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2018 APPENZELLIEN ARVOSTELUT
Hämeenlinna E 24.3.2018 RAUTALA, EEVA
Hakuhauskan Flaksi Fredi 50343/17 PPEN 1 KP PU 2 PENTU
Vankka rakenteinen ja –luustoinen pentu. Erinomainen pään muoto, hyvät korvat. Etuosa saa vielä
vähän kasvaa korkeutta. Melko hyvät mittasuhteet. Erinomainen turkki, häntä ja takaliikkeet.
Hieman leveä edestä. Hyvä väri, mukava luonne.
Ulaani Obelix 42500/17 PEN 3
Kookas, voimakasrakenteinen uros pentu, tällä hetkellä hieman takakorkea. Hyvä pään muoto ja
ilme. Purenta vielä kapea. Voimakas runko, selkälinja tulee vielä tiivistyä. Erinomaisen karkea
karva ja väri. Häntä kieppi riittävä. Hyvä luonne, kaipaa vielä vähän harjoittelua. Liikkeet OK.
Ulaani Olle 42504/17 PEN 2
Erittäin hyvän tyyppinen uros, jolla oikeailmeinen pää. Hyvä rintakehän muoto, jäntevä selkä.
Hännän kiinnitys aavistuksen matala, mutta hyvä hännän muoto. Vankka luusto. Kulmaukset OK.
Väri ja karva hyvät, liikkuu hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen.
Ulaani Onnikka 42499/17 PEN 1 KP ROP PARAS UROSPENTU
Erittäin hyvän tyyppinen uros. Kaunisilmeinen pää. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä selkälinja sekä
hännän kiinnitys ja muoto. Vahva luusto. Tyypilliset kulmaukset. Erinomainen karvan laatu ja
väritys. Erittäin tyypilliset liikkeet, hyvä taka-askel. Erinomainen luonne.
Hakuhauskan Fantasia Fiona 50348/17 PPEN 2 KP
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Pää saa vielä kehittyä ja leventyä kallo-osastaan. Hyvät
mittasuhteet, ikäisekseen normaali runko. Hyvä hännän muoto, karva ja väri. Liikkuu hyvin
Erinomainen luonne, mutta kaipaa vielä kehäharjoittelua.
Hakuhauskan Femma Fiia 50347/17 PPEN 3 KP
Hyvän tyyppinen narttu, jolla oikeailmeinen pää. Hyvin kehittynyt runko, hyvä häntä.
Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Erinomainen karva ja väritys. Pentumainen liikunta, kaipaa
harjoittelua. Vilkas iloinen luonne.
Hakuhauskan Flirtti Friidu 50346/17 PPEN 1 KP VSP
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen selkä. Hännän muoto
OK Hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin, korvat saisivat asettua paremmin posken myötäisesti. Vielä
hieman kapea purenta. Hyvä, eloisa luonne.
Sennbel´s Always With You JUN ERI 1 SA SERT VSP-JUNIORI
Erittäin hyvän tyyppinen elegantti uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Oikea pään muoto, mutta
voisi olla hieman maskuliinisempi. Erinomainen selkä ja häntä. Riittävä luusto, kulmaukset OK ja
väri ja karva OK erinomaiset liikkeet. Luonne OK, kaipaa harjoitusta.
Alppikellon Yangsteri Yason 30706/16 NUO HYL
Erittäin hyvän tyyppinen uros. Hyvät mittasuhteet ja sopiva voimakkuus. Erinomainen pää ja ilme.
Purentaa ei saatu tarkistettua. Erinomainen selkä ja häntä Vahva luusto, hyvät kulmaukset.
Erinomainen karva. Hyvä väri, liikkuu hyvin. Voimakasluontoinen uros, joka ei tänään ole
yhteistyöhaluinen
HYL
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Alpenwelts Acer 15080/15 VAL ERI 1 SA PU 1 ROP
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä pää ja korvat.
Erinomainen selkä ja häntä. Sopiva luuston vahvuus Tyypilliset kulmaukset. Erinomainen karva ja
väritys. Liikkuu erittäin hyvin. Erinomainen luonne ja esiintyminen. Korkealuokkainen uros.
Alptricolour Vindzor 44660/11 VAL ERI 2 SA PU 3
Vankkarakenteinen uros, jolla hyvät mittasuhteet. Oikea pään muoto, hyvä selkä ja häntä, voimakas
rintakehä, sopusuhtainen luusto, Tyypilliset kulmaukset, hyvä karva ja väri. Liikkuu normaalisti.
Luonne OK.
Hakuhauskan Cuningas-Carma 56775/15 VAL ERI 3 SA PU 4
Erittäin hyvän tyyppinen elegantti uros, kallo-osa voisi olla hieman leveämpi, Hyvä pää sekä korvat
Erinomainen selkä ja häntä. Hyvät mittasuhteet. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä karva ja
väri. Liikkuu erittäin hyvin, hyvä luonne ja esiintyminen.
