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20120114 KAJAANI KV, Hannele Jokisilta

FI36542/10 Alpenhirts Odette NUO H
Erittäin narttumainen, mutta aivan liian kevyt kokonaisuus. Oikealinjainen, mutta liian kapea pää. Tyypilliset
kulmaukset. Kevyt luusto ja runko. Hyvä häntä. Hyvä luonne. Liikkuu hyvin.

20120115 LAHTI R,  Reia Leikola-Waldén

FI51625/09 Max VAL ERI1 SA PU1 ROP
Uros jolla on erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Tasapainoinen rakenne. Hyvä runko. Liikkuu riittävällä
askelmitalla. Erinomainen rotutyypillinen kokonaisuus. Hyvä väri ja luonne, erinomainen lihaskunto.
36541/10 Alpenhirts Odessa NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Tasapainoinen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu, jolla miellyttävä pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen
hyvä runko. Sujuvat rotutyypilliset liikkeet. Erinomainen luusto, väri ja turkki.

20120122 TURKU K, Willi Gullix, Saksa

FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
4-vuotias uros, joka on rodulleen tyypillinen. Erinomainen tyyppi ja koko. Oikea pää ja hampaisto. Erinomainen
ylälinja. Hyvä häntä. Vahva luusto ja hyvin kulmautunut. Vahva rintakehä. Virheetön liikunta. Erinomainen karvapeite
ja väritys. Ystävällinen luonne.
FI29731/11 Alptricolour Victoria JUN ERI1
15 kuukautta vanha tyypillinen narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. Hyvä pää, jossa on erittäin hyvä ilme. Täydellinen
hampaisto. Tasapainoinen ylälinja. Keskivahva luusto. Hyvin kulmautunut. Tyypillinen häntä. Liikkuu edestä hieman
kapeasti. Tasapainoinen esiintyminen kehässä. Hyvä karvapeite ja väritys. Ystävällinen käytös.
FI36539/10 Alpenhirts Ona NUO ERI2
19 kuukautta vanha narttu. jolla on keskivahva luusto ja hyvät kulmaukset. Tyypillinen pää ja virheetön hampaisto.
Tasapainoinen ylälinja. Hyvä rintakehä ikäisekseen. Tyypillinen häntä. Virheetön liikunta. Hyvä karvan laatu, hyvä
väritys, ystävällinen luonne.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle NUO ERI1
20 kuukautta vanha tyypillinen narttu. Erinomainen tyyppi ja koko. Virheetön pää ja hampaisto. Elegantti kaula ja
tasapainoinen ylälinja. Vahva luusto, tyypillisesti kulmautunut ja tyypillinen häntä. Vapaat ja hyvät liikkeet.
Ystävällinen luonne.
FIN15228/07 Eijatuun Runotar AVO ERI1
3 –vuotta vanha vahva narttu, jolla on hyvä pää ja hampaisto. Tasapainoiset mittasuhteet. Vahva kaula, hyvä keskivahva
luusto. Tyypilliset kulmaukset. Vahva rintakehä. Häntä ei ole rodulle tyypillisesti kiertynyt, sen tulisi olla enemmän
kiertynyt. Hyvät liikkeet. Tyypillinen ja hyvä väritys ja karvapeite.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI2 SA PN2 VACACIB
2,5 vuotta vanha vahva narttu, erinomainen tyyppi ja koko. Tyypillinen pää, jossa on virheetön hampaisto.
Tasapainoiset mittasuhteet. Oikea ja tyypillinen häntä. Vahva luusto, hyvin kulmautunut. Vapaat ja hyvät liikkeet.
Ystävällinen luonne.
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
3 vuotta vanha vahva narttu, erinomainen tyyppi ja koko. Tyypillinen pää, jossa on erittäin miellyttävä ilme, virheetön
hampaisto. Kaula on hyvän pituinen, tasapainoiset mittasuhteet, vahva rintakehä. Rodulle tyypillinen häntä. Vapaat ja
hyvät liikkeet. Ystävällinen luonne.

20120408 LAPPEENRANTA K, Nebojsa Savicic, Serbia

FI51625/09 Max VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen ja hyvä luonteinen. Hyvä ylälinja, hyvät korvat, hyvä etuosa ja liikkuu erittäin hyvin.
FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET ERI1  SA PU2 ROP-VET
Hyvät mittasuhteet, miellyttävä pää, hyvä luontoinen, hyvä etuosa ja selkä 11 vuotiaaksi. Liikkuu hyvin.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa 36541/10 AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Keskivahva, hyvä pää ja hyvä väritys. Hyvä ylälinja, virheettömät hampaat, tummat silmät. Liikkuu hyvin.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI2
Virheetön anatomia, oikeat värimerkit, Virheetön etuosa, hyvin kulmautunut, liikkuu erittäin hyvin.



FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN2
Virheetön anatomia, hyvä luonne, hyvin lihaksikas hyvä ylälinja, liikkuu erittäin hyvin.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI1 VSP-VET
Virheetön anatomia, hyvä ylälinja, hyvä runko, pitkä häntä, hyvä luonne, liikkuu hyvin.

20120218 LOHJA E, Petra Schultheiss, Saksa

FI50378/11 Argus PEK2 KP
6 kuukautinen vahva tasapainoisesti rakentunut, tyypillinen pää ja tummat silmät, ikäisekseen kehittynyt rintakehä,
seisoo suorassa, liikkeet ovat jo hyvin hallitut, hyvä häntä. Erittäin hyvät kulmaukset, ystävällinen ja vilkas käytös.
FI50380/11 Aurus PEK1 KP
6 kuukautta, vahva tiivis uros, tyypillinen pää, tummat silmät. Ikäisekseen kehittynyt rintakehä. Seisoo suorassa, liikkuu
hallitusti, sujuvasti ja tasaisesti. Virheetön häntä. Ystävällinen ja tarkkaavainen.
FI50381/11 Axus PEK3
6 kuukautinen siro ja kapea uros. Tyypillinen pää, korvat ovat hieman korkealle asettuneet,  sopiva rintakehän muoto,
seisoo suorassa, Sujuvat ja hallitut liikkeet. Virheetön häntä. Tällä hetkellä ainoastaan toinen kives laskeutunut
FI42648/11 Ulaani Ukko Ensimmäinen PEK3 KP
7 kuukautinen massava uros, joka on ikäisekseen erittäin hyvin kehittynyt. Tyypillinen pää, tummat silmät, hyvä
rintakehän muoto. Seisoo suorassa. Eturaajojen välikämmen ei ole täysin kiinteä. Vilkas ja ystävällinen käytös.
FI42649/11 Ulaani Urho PEK2
7 kuukautinen tyypillinen, vahva, tasapainoisesti kehittynyt, ikäisekseen erittäin hyvin kulmautunut. Tyypillinen pää ja
tummat silmät, Seisoo suorassa. Eturaajojen välikämmen ei ole täysin kiinteä. sujuvat ja tasaiset liikkeet. Virheetön
häntä. Esiintyy ystävällisesti.
FI42650/11 Ulaani Ursus PEK1 KP VSP-PENTU
7 kuukautinen tasapainoisesti ja jo hyvin kehittynyt, tyypillinen pää, tummat silmät, erittäin hyvä rintakehän ja lantion
muoto. Seisoo suorassa. Sujuvasti ja tasaisesti liikkuva. Miellyttävä käytös.
FI50382/11 Aava PEK2 KP
6 kuukautinen vahva ja tasapainoinen. Tyypillinen pää, tummat silmät. Ikäisekseen kehittynyt rintakehän muoto. Seisoo
suorassa. Jo hyvin hallitut liikkeet. Häntä saisi kiertyä hiven tiiviimmin. Ystävällinen käytös.
FI50383/11 Aisa PEK1 KP ROP-PENTU BIS1 PENTU
6 kuukautinen, vahva, tyypillinen ja tasapainoisesti kehittynyt. Puhutteleva pää, tummat silmät. Ikäisekseen kehittynyt
rintakehä. Seisoo suorassa. Sujuva ja tasainen liikunta. Virheetön häntä. Ystävällinen ja vilkas käytös.
FI50384/11 Alva PEK3
6 kuukautta, vahva ja tasapainoinen, sopiva pää, tummat silmät. Hieman korkealle asettuneet korvat. Sopiva rintakehän
muoto. Seisoo suorassa. Sujuva, mutta ei aina yhden suuntainen liikunta. Ystävällinen käytös.
FI42655/11 Ulaani Unna PEK2 KP
7 kuukautinen, keskivahva ja tasapainoisesti kehittynyt. Tyypillinen pää tummat silmät. Hiven korkealle asettuneet
korvat. Sopiva rintakehän ja lantion muoto. Seisoo suorassa. Eturaajojen välikämmen ei ole täysin suora. Liikkeet eivät
ole täysin hallittuja. Esiintyy ystävällisesti.
FI53802/10 Sehän On Dominus NUO ERI1 SA PU3 SERT
Vahva, tasapainoinen uros, joka on tumman havanna ruskea. Hyvin kehittynyt rintakehä. Tyypillinen pää, vaalean
ruskeat silmät, seisoo suorassa. Eturaajojen välikämmen ei ole täysin kiinteä. Sujuvat ja tasaiset liikkeet, kuitenkin
hieman taka- ahdas ja edestä liikkeet eivät ole täysin kiinteät. Virheetön häntä. Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP BIS1
Vahva, kiinteä ja tyypillinen uros. Ilmeikäs pää, tumman ruskeat silmät. Erinomainen rintakehä ja lanteen muoto.
Seisoo suorassa. Sujuvat, vapaat ja vetävät liikkeet. Rotunsa erinomainen edustaja. Hyväkuntoinen karvapeite.
Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI
Keskivahva, hieman pitkä uros. Tyypillinen pää, jossa on hieman alas asettuneet korvat. Sopiva rintakehän malli.
Seisoo suorassa. Liikkeet ovat sujuvat ja tasaiset, selkä antaa selvästi periksi, hyvin kannettu häntä. Juuri tasapurenta.
Uros esiintyy tänään hyvin rauhattomasti, mutta ystävällisesti.
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI2 SA PU2
Vahva, tyypillinen tasapainoinen uros, puhutteleva pää, ruskeat silmät. Hyvän muotoinen rintakehä, alalinja saisi olla
täyttyneempi. Seisoo suorassa. Sujuvat ja vapaat, riittävät liikkeet. Liikkeessä selkä ei ole täysin kiinteä. Virheetön
häntä. Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FI59414/09 Malvin Carob v. Inseli im Schwendetal VAL ERI4
Keskivahva tasapainoinen havannan värinen uros. Tyypillinen pää, melkein keltaiset silmät. Eritäin hyvä rintakehän
muoto. Seisoo suorassa. Liikkeet ovat sujuvat ja tasaiset, etuliikkeet kuitenkin ahtaat. Virheetön häntä. Ystävällinen ja
miellyttävä luonne.
FIN16784/08 Sehän On Basso VAL ERI3



