2016 Appenzellien arvostelut
20160109 Kajaani TAST HARRY
Alpenhirts Large 31099/14 AVO H
20 kk paljon virtaa, eikä tahdo malttaa seistä eikä liikkua tasapainoisesti. Ryhdikäs kaula, pitkä lanneosa. Leveä
kalloinen, urosmallinen pää, vaaleat silmät häiritsevät. Hyvä raaja rakenne. Löysä hännän kaari. Hyvät värimerkit. Ei
suostu juoksemaan tasapainossa.
20160117 Lahti 20160127 MUSTONEN, KIMMO
Acer 15080/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSPTasapainoisesti rakentunut, tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen
juniori uros. Erinomainen purenta. Hyvän mallinen pää, vaaleat silmät häiritsevät ilmettä. Hyvin asettuneet korvat.
Erinomainen ylälinja ja häntä. Riittävät kulmaukset. Sopiva rungon ja luuston vahvuus. Hyvä karva ja värimerkit.
Sujuvat vaivattomat liikkeet. Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
Alpenhirts Kiira 24596/15 JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen juniori narttu
10 kk. Hyvä purenta. Malliltaan hyvä pää, hyvät silmät ja korvat. Miellyttävä ilme. Hyvät mittasuhteet rungossa,
riittävästi kulmautunut, oikea vahvuus. Erittäin hyvä häntä. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Liikkuu hyvällä askeleella
sujuvasti Miellyttävä luonne ja esiintyminen.
Turku kv 20160117 SATU YLÄ-MONONEN
Asilus 15083/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Kookas uros jolla hyvät mittasuhteet, hyvä purenta, vahva pää, kallo-osa saisi olla tasaisempi. Hyvä kaula ja ylälinja,
hieman pitkä lanne osa. Hyvät kulmaukset. Erinomaisesti kiertynyt häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Esiintyy
erinomaisesti.
Hakuhauskan Batman-Samppa 36365/14 NUO ERI 1 SA PU 2 VARASERT CACIB Hyvä koko ja mittasuhteet.
Erinomainen pää ja ilme. Hyvä purenta. Hyvä runko ja raajat. Riittävästi kiertynyt häntä. Ei parhaassa karvassa tänään.
Hyvät värimerkit. Liikkuu halutessaan hyvin.
Alppikellon Unelma Ulla 26406/15 JUN EH 3 Vankkarakenteinen juniori, hyvän mallinen pää, hyvä ilme. Vahva
luusto, raskas runko. Riittävästi kulmautunut. Häntä saisi kiertyä paremmin. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Niukasti
pohjavillaa. Esiintyy hieman ujostellen.
Anemone 15075/15 JUN ERI 1 SA PN 2 SERTHyvä koko ja mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, hyvä purenta. Riittävä
luusto. Erinomainen häntä. Hyvät kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti. Niukasti pohjavillaa. Hyvät värimerkit. Esiintyy
erinomaisesti.
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN ERI 2 SA PN 3 VARASERTHyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä purenta,
oikean mallinen, mutta vielä kovasti kehityksessä kesken oleva pää. Karvattomat silmäluomet. Hyvä luusto. Riittävästi
eturintaa. Erinomainen häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä suklaan ruskea väritys.
Betty vom Schlosscappi 27589/14 AVO ERI 1 SA PN 4 VARASERT
Erinomainen koko, kaunisilmeinen pää. Hyvä purenta. Riittävä luusto. Tuhdissa kunnossa oleva runko. Riittävästi
kulmautuneet raajat. Hyvin kiertynyt häntä. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvä turkki ja väri.

Eijatuun Winterzeit 13747/12 AVO EH 2

Hyvä koko. Antaa hieman ilmavan vaikutelman. Hyvä purenta. Oikean mallinen pää, kaula ja ylälinja. Pitkä lanneosa.
Riittävästi kulmautunut. Hyvin kiertynyt häntä. Liikkuu hyvin, karvaton tänään.

Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP
Tasapainoinen vahvarakenteinen narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvän mallinen pää, hieman kookkaat silmät. Hyvä
kaula, erinomainen runko ja kulmaukset. Liikkuu erinomaisesti. Hyvä turkki ja suklaan ruskea väri.
Parkano 20160130 MÄKINEN, MAIJA
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 NUO ERI 1 SA SERT ROP
20 kk feminiininen narttu, joka voisi olla lyhyempi rungoltaan. Hyvä pää ja korvat, aavistuksen tiukka purenta. Väristä
huolimatta toivoisin tummemmat silmät. Tasapainoisesti kulmautumut, hyvä rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä
häntä, hieman pehmeä selkä. Liikkuu tasapainoisesti. Hyvä karvapeite. Tumma havanna. Tarvitsee hieman lisää ryhtiä.
Liukas lattia haittaa liikkumista tänään. Hyvä käytös.

Lahti 20160214 AL-BACHY, ANITA
Acer 15080/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Hyvän mallinen juniori, jolla oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Lupaava uroksen pää, kuono-osa voisi olla
täyteläisempi silmien alta. Hyvät korvat ja purenta. Hyvä kaula ja tiivis selkä. Erinomainen runko, eturinnan tulee vielä
täyttyä. Sopivat kulmaukset, hyväluustoiset raajat. Erinomainen häntä, hyvä karva ja värimerkit. Hyvät liikkeet.

Alpenhirts Kiira 24596/15 JUN ERI 1
11 kk Oikeat mittasuhteet ja raajakorkeus. Hyvä purenta, kauniit silmät. Hieman kevyet korvat. Aavistuksen korkea
otsapenger. Hyvä kaula. Tasapainoinen tiivis selkä, erinomainen runko. Oikein kulmautuneet, hyväluustoiset raajat,
erinomainen häntä, hyvät käpälät. Löysää kaulanahkaa. Maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva ja värimerkit.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 AVO H
2v. Pitkähkö ja kevytrunkoinen, tänään kovin löysässä kunnossa esitetty narttu. Hyvä purenta, silmät ja korvat, turhan
jalo kaula. Kevyt runko ja nouseva vatsalinja. Rintakehän alaosa ei tue riittävästi kyynärpäitä. Eturinnan tulisi olla
voimakkaampi. Riittävät kulmaukset. Löysät välikämmenet. Alas kiinnittynyt häntä, mutta erinomainen asento. Liikkuu
kovin löysästi edestä. Hyvä karva ja väritys.
Nurmes 20160312 AALTONEN, PIRJO
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 VAL ERI 1 SA PU 1 ROP
Oikeat mittasuhteet omaava uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä luuston vahvuus. Oikeat pään mittasuhteet.
Karvattomat silmän ympärykset häiritsevät ilmettä. Oikea asentoiset eturaajat. Sopivat kulmaukset. Hyvä ylälinja ja
hännän kiinnitys. Tasapainoiset sivuliikkeet. Hyvät edestakaiset liikkeet.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO EH 1

Hyväluustoinen narttu, hieman pitkä lanneosaltaan. Selvä sukupuolileima, hieman tuhdissa kunnossa. Ylälinja voisi olla
tiiviimpi. Oikeat pään mittasuhteet, riittävä kuono-osan leveys. Hyvät suorat eturaajat, Hyvä hännän kiinnitys, voisi olla
tiiviimmin kiertynyt. Tasapainoiset sivuliikkeet. Hieman kapeutta edestakaisissa liikkeissä.

Seinäjoki 20160320 JUUTILAINEN, SAIJA
APOLLO 15081/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
14 kk oikealinjainen, kauniisti kehittynyt, hyvin jäntevä uros. Sopiva luusto ja kulmaukset. On vielä hieman
takakorkeassa kehitysvaiheessa. Hyvä pään malli, ilme, purenta, väritys ja pigmentti. Hieno kaula, hieno häntä, oikea
karvan laatu. Edestakaiset liikkeet saavat vakiintua. Erinomainen sivuaskel, säilyttää ylälinjan, oikea luonne.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP
22 kk linjakas hyvärunkoinen nuori narttu. Hyvä luusto ja kulmaukset, vahvat käpälät. Oikean mallinen pää, riittävä
otsapenger. Hyvä ilme ja purenta. Havannan väriin oikea pigmentti. Liikkeessä erinomainen jäntevä ylälinja. Hyvä
eturinta, hyvin kaartuva häntä. Liikkuu yhden suuntaisesti, hyvin kaunis sivukuva, erinomainen luonne.
Imatra 20160326 DAGMAR, KLEIN
Asilus 15083/15 JUN ERI 1 SA SERT ROP ROP-JUN
Erinomaista tyyppiä, hyvät pään linjat. Erinomainen ilme, hyvät tummat silmät ja oikeat korvat. Erinomainen kaula ja
ylälinja. Massa ja rintakehä ovat kehittymässä. Liikkuu vapaasti ja hyvällä drivellä. Miellyttävä luonne, esitetään hyvin.
Alpenhirts Kiira 24596/15 JUN EH 1
Oikeaa tyyppiä, virheetön ilme päässä. Alaleuka voisi olla vahvempi. Hyvät rungon mittasuhteet. Rintakehä on
kehittymässä. Virheettömät ja vapaat liikkeet. Erittäin miellyttävä luonne. Hyvin esitetty.
Lahti 20160403 RAMSING, JENS UTKE
Acer 15080/15 JUN ERI 1 SA SERT ROP
Iso, hyvin rakentunut, keskiraskas uros. Oikeat mittasuhteet, hyvä pää, virheetön purenta. Hyvän muotoiset,
keskiruskeat silmät. Hyvin kannetut korvat.Hyvä väri ja värimerkit. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset. Kantaa
häntäänsä hyvin. Hyvät vapaat yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä luonne. RC-JUNIORI.
Alpenhirts Kitty 24595/15 JUN EH 2
Kevytrakenteinen narttu, hiven liian pitkä runko. Hyvä pää, oikea purenta. Kantaa korvansa hyvin. Hiven lihava.
Pohjavillaa puuttuu hiven juuri nyt. Hyväksyttävät värimerkit. Kohtuullisesti kulmautunut takaa. Liikkuu vapaasti,
edestä hiven kapeasti, ja selkä on hiven pehmeä hyvin kannettu häntä. Hyvä luonne.
Anemone 15075/15 JUN ERI 1 SA PN 2 SERT
Keskiraskaasti rakentunut narttu. Hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Hiven alas asettuneet korvat. Virheetön purenta. Hyvät
ruskeat silmät. Hyvät värimerkit. Hyvä kaula, ylälinja ja kulmaukset takana. Vapaat voimakkaat liikkeet. Edestä
yhdensuuntaiset liikkeet. Kantaa häntäänsä hyvin. Hyvä luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP

Iso hyvin rakentunut havannan värinen narttu. Hyvä pää. Virheetön purenta. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula,
ylälinja ja kulmaukset. Runko ei saa olla pidempi. Liikkuu vapaasti. Takaliikkeet ovat hiven ahtaat ja edessä hiven
pehmeät ranteet. Hyvä luonne.
Alpenhirts Nea VAL ERI 2
Keskiraskaasti rakentunut narttu. Pitkä runko. Hiven kapea pää. Virheetön purenta. Hyvin kannetut korvat. Miellyttävät
ruskeat silmät. Hyväksyttävästi kulmautunut takaa ja hiven lihava. Hyvin kannettu häntä. Hyvät värimerkit. Vapaat
liikkeet edessä ja takana kapeat. Hyvä luonne.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 3 VET-ROP
Iso hyvin rakentunut ja hyvät mittasuhteet. Hyvä pää, virheetön purenta. Hyvin kannetut korvat. Hyvä kaula, ylälinja ja
kulmaukset. Hyvin kannettu häntä. Hyvät vapaat liikkeet. Hyvä drive. Hyvä luonne.
Kankaanpää 20160409 AHLMAN-STOCKMARI, TANYA
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT
Tasapainoisesti rakentunut, hyvän kokoinen narttu, jonka rungon tulee vielä täyttyä iän myötä. Hyvät pään linjat, kaunis
ilme. Hyvä häntä. Ei tänään lainkaan parhaassa karvapeitteessä. Liikkuu hyvin, hyvä ryhti.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 3
Hyvän kokoinen narttumainen kokonaisuus. Erinomainen pää, rodunomaisine yksityiskohtineen. Hyvä kaula. Olkavarsi
voisi olla hieman viistompi. Hieman turhan voimakkaasti kuroutunut alalinja. Hyvä häntä. Ei tänään parhaassa
karvapeitteessä. Liikkuu hyvin. Toivoisin hieman tiiviimmän ylälinjan.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 1 ROP VET-ROP RYP 3
Hyvärunkoinen pitkän rintakehän omaava veteraani narttu. Oikeat rintakehän mittasuhteet. Hyvä pään profiili.
Tasapainoisesti rakentunut etuosa. Erinomainen karvapeitteen laatu. Hyvä häntä, hyvä lihaskunto. Leveä reisi, liikkuu
hyvin. Hyvä ylälinja liikkeessä.
Vaasa 20160417 CZEGLEDI, ATTILA
Apollo 15081/15 NUO EH 1
Vahvarakenteinen ja lihaksikas uros. Pää on hyvän muotoinen ja siinä on hyvät mittasuhteet. Silmät ovat hiven pyöreät
ja vaalean väriset. Vahva kaula. Kohtuullinen rintakehä. Ylälinja saisi olla kiinteämpi. Hyvin kulmautunut. Hyvin
asettuneet kintereet. Voimakkaat erinomaiset liikkeet. Ei oikea tapa käsitellä.
Tampere 20160430 MÄHÖNEN, MARKKU
Alppikellon Upea Upi 26399/15 JUN EH 2
Aavistuksen pitkänomainen, hyvärakenteinen nuori uros. Hyvä pää ja kaulan muoto. Erinomainen eturinta. Sopiva
raajojen luusto ja kulmaukset. Hieman kapeat takaliike. Häntä saisi olla tiiviimpi. Hyvä käytös. Oikeanlaatuinen
karvapeite.
Asilus 15083/15 JUN ERI 1 PU 3
Erinomaiset mittasuhteet ja ääriviivat. Hyvä pään muoto. Riittävän tummat silmät. Erinomainen kaula ja eturinta sekä
runko ja hännän kiinnitys. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Hieman löysät kyynärpäät. Hyvät liikkeet. Hyvä karva ja
luonne.

Apollo 15081/15 NUO ERI 1 SA PU 2 VARASERT VARACACIB
Hyvät ääriviivat ja mittasuhteet hyvän pituinen pää ja tummat silmät. Hyvät korvat ja kaula, sekä eturinta, runko ja
hännän kiinnitys. Erittäin hyvät etu ja takakulmaukset. Leveä reisi. Aavistuksen kapea takaliike, hyvä sivusta.
Miellyttävä luonne.
Acer 15080/15 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP
Oikeat mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Hyvä pään pituus ja profiili. Hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, eturinta,
runko, säkä ja häntä. Liikkuu joustavasti. Miellyttävä luonne.
Alppikellon Untuva Usva 26401/15 JUN H
Mittasuhteiltaan oikea, hyvä sukupuolileima. Hyvä pään profiili, edestä ja sivusta.
Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula ja eturinta. Pehmeyttä ylälinjassa. Jyrkkä lantio, alas kiinnittynyt häntä,
joka voisi kiertyä paremmin. Liikkeessä alalinja pyöristyy ja hyvä karva, miellyttävä luonne.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 3 SERT
Hyvä vahvuus ja sukupuolileima. Oikean mallinen pää. Hyvä kaula ja eturinta. Hieman pitkä lanneosa. Tasapainoiset
kulmaukset. Hyvät edestakaiset liikkeet, samoin sivulta erinomaiset. Miellyttävä käytös.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 AVO H
Erittäin hyvä vahvuus, kuitenkin narttumainen. Hieman pitkänomainen pää. Hyvä kaula, erinomainen runko. Ylälinja
voisi olla tiiviimpi. Edestakaisessa liikkeessä leveä kyynärpää. Hieman jyrkkä lantio vaikka häntä kiertyy selälle. Hyvä
karva, miellyttävä käytös.
Eijatuun Winterzeit 13747/12 AVO EH
Hyvä vahvuus ja sukupuolileima. Hyvät pään linjat, kuono voisi olla vahvempi. Hyvä kaula ja eturinta sekä rungon
voimakkuus. Hieman kapeat takaliikkeet. Koiralla taipumus liikkua sivuttain. Hieman alas kiinnittynyt häntä, vaikka
kantaakin sen hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL 1 SA PN 1 CACIB VSP
Erinomaiset. ääriviivat Hyvä vahvuusaste ja sukupuolileima. Hyvä vahva pää, väriin sopivat silmät. Hyvä kaula,
eturinta ja runko. Miellyttävä luonne. Tasapainoinen kokonaisuus.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 2 VET-ROP
Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Hyvä pään muoto. Hyvä kaula, ylälinja, häntä ja sen kaari. Tasapainoiset
kulmaukset. Hieman leveät kyynärpäät. Hyvä luonne, karva ja sivuliikkeet
Mynämäki 20160515 RAISAARI, MERVI
Alpenhirts Superman 46874/07 VET ERI 1 SA PU 1 VSP ROP-VET
Erinomaista tyyppiä oleva 9-vuotias uros, joka on erinomaisessa kunnossa. Hyvä pää, ilme ja purenta. Erinomainen
rintakehä. Hyvä eturinta. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu erinomaisella askelpituudella. Hyvä luonne.
Alpenhirts Ulmus 23590/05 VET ERI 2 SA PU 2
Erinomaisessa kunnossa oleva11-vuotias uros, jolla on hyvä pää ja ilme. Hyvä eturinta ja runko. Liikkuu erinomaisesti.
Erinomainen luonne.

Tailtiimin Loistava Lumi 13479715 JUN ERI 1
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Hyvä purenta, hyvä pää ja ilme. Hyvä eturinta. Liikkeessä etuosa painuu. Hyvin
kulmautunut takaa. Erinomainen häntä.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA SERT ROP
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Hyvä ilmeinen pää. Hyvä purenta. Hyvä eturintaja tilava runko. Liikkuu sujuvasti.
Hyvä luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 2
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Tilava runko, hyvä etuosa. Hyvä häntä ja hyvä luonne.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 3 VET-VSP
8-vuotias, erinomaisessa kunnossa oleva veteraaninarttu. Hyvä ilmeinen pää. Hyvä purenta. Hyvä eturinta ja rintakehä.
Hyvät kulmauset. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts kasvattajaluokka Superman, Ulmus, Nana Brown, Sabina
Kolmesta yhdistelmästä koostuva erinomainen ryhmä. Kaikki ryhmässä esitetyt koirat edustavat erinomaista tyyppiä.
Kasvattaja selkeästi osaa. Onnea kasvattajalle.
22052016 Koski TL TENSON, HELI
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN ERI 1 SA PN 4 VARASERT
Sopivat mittasuhteet ja luusto. Kaunis, tyylikäs pää. Väriin sointuvat silmät. Hyvät korvat. Kaunis ylä ja- alalinja.
Sopivat kulmaukset. Erinomainen häntä. Selvä kolmivärisyys. Rodunomaiset liikkeet. Ihana luonne.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT
Erittäin kaunis. Erinomaiset mittasuhteet ja luusto. Hyvin kaunis pää, tummat silmät. Kauniit korvat. Erinomainen ylä
ja- alalinja. Hyvä häntä. Erinomaiset kulmaukset. Erinomainen turkin laatu ja kolmivärisyys. Upeat liikkeet.
Erinomainen esitys.
Alpenhirts Milady 41162/13 AVO ERI 1
Sopivat mittasuhteet ja raajojen luusto. Kuono-osa saisi olla täyteläisempi. Kauniit korvat. Hyvä ylälinja, eturinta ja
rintakehä. Tasapainoiset kulmauset. Liikkuu sopivalla askelpituudella. Selvä kolmiväri. Selässä hieman lainehtivaa
turkkia.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
Erinomaiset mittasuhteet, sopiva luusto. Super lihaskunto. Kaunis pää, väriin sointuvat silmät. Erinomainen rintakehä ja
eturinta. Erinomaiset liikkeet. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen ylä- ja alalinja.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PU 3 VET-ROP
Sopivan kokoinen luusto, feminiininen kaunis pää. Hyvät korvat. Hyvä ylälinja ja häntä. Erinomaisesti kulmautunut.
Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvä kolmiväri. Hyvät liikkeet.
21052016 Helsinki HEINILÄ, MAIJA
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACACIB

Upea nuori narttu, upea pää. Voisi olla hiven tummemmat silmät. Loistavat kulmaukset. Oikeanmuotoinen häntä ja
hännän kanto. Upea ylälinja, hyvä luusto. Liikkuu tyypillisesti rodulle.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 VAL ERI 2
Hieman pitkärunkoinen mutta tasapainoinen narttu. Kaunis ilme, silmät voisivat olla hiven ruskeammat. Erinomainen
etuosa ja luusto. Hieman niukat kulmaukset takana. Liikkuu erinomaisesti. Erinomainen luonne. Häntä voisi olla
pikkusen tiiviimpi.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Aivan upea yleiskuva, loistavat mittasuhteet, ihana pää. Tiiviit huulet. Loistavat kulmaukset. Upea häntä. Tyypillinen
alalinja. Tarpeeksi luustoa. Liikkuu erinomaisesti. Upea koira.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 3 VET-ROP
Erinomainen yleisvaikutelma. Erinomaiset mittasuhteet. Kaunis tyypillinen pää. Erinomaiset kulmaukset ja ylälinja.
Erinomainen häntä. Liikkuu loistavasti ikäisekseen. Erinomainen koira.
22052016 Hamina STRÖM, SONNY
Asilus 15083/15 NUO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB
Nuori uros, joka on korkeuden ylärajalla 56 cm. Urosmainen hyvin muotoutunut pää ja jossa on tyypillinen ilme. Hyvin
kannetut korvat. Hampaat ja purenta, ei huomauttamista. Kauniit silmät, hyvä kaula ja selkä. Kauniit mittasuhteet, hyvin
kulmautunut edestä, riittäväsi kulmautunut takaa, erinomaiset raajat ja tassut. Hyvärunkoinen. Liikkuu aika hyvällä
askeleella, mutta työntöä saisi olla vähän enemmän. Erinomainen karvapeite, väri ja värimerkit.
Alpenhirts Kiira 24596/15 JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Erittäin puhutteleva juniori narttu, jolla on kaunis kokonaisuus. Erinomainen rotutyyppi. Hyvin muotoutunut nartun pää,
kauniit silmät, minimaalinen otsapenger. Hyvin kannetut korvat. Hampaat ja purenta, ei huomauttamista. Erinomainen
kaula ja selkä. Neliömäinen. Tyypilliset kulmaukset, erinomaiset raajat ja tassut. Hyvärunkoinen, mutta hiven lihava,
pitäisi laihtua kilon tai kaksi. Liikkuu hyvin. Erinomainen karvapeite, väri ja väritys.
Alavus 20160611 RAISAARI, MERVI
Alppikellon Upea Upi 26399/15 JUN EH 1
Erittäin hyvä uros, hyvät rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Hyvä purenta. Hieman pyöreät
silmät, jotka voisivat olla tummemmat. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkeet
kauttaltaan OK. Häntä jää sapeliksi, eikä kierry rodunomaisesti selän päälle. Hyvä karvapeite ja väritys.
Apollo 15081/15 NUO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Erinomaista tyyppiä oleva uros. Hyvä sukupuolileima. Hyvä ilmeinen pää, hyvä purenta, kauttaaltaan erinomaisesti
rakentunut nuori uros. Hyvä karva ja väritys, liikkuu erinomaisesti. Erinomainen häntä, erinomainen luonne.
Kuhmo 20160604 AL-BACHY, ANITA
Alpenhirts Large 31099/14 AVO EH 1
2-vuotias, kookas, vielä hieman ilmavan vaikutelman antava uros, joka on aavistuksen pitkärunkoinen. Hyvän
muotoinen pää, hyvä purenta, vaaleat silmät, hyvä kaula. Pehmeyttä selässä, hyvä eturinta. Rungon tulee tanakoitua.
Riittävä luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä ja käpälät. Liikkuu vielä löysästi edestä. Koira tulee tiivistyä. Hyvä karva ja
väri.

Järvenpää KR 20160528 HüBENTHAL, RODI
Hakuhauskan Bonus-Birkko NUO EH 1
Riittävästi kehittynyt ikäisekseen. Melko hyvät mittasuhteet, liian lihava ja aivan liian pehmeä selkä, erityisesti
liikkeessä. Hyvä selkä ja kaula, liian pehmeät välikämmenet. Normaalisti kulmautunut. Vähän ahtaat liikkeet ja suora
takaa.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 AVO ERI 1
Erittäin hyvää tyyppiä mutta koiran etuosa antaa periksi, erityisesti liikkeessä. Tyypillinen pää, hyvä kaula ja etuosa.
Riittävästi kehittynyt rintakehä, mutta kääntää kyynärpäitä hiven ulospäin liikkuessaan, hyvä askel.
Salo RN 20160508 HEGARTY, BRYAN
Hakuhauskan Ainakomee 19408/13 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP FI MVA
3-vuotta ja kolme kuukautta uros. Hyvä koko, hyvä pää, hyvin pigmentoitunut. Purenta on oikea, mutta edessä on yksi
hammas vaurioitunut. Hyvin eläväinen ja aktiivinen koira. Ylälinja on hyvä, liikkuu hyvin.
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 JUN ERI 1 SA PN 4
Ihana feminiininen narttu, joka on keskikokoinen. Hyvin tasapainossa. Hyvä pää. Kaunis pigmentaatio. Hyvä purenta ja
kauniit valkoiset hampaat. Hyvä ylälinja. Liikkeet ovat erinomaiset.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 3 VARASERT
15 kuukautta vanha narttu joka on hyvää kokoa. Hyvä pää. Täydellinen purenta, hyvä pigmentaatio. Virheetön ylälinja.
Hyvät liikkeet.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 AVO ERI 1 SA PN 2 SERT FI MVA
2-vuotta vanha narttu, joka on keskikokoa , hyvän kokoinen, hyvä ilme. Virheetön purenta. Hyvä kaula. Kantaa
häntäänsä erinomaisesti. Liikkuu hyvin sekä edestä, että takaa.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
3-vuotta vanha narttu, keskikokoa. Ihana pää. Hyvä pigmentaatio. Virheetön purenta. Kaunis kaula. Hyvä ylälinja.
Kantaa häntäänsä oikein. Kauniit liikkeet.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA VET-ROP
8-vuotta vanha narttu, jolla on hyvä vahva pää. Virheetön purenta, yksi hammas on kolhiintunut, mutta tässä iässä
voidaan odottaa että tälläistä sattuu. Hyvä pigmentaatio. Hyvä kaula ja virheetön ylälinja. Hyvät liikkeet edessä ja
takana.
Harjavalta RN 20160507 NEBOJSA SAVICIC
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Erittäin hyvää tyyppiä. Hyvän kokoinen. Kaunis pää ja hyvä ylälinja. Virheetön etuosa. Oikea karvan laatu. Hyvin
tasapainoinen. Liikkuu hyvin.

Alpenhirts Liza Brown 31092/14 AVO ERI 1 SA PN 3 VARASERT
Hyvät mittasuhteet. Normaali temperamentti. Hiven pitkärunkoinen. Hyvä etuosa. Hyvä lihaksikas runko. Hyvät
liikkeet.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 2
Hyvä koko ja tyyppi. Kaunis pää. Pitkä kaula. Hyvä ylälinja ja häntä. Virheetön etuosa. Tasapainoinen, liikkeet voisivat
olla paremmat.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 4 VET-ROP
Hyvä luonne. Normaalin kokoinen. Hyvin kulmautunut. Virheetön etuosa. Hyvä alalinja. Lihaksikas runko. Liikkuu
hyvin.
Rauma 20160514 YLÄ-MONONEN, SATU
Alpenhirts Liza Brown AVO ERI 1 SA PN 1 ROP
Hyvä koko. Aavistuksen pitkä runko. Hyvä purenta. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä asentoiset korvat. Vahva luusto.
Erinomaiset kulmaukset. Turhan pitkä lanneosa. Häntä kiertyy riittävästi selän päälle. Liikkuu erinomaisella
askelpituudella, yhdensuuntaisesti, edestä ja takaa. Hyvä ruskea väri, erinomaiset värimerkit. Hyvä turkki. Erinomainen
luonne.
Tuusula 20160514 EEROLA, PÄIVI
Hakuhauskan Bonus-Birko NUO ERI 1
Hyvä koko, selvä sukupuolileima, keskivahva luusto. Hyvä rungon pituus. Tilava rintakehä. Oikein kiertynyt häntä.
Narttumainen pää, sopiva otsapenger. Keskiruskeat silmät. Hyvin kiinnittyneet korvat. Ylälinjassa hieman pehmeyttä.
Hyvä karvan laatu. Raajojen luusto näyttää aavistuksen kevyeltä runkoon verrattuna. Ranteissa pehmeyttä.
Huulipigmentti saisi olla voimakkaampi. Värittömät kynnet. Saisi pysyä paremmin ravissa. Hieman malttamaton
esiintyminen.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 AVO EH 1
Hyvin narttumainen kokonaisuus. Saisi olla ryhdikkäämpi. Etumatala myös liikkeessä. Hyvin narttumainen pää,
keskiruskeat silmät, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta. Hyvä hännän kierre. Melko tasapainoiset, avoimet
kulmaukset, saisi liikkua yhdensuuntaisemmin edestä. Keskivahva raajojen luusto. Suora aavistuksen pehmeä
karvapeite. Rintakehä tarvitsee vielä aikaa. Voisi esiintyä enemmän edukseen. Hyvin rauhallinen.
Ronetta´s Blondie 33466/09 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
Hyvin tasapainoinen narttu. Vankka runko. Sopivat tasapainoiset kulmaukset. Hyvin narttumainen pää, vaaleat silmät,
loiva otsapenger. Hyvä korvien sijainti. Tyypillinen ylälinja ja häntä. Tasapainoinen ravi. Hyvä yhdensuuntaisuus
liikkeissä. Runsas karvapeite. Etuhammaspuutoksesta el.todistus. Huulipigmentti voisi olla runsaampi. Esiintyy
edukseen. Oikea olemus.
Tammela 20160612 FINNE, LENI