Alpenhirts Superman 46874/07 VET ERI 1 SA PU 2 ROP-VET
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen uros. Kaunis maskuliininen pää. Erinomainen selkä ja häntä.
Vahva runko, hyvä luusto. Tyypilliset kulmaukset, hieman pehmeä peitin karva, muuten hyvä turkki
ja väritys, Erinomaiset liikkeet. Erinomainen luonne ja esiintyminen. Hyvässä kunnossa esitettävä
veteraani.
Eijatuun Nekkar 53960/05 VET ERI 2 SA
Erittäin hyvän tyyppinen vankka uros. Erinomainen pään muoto, sekä korvat. Jäntevä selkä, hyvä
häntä. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Karva ja väritys OK. Korkeasta iästä huolimatta liikkuu
erittäin hyvin. Hyvä luonne ja esiintyminen.
Alpenwasser Hope 38064/17 JUN ERI 4
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvät mittasuhteet. Pää saa vielä kehittyä, korvat voisivat
asettua hieman paremmin posken myötäisesti. Erinomainen selkä ja häntä. Sopusuhtainen luusto ja
kulmaukset. Hyvä karva ja väri. Liikkuu hyvin, ystävällinen luonne.
Alpenwelts Jade 26068/17 JUN ERI 3
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen. Hyvä pää ja korvat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä selkä ja
häntä. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Erinomainen karvan laatu. Hyvä väritys. Liikkuu hyvin,
riittävällä taka-askeleella. Hyvä luonne ja esiintyminen.
Alpenwelts Jasmin JUN ERI 2 SA
Vankkarakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen narttu. Erittäin hyvä pään muoto. Hieman vaaleat
silmät. Erinomaiset korvat. Hyvin kehittynyt rintakehä. Erinomainen selkä ja häntä. Vahva luusto.
Hyvät kulmaukset. Erinomainen karvan laatu ja väritys. Liikkuu hyvin ja tehokkaasti. Erinomainen
luonne ja esiintyminen.
Melinir Du Drakkar Dódin 14668/17 JUN ERI 1 SA PN 2 SERT ROP-JUN
Erittäin hyvän tyyppinen sopusuhtainen narttu. Hyvä narttumainen pää, erinomainen ylälinja ja
häntä. Rungon kehitys vielä iälle tyypillisesti hieman kesken. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset.
Hyvä väritys. Karvapeite OK, mutta ei parhaassa näyttelykunnossa tänään. Liikkuu hyvin,
erinomaiset mittasuhteet. Hyvä luonne ja esiintyminen.
Alpenhirts Jessika 25425/16 NUO ERI 2 SA
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Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen. Hyvä narttumainen pää, jäntevä selkä, hyvä häntä. Hyvät
rungon mittasuhteet ja kehitys aste. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä karvan laatu ja
väritys. Joustavat liikkeet. Erinomainen luonne ja esiityminen.
Alpenhirts Julia 25426/16 NUO ERI 3
Erinomaista tyyppiä ja kokoa. Kaunis feminiininen nartun pää. Erinomainen ylälinja., hyvä häntä.
Hyvä runko, hyvä luusto. Tyypilliset kulmaukset. Erinomainen karvapeitteen laatu, hyvä väri.
Erinomaiset liikkeet. Runko tarvitsee hieman kehitystä. Hyvä luonne, esiintyy hyvin.
Hakuhauskan Daami-Diisa 44012/16 NUO ERI 4 SA
Erittäin hyvän tyyppinen, vankka narttu. Erittäin kaunis pää ja ilme. Hyvä selkä ja häntä. Hyvin
kehittynyt rintakehä. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä karvan laatu ja väritys. Erinomaiset
vahvat liikkeet. Erittäin hyvä luonne ja esiintyminen.
Hakuhauskan Despootti-Doris 44011/16 NUO ERI 1 SA PN 4 VARASERT
Vankkarakenteinen erittäin hyvän tyyppinen narttu, jolla erinomainen pää ja ilme. Erittäin hyvä
selkä ja häntä. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto ja kulmaukset. Hyvä väritys ja karvan laatu.
Liikkuu erittäin hyvin ja voimakkaasti. Erinomainen luonne ja esiintyminen.
Alppikellon Unelma Ulla 26406/15 AVO ERI 1 SA
Hyvän tyyppinen ja kokoinen, Erinomainen pää ja ilme. Hyvä ylälinja ja häntä. Vankka runko.
Hyvät mittasuhteet, sopusuhtanen luusto ja kulmaukset. Hyvä karva ja väri. Liikkuu erittäin hyvin.
Hyvä luonne ja esiintyminen.
Alppikellon Uniikki Uni 26405/15 AVO EH 4
Melko hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pään muoto ja ilme. Hieman kevyt runkoinen ja luustoinen.
Häntä voisi olla hieman korkeammalle kiinnittynyt ja tiukemmassa kiepissä. Melko niukka
karvapeite. Hyvä väri. Hieman kapeat takaliikkeet, edestä OK. Luonne OK, mutta kaipaa hieman
kehätottumusta.