Vahva tasapainoinen tyypillinen uros. Puhutteleva pää, tummat silmät. Hyvä rintakehän muoto. Seisoo suorassa.
Liikkeet ovat sujuvat ja tasaiset, maatavoittavat. Virheetön häntä. Ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET EH1
10 -vuotta vanha, tyypikäs, vahva, tasapainoinen havannan värinen. Ilmeikäs pää, hyvä silmien väri. Erinomainen
rintakehän muoto, seisoo suorassa. Sujuva ja joustava liikunta yhä edelleen. Häntä kiertyy vain liikkeessä
puolikierrosta, eikä ota lainkaan selkään. Uros esitettään huippukunnossa.
FI29731/11 Alptricolour Victoria JUN ERI1 SA PN3 SERT ROP-JUN1 BIS JUN1
16-kuukautta, vahva ja tyypillinen, ilmeikäs pää, tummanruskeat silmät. Erittäin hyvä rintakehän muoto. Alalinja ei ole
vielä täysin muotoutunut. Seisoo suorassa. Eturaajojen välikämmen ei ole täysin kiinteä. Liikkuu tasaisesti ja
vauhdikkaasti. Ystävällinen käytös.
FI36538/10 Alpenhirts Ofelia NUO ERI3
Keskivahva, tyypillinen ja tasapainoinen, ilmeikäs pää, tumman ruskeat silmät. Erittäin hyvä rintakehän muoto, seisoo
suorassa. Liikkeet ovat sujuvat ja joustavat, selkä ei ole täysin kiinteä, hännän tulisi kiertyä hieman tiiviimmin,
ystävällinen ja miellyttävä käytös.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO ERI1 SA PN4 VASERT
Keskivahva tyypillinen narttu. Sopiva pää, jossa on hieman pyöreät tummat silmät. Hyvä rintakehän muoto, seisoo
suorassa. Sujuva ja joustava liikunta, selkä ei ole täysin kiinteä, Täydellinen häntä. Ystävällinen ja miellyttävä käytös.
FI36539/10 Alpenhirts Ona NUO ERI4
Keskivahva, tasapainoinen ja tyypillinen narttu, ilmeikäs pää jossa on ruskeat hieman pyöreät silmät. Hyvä rintakehän
muoto. Alalinja saisi vielä hieman täytyä. Sujuvat liikkeet ja  keskipitkä askel, hännän tulisi kiertyä tiiviimmin,
ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa NUO EH
Tyypillinen tasapainoinen narttu, jolla on siro raajojen luusto, sopiva pää, jossa on hieman  alas asettuneet ja hieman
avonaisesti kannetut korvat. Tummat silmät. Erittäin hyvä rintakehän muoto, seisoo suorassa. Liikkuu sujuvasti ja
tasaisesti. Liikkeessä etuosa ei ole täysin kiinteä. Hieman alas asettunut, mutta oikein kiertynyt häntä, ystävällinen
luonne.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle NUO ERI2 SA Vahva, tyypillinen ja tasapainoinen narttu. Tummat silmät, hieman
korkealle asettuneet korvat. Sopiva rintakehän muoto, seisoo suorassa. Joustava ja sujuva liikunta. Häntä saisi kiertyä
tiiviimmin. Niukka saksipurenta, ystävällinen luonne.
FIN53805/10 Sehän On Dotte NUO EH
Kapea ja siro narttu. Ilmeikäs pää, jossa on hieman pyöreät tummat silmät. Sopiva rintakehän muoto. Alalinjan tulee
vielä täyttyä. Seisoo suorassa. Liikkeet eivät ole aina täysin hallittuja, muuten sujuvat ja hyvä askelpituus. Hiven alas
asettunut häntä, mutta hyvin kiertynyt. Ystävällinen luonne.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI4
Keskivahva tasapainoinen narttu, ilmeikäs pää, tummat silmät. Erinomainen rintakehän leveys, seisoo suorassa.
Eturaajojen välikämmen antaa selvästi periksi. Sujuvat ja tasaiset liikkeet ja hyvä askelpituus. Selkä ei ole täysin
kiinteä, ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 VSP
Vahva tasapainoinen narttu, jolla on puhutteleva pää tummine silmineen. Erittäin hyvä rintakehän muoto ja hyvä
alalinja. Seisoo suorassa. Sujuvasti, vapaasti  ja riittävällä askelpituudella liikkuva. Täydellinen häntä, ystävällinen ja
miellyttävä luonne.
FIN46868/07 Alpenhirts Sandra VAL ERI2 SA PN2
Vahva ja tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, jossa hiven korkealle asettuneet korvat, tummat silmät, erittäin hyvä
rintakehä ja lantion muoto. Seisoo suorassa. Sujuva, vapaa ja riittävä askelpituus liikkeissä. Virheetön häntä,
ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI
Havannan ruskea vahva tasapainoinen narttu, tyypillinen pää, ruskeat silmät, päälaki voisi olla hieman tasaisempi.
Erittäin hyvä rintakehän muoto, seisoo suorassa. Tasaiset liikkeet, selkä ei ole täysin kiinteä. Häntä on hieman alas
kiinnittynyt ja kiertynyt, mutta sitä ei ole kiinteästi kannettu selän päällä, ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FI41753/04 Alppikellon Idoli VAL ERI3
Vahva ja tasapainoinen narttu, jolla on tyypillinen pää, tumman ruskein silmin. Hieman korkealle asettuneet korvat,
erittäin hyvä rintakehän muoto, seisoo suorassa. Sujuvat ja tasaiset liikkeet hyvä selkälinja, virheetön häntä,
ystävällinen ja miellyttävä luonne.
FIN 21414/01 Alpenhirts Zarita VET EH1
11 -vuotias  keskivahva yhä erittäin hyvässä kunnossa, tyypillinen pää, tummat silmät, hieman avonaisesti kannetut
korvat. Erittäin hyvä rintakehän muoto, seisoo suorassa. Liikkeissä ei huomaa koiran ikää. Narttu on kiinnostunut ja
vilkas esiintyessään, valitettavasti häntää kannetaan korkealla, mutta tuskin kiertyneenä, ystävällinen luonne.

Kennel Alpenhirts KASV1 KP BIS-KASV 2
Alpenhirts Superman, Olivia, Ronja ja Sandra



Erittäin tasapainoinen ryhmä, tyypilliset ilmeet ja päät, hyvä luuston vahvuus, tyypilliset tasapainoiset liikkeet. Ryhmä
on ulkonäöltään erittäin tasainen.

20120205 LOHJA P, Sanna Vakkilainen

FI50383/11 Aisa PEK1 KP ROP-PENTU
5,5 kk ikäisekseen hyvin kehittynyt, vaikuttava narttu pentu. Hyväasentoiset korvat, lupaavat pään mittasuhteet, hieman
pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat. Ikään nähden erinomaiset eturinta, raajojen luusto, raaja-asennot,
käpälät sekä rintakehä, Olkavarsi voisi olla hieman pidempi, muuten rodunomainen, kaunis häntä, liikkuu hyvin ja
kaunis käytös.

20120415 VAASA KV, Jan de Gids, Alankomaat

FI 50383/11 Aisa PEK1 KP ROP-PENTU
8 kuukautta vanha ihana narttu, feminiininen  pää, tyypilliset korvat, tummat silmät, hyvät hampaat. Hyvin
kulmautunut, hyvä runko, suora, hyvä karvapeite ja väritys, hyvä häntä, erittäin lupaava.
FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 ROP CACIB
4,5 vuotta vanha, tyypillinen uros, erinomainen pää, tyypilliset korvat, hyvät silmät ja hampaat. Kaunis rakenne,
erinomainen runko, karvapeite ja häntä. Hyvät värimerkit, pieni valkea merkki niskassa. Liikkuu sujuvasti, luonteeltaan
hyvin käyttäytyvä.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Erittäin feminiini narttu, miellyttävä pää, hyvin tyypilliset korvat, tummat silmät, hyvät hampaat, hyvin kulmautunut.
Hyvä luusto ja runko, hyvä rakenne, kauniit värimerkit. Erinomainen häntä, vapaat liikkeet.

20120421 KANKAANPÄÄ R, Markku Kipinä

FI50384/11  Alva PEK1 KP ROP-PENTU
Hyvän kokoinen, tässä kehitysvaiheessa, hieman takakorkea pentu, jolla lyhyt pysty olkavarsi. Riittävästi kulmautunut
takaa. Hyvä häntä. Hyvät korvat, vielä hieman pitkälinjaisen ja kapeahkon ilmeen antava pää. Hyvä purenta. Liikkuu ja
esiintyy hyvin.
FIN28289/08  Eijatuun Milousdotter AVO ERI1
Hyvän kokoinen. Hieman takakorkean vaikutelman antava narttu, jolla etuasentoinen lapa ja lyhyehkö olkavarsi. Hyvä
rintakehä, mutta ylälinja saisi olla tiiviimpi. Niukka polvikulma ja litteät tassut takana. Hyvät pään linjat, otsapenger
voisi olla korostuneempi. Hyvät korvat, suurehkot pyöreät silmät. Hyvä purenta. Saisi liikkua voimakkaammalla
askeleella. Saisi kantaa ylälinjaansa ryhdikkäämmin.

20120429 LAHTI KV, Satu Ylä-Mononen

FI44666/11  Alptricolour Vindzor NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erinomainen uroksen pää, hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Niukka
eturinta. Erinomainen häntä. Rodunomaiset kulmaukset. Erinomainen väritys. Esiintyy hyvin.
FI59414/09 Malvin-Carob v.Inseli im Schwendetal VAL EH1
Aavistuksen pitkärunkoinen uros, jolla raskas pää. Voimakkaat posket. Hyvä kaula ja runko. Hyvät kulmaukset. Häntä
saisi kiertyä tiiviimmin, hyvä havannan ruskea väri. Saisi olla mittasuhteiltaan lyhyempi. Liikkuu kinnerahtaasti.
FI51625/09 Max VAL EVA
Kaunis uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, kauniit tummat silmät, hyvä ilme. Vahva luusto.
Erinomainen häntä ja runko. Valitettavasti ontuu toista takajalkaansa.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia NUO EH1
 Hyvä koko ja mittasuhteet. Tällä hetkellä vielä kapea pää ja kevyt luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Vahva runko.
Erinomaisesti kiertynyt häntä. Liikkuu erinomaisesti.
FIN28289/08 Eijatuun Milousdotter AVO ERI1 PN1 SERT CACIB VSP
Kookas narttu, joka on aavistuksen pitkärunkoinen. Riittävä nartun pää, ilmavat korvat. Hyvä luusto ja runko. Hyvin
kiertynyt häntä. Pitkä lanneosa. Liikkuu hyvällä askeleella, hieman löysästi edestä.

20120505 RAUMA K, Irina Poletaeva

FIN53804/10 Sehän On Dynamo NUO EH1



Erittäin hyvä tyyppi, hyvä luusto ja rungon mittasuhteet. Hyvä pää, hiven vaaleat silmät. Täydellinen hampaisto. Hyvä
kaula ja ylälinja, riittävästi eturintaa ja kulmauksia. Melkein liian suora takaa. Esiintymistä ja liikkeitä täytyy harjoitella.
Tarvitsee aikaa lopulliseen kehittymiseen.

20120520 RIIHIMÄKI R, Keijo Alén

FIN28289/08 Eijatuun Milousdotter AVO EH1
Hyvää tyyppiä oleva narttu. Ilmeikäs pää, täysi purenta. Vahva kaula, notko selkä. Takakorkea, syvä leveä rinta. Hyvät
kulmaukset edessä ja takana. Vapaat liikkeet.

20120513 TAMPERE KV, Elin Normannseth, Norja

FIN46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Vahvasti rakentunut uros, joka on erinomaista tyyppiä. Miellyttävä pää, hyvin asettuneet korvat. Kaikki yksityiskohdat
ovat appenzellille tyypillisiä. Erinomaisesti kiertynyt häntä, liikkeet ovat hyvin energiset, kaunis väritys ja hyvä väri.
FI42654/11 Ulaani Unikko JUN ERI1
9-kuukautinen, vielä hyvin pentumainen, lupaava pää, jossa korvat ovat asettuneet hyvin. Erittäin hyvä eturinta ja hyvä
runko ikäisekseen. Häntä voisi kiertyä tiiviimmin. Kääntää kyynärpäitä ulospäin liikkuessaan. Hyvä väritys ka
karvepeite.
FIN28289/08 Eijatuun Milousdotter AVO ERI1
Tyypillinen appenzelli, hyvin feminiini narttu. Alaleuan tulisi olla vahvempi. Riittävästi luustoa, hyvä väritys ja
karvapeite. Liikkuu takaa ahtaasti ja kääntää kyynärpäitä ulos päin. Hyvä häntä.

20121007 TUULOS R, Tapio Eerola

FI18702/12 Alpenhirts Nana Brown PEK1 KP ROP-pentu
7 kk. lupaaava tyyppi. Tarpeeksi voimaksa pää. Hyvät korvat ja purenta, vaaleat silmät. Ikäisekseen normaalisti
kehittynyt rintakehä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu hyvin. Reipas ystävällinen käytös.
FIN46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erittäin hyvä tyyppi. Oikealinjainen pää, tarpeeksi vahva pää. Silmät korvat purenta ok. Riittävä rintakehän ja
raajaluuston vahvuus. Tasap. kulmaukset. Hyvä häntä. Kevyt liike.

20120506 LAHTI R, Hilkka Salohalla

FIN21420/01 Alpenhirts Yoyo VET EH1
11-vuotias veteraani, jolla oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa. Hyvä kaula ja selkälinja. Oikein kulmautunmut. Hyvä
rintakehä. Hyvä luusto ja vaalentuneet värimerkit. Tyydyttävä häntä. Ikäisekseen muuten erinomainen purenta, mutta
kulmahammas puuttuu, mistä todistus.
FI19238/09 Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI1
Oikean kokoinen narttu, jolla hyvä kallo-kuono-osa, joka voisi olla tyvestään täyteläisempi. Hyvä purenta, silmät,
korvat, kaula, ylälinja ja eturinta. Hyvä rintakehä, hieman pitkä lanne, erinomainen häntä. Rodunomaiset kulmaukset.
Hyvä väritys ja hyvät liikkeet.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET EH1
Kooltaan ja mittasuhteiltaan oikea 11- vuotias veteraani. Runsaasti hammaskiveä. Oikeat pään mittasuhteet. Hyvät
silmät, korvat, kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Hyvä runko. Häntä saisi kiertyä tiiviimmin. Hyvä
luusto, riittävät kulmaukset . Liikkuu ahtaasti takaa, mutta liikkuu vielä hyvin.

