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2015 appenzellien arvostelut
20150110 Kajaani kv MROWIEC WALDEMAR, PUOLA
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 PEN 1 KP VSP
7 kuukautta vanha, hyvä luusto ja koko. Hyvä pää ja oikea purenta. Syvä rintakehä,
erittäin hyvä ylälinja. Oikein kulmautuneet raajat, erittäin hyvä luonne. Hyvin lupaava.
Schllendorfs Darling Diana 34323/14 PEN 1 KP ROP
7 kuukautta vanha, hyvin lupaava, hyvä luusto. Erittäin hyvä pää, oikea purenta, pitkä
kaula, syvä rintakehä, erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Erittäin hyvä luonne.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 NUO ERI 1 SA PU1 SERT CACIB VSP
Erittäin hyvä tyyppi, luusto ja koko. Erittäin hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula. Suora
selkälinja. Oikein kulmautuneet raajat. Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Erittäin hyvät
liikkeet.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET 1 SA PU2 VET-ROP
9-vuotta vanha uros. Hyvä luusto, erittäin hyvä pää, oikea purenta, hyvä kaula, syvä
rintakehä. Erittäin hyvin kulmautuneet raajat. Suora ylälinja. Hyvä häntä, joka on hyvin
asettunut ja kannettu. Erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Marlene 41160/13 NUO ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP
Erinomaista tyyppiä, erittäin hyvät mittasuhteet. Hyvä luusto ja koko kaunis ilme.
Erittäin hyvä massa ja tasapaino. Oikea purenta, pitkä kaula, syvä rintakehä.
Erinomaisesti kulmautuneet raajat .Erinomaiset liikkeet.
20150111 Lahti r, JOKISILTA, HANNELE
Alptricolour Vindzor 44660/11 VAL ERI1 SA ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä uroksen pää, riittävä vahvuus. Hyvin kulmautunut.
Kokoon sopiva luusto. Erinomainen eturinta. Hyvä runko, hieno häntä. Esiintyy erittäin
hyvin. Liikkuu riittävällä taka-askeleella.
Ulaani Unna 42652/11 AVO ERI1 SA PN1 SERT VSP FI MVA
Erinomainen tyyppi, vankka kokonaisuus. Hieman pyöreä kallo ja silmät. Sopivat
kulmaukset, hyvä eturinta, vankka, oikean mallinen runko. Kokoon sopiva luusto. Hyvä
häntä, liikkuu hyvin.
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI1
Erittäin narttumainen kokonaisuus, hyvät mittasuhteet. Kapea pää. Korvat saisivat olla
paremmin asettuneet. Tyypilliset kulmaukset. Sopiva eturinta. Keskivahva luusto. Hyvä
runko. Riittävän kiertynyt häntä. Liikkuu riittävän pitkällä askeleella.
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20150125 Turku kv ERIKSSON, EVA
Ceridwen Queen Elsa 35029/12 AVO EH1
Feminiininen narttu, hyvin muotoutunut pää, sopivasti esille tuleva otsapenger. Tummat
silmät. Hyvin asettuneet korvat. Erittäin hyvä runko ja luusto. Tasapainoisesti
kulmautunut, häntä laskeutuu joskus. Erittäin vaikea arvostella liikkeitä, koska koira
pääsääntöisesti hyppii. Tarvitsee taluttimessa liikkumisharjoitusta. Esittää kuitenkin
hyvää ravia joka voisi olla kiinteämpi edestä. Hyvin värittynyt.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Puhutteleva valionarttu. Kokonaisuus on tasapainoinen. Hyvin muotoutunut pää ja hyvä
ilme. Erinomaiset rungon mittasuhteet. Tyypilliset kulmaukset. Hyvin kannettu häntä.
Hyvin värittynyt. Liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
20150221 Tuusniemi rn LAINE JENSEN HANNE TANSKA
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 PEN 1 KP VSP
Urosmainen, hyvin kehittynyt ikäisekseen. Vahva pää, joka on kevyesti kiilamainen
hyvät silmät ja korvat. Hyvä otsapenger. Vahva etuosa, hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin
kannettu häntä. Riittävästi kulmautunut edestä, mutta heikosti takaa. Niukat kulmaukset
takana. Hyvä karvapeite ja väritys. Liikkuu hyvin.
Schllendorfs Darling Diana 34323/14 PEN 1 KP ROP
Narttumainen, lyhyt ja jolla on erinomainen runko. Kevyesti kiilamainen hyvin
tasapainoinen pää. Hyvät silmät ja korvat. Vahva eturinta, hyvä kaula, ylälinja ja häntä.
Hyvät etukulmaukset, riittävät takakulmaukset. Vahva luusto ja raajat. Hyvä karvapeite
ja väritys.
Alpenhirts Large 31099/14 JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP
Lyhyt, vahva ja maskuliininen. Kevyesti muotoutunut kiilamainen pää, joka on erittäin
hyvin tasapainossa, erinomaiset korvat, hyväksyttävät silmät. Vahva kuono, virheetön
purenta. Erinomainen kaula, ylälinja ja häntä. Hyvät kulmaukset edessä, hyvä rintakehä.
Hyvät takakulmaukset. Vahva luusto ja raajat. Erinomainen liikkuja, hyvät värit.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 NUO ERI 1 SA PU2 VARA-SERT
Maskuliininen ja vahva, ei saa olla pidempi. Kiilamainen pää, jossa hiven liian leveä
kallo. Erinomaisen tasapainoinen kuono, joka on vahva ja hyvä purenta. Korvien tulisi
kantaa paremmin. Hyvät silmät. Vahva kaula, ylälinja ja hyvä hännän kanto. Hyvin
kulmautunut, edestä ei saa olla enempää kulmautunut. Vahva luusto ja raajat. Liikkuu
erinomaisesti takaa. Hyvä väritys.
Alpenhirts Marlene 41160/13 NUO ERI1 SA PN1 SERT VSP
Hyvä koko ja pituus. Vahva rintakehä, joka ei saa olla leveämpi edestä. Erinomaisesti
muotoutunut pää, jossa on hyvät korvat ja silmät. Vahva kuono, virheetön purenta. Hyvä
kaula, hyväksyttävä ylälinja, hyvin kannettu häntä, hyvät kulmaukset edessä, ja hyvät
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takakulmaukset. Hyvä luusto ja raajat. Liikkuu vapaasti, mutta voisi olla kiinteämpi
edestä. Hyvä karvapeite ja väritys.

20150321 Lahti kv NYGÅRD, TAINA
Alpenhirts Merlino 41157/13 NUO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Tiivis purenta, suuret hampaat, hieman pyöreät silmät,
voisivat olla myös hieman tummemmat. Erinomaiset korvat. Sopiva otsapenger.
Rintakehä saa kehittyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomaisessa lihaskunnossa.
Hyvät raajat ja käpälät. Liikkuu edestä hieman leveästi. Kiva väritys, ja karvan laatu.
Erinomainen häntä.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET EH 1
10 vuotta vanha herra, joka liikkuu ikäisekseen erinomaisesti. Tänään hieman
tuhdissa kunnossa. Vielä siistit hampaat. Tummat silmät, hyvä ilme. Aavistuksen
pitkä lanneosa. Häntä saisi kiertyä paremmin. Erinomainen eturinta. Vaaleahkot tanvärit, turkki lähdössä. Hyvät käpälät. Sopiva raajojen luusto. Saisi olla tiiviimmässä
kunnossa.
Alpenwasser Edelweis 10938/14 JUN EH 1
Erinomaiset mittasuhteet. Kuono-osa saisi olla hiven voimakkaampi. Tummat silmät,
rodunomainen ilme. Erinomaiset korvat. Sopiva kaulan pituus. Eturinnan kehittyä.
Saisi liikkua yhdensuuntaisemmin. Liikkuu edestä kyynärpäät ulos kiertyen ja ranteet
”löpsyen”. Vielä nouseva alalinja. Erinomainen väritys, voisi kantaa häntäänsä
paremmin. Miellyttävä käytös.
20150329 Turku kv BISTER, SOILE
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN EH 1
Erinomaista tyyppiä, riittävä luustoinen ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Hyvä
ylälinja, oikea pään muoto. Hyvät kulmaukset takaosassa, saa vielä vahvistua. Häntä
OK ja kaunis väritys. Liikkuu hyvin, tarvitsee lisää itseluottamusta.
Alpenhirts Merlino 41157/13 NUO ERI 1 SA SERT CACIB VSP
Erinomaisen tyyppillinen, kaunislinjainen ja maskuliininen uros. Oikeat mittasuhteet,
varsin hyvä pää ja ilme. Hyvä runko ja etuosa, hieman niukat takakulmaukset.
Riittävästi kiertynyt häntä ja kauniit värit. Liikkuu varsin hyvin. Sekä koira, että
omistaja tarvitsevat kehätreeniä, mutta koiran luonteessa ei ole mitään vikaa.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET EH 1
Kookas, tukevassa kunnossa oleva vahva maskuliininen uros. Melko hyvä pää, alas
kiinnittyneet korvat. Hyvät raajat, häntä saisi kiertyä tiiviimmin. Turhan hailakat
punaruskeat merkit. Erittäin hyvät sivu ja takaliikkeet, hieman löysyyttä edessä. Hyvä
luonne.
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Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN EH 4
Kookas, hieman pitkärunkoinen narttu, joka on turhan löysässä kunnossa. Selän tulisi
olla tiiviimpi. Melko hyvä pää. Melko suuret korvat. Toivoisin paremman ilmeen.
Hyvin kulmautunut edestä. Hieman niukka polvikulma. Toivoisin korkeammalle
kiinnittynyttä ja tiiviimpää häntää. Liikkuu hyvin ja miellyttävä luonne.
Hakuhauskan Bestis Hanna 36362/14 JUN ERI 1
Erinomaista tyyppiä ja kokoa. Hyvin feminiininen narttu, hyvät mittasuhteet. Varsin
hyvä pää, suurehkot korvat. Hyvä runko ja häntä, hyvin kulmautunut edestä. Hieman
taipuisat ranteet. Takaosa voisi olla vieläkin vahvempi. Hyvät värimerkit. Liikkuu
varsin hyvin, kunhan hyppelyltään ennättää , hyvin ystävällinen ja iloluonteinen.
Hakuhauskan Bikkumusta-Bea 36361/14 JUN EH 3
Kookas hieman pitkärunkoinen narttu, jolla hieman pehmeyttä selässä. Pää saisi vielä
kehittyä. Suuret korvat. Hyvin kulmautunut edestä, niukasti takaa. Hyväksyttävä
häntä. Liikkuu sivusta hyvin, takaa hieman ahtaasti. Takaosa saa vielä vahvistua,
hyvä luonne.
Hakuhauskan Bonus-Birkko 36363/14 JUN ERI 2
Sopivan kokoinen, hyväluustoinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Varsin hyvä
ylälinja. Lupaava pää, suuret korvat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Häntä OK
hyvä väritys. Liikkuessa takaosa nousee, liikkuu varsin hyvin kun hyppelyltä
ennättää. Ystävällinen ja iloinen luonne.
Cresta von Hundwil 43293/13 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACACIB
Sopivan kokoinen feminiininen narttu, hyvä luusto. Erinomainen runko, hyvä pään
muoto, hieman epävakaat korvat. Hyvät raajat ja häntä. Hieman pehmeyttä selässä.
Väritys ja liikkeet OK. Miellyttävä luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Kookkaan puoleinen, kaunislinjainen, hyvärakenteinen ja hyvärunkoinen narttu.
Hyvä pää. Aavistuksen alas kiinnittyneet hieman suuret korvat. Hyvät raajat ja
riittävän tiivis häntä. Erinomaiset liikkeet ja luonne.