Anemone FI15075/15 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT

Aavistuksen pitkärunkoinen, hyvä luusto, kuono-osa voisi olla täyteläisempi silmien alta ja silmät hieman tummemmat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Hieno eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Ikäisekseen erinomainen rintakehä. Hyvät
takakulmaukset. Erinomainen häntä. Oikea askelpituus.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 ROP
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto, oikealinjainen nartun pää. Silmänympäryspigmentti voisi olla tummempi. Hyvä
kaula, hieman periksi antava selkä. Sopiva eturinta, oikean mallinen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen
häntä. Oikea askelpituus.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN3 VET-ROP
Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto, oikealinjainen pää. Hyvät tummat silmät. Hieman alas kiinnityneet korvat.
Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Niukahko eturinta. Oikean mallinen rintakehä. Tasapainoiset kulmaukset. Aavistuksen
löytästi kiertynyt häntä. Oikea askelpituus.Hieman leveä edestä.
Raisio 20160618 BAIC BORIS, SLOVENIA
Hakuhauskan Cuningas-Carma 56557/15 PEN 1 KP ROP-PENTU
Hyvän kokoinen, hyvin tasapainoinen, ja hyvät värit.Päässä on hyvä pigmentti. Hyvät korvat ja häntä. Hyvä luonne.
Hyvät raajat ja hyvät linjat rungossa, hyvin kulmautunut, liikkeet ovat sujuvat, mutta hiven kapea edestä.
Alpenhirts Superman 46874/07 VET ERI 1SA PU 1 ROP VET-ROP
Hyvä koko ja väri, virheetön purenta, hyvä pää, joka on tasapainossa rungon kanssa. Hyvä väritys, hyvät rungon
ääriviivat. Hyvin kulmautunut, hyvät raajat, liikkuu hyvin hieman kapea edestä.
Tailtiimin Loistava Lumi 13479/15 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP
Hyvän kokoinen, oikea ruskea väri, hieman vaalea pigmentaatio kuonossa ja silmissä. Hyvät pään mittasuhteet, korvien
asento ja häntä. Symmetriset värit. Miellyttävä pläsi. Virheettömät rungon linjat. Hyvin kulmautunut. Hyvät hampaat,
liikkuu hyvin, sulavasti ja hyvällä työnnöllä.
Kotka KV 20160618-19 PETRA JUNEHALL, RUOTSI
Alpenhirts Kiira 24596/15 JUN ERI 1 SA PN 3 VARASERT
15 kuukautta, erinomaista tyyppiä ja kokoa, sekä erinomaiset mittasuhteet. Tyypillinen nartun pää. Keskiruskeat silmät.
Virheetön purenta. Erittäin hyvä kaula, runko ja ylälinja. Tyypillisesti kulmautunut, keskivahva luusto. Erittäin hyvä
rintakehä. Virheetön häntä. Liikkeet hyvin tasapainossa. Erinomainen karvan rakenne. Hyvä väri ja värimerkit. Vahva
luonne.
Alpenhirts Kitty 24595/15 JUN ERI 2
15 kuukautta, erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet Tyypillinen feminiininen pää. Hyvä ilme. Virheetön purenta.
Erittäin hyvä kaula ja ylälinja.Tyypillisesti kulmautunut. Rintakehän tulee vielä kehittyä. Hyvä häntä. Hyvin
tasapainoinen liikkuessaan. Hyvä turkin väri ja värimerkit. Vahva luonne.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 JUN EH 3
Hieman pitkä. Erittäin hyvä koko ja tyyppi. Narttumainen pää. Hieman kapea kuono. Virheetön purenta. Hyvä kaula ja
ylälinja. Kevyt luusto. Tyypillisesti kulmautunut Rintakehän tulee vielä kehittyä. Häntä voisi olla parempi. Tarvitsee
kehä harjoitusta ja tarvitsee käyttäytyä paremmin liikkuessaan. Hyvä karvapeitteen väri ja värimerkit.

Alpenwasser Edelweiss 10938/14 AVO ERI 1 SA 2 SERT VARACACIB FIMVA
Erittäin hyvä tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen kaunis pää. Hyvä ilme. Virheetön purenta. Erittäin hyvä kaula
ja ylälinja. Tyypillisesti kulmautunut. Erinomainen eturinta ja rintakehä. Riittävästi luustoa. Hyvä runko ja häntä. Hyvin
tasapainoiset liikkeet. Erinomainen väri ja värimerkit. Vahva luonne.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 VAL ERI 2 SA PN 4
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis, feminiininen pää. Miellyttävä ilme. Virheettömät yksityiskohdat ja
purenta. Ylälinja on hiven heikko. Tyypillisesti kulmautunut. Vahva luusto Erittäin hyvä rintakehä, Aika hyvä häntä.
Hyvin tasapainoiset liikkeet Erittäin hyvä karvapeite, väri ja väritys. Vahva luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 3
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Narttumainen mutta pieni pää. Kapea kuono-osa ja tasapurenta. Hyvät silmät
ja korvat. Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Keskivahva luusto. Erittäin hyvä eturinta ja rintakehä. Virheetön häntä.
Tyypillisesti kulmautunu. Hyvin tasapainoinen liikkuessaan. Erittäin hyvä karvapeite, väri ja väritys. Vahva luonne.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Feminiininen kaunis pää. Miellyttävä ilme. Oikeat yksityiskohdat ja purenta.
Erittäin hyvä kaula ja ylälinja. Tyypillisesti kulmautunut. Vahva luusto. Erittäin hyvä rintakehä, virheetön häntä. Hyvin
tasapainoinen liikkuessan, erittäin hyvä karvapeite, väri ja väritys. Vahva luonne.
Sastamala KV 20160702 TEVALIN KIRSI
Alppikellon Upea Upi 26399/15 JUN EH
Luustoltaan keskivahva juniori, joka tässä vaiheessa tekee hieman korkearaajaisen vaikutelman. Sopiva rungon pituus.
Hyvä eturinta. Iän mukainen rungon tilavuus. Kauniit pään linjat, sopiva vahvuus, silmät saisivat olla astetta
tummemmat. Hyvä väritys päässä ja rungossa. Liikkeessä saa olla enemmän voimaa. Löysät kyykärpäät häisitsevät
etuliikkeitä. Ryhdikäs kokonaisuus, miellyttävä käytös.
Rantasalmi 20160702 BISTER, SOILI
Hakuhauskan Ceisari-Caaos 56555/15 PEN 1
Vain yksi kives!
Selvästi takakorkea. Ikäisekseen hyvin kehittynyt uros. Kapeahko pää, hyvät korvat, silmät ja purenta. Hyvä runko,
raajat ja häntä. Erinomainen karva ja väritys. Liikkuu hyvin, miellyttävä luonne.
Normaalit kivekset EI
Tailtiimin Lupaava Leevi 13474/15 NUO EH 1
Hyväluustoinen melko pitkä runkoinen, vielä kapea turhan pitkä kuono, suuret korvat, hyvä purenta. Erinomaiset raajat.
Häntäkieppi saisi olla tiiviimpi. Hyvä karva ja väri. Liikkuu OK. Miellyttävä luonne.
Hakuhauskan Aitomiäs 19407/13 AVO H
Kovin kapea ja rungoton, pitkä uros, hyvä luusto, melko pitkä kuono ja suuret korvat. Hyvä purenta, hyvät raajat, liian
avoin häntä. Melko pitkä, hieman laineikas karva. Liikkuu hyvin , miellyttävä luonne.

Hakuhauskan Bestis-Hanna AVO HYL
Erinomaista tyyppiä ja kokoa oleva kaunis narttu. Hyvä runko, raajat ja häntä. Hieman pitkä ja kapeahko pää, suuret
korvat. Purentaa ei tarkastettu, sillä koira on kovin epäluuloinen eikä halua itseään kosketeltavan. Hyvät liikkeet.
Suhtautuminen tuomariin Väistää, pelokas kyllä.
Raasepori 20160703AHLMAN-STOCKMARI TANYA
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Tasapainoisesti rakentunut kaunislinjainen narttu. Oikeat mittasuhteet ja ylälinja erinomainen pää ja ilme. Hyvä väritys,
hyvä häntä, liikkuu tasapainoisesti.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 2
Voimakasrunkoinen vankka narttu. Hyvä kallo-osa ja ilme. Alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvin rakentunut edestä,
hyvä väritys, hieman alhainen hännän kiinnitys, mutta häntä rullautuu oikein. Liikkuu hyvin takaa, toivoisin hieman
tiiviimmän ylälinjan.
Oulu 20160907 PUTKONEN, JUHA
Apollo 15081/15 NUO HYL
Mittasuhteitaan oikea. Erinomaisessa lihas kunnossa. Hyvä luusto, oikeapiirteinen urosmainen pää. Silmät saisivat olla
tummemmat. Hyvä purenta. Hyvin kehittynyt rintakehänja eturinta. Tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Karvan
laatu oikea, hyvä väri. Erinomainen häntä, liikkuu hyvällä askelpituudella. Valitettavasti koira murisee ja yritti purra.
Valitettavasti saa hylätyn.
Suhtautuminen tuomariin: vihainen
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Hyvän kokoinen, hieman takakorkea, narttumainen pää, hyvä kallo-osa, silmät ja purenta. Hyvä rintakehä. Selkä
painuu. Erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, hyvät käpälät. Löysäkieppinen häntä.Saisi liikkua
reippaammin.
10072016 Kokkola VESIC RADE, SERBIA
Apollo 15081/15 NUO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB VSP
Erinomainen koko, Riittävän vahva, iloinen luonne. Kaunis narttumainen pää ja hyvä vahva etuosa. Vahva kaula,
erinomainen selkä, hiven liian vahvasti kiertynyt häntä. Virheettönmät taka ja etukulmaukset, korkeatasoinenkarva ja
miellyttävä väri. Liikkuu hyvin.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Erinomainen koko, riittävän vahva ja tyypillinen nartun pää. Virheetön pää, lyhyt vahva kaula ja selkä, erinomainen
koko. Mutta ei ole tarpeeksi vahvat takakulmaukset. Erinomainen etuosa. Hyvän laatuinen ja kaunisvärinen karva.
Liikkuu oikein.
30072016 Pori kv TALVITIE, MARJA
Eijatuun Winterzeit 13747/12 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP

Hieman ilmava. Hyvin liikkuva, kevyehkö, mutta hyvän mallinen pää, Hyvä ylälinja ja oikea häntä. Hieman niukat
etukulmaukset. Hyvä väri ja karvanlaatu. Saisi olla kaikkea vähän enemmän.
20160730 Erikoisnäyttely Jyväskylä HOLLENSTEINER, HORST
Hakuhauskan Ceisari-Caaos PEN 2
8kk vanha elegantti tyypillinen oikein rakentunut uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi, oikea
purenta, hyväasentoiset silmät, oikea korvien muoto ja kanto, suora kiinteä hieman painunut selkä, erittäin hyvä
rintakehä, erittäin hyvät kulmaukset edessä, erinomaiset liikkeet, yksi kives tuntuu selvästi, toinen on pienempi ja
vielä ylhäällä nivusessa, vähemmän lupaava.
Hakuhauskan Comea-Cosmos PEN 1 ROP PEN BIS PEN 1
8 kk vanha oikein rakentunut erittäin tyypillinen uros, hyvä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja värimerkit, tyypillinen
pää, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, hyvä rintakehä, oikeat
kulmaukset, seisoo oikein, erinomaiset liikkeet.
Appelkiepin Blåbär BABY 2 KP
6 kk vanha oikein rakentunut erittäin tyypillinen narttu, hyvä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja värimerkit, erittäin
tumma tan, tyypillinen nartun pää, oikea purenta, hyväasentoiset erittäin tummat silmät, oikea korvien muoto ja
kanto, suora kiinteä hieman painunut selkä, erittäin hyvä rintakehä, etukulmaukset oikeat, takaa hieman niukat
kulmaukset, sujuvat hieman lyhytaskeliset ja kyynärpäistä ei aivan kiinteät liikkeet, erittäin hyvä luonne.
Appelkiepin Blåsippa BABY 1 KP VSP PEN
Eleganttu 6 kk vanha oikein rakentunut tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja värimerkit, erittäin tumma tan,
tyypillinen nartun pää, oikea purenta, hyväasentoiset tummat silmät, oikea korvien muoto ja kanto, hyvä ylä- ja
alalinja, hyvä rintakehä, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät, hyvä luonne.
Hakuhauskan Caunis-Cora PEN 2 KP
8,5 kk vanha erittäin tyypillinen narttu, elegantti, riittävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, tyypillinen
nartunpää, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien muotoja kanto, selkä riittävän kiinteä, hyvä rintakehä,
seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Hakuhauskan Culta-Coru PEN 1 KP
8,5 kk vanha elegantti tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, tyypillinen nartunpää, oikea purenta, oikea
korvien muoto ja kanto, suora selkä, erittäin hyvä rintakehä, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Alppikellon Upea Upi JUN H
16 kk vanha massava uros, jolla ylisuuri ja liian vähän kerällä oleva häntä, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä pää
josta puuttuu hieman tyypillistä appenzellin kolmiomaisuutta, oikein asettuneet hieman vaaleat silmät, oikea purenta,
oikea korvien asento ja kanto, suora selkä, selvä rinta, epätyypillinen häntä, kulmaukset hieman suorat, sujuvat
liikkeet.