20120506 HARJAVALTA, Milivoje Urosevic, Serbia

FI50383/11 Aisa PEK1 KP ROP-Pentu
Saksipurenta, hyvän kokoinen, erittäin hyvä pää, syvä rintakehä, liikkuu hyvin.
FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
Saksipurenta, hyvä rakenne, erittäin hyvä ylälinja, seisoo kauniisti, liikkuu erittäin hyvin.
FI29731/11 Alptricolour Victoria NUO ERI1 SA PU2 SERT
Saksipurenta, hyvä pää ja korvat. Erittäin hyvä ylälinja, hyvin kulmautunut, erittäin hyvä häntä. Liikkuu vapaasti.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle AVO ERI1
Saksipurenta, hyvän kokoinen, häntä on hieman löysästi kiertynyt. Hyvin kulmautunut. liikkuu vapaasti.
FIN45968/07 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 VSP
Saksipurenta, kiinteä runko, jossa on hyvä ylälinja ja häntä. Syvä rintakehä, oikein kulmautunut, liikkuu hyvin.



20120512 HAMINA KV,  Kirsi Tevalin

FIN41756/04 Alppikellon Amador VAL ERI1 SA  PU1 CACIB VSP
Hyvin maskuliininen tasapainoinen 7-vuotias. Hyvä raajaluusto. Normaalit kulmaukset edessä ja takana. Hyvä karvan
laatu ja kaunis väritys. Hyvät pään linjat. Vaivattomat rodunomaiset liikkeet. Hyvä ilme. Ryhdikäs, käytökseltään avoin
kokonaisuus.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VAL ERI2
Sopiva koko 7-v. Sopivan vahva narttu, joka voisi olla kauttaaltaan tiiviimmässä kunnossa. Hyvin kulmautunut edestä
ja takaa. Kauniit pään linjat, hyvä profiili. Etuliikkeissä hyvä ulottuvuus, takaliikkeissä voisi olla lisää potkua. Hieman
löysä häntä, jonka liikkeessä kuitenkin kantaa hyvin. Mukava avoin käytös.
FI19238/09 Alppikellon Idoli VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Hyvin kaunis korkeatasoinen narttu. Hyvä runko ja raajat ja kauniit ääriviivat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Erinomainen häntä, kaunis väritys. Karvapeite upeassa kiiltävässä kunnossa. Kaunis pää, jossa rodunomainen ilme.
Vilkas ja ryhdikäs.

20120526 JOENSUU K, Kurt Nilsson, Ruotsi

FI42652/11 Ulaani Unna JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomainen pää, ihana ilme, erinomaiset mittasuhteet. Hyvin kehittynyt ikäisekseen. Toivoisin aavistuksen parempia
kulmauksia seisoma-asennossa., liikkeessä ne ovat hieman paremmat. Erinomaiset liikkeet ikäisekseen. Ihana luonne.

20120527 JÄRVENPÄÄ K,  Marianne Holm

FI42654/11 Ulaani Unikko  JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomainen voimakas 11-kuukutinen narttu. Oikea pään muoto ja hieno ilme. Hyvät leveät leuat. Oikean mallinen ja
oikean mittainen kaula. Erinomainen tilava runko. Tyypillisesti kulmautuneet sopivaluustoiset raajat. Oikea-asentoinen
häntä. Tyypillinen tapa liikkua.
FI52505/10 Baronessa Queen Elsa AVO EH1
Rungoltaan vanttera, mutta toivoisin hieman voimakkaamman raajojen luuston ja otsapenger korostuneempi. Hyvä
kaula, hyvät kulmaukset. Tilava rintakehä. Hieman pitkä lanne. Liikkuu edestä kyynärpäitä ulos kiertäen ja takaa
varvasahtaasti. Hyvä häntä. Hyvä karvapeite ja väritys.

20120603 LOHJA R,  Saija Juutilainen

FI36541/10 Alpenhirts Odessa AVO ERI2
2v. mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu, jolla on hyvä rintakehän pituus. Kaunis linjainen nartun pää, hyvin
asettuneet ja oikean muotoiset korvat. Kaunis ilme, hyvä purenta ja pigmentti. Kuono-osa voisi tyvestä olla
täyteläisempi. Hyvä hännän pituus ja erinomainen kiertyvyys. Hyvä karvan laatu ja väritys. Eturinta saa vielä kehittyä,
narttu tekee hieman ilmavan vaikutelman. Vaivaton liikunta, hyvä luonne, tarvitsee aikaa.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia AVO ERI3
2v. kaunisraaminen nuori narttu, joka saa kehittyä rodunomaisesti, vielä hieman kapeapiirteinen pää. Hyvä purenta,
keskiruskeat silmät. Oikean muotoiset ja sopivan kokoiset korvat. Hieno hännän malli. Tyypilliset kulmaukset. Kaunis
karvapeite ja väri. Liikkuu sujuvasti, erinomaisen voimakkaasti ja ulottuvasti. Erityisesti pää saa kehittyä.
FI47837/10 Birke vom Weidensee AVO ERI1SA PN1 SERT ROP
2v. Mittasuhteitaan erinomainen nuori narttu, jolla hienosti runkoa ja luustoa. Riittävästi kulmautunut, hyvät käpälät,
erinomainen pään muoto, pigmentti ja purenta. Hyvin kiertyvä häntä. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu hieman kapeasti
takaa ja on vielä hieman takakorkea, seistessä laadukas, hyvä luonne.

20120609 KEITELE R,  Jurate Butkienne, Liettua

FIN53808/10 Sehän on Dominus NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Vahva, hyvässä näyttelykunnossa. Päässä on oikeat mittasuhteet ja selvät linjat. Erinomainen ylälinja ja hännän asento.
Vahva rinta ja voimakas eturinta. Hyvät takakulmaukset. Tasapainoiset liikkeet ja erinomainen potku. Erinomainen
luonne ja esiintyminen.
FIN53808/10 ehän on Dotte NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Onnellinen kehässä, Erinomainen tyyppi, narttumainen. Super energinen. Päässä on oikeat mittasuhteet ja linjat. Hyvin
kulmautunut edestä, tarvitsee taakse enemmän kulmausia. Tasapainoiset liikkeet potku voisi olla takana voimakkaampi.
Tarvitsee enemmän harjoitusta näyttelytilanteeseen.



20120616 HELSINKI KV, Müller Barbara, Sveitsi

FI42648/11 Ulaani Ukko Ensimmäinen JUN HYL
Suhtautuminen tuomariin: Vihainen
Ei ole hyvällä tuulella tänään, yrittää purra.
FI42649/11 Ulaani Urho JUN EH1
11 kuukautta, hyvän kokoinen. Maskuliininen pää, jossa on leveä kallo. Hyvä väritys. Hyvä kaulan pituus. Vahva
runko. Aina välillä liikkeet ovat hyvät.
FI42650/11 Ulaani Ursus JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP ROP-JUN
11 kuukautta, erinomaisessa kunnossa, erittäin hyvä kehäkäytös ja temperamentti. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä
etuosa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen hännän kanto. Ylälinja on OK. Liikkuu hyvin joka suunnasta.
FI59414/09 Malvin-Carob Vom Inseli Im Schwendetal VAL ERI1 SA PU2 CACIB
Havannan ruskea uros, jolla on kauniit värimerkit ja hyvän kokoinen. Miellyttävä pää ja ilme. Suora selkälinja. Hyvin
asettunut häntä. Hyvät kulmaukset edessä ja takana. Liikkuu iloisesti. Esitetään kauniisti.
FIN16784/08 Sehän on Basso VAL EH2
Erittäin miellyttävä pää ja ilme. Virheetön korvien asento. Hyvä kaulan pituus, runko on hivenen pitkä. Hyvin
kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin, mutta vahinko vain, että häntä ei ole oikein kiertynyt.
FI50383/11 Aisa JUN ERI1 SA PN3 VASERT
10 kuukautta, hyvin feminiini ulkomuoto. Kauniit värimerkit. Narttumainen pää. Hyvin kulmautunut, edestä ja takaa.
Hyvin asettunut häntä. Suora ylälinja. Liikkuu hyvin, hiven löysästi edestä.
FI42654/11 Ulaani Unikko JUN ERI2 SA
Erittäin hyvä lihaksisto. Jo erinomaisen kehittynyt runko. Tyypillinen ilme. Hieno eturinta. Ylälinja OK. Liikkuu hyvin
kunhan asettuu.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia AVO ERI1 SA PN2 SERT VACACIB MVA
Erittäin feminiininen ulkomuoto. Pää sopii runkoon. Erinomainen kaula. Erittäin hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu hyvällä
potkulla ja suoraan. Erinomainen karvapeite.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI3
3-vuotias narttumainen pää ja ilme. Hyvä korvien asento ja paikka. Hyvä kaulan pituus. Vahva rintakehä.  Hiven heikko
etuosa. Hyvin kulmautut takaa. Liikkuu hyvin molemmin puolin. Hyvin esitetty.
FIN45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 CACIB  ROP
Erittäin miellyttävä ulkomuoto. Tyypillinen ilme. Kauniit värimerkit. Erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin hyvin
kehittynyt eturinta. Erinomainen hännän kanto. Liikkuu iloisesti ja suoraan.
FI46868/07 Alpenhirts Sandra VAL ERI2 SA PN4
Tyypillinen ulkomuoto. Narttumainen ilme. Erinomainen hännän kanto. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Ylälinja
OK. Liikkuu hyvin.
Kennel Alpenhirts KASV1KP ROP-KASV
Olivia, Priskilla, Ronja ja Sandra
4 narttua neljästä pentueesta. Kaikilla on erinomainen väritys ja samankaltainen tyyppi. Rungoissa on hiven vaihtelua.

20120617 KOTKA KV, O´Brien Louise Irlanti

FI50378/11 Argus JUN H
10 kk vanha uros. Hyvin hermostunut. En pysty tutkimaan sitä. Kauniit tummat silmät. Purenta on virheetön.
Miellyttävä runko. Liikkeet OK.
FI57237/09 Bufans´s Zolen Zulu VAL ERI2 SA PU2 VACACIB
3 vuotta vanha uros. Hyvä purenta. Tummat silmät. Hyvä luusto hyvä eturinta, avonaiset tassut. Hyvin valpas. Liikkeet
OK.
FI59414/09 Malvin-Carob Vom Inseli Im Schwendetal VAL ERI1SA PU1 CACIB ROP
3 vanha uros tumman ruskea, Hyvä profiili. Hiven vaikea tutkia. Liikkuu hyvin, vilkas. Pitäisin tummia silmiä
parempana.
FI42654/11 Ulaani Unikko JUN ERI1SA PN1 SERT VSP
11 kuukautta vanha narttu. Hyvä purenta. Kaunis pää. Hyvät silmät. Miellyttävä runko. Elegantti ylälinja. Erittäin
kauniit värimerkit, liikkuu hyvin. Tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta.

20120701 LAUKAA K, Johan Juslin

FIN28289/08 Eijatuun Milousdotter  AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP MVA
Rodunomainen yksilö, jolla hyvät rungon ääriviivat. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä kaula ja eturinta. Vahva
lanneosa. Riittävät polvikulmaukset. Erinomaiset sivuliikkeet.



20120707 KARJAA KV,  Poduschka-Aigner Phyllis, Itävalta

FIN53802/10  Sehän On Dominus NUO ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP
Hyvin tasapainoinen uros , jolla voisi olla hiven lyhyempi lanne. Vielä kevyehkö riittävän urosmainen pää, jossa
erinomainen ilme. Rintakehän täytyy vielä hieman kehittyä. Hyvin asettunut ja kiertynyt, oikein kannettu häntä, liikkuu
hyvin.
FIN16784/08 Sehän On Basso VAL H
Oikean kokoinen, aivan liian pitkä selkä ja lanne, maskuliininen pää, hieman pyöreät korvat. Erinomainen rintakehä,
hyvä luuston vahvuus, oikein kulmautunut. Iso valkoinen niskalaikku. Oikein asettunut mutta hieman avoimesti
kannettu häntä. Jotain puuttuu ollakseen tyypillinen appenzelli.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia VAL ERI1SA PN2 VACACIB
Oikein rakentunut narttu, virheettömät linjat. Erittäin hyvin asettunut ja kannettu häntä. Erittäin hyvä rintakehä. Oikean
mallinen pää, hiven pyöreähköt silmät. Hyvin asettuneet ja kulmautuneet raajat. Erittäin hyvät ja tarmokkaat liikkeet.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Hyvässä asennossa seisova narttu, jolla virheettömät linjat. Narttumainen pää. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen
rintakehä, oikein kulmautunut. Hyvä häntä ja hyvät liikkeet.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI2 SA PN3
Vahva narttu. joka on oikean mallinen, hyvä rintakehä, narttumainen pää, hieman pyöreät silmät. Kiinteä selkä.  Ei
kanna häntäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvin kulmautunut. Hieman pehmeät ranteet. Liikkuu hyvin, takaa
hieman ahtaasti.