Kennel Hakuhauskan (Bestis-Hanna, Bikkumusta-Bea, Bonus-Birkko,BukariBertti KASV 1
4 junioria kaikki samasta pentueesta. Ikäisekseen hyvin kehittyneitä, päät eivät vielä
valmiita, takaosat saavat vielä vahvistua, myös selät kiinteytyä. Kaikilla ihanat
luonteet.
20150411 Kankaanpää rn FINNE, LENI
Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 JUN ERI 1
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Oikeat mittasuhteet, riittävä luusto. Lähes oikealinjainen pää. Hieman poskia, vielä
pennun ilme. Hyvä kaula. Seistessä hieman takakorkea. Ikään sopiva eturinta ja
rintakehä. Hieman pitkä lanneosa, OK takakulmaukset. Hieman alas kiinnittynyt
häntä, jossa avoin kierre. Oikea askelpituus. Hieman synkkä väritys.
20150412 Vaasa kv ÅKERSSON, CARIN
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN ERI 1
Feminiininen narttu, joka on ikäisekseen hyvin kehittynyt, hyvän muotoinen pää,
silmäluomet voisivat olla paremmin pigmentoituneet. Pienet hyvin asettuneet korvat.
Hyvin muotoutuneet kylkiluut. Seistessä selkälinja saisi olla kiinteämpi. Hyvin
asettuneet olkapäät. Hiven niukat kulmaukset takana. Liikkuu riittävällä
askelpituudella. Väritys on hyvä, seistessä hieman takakorkea.
Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 JUN ERI 2
Feminiininen narttu, joka on tämän päiväisessä kunnossa hieman kevyt. Hyvin
muotoutunut pää, erinomainen selkälinja. Rintakehä on vielä hiven litteä. Hiven
avonaiset kulmaukset edessä ja takana. Toivoisin hännän kiertyvän tiukemmalle
kerälle. Liikkuu hyvällä askelpituudella, yhdensuuntaisti ja hyvin edestä ja takaa.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Pää on hyvä ja kolmionmuotoinen. Eturinta voisi
olla hiven selvempi, hyvin muotoutuneet kylkiluut. Hyvä ylälinja. Rodulle tyypilliset
kulmaukset. Hyvin asettunut häntä. Liikkeessä hyvä työntövoima. Hyvät värimerkit.
Ulaani Unikko 42654/11 VAL ERI 2
Feminiininen narttu, kolmion muotoinen pää, jossa on hyvä kallon leveys. Mantelin
muotoiset silmät. Hyvin asettuneet hieman suuret korvat. Riittävästi kaulaa. Toivoisin
hieman kiinteämpää selkälinjaa. Hiven takakorkea seistessä, mutta OK liikkuessa.
Hyvä leveä ja syvä rintakehä. Rodulle tyypilliset kulmaukset. Liikkuu hyvällä
askelpituudella., mutta takaliikkeissä saisi olla parempi työntövoima. Hiven
avonainen häntä.
20150419 Outokumpu rn AHLMAN-STOCKMARI, TANYA
Alpenhirts Large JUN EH 1
1v. Maskuliininen kookas uros, hyvä kallo-osa. Isot korvat. Oikea kuono-osan
vankkuus. Kaunis kaula, hyvä eturinta, olkavarsi saisi olla viistompi. Toivoisin
hieman lyhemmäksi rungon mittasuhteita. Ylälinja vielä pentumaisen pehmeä.
Hieman löysäkierteinen häntä. Oikeanlaatuinen karvapeite. Hyvä käytös. Toivoisin
kootummat käpälät liikkeessä. Liikkeiden tulee vakiintua.
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Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 JUN ERI 1
Hyvänkokoinen juniorinarttu Hyvä kallo-osa ja korvien sijainti. Toivoisin hiven
tummemmat silmät. Kuono-osa saisi olla hiven täyteläisempi silmien alta. Hyvä
etuosa, kokoon sopiva runko ja raajojen luusto. Toivoisin tasaisemman ylälinjan.
Oikea karvapeitteen laatu. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin sivulta. Ylälinjan tulee vielä
vakiintua.
20150503 Tampere kv HÖLLBACHER, GABRIELA
Alpenhirts Merlino 41157/13 ERI 1 SA PU2 SERT CACIB
2v vanha hyvin kehittynyt uros, jolla on tyypillinen pää. Virheetön purenta. Silmät
voisivat olla hiven tummemmat. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Hyvä häntä.
Tyypilliset kulmaukset. Virheetön liikunta. Tarvitsee hieman kehäharjoitusta.
Alpenhirts Ulmus 23590/05 VET ERI 1 SA PU 1 VSP VET ROP
10 vuotta vanha, erittäin hyvässä kunnossa oleva uros. Virheetön purenta. Silmät ovat
hyvän väriset. Virheettömät korvat. Seisoo erinomaisesti. Upeat kulmaukset.
Täydellinen ylä- ja alalinja. Liikkuu erinomaisesti.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI 2
10 vuotta vanha, hyvin rakentunut uros. Virheetön purenta. Korvat voisivat olla
paremmin asettuneet. Virheettömät kulmaukset. Hyvä alalinja, hiven periksi antava
ylälinja. Hyvä häntä. Uros esitetään hiven hyvin ruokittuna. Sujuvat liikkeet.
Kastroitu, eläinlääkärin todistus esitetty.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 NUO ERI 1 SA PN2 SERT VARACACIB
16 kuukautta vanha, ihana narttu, erittäin kaunis pää, tummat silmät. Virheettömät
korvat. Seisoo hyvin, hyvät kulmaukset. Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Valitettavasti
häntä on hieman alas asettunut, seistessä koira ei kanna häntäänsä oikein,
liikkuessaan kantaa häntäänsä hyvin.
Alpenhirts Olivia 36537/10 VAL ERI 1 SA CACIB ROP
Melkein 5 -vuotias narttu, joka on hyvin rakentunut ja jolla on feminiininen pää.
Virheetön purenta. Tyypillinen kallon muoto. Silmät voisivat olla hiven vähemmän
pyöreät. Seisoo erinomaisesti ja hyvät kulmaukset. Hyvä ylä- ja alalinja. Liikkuu
erinomaisesti.
Kennel Alpenhirts (Merlino, Ulmus, Uwe, Olivia) KASV 1 KP
Jälkeläisillä on hyvät päät ja tyypillinen väritys. upea kunto vanhoilla koirilla.
20150510 Lahti r LAWLESS, PAUL
Alpenwasser Edelweis NUO ERI 1
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16 kk, hyvän kokoinen, viehättävät silmät ja ilme. Korvat ovat hyvin asettuneet.
Hyvä luusto, hiven jyrkkä olkavarsi. Seisoo kyynärpäät ulospäin. takakulmaukset on
hyvät. Hyvä hännän asento. toivoisin tasapainoisempia sivuliikkeitä.
20150510 Harjavalta rn OKLESCEN, LIDIJA
Cresta von Hundwil NUO ERI 1 SA PN1 SERT ROP
Erinomainen koko ja mittasuhteet. Erittäin hyvin muotoutunut pää. Tummat silmät.
Hyvin kannetut korvat. Tasainen selkälinja. Erinomaiset kulmaukset ja
yhdensuuntaiset raajat. Hyvät värimerkit. Hyvin tasapainoiset liikkeet.
20150514 Helsinki ER-SPKL SAVOLAINEN, TUULA
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI 1 SA PU 1 ROP VET-ROP
10v. uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää. Tummat silmät. Hyvät korvat.
Erinomainen eturinta ja rungon tilavuus. Erinomainen häntä. Hyvä takaosa. Hieman
lyhyet olkavarret, kuitenkin viistot. Takaliikkeet varvasahtaat. Etuliikkeissä löysyyttä.
Sivuliikkeissä hyvä askel. Hyvä karva, väri jo hieman haalistunut.
Hakuhauskan Bestis-Hanna 36362/14 JUN ERI 2 SA PN2 VARASERT
11kk. Erinomaiset mittasuhteet, oikealinjainen pää. Hyvät tummat silmät, hyvät
korvat. Hieman takakorkea. Erinomainen häntä. Hyvä eturinta. Hieman suorat
olkavarret. Tilava runko. Etuliikkeet saavat tiivistyä. Reipas sivuaskel, Hyvä väri ja
karvanlaatu.
Hakuhauskan Bonus-Birkko 36363/14 JUN ERI 1 SA PN1 SERT
11kk. Erinomaiset mittasuhteet, hyvä ylälinja. Oikealinjainen pää, tummat silmät,
hieman kapea häntä. Erinomainen häntä. Hyvä eturinta. Tilava runko. Hyvä karvan
laatu ja värit. Yhdensuuntaiset leikkisät edestakais liikkeet.
20150516 Rauma kr NARESLESKI, SLOBODAN
Hakahauskan Aikapoika 19406/13 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP FI MVA
Kaksi vuotta vanha uros. Erittäin hyvää tyyppiä. Erittäin kaunis pää. Virheetön
purenta. Hyvin kehittynyt rintakehä. Suorat eturaajat. Erittäin hyvin kulmautunut
takaa. Miellyttävä ylälinja. Häntä on hyvin asettunut ja kannettu. Erinomaiset
liikkeet. Hyvin miellyttävä vanha luonne.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT
12 kuukautta vanha, erittäin miellyttävä narttu, Miellyttävä pää virheetön purenta.
Hyvin tasapainoinen runko. Suorat eturaajat. Hyvin kulmautunut takaraajat. Toivoisin
vahvempaa ylälinjaa. Häntä on hyvin asettunut ja hyvin kannettu. Virheetön liikunta.
Belcardo-juniori.
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Betty vom Schlosscappi 27589/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP
Korrekti narttu. Hyvän kokoinen ja hyvät mittasuhteet. Miellyttävä pää, virheetön
purenta. Hyvin tasapainoinen runko. Hyvin kehittynyt rintakehä. Suorat eturaajat.
Toivoisin paremmin kulmautuneita takaraajoja. Hyvä ylälinja. Häntä on hyvin
asettunut ja se kannataan oikein. Virheettömät liikkeet.
20150517 Varkaus kv BLAHA, MONICA
Schellendorfts Darling Diana JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Erinomainen pää ja pigmentti. Erittäin hyvä asentoiset korvat. Hyvä etuosa
miellyttävä ylälinja ja runko. Kulmaukset OK. Hyvä luusto ja väritys. Liikkuu erittäin
hyvin. RC-JUN.
Ulaani Unna 42652/11 VAL ERI 1 SA PN 2 CACIB
Hyvä tyyppi, erinomainen pää ja väritys. Erittäin hyvä korvien asento. Hyvä
rintakehä ja ylälinja. Kulmaukset ja liikkeet OK. Virheetön väritys.
20150523 Lahti rn WHITMARSH, ANITA
Alpenwasser Edelweis 10938/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT
Erinomainen kokonaisvaikutelma, hiven takakorkea. Erittäin hieno rotunsa edustaja.
Luonnollisesti vielä kehittymätön. Hyvin feminiininen, hyvärunkoinen. Pään tulee
kehittyä, mutta ansaitsee SA:sa.
20150524 Kajaani rn NYMANN, GUNNAR
Alpenhirts Large 31099/14 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT
14 kk. Täyteen kokoon kasvanut uros. Nyt jo erinomainen massa. Hyvä täyttynyt
eturinta. Hyvin muotoutunut pää. Hyvä pigmentaatio. Saksi purenta. Hyvä kallo ja
korvien asento. Hyvä kaula Ylälinja voisi olla hiven vahvempi. Virheetön hännän
asento ja hännän kanto. Liikkuu hiven ahtaasti takaa. Hyvät sivuliikkeet. Miellyttävä
karvapeite ja väritys.
