Appenzellien näyttelytulokset vuodelta 2014
20140111 Helsinki pentunäyttely EPN, TEIJA SALMI-AALTO
Alpenhirts Merlino 41157/13 PEN 2
6 kk vanha, vahva.Selvä sukupuolileima. Voimakasrakenteinen, hyvät mittasuhteet oikeailmeinen
pää, jossa hyvä vahvuus, erinomaiset silmät. hyvä kaula, hyvä selkälinja, voimakas runko ja eturinta
vahva luusto. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Hyvä häntä. Liikkuu yhdensuuntaisesti,
sivuaskeleessa aavistus epäpuhtautta tällä hetkellä. Hampaiden katsomista täytyy harjoitella.
Hienosti värittynyt, lupaava urospentu.
Alpenhirts Miro FI41159/13 1 KP
6 kk. Hyvät mittasuhteet. Oikeailmeinen pää, jossa hyvin sijoittuneet korvat, kauniit silmät, hyvä
purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta, sopiva luuston vahvuus. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hieman alas kiinnittynyt, mutta hyvin kiepillä oleva häntä. Liikkuu
yhden suuntaisesti, hyvällä askeleella. Hyvä väritys. PV 2 pentu.
Denzel Queen Elsa CMKUAPZ/580/13 PEN KP ROP
Reilu 7 kk. Keskikokoinen, mittasuhteet OK. Hyvä uroksen pää, jossa oikea vahvuus ja ilme. Hyvä
kaula ja ylälinja. Sopiva runko ja eturinta. Hyvä luuston vahvuus. Tasapainoiset ja hyvin
kulmautunut. Liikkuu hieman ahtaasti edestä, muilta osin erittäin hyvin. Kaunis väritys. Hännän
kieppi tulisi olla tiiviimpi. PV 1-pentu.
20140111 Kajaani KR, ZAKE LIGITA LATVIA
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 JUN ERI 1 SA SERT PU 1 ROP
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet. Hyvä pään tyyppi, kuono riittävän suora. Erinomainen ylälinja. Häntä
tiiviisti kiertynyt. Oikea massa rungossa.Tyypilliset ja riittävät kulmaukset. Liikkuu hyvin haluaa.
Nauttii esiintymisestä.
Royal Canin juniori.
20140112 Lahti RN, REIA LEIKOLA -WALDEN
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL 1 SA PN 1 ROP
Mittasuhteiltaan tasapainoinen narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Tasapainoinen rakenne. Erinomainen
kunto. Liikkuu hieman ahtaasti takaa, riittävällä askelmitalla. Erinomainen väri, luonne ja
esiintyminen.
20140119 Turku KV, RAUTALA, EEVA
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN ERI
Hyvän tyyppinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Sopiva kaulan pituus. Hyvä selkä
ja hännän asento. Rintakehän tulee kehittyä. Riittävä luusto. Oikein kulmautunut. Alusvillaa saisi
olla hieman runsaammin. Väri OK. Tyypilliset normaalit liikkeet. Hyvä luonne.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN ERI 2

Melko kookas, hyvän tyyppinen uros, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi lanneosaltaan. Hyvä
pään muoto. Oikea korvien asento. Sopiva kaulan pituus. Rintakehä saa vielä kehittyä. Hyvä
eturinta. Hännän kiinnitys saisi olla hieman korkeammalla. Riittävä luusto. Hyvin kulmautunut.
Hyvä väri ja karvanlaatu. Liikkuu hieman kapeasti takaa, edestä OK. Hyvä luonne.
Gimma v.d. Grünen Ach 40393/12 NUO ERI 1
Hyvin kehittynyt nuori narttu. Oikea koko. Feminiininen pää. Hieman kevyet korvat ja vaaleat ja
pyöreähköt silmät. Kaula OK. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hieman pitkä runko korkeuteen
nähden. Väritys OK. Peitin karva hieman pehmeää, uusi karva kasvamassa. Tyypilliset liikkeet
takaa, hieman leveät kyynärpäät edessä.
Ulaani Unikko 42654/11 AVO ERI1 SA PN 2 SERT VARA-CACIB FI MVA
Kookas narttu, joka saisi olla hiven lyhyempi rungoltaan. Kaunislinjainen pää jossa erinomaiset
värit ja oikein asettuneet korvat. Hyvä kaulan pituus. Selkä voisi olla vähän jäntevämpi. Hyvä
rintakehän pituus. Vankka luusto. oikeat kulmaukset. Erinomainen karva ja väritys Tyypilliset
takaliikkeet, hieman leveä edestä. Hyvä luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä feminiininen pää. Oikea
kaulan pituus. Erinomainen selkä, hännän kiinnitys ja asento. Hyvä rintakehä, sopivasti
kulmautunut. Hyvä karvan laatu ja väri. Tyypilliset takaliikkeet, hieman leveä kyynärpäistä. Käpälät
saisivat hiven tiiviimmät. Hyvä luonne.
20140216 Tuusniemi RN, BORGES MANUEL LOUREIRO, PORTUGAL
Alpenhirts Marlene 41160/13 PEN KP ROP
Feminiininen miellyttävä pää ja ilme. Ihana luonne. Hyvä etuosa ja luusto. Rintakehä erittäin hyvin
kehittynyt. Hyvät mittasuhteet, hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin erittäin lupaava.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 JUN ERI 1
Hyvä pää, silmien tulisi olla tummemmat. Hyvä kaula. Luuston tulisi olla vahvempi. Rintakehä on
ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hieman pitkärunkoinen. Hyvin kulmautunut, liikkuu hyvin.
20140223 Jyväskylä KV, PYLVÄNÄINEN-SUORSA, MARJATTA
Angelikan Asterix 17306/13 JUN EH 1
Vielä kovin pentumainen kokonaisuus. Hieman pitkä runko, takakorkea. Hyvä pään muoto. Hyvät
korvat. Pyöreät silmät, isot silmäaukot. Hyvä kaula ja selkä. Hieman pitkä lanne, hieman alaasentoinen selälle oikein kääntyvä häntä. Runko vielä kevyt, riittävästi kulmautunut. Liikkuu takaa
kovin ahtaasti. Taka-askel jää hieman lyhyeksi. Hyvä karvan laatu.
Alppikellon Oliver 45357/12 AVO ERI 1 SA PU 2 SERT VARACACIB
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Hyvä pään muoto. Oikea-asentoiset korvat. Tummat silmät,
hieman avoimet silmäaukot. Tasapainoinen ylälinja. Hyvä häntä. Erinomainen runko, hyvin
kulmautunut. Hyvä väritys ja karva. Liikkuu tasapainoisesti, hyvällä askeleella.
Alppikellon Imago 19234/09 VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP
Vahvarakanteinen, mittasuhteiltaan oikea, selvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Oikeaasentoiset korvat, hieman vaaleat silmät. Tasapainoinen ylälinja. Hyvä rungon syvyys.
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä karvan laatu. Hyvä hännän
asento.
Alppikellon Olympia 43559/12 NUO ERI 1 SA PN3 VARASERT

Riittäväluustoinen mittasuhteiltaan oikea narttu. Selvä sukupuolileima. Oikeapiirteinen nartun pää.
Hyvät korvat. Tummat hyvän kokoiset silmät. Tasapainoinen ylälinja. Hyväasentoinen häntä, joka
kiertyy ympyräksi selälle. Hyvä rungon syvyys. Hyvin kulmautunut. Hyvät liikkeet. Oikea karvan
laatu.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 AVO ERI 1 SA PN2 SERT VARACACIB
Hyvät mittasuhteet, koko ja luusto. Selvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto ja hyvät korvat. Isot
hieman ulkonevat silmät. Tasapainoinen ylälinja. Hyväasentoinen selälle kiertyvä häntä. Hyvä
rungon syvyys ja muoto. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Tehokas
sivuliike. Hyvä karvan laatu ja väritys.
Alpenhirts Norina RKF3242740 AVO EH 2
Hieman pitkärunkoinen, riittäväluustoinen narttu. Selvä sukupuolileima. Kapeapiirteinen pää. Hyvät
silmät ja korvat. Riittävä kuono. Hyvä kaula ja selkä. Pitkä lanne, hyvä häntä. Niukasti kulmautunut
edestä ja takaa. Kapeahkot takaliikkeet. Hyvä karvan laatu ja väritys. Löysästi kiertyvä häntä.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 1 SA PN1 CACIB VSP
Vankkarakenteinen, mittasuhteiltaan oikea narttu. Selvä sukupuolileima. Oikeapiirteinen pää, hyvä
ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Vahva runko. Vahvat raajat. Liikkuu tehokkaasti. Hieman pulska. Hyvä
karvan laatu ja väritys.
KASV Alppikellon KASV 1 KP
Kennel Alppikellon (Oliver, Imago, Olympia, Idoli)
Kahdesta yhdistelmästä, tasakoosteinen ryhmä. Hyvät päät ja ilmeet: Vahvat rungot. Hyvät hännät.
Tehokkaat liikkeet. Erinomaista kasvatustyötä.
20140412 Kankaanpää RN, KLEIN DAGMAR, ROMANIA
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Oikea tyyppi, pää ja ilme. Oikeat rungon mittasuhteet. Erinomaiset kulmaukset, rungon massa ja
rintakehän kehitys. Liikkuu oikealla pitkällä askeleella. Miellyttävä luonne, tarvitsee vain vähän
lisää kehäharjoitusta.
Gimma v.d. Grünen Ach 40393/12 AVO ERI1 SA PN1 ROP FIMVA
Oikea tyyppi, narttumainen pää ja ilme, virheetön kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut. Kyynärpäät
ovat hiven löysät, hyvin kehittynyt rintakehä. Liikkuu vapaasti, miellyttävä ja ystävällinen luonne.
20140426 Lahti KV, NADIJA TIMMERMANS-KADENKO
Alpenhirts Miro 41159/13 JUN EH1
Hyvin suuri, oikeaa tyyppiä oleva uros, mutta koko on liian suuri. Vahva luusto. Oikein rakentunut
runko. Hyvät pään muodot. Vahva ylälinja. Virheettömästi kannettu häntä. Tasapainoiset
kulmaukset. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Olivia 36537/10 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erinomaista jalostustyyppiä, erittäin tyypillinen pää ja ilme. Hyvin asettuneet ja asentoiset korvat.
Ihana kaula ja ylälinja. Erinomainen hännän kanto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vapaasti ja
hyvällä askeleella.
20140427 Vaasa KV, KURITTU, MARJA
Alpenhirts Santi VAL ERI1 SA PU1 VSP

Erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet. Kaunis uroksen pää ja ilme. Hyväasentoiset korvat.
Hyvä purenta. Erinomainen etuosa, runko ja kulmaukset. Hyvä ylälinja. Liikkuu ja esiintyy hyvin.
Kaunis väritys. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACACIB FI MVA
Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis ilmeikäs pää. Hyvä purenta. Hyvä etuosa,
runko ja kulmaukset. Hyväasentoiset korvat. Liikkuu hyvällä askeleella. Kaunis väritys ja
miellyttävä luonne.
Alpenhirts Ronja 45986/08 VAL ERI2 SA PN3
Erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme. Erinomainen kaula ja
etuosa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tasapainoinen ja miellyttävä olemus. Kauniisti
värittynyt. Liikkuu hyvällä askeleella ja miellyttävä luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erinomainen tyyppi ja rungon mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää. Hyvä asentoiset korvat. Hyvä
purenta. Erinomainen etuosa, runko ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Kaunis väri ja
miellyttävä luonne.
20140503 Tampere KV, FORS, ROLAND RUOTSI
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN ERI1 SA PU2 VARASERT
Keskikokoinen ja keskivahva uros joka on erinomaista tyyppiä. Kuanis maskuliininen pää. Hyvä
kallo ja kuono-osa. Tummat silmät, jotka ovat hiven pyöreät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja
selkälinja. Hyvin kulmautunut. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Seisoo hiven hajavarpaisesti.
Yhdensuuntainen edestä ja takaa. Erinomaiset liikkeet.
Hakuhauskan Alkuvoima 19405/13 JUN ERI2 SA PU3
Keskisuuri ja keskivahva, erinomaista tyyppiä. Hyvä maskuliininen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Tummat silmät ja hyvin asettuneet korvat. Hiven pitkä kaula, hyvä selkälinja. Hyvin kulmautunut.
Riittävästi rintakehää ja eturintaa. Hiven sisään kääntyneet kyynärpäät. Sivuliikkeet ovat erittäin
hyvät.
Alppikellon Oliver 45357/12 AVO ERI1 SA SERT CACIB ROP
Keskikokoinen ja keskivahva massava uroksen runko. Kaunis maski, pää, leveä kallo, ja hyvä
kuono-osa. Tummat silmät, jotka ovat hiven pyöreät. Hyvin asettuneet korvat. Vahva kaula ja hyvä
selkälinja. Hyvin kulmautunut. Hyvän muotoinen rintakehä. Riittävän hyvin kehittynyt eturinta.
Hyvä häntä ja sen asento. Sivuliikkeet ovat erittäin hyvät.
Cresta von Hundwil 43293/13 JUN EH1
Keskikokoa, keskivahva, erittäin hyvää tyyppiä, Feminiininen pää. Hyvä kallo, hiven pitkä kuonoosa. Tummat, mutta hiven pyöreät silmät. Hyvin asettuneet mutta kevyet korvat. Hyvä kaula ja
selkälinja. Hyvin kulmautunut, Riittävästi kehittynyt rintakehä ja eturinta. Hyvin asettunut häntä.
Tarvitsee lisää kehäharjoitusta, on tänään hiven vetäytyvä, kun tuomari käsittelee koiraa.
Sivuliikkeet ovat hyvät.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 JUN H
Keskikokoa, keskivahva, erittäin hyvää tyyppiä, feminiininen pää, hyvä kallo ja kuono-osa. Tummat
silmät ja hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hiven pitkä selkä ja vähän alas kiinnittynyt häntä.
Hyvin kulmautunut. Rintakehän tulisi olla hiven syvempi, rintakehä ja eturinta ovat vielä hyvin
kehitysvaiheessa. Liikkuu kevyella askeleella sivusta katsottuna. Tarvitsee enemmän
kehätottumusta, vaikea pidellä kun hampaita tutkittiin.
Alppikellon Olympia 45359/12 NUO ERI1 SA PN3 SERT

Keskikokoa, keskivahva, erinomaista tyyppiä, feminiinen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa. Tummat
silmät, hyvin asettuneet korvat, jotka ovat hieman suuret. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin
kulmautunut. Riittävästi kehittynyt rintakehä ja eturinta ikäisekseen. Hyvä hännän asento. Liikkuu
erittäin hyvin sivulta katsottuna.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP
Keskikokoa, vahva narttu, joka on erinomaista tyyppiä. Vahva pää. Hyvä kallo ja kuono-osa. Hiven
pyöreät ja vaaleat silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin muotoutunut
rintakehä. Hyvin kulmautunut, hiven laineikasta karvaa selässä. Erittäin hyvät liikkeet.
Gimma v.d. Grünen Ach 40393/12 VAL ERI3 SA PN4
Keskikokoinen, keskivahva, erinomaista tyyppiä. Feminiininen pää. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Tummat silmät, hyvin asettuneet korvat, jotka ovat hiven kevyet. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin
muotoutunut rintakehä ja riittävästi eturintaa, Rintakehän tulisi olla hiven pidempi. Hyvin
kulmautunut. Luustoa voisi olla hiven enemmän. Liikkuu erittäin hyvin sivusta.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI2 SA PN2 VARACACIB
Keskikokoinen vahva narttu, joka on erinomaista tyyppiä. Vahva pää, jossa on hyvä kuono. Tummat
silmät, hyvin asettuneet korvat, jotka ovat hiven kevyet. Hyvä kaula ja selkälinja. Rintakehä
vaikuttaa hiven tynnyrimäiseltä. Hyvin kehittynyt eturinta. Hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät
liikkeet.
20140504 Harjavalta RN, LIDIJA OKLESCEN, SLOVENIA
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvä pään malli, erinomainen kaula ja ylälinja. Erittäin
hyvin kulmautunut molemmin puolin. Hyvä syvä rintakehä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä.
Hyvin tasapainoiset liikkeet.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Miellyttävän muotoinen pää. Erinomainen kaula ja ylälinja.
Oikein kulmautunut, molemmin puolin. Hyvä syvä rintakehä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä.
Hyvät tasapainoiset liikkeet.
20140510 Hamina KV, ALFONSO CASTELLS LLADOSA
Bufas´s Zolen Zulu 57237/09 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Tyypiltään iso, vahva ja maskulinen. Oikea pään malli. Täydellinen purenta.Erittäin hyvä ylä- ja
alalinja. Erittäin hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Etu ja taka liikkeet virheettömät. Erittäin hyvä
luonne.
20140511 Helsinki Tuomarinkylä KV, PETKEVICA BEATA, LATVIA
Alpenhirts Sarah 46869/07 VAL ERI2
6 vuotta vanha narttu, hiven vahva. Selvät pään ääriviivat. Hyvä otsapenger. Tummat ruskeat silmät.
Tiivis runko, mutta hiven lyhyt kaula. Rintakehän leveys on linjassa. Hyvät takakulmaukset. Hyvin
asettunut häntä. Hyvät valkoiset merkit. Liikkeessä etuosa on hiven irtonainen. Hyvä luonne.
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
4 vuotta vanha, oikean kokoinen. Tiivis runko. Feminiininen. Oikeat valkoiset värimerkit.
Narttumainen pää, oikeasentoinen ja pituinen kaula Leveä rintakehä. Oikein kaareutuneet kylkiluut.
Keskinkertaiset takakulmaukset. Virheetön liikunta.Ei täydessä karvapeitteessä tänään.

20150517 Helsinki Tuomarinkylä E, HARRY TAST
Alpenhirts Miro 41159/13 JUN ERI1
Koko 54 cm
10 kk. Jäntevä ja ryhdikäs juniori. Hyvin kehittynyt neliömäinen runko. Hyvä raajakorkeus.
Puhdaslinjainen pään kiila. Vaaleat silmät. Tasapainoisesti kulmautunut. Oikein asettunut häntä.
Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkeet ja olemus vielä pentumainen.
Alpenhirts Nefertiti 18704/12 AVO EH1
Hyvin narttumainen, hieman pitkälinjainen, kaunisryhtinen kokonaisuus. Puhdaslinjainen pää,
vaaleat silmät häiritsevät. Korrekti etuosa. Voimakkaat kinnerkulmat. Avoin häntä. Erinomainen
turkki. Riittävät värimerkit. Juoksee vinossa ja edestä ahtaasti. Liikkeessä takakorkea. Ihastuttava
käytös.
20140517 Joensuu KV, MUSTONEN, KIMMO
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 NUO ERI1
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan oikea nuori uros, hyvä purenta, malliltaan oikea pää. Tyypillinen
ylälinja, hyvä runko, sopiva luuston vahvuus, tasapainoisesti kulmautunut. Turhan vaaleat silmät
häiritsevät ilmettä. Hyvä väritys ja karvan laatu. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, mutta vielä löysästi
edestä, hyvä luonne.
Alpenhirts Marlene 41160/13 JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP ROP-JUN
Tyypiltään ja mittasuhteitaan erinomainen juniori narttu. Hyvä vahva runko, hyvä pää, purenta OK.
Hieman vaaleat silmät ja kookkaat korvat. Erinomainen ylälinja, riittävät ja tasapainkoiset
kulmaukset. Hyvä vahva luusto, hyvä karvan laatu ja väritys.Liikkuu hyvällä askeleella
tasapainoisesti, hyvä luonne.
20140517 Rauma KR, PETKEVICA BEATA, LATVIA
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN ERI2
Virheetön purenta, keskivahvat luut. Hyvä pään pituus. Oikeat valkoiset värimerkit. Keskipituinen
kaula, riittävän vahvat ranteet. Hiven luisu lantio. Hiven alas asettunut häntä. Täynnä
temperamenttia, toivoisin enemmän kiinteyttä liikkeessä, tarvitsee lisää kehäharjoitusta.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN ERI1 SA SERT ROP ROP-JUN
15 kk vanha,maskuliininen aika iso poika. Oikeat valkoiset värimerkit. Hyvä luusto. Oikea pään
muoto, tumman ruskeat silmät. Ikäisekseen hyvä eturinta. Riittävän lyhyt lanne, riittävät
takakulmaukset. Oikean mallinen häntä. Liikkeessä on hyvä potku, mutta liikkeet ovat hiven löysät
edestä.
20140518 Riihimäki RN, BRANKOVIC ANNA, SERBIA
Denzel Queen Elsa CMKUAPZ58013 JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP
Hyvän kokoinen ja muotoinen. Hyvä luusto. Tyypillinen pää, joka on suhteessa runkoon.
Virheettömät silmät ja korvat. Miellyttävä kaula ja ylälinja. Hyväasentoinen ja hyvin kannettu häntä.
Riittävästi kehittynyt rintakehä. Tyypillisesti kulmautuneet kulmaukset ja liikkeet.
Max 51625/09 VAL ERI1 SA PU2