20120714 FORSSA K, Solenckyj-Spunar Viva-Maria, Puola

FI45874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
Kaunis uros, jolla on ihana pää ja ilme. Elegantti ylälinja ja erinomaisen tasapainoinen runko, liikkeessä raajat ovat
samansuuntaiset, vahvat lihakset. Liikkuu kauniisti pitkällä askeleella.
FI55459/10 Bellis vom Bähnle AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP MVA
Urheilullisen oloinen kiinteärakenteinen. Erinomainen pää ja ylälinja, hyvin rakentunut etuosa, liikkuu rytmikkäästi.
FI28289/08 Eijatuun Milousdotter VAL ERI1 SA PN2
Erinomainen luonne. Hyvä pää, pitkä ja kuiva kaula, selkä on suora, vahva runko. Liikkeet ovat rytmikkäät ja
temperamentikkaat.

20120710 LAMMI R, Markku Kipinä

FIN46870/07 Alpenhirts Samson VAL ERI1 SA PU1 ROP
Tyypiltään erinomaisen vahvaluustoinen, tilavarunkoinen ja tasapainoisesti rakentunut uros  jolla näyttävä ja ryhdikäs
liike. Voimakas hyvälinjainen pää. Vahva purenta. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä häntä. Hyvä turkki ja väritys.
FI47837/10 Birke vom Weidensee AVO ERI1
Feminiininen, hieman pehmytselkäinen narttu, jolla voisi olla hieman vahvempi raajojen luusto. Hyvät korvat ja silmät.
Kuono-osa voisi olla täyteläisempi ja alaleuka leveämpi. Hyvä eturinta. Hieman luisu lantio ja siksi askel jää turhan
paljon rungon alle. Hyvä häntä, mutta voisi olla korkeammalle kiinnittynyt. Hyvä turkki ja väri.

20120715 OULU KV, Heikkinen –Lehkonen Paula

FIN45669/07  Alpenhirts Sarah VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Tiivis keskikokoinen narttu. Oikeat mittasuhteet, hyvä pää, tummat silmät. Yksi etuhammas irronnut. Rintakehä voisi
olla hieman syvempi. Hyvät raajojen kulmaukset. Erinomainen karva ja selvät värimerkit. Oikea-asentoinen häntä.
Vahva leveä takaosa. Hyvässä kunnossa.

20120721 KEMI KV Eva Mjelde, Norja

FI36542/10 Alpenhirts Odette AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Ihana narttu, erittäin tyypillinen. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula ja hartiat. Hyvin rakentunut runko. Hyvät
takakulmaukset. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu erittäin hyvin.

20120722 MÄNTSÄLÄ K, Soile Bister

FI50378/11 Argus JUN H



Erinomaista tyyppiä, hyvin kehittynyt sopivan vahva maskuliininen uros, jolla oikeat mittasuhteet ja varsin hyvä
ylälinja. Kaunis pää, hyvät korvat ja purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Riittävästi kulmauksia. Hyvin kiertynyt
mutta hieman alhaalla kannettu häntä. Ikäisekseen erinomainen runko. Kaunis väritys, hyvä karva. Liikkuu hyvin.
Tarvitsee runsaasti itseluottamusta ja käsittelyharjoitusta.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa AVO T
Hieman pitkärunkoinen, riittäväluustoinen narttu, jolla tulisi olla parempi ylälinja. Pään tulisi olla vahvempi ja ilmeen
tyypillisempi. Alas kiinnittynyt turhan avoin häntä. Turhan jyrkkä ja suora lantio. Voisi liikkua takaa tehokkaammin.
Karva voisi olla karheampaa ja väri rinnassa symmetrisempi. Koira on kovin hermo, eikä esiinny lainkaan edukseen.

20120722 PALTAMO R, Jari Laakso

FIN45983/08 Alpenhirts Rocky  AVO ERI1
Hyvä rungon pituus. 3 v. Antaa itsestään aavistuksen raskaan vaikutelman, vaikka onkin tiiviissä hyvässä kunnossa.
Hyvä ylälinja, saisi kantaa häntäänsä kokoajan ylhäällä. Riittävät etu- aavistuksen voimakkaat takakulmaukset. Hyvä
pään pituus, aavistuksen raskas kallo, hiukan raskaat korvat. Suunnaton energia hankaloittaa liikkeiden arviointia.
Hyvät värimerkit.

20120729 PORI KV, Pylvänäinen-Suorsa Marjatta

FI13744/12 Eijatuun Weinachtsmann PEK1
Hyväluustoinen, mittasuhteiltaan riittävä uros. Pää vielä kevyt. Hyväasentoiset, hieman isot korvat, hyvät silmät.
Täyteläinen kuono. Riittävä kaula, hieman painunut selkä. Jyrkkä lantio, hieman alas kiinnittynyt häntä. Hieman
niukasti kulmautuneet raajat. Liikkeessä aavistuksen takakorkeutta. Hyvä karvan laatu.
FI13747/12 Eijatuun Winterzeit PEK2
Mittasuhteiltaan oikea, hyväluustoinen narttu, jolla kaunispiirteinen pää. Hyvä kallon muoto ja leveys, vahva kuono.
Hyvä korvien koko ja muoto, hyvä kaula. Painunut selkä, jyrkkä lantio. Hieman ala-asentoinen häntä. Mukavasti
kulmautunut. Kapeat takaliikkeet. Hyvä sivuaskel, mutta selkä hieman painuu liikkeessä ja on takakorkea. Karva vielä
hieman pehmeä.
FI13748/12 Eijatuun Wyborg PEK1 KP ROP-PENTU
Hyvät mittasuhteet ja luusto oikeapiirteinen pää, hyvät korvat ja silmät. Hyvä kaula ja selkä, hieman korostunut lantio.
Hyvä häntä. Hyvä rungon muoto, niukasti kulmautunut. Hyvät etu-ja takaliikkeet. Sivuliikkeissä selkä painuu.
FI47837/10 Birke vom Weidensee AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP MVA
Keskikokoinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Hyvä luusto, hyvät pään mittasuhteet ja kallon leveys. Riittävä kuono,
hyvänkokoiset ja -asentoiset korvat. Vahva kaula, hyvä selkä ja lanne, hieman korostunut lantio. Täyteläinen runko,
niukat polvikulmaukset. Liikkuu rodunomaisesti, liikkeessä selkä hieman painunut.

20120803 KUOPIO KV, Soile Bister

FI19241/09 Alppikellon Inanna AVO H
Erinomaisen tyypillinen ja kokoinen, mutta liian epäluuloisesti käyttäytyvä feminiininen narttu,  joka on vielä hieman
ilmava. Pää voisi olla hieman vahvempi, toivoisin tummemmat silmät, kaunis väritys. Erinomaiset sivuliikkeet, turhan
löysä edestä. On luonteeltaan epäluuloinen ja murisi käsiteltäessä.

20120804 NOKIA R, Irina Poletaeva

FI13744/12 Eijatuun Weihnachtsmann PEK1 KP ROP-PENTU
Hyvin lupaava, erittäin hyvin kehittynyt ikäisekseen. Ihana pää ja ilme, saksipurenta. Hyvä kaula ja selkälinja, ristiluut
voisivat olla paremmat, rintakehä on hyvin kehittynyt ikäisekseen. Hyvin kulmautunut ja liikkuu hyvin. Oikeat
värimerkit.
FI13748/12 Eijatuun Wyborg PEK1 KP VSP-PENTU
Oikea tyyppi, hyvin kehittynyt ikäisekseen, hyvä pään malli, hiven vaaleat silmät, hieman kapea alaleuka. Hyvä kaula ja
selkä, virheetön häntä, riittävästi eturintaa ikäisekseen. Riittävästi kulmautunut, liikkuu hyvin. Liikkeessä ylälinja voisi
olla kiinteämpi, käytös voisi olla hiven avoimempaa.
FI50383/11 Aisa JUN ERI1
Erittäin hyvän tyyppinen., hyvä luusto, riittävän tiivis. Pään muoto voisi olla parempi. Vaaleat silmät, virheetön
hampaisto. Hyvä kaula ja ylälinja. Häntä tulisi kantaa paremmin. Rintakehän tulisi kehittyä vielä, erityisesti alaosaltaan.
Riittävästi kulmautunut, riittävästi potkua liikkeessä, hyvä karvapeite ja väritys.
FI47837/10 Birke vom Weidensee VAL ERI1 SA PN1 ROP



Erinomaista tyyppiä, vahvaluustoinen. Tyypillinen pää ja ilme, virheetön hampaisto. Tyypillinen ylälinja ja kantaa
häntäänsä tyypillisesti. Erinomainen rintakehän muoto. Erittäin hyvin kulmutunut ja liikkuu hyvin. Hyvä karvapeite ja
värimerkit.

20120804 KUOPIO KV, Salvador Francisco Janeiro, Portugali

FI42652/11 Ulaani Unna JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi, miellyttävä ilme, hyvät mittasuhteet päässä. Elegantti kaula. Erittäin hyvä ylälinja ja risti. Hyvät
rungon mittasuhteet. Liikkuu hyvin.

20120811 HELSINKI K, Teija Salmi-Aalto

FI36541/10 Alpenhirts Odessa AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP MVA
2-vuotias erittäin hyvän tyyppinen. Nartulle mittasuhteet OK. Oikeailmeinen nartun pää, jossa hyvät mittasuhteet ja
oikeat linjat. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko. Hyvä eturinta. Rodunomaisesti kulmautunut. Liikkuu yhden
suuntaisesti, hyvällä askelpituudella. Oikea häntä, ihastuttava luonne ja olemus. Oikea väritys. Hyvin esitetty.

20120811 RAISIO K, Katrin Lahi,  Viro

FIN46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
5-vuotias Hyvä tyyppi ja koko, erittäin sopusuhtainen kaunis pää. Miellyttävä ilme. Liikkuu erittäin hyvin.
Maskuliininen ääni.
FI29731/11 Alptricolour Victoria NUO ERI1 SA PN1 VSP
1-vuotias. Erittäin hyvä tyyppi ja koko. Yleisvaikutukseltaan sopusuhtainen. Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.

20120818 KÄLVIÄ R, Järventölä Marjo

FI41752/04 Alppikellon Arietta VET ERI1 ROP-VET
Voimakkuudeltaan hyvä narttu, jolla kaunis kolmiomainen pää. Kiva ilme. Hieman pitkä lanneosa. Rodunomaiset
kulmaukset. Häntä saisi kiertyä napakammin. Erinomaiset liikkeet. Vahva karva ja selkeät värit.

20120818 KOUVOLA K, Gisa Schicker, Saksa

FIN41756/04 Alppikellon Amador VET ERI1 SA PU1 VSP ROPVET
8-vuotias hyvin temperamenttinen ja parhaassa kunnossa, onnittelut omistajalle. Kevyesti kiilanmallinen pää,
keskivahva kuono der sich vess?üngt oikea kaulan pituus. Hieman periksi antava selkä. Häntä on oikein asettunut,
suorat etuliikkeet. Hyvä rintakehän syvyys.  Suorat takaraajat. Eturaajat antavat hiven periksi. Liikunta on kuitenkin
sujuvaa.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Erinomaisen ystävällinen luonne. Tyypillinen pää  joka suhteessa. Jokseenkin tasainen kallo. Vähän näkyvä otsapenger.
Tummanruskeat mantelinmuotoiset silmät. Vahva kaula. Virheetön selkälinja, suorat etuliikkeet, erinomainen eturinta.
Syvä rintakehä.  Edestä ja takaa kulmautunut virheettömästi. Rodulle tyypillinen karvapeite. Sujuvat liikkeet.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa VAL ERI1 SA PN2
Tyypillinen pää, mantelin muotoiset silmät. Korvien asento on oikea. Kaula on oikean pituinen. Keskivahva runko.
Häntä on hyvin asettunut. Suorat etuliikkeet. Syvä rintakehä ja erinomainen eturinta. Suora takaa. Virheetön karvapeite.
Liikkeet ovat sujuvat ja maatavoittavat.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VET ERI1 SA PN3 VSP-VET
8-vuotias, parhaassa kunnossa, tämä koira tuo iloa tulevaisuudessakin.
Joka suhteessa erinomainen pää. Vahva kaula. Nartulla on tällä hetkellä hyvin paljon massaa, sen pitäisi pudottaa
painoaan. Suorat etuliikkeet. Ruskean värinen ja sillä on oikea väritys. Liikkeet ovat iän mukaiset, parempi liikkuessaan
kuin seistessä.