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN EH
Ikäisekseen riittävästi kokoa ja massaa. Saksipurenta. Silmät voisivat olla paremman
muotoiset, Hyvä kallo ja korvien asento. Hyvä kaula. Normaalit kulmaukset. Oikein
asettunut ja oikein kannettu häntä. Oikea karvapeite ja väritys. Toivoisin enemmän
kulmauksia. Hiven ahdas takaa. Liikkeessä täytyy ylälinjan olla parempi. Edestä
liikkeet OK.
20150524 Helsinki kv EISNER, USCHI
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Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB VSP
Tyypillinen pää ja ilme. Virheetön purenta. Vaaleat silmät. Suora selkä. Hyvät
kulmaukset. Hännän tulisi kiinnittyä korkeammalle. Hyvä luusto. Liikkuu hyvin,
ystävällinen.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN ERI 1 SA PN 2 VARASERT
Erittäin hyvä pää ja ilme, vaaleat silmät. Hyvä korvien asento. Suora selkä. Hyvät
kulmaukset. Hyvä hännän asento ja kanto. Riittävästi rintakehää ikäisekseen. Liikkuu
hyvin. Ystävällinen.
Alpenwasser Edelweis 10938/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB ROP
Miellyttävä pää ja tyypillinen ilme. Hyvä ylälinja. Hyvin kulmautunut, hyvä
rintakehä ja hännän kanto. Liikkuu elegantisti, ystävällinen.
20150530 Lieksa rn SALOHALLA, HILKKA
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 AVO ERI 1 SA SERT ROP FI MVA
Kooltaan ja mittasuhteitaan oikea sopivan vahva uros, hyvä purenta, silmät ja korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja, eturinta ja runko. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä karvapeite ja
väri. Hyvä hännän kiinnitys ja häntä. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Marlene 41160/14 NUO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen, ikäisekseen hyvin kehittynyt narttu. Hyvä
purenta, silmät ja korvat, hyvä kaula ja ylälinja, erinomainen eturinta ja rintakehä.
Erinomainen luusto ja käpälät, erinomainen karvapeite. Liikkuu hieman löysin
kyynärpäin, muuten erittäin hyvin. Erinomainen häntä.
20150607 Riihimäki kr ZAGE, LIGITA
Alpenwasser Edelweis 10938/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT
Hyvä tyyppi ja mittasuhteet, pää jossa on vahva kuono. Erinomaista tyyppiä. Suora
ylälinja liikkeessä, mutta voisi olla parempi seistessä. Hyvin kehittynyt runko,
virheettömät kulmaukset. Liikkuu hyvin rauhallinen luonne.
20150613 Alavus kr VAKKILAINEN, SANNA
Schellendorfs Dazzling Desire FI34325/14 JUN EH 1
Reilun vuoden ikäinen. Hyvän tyyppinen, tässä kehitysvaiheessa vielä kevyen
kokonaiskuvan antava. Hyvä pään muoto, keskiruskeat oikeanmuotoiset silmät.
Purenta OK. Riittävä eturinta ja raajojen luusto. Oikea rintakehän muoto, mutta volyymia
saa tulla vielä kehityksen myötä. Pitkä lanne, oikein kulmautunut takaa. Oikea häntä.
Erinomainen käytös.
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20150614 Salo kr BOND, JOHN
Ronetta´s Blondie FI33466/09 VAL ERI 1 SA PN1 ROP
Todistus purennasta. Pää on virheetön samoin korvien asento. Hyvä kuiva pää. Hyvä
kaulan pituus. Hyvä rintakehä. Värimerkit ovat hyvät ja oikeat. Mukavat kiinteät raajat
Hyvä kunto. Liikkeet ovat hyvät.
20150704 Tuusula kr KÄRKÄS LEILA
Alpenwasser Edelweiss FI10938/14 NUO EH1
Mittasuhteitaan aavistuksen pitkärunkoinen, erinomainen kaunisilmeinen pää, hyvä kaula
ja etuosan rakenne, hieman luisu lantio, hyvä häntä. Takaosa saisi olla hiven paremmin
kulmautunut, sopiva luusto. Hyvä rintakehä, liikkuu sopivalla askelpituudella, mutta
liikkuessaan kovin takakorkea. Hyvä karva, miellyttävä käytös.
20150711 Oulu kv YANCHEV OLEG
Hakuhauskan Bukari-Bertti FI36368/14 JUN EH 1
Erittäin hyvää tyyppiä, isokokoinen, pitkä pää, erittäin kiva väritys, punanen-valkoinen
musta maski. Ei hyvä pigmentointi nenässä, Ei ongelmia hampaissa, ei hyvä luonne.
20150712 Oulu kv NAGLER MAGAL YOLANDA
Hakahauskan Bukari-Bertti FI36368/14 JUN EH 1
Nuori uros, tyypillinen, ilman kehäkokemusta, tarvitsee harjoitusta ja sosiaalistamista.Pää
on tasapainossa rungon kanssa. Ihanat tummat silmät. Hyvät korvat ja
purenta.Tasapainoinen kaula. Ikäisekseen sopiva runko. Keskinkertaisesti kulmautunut
takaa.Tarvitsee kokemusta liikkeisiin.
20150719 Hyvinkää kr DESCHUYMERE NORMAN
Alpenwasser Edelweiss FI10938/14 NUO ERI 1 SA 2 VARASERT
Täydellinen saksi purenta, vahva narttu, jolla on hyvä pää ja kallo. Erittäin hyvä kuono,
tummat silmät . Hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, ehkä hiven lyhyempi selkä, ja lantio
tippuu. Hyvä rintakehä ja eturinta, hyvä luusto. Liikkeet takaa kapeat, löysät edestä.
Cresta von Hundwil FI 43293/13 AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP FIMVA
Täydellinen saksipurenta, erittäin hyvää tyyppiä,miellyttävä pää ja hyvä kallo. Erittäin
hyvä kuono. Hyvät silmät ja korvien asento. Hyvät värimerkit. Erittäin hyvä runko ja
vahva selkä. Hyvä rintakehä ja eturinta, hyvin kulmautunut ja hyvä luusto. Taka liikkeet
ovat hiven kapeat. Hyvä häntä.
20150719 Ylivieska kv HOLM MARIANNE
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Ronetta´s Blondie FI33466/09 VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP
Tasapainoinen narttumainen. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme, hyvä kaula.
Erinomainen runko. Erinomaiset, kulmauksiltaan tyyppilliset raajat. Oikea häntä.
Erinomainen liikkuja.
20150725 Helsinki kv FAGERSTRÖM, RUNE
Alpenhirts Merlino FI41157/13 AVO ERI 1 SA SERT CACIB ROP FI MVA
2v, kookas uros, hyvä sukupuolileima. Hyvä pään muoto, sopiva otsapenger. Hieman
vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvät korvat, tyypillinen kaula, Tasapainoiset
kulmaukset edessä ja takana. Hyvä runko. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä leveä reisi.
Tyypillinen kinner. Hyvä luusto, hyvä karva ja häntä Liikkuu hyvin. Hieno luonne.
Alpenwasser Edelweiss FI10938/14 NUO EH 1
1,7 v vielä kesken kehityksen. Voimakkaasti takakorkea vielä. Hyvä koko. Hyvä
kiilanmuotoinen pää. Sopiva otsapenger. Hyvä silmien muoto. Hyvät posket. Hyvä kaula.
Riittävä eturinta, hyvä runko. Lanneosa saisi olla vahvempi ja tiiviimpi.Polvikulma saisi
olla matalammella, hyvin kiertynyt, mutta hieman alaskiinnitynyt häntä. Hyvä karva.
Kapeat etuliikkeet. Kiva luonne. Tarvitsee lisää aikaa.
Alpenhirts Nea FI18705/12 AVO ERI 1
3v. hieman tuhdissa kunnossa esitetty narttu. Hyvä koko. Hyvät nartun mittasuhteet, hyvät
pään linjat. Otsapenger ei saa tulla voimakkaammaksi. Hyvät korvat. Silmät voisivat olla
tummemmat, muutoin hyvä ilme.Hyvä kaula. Tilava runko. Tasapainoiset kulmaukset.
Hyvä luusto. Hyvät raajat ja käpälät. Hyvä tiivis karvapeite. Hyvä häntä Miellyttävä
luonne.Normaalit liikkeet.
Alpenhirts Olivia FI36537/10 VAL ERI 1 SA CACIB VSP
5 v. Erinomainen koko , hyvät rungon mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, jossa sopiva
pituus ja voimakkuus. Tyypillinen otsapenger. Hyvä kaula. Tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana. Hyvä runko, sopiva luusto. Hyvät raajat ja käpälät. Karva ei parhaassa
kunnossa tänään. Hyvä häntä. Ruskea väri saisi olla syvempi. Liikkuu erittäin hyvin.
20150726 Mikkeli kv HUBENTHAL, RODI
Alppikellon Oleksi 45358/12 VAL EVA
Ei halua näyttää hampaita. Ei voi arvostella.
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
Hakuhauskan Brinsessa-Ella 36360/14 JUN ERI 2
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Hyvin kehittynyt.Oikeat suhteet, mutta hivenen liian korkea takaa. Tyypillinen pää.
Miellyttävä kaula ja etuosa. Kääntää kyynärpäitä hiven ulospäin. Hyväksyttävät
takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu aika hyvin.
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 JUN ERI 1
Riittävästi kehittynyt. Hyvät mittasuhteet. Feminiininen pää.
Hyvä kaula ja ylälinja. Rintakehä voi yhä kehittyä. Hyvin kulmautunut edestä. Tarvitsee
hiven lisää kulmauksia. Liikkuu hiven liian ahtaasti takaa. Riittävän pitkä askel.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 1 SA ON1 CACIB ROP
Erittäin miellyttää tyyppiä. Ei saa tulla raskaammaksi. Hyvä pää ja ilme. Hyvä kaula,
vahva selkä. Virheettömät kulmaukset. Liikkuu hyvin.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL 2 SA VARACACIB
Erittäin hyvää tyyppiä. Tyypillinen pää, feminiininen. Riittävä kaula. Ylälinja ei ole täysin
suora. Hyvä rintakehä ja etukulmaukset. Hyväksyttävät taka kulmaukset. Kääntää
kyynärpäitä hiven ulospäin, muuten hyvät liikkeet.
20150801 Iisalmi kv AALTONEN, PIRJO
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP ROP-JUN
Ryhdikäs hyväluustoinen uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvät pään mittasuhteet, hyvin
asettuneet korvat.Hyvä ylälinja. Hyvin kiertynyt häntä. Sopusuhtaisesti kulmautunut.Hyvä
rintakehän syvyys. Liikkuu hieman malttamattomasti, mutta halutessaan hyvällä
askeleella.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 AVO ERI1
Koon ylärajoilla oleva uros. Selvä suku sukupuolileima. Hyvä luuston vahvuus. Voisi
olla lanneosaltaan hieman lyhyempi ja tiiviimpi. Häntä voisi olla hiven korkeammalle
kiinnittynyt, Riittävän tiiviisti kiertynyt. Sopusuhtaisesti kulmautunut. Hyvä
rintakehän syvyys. Tyypillinen pää ja ilme. Hyvät värimerkit. Hyvät edestakaiset
liikkeet. Liikkuessaan hieman takakorkea.
Schellendorfs Darling Diena 34323/14 JUN ERI1
Selvän sukupuolileiman omava narttu, voisi olla lanneosaltaan hieman lyhyempi.