Apollo NUO ERI 1 SA VASERT
Suuri tyypillinen oikearakenteinen uros, hyvä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, oikea päätyyppi, oikea
purenta, riittävän tummat hyvin asettuneet silmät, oikea korvien muoto ja asento, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, oikeat
kulmaukset, oikeat liikkeet.
Asilus NUO EH 2
Suuri massava uros, oikea turkki, väri ja väritys, keskipitkä pää hieman alas asettuneet korvat, oikea korvien muoto,
oikein asettuneet riittävän tummat silmät, oikea purenta, oikea ylä- ja alalinja, sujuvat liikkeet, ei aivan kiinteät
kyynärpäät ja välikämmenet kääntyneet.
Acer AVO 1 SA PN 1 SERT SERT VSP
Suuri tyypillinen uros riittävä luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä päätyyppi, riittävän tummat hyvin
asettuneet silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, liiankin korrekti häntä,
erittäin hyvä rintakehä, oikeat etukulmaukset, takaa hieman suorat, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Merlino VAL ERI 2 SA PU 4
Suuri massava tyypillinen oikea rakenteinen uros, hieman pitkä turkki, oikea väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi,
hyvin asettuneet riittävän tummat silmät, oikea purenta, oikea korvien muoto ja kanto, hyvä ylä- ja alalinja, oikeat
kulmaukset, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Imago VAL ERI 1 SA PU 3
Suuri vahvaluustoinen tyypillinen oikearakenteinen uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi, hyvin
asettuneet silmät, oikea purenta, hyvä korvien muoto ja kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät
liikkeet.
Alpenhirts Superman VET ERI 1 SA PU 2 VSP VET
9 vuotias temperamenttinen suuri oikein rakentunut erittäin tyypillinen uros, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä
päätyyppi, oikea purenta, hyvin asettuneet silmät, oikea korvien muoto ja kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, seisoo
oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Kiira JUN ERI 1 SA PN 2 SERT ROP JUN
16 kk vanha tyypillinen oikein rakentunut narttu, jolla valkoista kaulakarvaa ja hieman pitkä turkki, erittäin hyvä
päätyyppi, hyväasentoiset silmät, oikea purenta, oikea korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, takakulmaukset hieman
suorat, pehmeät tassut, erittäin hyvät liikkeet, hyvä luonne, luusto voisi olla vahvempi.
Alpenhirts Kitty JUN EH 4
17 kk vanha elegantti narttu vähäinen luuston vahvuus, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä pää, oikein
asettuneet tummat silmät, toinen korvista oikein kannettu toinen luimussa, hyvä ylä- ja alalinja, tassut hieman
pehmeät ja uloskiertyvät, sujuvat liikkeet.

Alppikellon Unelma Ulla JUN ERI 2 SA vasert
16 kk vanha oikein rakentunut tyypillinen narttu riittävällä luuston vahvuudella, erittäin hyvä pää, oikea purenta,
hyväasentoiset silmät, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Uniikki Uni JUN ERI 3
12 kk vanha elegantti tasapainoinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä päätyyppi, oikea purenta, hyväasentoiset
silmät, oikea korvien muoto ja kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Uskalias Ulriikka JUN EVA
16 kk vanha massava narttu riittävällä luuston vahvuudella, oikea turkki, väri ja väritys, hyvä pää, hyväasentoiset
silmät, oikea korvien kanto, ei aivan kiinteä selkä, oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet, purennan katsominen ei
onnistu siitä palkintosija.
Anemone NUO ERI 1 SA
Tasapainoinen tyypillinen oikein rakentunut narttu, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi, hyväasentoiset
silmät, oikea purenta, hyvä korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, sujuvat liikkeet, kyynärpäät hieman
löysät.
Tailtiimin Loistava Lumi NUO ERI 2 SA
Havannanruskea tasapainoinen tyypillinen oikein rakentunut vahvaluustoinen narttu, erittäin hyvä pää, oikea purenta,
hyväasentoiset silmät, korvat hieman alas kiinnittyneet, selkä riittävän kiinteä, hyvä rintakehä, seisoo oikein, erittäin
hyvät liikkeet.
Alppikellon Inanna AVO EH 1
Suhtautuminen tuomariin: väistää.
Vahvaluustoinen elegantti tyypillinen hieman varautunut hieman vähäisesti massaa, hyvä päätyyppi, oikein asettuneet
hieman vaaleat silmät, oikein asettuneet korvat, selkä riittävän kiinteä, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan
kiinteät, purennan tarkistus onnistuu useammalla yrittämisellä.
Alpenhirts Liza Brown VAL ERI 4
Havannanruskea hieman pitkä tyypillinen ystävällinen narttu, oikea nartun pää, oikea purenta, hyvät riittävän tummat
silmät, oikea korvien kanto, selkä antaa hieman periksi, hyvä rintakehä, takakulmaukset hieman suorat, tassut ja
välikämmenet hieman heikot, sujuvat liikkeet.
Alpenhirts Nana Brown VAL ERI 1 SA PN 3
Oikein rakentunut erittäin tyypillinen havannanruskea narttu, hyvä pää, oikea korvien kanto, erittäin hyvä ylälinja,
oikeat kulmaukset, erittäin hyvät liikkeet.
Alpenhirts Nea VAL ERI

Elegantti hieman korkearaajainen narttu, hieman puutteellinen luuston vahvuus, erittäin hyvä oikea päätyyppi, oikea
korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, oikea rintakehä, sujuvat liikkeet.
Alpenhirts Olivia VAL ERI
Ystävällinen tyypillinen hieman harmaantunut narttu, keskipitkä kevyt pää, hyväasentoiset silmät, oikea purenta,
oikea korvien kanto, oikea ylä- ja alalinja, seisoo oikein, hieman kevyt luusto, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Idoli VAL ERI
Tasapainoinen massava hyväluustoinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, lyhyt tyypillinen pää, oikea korvien kanto,
kaikin osin oikein rakentunut, sujuvat liikkeet.
Alppikellon Olympia VAL ERI 2 SA PN 4
Massava ystävällinen oikein rakentunut narttu, riittävä luuston vahvuus, oikea päätyyppi, hyväasentoiset silmät, oikea
korvien kanto, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, erittäin hyvät liikkeet.
Appelkiepin Aisa VAL ERI 3 SA
Erittäin rauhallinen oikein rakentunut tyypillinen narttu, erittäin pehmeä turkki, oikea nartun pää, hyväasentoiset
silmät, oikea purenta, korvat hieman alas kiinnittyneet, hyvä ylä- ja alalinja, seisoo oikein, sujuvat liikkeet.
Gimma v.d. Grünen Ach VAL ERI
Elegantti tasapainoinen siro hieman vähäisen luuston omaava narttu, pitkä tyypillinen nartun pää, oikea korvien
kanto, hyvä ylä- ja alalinja, hyvät kulmaukset, sujuvat liikkeet, kyynärpäät eivät aivan kiinteät.
Ronetta's Blondie VAL EH
Oikearakenteinen tyypillinen narttu, oikea turkki, väri ja väritys, hyväasentoiset riittävän tummat silmät, oikein
kannetut korvat, hyvä ylä- ja alalinja, riittävä rintakehä, oikeat etukulmaukset, takakulmaukset hieman suorat, hieman
heikot tassut, sujuvat liikkeet.
Ulaani Unikko VAL ERI
Massava oikein rakentunut narttu riittävällä luuston vahvuudella, pitkä tyypillinen nartunpää, oikea purenta,
hyväasentoiset silmät, oikea korvien kanto, kiinteä hieman periksi antava selkä, oikeat kulmaukset edessä, takana
hieman suorat kulmaukset, tassut hieman heikot, sujuvat liikkeet, kyynärpäät hieman löysät.
Alpenhirts Sabina VET ERI 1 SA PN 1 ROP ROP VET BIS VET 1 BIS 3
8 vuotias tyypillinen temperamenttinen oikein rakentunut narttu, oikea turkki, väri ja väritys, erittäin hyvä päätyyppi,
tummat hyvin asettuneet korvat, oikea purenta, oikea korvien kanto, oikea ylä- ja alalinja, oikeat kulmaukset, hyvä
rintakehä, erittäin hyvät liikkeet.
Alppikellon Adalmina VET ERI 2 SA

12 vuotta vanha vielä erittäin temperamenttinen vahti narttu, havannanruskea, oikea nartunpää, oikea korvien kanto,
selkä ei aivan kiinteä, tassut heikot, sujuvat liikkeet.
ROP KAS Kennel Alppikellon BIS KAS 1
Imago, Unelma Ulla, Idoli, Olympia
Erittäin yhtenäinen jalostusryhmä, seisovat vahvasti, kuivat rakenteet, erittäin hyvä tyyppi, erittäin oikeat takaosat,
kaikilla suhteellisen tiiviit kyynärpäät siksi ykkössija.
KAS 2
Apollo, Asilus, Acer, Anemone
Erittäin yhtenäisiä tyypiltään, usealla ei aivan kiinteät tassut, liikkuessa kaikilla hieman löysät kyynärpäät. Päätyyppi on
erinomainen ja yhtenäinen.