20120819 HEINOLA K, Irina Poletaeva

FI36541/10 Alpenhirts Odessa VALER1
Oikea tyyppi, voisi olla tiiviimpi. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvä kaula, suora selkä. Hiven pitkä lanne. Hyvin kehittynyt
rintakehä, oikein kulmautunut edestä. Aika suorat polvet. Voisi liikkua voimakkaammin, hyvät värimerkit.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI1



Oikea tyyppi, erittäin tasapainoinen, hyvin muotoutunut kallo. Alaleuka voisi olla voimakkaampi, virheetön hampaisto.
Hyvä kaula ja selkä. Hyvä häntä. Rintakehä saa kehittyä. Riittäväsi kulmautunut. Hyvät sivuliikkeet, etuliikkeet ovat
hieman epätasapainossa. Hyvä karvapeite ja väritys.

20120825 HELSINKI E, Christiane Lafay, Ranska

FI18699/12 Alpenhirts Nero PEK1 KP VSP
Kaunis lapsonen. Neliömäinen, vahva luusto. Erittäin hyvin kulmautunut. Vanha rintakehä.
Ikäisekseen moitteeton ylälinja. Tyypillinen häntä. Kaunis pää, jossa on erittäin hyvät mittasuhteet.
Tyypillinen ilme, erittäin hyvä väritys, kaksinkertainen karvapeite. Liikkuu ikäisekseen erittäin hyvin.
Erittäin lupaava.
FI18702/12 Alpenhirts Nana Brown PEK1 KP ROP BIS-1 PENTU
Vahva ja narttumainen. Neliömäinen, erittäin hyvät värit ja karvapeite. Vahva luusto. Tyypilliset
kulmaukset ja raajat. Erinomainen rintakehä ja yhden suuntaiset raajat. Erinomainen ylälinja, runko
ja häntä. Kaunis pää. Hieman vaaleat silmät. Erittäin hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Silmien
väri sointuu karvapeitteen väriin. Liikkuu erittäin vahvasti. Erittäin lupaava.
FI18705/12 Alpenhirts Nea PEK2 KP
Täydellinen purenta ja hampaisto. Kaunis, tyypillinen ja feminiininen narttu. Vahva luusto.
Tyypilliset kulmaukset, neliömäinen. Erinomainen eturinta, rintakehä, ylälinja, häntä ja kaula.
Kaunis pää ja tyypillinen ilme. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Hieman ahdas takaa, liikkuu
erittäin hyvin sivusta katsottuna. Erittäin lupaava.
FI18705/12 Alpenhirts Nefertiti 18704/12 PEK4
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Vahva ja narttumainen. Tyypillinen eturinta. Erittäin hyvät
ja tyypillinen kulmaukset. Hiven leveä. Erittäin hyvä rintakehä, ylälinja, runko ja häntä. Kaunis pää
ja ilme. Tyypilliset silmät. Erittäin hyvä väritys ja karvanlaatu. Erittäin lupaava.
FI18701/12 Alpenhirts Nora Brown PEK
Vahva, tyypillisesti kulmautunut. Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Liian lihava ikäisekseen.
Erittäin hyvä rintakehä. Virheetön ylälinja, liikaa kaulanahkaa. Tyypillinen ilme. Tyypilliset silmät,
jotka sointuvat karvapeitteen väriin. Liikkuu virheettömästi. Täytyy ruokkia vähemmän. Lupaava.
RKF 3242740 Alpenhirts Norina PEK3
Täydellinen hampaisto ja saksipurenta. Erittäin narttumainen. Tyypillinen rakenne, kulmaukset ja
mittasuhteet. Erinomainen ylälinja ja häntä. Virheetön rintakehä. Elegantti kaula. Kaunis pää ja
tyypillinen ilme. Tummat silmät jotka ovat oikean muotoiset. Tyypilliset kallon ja kuonon
mittasuhteet. Erittäin hyvä kallo, otsapenger, silmät ja korvat. Liikkuu erittäin hyvin. Runko on hiven
pitkähkö.
SSV-AS55263 Gimma v.d.Grünen Ach PEK
Kaunis lapsonen. Täydellinen hampaisto. Neliömäinen. Tyypillisesti kulmautunut. Oikea rintakehä.
Erittäin hyvä ylälinja, kaula ja pää. Erittäin hyvät kuonon ja kallon mittasuhteet. Virheettömät
korvat, tyypilliset silmät. Virheetön väritys. Ylälinja liikkuu johtuen iästä. Lupaava.
FI13747/12 Eijatuun Winterzeit PEK KP
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Lähes neliömäinen. Narttumainen, vahva ja elegantti.
Tyypilliset kulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja .Erinomainen rintakehä ja kaula. Tyypillinen häntä,
kaunis pää. Erittäin hyvä kallon ja kuonon väliset mittasuhteet. Tyypilliset silmät, korvat ja
karvapeite. Liikkuu oikein. Hyvin lupaava.
FI50378/11 Argus JUN ERI1 SA PU2 SERT ROP-JUN BIS-JUN
Virheetön hampaisto. Kaunis uros, vahva, mutta ei raskas. Tyypillisesti kulmautunut, vahva luusto
Neliömäinen. Erittäin hyvä ylälinja ja erittäin hyvä kaula. Hyvin kaunis pää. Tyypilliset silmät korvat,
tasainen ja vahva pää. Vahva kuono ja hyvä kuonon ja kallon mittasuhde. Erinomainen karvapeite
ja väritys .Hyvin vahva ja säännöllinen liikunta.
RKF 3140314 Ersen Iz Blagorodnogo Doma JUN EH4
Neliömäinen, erittäin hyvä ylälinja. Kulmaukset ovat hiven liian suorat. Erittäin hyvä rintakehä,
kaula, ja häntä. Täydellinen purenta. Tyypillinen pää ja ilme. Tyypillinen kallon ja kuonon
mittasuhde. Erittäin hyvät korvat. Erittäin hyvä karvapeite ja värimerkit. Liikkeet eivät ole kovin
hyvät.
FI42649/11 Ulaani Urho JUN3
Täydellinen hampaisto ja saksipurenta. Erittäin vahva uros, vahvaluustoinen. Erittäin hyvä massa.
Toivoisin hiven neliömäisempää muotoa. Erittäin hyvät kulmaukset. Erinomainen ylälinja. Erittäin
hyvä häntä. Vahva kaula. Maskuliininen pää ja vahva kallo. Hyvä ja vahva kuono-osa, hyvät
mittasuhteet kuonon ja kallon välillä. Erittäin hyvät silmät ja korvat. Tyypillinen karvapeite ja väritys.
Liikkuu sivusta katsottuna erittäin hyvin mutta ahtaasti takaa.



FI42650/11 Ulaani Ursus JUN ERI2 SA PU4 VASERT
Täydellinen hampaisto ja saksipurenta. Vahva riittävän neliömäinen uros. Tyypilliset kulmaukset.
Erinomainen rintakehä, ylälinja ja häntä, kaunis vahva kaula, yhden suuntaiset raajat. Kaunis pää,
erinomainen kuonon ja kallon mittasuhde. Erittäin hyvät korvat ja silmät. Erinomainen karvepeite ja
väritys. Liikkuu erittäin hyvin ja säännöllisesti
FI44660/11 Alptricolour Vindzor NUO ERI1  SA
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Erinomainen rakenne, neliömäinen ja vahva luustoinen.
Erinomainen rintakehä, ylälinja ja elegantti kaula. Erittäin hyvä häntä. Kaunis pää, jossa on
tyypillinen ilme., Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Yhden suuntaiset raajat, säännölliset ja vahvat
liikkeet.
FI45983/08 Alpenhirts Rocky AVO ERI1 SA
Vahva, täydellinen saksipurenta. Neliömäinen vahva luustoinen, tyypillisesti kulmautunut. Erittäin
hyvät tassut, yhdensuuntaiset raajat. Erinomainen etuosa ja rintakehä, ylälinja ja vahva kaula.
Erinomainen häntä. Kaunis pää, jossa on tyypilliset kuonon ja kallon mittasuhteet. Hyvin
tarkkaavainen. Hyvä otsapenger, tummat silmät Erinomainen karvapeite ja väritys. Liikkuu vahvasti
ja säännöllisesti.
FI53802/10 Sehän On Dominus AVO ERI2
Saksi purenta, täydellinen hampaisto. Riittävän vahva, elegantti, erittäin hyvä etuosa, hiven liian
suora takaa. Erittäin hyvä rintakehä. Melkein neliömäinen. Erittäin hyvä ylälinja ja häntä. Erittäin
hyvä pää, pitäisin parempana vähän vahvempaa kalloa. Erittäin hyvät korvat, väritys ja karvapeite.
Suora takaa. Liikkuu erittäin hyvin.
FIN23592/05 Alpenhirts Uwe VAL ERI2 SA PU3
Täydellinen saksipurenta. Riittävän vahva ja elegantti. Tyypilliset kulmaukset. Etutassun ovat hiven
avonaiset. Erinomainen ylälinja, runko ja häntä. Erinomainen kaula. Kaunis pää ja ilme sekä
tummat silmät. Erinomaiset kuonon ja kallon mittasuhteet. Liikkuu erittäin kauniisti ikäisekseen.
FI19234/09 Alppikellon Imago VAL ERI1 SA PU1 VSP
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Erinomainen rakenne. Tyypilliset kulmaukset, vahva luusto.
Elegantti uros. Lähes neliömäinen .Erittäin hyvä ylälinja. Erinomainen rintakehä, yhdensuuntaiset
tassut. Erinomainen kaula, urosmainen pää, jossa on erittäin hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet,
Tummat silmät. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin voimakkaasti ja säännöllisesti.
RKF 2498312 Gordon Black Brilliant VAL EH
Täydellinen saksipurenta. Hyvin elegantti. Hiven liian kevyt urokseksi. Neliömäinen. Tyypilliset
kulmaukset, hiven pehmeä edestä. Erittäin hyvä ylälinja, runko, häntä ja kaula. Hyvät kuonon ja
kallon mittasuhteet. Pää ei ole tarpeeksi vahva urokselle. Kyynärpäät ovat hieman löysät
liikkuessa.
FI59414/09 Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal VAL ERI4
Täydellinen saksipurenta. melkein neliömäinen, vahva luusto. Hiven raskas. Erittäin hyvä ylälinja.
Liikaa kaulanahkaa. Maskuliininen tyypillinen pää. Erittäin hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet.
Erinomainen karvapeite ja väritys. Voimakkaat liikkeet takana. Takakulmaukset ovat maximissaan.
FIN16784/08  Sehän On Basso VAL ERI3
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Lähes neliömäinen, riittävän vahva. Tyypilliset kulmaukset.
Erittäin hyvä rintakehä ja ylälinja. Kaunis pää. Erittäin hyvä vahva kallo ja kuono, sekä hyvät
mittasuhteet. Tummat silmät. Erittäin hyvät korvat. Tyypillinen karvapeite ja väritys. Hyvät liikkeet.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET ERI1 VSP-VET
Saksipurenta, urosmainen, vahva, erittäin hyväkuntoinen ikäisekseen. Tyypilliset kulmaukset,
neliömäinen. Erinomainen rintakehä ja ylälinja. Erinomainen eturinta ja vahva kaula. Erittäin hyvä
pää. Hiven paksut posket. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu ikäisekseen hyvin.
FIN41756/04 Alppikellon Amador VET ERI3
Täydellinen hampaisto, tasapurenta. Lähes neliömäinen, vahva luusto. Erinomainen etuosa,
erittäin hyvä rintakehä. Tyypilliset kulmaukset. Virheetön ylälinja, erinomainen häntä, erittäin hyvä
kaula. Tyypillinen ilme ja tummat silmät. Erinomainen pää, hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet.
Liikkuu vahvasti. Ylälinja ei ole liikkeessä riittävän tasainen.
FIN13048/07 Galant v.d. Niesenflanke VET ERI2
Tyypillinen, neliömäinen, Erittäin hyvä etuosa Hiven liian suora takaa. Erinomainen ylälinja, runko
ja häntä. Erinomaisen tyypillinen ilme. Erittäin hyvät kallon ja kuonon mittasuhteet. Erittäin hyvät
korvat. Liikkuu virheettömästi.
FI50383/11 Aisa JUN ERI2 SA
Täydellinen saksipurenta. Erittäin narttumainen. Tyypillinen rakenne. Erinomaiset kulmaukset.
Melkein kevyt. Toivoisin vähän enemmän rintakehää. Erinomainen ylälinja, elegantti kaula. Erittäin
miellyttävä pää ja ilme. Kallon ja kuonon mittasuhteet ovat hyvät. Erinomainen ylälinja ja häntä.