Hieman pehmeyttä selässä. Oikeat pään mittasuhteet.Hieman vaaleat silmät. Riittävä
rintakehän syvyys. Varsin tasapainoiset kulmaukset. Häntä voisi olla korkeammalle
kiinnittynyt. Hyvin kiertynyt. Liikkuu hyvin sivulta ja edestä. Hieman ahtaat
takaliikkeet.
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
20150802 Pori kv KIPINÄ, MARKKU
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Hakahauskan Aikapoika 19406/13 VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP
Ryhdikäs, melko kevytluustoinen uros, jolla on hyvä ylälinja ja häntä, hyvä pää
kuono-osaltaan, hyvät korvat, turhan pyöreät silmät, jotka saisivat olla tummemmat.
Hyvät korva,turkki ja väritys ok. Liikkuu hyvällä sivuliikkeellä.
Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 JUN ERI1 SA PN2 VARASERT
Hyvä koko, hieman pitkä lanne, hyvä ylälinja ja häntä, voisi olla takaa
voimakkaammin kulmautunut. Hyvä etuosa, hyvä rintakehä, vahva kaula. Hyvä pään
muoto, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Vahva purenta. Hyvät silmät
korvat. Karva ja väritys ok. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä.
Eijatuun Winterzeit 13747/12 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP
Hyvä koko ja mittasuhteet. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä raajojen luusto. Hyvä
ylälinja ja häntä.Vahva kaula. Hyvän muotoinen ja hyvä ilmeinen pää, hyvä kuonoosa. Hyvät silmät ja korvat. Liikkuu riittävällä sivuliikkeellä. Turkki ja väritys ok.
20150808 Nokia r AI-BACHY, ANITA
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
Hammastodistus esitetty: oikea max1 oikea max 2 poistettu
6v. erinomaista tyyppiä, oikeat mittasuhteet, oikea pään muoto. Hyvät korvat ja
silmien muoto.Oikeat pään linjat, hyvä kaula. Tiivis selkä. Erinomainen häntä.
Erinomaiset kulmaukset. Erinomainen rintakehän muoto ja pituus. Hyvä luusto ja
käpälät. Erinomaiset liikkeet. Erinomainen karvapeite ja värimerkit.
Eijatuun Riimi 15226/7 VET EH 1
8,5 v. Oikeat mittasuhteet, hieman pyylevässä kunnossa esitetty veteraani. Oikean
muotoinen pää ja hyvät pään linjat.Hyvän muotoiset silmät, hyvät korvat. Hyvä kaula
ja selkä. Löysä häntä. Hyvä rintakehän muoto ja pituus. Oikein kulmautuneet raajat.
Liikkuu tänään epäpuhtaasti edestä. Vej 5. varvas poistettu, todistus esitetty. Hyvä
karva ja värimerkit.
20150808 Joensuu kv LENKA FAIRAISLOVA
Alpenwasser Edelweis 10938/14 NUO ERI 1 SA PN 2 VARASERT
VARACACIB
Elegantti narttu, jolla on oikeat pään mittasuteet. Hyvä väri, virheettömät selkä ja
häntä. Seisoo hiven ahtaasti takaa. Terveet liikkeet.Ystävällinen luonne.
Erinomaisesti esitetty.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 AVO ERI 1 SA PN1 SERT CACIB ROP
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Narttu, joka on erinomaista tyyppiä, erittäin miellyttävä pää. Rintakehä ei ole vielä
kehittynyt tarpeeksi. Virheetön purenta. Hyvä häntä ja raajat, liikkuu erinomaisesti,
miellyttävästi esitetty.
20150908 Joensuu kr HARSANYI, PETER
Alpenwasser Edelweis 10938/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Isokokoinen. Riittävästi luustoa. Erinomainen pään tyyppi. Miellyttävä ilme. Hyvät
silmät. Hyvä kaula. Hyvän muotoinen. Keskinkertainen rintakehä. Virheettömät
takaraajojen kulmaukset. Liikkuessa täytyy olkapäiden asettua paremmin. Hyvä
luonne.
20150809 Turku kr SARMONT, TAMARA
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 PEN 1 KP ROP
Erittäin kaunis pentu, joka on havannan värinen. Hyvä väri ja valkoiset värimerkit.
Hyvä häntä. Ideaali purenta. Hyvin lupaava.
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 VAL EH 1
Hyvän kokoinen keskinkertainen luusto.Runko on ilmava seistessä. Rintakehä ei ole
riittävästi kehittynyt. Erittäin hyvä pää. Häntä kieryy vai yhden kierroksen. Hieman
epäsymmetriset värimerkit rinnassa.
Betty vom Schlosscappi 27589/14 NUO ERI 1 SA PN 2 VARASERT
Hyvän kokoinen ja luustoinen. Hyvä pää ja hyvä väri. Ideaalit korvat, täydellinen
saksipurenta. Hiven ilmava runko.Keskinkertaisesti kulmautunut. Hyvin kiertyvä
häntä.Hyvä luonne.
Gara-Lena vom Försterrain 55507/13 AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
2-vuotias Hyvän kokoinen, erittäin hyvin kehittynyt runko ja kulmaukset. Hyvin
temperamenttinen. Hyvin symetriset värimerkit. Hyvä 1,5 kierrosta kiertynyt häntä.
20150816 Kotka kv GONZALBO, MAITE
Alpenwasser Edelweiss NUO H
Miellyttävä narttu, hyvä pää ja mittasuhteet. Ylälinja nousee hivenen.Hiven avonaiset
kyynärpäät ja hiven suora takaa. Häntä kiertyy. Hyvä luonne.
20150822 Rovaniemi r DELMAR, SEAN
Hakahauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN HYL
Hyvät pään mittasuhteet. Silmät ovat hyvin asettuneet ja hyvän muotoiset.
Erinomainen etuosa. Hyvä ylälinja. Hyvät ja vahvat kintereet.Hyvä ja vapaa liikkuja.
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Suhtautuminen tuomariin:vihainen
20150822 Kouvola kr REKIRANTA, PAULA
Acer 15080/15 PEN 1 KP ROP
7 kk Erittäin hyvin kehittynyt urospentu, jolla hyvä raajojen luusto, oikean mallinen
uroksen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Vahva kaula. Erinomainen eturinta ja
rintakehä. Hieman pitkä lanne. Oikein kulmautuneet raajat. Selässä vielä pennun
kehittymättömyyttä. Liikkuu ja esiintyy erittäin hyvin. Miellyttävä pentu.
Alppikellon Oleksi 45358/12 VAL ERI 1
Tyypiltään erinomainen, hyvä kallo, riittävä kuono-osan vahvuus, valpas ilme. Vahva
kaula, hyvä ylälinja, hieman matala rintakehä.Hyvä lihaksikas reisi. Oikein
kulmautuneet raajat. Liikkuu sivulta hyvin kapeasti takaa.
Alppikellon Elking 32856/07 VET ERI 1 SA PU 1 VSP ROP-VET
8-v. Hyväkuntoinen, erinomainen tyyppi. Vahva urosmainen pää. Hyvät silmät, ilme
ja korvat. Vahva kaula. Hyvä rinnan syvyys. Hieman niukat takakulmaukset. Vankka
luusto. Yhden suuntaiset liikkeet.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 AVO EH 1
Erittäin hyvän tyyppinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Raajojen luusto on kokoon
nähden hieman voimakkaampi. Hyvä kallo, hiven kevyt kuono-osa. Hyvä kaula.
Pystyt lavat ja suora olkavarsi.Riittävä rintakehän syvyys. Oikea hännän kiinnitys.
Saisi kantaa häntäänsä paremmin. Hyvä karvapeite. Liikkeessä riittävä askelpituus.
Hiven vaisu esiintyminen.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
Tyypiltään ja mittasuhteitaan erinomainen vankkarunkoinen narttu. Erinomainen
pään malli. Rodun omainen ilme. Vahva oikea asentoinen kaula. Hyvä ylälinja.
Erinomainen runko ja eturinta. Erinomainen luusto ja käpälät, sekä karvapeite.
Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvä askelpituus. Rodunomainen kokonaisuus.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI 2
Erinomainen tyyppi, narttumainen kokonaisuus. Aavistuksen pitkärunkoinen. Oikean
mallinen nartun pää. Hyvät silmät ja ilme. Hyvä kaula, hieman pehmeyttä selässä.
Lanne osa voisi olla lyhyempi. Häntä voisi olla tiiviimmin kannettu. Oikein
kulmautunut. Vaivaton liikunta.
Kennel Alppikellon (Olympia, Oleksi, Elking, Idoli) Kasv 1 KP
Kolme eri yhdistelmää, Ryhmä tyypiltään erittän hyviä, hieman eri kehitysvaiheessa
olevia yksilöitä. Hyvät pään mallit ja ilmeet. Hyvä karvapeite ja rodunomaiset
liikkeet.
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20150829 Helsinki e SEILER, REGULA
Alpenhirts Kasanova 24586/15 PPEN 1 KP
5 kuukautta vanha pentu, jolla on hieno pää. Vahva luusto. Vahva ilmeikäs pää.
Hyvin kehittynyt rintakehä. Vahva selkä. Kauniisti kiertynyt ja kannettu häntä.
Erittäin hyvät eturaajat, takaraajat ovat hyvin kulmautuneet. Hyvät liikkeet, mutta
vielä hiven löysät.
Alpenhirts Kasper 24585/15 PPEN 2 KP
Komea tiivis uros joka on hyvin ilmeikäs. Kaunis pää ja hyvät mittasuhteet. Vahva ja
kehittynyt rintakehä. Edestä aika hyvin ja takaa hyvin kulmautunut. Hyvin kiertynyt
ja kannettu häntä. Säännölliset liikkeet. Varma ja ystävällinen.
Alppikellon Upea Upi 26399/15 PPEN 3
5 kuukautta vanha pentu, vahva kehittynyt runko. Kaunis pää, päälaki on hiven
pyöreä. Erittäin kauniisti kehittynyt eturinta. Edestä aika hyvin kulmautunut, takaa
hyvin. Valitettavasti häntä ei kierry rullalle. Säännölliset liikkeet. Varma ja
ystävällinen.
Alppikellon Urhea Uki 26398/15 PPEN 4
5 kuukautta vanha pentu, jolla on kaunis pää ja erittäin kauniit tummat silmät. Hyvä
ylä ja alalinja. Vielä puuttuu hieman syvyyttä ja leveyttä, mutta hyvä eturinta. Hyvin
kulmautunut etu sekä takaraajat. Valitettavasti ei kierrä häntäänsä rullalle. Liikkeessä
kaunis askellus. Varma ja ystävällinen.
Acer 15080/15 PEN 1 KP ROP PU 1 pentu
7 kuukautta vanha, nuori uros, jolla on erittäin kaunis pää. Keskiruskeat silmät.
Erittäin kaunis ylä- ja alalinja. Hyvin kehittyneet eturaajat ja eturinta. Erittäin hyvin
kiertynyt ja kannettu häntä. Erinomaiset liikkeet. Varma ja ystävällinen.
Apollo 15081/15 PEN 3 KP
7 kuukautta vanha, nuori uros, jolla on erittäin kaunis pää ja keskiruskeat silmät.
Erinomainen kaula ja rintakehän linja. Erinomaisesti kannettu häntä. Erittäin hyvä
ylä- ja ala linja. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeessä on paljon
potkua, vielä löysät kyynärpäät. Varma ja ystävällinen.
Asilus 15083/15 PEN 4 KP
8 kuukautta vanha, nuori uros, jolla on kaunis pää. Valitettavasti hieman avonaiset
huulet. Hyvä ylä- ja alalinja. Olkavarsi on liian lyhyt. Takaa hyvin kulmutunut.
Sivuliikkeet ovat säännölliset, edestä astuu ristiin, löysät kyynärpäät.