Oikean kokoinen ja muotoinen, riittäväv vahva luusto. Tyypillinen pää, toivoisin sitä hiven
voimakkaammaksi. Virheettömät silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys ja
se kannetaan hyvin. Riittävästi kehittynyt rintakehä. Hiven suora olkavarsi. Toivoisin enemmän
polvikulmauksia. Liikkuu vapaasti.
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL ERI1
Oikea koko ja muoto. Tyypillinen pää, mutta hiven pieni. Kuono ei ole tarpeeksi vahva ja se on
tyhjä silmien alta. Liikaa valkoista kuonossa. Tyypillinen ylälinja, hännän asento ja hännän kanto.
Riittävästi kehittynyt rintakehä. Tyypillisesti kulmautuneet kulmaukset ja liikkeet.
20140524 Alavus Tuuri EPN LAAKSO, JARI
Bella vom Schlosscappi 27606/14 PEN 1 KP ROP
7,5 kk Hyvä rungon pituus, lupaava tilavuus, vielä varsin pehmeä ylälinja. Kaunis tasapainoiseti
rakentunut etuosa. Takaosa vielä aavistuksenpehmeä. Riittävän korkea hännän kiinnitys. Hyvän
muotoinen pää, joka voimistuu iän myötä, korvat etsivät vielä paikaansa. Hyvä purenta Hyvä
huulipigmentti. Avoin luonne.
20140529 Helsinki EPN, JANGER, NINA
Alpenwasser Edelweiss10938/14 PEN 1 KP ROP
5 kk vanha mittasuhteitaan ja vankkuudeltaan erinomainen narttupentu. Hyvä ilmeinen pää ja hyvä
purenta. Täyteläinen eturinta. Erinomainen rintakehän muoto ja ylälinja. Tasapainoisesti
kulmautunut. Liikkuu hyvin sivulta, hieman ahtaasti takaa. Hyvin miellyttävä kokonaisuus.
20140608 Helsinki Tuomarinkylä RN, MUSTONEN, KIMMO
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI1 SA PN1 ROP
Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Tasapainoisesti rakentunut kaunis narttu. Hyvä purenta,
oikeanmallinen pää, hyvät silmät ja korvat. Erinomainen ylälinja. Hieman niukasti kulmautunut
edestä, sopivasti takaa. Erinomainen runko, karvanlaatu ja väritys. Hyvä häntä. Tasapainoiset
vaivattomat liikkeet. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
20140615 Kotka KV, INGRAM ANN
Alppikellon Oleksi 45358/12 NUO ERI1
Hyvin tasapainoinen maskuliininen koira jolla on hyvä pää ja ilme. Oikea purenta. Hyvä kaulan
pituus. Hiven lyhyt olkavarsi. Rintakehää voisi olla enemmän, riittävät kulmaukset samoin takana.
Hyvä häntä. Voisi kantaa itsensä paremmin liikkuessaan.
Appelkiepin Argus 50378/11 VAl ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Maskuliininen uros, erinomaisessa kunnossa.Erittäin hyvä tyyppi ja hyvä tasapainoinen pää. Hyvä
purenta. Ihana ilme. Hyvä kaula ja olkapäät, heikkoutta ranteissa, liikkuu erittäin hyvin.

20140614 Pöytyä KR, KÄRKÄINEN LEA
Alpenhirts Milady 41162/13 JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP

Hyvät mittasuhteet omaava juniori, jolla oikealinjainen hyvä pää. Silmissä hiven pyöreyttä. Hyvät
korvat. Ikään sopiva rintakehä. Tasapainoiset sopivat kulmaukset.
Erinomainen ylälinja ja hieno häntä. Liikkuu hyvin, kun asettuu. Hyvä karva.
20140628 Pori KV, FAGERSTRÖM RUNE
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
11kk, kookas, erittäin hyvin kehittynyt tasapainoinen juniori. Erinomaiset rungon mittasuteet. Hyvä
sukupuolileima. Kaunis hyvän mallinen pää, jossa oikea leveys ja sopiva otsapenger. Hyvän malliset
silmät, jotka voisivat olla tummemmat, erinomainen kirsu, hyvä huulipigmentti. Oikein asettuneet
korvat, hyvä kaula ja hyvä kalteva lapa. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä eturinta.
Hyvä runko, hyvä tiivis selkä. Tyypilliset takakulmaukset, hyvä leveä reisi. Erinomainen luusto.
Hyvä karva ja häntä. Tyypilliset liikkeet. Paljon temperamenttia.
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN ERI2
17 kk. Kookas erittäin hyvän mallinen uros, jolla hyvät rungon mittasuhteet, hyvän mallinen pää.
Hyvä kuono-osa, sopiva otsapenger, kauniit tummat silmät. Vasen korvva saisi olla paremmin
taittunut. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä ylä-ja alalinja, sopiva
luusto. Hyvä karva. Saisi kantaa häntäänsä tiiviimmin. Liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN ERI3
16 kk Hyvin urosmainen kokomaisuus, koon ylärajoilla, hyvät rungon mittasuhteet, hyvä
kiilamainen pää. Sopiva otsapenger, hyvät silmät ja korvat. Kaula liittyy hyvin lapoihin.
Erinomainen eturinta. Hyvän mallinen rintakehä. Hyvän mallinen häntä, mutta saisi kiertyä
paremmin. Hyvät takakulmaukset. Hyvä luusto, hyvä väritys ja liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI2 SA PN2 VARA-CACIB
2v. Hyvin vankka, hyvin kehittynyt narttu, jolla oikeat nartun mittasuhteet. Vahva pää, jossa oikea
muoto. Hyvät silmät, erinomainen kaula. Tasapainoiset kulmaukset, edessä ja takana. Hyvän
mallinen runko, tyypillinen alalinja, hyvä leveä reisi. Erinomainen luusto. Hyvä karvapeite ja väri.
Liikkuu hyvin. Miellyttävä luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
2v. Hyvin kaunis kokonaisuus, hyvät linjat ja ääriviivat. Kaunis hyvän mallinen pää, hyvä ilme.
Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana. Hyvä rintakehä. Oikea hännän kiinnitys.
Tyypillinen takaosa, oikea luuston vahvuus. Hyvä karva, ihastuttava luonne. Miellyttävää katsella
tätä koiraa liikkeesä.
20140629 Forssa KR, OLIVEIRA RUI
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN ERI1 SA PU1 SERT VSP
Erittäin hyvä pää, hyvin muotoutunut, erinomainen etuosa, hyvät kulmaukset. Hyvä ylälinja, hyvä
hännän asento, liikkuu hyvin.
Hakuhauskan Aitomiäs 19407/13 JUN ERI2 SA PU2 VARASERT
Hyvä pää, pitäisin parempana hiven lyhyempää runkoa, hyvät kulmaukset edessä, hyvä hännän
kanto. Liikku hyvin.
Alpenhirts Milady 41162/13 JUN ERI1 SA PN3 SERT
Hän on miellyttävä narttu ja hyvin esitetty. Erittän hyvä pää, jossa on kaunis muoto. Hyvin
tasapainoinen runko. Hyvin kulmautunut. Hyvä risti, Kantaa häntäänsä hyvin.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI1 SA PN1 ROP

Erittäin miellyttävä narttu. Erinomainen etuosa, hyvät kulmaukset. Erimomainen ylälinja. Hyvä
rintakehä. Erinomainen hännän asento. Liikkuu hyvin.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI2 SA PN2
Hyvin kaunis pää. Toivoisin lyhyempää lannetta, mutta hyväksyttävä nartulle. Hyvä kaulan pituus.
Hyvä etuosa. Hyvä ylälinja. Liikkuu hyvin.

20140706 Raasepori KV, JUNEHALL PETRA
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN ERI1 SA PU SERT ROP
11 kk erittäin hyvän tyyppi, koko ja mittasuhteet. Hyvin muotounut pää. Virheetön purenta. Hyvät
silmät ja korvat.Erittäin hyvä kaula- ja ylälinja. Rodulle tyyppilliset kulmaukset, sopiva luusto.
Hyvin muotoutunut rintakehä. Hyvä risti ja häntä. Terveet ja kiinteät liikkeet. Hyvä karvapeite, väri
ja väritys. Hyvä luonne, mutta tarvitsee vielä kehäharjoitusta.
20140706 Juva KR KÄRKÄS LEILA
Alppikellon Inessa 19242/09 AVO EH1
Hieman matalaraajainen narttu, jolla vankka runko, voimakas kallo, silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä asentoiset korvat, vahva mutta hieman lyhyt kuono. Hyvä kaula, ylälinja ja
häntä. Rodunomaiset kulmaukset ja hyvä luusto. Liikkuu hyvin, mutta hieman leveästi edestä. Hyvä
käytös ja karva.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 JUN EH1
Hyvät mittasuhteet omaava narttu, jolla hieman kevyt kuono, muuten hyvä pää. Hyväasentoiset
korvat. Rintakehä vielä kesken kehityksen ja tällä hetkellä liikkeessä takakorkea. Hyvä vapaa liike,
eturinta vielä kovin tyhjä. Hyvä häntä. Edestä saisi olla paremmin kulmautunut, takaa hyvin.
Hieman kevyt luusto. Hyvä karva. Tarvitsee vielä lisää kehäharjoitusta.
Alppikellon Oleksi 45358/12 NUO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Hyvät mittasuhteet omaava uros, jolla oikea pään malli ja hyvä asentoiset korvat, silmät saisivat olla
tummemmat. Ylä P1 puuttuu. Hyvä ylälinja ja erimomainen häntä. Hyvä rintakehä, rodunomaiset
kulmaukset ja sopiva luusto. Erittäin hyvät liikkeet. Hyvä karva ja käytös.
20140713 Kokkola KV, EEROLA PÄIVI
Bella vom Schlosscappi 27606/14 JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
Hyvä koko. Selvä sukupuolileima. Tasapainoinen rakenne. Hyvä askelpituus. Ylälinjassa vielä
pehmeyttä. Lupaavat pään mittasuhteet, kauniit silmät. Melko korkea korvien taite. Sopiva kaula,
keskivahva luusto. Hyvässä kunnossa. Erinomaiset värimerkit. Hyvä karvan laatu. Avoin ja
ystävällinen, esiintyy kauniisti ja edukseen. Näyttää ikäiseltään.
20140719 Ristiina KR, HOLM MARIANNE
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI1 SA PN1 VSP
Aavistuksen pitkän vaikutelman antava mutta muutoin erinomainen narttu, hyvä jaa ja ilme,
erinomainen eturinta, lanne saisi olla tiiviimpi. Tyypillinen takaosa. Liikkuu varsin hyvin, hyvä
karva ja väri.

Alppikellon Olympia 45359/12 AVO ERI1
Narttumainen, hieman turhan pitkä, muutoin hyvän tyyppinen. Erinomainen pää ja ilme, hyvä kaula,
erinomainen eturinta, hyvin kehittynyt rintakehä, hyvä raajaluusto ja käpälät. Hyvin kiinnittynyt
häntä, liikkuu vaivatta.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 JUN H
Vielä ilmava ja kovin niukasti kulmautunut, keskivahva narttu, jolla erinomainen pää ja ilme,
riittävä kaula, rintakehän tulee kehittyä.Pitkä, vielä kovin voimakkaasti kuroutuva lanne osa.
Liikkuu sivulta pitkin askelin, edestä vielä löysästi. Miellyttävä itsevarma käytös.
Alppikellon Oleksi 45358/12 AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP FI MVA
Erinomainen tyyppi, erinomainen luusto, hyvät mittasuhteet. Erinomainen pää ja hyvä ilme, oikein
kiinnityneet korvat, hyvä kaula ja runko. Tyypilliset kulmaukset, oikea häntä. Liikkuu erittäin hyvin.
Itsevarma käytös.
Helsinki 20140726 VAKKILAINEN SANNA
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI1
4-vuotias erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Feminiininen pää, jossa voisi olla hiven
voimakkaampi otsapenger. Hyvä asentoiset korvat. Keskiruskeat oikean muotoiset silmät. Erittäin
hyvä eturinta.Etukulmaus voisi olla hiven voimakkaampi. Hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu
hieman ahtaasti takaa. Ja astuu ristiin edestä. Sujuva sivuaskel. Ystävällinen käytös.
Cresta von Hundwil 43293/13 JUN EH1
1v 2kk Erittäin hyvän tyyppinen. Hyvät mittasuhteet. Pää jää tässä kehitysvaiheessa hieman
pieneksi, suhteessa muuhun koiraan. Purenta OK. Hyvät pään mittasuhteet, mutta kokonaisvoimaa
saa kehityksen myötä tulla lisää. Kauniit silmät.Hyvä kaula. Olkavarsi voisi olla hiven viistompi.
Kokoon sopiva raajaluusto. Tällä hetkellä hieman takakorkea liikkeessä. Hyvin kiertynyt häntä.
Liikkuu hyvin kunhan kenguruloikiltaan malttaa. Ystävällinen käytös.
Hakuhauskan Aitomiäs 19407/13 JUN H
15 kk Erittäin hyvän tyyppinen nuori mies, joka tässä kehitysvaiheessa antaa vielä aika pitkän
vaikutelman. Hyvä asentoiset korvat. Purenta OK. Hyvä ilme. Pää saisi vielä voimistua kehityksen
myötä. Hyvä kaula. Kokoon sopiva raajaluusto. Vielä melko niukaksi jäävä eturinta. Etukulmaukset
saisivat olla voimakkaammat. Oikea rungon muoto, mutta saisi olla lyhyempi. Turhan löysästi
kiertynyt häntä. Liikkee tasapaino vielä hakusessaan. Ystävällinen käytös.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN KP ROP
7 kk Erinomainen tyyppi. Tässä kehitysvaiheessa aavistuksen pitkältä vaikutelman antava. Purenta
OK. Lupaava pään muoto. Hyvä asentoiset korvat. Oikean muotoiset keskiruskeat silmät.
Rodunomaisesti kulmautunut. Hyvin kehittynyt eturinta. Lupaava rungon muoto. Tässä
kehitysvaiheessa takakorkea. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, kyynärpäät saavat vielä tiivistyä,
kehitysen myötä. Ystävällinen käytös.
20140802 Kuopio KV, Campbell Ralf
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Erinomainen tyyppi ja koko Hyvin muotoutunut pää. Erinomainen runko. Virheetön ylälinja, risti ja
häntä.Vahva luusto. Polvi-ja kinnerkulmaukset voisivat olla paremmin kulmautuneet. Liikkuu
erittäin hyvin, hyvä karvapeite ja väri.
20140801 Kuopio KV, VERMEIRE MYRIAM

Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Saksipurenta. Maskuliinen pää, jossa erittäin hyvä ilme, vahva kallo. Riittävän tummat silmät.
Korvat ovat hyvin korkealle asettuneet. Miellyttävä vahva kaula. Hyvä ylälinja. Voisi olla hiven
lyhyempi. Rintakehä on hyvin kehittynyt. Erittäin hyvin kulmutunut edestä, takana voisi olla hiven
enemmän kulmauksia. Hyvät värimerkit ja karvapeiteen laatu. Liikkuu hiven ahtaasti takaa, hiven
löysin kyynärpäin. Kantaa häntäänsä erittäin hyvin.

20140808 Helsinki MV HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN1 KP ROP-PEN
Vahva ja hyvin kehittynyt nuori narttu. Hieman pitkä kuono, tummat silmät, hyvät korvat. Hyvä
lapakulmaus ja eturinta jo hyvin täyttänyt. Rintakehässä hyvä syvyys ja tilavuus. Selkä vielä hieman
pehmeä. Leveä reisi, hyvät takakulmaukset. Erinomainen karva ja selvät värimerkit. Hyvä häntä.
Tässä vaiheessa hieman takakorkea, reipas käytös.
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN ERI2
Vahva ja erittäin hyvin kehittynyt uros. Hyvät mittasuhteet ja erinomainen rakenne, Voimakas
uroksen pää, hieman korkea otsapenger. Tummat silmä, hyvät korvat, erinomainen lapakulmaus.
Täyteläinen rintakehä. Korkealle kiinnittynyt oikea asentoinen häntä. Vahva takaosa, hyvät
kulmaukset. Erinomainen karva ja väri. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Miro 41159/13 JUN EH
Normaalisti kehittynyt hieman kevytluinen nuori uros. Hyvä rungon pituus. Hieman pitkä kuono ja
pyöreä kallo. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvä lapakulmaus, mutta eturinta vielä
kapea. Erinomaiset takakulmaukset ja oikea asentoinen häntä. Hyvä karva ja värimerkit. Iloinen
käytös. Vielä hieman korkeajalkainen yleisvaikutelma.
Beda vom Schlosscappi SHSB/LOS JUN ERI1 VARASERT JWW-14
Tanakka runkoinen hyvin kehittynyt nuori uros. Erinomainen pää, tummat silmät ja hyvät korvat.
Hyvä lapakulmaus ja hyvin täyttynyt eturinta. Tilava rintakehä. Selkä vielä hieman pehmeä, leveä
reisi ja erinomaiset takakulmaukset. Oikea asentoinen häntä. Erinomainen karva ja selvät
värimerkit. Iloinen ja avoin käytös.
Denzel Queen Elsa CMKUAPZ58013 JUN ERI
Vahva ja maskuliininen, erittäin hyvin kehittynyt nuori uros. Erinomainen rakenne ja oikeat
mittasuhteet. Voimakas uroksen pää, tummat silmät ja hyvät korvat. Vankka luusto, täyteläinen
rintakehä. Erinomaiset raajojen kulmaukset. Häntä saisi kiertyä tiukemmin. Erinomainen karva ja
selvät värimerkit. Käytös hiven tottumatonta.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN EH
Vielä korkeajalkainen ja kevyt nuori uros, kookkaan puoleinen, pitkähkö kuono, kapea kallo. Hyvät
silmät ja korvat. Rintakehä kaipaa vielä lisää syvyyttä ja tilavuutta. Pitkä lanneosa, hyvät raajojen
kulmaukset, sekä etu- että taka liikkeet kapeat. Erinomainen karva, selvät puhtaat värimerkit. Häntä
saisi kiertyä tiukemmin, saa vielä vankistua kauttaaltaan.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 JUN ERI3
Vankka ja hyvin kehittynyt nuori uros, hieman pitkä lanneosa, hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus.
Hieman pitkä kuono, hyvä kallo, oikea-asentoiset korvat. Hyvä lapakulmaus ja hyvin täyttynyt
eturinta, vahva takaosa, hyvät kulmukset. Erinomainen karva ja selvät värimerkit. Avoin ja iloinen
käytös.
Mars Mango An'ima RKF3657814 JUN EH

Vielä kevyt nuori uros. Rintakehän tulisi olla syvempi ja tilavampi, pitkä lanneosa. Hyvä pään
muoto, pyöreät vaalean ruskeat silmät. Hyvät korvat. Hyvä ryhti ja ylälinja, kiinteä selkä. Hyvä
lapakulmaus, niukat takakulmaukset ja kapeat takaliikkeet. Erinomainen karva ja selvät värimerkit.
Saisi kokonaisuutena olla tanakampi ja maskuliinisempi.
Born To Vin Balmoral Moravia CMKU/APZ603/1 JUN ERI4
Normaalisti kehittynyt keskikokoinen ja keskivahva. Hyvät mittasuhteet, hyvä pää ja korvat. Hyvä
lapakulmaus ja tarpeeksi vankka luusto, selkä saa vielä kiinteytyä. Häntä voisi olla korkeammalle
kiinnittynyt ja takaraajat voimakkaammin kulmautuneet. Taipuneet ranteet. Erinomainen karvan
laatu, selvät värimerkit.
Alppikellon Oleksi 45358/12 JUN EH 3
Hieman korkeajalkainen ja kevyt uros, pitkähkö uros, varsinkin lanneosa. Hyvä pää, tummat silmät,
hyvät korvat. Tarpeeksi vankka luusto ja hyvät raajojen kulmaukset. Rintakehä saisi olla syvempi ja
tilavampi ja runko tanakampi. Hyvä hännän kiinnityskohta ja asento. Hieman lyhyt karva ja selvät
värimerkit.
Alppikellon Oliver 45357/12 AVO ERI1 SERT FIMVA
Tasapainoinen hyvärunkoinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Erinomainen pää, tummat silmät Hyvät
korvat. Hyvä lapakulmaus ja täyteläinen eturinta, hyvä rintakehän syvyys, pituus ja tilavuus.
Erinomaiset takakulmaukset. Erinomainen karva ja selvät värimerkit, varma rauhallinen käytös.
Alptricolour Grey RKF 3009131 AVO ERI2
Vankka maskuliininen uros, erinomainen pää, tummat silmät, hyvät korvat. Voimakas eturinta ja
tilava rintakehä ja tanakka runko. Häntä voisi kiertyä tiiviimmin. Hieman löysät kyynärpäät
liikkuessa, etuosa putoaa hieman. Takaliikkeissä pientä epävakautta. Erinomainen karva ja selvät
värimerkit.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI3
Vankka, tiivis ja maskuliininen uros, erinomainen luusto, voimakas uroksen pää, tummat silmät,
hyvät korvat. Täyteläinen eturinta ja tilava rintakehä. Kiinteä suora selkä. Hyvä hännän kiinnitys,
vahva takaosa, Hieman lyhyt olkavarsi, riittävästi kulmautuneet takaraajat. Hieman pehmeäkarva,
vakaat vaivattomat liikkeet.
Alppikellon Imago 19234/09 VAL EH
Kookkaan puoleinen kokonaisuutena hieman kevyt uros. Runko saisi olla tanakampi ja tiiviimpi.
Pitkä lanneosa. Hyvä pään profiili. Pyöreät keskiruskeat silmät. Hyvä ryhti ja ylälinja. Hyvät
raajojen kulmaukset. Häntä voisi kieryä tiiviimmin. Hieman pehmeä karva, selvät värimerkit.
Alptricolour Vindzor 44660/11 VAL ERI CACIB VSP WW-14
Erittäin komea hyvärakenteinen ja tasapainoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet ja erinomainen
rakenne, vankka luusto ja hyvät raajojen kulmaukset. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Voimakas
uroksen pää, täyteläinen kuono ja tummat silmät Vakaat yhden suuntaiset liikkeet, hieno häntä,
erinomainen karva ja selvät värimerkit.
Bufas´s Zolen Zulu 57237/09 VAL ERI4
Hieman pitkärunkoinen, ryhdikäs uros. Hyvä luusto ja erinomiset raajojen kulmaukset, hyvä pää ja
tummat silmät, hyvät korvat. Erinomainen ryhti ja ylälinja. Hieman pitkä lanne osa. Hyvä hännän
kiinnitys ja aseto. Leveä reisi ja erinomaiset takakulmaukset. Hyvä karva ja selvät värimerkit.
Vilkas käytös. Voisi kokonaisuutena olla hieman tiiviimpi.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal VAL ERI2 VARACACIB
Tanakka runkoinen maskuliininen uros, hyvät mittasuhteet, hieman korkea otsapenger ja alas
kiinnityneet korvat. Täyteläinen rintakehä. Erinoaminen karva ja selvät värimerkit. Vahva takaosa,
hyvät kulmaukset, etuliikkeet hieman kapeat. Rauhallinen hieman vaisu käytös.
Alpenhirts Marlene 41160/13 JUN ERI1 SERT JWW-14