Erinomainen väritys ja karvapeitteen laatu. Erittäin kauniit sivuliikkeet. Hyvin nuori mutta hyvin
lupaava.
FI42654/11 Ulaani Unikko JUN ERI1 SA PN4 VASERT VSP-JUN
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Narttumainen lähes neliömäinen. Erinomainen rintakehä.
Tyypillisesti kulmautunut. Erinomaisen tasainen ylälinja. Erinomainen runko ja häntä. Erittäin hyvä
kaula. Kaunis pää ja tyypillinen ilme. Erinomainen kallo ja kuono. Erinomaiset värit ja karvapeite.
Liikkuu virheettömästi.
FI29731/11 Alptricolour Victoria NUO ERI1 SA PN2 SERT
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Keskikokoinen ja narttumainen, neliömäinen, tyypillinen
rakenne. Erinomaiset kulmaukset. Erinomainen etuosa. Yhden suuntaiset raajat. Erinomainen
ylälinja ja kaula sekä häntä. Kaunis pää ja tyypillinen ilme. Tummat silmät. Tyypillinen karvapeite ja
väritys. Liikkuu erinomaisesti ja tasaisesti.
FI19241/09 Alppikellon Inanna AVO ERI1 SA
Vahva ja narttumainen. Täydellinen saksipurenta. Vahva luusto. Neliömäinen. Tyypilliset
kulmaukset. Erittäin hyvät ja yhden suuntaiset raajat. Erinomainen ylälinja, runko ja häntä. Erittäin
hyvä kaula. Kaunis tyypillinen pää ja ilme. Erittäin hyvät korvat, väritys ja karvapeite. Vahvat
liikkeet. Hiven avonaiset kyynärpäät.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI2 SA
Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Lähes neliömäinen. Narttumainen, erittäin hyvä ylälinja.
Erittäin hyvä rintakehä. Erinomainen häntä ja kaula. Erittäin hyvä pää, ja tummat silmät. Toivoisin
hiven pidempää päätä. Erittäin hyvä karvapeite ja väritys. Sivuliikkeessä vatsa vetäytyy hiven ylös.
FIN53805/10 Sehän On Dotte AVO EH3
Täydellinen saksipurenta. Keskikokoa. Toivoisin vahvempaa luustoa. Hyvin narttumainen.
Virheetön ylälinja. Erittäin hyvä rintakehä. Melkein neliömäinen. Erittäin hyvä kaula. Tyypillinen
ilme ja tummat silmät. Erittäin hyvät mittasuhteet kuonon ja kallon välillä. Hyvä väritys. Liikkuu
erittäin hyvin.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa VAL ERI
Saksipurenta, melkein neliömäinen. Narttumainen, elegantti riittävän vahva. Erinomainen ylälinja.
Tyypilliset kulmaukset. Erittäin hyvä rintakehä. Kaunis pää, tummat silmät ja tyypillinen ilme.
Erittäin hyvät värit. Liikkuu virheettä, kyynärpäät ovat hiven avonaiset.
FI47837/10 Birke vom Weidensee VAL ERI
Vahva, erittäin hyvä luusto. Saksipurenta ja täydellinen hampaisto. Lähes neliömäinen. Erittäin
hyvä eturinta. Erittäin hyvä ylälinja ja kaula. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvät kuonon ja kallon väliset
mittasuhteet. Erittäin hyvät korvat. Oikean malliset silmät. Erittäin hyvä väritys ja karvapeite.
Liikkuu hiven kevyesti.
FI36537/10 Alpenhirts Olivia VAL ERI
Täydellinen saksipurenta, keskikokoa, hiven kevyt, neliömäinen. Virheetön rintakehä. Erinomainen
tasainen ylälinja. Erinomainen häntä. Tyypillinen pää, mutta hiven pieni. Erittäin hyvä väritys ja
karvapeite. Liikkuu erinomaisesti, vahvasti ja säännöllisesti.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI4
Täydellinen saksipurenta. Keskikokoinen ja neliömäinen, vahva ja narttumainen. Tyypilliset
kulmaukset, erinomainen rintakehä ja ylälinja. Kaunis kaula. Kaunis tyypillinen pää ja vahva kallo.
Tummat silmät. Erinomaiset kallon ja kuonon mittasuhteet. Erittäin hyvät värit ja karvapeite.
Erinomaiset liikkeet ja sivusta hiven suorat?????
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI3
Täydellinen saksipurenta. Kaunis narttu, vahva ja narttumainen. Erinomaiset etuosa, rintakehä ja
kylkiluut. Toivoisin hiven enemmän kulmauksia taakse. Neliömäinen. Erinomainen ylälinja, häntä ja
kaula. Kaunis pää. Vahva kallo on sopusoinnussa kuonon kanssa. Erinomaiset silmät, korvat,
karvapeite ja väritys. Liikkuu erinomaisesti.
FIN46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI1 SA PN1 ROP BIS4
Kaunis narttu. Vahva ja narttumainen, neliömäinen. Erinomaiset kulmaukset. Suorat vahvat luut.
Super hieno ylälinja. Elegantti ja kaunis kaula. Erinomainen runko ja häntä. Kaunis pää ja ilme.
Erinomaiset mittasuhteet, tummat silmät. Tyypillinen karvapeite ja väritys. Erinomaiset liikkeet,
vahvat ja säännölliset.
FI36238/09 Alpenhirts Perla VAL ERI2 SA PN3
Vahva ja narttumainen. Kaunis narttu, neliömäinen, tyypillinen rakenne. Erinomaiset kulmaukset.
Erinomainen etuosa, rintakehä, ylälinja ja häntä. Erittäin hyvä kaula. Kaunis pää, vahva kallo on
sopusoinnussa kuonon kanssa. Tyypillinen karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin ja sivusta
hiven leveästi.
FIN15627/03 Alpenhirts Vienna VET ERI2



Täydellinen saksipurenta ja hampaisto. Hiven takakorkea. Melkein neliömäinen. Vahva kaula.
Tyypillinen pää tummine silmineen. Tyypillinen karvapeite, oikea väritys. Liikkuu ikäänsä nähden
virheettömästi.
FIN21414/01 Alpenhirts Zarita VET ERI4
Saksipurenta, erittäin hyvässä kunnossa ikäänsä nähden. Melkein neliömäinen. Vahva ja
narttumainen. Tyypillinen rakenne. Tyypillinen pää. Liikkuu virheettömästi, mutta häntä ei ole
tyypillinen.
FIN41753/04 Alppikellon Adalmina VET ERI3
Täydellinen saksipurenta. Vahva, hiven paksu. Neliömäinen. Tyypilliset kulmaukset, Hyvin iso
rintakehä. Hyvät tassut. Tyypillinen pää. Tyypillinen karvapeite ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin,
mutta häntä ei ole tyypillinen.
FIN41751/04 Alppikellon Amanda VET ERI1 ROP-VET BIS-VET2
Saksipurenta. Narttumainen, neliömäinen, vähän suora takaa. Erittäin hyvä rintakehä. Virheetön
ylälinja. Erinomainen häntä. Kaunis tyypillinen pää. Suora takaa, mutta sivuliikkeet ovat kauniit.
Kennel Alpenhirts KASV1 KP BIS-KASV2
Alpenhirts Odessa, Ronja, Sabina, Perla
Neljä koiraa, melkein saman kaltaisia. Hyvin neliömäisiä. Hyvin tyypillinen rakenne ja päät. Sama
tyyppi. Erittäin hyvin rotumääritelmän mukaisia.
Kennel Alppikellon KASV2 KP
Alppikellon Imago, Amador, Inanna, Amanda
Neljä koiraa, yksi on hyvin neliömäinen, kolme muuta koiraa eivät ole tarpeeksi neliömäisiä, mutta
tyypiltään rotumääritelmän mukaisia.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal JÄLK 1 KP BIS-JÄL2
Ulaani Ursus, Argus, Aisa, Ulaani Unikko
Erittäin hyvä ryhmä, koska ulkomuoto on hyvin saman kaltainen, rakenne on tyypillinen, samoin
päät. Kaikki ovat vahvoja, lähes neliömäisiä ja saman ilmeisiä. Erinomaista.

20120826 TERVAKOSKI KV, Marjo Järventölä

FI33466/09 Ronetta’s Blondie VAL ERI1 SA PN1  CACIB ROP
Mittasuhteiltaan tyypiltään, eriomainen terhakka narttu, ilmeikäs oikeanmallinen pää, erinomainen ylälinja ja rungon
tilavuus rodunomaiset kulmaukset. Sujuvat liikkeet, erinomaisesti kiertynyt häntä, hyvä karva ja väri. Tarkkaavainen,
oikea olemus.
FI36541/10 Alpenhirts Odessa VAL ERI2 SA PN2 VACA
Vahvarunkoinen narrtu, jolla hieman pitkä lanneosa, kaunis oikean mallinen pää, ihana ilme, rodunomaiset kulmaukset.
Riittävän napakka häntäkieppi, liikkuu hvyällä asklepituudella ajoittain hienman takakorkeasti. Riittävän karhea karva,
kaunis selvä väri, hyvä käytös.
FKF2498319 Gordon Black Brilliant VAL ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP MVA
Mittasuhteiltan erinomainen hvyin tiivis, trehakka uros, riittävän vahva mallistaan erinomainen pää, rodunomaisnen
ylälinja ja kulmausket, erurinta saisi ollatäyteläisempi, erinmaisest ikiertynyt hanta, liikkuu tarhaaasti,
erinomainesellaaskelmitalla, erinomainen väri.
RKF3140212 Ersen iz Blagorodnogo Doma JUN ERI1
Tiivis mittasuhtitaan erinomainen vielä hieman kevyt juniori, kallossa hieman kaarevuutta, hyvä ylälinja, rodunomaset
kulmaukset, napakasti kiertynyt hanta, liikkuu riittävällä askelpituudella edestä kovin löysästi , erinomainen karva ja
väri.
FI46314/11 Coosan Queen Elsa JUN EH2
Tänään hieman kurittomasti esiintyvä, hieman pitkärunkoinen, voimakkan hyvä juniori uros, urosmaine muodosltaan
pää, jossa kvia ilme, ylälinjaassa vielä pehmeyttä, lupaava rungontilavuus, hyväsasentoise vahvat raajat, liikkuu hyvällä
askelpituudella, kunahn malttaa, löysä häntäkieppi, jyvin kaunis selkeä väri, karva voisi olla karkeampaa, tarvitsee
kehätottumusta.

20120901 TAMPERE  PEN,  Jochen Eberhardt, Saksa

FI13744/12 Eijatuun Weihnachtsmann PEK1 KP ROP-PENTU
Erittäin miellyttävä uros, jolla on erinomainen luusto ja tyyppi. Hyvä kolmion mallinen pää ja korvat. Oikea kaulan
pituus. Hyvä runko. Hyväksyttävä lantion asento. Liikkuu hyvin, jos oikein yrittää. Miellyttävän karkea karvapeite.
Tarvitsee kehäharjoitusta.

20120901 HELSINKI K,  Birk Carsten Tanska



FI36541/10 Alpenhirts Odessa VAL ERI1 SA PN2
Hyvän kokoinen, voisi olla hiven lyhyempirunkoinen. Hyvä pään muoto ja hyvä ilme. Kantaa korviaan hyvin.  Hyvä
kaula ja ylälinja, hyvin kannetut korvat, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvä väri ja väritys ja karva. Liikkuu vapaasti ja
hyvä luonne.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP MVA
Erinomaiset mittasuhteet ja massa, erittäin hyvän muotoinen pää, hyvä otsapenger. Tummat silmät, hyvä purenta, hyvin
kannetut korvat, erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin kannettu häntä, hyvin kehittynyt runko ja etuosa, hyvä eturinta,
tyypilliset kulmaukset, erinomainen väri, väritys ja karva. Vapaat liikkeet, erittäin hyvä luonne.