Tailtiimin Leppoisa Leo 13473/15 PEN KP
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8 kuukautta vanha nuori uros, jolla on kaunis pää. Hiven avoimet huulet. Hyvin
kehittynyt rintakehä. Selkä hiven pehmeä. Olkavarsi hieman lyhyt, takaraajat hyvin
kulmautuneet. Liikkeet ovat sujuvat ja säännölliset. Kyynärpäät ovat löysät Virheetön
häntä. Varma ja ystävällinen.
Tailtiimin Lupaava Leevi 13474/15 PEN 2 KP
8 kuukautta vanha nuori uros, jolla on kaunis pää ja keskiruskeat silmät, hyvä
rintakehän syvyys, lantio on hieman pitkä. Olkavarsi on hiven lyhyt. Takaraajat ovat
hyvin kulmautuneet. Erittäin kauniit ja oikeat liikkeet. Varma ja ystävällinen.
Alpenhirts Kiira 24596/15 PPEN 1 KP
5 kuukautta vanha, erittäin kaunis narttu, jolla on kaunis pää, mutta hieman
avonaisesti kannetut korvat. Erinomaisesti kehittynyt runko jossa on ihanteelliset
mittasuhteet. Ihanteellisesti kiertynyt häntä. Eturaajojen olkavarsi on lyhyt. Takaa
hyvin kulmautunut. Takaraajojen liikkeessä on paljon potkua, valitettavasti
kyynärpäät ovat löysät, varma ja ystävällinen.
Alpenhirts Kitty 24395/15 PPEN 3 KP
5-kuukautta vanha pentu, jolla on kaunis pää ja tummat silmät. Oikea korva on
virheetön, vasen taittunut. Hyvä rintakehän tilavuus ja rintakehän syvyys.
Valitettavasti tällä hetkellä hyvin takakorkea. Säännölliset liikkeet, eturaajat antavat
periksi. Varma ja ystävällinen.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 PPEN 4
5-kuukuatta vanha pentu, joka valitettavasti pelkää ja tarvitsee vielä kehäharjoitusta.
Kaunis pää ja erittäin tummat silmät. Hyvä ylä- ja alalinja. Hyvä kiinteä selkä. Häntä
ei kierry lainkaan. Kauniit ja säännölliset liikkeet, häntä ei kierry lainkaan.
Suhtautuminen tuomariin: väistää
Alppikellon Untuva Usva 26401/15 PPEN 2 KP
5-kuukautta vanha pentu, jolla on suora ja kiinteä selkä. Hyvä rinnan syvyys. Häntä
ei kierry. Etu- ja-takakulmaukset ovat hyvät. Säännölliset liikkeet. Varma ja
ystävällinen.
Anemone 15075/15 PEN 4 KP
7-kuukautta vanha narttu, jolla on kaunis nartun pää. Vielä hiven pehmeä selkä. Hyvä
ylä- ja alalinja. Etu- ja takaraajat riittävästi kulmautuneet. Liikkeessä häntä kiertyy.
Liikkeet ovat sujuvat ja takaraajoissa on paljon työntövoimaa. Kyynärpäät ovat
hivenen, kyynärpäät ovat löysät. Varma ja ystävällinen.
Tailtiimin Lilla Linnea 13476/15 PEN 2 KP
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8 kuukautta vanha nuori narttu. Erittäin hyvää tyyppiä. Suora ja kiinteä selkä, hyvä
rintakehä. Edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Häntä on erinomaisesti kiertynyt.
Liikkeet ovat sujuvat ja niissä on paljon työntövoimaa. Varma ja ystävällinen.
Tailtiimin Loistava Lumi 13479 PEN 1 KP VSP PN1-pentu
Havannan ruskea 8 kuukautta vanha narttu. Erittäin kaunis pää, hyvin kannettuine
hieman isoine korvineen. Erittäin hyvin kehittynyt rintakehä. Häntä on kiertynyt
erinomaisesti. Hyvät kulmaukset edessä. Erittäin sujuvat ja säännölliset liikkeet.
Varma ja ystävällinen.
Tailtiimin Lumoava Luna 13480/15 PEN 3 KP
Tumman havannan värinen narttu. Uroksen? pää. Hyvin kehittynyt runko-osa, hyvä
ylä- ja alalinja. Hiven lyhyt olkavarsi, Hyvin sujuvat liikkeet ja paljon työntövoimaa.
Alpenhirts Large 31099/14 NUO EH 3
16 kuukautta ikäisekseen iso uros, vahva kaunis uroksen pää, hyvin kannettuine hiven
isoine korvineen. Hyvä alalinja, selkä antaa hiven periksi, erittäin hyvä olkavarsi.
Takaraajat ovat hyvin kulmautuneet. Takaliikkeissä on paljon työntövoimaa. Löysät
kyynärpäät. Astuu osittain ristiin eturaajoilla. Löysät huulet.
Hakuhauskan Batman-Samppa 36365/14 JUN ERI 2 SA
14 kuukautta vanha, erittäin tyypillinen uros, erinomainen pää, jossa on tummat,
erittäin hyvin asettuneet silmät. Täydellinen saksipurenta. Vahva, kehittynyt kuonoosa. Hyvin kehittynyt eturinta, sekä etu- ja taka? Erinomaiset liikkeet, varma ja
ystävällinen, tarvitsee lisää kehäkäyttäytymisharjoitusta,
Hakuhauskan Big-Benni 36366/14 JUN EH 4
14 kuukautta vanha uros. Hyvä pää. Hyvä korvien asento, mutta niitä kannetaan
hiven avonaisena. Hyvä rintakehän syvyys. Vatsalinja nousee vahvasti. Edestä ja
takaa hyvin kulmautunut. Hieman pehmeä ranteet. Täydellinen saksipurenta.
Säännölliset liikkeet. Kyynärpäät hieman löysät. Häntä on hyvin kiertynyt.
Hakuhauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN ERI 1 SA VARASERT ROP-JUN
12 Kuukautinen nuori uros, jolla on erittäin kaunis pää ja tummat silmät, jotka ovat
hyvin asettuneet ja hyvin asettuneet korvat. Täydellinen saksipurenta. Erittäin kaunis
kaula ja selkä linja. Hyvä rintakehä, erinomainen liikunta. Takaraajoissa on paljon
työntövoimaa. Tarvitsee kehäharjoitusta.
Alpenhirts Nero 18699/12 AVO ERI 1 SA PU 2 SERT FI MVA
2-vuotias hyvin kehittynyt uros. Kaunis vahva pää, hyvin muotoutunut kallo. Hiven
vaaleat silmät. Hyvä sopusuhtainen kuono. Korvat ovat hyvin asettuneet ja ne
kannetaan hyvin, mutta liian isot. Suora ja kiinteä selkä. Hyvä alalinja. Liian lyhyt
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olkavarsi. Takaa hyvin kulmautunut. Hieman pehmeät ranteet. Erittäin kauniit ja
sujuvat liikkeet joka puolelta katsottuna. Varma ja ystävällinen.
Beda vom Schlosscappi 26087/14 AVO ERI 2
Komea 2-vuotias uros, erittäin kaunis pää, jossa on tummat ja hyvin asettuneet silmät.
Korvat ovat hyvin asettuneet, hiven korkealla kannetut. Etu ja takaraajoissa niukat
kulmaukset seistessä. Häntä on hyvin kiertynyt. Liikkeet ovat suorat ja sujuvat.
Kiertää kyynärpäitä hiven ulospäin.
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 AVO EH 4
2,5-vuotias uros jolla on hieman niukasti kulmautunut etuosa. Selkä on suora ja
kiinteä. Uroksen pää, jossa on hyvin kehittynyt kallo, mutta kuono on hiven pitkä.
Hyvin asettuneet korvat, mutta ne ovat hiven isot. Hiven lyhyt olkavarsi. Takaraajat
ovat hyvin kulmautuneet. Lantio laskee hieman. Liikkeet ovat säännölliset,
kyynärpäät hiven ulospäin taipuvat. Varma ja ystävällinen.
Hakuhauskan Alkuvoima 19405/13 AVO EH 3
2,5-vuotias, vaikuttaa hiven feminiiniseltä, mutta on ihan korrekti uros. Tyyppiin
sopiva melko hieno pää ja näyttävät tummat silmät. Vahva ja suora selkä. Tarpeeksi
rintakehän syvyyttä, puuttuu vain leveyttä. Hyvät etuliikkeet. Liian lyhyt olkavarsi.
Hyvin kulmautut takaosa. Hyvin kiertynyt häntä.
Alpenhirts Merlino 41157/13 VAL ERI 1 SA PU 1 VSP
2-vuotias erinomaista tyyppiä esittävä uros, hyvä koko. Kaunis pää, keskiruskeat
silmät, jotka ovat asettuneet hyvin. Korvat ovat hyväasentoiset, mutta hiven isot.
Erinomainen ylä- ja alalinja. Liian lyhyt olkavarsi, kuitenkin etu- ja takaraajoissa
hyvät kulmaukset. erinomaisesti kiertynyt häntä. Varma ja ystävällinen. Liikkeet ovat
joka puolelta hyvät.
Alppikellon Imago 19234/09 VAL ERI 3 SA
Lähes 7-vuotias uros, joka on erinomaista tyyppiä. Erinomainen pää, tummat silmät,
jotka ovat hyvin asettuneet, hyvin asettuneet korvat. Korvat ovat hiven isot. Hyvä
ylä-ja alalinja. Hiven lyhyt olkavarsi, kuitenkin eturaajat ovat hyvin kulmautuneet.
Takaraajat ovat erittäin hyvin kulmautuneet. Erinomaisesti kiertynyt häntä. Liikkeet
ovat joka puolelta erinomaiset.
Alppikellon Oleksi 45358/12 VAL ERI
Erinomaista tyyppiä esittävä uros. Saksipurenta P1 ylhäältä vasemmalta puuttuu.
Erittäin kaunis uroksen pää, hyvin asettuneet isot korvat. Kiinteä ja suora selkä.
Alalinja hiven kuroutuva (hieman lyhyt rintakehä) Edestä ja takaa erittäin hyvin
kulmautunut. Liikkeet ovat hyvät ja sujuvat. Varma ja ystävällinen.
Alptricolour Vindzor 44660/11 VAL ERI 2 SA PU 3
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Vahva ja iso, hyvin kehittynyt uros. Erittäin kauniisti muotoutunut pää, jossa on
tummat hyvin asettuneet silmät. Hyvin asettuneet, hiven isot korvat. Erittäin kaunis
kaula ja rintakehä. Vahva ja suora selkä. Erinomainen alalinja. Erinomaisesti
kiertynyt ja kannettu häntä. Edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Erittäin hyvät
sivuliikkeet. Varma ja ystävällinen.
Appelkiepin Argus 50378/11 VAL ERI 4 SA
Hyvän kokoinen 4-vuotias uros. Vahva pää, jossa korvat ovat asettuneet erilleen.
Kiinteä ja suora selkä. Hyvä rintakehän syvyys. Liian lyhyt olkavarsi. Takaraajat ovat
kulmautuneet hyvin. Erinomaisesti kannettu ja kiertynyt häntä. Liikkeissä on paljon
työntövoimaa sivulta katsottuna, edestä katsottuna kyynärpäät kääntyvät hiven
ulospäin.
Hakuhauskan Aikapoika 19406/13 VAL EH
2,5-vuotias, hiven feminiininen uros. Kaunis, hieman hento pää. Kiinteä ja suora
selkä. Niukka rintakehän syvyys ja leveys. Sivulta katsottuna liikkeet ovat
säännölliset, edestä ja takaa liikkuu ristiin.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 VAL EH
6-vuotias uros havannan ruskea. Hieman liian vahva pää, hieman avonaiset huulet.
