyvät liikkeet. Erittäin miellyttävä luonne, mutta on todella tärkeää oppia kehäkäyttäytymistä, eikä
käyttäytyä uhoilevasti kehässä.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO ERI1 SA PN1 VSP SERT CACIB
Erinomainen tyyppi, kaunis pää, jossa on narttumainen ilme. Erinomaisen hyvä rungon rakenne, massa ja rintakehä
kehitysvaiheessa. Feminiininen luusto. Oikeat liikkeet. Erittäin mukava luonne.
20111203 HELSINKI KV, Paavo Mattila
FI44660/11 Alptricolour Vindzor JUN ERI1 SA PU4 VASERT HeJW-2011
Hyvin rakentunut nuori uros jonka luusto voisi olla hiven vankempaa, kaunisilmeinen pää, hyvä kaula ja hyvä jäntevä
runko. Erinomainen ylälinja, hyväasentoiset raajat. Hyvä karvapeite ja häntä. Hyvät värimerkit. Liikkuu hyvin,
miellyttävä luonne, lupaava nuori koira.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP MVA HeW-11
Kaunis hyvin rakentunut uros , hyvä pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, samoin ylälinja. Hyväasentoiset raajat.
Hyvä karvapeite ja häntä. Liikkuu sivusta erittäin hyvin. Miellyttävä luonne.

FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI1 SA PU2 VACACIB
Kaunis uros, hyvän mallinen kaunis ilmeinen pää. Erittäin hyvä kaula, sopusuhtainen runko, selässä aavistuksen
pehmeyttä. Erittäin hyvät raajat, hyvät värimerkit. Hyvän laatuinen karvapeite. Kaunis häntä. Liikkuu sivulta erittäin
hyvin. Miellyttävä käytös.
FI51625/09 Max VAL ERI2 SA PU3
Erinomainen uros, hyvä pää ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvä ylälinja, erittäin hyvät raajat. Hyvä väri ja karvapeite,
hyvin kannettu häntä, liikkuu hyvin, hyvä luonne, hieman jännittää.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET ERI1 SA VET-ROP
Hyväkuntoinen veteraani, hyvän mallinen pää, voimakas kaula, hyvä runko, selässä hieman pehmeyttä. Hyväasentoiset
raajat, hyvä karvapeite. Ikä näkyy hieman liikkeissä, miellyttävä luonne.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO ERI1 SA PN3 VASERT
Kaunis, erittäin hyvin rakentunut narttu, kaunisilmeinen pää. Erittäin hyvä kaula, erinomaisen jäntevä runko, hyvä
ylälinja ja raajat, hyvä väri ja karvapeite, hyvä hännän kiinnitys, liikkuu hyvin. Miellyttävä käytös.
FI19241/09 Alppikellon Inanna AVO ERI1 SA PN2 SERT VACACIB
Hyvin kaunis narttu, jolla erinomainen pää, kaunis ilme ja kaula. Erinomainen runko, ylälinja ja raajat. Hyvän laatuinen
karvapeite, kaunis häntä, hyvät värimerkit, liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä käytös.
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP HeW-11
Erinomainen narttu, hyvät mittasuhteet, kaunisilmeinen pää. Erinomainen runko. Hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin hyvät
raajat, hyvä karvepeite ja väri, liikkuu erittäin hyvin. Miellyttävä käytös.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI2 SA PN4
Kaunis sopusuhtainen narttu, hyvä pää, jossa aavistuksen voimakkaat posket, hyvä kaula, erittäin hyvä runko.
Hyväasentoiset raajat. selässä aavistuksen pehmeyttä. Erittäin hyvä karvapeite, kaunis väritys. Hyvä häntä, liikkuu
hyvin, miellyttävä käytös.
FI33456/09 Ronetta´s Bianca VAL ERI4
Mittasuhteitaan hyvä narttu, otsapengertä voisi olla hieman enemmän. Kaunis ilme ja kaula, sopusuhtainen runko, hyvä
ylälinja, erittäin hyvät raajat. Hyvä karva ja väri. Saisi liikkua takaa tehokkaammin. Hännän kiinnitys voisi olla hieman
korkeampi. Miellyttävä käytös.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie VAL ERI4
Hyvin rakentunut narttu hyvän mallinen pää, kaunis kaula, erittäin hyvä runko, selässä hieman pehmeyttä. Hyvät raajat,
ajoittain aavistuksen takakorkea, hyvä karve ja häntä. Hieman lyhyt taka-askel. Miellyttävä luonne.