20120908 PORVOO K, Päivi Eerola

52502/10 Baronessa Queen Elsa VAL ERI1PN1 ROP
Tyyppi erinomainen, oikeat mittasuhteet, selvä sukupuolileima. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Kuono-osa
voisi olla täyteläisempi. Keskiruskeat silmät. Korvien taite saisi olla vakaampi, Ylälinjassa pehmeyttä liikkeessä.
Hieman maa-ahdas takaa, muutoin tasapainoinen liikunta. Hyvä häntä ja eturinta. Tarpeeksi runkoa. Oikea olemus,
kauniisti esitetty.

20120908 ÄÄNEKOSKI R, Sanna Vakkilainen

FI53805/10  Sehän on Dotte AVO EH1
2v. Feminiini narttu, joka ei saa olla yhtään pidempi. Hyväasentoiset korvat, hyvät pään mittasuhteet, keskiruskeat
pyöreät silmät. Purenta OK. Hyvä kaula, erittäin hyvä eturinta. Raajojen luusto saisi olla voimakkaampi. Tässä
kehitysvaiheessa koira antaa vielä kovin ilmavan kokonaiskuvan. Oikea häntä, ahtaat takaliikkeet, käpälät saavat vielä
tiivistyä. Sujuva sivuliike, mutta rodunomaista tehoa saa tulla lisää, käytös OK.

20120909 HELSINKI ?, Leni Finne

FI46874/07 Alpenhirts Superman VAL ERI1 SA PU1 ROP
Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Oikeailmeinen ja –linjainen pää. Hieman poskia. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylä-
ja alalinja. Hyvä eturinta. Oikein kulmautuneet raajat. Hieman avoimella kierteellä oleva häntä. Erinomainen
askelpituus. Hieman ulkonevat kyynärpäät.
FI29731/11 Alptricolour Victoria NUO ERI1 SA SERT VSP
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Hieman liikaa poskia. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvät
korvat, kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta, nouseva vatsaviiva. OK kulmaukset. Erinomaisesti kiertynyt häntä, oikea
askelpituus.

20121020 TURKU KV,  Johan Andersson, Ruotsi

FI18702/12 Alpenhirts Nana Brown PEK1 KP ROP-PENTU
Erittäin puhutteleva narttupentu, joka on erinomaista tyyppiä. Hyvän muotoinen pää, jossa on kaunis ilme. Tyylikäs
ylälinja, erinomaisesti kulmautunut, hyvä runko ja luusto. Erittäin tasapainoiset ja tehokkaat liikkeet. Miellyttävä
luonne, sujuvasti esitetty. Erittäin lupaava.
FI40393/12 Gimma von der Grünen Ach PEK2 KP
Puhutteleva narttupentu. Suloinen pää. Pikkuisen tummemmat silmät voisivat tehdä ilmeestä paremman. Hyvä kaula ja
selkä. Tasapainoiset kulmaukset. Runko ja luusto sopivat kokoon. Terveet hienot liikkeet. Hyvä karvapeite.
Erinomainen luonne, kivasti esitetty.
FI50383/11 Aisa JUN ERI1 SA PN3 VASERT
14 kk erittäin puhutteleva juniori narttu. Feminiininen hyvin muotoutunut pää, jossa riittävän tummat silmät.
Otsapenger voisi olla hiven paremmin kehittynyt. Hyvä kaula ja selkä, hyvin kulmautunut. Riittävästi runkoa
ikäisekseen. Hiven löysät kyynärpäät. Hyvä etuosa. Terveet tehokkaat liikkeet. Hyvä karvapeite ja väritys. Miellyttävä
luonne ja hyvin esitetty.
FI29731/11 Alptricolour Victoria AVO ERI1 SA PN2 SERT VACACIB MVA
Erinomaista tyyppiä oleva narttu, hyvin muotoutunut pää, jossa on kaunis ilme. Hieno ylälinja. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Hyvän muotoinen rintakehä, hyvä luusto, hyvin kannettu häntä, terveet ja tehokkaat liikkeet kauniisti
esitetty.
FI36237/09 Alpenhirts Priskilla VAL ERI4



3-vuotias narttu joka on erinomaista tyyppiä. Kaunis hyvin muotoutunut pää. Ahdas purenta jossa alakulmahampaat
ovat tehneet itselleen omat paikat. Hyvä kaula, vahva selkä. Hyvän muotoinen rintakehä. Hyvä luusto, terveet tehokkaat
liikkeet. Hiven heikot välikämmenet. Hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne ja hyvin esitetty.
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI2 PN4
Valionarttu joka on kivan tyyppinen. Hyvin muotoutunut pää, jossa on kaunis ilme. Hyvä kaula ja selkä. Riittävästi
tilavuutta rungossa. Hieno etuosa ja hyvä luusto. Hyvä karvepeite ja väritys. Hyvin kannettu häntä. Erinomaiset liikkeet.
Miellyttävä luonne ja hyvin esitetty.
FI46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erittäin puhutteleva valionarttu, joka on hienoa tyyppiä. Hyvin muotoutunut pää, jossa on erinomainen ilme. Hieno
ylälinja, hyvin kulmautunut, hyvän muotoinen rintakehä ja hyvä luusto. Hyvin kannettu häntä. Terveet ja hyvät liikkeet.
Hyvä karvapeite, erinomainen luonne ja kivasti esitetty.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa VAL ERI3 SA
Valionarttu, joka on hieman kevyempää mallia. Feminiininen hyvin muotoutunut pää, hyvä silmien väri. Hyvä kaula ja
selkä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä runko ja luusto. Kantaa häntäänsä hyvin. Liikkuu hyvin kun keskittyy
siihen. Hyvä karvan laatu, miellyttävä luonne.
FI47837/10 Birke vom Weidensee VAL ERI VAK
Valionarttu, joka on hyvän muotoinen. Vahva, mutta yhä feminiininen pää, tummat silmät. Hyvä kaula ja vahva selkä.
Normaalit kulmaukset. Syvä massava runko. Laskeva risti ja alas asettunut häntä häiritsevät kokonaiskuvaa. Tyypilliset
liikkeet, Hyvä karvan laatu, hyvin esitetty.

20121028 SEINÄJOKI KV, Deschuymere Norman Belgia

FI53802/10 Sehän On Dominus AVO ERI1 SA PU2 SERT VACACIB MVA
Täydellinen saksipurenta. Maskuliininen pää, hyvä kallo, silmät voisivat olla hiven tummemmat, hyvin asettuneet
korvat. Vahva runko, erittäin hyvä rintakehä. Keskikertaiset kulmaukset, hyvä luusto, hyvä hännän asento. Ahtaat
takaliikkeet, selkä voisi olla vahvempi.
FI46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Täydellinen saksipurenta, erinomainen tyyppi, vahva urosmainen pää ja erittäin hyvä kallo, ruskeat silmät, erittäin hyvä
korvien asento. Hyvä kaula, vahva runko, erittäin hyvä rintakehä, erittäin hyvä luusto, keskikertaisesti kulmautunut,
Takaliikkeet  hiven ahtaat, erittäin hyvä hännän asento.
FI16784/08 Sehän On Basso VAL EH2
Täydellinen saksipurenta. Huono luonne. Vahva kallo. Huulissa tulee olla parempi pigmentti. Hyvä korvien asento,
hyvä kaula, hyvä rintakehä ja eturinta. Tarvitsee lisää luustoa. Liikkeiden tulee olla voimakkaammat, hännän asento
voisi olla parempi.
FI50383/11 Aisa JUN ERI1 SA PN2 SERT
Täydellinen saksipurenta. Erittäin miellyttävä  narttu, pää jossa on hyvä kallo, hiven liian vaaleat silmät. Erittäin hyvä
korvien asento. Hyvä kaula, mutta hiven pitkä. Kokonaisuuteen nähden  massaa voisi olla enemmän. Keskivahva
luusto. Takaa hiven ahdas ja löysyyttä kyynärpäissä. Erittäin hyvä häntä.
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Täydellinen saksipurenta. Erittäin hyvä feminiininen pää, vahva kallo ja hyvä otsapenger. Ruskeat silmät. Erittäin hyvä
korvien asento. Hyvä kaula ja tiivis runko sekä vahva selkä. Voisi olla hiven enemmän rintakehää, keskikertaisesti
kulmautunut ja keskinkertainen luusto. Liikkuu hiven ahtaasti takaa ja löysyyttä kyynärpäissä.

20121110 JYVÄSKYLÄ KV,  Gunnel Holm

FI45983/08 Alpenhirts Rocky AVO ERI1 SA PU2 SERT VACACIB MVA
Hyvän tyyppinen avoimen luokan uros. Hyvä urosmainen pää, hyvä purenta. Hieman epävarmat korvat. Hyvä runko,
hyvät takakulmaukset, hyvä häntä. Hyvät eturaajojen liikkeet. Hyvät värimerkit.
FI46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI2 SA PU3
Valioluokan uros, jonka pää saisi olla pidempi. Liian suuret pyöreät silmät. Hyvä purenta ja hyvät korvat.
Polvikulmaukset saisivat olla paremmat. Hyvä häntä. Hyvät värimerkit. Oikea karvan laatu. Erinomaiset sivuliikkeet,
hieman leveät etuliikkeet.
FI51625/09 Max VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Hyvän tyyppinen valio, jolla on hyvä pää ja hyvät korvat. Hyvä purenta. Hyvät kulmaukset, erinomainen runko. Hyvä
häntä, hyvät värimerkit. Hieman leveät eturaajojen liikkeet, hyvät sivuliikkeet. Hyvä seistessä.
FI42652/11 Ulaani Unna JUN ERI1
Hyvän tyyppinen juniori narttu, jolla on hyvä pään muoto, hieman pyöreät silmät, hyvät korvat. Silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä etuosa, vielä kevyt runko, johtuen iästä. Hyvä takaosa, hyvä häntä. Puuttuu vielä kehätottumusta,
haluaa hyppiä.



FI51502/10 Baronessa Queen Elsa VAL EH1
Valionarttu, jonka pää on hieman kapea. Hyvä purenta. Ilme saisi olla parempi. Liian isot pyöreät silmät. Hyvä runko,
keskivahva luusto. Hyvä karvan laatu.  Valitettavasti narttu liikkuessaan ravaa välillä ja hyppii takana. Liikunta saisi
olla huomattavasti parempi.