Korvat ovat hyvin asettuneet ja hieman avonaisesti kannetut. Hyvin kehittynyt
rintakehä, hyvä leveys ja syvyys. Kiinteä ja suora selkä. Hieman liian hyvin ruokittu.
Lyhyt olkavarsi, takaa hyvin kulmautunut.
Alpenhirts Tomtom 39346/06 VET ERI 1 SA PU4 VET ROP
9-vuotias, yhä erittäin kiinteässä kunnossa oleva seniori. Erinomaista tyyppiä
esittävä. Päässä tummat silmät. Erinomaisesti kiertynyt häntä. Erinomaiset liikkeet.
Alpenhirts Ulmus 23590/05 VET ERI 3 SA
10 vuotta vanha yhä kiinteässä kunnossa oleva uros, joka esittää hyvää tyyppiä.
Erinomainen pää ja tummat silmät. Olkavarsi on aika lyhyt. Hyvä ylä- ja alalinja.
Liikkeet ovat sujuvat ja säännölliset. Kyynärpäät ovat hivenen ulospäin kiertyneet.
Alpenhirts Uwe 23592/05 VET ERI 4
10 vuotta vanha yhä hyvin kiinteässä kunnossa oleva uros. Kaunis pää. Tummat
hyvin asettuneet silmät. Kiinteä ja suora selkä. Hyvä alalinja. Liikkuu välillä passia,
lyhyen aikaa virheettömästi. Seniori ei ole enää täysin kiinteä.
Kastroitu eläinlääkärintodistus esitetty.
Alppikellon Elking 32856/07 VET EH
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8,5-vuotias uros, jolla on kaunis pää ja tummat silmät. Kiinteä ja suora selkä. Tuskin
lainkaan eturintaa. Alalinja, lyhyt rintalasta. Liikkeet säännölliset, kääntää
kyynärpäitä ulospäin.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VET ERI 2 SA
Niukka 10-vuotias jolla on erinomainen pää mittasuhteitaan. Kiinteä ja suora selkä.
Hyvä alalinja. Lyhyt olkavarsi. Muuten hyvin kulmautunut. Erinomaiset liikkeet joka
puolelta katsottuna.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN ERI 1 SA VSP-juniori
16 kuukautta vanha havannan ruskea narttu. Kaunis pää. Hyvin asettuneet ja kannetut
korvat, jotka ovat hyvää kokoa. Hyvin kehittynyt rintakehä, lapaluut ovat hyvin
viistot, mutta olkavarsi on liian lyhyt. Hieman viisto lantio. Liikkeessä on paljon
työntövoimaa takaraajoissa. mutta vähän eturaajoissa. Häntä ei ole kunnolla
kiertynyt.
Hakuhauskan Bestis-Hanna 36362/14 JUN EH 3
14 kuukautta vanha tyypillinen nuori narttu, jolla aika tummat silmät. Hyvä kaula- ja
selkälinja. Erittäin lyhyt olkavarsi. Edessä ja takana niukat kulmaukset. Liikkeet ovat
säännölliset. Kyynärpäät vahvasti ulospäin kiertyneet. Varma ja ystävällinen.
Hakuhauskan Bonus-Birkko 36363/14 JUN EH 2
14 kuukautta vanha, hyvin kehittynyt nuori narttu. Kaunis pää jossa on hyvin
asettuneet tummat silmät. Hyvä alalinja, hieman takakorkea. Hyvin kiertynyt häntä.
Säännölliset liikkeet, varma ja ystävällinen.
Hakuhauskan Brinsessa-Ella 36360/14 JUN EH 4
15 kuukautta vanha nuori narttu, jolla on kaunis nartun pää. Kauniisti asettuneet
silmät. Hyvin kehittynyt rintakehä. Lyhyt olkavarsi, eturaajat kuitenkin hyvin
kulmautuneet. Takaraajat ovat hyvin kulmautuneet. Hyvin kiertynyt ja kannettu
häntä. Sivusta katsottuna liikkeet ovat sujuvat, edestä kyynärpäät alkavat kääntyä
ulospäin.
Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 JUN EH
15 kuukautta vanha nuori narttu. Kaunis nartun pää, jossa on tummat silmät. Ylälinja
hiven nouseva. Hyvä rinnan syvyys, mutta vetäytynyt vatsa. Säännölliset liikkeet,
joissa on paljon työntövoimaa. Kyynärpäät lievästi ulospäin kääntyneet.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 NUO EH 3
18 kuukautta vanha narttu, jolla on kaunis pää ja jossa on tummat ja hyvin asettuneet
silmät. Lievästi ylösnouseva selkälinja. Alalinja ja rinnan syvyys riittävä. Häntä on
esimerkillisesti kiertynyt. Sivusta katsottuna liikkeet ovat säännölliset, eturaajat
antavat periksi, astuu ristiin edestä.
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Bella vom Schlosscappi 27606/14 NUO EH 2
20 kuukautta vanha nuori narttu, jolla on hyvä pää, keskiruskeat silmät. Korvat ovat
hyvin asettuneet, kannetaan avonaisina. Hyvä rinnan syvyys. Hiven takakorkea ja
vatsalinja vetäytyy vahvasti. Aivan liian lyhyt olkavarsi. Takaliikkeissä on paljon
työntövoimaa. Kyynärpäät kääntyvät ulospäin. Varma ja ystävällinen.
Betty vom Schlosscappi 27589/14 NUO ERI 1 SA
2-vuotias kaunis nuori narttu. Kaunis pää keskiruskeat silmät. Korvat ovat hyvin
asettuneet ja hyvin kannetut. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylä- ja alalinja.
Liikkeissä on paljon työntövoimaa, kyynärpäät ovat hiven irtonaiset. Varma ja
ystävällinen.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO ERI 3 SA
25 kuukautta vanha, hyvin kehittynyt kaunis narttu. Kaunis pää keskiruskeine
silmineen. Hyvin asettuneet ja kannetut, hieman pitkät korvat. Hyvä selkälinja.
Erittäin hyvin kehittynyt rintakehä, edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Hienosti
kiertynyt ja kannettu häntä. Liikkeessä on paljon työntövoimaa, edessä hiven
ulospäin kääntyneet kyynärpäät.
Alpenhirts Milady 41162/13 AVO ERI 4 SA
2-vuotias narttu, jolla on kaunis pää ja tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat, jotka
ovat hieman isot. Kiinteä ja suora selkä. Hyvä alalinja. Häntä on kauniisti kiertynyt ja
kannettu. Edestä ja takaa hyvin kulmautunut. Valitettavasti karva lähtenyt. Varma ja
ystävällinen. Liikkeissä on paljon työntövoimaa.
Alpenhirts Nea 18705/12 AVO ERI 1 SA PN2 SERT FI MVA
3-vuotias hyvin kehittynyt narttu. Erinomainen pää, keskiruskeat silmät. Korvat ovat
hyvin asettuneet, hieman liian isot. Hyvä eturinta ja alalinja. Erinomaisesti kiertynyt
ja kannettu häntä. Sivuliikkeet ovat oikein, mutta astuu hieman ristiin edestä ja takaa.
Cara-Lena vom Försterrain 155507/13 AVO ERI 2 SA PN3 VARASERT
2 vuotta vanha narttu, jolla on erittäin kaunis nartun pää. Korvat ovat hyvin asettuneet
mutta hieman isot. Hyvä kaula- ja selkälinja. Hyvä alalinja. Hiven lyhyt olkavarsi.
Häntä on kiertynyt erinomaisesti. Liikkeet ovat sujuvat ja säännölliset, valitettavasti
karvat ovat täysin lähteneet.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 AVO ERI
2-vuotias narttu, jolla on erinomainen nartun pää. Hyvin asettuneet tummat silmät.
Korvat ovat hyvin asettuneet, mutta hieman isot. Kiinteä suora selkä. Hyvä rinnan
syvyys. vatsalinja kuroutunut. Kiertynyt ja kannettu häntä. Takaraajat hyvin
kulmautuneet. Liikkeet ovat sujuvat ja säännölliset.

23

Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 2 SA PN4
3,5-vuotias havannan värinen erittäin hyvin kehittynyt narttu. Erinomainen pää, hyvin
asettuneet hieman isot korvat. Hyvä ylälinja. Erittäin kauniisti kehittynyt rintakehä,
jossa on hyvä eturinta. Erinomainen alalinja. Erinomaisesti kiertynyt häntä. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeet ovat sivusta sujuvat. Varma ystävällinen.
Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI
3-vuotias havannan värinen narttu, jolla on hieman urosmainen pää ja löysät huulet.
Voimakas, kehittynyt rintakehä. Vahva selkä, hieman pehmeä. Eturaajoissa lyhyt
olkavarsi, takaraajat hyvin kulmautuneet. Liikkeet joka puolelta virheettömät.
Liikkuessa häntä on kiertynyt ja kannettu virheettömästi. Varma ja ystävällinen.
Alpenhirts Perla 36238/09 VAL ERI 3 SA
6-vuotias erittäin hyvää tyyppiä edustava narttu. Erinomainen nartun pää, tummat
hyvin asettuneet silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvin
kiertynyt ja kannettu häntä. Kaunis rintakehä. Erinomaisesti kulmautunut edestä ja
takaa. Liikkeissä on paljon työntövoimaa ja liikkeet ovat virheettömät joka puolelta.
Alpenhirts Priskilla 36237/09 VAL ERI
6-vuotias narttu, jolla on erinomainen nartun pää, jossa on hyvin asettuneet tummat
silmät. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen suora ja kiinteä selkä. Hyvä rinnan
syvyys ja leveys. Kuitenkin liian lyhyt olkavarsi. Liikkeet hyvin sujuvat ja niissä on
paljon työntövoimaa.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI
8-vuotias narttu, erinomainen nartun pää ja hyvin tummat silmät. Erinomainen kaula,
selkälinja, alalinja ja rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvin kannettu
ja kiertynyt häntä. Liikkeissä on paljon työntövoimaa. Kyynärpäät hiven ulospäin
kääntyneet.
Alppikellon Idoli 19238/709 VAL ERI
6-vuotias hyvin kehittynyt narttu. Hieman pyöreä päälaki. Oikeat mittasuhteet.
Keskiruskeat silmät. erittäin kaunis kaula ja selkälinja sekä kiinteä selkä. Hyvä
rintakehän syvyys ja leveys. Etu ja takaraajat hyvin kulmautuneet. Takaraajoista
puuttuu hiven työntövoimaa. Liikkeet ovat sujuvat.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI
3-vuotias narttu, jolla on kaunis nartun pää. Hyvin kannetut hieman isot korvat. Hyvä
selkälinja. Hyvä rintakehän syvyys, hieman pitkä lantio. Sivuliikkeet ovat sujuvat ja
niissä on paljon työntövoimaa, takaa hiven ahdas häntä tuskin kiertyy.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN1 ROP
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4-vuotias hyvin kehittynyt narttu. Kaunis pää keskiruskeat silmät. Erinomainen
kaula- ja selkälinja sekä alalinja Kauniisti kiertynyt ja kannettu häntä. Liikkeissä on
paljon työntövoimaa. Kyynärpäät ovat hivenen kääntyneet ulospäin. Varma ja
ystävällinen.
Baronessa Queen Elsa 52502/10 VAL ERI
5-vuotias narttu, jolla on hieman pieni pää, tummat silmät. Hyvin asettuneet ja
kannetut mutta aivan liian isot korvat. Hyvä selkälinja. Hyvin kehittynyt rintakehä.
Hyvin kiertynyt ja kannettu häntä. Liikkeissä on paljon työntövoimaa, kyynärpäät
kääntyvät hiven ulospäin.