Erittäin kaunis tanakka ja hyvin kehittynyt nuori narttu. Erinomainen rakenne ja vahvat yhden
suuntaiset liikkeet. Erinomainen pää, hyvä ryhti ja kaunis ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys ja
tilavuus, reipas ja avoin käytös. Erinomainen karva ja värimerkit.
Alpenhirts Milady 41162/13 JUN EH
Vielä hieman kevyt kokonaisuus, tekee korkeajalkaisen vaikutelman. Rintakehä kaipaa vielä lisää
tilaa ja syvyyttä. Hieman kevyt kuono, tummat silmät, hyvät korvat.Tarpeeksi vankka luusto ja
hyvät raajojen kulmaukset. Erinomainen karva ja värimerkit. Vilkas hieman vallaton käytös.
Bella vom Schlosscappi SHSB/LOS 72170 JUN ERI4
Normaalisti kehittynyt nuori narttu, kevyt luusto ja kevyt kuono, tummat silmät. Kevyet korvat.
Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Riittävästi kulmautuneet raajat. Hyvä karva ja selvät värimerkit.
Käytös vielä hieman tottumatonta.
Betty vom Schlosscappi SHSB/LOS 72170 JUN ERI3
Normaalisti kehittynyt ryhdikäs narttu, erinomainen luusto, hyvä narttumainen pää. Tummat silmät,
hyvät korvat. Riittävästi kulmautuneet raajat. Rintakehä kaipaa vielä hieman lisää syvyyttä.
Erinomainen karva ja värimerkit. Vapaat liikkeet.
Cresta von Hundwil 43293/13 JUN ERI2
Tanakkarunkoinen, hyvin kehittynyt nuori narttu, hyvät mittasuhteet, hyvät raajojen kulmaukset.
Rintakehässä jo hyvä syvyys ja tilavuus. Koira on lihaksikas ja kiinteä. Kevyet korvat. Hyvät pään
mittasuhteet. Hieman lyhyt karva, selvät värimerkit, vilkas ja leikkisä.
Cara-Lena vom Försterrain JUN EH
Kookkaan puoleinen hieman korkeajalkainen. Hieman pitkä runko, varsinkin lanneosa. Hyvä pää ja
tummat silmät, hyvät korvat. Selkä saa vielä kiinteytyä. Hyvät raajojen kulmaukset. Häntä voisi olla
korkeammalle kiinnittynyt, mutta kiertyy hyvin. Hyvä kuntoinen karva, selvät värimerkit. Saisi
kokonaisuutena olla tiiviimpi ja tanakampi. Vallaton käytös.
Gimmel vom Försterrain JUN H
Vielä kovin kevyt ja hoikkanuori narttu, korkeajalkainen ja ilmava, hyvä pää ja tummat silmät,
hyvät korvat. Riittävän vankka luusto, mutta rintakehä kaipaa tilaa ja syvyyttä, eturinta täytettä.
Hyvät takakulmaukset, hyvä karva ja värimerkit. Ujostelee kovasti, käytös kovin tottumatonta. Pitää
vankistua kauttaaltaan ja saada itsevarmuutta.
Alpenhirts Nefertiti 18704/12 AVO ERI1 VARASERT VARACACIB
Tanakkarunkoinen narttu, syvä ja tilava rintakehä. Hyvä pään profiili, tummat silmät hyvät
korvat.Täyteläinen eturinta ja hyvä lapakulmaus, erinomaiset takakulmaukset ja vetävät liikkeet.
Karkea melko lyhyt karva. Ruskeat merkit melko isot mutta puhtaan. Rauhallinen käytös.
Alppikellon Olympia 45359/12 AVO ERI2
Hieman hoikka narttu, joka voisi olla aavistuksen lyhyempi rungoltaan ja tiiviimpi. Erinoaminen
pää, tummat silmät ja hyvät korvat. Eturinnassa tarpeeksi täytettä. Hyvät raajojen kulmaukset ja
vetävät liikkeet. Erinomainen karva ja puhtaat värimerkit. Hieman lisää massaa voisi olla eduksi.
Vanille von Brogershaus VDH/SSVAS5471 AVO EH3
Pienehkö narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hieman kevyt luusto ja kevyt ja suippo kuono. Pyöreät
tummat silmät. Hieman kevyet pienet korvat. Leveät etuliikkeet, löysät kyynärpäät. Täyteläinen
eturinta. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus.Niukat takakulmaukset, liikkuessaan hieman
takakorkea. Tiiviisti kiertynyt hyvä häntä. Lyhyt karkea karva, puhtaat värimerkit.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI1 CACIB ROP WW-14
Erittäin komea vahva ja hyvärakenteinen ruskea narttu. Erinomainen rakenne ja mittasuhteet.
Erinomainen pää, täyteläinen kuono. Hyvin täyttynyt eturinta ja tilava rintakehä. Kiinteä selkä,
erinomainen ryhti ja ylälinja, vankka luusto ja normaalit raajojen kulmaukset. Erinomainen karva ja
värimerkit. Erinomaisessa kunnossa, kiinteä ja lihaksikas.

Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI3
Vahva tanakkarunkoinen narttu, erinomainen luusto. Erinomainen pää. Täyteläinen eturinta ja tilava
rintakehä. Hyvät raajojen kulmaukset, selkä voisi olla kiinteämpi. Esiintyy hiven laiskasti, selvät
värimerkit.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI2
Tanakka runkoinen ja hyvä rakenteinen narttu. Tasapainoiset kulmaukset ja hyvät mittasuhteet.
Hieman kevyt pää. Erinomainen ryhti ja ylälinja.Täyteläinen eturinta. Erinomaiset kulmaukset,
erinomainen karva ja selvät värimerkit.Varma ja rauhallinen käytös.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI
Hyvä rakenteinen narttu, ryhdikäs ja reipas. Erinomainen luusto. Kuono voisi olla täyteläisempi,
hyvät korvat, hyvin täyttynyt eturinta ja tilava rintakehä. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Korkealle
kiinnitynyt hyväasentoinen häntä. Karva on juuri vaihtumassa, eikä siksi parhaimmillaan. Selvät
värimerkit. Vakaat liikkeet.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI4
Hieman pitkärunkoinen, hyvä luusto ja raajojen kulmaukset. Hyvä pään profiili, kaunis ylälinja.
Tarpeeksi syvä rintakehä mutta rungossa voisi olla hieman enemmän massaa, hieman pitkä
lanneosa, hyvät raajojen kulmaukset, hyvä karva. Selvät värimerkit.
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI
Hyvät mittasuhteet, mutta voisi kokonaisuutena olla hiven tiiviimpi. Hieman kevyt piirteinen pää,
tummat silmät, hyvät korvat. Tarpeeksi vankka luusto ja hyvät raajojen kulmaukset. Lanneosa voisi
olla lyhyempi. Hieman lyhyt karva. Selvät värimerkit. Vakaat liikkeet.
Ellie vom Försterrain VAL ERI
Tanakkarunkoinen narttu, hieman pulleassa kunnossa. Voisi kokonaisuutena olla hieman tiiviimpi
ja kiinteämpi. Hyvä pää, hyvät silmät ja korvat. Vankka luusto, raajojen kulmaukset voisivat olla
voimakkaammat. Hyvin täyttynyt eturinta ja tilava rintakehä. Hieman pehmeä karva, selvät
värimerkit.
Gimma v.d.Grünen Ach VAL EH
Tiivis narttu, jolla hyvät mittasuhteet, tarpeeksi vankka luusto, suhteessa kokoon, mutta pää on
kevytpiirteinen ja pieni. Vaaleat pyöreät silmät. Selkä saisi olla kiinteämpi, koira on hieman
takakorkea. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hyvin täyttynyt eturinta. Ruskeat värimerkit hieman
suttuiset. Selässä karva on laineikasta.
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL EH
Pitkärunkoinen kevyt narttu. Pitkä kuono, vaalean rusketa silmät. Luusto saisi olla vankempi
suhteessa kokoon. Kevyessä kunnossa. Rintakehä saisi olla tilavampi ja rungossa enemmän massaa.
Pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Hyvänlaatuinen lyhyehkö karva. Valkoinen menee toisen
suupielen yli. Puuttuvista hampaista hyväksyttävä todistus.
Ulaani Unikko 42654/11 VAL ERI
Tanakka runkoinen vahva narttu, voisi olla hieman lyhyempi ja tiiviimpi. Erinomainen
luusto.Erinomainen pää, vaalean ruskeat silmät. Hyvin täyttynyt eturinta. Syvä ja tilava rintakehä.
Melko niukat takakulmaukset. Lyhyt mutta erittäin karkea karva. Häntä voisi kiertyä
tiivimmin.Pieni hoikistuminen voisi olla eduksi.
Alpenhirts Ulrica 23593/05 VET ERI1 ROP-VET VWW-14
Tanakkarunkoinen tiivis narttu. Oikeat mittasuhteet, erinomainen rakenne, hieman lyhyessä
karvassa tänään. Kiinteä, lihaksikas ja liikkuu vetävästi, puhtaat hyvin hoidetut hampaat.Häntä voisi
kiertyä tiiviimmin.Korkea ikä näkyy vain harmaantumisena, minkä takia ruskeat merkit ovat lähes
kadonneet. Reipas käytös.
Kennel Alpenhirts (Sabina,Nefertiti, Marlene) KASV 1 KP ROP KASV

Erittäin komea ryhmä, koirat ovat erittäin hyvärakenteisia ja mittasuhteitaan oikeita. Kasvattaja on
onnistunut loistavasti jalostustyössään.
Kennel Alppikellon (Oleksi,Idoli,Oliver,Olympia) KASV 2 KP
Koirat ovat kooltaan ja mittasuhteitaan samanlaisia, mutta tällä hetkellähieman hoikkia. Kaikilla on
oikean mallinen pää, hyvät värit, liikkuvat hyvin. Kasvattajalla on erittäin hyvä jalostusmateriaani.
Kennel vom Schlosscappi ( Beda, Betty, Bella) KASV 3 KP
Koossa ja mittasuhteissa on hieman eroja, mutta koirat ovat oikeaa rotutyyppiä ja hyvä rakenteisia.
Kaikilla on hyvät värit ja ne liikkuvat vaivattomasti tällä materiaalilla on hyvä jatkaa kasvatustyötä.
Parikilpailu (Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal/Alpenhirts Nora Brown)
Komeat ruskea uros ja narttu, jotka muodostavat erinomaisen parin. Molemmat ovat vahvoja ja
hyvä rakenteisia koiria, joilla on hienot värimerkit.
20140807 Hyvinkää E, KAPPETJIN HENNY
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN1 KP ROP-PENTU
Ikäisekseen eritäin hyvin kehittynyt, tyypillinen narttu, jolla on kaunis pää. Erinomainen korvien
asento. Nyt jo hyvä rintakehän muoto, erittäin hyvät kulmaukset edessä, riittävät kulmaukset takana.
Erittäin hyvät liikkeet. Selkä antaa liikkeesä hiven periksi.
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN2
Ikänsä mukaisesti kehittynyt uros. Hyvin muotoutunut pää. Silmät saisivat olla hiven tummemmat.
Hyvä rintakehän muoto ja hyvät kulmaukset. Esittäjän vaihdoksen jälkeen uros näytti hyvää
liikuntaa, joskin nenä oli pääasiassa maassa.
Beda vom Schlosscappi SHSB/LOS JUN ERI3
Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros, jolla on kaunis pää. Hyvä silmien väri. Jo paljon eturintaa. Hyvä
luuston vahvuus, sopivat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet. Eturaajoissa hiven ahtautta.
Ystävällinen luonne.
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 JUN EH4
Vielä kehitysvaiheessa oleva uros, jota tarvitsee lisää luustoa. Riittävän maskuliininen uroksen pää.
Rintakehän täytyy vielä kehittyä. Hyvin kulmautunut.
Reipas liikunta, eturaajoissa hieman pehmeyttä.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 JUN EH
Uros ei ole vielä täysin kehittynyt. Riittävän maskuliininen pää. Toivoisin enemmän luustoa.
Lanneosa on aika pitkä. Seisoo virheettömästi. Reippaat liikkeet, mutta hiven liian vähän
työntövoimaa. Ystävällinen luonne.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 JUN ERI1 SA SERT ROP-JUN
Havannan ruskea uros, joka on hyvin kehittynyt, hyvä pää, turkinväriin sopiva silmien väri. Kaunis
kaulan pituus, rintakehä jo hyvin muotoutunut. Erittäin hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet,
ystävällinen käytös.
Alpenhirts Nero 18699/12 AVO ERI1 SA VARASERT
Tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla on tyypillinen pää ja kaunis korvien asento. Hyvä kaulan
pituus. Hyvin muotoutunut rintakehä. Hyvät kulmaukset. Virheetön seisonta. Erittäin hyvät liikkeet
ja kaunis ylälinja liikkuessa. Erittäin ystävällinen luonne.
Alppikellon Oliver 45357/12 AVO ERI2
Tasapainoisesti kehittynyt uros, jolla on tyypillinen pää. Hyvä korvien asento. Hyvin muotoutunut
rintakehä. Edestä erittäin hyvin kulmutunut, takaa hyvin. Luusto voisi olla hiven vahvempi.Liikkuu
hyvin ja selkä on liikkuessa kiinteä. Ystävällinen käytös.
Alppikellon Oleksi VAL EH