Pori kv 20160805 KARLSDOTTER, NINA RUOTSI
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 AVO ERI 1 SA SERT CACIB ROP FIMVA
Hyvin muotoutunut pää, Hyvät mittasuhteet. Hyvin muotoutuneet silmät, hieman vaalean väriset. Hyvin kannetut
korvat. Erinomaiset kaula ja ylälinja.Hyvin kannettu häntä. Hyvä runko, hiven pitkä lantio. Sopiva luuston vahvuus,
hienot jalat, tasapainoisesti kulmautunut. Vahvat liikkeet .Hyvä turkin laatu ja peitekarva. Pohjavillaa voisi olla
enemmän. Hyvä väri ja väritys.
Kuopio kv 20160806 BISTER, SOILE
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 VAL ERI 1
Hyväluustoinen, mutta kovin rungoton, feminiininen narttu. Varsin hyvä pää, melko pitkät korvat ja toivoisin
tummemmat silmät. Takaosa voisi olla paremmin kulmautunut ja häntä viekäkin tiiviimmin kiertynyt. Hyvä karva ja
väritys. Varsin hyvät liikkeet, hyvä luonne.
Nokia 20160806 TEVALIN, KIRSI
Alppikellon Upea Upi 26499/15 JUN ERI 1
Hyvin tasapainoisesti kehittynyt juniori, rungoltaan lähes neliö. Erinomainen kiilamainen pää ja kaunis ilme. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Reippaat tehokkaat liikkeet. Häntä saisi kiertyä paremmin, tänään turhan löysä.
Erinomainen käytös.
Alpenhirts Santi 46871/07 VET ERI 1 SA PU 1 ROP VET-ROP
Erinomaista tyyppiä oleva vankka veteraani. Rungoltaan lähes neliö. Vahva raajojen luusto. Hyväilmeinen, vankka pää.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä häntä. Vaivattomasti liikkuva.

Tailtiimin Loistava Lumi NUO EH 1

Tasapainoisesti kehittynyt nuori narttu, jolla kokoon sopiva raajojen luusto. Erinomainen eturinta, syvä rintakehä. Hyvät
pään linjat, hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Hieno leveä reisin.
Hieman alas kiinnittynyt, mutta hyvin kannettu häntä. Tänään seistessä ja liikkeessä kovin etumatala. Reippaat liikkeet.
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
7 v. Tyypiltään erinomainen narttu, jolla oikeat rungon mittasuhteet ja kaunis väritys. Hyvin kaunislinjainen,
hyväilmeinen pää. Puuttuu 2 yläetuhammasta, mistä esitetty hyväksyttävä todistus. Hyvin kulmautunut. Erinomainen
eturinta. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä häntä.
20160807 Kuopio kv ENGH, ESPEN NORJA
Schellendorfs Darling Diana 34323/14 VAL EH 1
2 ½ vuotta vanha feminiininen narttu, hyvän pituinen pää, mutta liian pitkä runko.Aika tyypillinen pää, liian vaaleat
silmät, Hyvät korvat. Hyvä kaula ja eturinta aika korkea takaa, erityisesti liikkuessaan. Erinomainen karvapeite ja väri.
Tulee olla helpommin lähestyttävä luonteeltaan. Liikku hyvin sivusta, mutta voi parantaa edestakaisia liikkeitä.
20160813 Raisio ALDAGHISTANI, VOJISLAV, SERBIA
Alpenhirts Milady 41162/13 AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
Virheetön purenta. Hyvä tyyppi. Hyvin muotoutunut. Oikea koko. Aika pitkä runkoinen, edestä hyvä, hyvät ranteet,
hyvin asettunut häntä. Riittävästi kulmautunut takaa. Hyvät liikkeet, hyvä luonne.
20160821 Kokkola JOKISILTA, HANNELE
Zagray Black Diamond RKF 4234619 JUN ERI 1
Sopiva koko ja vahvuus. Oikea linjainen pää jossa riittävä vahvuus, tummat mutta pyöreät silmät. Hieman avoimet
kyynärpäät. Riittävät polvikulmaukset, keskivahva luusto. Turhan pitkä runko, Toivoisin tiiviimmän selkälinjan ja värin
ja luonne OK. Erinomainen häntä. Leveät etuliikkeet, muuten liikkuu hyvin.

Bella Vom Schlosscappi 27606/14 AVO ERI 1 SA SERT ROP FI MVA
Erittäin narttumanen kokonaisuus. Keskikoko ja -vahvuus Oikea linjainen nartun pää. Korvat voisivat olla paremmin
asettuneet. Hyvä ilme. Tyypilliset kulmaukset. Kokoon sopiva runko. Erinomainen luonne. Hieman avoin häntä, mutta
riittävä kierre. Liikkuu hyvin.

20160821 Heinola SALOHALLA, HILKKA

Acer 15080/15 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Kooltaan ja mittasuhteitaan erinomainen, sopivan vahva uros. Erinomainen uroksen pää, purenta, silmät ja korvat.
Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen häntä. Hyvä runko ja luusto. Rodunomaiset kulmaukset. Hyvä karvapeite ja
väritys. Liikkuu erittäin hyvin.

Alpenwasser Edelweis VAL EH 1
Hieman korkearaajaisen vaukutelman antava narttu, jolla kaunis pää, hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula,
ylälinjan tulisi olla parempi, on liian takakorkea. Hyvä eturinta ja runko. Hyvä luusto, mutta hieman painuneet ranteet ja
litteät käpälät. Hyvä karvapeite ja väritys.Liikkuu kapeasti edestä ja takaa. Niukat takakulmaukset mistä johtuen
takaliike jää lyhyeksi ja jo liikkeessä on hieman takakorkea.
20160827 Helsinki KIPINÄ, MARKKU
Hakuhauskan Comea-Cosmos JUN ERI 1
Maskuliininen, vahvaluustoinen, lanneosaltaan hieman pitkä, hyväilmeinen, vahva pää, hyvät korvat, silmät ja purenta.
Hyvä ylälinja. Häntä OK hyvä väritys ja karva. Askellus saa tasapainottua ja tarvitsee hieman lisää näyttelytreeniä,
lupaava kokonaisuus.
20160904 Riihimäki NYGÅRD, TAINA
Appelkiepin Blåbär 17634/16 PEN 1 KP ROP
7 kk, Tasapainoisesti kehittynyt narttupentu. Tällä hetkellä hieman kevyt alaleuka, putenta saa tiivistyä. Hyvät kuonon
ja kallon linjat, Vielä kevyet korvat. Hyvät raajojen asennot, sopiva luusto, etuosa saa tiivistyä. Liikkuu rodunomaisesti.
Miellyttävä käytös. Hyvät värimerkit.
Appelkiepin Blåsippa 17635/16 PEN 2
7 kk kehitysvaiheessa, jossa runko saa vielä tiivistyä. Hyvä pää ja ilme. Tiivis purenta. Tummat silmät. Lupaava
eturinta ja rintakehä. Hieman taipuneet välikämmenet. Tyypilliset kulmaukset. Mukava käytös. Hyvät värimerkit.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Tiivisrakenteinen, erittäin sujuvasti liikkuva 5-v. narttu. Erinomainen kallo ja korvat sekä silmät. Tiiviit huulet.
Erinomainen eturinta ja rintakehä. Vahva selkä, hyvä lihaskunto. Miellyttävä käytös, hyvät värimerkit.
20160911Porvoo ROSENBERG, HANS
Appelkiepin Blåsippa 17635/16 PEN 1 KP ROP
Feminiininen narttu kehitysvaiheessa, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Hyvät korvat, hyvä kaula ja etukulmaukset.
Hyvärunkoinen, hyvä risti ja takaosa. Hyvä häntä. Hyvä karva. Hieman epäpuhdas tan väritys takajaloissa.
Hakuhauskan Comea-Cosmos 56559/15 JUN ERI 1 SA PU 2 VARASERT
Maskuliininen uros, erinomaista tyyppiä, hyvät mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Kantaa vasenta korvaa epävarmasti.
Hyvä kaula ja hyvät kulmaukset edessä ja takana. Tasapainoiset mittasuhteet. Hyvä lanne osa. Erinomainen karvan
laatu. Hieman likaisuutta takaraajojen värityksessä.
Alpenwasser Eile 10935/14 AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
Maskuliinen uros, erinomaista tyyppiä, hyvä pää, hyvin kannetut korvat, kaunis ilme, hyvät mittasuhteet. Hyvä kaula ja
lavat. Hyvin kulmautunut edestä, sopusuhtainen luusto. Hyvä runko. Hyvä risti ja takaosa. Hyvin kiertynyt häntä.
Liikkuu hyvällä askeleella sivusta, hyvä karvapeite.
Alpenwasser Edelweiss 10938/14 VAL ERI 1

Feminiininen narttu. Tänään ei parhaassa karvassa. Hyvää pää ja ilme, korostuneet posket. Hieman avoimet
etukulmaukset. Hyvä luusto, pehmeät käpälät. Sopusuhtainen runko, hieman epätasainen selkälinja. Sopusuhtainen
luusto, hieman löysät ranteet. Liikkuu riittävällä askelpituudella takaa, leveästi edestä.
Tuulos 20160210 NAARITS, IREN
ACER 15080/15 AVO ERI 1 SA PU1 SERT ROP
Hyvää rotutyyppiä, miellyttävä pää ja ilme. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Lievästi
pihtikinttuinen takaa. Liikkuu rodulle tyypillisesti. Tasapainoinen askelpituus ja työntö.
Hämeenlinna PN 20161008 LEIKOLA-WALDEN, REIA
Alppikellon Yodlaava Yasmin 30713/16 PEN KP 1 ROP
Malliltaan oikea, aavistuksen kevyt pikkupentu, vielä kevyt kuono-osa ja otsapenger saa vielä kehittyä. Hyvät korvat.
Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä luusto ja kulmaukset. Hyvä runko, rodunomaiset liikkeet ja linjat, hyvä häntä, hyvä
turkki, väri ja luonne.
20161023 Lahti NUMMELA, JOUNI
Alppikellon Yanqsteri Yason 30706/16 PEN 1
Hyvän kokoinen, hyvät rungon mittasuhteet ja luuston vahvuus. Hyvä ylä-ja alalinja. Ikään sopiva eturinta. Runkoon
sopiva pään vahvuus. Oikein kannettu häntä. Ystävällinen käytös mutta tarvitsee harjoittelua hampainen näyttöön.
Liikkuu sopivalla askelpituudella, tarvitsee lisää itsevarmuutta esiintymiseen kauttaaltaan.
Alppikellon Yämäkkä Yulia 30712/16 PEN 1
Pienehkö hieman ilmavan vaikutelman antava pentu, jonka luusto voisi olla vankempi. Kevyehkö pää jossa hyvät
tummat silmät. Vielä hieman pehmeähkö selkä, josta johtuen tänään antaa hieman takakorkean vaikutelman. Riittävä
eturinta. Voisi olla kulmautunut hieman paremmin. Iloinen ja ystävällinen luonne. Hyvä häntä iloiset pentumaiset
liikkeet.
20161023 Seinäjoki Al-BACHY, ANITA
Hakuhauskan Cuningas-Carma 56557/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
11 kk oikean sukupuolileiman omaava, oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta. Keskiruskeat silmät. Erinomainen kallo ja
kuono-osa. Oikein asettuneet korvat, hyvä kaula ja tasainen tiivis selkä. Hyvä runko ja eturinta. Oikein kulmautuneet
hyväluustoiset raajat. Täydellinen häntä. Hieman löysät käpälät. Erinomaiset liikkeet, mennen tullen. Hyvä karva ja
väri.
Apollo 15081/15 AVO EH 1
21 kk pitkärunkoisen vaikutelman antava uros, joka tänään ei parhaassa lihaskunnossa. Hyvän muotoinen pää, vaaleat
silmät, hyvä kallo ja kuono, hyvät korvat, hyvä kaula, pehmeyttä selässä, hyvä eturinta ja runko. Erinomainen häntä.
Sopivasti kulmautunut . Hyvä luusto. Löysyyttä käpälissä. Takatyönnön tulisi olla voimakkaampi. Hyvä karva ja
värimerkit.
Zagray Black Diamond 41773/16 AVO EH 2
1,5 vuotias, keskikoinen aavistuksen matalaraajainen uros. Hyvä purenta. Aavistuksen pyöreyttä kallo-osassa. Hyvät
korvat ja silmät. Hyvä kaula. Hyvä selkä. Riittävä eturinta. Hyvä runko, rintakehä alaosaltaan voisi tukea paremmin
kyynärpäitä, ulkokierteiset kyynärpäät. Tasapainoisesti kulmautunut, Hyvä luusto, hieman löysä häntä. Hyvä karva ja
värimerkit, liikkuu löysästi edestä, muuten ok.