Gimma V.D. Grünen Ach 40393/12 VAL ERI 4 SA
4,5-vuotias narttu on hyvän kokoinen. Erittäin kaunis nartun pää, jossa on tummat
silmät. Hieman periksi antava selkälinja. Hyvä alalinja. Äärimmäisen lyhyt olkavarsi.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erittäin kauniit liikkeet, joissa on paljon
työntövoimaa, mutta kyynärpäät taipuvat ulospäin.
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL ERI
6-vuotias narttu, jolla on erittäin kaunis pää, hyvin asettuneet ja kannetut korvat,
kiinteä ja suora selkä. Hyvä alalinja. Liikkeet joka puolelta kunnossa.
Alpenhirts Ultrabra 23596/05 VET EVA
Kaunis 10-vuotias narttu. Kaunis nartun pää. Hyvin kehittynyt rintakehä.
Valitettavasti pehmeä selkä. Hyvä alalinja. Liikkeet hieman epäsäännölliset, astuu
ristiin takaa, ontuu hieman.
Alppikellon Adalmina 41753/04 VET ERI 1 SA VET-ROP
11-vuotias vielä kiinteässä kunnossa oleva havannan värinen narttu. Kaunis nartun
pää, hyvin kehittynyt rintakehä. Vielä aika kiinteä selkä. Edestä ja takaa hyvin
kulmautunut. Vielä aika sujuvat liikkeet. Häntä ei ole ihan kiertynyt.
Eijatuun Riimi 15226/07 VET ERI 2
Tyypillinen , hyvin kehittynyt narttu. Kaunis pää tummine silmineen. Korvat ovat
hyvin asettuneet, hieman isot. Hyvä kaula ja selkälinja. Hyvä alalinja. Takaa hyvin
ahdas, astuu ristiin aina välillä, muuten liikkeet ovat sujuvat ja säännölliset.
Kennel Alpenhirts (Merlino, Nero, Nea, Sabina KASV 1 KP
Erittäin tasainen ryhmä, joka koostuu 2 uroksesta ja 2 nartusta. Erittäin tyypillisiä
koiria, kaikki ovat erinomaisia.
Kennel Alppikellon (Imago, Oleksi, Idoli, Olympia) KASV 2 KP
2 urosta, 2 narttua hyvin tyypillisiä koiria, hyvät liikkeet.
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Kennel Hakuhauskan (Batman-Samppa, Bukari-Bertti, Bestis-Hanna, Bonus
Birkko) KASV 3
2 urosta jotka ovat tyypiltään paremmat kuin 2 narttua.
Alpenhirts Perla 36238/09 (Alpenhirts Nero, Nea, Nora Brown, Nana Brown)
JÄK 2 KP
Tasaiset koirat, kaikki hyvin tyypillisiä.
Malvin-Carob vom Inseli im Schwendetal 59414/09 ( Alpenhirts Nero,
Alpenhirts Nora Brown, Alpenhirts Nana Brown, Appelkiepin Aisa) JÄK 1 KP
Kaikki hyvin tyypillisiä koiria, jotka seisovat erinomaisesti.
20150830 Janakkala kv JÄRVETÖLÄ, MARJO
Hakahauskan Bukari-Bertti 36368/14 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Terhakka, mittasuhteitaan erinomainen uros, jolla on rodunomainen eloisa ilme,
oikean mallisessa päässä. Tyypillinen ylälinja. Ikää vastaava rintakehän tilavuus.
Rodun omaiset kulmaukset ja hyvä asentoiset raajat. Tiiviisti kiertynyt häntä. Kaunis
selvä rajainen väritys. Hyvä liikkuja, hyvässä lihaskunnossa.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 NUO ERI 2
Hyvin feminiininen rungoltaan vielä kevyt narttu, jolla on rodunomaiset mittasuhteet.
Erinomainen pään malli, oikea eloisa ilme. Hyvä ylälinja. Erinomaisesti kiertynyt
häntä. Tässä vaiheessa hieman ulkonevat kyynärpäät, muutoin hyväasentoiset raajat.
Sujuva sivuliike. Karva ei tänään parhaimmillaan, selkeä väri.
Betty vom Schlosscappi 27589/14 NUO ERI 1 SA SERT CACIB VSP
Tyypiltään erinomainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Oikea pään malli ja
ilmeikkäät yksityiskohdiltaan rodunomaiset. Ylälinja ikää vastaava rungon tilavuus.
Hyvä askel rodunomaisesti kulmautuneet raajat. Liikkuu sujuvasti. Riittävästi
kiertynyt häntä. Erinomainen karva ja väri. Voisi esiintyä temperamenttisemmin.
20150905 Vantaa kr LOKODI CSABA ZSOLT
Angelikan Aulis 17307/13 AVO EVA
Hyvä koko. Keskivahva luusto, Erinomaiset pään mittasuhteet, liikaa kaulanahkaa.
Hiven liian vaaleat silmät. Virheetön häntä. Liikkuu hyvin.
En pysty arvostelemaan koiraa oikein, koska se ei näytä purentaansa minulle.
Hakahauskan Ainakomee 19408/13 AVO ERI 1 Hiven narttumainen pää.
Virheetön purenta. Hyvä hännän asento. Virheetön ylälinja. Eturinta on kapea. Hyvät
kyynärpäät ja kulmaukset. Hyvä väri.
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20150926 Salo kr FINNE, LENI
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN ERI 1
Erinomaiset mittasuhteet, riittävä luusto. Lähes pyöreät , kovin vaaleat silmät. Hyvät
korvat. Vielä kapea pää. Oikea ylälinja, hyvä eturinta. OK takakulmaukset ja käpälät.
Aavistuksen alas kiinnittnyt erinomaisesti kiertynyt häntä. Vielä pentukarva. Oikea
askelpituus.
Gara-Lena vom Försterrain 55507/13 AVO EH 1
Oikeat mittasuhteet. Luusto voisi olla hieman voimakkaampi. Oikealinjainen pää.
Hyvät silmät ja korvat. Hyvä ? Seistessä ? Niukahko eturinta. OK etukulmaukset.
Oikean mallinen rintakehä. Jyrkähkö lantio. OK takakulmaukset, oikein kiertyvä
häntä. Melko löysät kyynärpäät.
20151025 Seinäjoki kv EHRENREICH, GÜNTHER
Apollo 15081/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
9 kuukautta vanha, Hyvän kokoinen. Riittävän lyhyt runko. Hyvä ylälinja, vahva
luusto. Virheetön pää ja korvat. Hiven?silmät. Saksipurenta, Oikeat värimerkit. Hyvät
liikkeet. Tarvitsee kehäharjoitusta.
Asilus 15083/15 JUN ERI 2 SA PU 2 VARASERT
9 kuukautta, hyvä ylälinja, riittävä eturinta ja rintakehä, takana riittävästi kulmauksia.
Kaunis pää. Tummat silmät, saksipurenta. Virheettömät värimerkit. Liikkuu oikein.
Tarvitsee kehäharjoitusta.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 JUN ERI 1 SA PN 2 SERT
Erittäin miellyttävä nuori havannan värinen narttu. Hieman pitkärunkoinen. Ylälinja
ei ole täysin virheetön. Kaunis nartun pää. Saksipurenta. Virheettömät korvat ja
silmät, samoin väritys. Liikkuu hyvin. Ihana rakastettava luonne.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB
4 vuotta, Hyvän kokoinen, oikea luusto, ylälinja ja kulmaukset. Kaunis nartun pää.
Tummat silmät. Virheettömät korvat samoin värimerkit. Hyvä häntä. Hyvät liikkeet
ja esiintyminen.
200151121 Jyväskylä kv TALVITIE, MARJA
Apollo 15081/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Erinomainen tyyppi. Hyvä vahva pää. Hyvä ylälinja ja häntä. Niukat etukulmaukset
hyvät takakulmaukset. Hyvä karva ja värimerkit. Liikkuu hyvin.
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Asilus 15083/15 JUN ERI 2
Erinomainen tyyppi. Hyvä pää. Hieman niukat etu ja takakulmaukset. Oikea ylälinja
ja hyvä häntä. Hyvä runko, erinomainen karva. Hyvät värimerkit. Liikkuu hieman
löysähti edestä, muuten hyvin.
Tailtiimin Lupaava Leevi 13474/15 JUN ERI 3
Erinomainen tyyppi, oikeanmallinen pää, saisi olla kokonaisvahvuudessaan
vahvempi. Kovin niukat takakulmaukset. Hyvä häntä. Erinomainen karva ja hyvät
värimerkit.
Alppikellon Upea Upi 26399/15 PEN KP VSP
Hyvä pää liian korkea lantio ja lanneosa. Avonaiset takakulmaukset. Virheetön
purenta. Hyvä väri, alas asettunut ja kannettu häntä.
Alppikellon Uniikki Uni 26405 /15 PEN 2
Keskivahvat luut. Kuitenkin pienikokoinen. Tyypillinen pää. Hyvät kuonon ja kallon
mittasuhteet. Hyvät liikkeet.
Alppikellon Uskalias Ulriikka 26404/15 PEN KP ROP
Hyvä luusto, hyvä häntä. Virheetön purenta. Hyvä ylälinja. Hivenen avonaiset
kyynärpäät liikkeessä. Erinomainen väri.
Asilus 15083/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Erittäin hyvä tyypillinen pää. Hyvä koko ja luusto. Erinomainen ylälinja. Hiven
avonaiset kyynärpäät. Ranskalaiset eturaajat. Avonaiset jalat. Suora vahva selkä.
Sehän On Dominus 53802/10 VAL ERI 1 SA PU 2 CACIB
Hyvän kokoinen ja luustoinen. Oikea asentoinen ja oikein kannettu häntä. Hiven liian
avoimet takakulmaukset. Hiven ahtaat kintereet.
Anemone 15075/15 JUN ERI 2 SA PN2 VARASERT
Erittäin miellyttävä, feminiininen pää, hyvä ylälinja, virheetön häntä.Oikea purenta.
Hyvä kaula. Hyvä etuosa ja kintereet. Hieman avonaiset kyynärpäät.
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 JUN ERI 1 SA PN1 SERT VSP
Miellyttävä feminiininen pää. Hyvä kuono. Virheetön purenta. Hyvä kaula. Vahva
tasanen selkä. Erinomaisesti kulmautut. Hiven liian ahtaat vuohiset liikkeessä.
Gimmel vom Försterrain 56895/13 AVO ERI 1
Keskivahva luusto, narttumainen pää. Tasainen selkä. Virheetön purenta. Hyvä kuono
ja kallon mittasuhteet.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 1 SA 3 CACIB
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Erittäin miellyttävä tiivis narttu. Erinomainen ylälinja, hännän asento ja kanto.
Virheettömät takakulmaukset. Yhden suuntaiset edestä. Miellyttävä feminiininen pää.
Virheetön purenta, hyvät liikkeet. Hiven raskaat korvat.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL EVA
Narttumainen pää.Hiven raskaat korvat. Kevyt lanne. Hyvä yhden suuntainen etuosa.
Keskinkertaiset taka kulmaukset. En voi nähdä purentaa.
20151205 Helsinki kv KURITTU, MARJA
Alpenhirts Kiira 24596/15 PEN 1 KP ROP
Erinomainen tyyppi hyvä koko, Kaunis ilmeikäs nartun pää, hyvät silmät, korvat ja
purenta. Hyvä kaula, etuosa, runko ja kulmaukset. Erinomaiset rungon mittasuhteet.
Kaunis väritys Liikkuu ja esiintyy kauniilla askeleella. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Kitty 24595/15 PEN 2 KP
Erinomainen tyyppi, sekä koko, että mittasuhteet, kaunis ilmeikäspää, sekä purenta.