2-vuotias uros, joka ei ole vielä täysin muotoutunut. Uroksella on riittävän maskuliininen pää. Aika
hyvä korvien asento. Kaunis kaulan pituus. Rintakehä ei ole täysin kehittynyt. Edessä erittäin hyvät
kulmukset ja takana hyvät. Toivoisin hiven enemmän luustoon vahvuutta. Reippaat liikkeet.
Eturaajat kääntyvät sisäänpäin. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Samson 46870/07 VAL ERI4
Melkein 7-vuotias, tasapainoisesti rakentunut uros, jolla on erittäin kaunis pää. Kauniisti
muotoutunut rintakehä. Eturaajat ovat erittäin hyvin kulmautuneet, takaraajat riittävästi. Joustava
liikunta. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Superman 46874/07 VAL ERI
7-vuotias uros, jolla on kaunis pää. Erittäin hyvä korvien asento. Oikea kaulan pituus.
Erittäin hyvin muotoutunut rakenne. Erittäin hyvin kulmautunut edestä, hyvin takaa. Virheetön
seisonta.Erittäin hyvät liikkeet. Esiintyy ystävällisesti.
Alptricolour Vindzor 44660/11 VAL ERI1 SA PU1 ROP
3-vuotias uros, jolla on hyvin muotoutunut pää. Hyvä korvien asnto. Sopiva kaulan pituus. Hyvä
rintakehä, toivoisin hiven lisää eturintaa. Hyvät kulmukset. Virheetön seisonta. Erittäin hyvät
liikkeet, ystävällinen käytös.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal VAL ERI2
3-vuotias havannanruskea uros, jolla on hyvin muotoutunut pää.Sopiva silmien väri. Hyvä kaulan
pituus. Toivoisin enemmän eturintaa. Hyvin kulmautunut. Seisoo virheettömästi. Toivoisin hiven
enemmän luustoa. Virheetön liikunta.
Max 51625/09 VAL EH
Melkein 5-vuotias uros, joka on vielä riittävän maskuliininen, pää on hyvin muotoutunut, hyvä
kaulan pituus. Rintakehä ei ole täysin kehittynyt. Hyvät kulmaukset, virheetön seisonta. Liikkuu
hiven ahtaasti edestä ja takaa hiven epäsäännöllisesti.
Sehän On Dominus 53802/10 VAL ERI3
4-vuotias havannanruskea uros, jolla on hyvin muotoutunut pää. Sopiva silmien väri. Hyvä kaulan
pituus. Rintakehä ei ole täysin muotoutunut. Hyvät kulmaukset. Erittäin hyvät liikkeet ja kiinteä
selkä. Ystävällinen käytös.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI1 SA PU2 VET-ROP
Erittäin tyypillinen ja erittäin hyvässä kunnossa esitetty 9,5 vuotias uros. Erittäin vahva rintakehä.
Vahva lanneosa, hyvin kulmutunut. Erittäin hyvät liikkeet, Temperamenttinen ja sillä on kiinteä
selkä.
Alppikellon Amador 41756/04 VET ERI3
10-vuotias uros, olla on kaunis pää.Oikea kaulan pituus. Erittäin hyvin rakentunut runko. Etuosa on
erittäin hyvin kulmautunut, takaa riittävästi. Liikkuu hyvällä työntövoimalla. Uros esiintyy erittäin
hyvä kuntoisena.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VET ERI2 SA PU3
8-vuotias uros, joka on hyvässä kunnossa ja jolla on kaunis pää.Oikea kaulan pituus. Hyvin
muotoutunut runko. Edessä erittäin hyvät kulmaukset ja takana hyvät kulmaukset. Erittäin joustavat
liikkeet, kaunis ylälinja liikkuessa. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Marlene 41160/13 JUN ERI1 SA VARASERT VSP-juniori
Ikäisekseen tasapainoisesti kehittynyt narttu, jolla on kaunis pää. Hyvin muotoutunut runko, erittäin
hyvin kulmautunut edestä, takaa hyvin kulmautunut. Joustavat, hyvin maatavoittavat liikkeet,
liikkuessa hyvä ylälinja. Ystävällinen käytös.
Alpenhirts Milady 41162/13 JUN EH
Ikänsä mukaisesti kehittynyt narttu, jolla saisi olla enemmän luustoa. Feminiininen pää. Hyvä
kaulan pituus. Rungon tulee vielä kehittyä. Hyvin kulmautunut. Liikkuessaan vielä leikkisä.

Bella vom Schlosscappi 27606/14 JUN H
Ikänsä mukaisesti kehittynyt narttu. Kaikkiaan hieman kevyt, feminiininen pää, hyvä kaulan pituus.
Edessä hyvät kulmaukset, takana vähemmän kulmautunut. Reippaassa ravissa antaa selkä hieman
periksi. Narttu tarvitsee vielä paljon aikaa kehittyäkseen.
Betty vom Schlosscappi 27587/14 JUN EH3
Ikänsä mukaisesti kehittynyt narttu. Feminiininen pää, hyvä kaulan pituus. Hyvä korvien asento.
Rintakehä täytyy kaikenkaikkiaan kehittyä. Etuosa on hyvin kulmautunut, takakulmaukset ovat
riittävät. Reipaat liikkeet. Ystävällinen käytös.
Cresta Von Hundwil 43293/13 JUN EH4
14- kuukautta vanha narttu, joka on ikänsä mukaisessa kehitysvaiheessa. Toivoisin hieman lisää
vahvuutta luustoon. Hyvin muotoutunut pää. Oikea kaulan pituus. Nyt jo hyvä rintakehän syvyys.
Hyvät kulmaukset. Sujuvat liikkeet, liikkuessa selkä antaa hiven periksi. Liikkeessä saisi olla
enemmän potkua. Erittäin paljon temperamenttia.
Cara-Lena Vom Försterrain JUN ERI2
Ikänsä mukaisesti kehittynyt narttu. Hyvin muotoutunut pää. Hyvä korvien asento. Oikea kaulan
pituus.Hyvä rintakehän muoto. Edessä erittän hyvät kulmaukset, takana hyvät kulmaukset. Hyvin
sujuvat ja maatavoittavat liikkeet. Ystävällinen luonne.
Gimmel Vom Försterrain 56895/13 JUN H
1-vuotias narttu, joka tarvitsee selkeästi enemmän luustoa ja rintakehää. Siro pää, hyvä kaulan
pituus.Riittävät kulmaukset, sujuvat liikkeet, löysyyttä oikealla edessä.
Alpenhirts Nefertiti 18704/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP FI MVA
Puhutteleva narttu, jolla on kaunis pää ja erittäin hyvä korvien asento. Runko on hyvin kehittynyt ja
hyvä eturinta. Oikein hyvät kulmaukset edessä ja takana. Maata voittavat liikkeet ja liikkuessa hyvä
ylälinja. Ystävällinen käytös.
Alppikellon Olympia AVO ERI2
Ei vielä täysin kehittynyt 2-vuotias narttu, jolla on nätti pää ja oikein hyvä korvien asento. Kaunis
kaulan pituus. Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvät kulmaukset. Riittävä luuston vahvuus. Erittäin
joustavat liikkeet, liikkuessaan hyvä ylälinja.
Vanille Von Brogershaus AVO EH3
Pienehkö narttu, jolla on feminiininen pää. Korvat voisivat asettua hieman tiiviimmin, hyvä kaulan
pituus. Rintakehä ei ole täysin kehittynyt, sopivat kulmaukset. Toivoisin enemmän luustoon
vahvuutta. Liikkeet ovat joustavat. Eturaajojen liikkeet hiven avonaiset. Ystävällinen luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI3 SA PN4
Puhutteleva havannan ruskea narttu, jolla kaunis pää. Sopiva silmien väri. Kaunis kaulan pituus.
Rintakehä on erittäin hyvin muotustunut. Erittäin hyvät kulmaukset, edessä ja takana. Seisoo
virheettä. Erinomaiset liikkeet, kantaa selkäänsä hyvin liikkuessaan. Ystävällinen käytös.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI 2 SA PN3
Tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla on kaunis pää ja sopiva silmien väri. Erittäin hyvin
muotoutunut rintakehä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä luuston vahvuus. Erittäin hyvät liikkeet ja
hyvä ylälinja liikkuessa. Ystävällinen käytös.
Alpenhirts Olivia 36537/10 VAL ERI4 SA
Tasapainoisesti rakentunut narttu, jolla on kaunis pää, oikea kaulan pituus. Erittäin hyvin
muodostunut runko. Erittäin hyvät kulmaukset. Sopiva luuston vahvuus. Hyvin joustavat liikkeet,
liikkuessaan selkä on kiinteä. Ystävällinen käytös.
Alpenhirts Priskilla 36237/09 VAL ERI