Bella vom Schlosscappi 27606/14 VAL ERI 1
3 vuotias, oikeat mittasuhteet omaava narttu, oikea pään muoto, hyvä kallo ja kuono. Hyvät silmät ja korvat. Hyvä kaula
ja selkä. Hyvä eturinta ja rintakehän muoto. Hieman löysä häntä. Tasapainoiseti kulmautunut, hyvät käpälät, kokoon
sopiva luusto. Joustavat maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva ja värimerkit. Toivoisin enemmän rodulle tyypillistä
tanakkuutta.
Lahti 20161029 EYTAN HENDEL
Acer 15080/15 AVO ERI 1 SA SERT CACIB ROP
Erittäin miellyttävä appenzelli, erinomainen siluetti. Toivoisin urokselle hiven pidemmän kaulan. Yhden suuntaiset
liikkeet mutta hieman ahtaat menoliikkeet.
Yudzhin Iz Doma Madamy RKF 3711251 VAL ERI 1 SA PU2 VARASERT VARACACIB
Erittäin miellyttävä ja tyypillinen. Hyvin vahva. Erinomainen karva ja väri. Miellyttävä pää, mutta korvat voisivat olla
asettuneet korkeammalle. Aika yhden suuntaiset liikkeet. Ylälinja voisi olla kiinteämpi eritoten liikkeessä. Kauniisti
esitetty.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1
Erittäin miellyttävä narttu, ihana pää ja ilme, vahva kaula. Aika kiinteä ylälinja. Erittäin miellyttävä esiintyminen.
Yhdensuuntainen seisonta ja liikkeet. Voisi olla hiven paremmin kulmautunut edestä.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB VSP
Erittäin miellyttävä 9 vuotias narttu. Miellyttävä pää ja ilme. Erittäin hyvä vahva runko.Yhden suuntainen seisonta, ja
liikkeet mennen tullen. Oikea ylälinja. Ymmärrettävästi iästä johtuen tan väri on vaalentunut, esiintyy kauniisti.
Tampere 20161112 HAAPIAINEN-LIIKANEN, AULI
Alpenhirts Jessika 25425/16 PEN 1 KP ROP
Tasapainoinen, viehättävä narttumainen pää. Sopusuhtaiset kulmaukset edessä ja takana. Oikein kiertynyt häntä.
Ikäisekseen tilava runko. Oikean laatuinen ja pituinen turkki. Vahvaan oloinen tasapainoinen liikunta. Erittäin hieno
kokonaisuus
12112016 Jyväskylä KV BERCHTOLD, PETER
Sehän on Basso 16784/08 VET ERI 1 SA PU 1 VSP VET VSP
Erinomaista tyyppiä, hyvän kokoinen, tyypillinen pää, hyvä kaula ja ylälinja. Oikeinasettunut häntä ja se kannetaan
hyvin. Hyvin kulmautunut, hyvä massa rungossa ja luustossa. Liikkuu hyvin.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 NUO ERI 2
Narttumainen pää ja ilme, hyvä kaula kuitenkin hiven pehmeä ylälinja. Virheetön hännän asento. Mutta toivoisin että se
kannettaisiin paremmin. Hyvin kulmautunut . Hyvä luusto ja raajat. Liikkuu hyvin hieman ahdas takaa. Hyvä karva ja
väri.
Anemone 15075 /15 NUO ERI 1 SA PU 2 SERT 2 SERT VARACACIB
Erinomaista tyyppiä. Hyvä pää ja ilme. Rungossa on erittäin hyvä massa. Raajat ovat hyvin kulmautuneet. Erinomainen
hännän asento. Liikkuu hyvin.

Schellendorfs Dazzling Desire 34325/14 AVO ERI 1 SA VARASERT
Terve narttu. Hyvä pää, korvat voisi kantaa paremmin. Hyvä kaula ja ylälinja.Hyvin kulmautunut edestä, hiven niukasti
takaa. Hyvä karvapeite. Liikkuu erittäin hyvin.

Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
Hyvää tyyppiä. Hyvä pää. Hiven pyöreät silmät. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän asento. Hyvä rinnan syvyys, hyvin
kulmautunut, hyvä luusto ja raajat. Onnellinen liikkuja. Hiven ahdas takaa. Onnellinen luonne.

Alppikellon Olympia VAL ERI 2 SA PN 3
Oikea tyyppi. Hyvä pää, pitäisin parempana tummempia silmiä ja väritystä. Hyvä rintakehä. Virheetön hännän asento.
Hiven pehmeyttä eturaajoissa. Liikkuu hienosti.

Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 4 VET ROP
Erinomaista tyyppiä. Suloinen pää ja ilme. Esitetään kauniissa näyttelykunnossa. Hyvä kaula, ylälinja ja hännän asento.
Hyvin kulmautunut, liikkuu hienosti.

20161113 Jyväskylä KV WATSCHINGER, HEINZ

Alppikellon Uniikki Uni NUO EH 2
1,5 vuotias, hyvän kokoinen, erittäin kaunis pää jossa on hyvä ilme. Hyvät silmät, korvat ja purenta. Hyvä karva, väri ja
väritys. Hyvä runko. Postitorvi häntä. Liikkuu nuoresta iästään huolimatta jo hyvin.

Anemone 15075/15 NUO EH 1
Narttu, joka on hyvää kokoa. Tyypillinen pää. Erinomaiset ääriviivat. Virheettömät silmät, korvat ja purenta. Hyvin
asettunut ja kannettu häntä. Liikkeessä edestä löysä. Takaa ahdas. Erittäin rauhallinen luonne.

Schellendorfs Dazzling Desiree 34325/14 AVO ERI 1 SA PN2 SERT VARACACIB
Tasapainoisesti rakentunut ulkomuoto. Erinomainen pää, virheettömät silmät ja korvat, saksipurenta. Sujuvat liikkeet
jossa on paljon potkua, varma luonne.

Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 2 SA PN 3

Hyvin rakentunut narttu, tyypillinen pää, hyvät silmät ja korvat, täydellinen purenta Erinomainen häntä. Erinomaiset
liikkeet. Varma luonne.

Alppikellon Olympia VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB
Erittäin kaunis narttu, Hyvä pää, silmät ja korvat. Täydellinen saksipurenta. Erinomaiset rungon ääriviivat ja häntä.
Yhdensuuntaiset vetävät liikkeet. Varma luonne.

Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA PN 4 VET ROP
9-vuotias parhaassa näyttelykunnossa, Hyvä pää. Hyvät silmät ja korvat. Erinomaiset karvan laatu ja väri. Virheetön
häntä, sujuvat liikkeet.

20161210 Helsinki KV ANDERSSON, JOHAN

Hakuhauskan Comea-Cosmos 56559/15 JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
Helsinki Junior Winner 2016 Helsinki Winner 2016
Puhuttelevan muotoinen juniori uros, maskuliininen hyvän muotoinen pää ja kaunis ilme. Sopiva kaula. Tyypilliset
kulmaukset. Erinomainen luusto. Hieno eturinta.Erittäin hyvän muotoinen rintakehä. Hyvin asettunut ja kannettu häntä,
ok karvapeite Hyvin värittynyt. Vahvat liikkeet miellyttävä luonne.

Apollo 15081/15 NUO ERI 1
Suhtautuminen tuomariin; väistää
23 kk hyvin muotoutunut pää riittävän vahva , hieno kaula. Hyvin muotoutunut rintakehä, hyvä eturinta. Sopiva luusto.
Oikein asettunut ja kannettu häntä. Liikkuu ok mutta askelissa saisi olla enemmän voimaa. Hyvä karvapeitteen laatu.
Hyvin esitetty.
Asilus 15083/15 NUO ERI 2
23 kk maskuliininen hiven karkea pää, sopiva kaula, tyypilliset kulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Sopiva luusto.
Liikkuu hyvällä askelpituudella, voisi olla enemmän yhdensuuntaiset liikkeet. Hyvä karvapeite, kiva luonne, esitetään
hyvin.
Acer 15080/15 AVO ERI 1 SA PU 2 VARASERT CACIB
23 kuukautta , hienot mittasuhteet. Kaunis hyvin muotoutunut pää. Silmät voisivat olla hiven tummemmat, hieno kaula,
tyypilliset kulmaukset, erinomaiset raajat ja tassut. Hiven kapea runko. Oikein asettunut ja kannettu häntä. Terveet ja
hienot liikkeet. Hyvä karvapeite, väri ja väritys. Kiva luonne, hyvin esitetty.

Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 VAL ERI 1 SA PU 3 VARACACIB
3 vuotias valiouros joka on hyvän muotoinen, hyvin muotoutunut pää, jossa on kaunis ilme, sopiva silmien väri
(havannan ruskealle). Sopiva kaula, tyypilliset kulmaukset. Hyvä eturinta ja rintakehä. Hyvin värittynyt. Hieman
pehmeä karvapeite. Terveet ja vahvat liikkeet. Kiva luonne.
Appelkiepin Blåsippa 17635/16 JUN ERI 1 SA PN 2 SERT
Helsinki Juniori Winner 2016
Puhutteleva juniori narttu. Hienot mittasuhteet, hyvin muotoutunut erittän feminiininen pää. Sopiva kaula, tyypilliset
kulmaukset, erinomainen runko, ikäisekseen. Hyvä luusto ja hyvin kannettu häntä. Ihanat liikkeet, joissa on voimaa ja
erinomainen askelpituus. Hyvä karvapeitteen laatu, hyvin värittynyt ja hieno väri. Kivasti esitetty, ihana luonne.
Alpenhirts Kiira 24596/15 NUO ERI 2
Söpö nuori narttu jolla on hienot rungon mittasuhteet. Erittäin feminiininen hyvin muotoutunut nartun pää. Sopiva
kaula, normaalisti kulmautunut, hyvä eturinta, Hyvän pituinen rintakehä. Hyvin kannettu häntä. Terveet liikkeet, joissa
on hieno askelpituus. Hyvä karvapeite ja väri. Kiva luonne, hyvin esitetty.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 NUO EH 3
Nuori narttu, jolla on hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin muotoutunut pää jossa on tummat hienot silmät, sopiva kaula,
normaalisti kulmautunut. Hyvin muotoutunut rintakehä. Riittävä luuston vahvuus. Hieman alas asettunut häntä. Hienot
sivuliikkeet mutta aika epävakaat takaa. Hyvin värittynyt, kiva luonne.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 3 VARASERT VARACACIB
Nuori narttu, joka on kivan muotoinen, hyvin muotoutunut pää, jossa on kaunis ilme. Vahva kaula, hyvät kulmaukset,
erinomainen runko. Hieno eturinta , hyvät raajat ja tassut. Hyvin kannettu häntä. Vahvat liikkeet, hyvä karvan laatu.
Hyvin värittynyt. Kiva luonne, hyvin esitetty.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO ERI 1 SA
3 vuotias narttu. Hiven pitkä runkoinen, hyvin muotoutunut pää, jossa on hieno ilme. Vahva kaula. Tyypilliset
kulmaukset, hyvä eturinta, hyvin muotoutunut rintakehä, joka on hyvän pituinen, Hiven pitkä lanne. Hyvin kannettu
häntä. Kimmoiset liikkeet jotka ovat hyvän pituiset. Hiven leveä edestä. Hyvä karvapeite, hyvin värittynyt. Kiva luonne.
Alpenhirts Liza Brown VAL EH 4
2,5 vuotias. Vahva, hiven pitkähkö, hyvin muotoutunut pää, jossa on kaunis ilme, sopiva silmien väri (havannan
ruskealle). Hyvä kaula. Tasapainoisesti kulmautunut.
Toivoisin tiiviimpää selkälinjaa. Hiven alas kiinnittynyt häntä. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Hyvä luusto.
Erinomainen turkin laatu. Hyvin värittynyt, kiva luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP Helsinki Winner 2016
Erittäin puhutteleva valio narttu, jolla on erinomaiset mittasuhteet. Hyvin muotoutunut pää, jossa on hieno ilme. Vahva
kaula. Hieno eturinta ja erinomainen rintakehä. Hyvät raajat ja tassut. Vahvat maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva,
hyvin värittynyt. Kiva luonne ja hyvin esitetty.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 2 SA PN 4

7-vuotias valionarttu. Hyvä pää ja ilme. Komea kaula. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvä eturinta ja hyvin muotoutunut
rintakehä, joka on hyvän pituinen. Hyvät raajat ja erinomaiset tassut. Hyvin kannettu häntä. Hienot sivuliikkeet, hiven
ahtaat takaa. Hyvä karvapeite, väritys ja väri. Kiva luonne, hyvin esitetty.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI 3 SA
4-vuotias valionarttu, jolla on hyvät rungon mittasuhteet. Hyvin muotoutunut pää, jossa on hieno ilme. Sopiva kaula.
Hyvin kulmautunut. Pitkä hyvin muotoutunut rintakehä. Erottuva eturinta. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta hiven
ahtaasti takaa. Hyvä karvapeite, hyvin värittynyt. Kiva luonne.
Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI 1 SA VET ROP Helsinki veteran Winner 2016
9-vuotias veteraani joka on puhuttelevaan tyyppiä, ja se esitetään hienossa kunnossa. Äärimmäisen feminiininen pää,
jossa on hieno ilme. Hieman kapea alaleuka. Sopiva kaula. Erinomainen rintakehä, tyypilliset kulmaukset, sopiva luusto
.Terveet ja maatavoittavat liikkeet. Hyvä karva, hyvin värittynyt kiva luonne, erittäin hyvin esitetty.
Kennel Alpenhirts KASV 1
(Marlene, Liza Brown, Nana Brown Sabina)
Ryhmä käsittää yksilöitä neljästä eri yhdistelmästä. Kaikkilla hyvä sukupuolileima.
Hyvän muotoiset päät ja hienot ilmeet. Terverakenteiset ja terveesti liikkuvat. Hyvät karvapeiteet ja hienot väritykset ja
värit. Kivat luonteet. Yksi narttu erottuu rungon pituuden vuoksi, se on pidempi kuin muut.
11122016 Helsinki KURITTU, MARJA
Hakuhauskan Comea-Cosmos 56559/15 JUN EH
Erittäin hyvä tyyppi. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Oikean mallinen pää, Hieman avoimet silmät. Tasapurenta.
Erittäin vahva runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Tänään hiven löysässä kunnossa. Normaali liikunta. OK
väritys, Hyvä luonne, mutta tarvitsee vielä harjoittelua.
Apollo 15081/15 NUO EH 1
Suhtautuminen tuomariin; väistää
Erittäin hyvä tyyppi, hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme, hieman avoimet silmät. OK purenta, Hyvin
kehittynyt rintakehä, Hyvin kulmautunut, kaunis väritys, liikkuu hyvällä askeleella. Varautunut luonne määrää
palkintosijan.
Acer 15080/15 AVO ERI 1 SA pu 1 SERT CACIB VSP Voittaja -16
Erinomainen tyyppi ja koko Hyvät rungon mittasuhteet, kaunis pää ja ilme OK purenta, Silmät voisivat olla aavistuksen
tummemmat. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen runko. Kaunis väritys ja karvapeite. Liikkuu ja esiintyy
kauniisti. Miellyttävä luonne.
Hakuhauskan Aivanparas 19409/13 VAL ERI 1 SA PU 3 VARACACIB
Erinomainen tyyppi ja koko, hyvät rungon mittasuhteet. Oikean mallinen pää ja hyvä ilme. OK purenta. Hyvä runko ja
kulmaukset. Kaunis väritys ja karva. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Santi VET ERI 1 SA PU 2 VET VSP Veteraani Voittaja -16

Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet, kaunis uroksen pää ja ilme. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Kauniisti värittynyt. Liikkuu ja esiintyy erinomaisella askeleella. Ikäänsä nähden loistavassa kunnossa. Miellyttävä
luonne.
Appelkiepin Blåsippa 17635/16 JUN ERI 1 SA VARASERT Juniori Voittaja -16
Erinomainen tyyppi . Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää ja ilme, hyvä purenta.Tummat silmät,
ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Kauniisti värittynyt. Hyvä turkki. Liikkuu ja
esiintyy reippaasti. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Kiira 24596/15 NUO ERI 2 SA
Erinomainen tyyppi. Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikean mallinen pää, hyvä ilme hyvä purenta, Tummat silmät, hieman
ilmavat korvat. Hyvä etuosa, runko ja kulmaukset. Liikkuu ja esiintyy reippaasti. Miellyttävä luonne.
Alppikellon Unelma Ulla 26406/15 NUO ERI 3
Erinomainen tyyppi, hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Oikean mallinen pää, hyvä ilme, tummat silmät. Hyvä purenta.
Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu hyvällä askeleella. Voisi olla aavistuksen itsevarmempi, mutta hyvä luonne.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 NUO ERI 4
Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää ja ilme. Tummat silmät, OK purenta Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Hieman niukka häntä. Liikkuu ja esiintyy reipaasti. Miellyttävä luonne.
Anemone 15075/15 NUO ERI 1 SA PN 2 SERT VARACACIB
Erinomainen tyyppi, erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä koko ja rungon mittasuhteet. Erinomainen kaula, runko ja
kulmaukset. Ihastuttava rotunsa edustaja. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Marlene 41160/13 AVO ERI 1 SA
Erinomainen tyyppi ja koko , kaunis pää ja ilme, hyvä purenta, tummat silmät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä
runko. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Liza Brown 31092/14 VAL ERI 4 SA
Erinomainen tyyppi, koko ja rungon mittasuhteet. Kaunis ilmeikäs pää, hyvä purenta. Väriin (havannanruskea) sopivat
silmät. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.Liikkuu ja esiintyy kauniilla askeleella. Miellyttävä luonne.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP V-16
Erinomainen tyyppi, kaunis feminiininen pää ja ilme. Hyvä purenta. Erinomainen runko ja mittasuhteet. Hyvin
kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne. Erinomainen rotunsa edustaja.
Alppikellon Idoli 19238/09 VAL ERI 2 SA PN 3
Erinomainen tyyppi, runko ja mittasuhteet. Kaunis feminiininen ilmeikäs pää. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa.
Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI 3 SA
Erinomainen tyyppi, koko ja mittasuhteet. Kaunis ilmeikäs pää, Hyvä purenta ja tummat silmät. Hyvin kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu ja esiintyy hyvin. Miellyttävä luonne.

Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI SA PN 4 VET ROP VET V-16
Erinomaisessa kunnossa oleva 9-vuotias veteraani, joka liikkuu ja esiintyy kuin juniori. Erinomainen tyyppi ja koko
sekä mittasuhteet. Kaunis feminiininen pää ja ilme, vielä erinomaiset hampaat ja purenta Hyvin kulmautunut edestä ja
takaa. Miellyttävä luonne.
Kennel Alpenhirts kasv 1 ROP KASV
(Santi, Kiira, Marlene, Nana Brown)
Ryhmä koostuu 4 erittäin rotutyypikkäästä yksilöstä, joilla kaikilla kauniit rodunomaiset päät ja ilmeet, hyvät rungot ja
mittasuhteet, miellyttävät luonteet, liikkuvat hyvällä askeleella.
Kennel Alppikellon kasv 2
(Unelma Ulla,Uniikki Uni, Idoli, Olympia)
Ryhmä muodostuu 4 erittäin rotutyypikkäisistä yksilöistä, kaikilla kauniit ilmeikkäät päät, sekä hyvät rungon
mittasuhteet. Koirat liikkuvat kauniilla askeleella ja niillä on erinomaiset luonteet.