Hyvä asentoiset korvat, hyvät silmät. Erinomainen etuosa, hyvä rungon kehitysvaihe,
mutta tällä hetkellä hieman takakorkea. Hyvin kulmautunut edestä. Liikkuu ja
esiintyy reippaasti. Hyvä luonne.
Acer 15080/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
11 kk maskuliinen, oikean kokoinen. Lupaava pää. Erinomainen ilme. Hyvä kaula ja
ylälinja. Hiven suora lapa. Toivoisin näkeväni enemmän eturintaa. Erinomainen
karva, väritys ja väri. Erinomainen luonne.
Winner 2015 Juniori Winner 2015
Apollo 15081/15 JUN ERI 3
11 kk erinomaista tyyppiä, lupaava pää ja hyvä ilme. Hyvin kulmautunut joka
puolelta. Hyvä eturinta. Liikkuu hyvin. Tarvitsee enemmän kehäharjoitusta. On
hieman liian leikkisä kehässä.
Asilus 15083/15 JUN ERI 2 SA PU 3 VARASERT
11kk Lupaava pää ja erinomainen ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut
joka puolelta. Hyvä karva, väri ja väritys. Liikkuu tyypillisesti. Erinomainen luonne.
Beda vom Schlosscappi AVO ERI 1 SA PU 4 VARASERT
2 vuotias. Erinomaista tyyppiä, hyvä pää ja kaunis ilme. Hyvä kaula ja ylälinja.
Hyvin kulmautunut joka puolelta. Erinomainen eturinta. Erinomainen karva, väritys
ja väri. Tyypilliset liikkeet. Erinomainen luonne.
Alpenhirts Merlino 41157/13 VAL ERI 1 SA
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Hyvin tasapainoinen ja erinomaista tyyppiä. Hyvä pää ja erinomainen ilme.
Virheetön kaula ja ylälinja. Oikein kulmautunut joka puolelta. Hyvä eturinta.
Tyypilliset liikkeet. Erinomainen häntä. Erinomainen luonne.
Koira menetti malttinsa kehässä, siksi sitä ei voida sijoittaa PN kilpailussa.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 VAL ERI 2 SA CACIB
Erinomaista tyyppiä, hyvä pää ja ilme. Joka suunnasta hyvin kulmautunut. Hyvä
kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Tyypilliset liikkeet. Erinomainen luonne.
Anemone 15075/15 JUN ERI 1 SA PN 3 SERT
11kk Erinomaista tyyppiä, feminiininen. Erinomainen pään tyyppi ja oikea ilme.
Virheetön kaula ja ylälinja. Joka suunnasta hyvin kulmautunut. Erinomaisesti
asettunut häntä. Mahtava liikkuja. Erinomainen luonne.
Junior Winner 2015
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN EH 2
11kk yhä vielä paljon pentua päässä. Silmät voisivat olla tummemmat. Hyvä kaula ja
ylälinja. Olkavarsi on hiven suora. Virheettömät kulmaukset polvissa. Tarvitsee
kehittyä joka puolelta. Erinomainen luonne.
Hakuhauskan Brinsessa-Ella 36360/14 NUO 1
1,5 vuotias narttu. Pään tulisi yhä kehittyä. Erinomainen ilme. Hyvä kaula ja
selkälinja. Hiven suora edestä, olkavarsi, Hyvin kulmautunut takaa. Hyvä eturinta.
Liikkuu erinomaisesti. Erinomainen luonne.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO 1 SA PN 4 VARASERT VARACACIB
Erinomaista tyyppiä, kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvin asettunut
häntä. Tyypilliset kulmaukset joka puolella. Erinomainen eturinta. Liikkuu
erinomaisesti. Erinomainen luonne. Narttu on erittäin hyvässä kunnossa.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Erinomaista tyyppiä, feminiininen kaunis pää. Hyvä ilme. Hyvä kaula ja ylälinja.
Tyypillisesti kulmautunut joka puolelta. Erinomainen eturinta. Tyypillisesti liikkuva.
Erinomainen luonne.
Winner 2015
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI SA PN 2 VET-ROP
8 vuotta, erinomaista feminiiniä tyyppiä, Kaunis pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja.
Tyypillisesti kulmautunut joka puolelta. Erinomainen hännän asento. Liikkuu
tyypillisesti. Erinomainen luonne.
Veteran Winner 2015
Kennel Alpenhirts (Marlene, Nana Brown, Sabina, Merlino) KASV 1 KP
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Kolmesta eri pentueesta muodostuva ryhmä. Erinomaista tyyppiä, hyvät kaulat ja
selkälinjat. Kaikki ovat tyypillisesti kulmautuneet. Mahtavat liikkujat, ja liikkeessä
on paljon työntövoimaa. Erinomaiset luonteet. Kasvattajalle onnittelut ja hyvää
onnea.
20151206 Helsinki pen, Jokisilta, Hannele
Alppikellon Unelma Ulla PEN 1
Erinomainen tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Kaunis pää. Rakenteeltaan ja
vankkuudeltaan erinomainen narttu, jolla hyvä etuosa ja runko. Pitkä, mutta oikein
kiertynyt häntä. Hyvä väritys. Liikkuu hyvin sivusta, hieman kinnerahdas takaa.
Hampaita ei saada katsoa, useista yrityksistä huolimatta.
Suhtautuminen tuomariin:väistää
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 PEN 2
Erittäin narttumainen kokonaisuus. Oikeat linjat, mutta saisi kauttaaltaan olla hieman
vahvempi. Hyvä pään malli, pyöteät silmät. Tyypilliset kulmaukset. Häntä saisi
kiertyä paremmin selän päälle, se on turhan avoin. Hyvä luonne. Hyvä väritys.
Liikkuu hyvin edestä, kinnerahdas takaa.
20151206 Helsinki kv Matakovic, Bojan
Acer 15080/15 JUN ERI 1 SA PU 2 SERT
11 kk vanha hyvän kokoinen uros. Hyvät mittasuhteet, hyvin rakentunut. Hyvä ilme
päässä. Silmät voisivat olla tummemmet. Hyvä ylälinja, virheetön eturinta. Hyvin
asettunut häntä. Liikkuu hyvin.Oikeat värimerkit.
JV-15
Apollo 15081/15 JUN ERI 3
11kk vanha hyvän kokoinen uros. Hyvä massa. Hiven pitkä runko. Oikea pään ilme.
Etuosa voisi olla hiven parempi. Takaa voisi olla hiven suorempi. Hyvä häntä ja
hännän asento. Hyvä karva. Liikkuu hiven ahtaasti.
Asilus 15083/15 JUN ERI 2
11kk vanha hyvän kokoinen uros, hyvä pää ja ilme. Hyvin asettuneet silmät ja korvat.
Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinjaVirheetön höntä. Liikkeessä kyynärpäät
kääntyvät hiven ulospäin. Hyvä luonne.
Beda vom Schlosscappi 26087/14 AVO ERI 1 SA PU 3 VARASERT
VARACACIB.

31

2vuotta vanha hyvän kokoinen uros. Hyvä massa ja mittasuhteet. Pään ilme on
riittävän hyvä. Etuosa voisi olla parempi. ??????? Kulmauksia voisi olla enemmän.
Etukulmaukset saisivat olla paremmat.
Alpenhirts Merlino 41157/13 VAL ERI 1 SA PU 1 CACIB ROP
2,5 vuotias hyvänkokoinen uros. Paljon massaa. Tiivis runko. Hyvä kallo. Kuono
saisi olla hiven vahvempi, hyvä rintakehä.Hi Hyvin asettunut häntä. Liikkuu hyvin.
V-15
Hakahauskan Aivanparas 19409/13 VAL ERI 2
2,5 vuotta vanha, hyvän kokoinen uros. Voisi olla hiven enemmän massaa. Hiven
pitkä runko. Oikea pään ilme. Hiven kapea rintakehä. Ylälinja voisi olla vahvempi
kun koira liikkuu. Liikkeessä hiven avonaiset kyynärpäät.
Anemone 15075/15 JUN ERI 1 SA SERT
11 kk vanha hyvän kokoinen narttu.Tarvitsee aikaa, jotta runko kypsyy.Riittävän
kompakti. Hyvä pää. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät lavat, riittävä ylälinjan
kehitysvaihe ikäisekseen. Hyvin asettunut häntä. Liikkeessä kyynärpäät löysät.
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN ERI 2
11 kk vanha hyvän kokoinen narttu. Runko voisi olla vielä hiven kompaktimpi.
Pään ilme voisi olla hiven parempi. Silmät ovat riittävän tummat. Virheetön kaula.
Ylälinja voisi olla suorempi liikkeessä. Takaliikkeet tarvitsevat lisää voimaa.
Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 NUO EH 1
18 kk vanha hyvän kokoinen narttu. Rungossa tulisi olla enemmän massaa. Pitäisi
olla lyhyempi runko. Pään ilme on riittävän hyvä. Kuonon tulisi olla voimakkaampi.
Rintakehä on hiven kapea. Selkälinjan tulisi olla suorempi. Riittävän hyvät
värimerkit. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO ERI 1 SA PN 4
2-vuotta vanha, hyvän kokoinen narttu. Hyvää tyyppiä. Hyvä massa. Hyvä nartun
pää. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät lavat. Selkälinja voisi olla vahvempi, kun
koira liikkuu. Hyvä häntä. Liikkeessä kyynärpäät löysät.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP
3 vuotta vanha, hyvän kokoinennarttu.Paljon massaa. Erinomainen pää.Tummat
silmät. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvät lavat. Selkälinja tulee olla vahvempi
liikkeessä. Liikkuu hyvin. Edessä kyynärpäät ovat hiven löysät.
Alpenhirts Nea 18705/12 VAL ERI 2 SA PN 2 VARACACIB
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3 vuotias hyvän kokoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä massa. Narttumainen
pään ilme. Kuono voisi olla vahvampi. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä ylälinja.
Hyvin asettunut ja kannettu häntä. Takaliikkeet ovat liian kapeat ja löysät kyynärpäät.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 3
6-vuotta hyvän kokoinen narttu. Saisi olla hiven tiiviimpi.Narttumainen pää mutta
saisi olla vahvempi. Hyvä rintakehä. Hyvä kaula. Selkälinjan tulee olla lyhyempi ja
vahvampi liikkeessä. Hyvin asettunut häntä. Ahtaat liikkeet.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI
3 vuotta vanha, hyvän kokoinen narttu. Liian pitkä runko. Hyvä massa. Oikea pään
ilme. Hyvin kehittynyt rintakehä. Liian heikot ranteet. Selkälinjan tulee olla
suorempi. Ahtaat liikkeet.
Baronessa Queen Elsa 25202/10 VAL ERI 4
3-vuotta vanha hyvän kokoinen narttu. Riittävän kompakti. Hyvä massa. Pään tulee
olla vahvempi, eritoten kuonon. Hyvin kehittynyt rintakehä. Hyvä selkä. Hyvin
asettunut häntä. Liikkeessä löysät kyynärpäät.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1
8 vuotta vanha hyvän kokoinen narttu. Aika hyvät mittasuhteet. Pää voisi olla
vahvempi. Hyvin kehittynyt rintakehä. Ikäisekseen hyvä ylälinja. Hyvin asettunut
häntä.
VV-15
Kennel Alpenhirts (Merlino, Marlene, Nana Brown, Nea) KASV 1 KP
Kasvattajaryhmä jossa on yksi uros ja kolme narttua. Kaikki ovat erittän hyvää
tyyppiä, kiiteät rungot, erittäin hyvää tyyppiä Hyvät pään ilmeet. Hyvät rungot. Hyvät
värimerkit.