20111204 HELSINKI KV, Roland Spörr, Itävalta
FI57237/09 Bufas´s Zolen Zulu AVO ERI1 SA PU3 SERT VACACIB MVA
Suuri raamiseksi rakentunut uros. Erinomainen pään muoto, saksipurenta. Virheettömät silmät. Hyvä pigmentti.
Erinomainen kaula ja selkälinja. Tyypillisesti muotoutunut rintakehä. Erinomaisesti kannettu häntä. Erinomaiset
kulmaukset, kiinteät tassut. Liikkeet ovat yhden suuntaiset ja joustavat. Erittäin ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal VAL ERI2
(Valioitunut 3.12.2011 Helsinki) Havannan värinen. Maskuliininen pää. Virheettömät silmät. Erinomainen ylä- ja
alalinja. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Seisoo suorassa. Voisi kantaa häntänsä paremmin. Miellyttävä
luonne. Liikkuu virheettömästi.
FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI3
Hyvän muotoinen, maskuliininen pää. Tyypillinen ilme. Erinomainen väritys. Hyvät silmät , joissa on hyvä pigmentti.
Saksipurenta. Erittäin kaunis ala- ja ylälinja. Hyvä runko ja erinomainen hännän asento. Virheettömästi kulmautunut
edestä, takaa hieman niukasti. Kiinteät tassut. Liikkuu hyvin. Varma luonne.
FI51625/09 Max VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP V-11
Erittäin kaunis kokonaisuus. Tyypillinen pää. Virheetön väritys. Oikean malliset silmät, joissa on hyvä pigmentti.
Erittäin kaunis ylälinja ja virheetön alalinja. Hyvä runko ja hännän asento. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa.
Kiinteät tassut, seisoo suorassa. Liikkuu hyvin. Ystävällinen luonne.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET ERI1 SA PU2 VET-ROP
Erittäin kauniin muotoinen, havannan värinen. Erinomaisesti asettuneet ja hyvän väriset silmät. Erinomainen ylä- ja
alalinja, kiinteä selkä, Hyvä häntä, mutta sitä ei aina kanneta hyvin. Erittäin hyvin kulmautunut, seisoo suorassa.
Liikkuu huvin, miellyttävä luonne.
FI36538/10 Alpenhirts Ofelia NUO ERI2 SA PN3 VASERT
Virheetön muoto, feminiiniä tyyppiä. Hyvät silmät, saksipurenta. Ylälinja hieman nouseva. Häntä on asettunut hyvin.
Oikein kulmautunut. Seisoo yhden suuntaisesti. Miellyttävä luonne. Liikkuu hyvin.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO ERI1 SA PN2 SERT CACIB
Erittäin kauniin muotoinen, feminiini pää, jossa on hyvin kaunis ilme. Oikeat värimerkit. Hyvä silmien pigmentti,
Erinomainen ylä- ja alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut. Kantaa häntäänsä erittäin hyvin ja se on asettunut
erinomaisesti. Erittäin kaunis liikunta.
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI2

Erittäin kauniin muotoinen, eleganttia tyyppiä. Feminiini pää, erinomainen silmien pigmentti. Saksipurenta. Erittäin
kaunis ylä- ja alalinja. Virheettömästi kulmautunut, seisoo suorassa. Kiinteät tassut. Liikkuu hyvin. Hieman
varvasahtaat liikkeet edessä ja takana.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 VSP V-11
Erittäin kauniin muotoinen, tyypillinen pää, oikea väritys, hyvät silmät ja pigmentti. Oikein kulmautunut. Kiinteät
tassut. Selkä antaa aika ajoin tyypillisesti periksi. Sujuva liikunta. Miellyttävä luonne.
FI33465/09 Ronetta´s Bianca VAL EH
Oikean muotoinen, feminiinin pää. Otsapenger voisi olla selvempi Saksipurenta. Oikea väritys. Hyvät silmät ja
pigmentti. Erittäin hyvät kulmaukset. Seisoo suorassa. Kiinteät tassut. Kantaa häntäänsä ajoittain avonaisesti. Hyvät
liikkeet.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie VAL H
Oikean muotoinen, feminiininen pää. Virheettömät silmät. Hyvä pigmentti. Valkoinen väritys vasemmalla suupielen yli
n. 2 cm Virheetön ylä- ja alalinja. Hyvä liikunta, tassut antavat kuitenkin hieman periksi. Hyvät liikkeet.