20121208 HELSINKI KV, Teija Salmi-Aalto

FI42650/11 Ulaani Ursus AVO ERI1 SA PU2 SERT VACACIB
1 1/2v. Keskikokoinen, mittasuhteitaan aavistuksen pitkähkö. Hyvä pää, jossa oikea ilme. Hyvin sijoittuneet korvat.
Aavistuksen pyöreähköt silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä vahva runko, sopiva luuston vahvuus. Riittävät tiiviit
käpälät. Rodunomaiset kulmaukset. Aavistuksen pitkä lanne. Liikkuu yhdensuuntaisesti, hyvällä askelpituudella, selvä
sukupuolileima. Selkälinja aavistuksen pehmeä liikkeessä, hyvä seistessä.
FI46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI2 SA PU3
5v. Voimakasrakenteinen, selvä sukupuolileima, mittasuhteet OK. Vahva uroksen pää. Hyvin sijoittuneet korvat,
hieman poskia. Pyöreähköt silmät häiritsevät, muuten hyvää rodunomaista ilmettä. Hyvä vahva kaula, oikea ylälinja ja
hännän kiinnitys. Erinomainen häntä. Hyvä eturinta ja runko, rodunomaisesti kulmautunut. Hyvä luusto. Liikkuu
hieman kerien edestä, muuten erinomaisesti. Hyvä väri ja merkit.
FI51625/09 Max VAL ERI3
3v. Keskikokoinen, hyvät mittasuhteet, oikeailmeinen pää, kuono-osa saisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvin
sijoittuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen häntä joka on hyvin kiinnittynyt. Riittävän vahva runko ja
eturinta. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Riittävä luuston vahvuus. Käpälät saisivat olla tiiviimmät. Liikkuu
yhdensuuntaisesti hyvällä askelpituudella, hyvä takatyöntö. Väri ja merkit OK.
FI45983/08 Alpenhirts Rocky VAL ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP HEW-12
Keskikokoinen, erittäin hyvän tyyppinen ja mittasuhteet OK. Hyvä sukupuolileima. Vahva oikeailmeinen uroksen pää,
erinomainen kallo. Hyvin sijoittuneet korvat. Hyvä vahva kuono-osa, hyvä kaula. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä eturinta
ja runko. Sopiva luuston vahvuus. Tasapainoisesti ja hyvin kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä
askelpituudella. Hyvä väri ja merkit.
FI50383/11 Aisa JUN ERI2 SA VASERT
15kk. Hyvä sukupuolileima, keskikokoinen, mittasuhteet OK. Oikea pään muoto. Hieman pyöreähköt silmät, alaleuka
saisi olla hiven vahvempi ja kuono täyteläisempi silmien alta. Hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Ikäisekseen riittävä
runko ja eturinta. Sopiva luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Rodunomaisesti kulmautunut. Erinomainen häntä. Liikkuu
yhden suuntaisesti hyvällä askelpituudella. Hyvät raamit joihin kasvaa.
FI18702/12 Alpenhirts Nana Brown JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP HEJV-12 HEW-12
Hyvät mittasuhteet omaava 9 kk vanha juniori narttu. Selvä sukupuolileima. Oikea pään muoto. Hieman pyöreähköt
silmät. Erittäin hyvät korvat. Erinomainen kaula. Hyvä ylälinja. Hyvin kiinnittynyt häntä, jossa erinomainen kieppi.
Hieman vaalea pigmentti silmien ympärillä. Ikäisekseen erinomainen rungon syvyys ja vahvuus. Hyvä luuston vahvuus
ja käpälät. Aavistuksen pysty olkavarsi. Erittäin hyvin kulmautunut takaa , leveä reisi. Liikkuu tasapainoisesti ja
yhdensuuntaisesti, tumma havannan väri.
FI13747/12 Eijatuun Winterzeit JUN EH3
11kk. Selvä sukupuolileima. Tänään vielä hieman ilmavan vaikutelman antava. Oikea pään profiili, kuono-osa saa
täyttyä ja vahvistua. Hyvät silmät ja oikein sijoittuneet korvat. Hyvä kaula. Aavistuksen pehmeä selkälinja. Eturinta ja
runko saavat vielä vahvistua. Hieman pitkä lanneosa. Riittävä luuston vahvuus. Hyvät käpälät. Riittävästi kulmautunut
edestä, hyvin takaa. Liikkuu yhden suuntaisesti. Tarvitsee hieman enemmän potkua ja ulottuvuutta liikkeeseen, kauniit
raamit joihin kasvaa. Hyvä väri.
FI36538/10 Alpenhirts Ofelia AVO ERI1
2,5v. Selvä sukupuolileima, mittasuhteet OK. Narttumainen pää, jossa hieman pyöreähköt silmät. Kuono-osa saisi olla
hiven vahvempi ja täyteläisempi silmien alta. Hyvä kaula, ylälinja OK. Hieman alas kiinnittynyt häntä. Vahva runko.
Hyvä eturinta. Riittävä luuston vahvuus. Hyvin kulmautunut edestä, riittävästi takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti
riittävällä askelpituudella. Häntä voisi olla tiukemmalla kiepillä. Hyvä väri ja merkit.
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI3
4v. valionarttu. Mittasuhteet OK. Oikea pään muoto. Aavistuksen korostuneet posket. Hyvä kaula, hyvin sijoittuneet
korvat. Hyvä vahva kaula ja ylälinja. Hyvin kiinnittynyt erinomainen häntä. Eturinta voisi olla hiven täyteläisempi,
vatsalinja hieman kukoutunut. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvin kulmautunut edestä ja riittävästi takaa. Liikkuu
yhdensuuntaisesti riittävällä askelpituudella. Rodunomainen olemus ja käytös. Hyvin esitetty.
FI46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI2 SA PN3 VACACIB
5v. Hyvä sukupuolileima. Mittasuhteet nartulle OK. Oikea pään muoto, hieman pyöreät silmät. Hyvät korvat.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Erinomainen häntä. Riittävä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Sopiva
luuston vahvuus. Kauniit käpälät. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja tasapainoisesti. Tasapainoinen narttumainen
kokonaisuus. Hyvät värit ja merkit. Erittäin hyvin esitetty.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa VAL ERI1 SA PN2 CACIB



2.5v. Narttumainen, erinomaiset mittasuhteet. Erittäin kaunis pää, jossa oikea ilme ja vahvuus. Aavistuksen pitkä
kuono-osa. Hyvin sijoittuneet korvat, hyvä kaula. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta ja runko. Hyvin ja
tasapainoisesti kulmautunut. Riittävän vahva luusto. Liikkuu tasapainoisesti ja yhdensuuntaisesti. Hyvä väri ja merkit.
Aavistuksen nokisuutta tan- värissä raajoissa. Erittäin kaunis kokonaisuus, hyvin esitetty.
33466/09 Ronetta´s Blondie VAL ERI4
3,5v. Hyvä sukupuolileima, mittasuhteet nartulle OK. Oikea pään muoto. Pyöreät silmät. Hyvin sijoittuneet korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Voimakas eturinta ja runko. Sopiva luuston vahvuus. Käpälät voisivat olla tiiviimmät.
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu yhdensuuntaisesti, joskin toivoisin  hieman pidemmän sivuaskeleen ja paremman
työnnön taakse. Hieman epäsymmetrisesti värittynyt.  Erinomainen häntä. Hyvin esitetty.
FIN41752/04 Alppikellon Arietta VET ERI1 SA PN4 ROP-VET HEVV-12
8,5 v. Selvä sukupuolileima. Oikeanmallinen pää, jossa hyvä ilme ja rodunomainen olemus. Hyvin sijoittuneet korvat.
Erinomainen kaula ja ylälinja. Upea eturinta ja hyvä runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman alas kiinnittynyt häntä, joka
on jo hieman löysällä kiepillä. Voimakkaasti kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Liikkuu ikäisekseen tasapainoisesti
ja yhdensuuntaisesti. Häntä kiertyy liikkeesä tarpeeksi. Ihastuttava hyväkuntoinen vanha rouva.

20121209 HELSINKI KV, Leif-Herman Wilberg, Norja

50378/11 Argus JUN EH 1
Iso vahva uros, joka ei saa olla raskaampi. Maskuliininen pää. Hyvin asettuneet korvat. Vähän ulkonevat silmät. Hyvä
kuono-osa. Kiinteä kaula. Hyvät kulmaukset. Hiven alas asettunut häntä. Hyvä luusto ja raajat. Hyvä karvapeite ja väri.
Liikkuu aika hyvin. Melko leveästi edestä. Hyväksyy vastahakoisesti käsittelyn. Tarvitsee itseluottamusta.
FI42650/11 Ulaani Ursus AVO ERI1
Erinomainen tyyppi ja hyvän kokoinen, hiven pitkä. Maskuliininen pää. Hyvin asettuneet mutta hiven isot korvat.
Kallon tulee kehittyä vielä .Haluaisin pidemmän kaulan ja viistomman lavan. Hyvän muotoinen runko. Hyvät
takakulmaukset. Kyynärpäät tarvitsevat tukea. Ylälinjan tulisi olla kiinteämpi. Hyvä karva ja väri.
FI46871/07 Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Vahva uros. Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja ilme. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut
ja kannettu häntä. Erittäin hyvin tasapainossa. Hyvät kulmaukset. Vahva runko. Vahvat liikkeet, hiven ulkokierteiset
kyynärpäät. Erinomainen karvapeite ja väri.
FI51625/09 Max VAL ERI2 SA PU2 VACACIB
Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet. Maskuliininen pää. Hyvät silmät ja korvat. Hyvät kulmaukset ja runko.
Erinomainen häntä ja se kannetaan hyvin. Hiven litteät käpälät. Etuosan tulisi olla kiinteämpi. Erinomainen karvapeite
ja väri. Sivuliikkeet ovat erittäin hyvät. Taipumus pudottaa etuosa.
FIN38484/02 Alpenhirts Xepper Brown VET ERI1 VSP-VET VV-12
Erinomainen tyyppi, hyvät mittasuhteet ja massa. Miellyttävä pää ja ilme. Tiivis kaula. Aika hyvät kulmaukset. Hiven
jyrkkä lantio. Voisi kantaa häntäänsä paremmin. Hyvä luusto ja raajat. Liikkuu ikäisekseen hyvin. Hyvässä kunnossa.
FI50383/11 Aisa JUN ERI2
Erinomaista tyyppiä, hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Erittäin hyvä pää ja korvat, riittävän tummat silmät. Hyvä
kaula. Tarvitsee etuosaan enemmän kulmauksia. Rungon tulee voimistua.  Hyvät kulmaukset takana. Tiukemmat tassut
olisivat paremmat. Erinomainen karva ja väri. Liikkuu hyvin takaa. Liikkuu hyvällä askelpituudella, saisi tiivistyä
edestä.
FI18702/12 Alpenhirts Nana Brown JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP JV-12 V-12
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Ihana pää ja ilme. Erinomainen kaula, ylälinja, lanne ja häntä. Erinomaisen
tasapainoinen, hyvät kulmaukset, hyvin kehittynyt runko, riittävä runko kokoonsa nähden. Hyvät tassut. Erinomainen
karvapeite ja väri.  Hyvin  tasaiset liikkeet.
FI13747/12 Eijatuun Winterzeit JUN T
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Kevyt rakenne, hyvän kokoinen ja rungon pituus. Narttumainen pää ja hyvä ilme. Etuosan tulisi olla kulmautunut
enemmän. Vähän jyrkkä lanne. Hyvä luusto ja raajat. Hyvä karvapeite ja väri. Liikkuu kulmaustensa mukaisesti.
Näyttää hyvin vastahakoisesti  hampaansa, ei hyväksy käsittelyä. Täytyy kehittää paljon itseluottamusta.
FI36539/10 Alpenhirts Ona AVO EH1
Erittäin miellyttävää tyyppiä. Hyvä koko, hiven pitkä lanne. Feminiininen pää, jossa on hyvä ilme. Hiven suippo kuono.
Hyvä kaula ja etuosa. Hyvä rungon syvyys, hiven lyhyt rintakehä. Pyöristynyt lanne, riittävät takakulmaukset. Häntä
asettunut hiven alas. Hyvä karvan laatu, hyvä väri. Hyvät luusto ja raajat. Hyvät takaliikkeet, etuliikkeet saisivat olla
maatavoittavammat.
FI45986/08 Alpenhirts Ronja VAL ERI2 SA PN3 VACACIB
Erinomainen tyyppi, hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Erittäin miellyttävä nartun pää. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä
lanne ja hännän kiinnitys. Hyvä rinnan syvyys, hiven lyhyt rintakehä. ???? lanne. Riittävästi takakulmauksia.
Erinomainen karva ja väri. Liikkuu edestä hyvällä askelpituudella, toivoisin taakse lisää liikettä.
FI46867/07 Alpenhirts Sabina VAL ERI1 SA PN2 CACIB



Erinomaista tyyppiä, hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin miellyttävä narttumainen pää ja ilme. Erinomainen kaula ja
ylälinja, erinomainen lanne ja häntä. Rungossa on hyvät kulmaukset. Erinomainen luusto ja raajat. Tasainen ja tarmokas
liikkuja. Toivoisin hiven parempaa turkin rakennetta. Hyvät värimerkit.
FI52502/10 Baronessa Queen Elsa VAL ERI3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet. Erittäin miellyttävä nartun pää. Hieman isot ja alas asettuneet korvat.
Erittäin miellyttävä kaula ja etuosa. Hiven pyöristynyt lanne ja hiven alas asettunut häntä. Kokoonsa nähden riittävä
luusto. Hyvä karva ja väri. Liikkuu edestä hyvällä askelpituudella, vähän irtonaisesti, suhteellinen hyvä takaliike.
FI33466/09 Ronetta´s Blondie VAL ERI4
Erinomainen tyyppi, hyvä koko, hiven matalaraajainen. Narttumaine pää.  Hyvät pienet korvat. Pitäisin parempana
tummempia silmiä. Liian laajat valkoiset merkit päässä. Hyvät kulmaukset. Hyvä häntä, hyvän muotoinen runko. Hyvä
karva ja väri. Liikkuu hyvin.
FIN41752/94 Alppikellon Arietta VET ERI1 ROP-VET VV-12
Erinomaista tyyppiä. Vahva narttu, Hyvät pienet korvat, voisivat olla asettuneet lähemmäksi päätä. Silmät voisivat olla
tummemmat. Vahva kaula ja etuosa. Hyvä luusto, runko ja raajat. Voisi kantaa häntäänsä paremmin ja takakulmaukset
voisivat olla voimakkaammat. Hyvä karva ja väri.