5-vuotias narttu, jolla on feminiinen pää, erittäin hyvä korvien asento ja kaunis kaulan pituus. Hyvin
muotoutunut rintakehä. Etukulmaukset ovat erittäin hyvät, takana riittävät. Toivoisin vahvempaa
luustoa. Erittäin hyvät sujuvat liikkeet. Ylälinja on kiinteä.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI1 SA PN2
7-vuotias tasapainoisesti kehittynyt narttu, jolla on kaunis pää hyvin asettuneet korvat. Kaunis
rintakehän muoto. Erittäin hyvät kulmaukset. Seisoo virheettä. Erinomaiset liikkeet. Selkä on
liikkeessä kiinteä. Ystävällinen käytös.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI
5-vuotias narttu, jolla on kaunis pää ja sopiva kaulan pituus. Toivoisin enemmän eturintaa. Hyvin
muotoutuneet kylkiluut. Erittäin hyvin kulmautunut. Seisoo virheettä. Liikkuu riittävällä potkulla ja
maatavoittavasti. Ystävällinen käytös.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI
3-vuotias ystävällinen narttu, jolla on tyypillinen pää ja ilme. Erittäin hyvä korvien asento. Sopiva
kaulan pituus. Erittäin hyvin muotoutunut rintakehä. Hyvät kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet,
liikkuessa selkä on kiinteä, mutta ei täysin tasainen.
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI
4- vuotias narttu, hyvin muotoutunut pää. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. Oikea kaulan
pituus. Hyvä rintakehän muoto. Hyvät etukulmaukset, takakulmaukset ovat aika suorat. Selkä antaa
seistessä hiven periksi, mutta ripeässä liikkeessä selkälinja paranee. Ystävällinen käytös.
Ellie Vom Försterrain VDHSSVAS5443 VAL ERI
3-vuotias narttu, jolla on kaunis pää ja hyvä korvien asento. Hyvä rintakehä, Erittäin hyvät
eturaajojen kulmaukset. Takaraajat ovat vähemmän kulmautuneet. Ripeät liikkeet ja hyvä ylälinja.
Ystävällinen käytös.
Gimma V.D. Grünen Ach 40393/12 VAL EH
2,5 vuotias hieman kevyesti rakentunut narttu. Hyvin muotoutunut pää. Sopiva kaulan pituus.
Rintakehä ei ole täysin muotoutunut. Hyvät eturaajojen kulmaukset, takaraajat ovat hiven
vähemmän kulmautuneet. Toivoisin enemmän luustoa. Liikkuu reippaasti, mutta selkä antaa hiven
periksi. Ystävällinen käytös.
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL EH
5-vuotias narttu, feminiininen pää, hyvä korvien asento ja sopiva kaulan pituus.Toivoisin enemmän
syvyyttä rintakehään, Hyvät kulmaukset. Seisoo virheettömästi. Liikkeissä saisi olla enemmän
potkua. Kyynärpäät taipuvat hieman ulospäin.
Ulaani Unikko 42654/11 VAL EH
3-vuotias narttu, jolla nisät näkyvät. Narttumainen pää, sopiva kaulan pituus. Rintakehä ei ole täysin
muotoutunut. Kulmausten tulisi olla edessä ja takana hiven voimakkaammat. Liikkuu reipaasti,
mutta liikkeesä selkä antaa hiven periksi. Liikkuu edestä ja takaa hiven ahtaasti.
Alpenhirts Ulrica 23593/05 VET ERI2
9-vuotias narttu, joka on erittäin hyvässä kunnossa, feminiininen pää, korvat eivät ole täysin posken
myötäiset. Sopiva kaulan pituus. Toivoisin hiven enemmän eturintaa. Hyvät kulmaukset. Erittäin
temperamettiset liikkeet. Liikkuessaan selkä antaa hiven periksi. Ystävällinen käytös.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VET ERI1 VET-VSP
10-vuotias havannan ruskea narttu, kaunis pää ja hyvä silmien väri. Sopiva kaulan pituus. Erittäin
hyvin muotoutunut runko, erittäin hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet ovat hyvin
maatavoittavat, ja selkä on kiinteä. Narttu esiintyy erinomaisessa kunnossa.
Alppikellon Amanda 41751/04 VET EH3

10-vuotias narttu, jolla on feminiininen pää. Sopiva kaulan pituus. Hyvin muotoutunut runko. Hyvät
kulmaukset. Sopiva luuston vahvuus. Sujuvat liikkeet. Mutta koira astuu takaraajoilla ristiin.
Nartulla on vielä paljon temperamenttia.
Kennel Alpenhirts KASV 1 KP (Nero,Samson,Olivia,Ulrica)
Ryhmä, jossa on hyvät sukupuolileimat. Erittäin yhtenäinen tyyppi. Kaikki liikkuvat hyvällä
askeleella.
Kennel Alppikellon KASV 2 KP (Oleksi, Oliver,Olympia,Idoli)
Ryhmä jossa on erinomaiset sukupuolileimat. Päät eivät ole aivan yhtenäisiä. Kaikki liikkuvat
hyvin. Käyttäytyvät erinomaisesti.
20140823 Ikaalinen RN, MÄKINEN MAIJA
Bella vom Schlosscappi 27606/14 JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
10,5 kk feminiininen juniori, jolla hyvät mittasuhteet. Narttumainen pää ja kaunis ilme, hyvät korvat
ja silmät sekä purenta. Hyvä kaula, ikäisekseen hyvä runko. Rodunomaiset tasapainoiset
kulmaukset, vahva reisi, riittävä luusto, hyvät käpälät. Hyvin kiinnittynyt häntä ja hyvä hännän
kieppi. Hyvä karva ja värit. Liikkuu tehokkaasti, hyvällä askelpituudella. Viehättävä käytös,
ajoittain hieman epävarmat korvat.
Vantaa 20140823 SAVOLAINEN TUULA
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN1KP ROP-PEN
8 kk hyvät mittasuhteet, oikea linjainen pää, hyvät tummat silmät. Hyvät korvat ja eturinta, hyvä
rintakehän pituus, hieman lyhyt rintalasta. Hyvin kulmautunut takaa, hieman suorat olkavarret.
Reipas sivuaskel. Etuliikkeesä vielä löysyyttä. Hyvä karvan laatu. Ylälinja liikkeesä saa tiivistyä.
Kouvola 20140823 AL-BACHY ANITA
Alppikellon Amador 41756/04 VAL ERI1 SA PU1 VSP VET-ROP
Erinomaisessa kunnossa esitetty tanakka uros. Oikea ilmeinen uroksen pää, hyvät silmät ja korvat.
Hyvä purenta, sekä kaula ja selkä. Löysä häntä. Hyvä runko ja eturinta. Oiken kulmautuneet raajat.
Hyvä luusto ja hyvät käpälät. Tehokkaat liikkeet.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 JUN ERI1 SA PN2 SERT
1v. Erinomaiset mittasuhteet ja raajakorkeuden omaava nuori neiti. Oikea ilmeinen nartun pää, hyvä
purenta, vahvat hampaat, hyvät silmät ja korvat, kiinteä selkä, ikään nähden hyvä runko, eturinnan
tulee luonnollisesti täyttyä, oikein kulmautunut, erinomaiset käpälät, hyvä luusto, ideaali häntä hyvä
karva ja väritys.
Alppikellon Olympia 45359/12 AVO ERI1
2v. Aavistuksen pitkärunkoinen narttu, hyvä purenta. Hyvät silmät, ja korvat. Hyvä kaula, kiinteä
selkä. Löysä häntä, hieman pitkä lanneosa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä luusto, hieman
löysyyttä välikämmenissä, hyvät käpälät, liikkuu yhdensuuntaisesti, edestä ja takaa, hyvä karva.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP4
5v. Erinomaiset mittasuhteet omaava tanakka narttu, jolla erinomainen raajakorkeus, kaunis
ilmeinen nartun pää. Hyvä purenta, hyvät silmät ja korvat, hyvä kaula, kiinteä selkä. Erinomainen
runko ja häntä. Oikein kulmautuneet ja hyvä luustoiset raajat. Tehokkaat liikkeet, hieman pehmeä
karva. Valiotittelinsä arvoinen.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VET ERI1 SA PN3 VET-VSP

10v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani. Erinomaista tyyppiä, oikea ilmeinen nartun pää,
hyvä purenta, hyvät korvat. Hyvä kaula, kiinteä selkä, tilava runko, hyvä eturinta. Löysä häntä,
tasapainoisesti kulmautunut, hyvä luusto ja käpälät, pehmeyttä karvassa tehokkaat liikkeet mennen
tullen.
Kennel Alppikellon ( Amador,Olympia,Idoli,Adalmina) KASV1KP
3eri yhdistelmästä koostuva eriomainen kasvattajaryhmä. Erinomaiset päät, rungot ja liikkeet.
Kasvattajan pyrkimys jalostaa rodunomaisia koiria näkyy ryhmässä. Onnittelut.
20140928 Eckerö KV ULLTVEIT-MOE ANNIKA
Enkulls-Appi SE28281/2011 VAL ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Hyvä kallo ja korvat. Kuono-osassa voisi olla hiven enemmän täytettä ja hiven tummemmat silmät.
Vahva selkä. Hienot mittasuhteet, lihaksikkaat reidet. Hyvä väri ja väritys. Seisoessa hiven niukat
takakulmaukset, mutta liikkeessä käyttää niitä maksimaalisesti. Miellyttävä luonne.

20140907 Raisio RN, Marja Talvitie
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 NUO H
Suuri, kovin kevyt luustoinen ja kevyt- ja kapeapäinen. Niukat etukulmaukset ja vielä kovin kevyt
runko. Hieman niukat takakulmaukset. Hyvä hännän kieppi, mutta saisi kiertyä tarmokkaammin.
Hyvä karvapeite ja väri. Hieman pitkä lanneosa. Toivottavasti ei kasva enään. Liikkuu löysästi
edestä. Saisi liikkua tarmokkaammalla takapotkulla.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP4
Erinomaista tyyppiä. Hyvä vahva pää ja erinomainen runko. Hieman niukat etu-, voimakkaat
takakulmaukset. Hyvä häntä. Erinomainen karva ja hyvät värimerkit. Liikkuu riittävän tarmokkaasti.
20140907 Helsinki KR BLAHA MONICA
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN KP ROP-PEN
8kk erinomaista tyyppiä, ihana pää, hyvä pigmentti ja korvien asento. Jo vahva runko. Erinomainen
rintakehä. Virheetön häntä. Hyvin kulmautunut. Hyvät värit, liikkuu hyvin.
MAX 51625/09 VAL ERI1 SA PU1 ROP
Ihana uros. Hyvä koko ja massa. Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä kaula ja säkä. Hyvä eturinta,
kulmaukset OK. Hyvä hännän kanto ja karvapeite. Tyypilliset liikkeet.
Alpenhirts Nea 18705/12 AVO ERI1
Miellyttävä narttu. Hyvä pää, ruskeat silmät. Hyvä säkä, riittävästi eturintaa. Hyvä hännän asento.
Kulmaukset OK. Kapeat liikkeet edessä ja takana.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 VSP
Hyvä tyyppi ja miellyttävä pää. Silmien tulisi olla hiven tummemmat. Erittäin hyvin tasapainossa.
Erinomainen hännän asento. Hyvin kulmautunut. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin.
20140914 Porvoo KR, GRÜTTNER HANS-ERNHARD
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 PEN KP ROP-PEN
Vahva nuori narttu.Ilmeikäs pää, elegantti ylälinja. Oikeat rungon mittasuhteet. Erittäin hyvin
kulmautunut. Liikkuu erinomaisesti ikäisekseen.

Cresta von Hundwil 43293/13 JUN ERI1 SA PN3 VARASERT
Tyypillinen nuori narttu. Erittäin hyvä pää. Erittäin hyvä ylälinja. Suora selkä. Erittäin hyvin
kulmautunut. Takaa hiven niukasti.
Alpenhirts Nea 18705/12 AVO ERI1 SA PN1 SERT ROP
Tyypillinen pää. Elegantti ylälinja. Suora selkä. Erittäin hyvä hännän kiinnitys. Erittäin hyvin
kulmautunut. Maatavoittavat liikkeet. Etu ja takaliikkeet eivät ole aivan yhden suuntaiset.
Alpenhirts Odessa 36541/10 VAL ERI1 SA PN2
Erittäin hyvä pää. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut. Sujuvat liikkeet. Liikkeessä
varvasahdas edessä ja takana.
20140831 Tervakoski KV, LAFAY CHRISTINA
Alpenwasser Edelweiss PEN KP ROP-PEN
Täydellinen saksipurenta.Tyypillinen neliö ja tyypillinen häntä. Erinomainen etu ja taka osa, sekä
tyypillinen ylälinja. Vahva luusto. Erinomainen etuosa ja rintakehä. Tyypilliset silmät rodulle,
tyyppillinen ilme silmissä. Tyypillinen kallo ja kuono, aika tyyppillinen otsapenger. Erittäin
tyyppiset korvat. Liikkuu hyvin. Hyvin lupaava.
Max 51625/09 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP
Täydellinen saksi purenta. Neliömäinen, vahva, tyypillinen runko, jossa on tyyppilliset kulmaukset,
edessä ja takana. Erittäin hyvät raajat. Hyvin vahva rintakehä. Virheetön häntä. Kaunis pää, vahva
kallo, tyyppilliset silmät. Vahva ja tyypillinen kuono. Hyvät korvat ja otsapenger. Erittäin hyvä
väri, liikkuu hyvin.
Appenkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Täydellinen saksipurenta. Feminiininen, tyypillinen runko ja pää, neliö, tyypilliset kulmaukset,
erinomaiset raajat. Erittäin hyvä rintakehä. Erittäin hyvä ylälinja. Tyypillinen häntä, erittäin hyvä
kaula. Narttumainen pää, toivoisin tummempia silmiä. Erittäin hyvä kallo, kuono, otsapenger ja
korvat. Tyypillinen väritys. Erittäin hyvät sivuliikkeet, hiven kapeat edestä.
20141005 Tuulos RN, LILIAN PAJULAID
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 JUN ERI1 SA PN1 SERT ROP
9 kk lähes neliömäinen, feminiininen kaunisvärinen narttu. Erinomainen pään tyyppi. Hyvin
asettuneet korvat. Kauniit tummat silmät. Ikäisekseen hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä selkälinja ja
hyvä luusto. Kauniit värimerkit. Vielä pentumainen luonne. Liikkeessä oikea hännän asento, hyvin
kiinnittynyt häntä.
20141026 Seinäjoki KR, MATTILA, PAAVO
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 NUO EH1
Hyvin rakentunut nuori uros, hieman kevytpiirteinen pää, jäntevä runko, hyväasentoiset raajat
voisivat olla hieman vankempi luustoiset. Hyvä karvapeite, hyvät värimerkit. Kevyet liikkeet,
miellyttävä käytös.
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 SA PU1 ROP
Kaunis sopusuhtainen uros, hyvän mallinen pää, kaunis ilme. Erittäin hyvä runko, hyvä asentoiset
raajat. Kulmauksia voisi olla hiven enemmän. Hyvä karvapeite ja häntä. Hyvät värimerkit, liikkuu
hyvin, miellyttävä käytös.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 VSP

Kaunis narttu. Otsapenger voisi olla hiven selvempi, kaunis ilme. Kaunis kaula, erittäin hyvä runko
ja hyväasentoiset raajat. Selässä aavistus pehmeyttä, hyvä häntä, erittäin hyvä karvapeite ja kauniit
värimerkit, liikkuu erittäin hyvin, miellyttävä käytös.
20141206 Helsinki KV, DE GIDS, JAN
Alpenhirts Miro 41159/13 JUN EH2
17 kuukautta vanha, erittäin hyvää tyyppiä. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen. Hyvä pää. Pyöreähköt
silmät. Hyvät hampaat. Erinomaiset korvat, hyvin kulmautunut takaa. Hyvä karvapeite ja
värimerkit. Erinomainen häntä. Hiven löysät liikkeet. Erinomainen luonne.
Hakuhauskan Aitomiäs 19407/13 NUO H
22 kuukautta vanha. Erittäin hyvää tyyppiä. Hyvät korvat, jotka ovat asettuneet hiven matalalle.
Hyvät hampaat. Hyvin kulmautunut. Rungossa on vielä puutteita. Toivoisin näkeväni hiven
enemmän luustoa. Takaa hiven heikko. Hiven pitkä lanne. Hyvä karvapeite ja häntä . Löysät
liikkeet.
Hakuhauskan Aivanparas NUO ERI1
Havanna ruskea uros. Erinomaista tyyppiä. Miellyttävä pää, hyvät korvat. Hyvä väri silmissä. Saksi
purenta. Puuttuu yksi hammas (tapaturma). Hyvä runko, hiven pitkä lanne.Hyvä karvapeite ja hyvä
häntä. Liikkuu sulavasti.
Hakuhauskan Alkuvoima 19405/13 NUO EH2
22 kuukautta vanha. Miellyttävä pää, erittäin hyvä tyyppi. Hyvät korvat, tummat silmät. Hyvät
hampaat. Hyvin kulmautunut. Hyvä runko. Hiven avonaiset kyynärpäät. Hyvä runko, erinomainen
häntä, Liikkeet ovat vielä hiven löysät.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI1 SA PU2 VET-ROP
Melkein 10 vuotta vanha. Erinomaista tyyppiä. Miellyttävä pää. Korvien asettuminen voisi olla
parempi. Erinomaiset silmät. Hyvin kulmautunut. Erinomainen luusto. Raajojen ja rungon tan
värissä näkyy ikä harmaana värinä. Erinomainen karvapeite. Hyvä häntä. Yhä erinomaiset liikkeet.
AlpenhirtsMarlene 41160/13 JUN EH1
17 kuukautta vanha. Hiven pitkänomainen tyyppi. Erinomainen pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja
hampaat. Erinomainen rakenne, pitkä runko, miellyttävä
karvapeite.Erinomainen häntä. Lyhyt karva, mutta siinä on alusvillaa. Liikkuu hyvällä askeleella,
mutta kyynärpää ovat löysät.
Alpenwasser Edelweiss10938/14 JUN EH2
10 kuukautta vanha. Hyvää tyyppiä. Erinomainen pää ja ilme. Hyvät korvat, silmät ja hampaat.
Tyypillisesti kulmautunut. Hyvä runko ikäisekseen. Yhä hiven takakorkea. Miellyttävä karvapeite.
Erinomainen häntä.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP
Havannan ruskea 2,5 vuotta narttu, joka on erinomaista tyyppiä. Miellyttävä pää, korvat, silmät ja
hampaat. Erinomainen rakenne. Erinomainen runko ja kulmaukset. Luusto OK. Lyhyt, mutta kaksin
kertainen karvapeite. Erinomainen häntä, liikkuu erittäin hyvin.
20141207 Helsinki KV, LEIKOLA-WALDÉN, REIA
Alpenhirts Merlino 41157/13 JUN ERI1 SA SERT VSP JW-14
Erittäin hyvin kehittynyt lupaava juniori, jolla oikeanlinjainen uroksen pää ja hyvät korvat.
Aavistuksen pyöreät silmät. Erinomainen luusto. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu vielä löysästi
edestä, sujuvasti sivusta. Hyvä turkki ja väri, hyvä luonne ja esiintyminen.

Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 NUO EH1
Keskivahva, aavistuksen pitkärunkoinen, vielä hieman kapea kallo. Hieman pyöreät silmät. Hyvä
kuono-osa, sopiva luusto, hieman suora olkavarsi ja eturinta saa vielä täyttyä. Normaalisti
kulmautunut takaosa. Runko vielä kesken kehityksen. Liikkuu tasapainoisesti, linjansa säilyttäen.
Hyvä väri, ystävällinen luonne
Alpenhirts Santi 46871/07 VAL ERI1 SA PU2 CACIB
Keski vahva uros, jolla urosmainen pää, hyvät korvat. Hyvä kuono-osa. Pyöreät silmät. Sopiva
luusto. Hieman niukasti kulmautut molemmista päistä. Erinomainen runko, liikkuu hyvällä
askelmitalla sujuvasti. Hyvä turkin laatu, väri ja luonne.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI1 ROP-VET VW-14
10-vuotias vanha herra, jolla oikeat linjat. Miellyttävä pää ja ilme. Melko voimakas stoppi. Hyvä
kaula ja ylälinja. Sopiva luusto. Esitetään hieman tuhdissa kunnossa. Normaalit kulmaukset.
Liikkuu vielä hyvällä askeleella. Karva ja väri OK. Hieman vaaleat tan merkit. Hyvä luonne.
Alpenhirts Marlene 41160/13 JUN ERI1 JW-14
Erittäin hyvin kehittynyt. Tässä kehitysvaiheessa hieman matalaraajaiselta vaikuttava vielä
kauttaaltaan hieman kapea pää, jossa oikeat suhteet. Erinomainen kaula, hyvä luusto. Tasapainoiset
kulmaukset. Erinomainen runko ikäisekseen. Liikkuu hieman leveästi edestä. Sujuvasti sivusta.
Hyvä väri ja turkki. Hyvä luonne.
Alpenwasser Edelweiss10938/14 JUN EH2
Tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea, mittasuhteitaan oikea narttu. Hyvä kallo, vielä hieman
kevyt kuono-osa. Hyvä kaula, sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Ikäisekseen hyvä
runko. Liikkuu sujuvasti, tässä kehitysvaiheessa hieman takakorkea, hyvä turkki, väri ja luonne.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 JUN H
Vielä kovin ilmavaja rungoton narttu.Oikean linjainen pää, jossa kevyt kuono-osa. Hyvä kaula,
niukasti kulmautunut etuosa. Vielä hieman kevyt kokonaisuus. Runko saa kehittyä. Riittäväsi
kulmautunut takaa. Köyristää selkää liikkeessä. Liikkuu hyvin edestä. Hyvä väri ja luonne, hieman
niukassa turkissa tänään.
Alppikellon Olympia 45359/12 AVO ERI1 SA SERT FI MVA
Hieman pitkärunkoiselta vaikuttava narttu. Päässä oikeat mittasuhteet, hieman kapea kallo. Riittävä
kaula, sopiva luusto. Riittävästi kulmautuneet raajat. Liikkuu riittävällä askelmitalla, säilyttäen
rodunomaiset linjansa. Riittävä runko. Hyvä väri ja luonne, hieman niukassa turkissa tänään.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP V-14
Oikealinjainen vankka narttu, oikealinjainen nartun pää, hieman pyöreät silmät. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hyvä luusto, erinomainen runko, joka voisi olla hieman hoikempi. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu hieman kapeasti takaa, sujuvasti sivusta. Erinomainen väri, turkki
ja luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI2 SA PN2 VARACACIB
Linjoiltaan oikea narttu, jolla päässä oikeat mittasuhteet. Hieman pyöreät silmät. Melko voimakas
otsapenger. Hyvä luusto. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman pitkä lanneosa.
Liikkuu hieman kapeasti takaa, riittävällä askelmitalla sivusta. Hyvä väri, turkki ja luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI3 SA PN3
Linjoiltaan oikea keskivahva narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula, sopiva luusto. Hieman
niukasti kulmautunut edestä, normaalisti takaa. Hyvä runko. Liikkuu hieman leveästi edestä, hyvin
sivusta, linjansa säilyttäen. Hyvä turkki, väri ja luonne.
Kennel Alpenhirts KASV 1 KP ROP-KASV (Santi, Uwe,Marlene, Nana Brown)
Ryhmä erinomaisen tyypillisiä koiria, joilla oikeat rotupiirteet. Hyvät liikkeet ja hyvät luonteet.