Appelkiepin Blåbär 17634/16 AVO ERI 2 SA
Hyvä tyyppi ja koko, hyvä narttumainen pää. Erinomainen selkä ja häntä. Mittasuhteet OK.
Sopusuhtainen luusto, riittävät kulmaukset. Hyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu erittäin hyvin.
Erittäin hyvä luonne ja esiintyminen.
Tailtiimin Leikkisä Lella 13477/15 AVO ERI 3
Hyvä tyyppi ja koko. Oikea pään muoto, hieman suuret korvat. Hyvä selkä ja häntä. Vankka runko.
Hyvä luusto ja kulmaukset. Oikea karvan laatu. Väritys OK. Liikkuu hyvin. Hyvä luonne ja
esiintyminen. Voisi olla hieman lyhyempi rungoltaan.
Alpenhirts Nana Brown 18702/12 VAL ERI 2 SA
Vankkarakenteinen erittäin hyvän tyyppinen. Erittäin hyvä pää ja ilme. Hyvä selkälinja ja häntä.
Vahva runko. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu hyvin.
Hyvä luonne ja esiintyminen.
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Alpenhirts Nora Brown 18701/12 VAL ERI
Voimakasrakenteinen narttu, jonka toivoisin hieman tyylikkäämmäksi. Vahva pää. Selkälinja OK.
Hieman matala hännän kiinnitys. Runko hieman raskas. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä
väritys. Karva ei tänään parhaassa näyttelykunnossa. Voimakkaat liikkeet. Voimakkaat liikkeet.
Hyvä luonne.
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Alpenwelts Anemone 15075/15 VAL ERI
Hyvän tyyppinen ja kokoinen narttu. Hyvä narttumainen pää. Jäntevä selkä, hyvä häntä.
Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hyvä rungon tilavuus. Hyvä karvan laatu ja väritys. Liikkuu
hyvin voimakkaalla takapotkulla. Erinomainen luonne ja esiintyminen.
Alppikellon Olympia 45359/12 VAL ERI 1 SA PN 1 VSP
Erittäin hyvä tyyppinen vankka narttu. Erinomainen pää ja ilme. Hyvä selkä ja häntä Sopiva rungon
tilavuus. Vahva luusto, hyvät kulmaukset. Hyvä karva ja väritys. Erinomaiset liikkeet. Hyvä luonne
ja esiintyminen.
Appelkiepin Aisa 50383/11 VAL ERI 4 SA
Vahvarakenteinen, erittäin hyvän tyyppinen, miellyttävä pää. erinomainen selkä. Häntä OK.
Voimakas runko ja eturinta. Vahva luusto, hyvät kulmaukset. Hyvä karva ja väritys. Liikkuu hyvin.
Erinomainen luonne ja esiintyminen.
Betty Vom Schlosscappi 27589/14 VAL ERI 3 SA
Erittäin hyvän tyyppinen vahvarakenteinen narttu. Kaunis pää ja ilme. Hyvä selkä ja häntä.
Voimakas runko ja luusto. Tyypilliset kulmaukset, Karva OK, samoin väritys. Liikkuu hyvin.
Erinomainen luonne ja esiintyminen.
Alpenhirts Sabina 46867/07VET EH 2
Voimakas, hyvän tyyppinen narttu. Hyvä pää. Hieman ahdas kulmahampaan asento. Hyvä selkäja
häntä. Vankka runko. Sopusuhtainen luusto ja kulmaukset. Hieman pehmeä karvan laatu. Väritys
OK. Liikkuu hyvin. Purennan takia laatu EH. Hyvä luonne.
Alppikellon Idoli 19238/09 VET ERI 1 SA PN 3 VET- VSP
Erittäin hyvän tyyppinen ja kokoinen. Feminiininen pää. Hieman pyöreät silmät. Erinomainen selkä
ja häntä. Oikea rungon muoto ja mittasuhteet. Hyvä luusto ja kulmaukset. Erinomaiset liikkeet.
Erinomainen karvan laatu ja väritys, sekä luonne ja esiintyminen.
Ronetta´s Bianca 33465/09 VET EH 3
Hyvän tyyppinen narttu. Melko hyvät mittasuhteet, narttumainen pää. Rintakehä OK, hieman pitkä
lanneosa. Jäntevä selkä. Häntä saisi asettua paremmin selkälinjan yläpuolelle kieppiin. Vahva
luusto. Kulmaukset OK. Niukka karvapeite. Sulavaliikkeinen, erinomainen luonne ja esiintyminen.
Kennel Alpenhirts (Jessika, Julia, Nana Brown ja Nora Brown) KASV 3 KP
Ryhmä voimakasrakenteisia tyypiltään pääasiassa hyviä rotunsa edustajia, mutta varsin epätasainen
ryhmä. Kauniit päät ja hyvät liikkeet ovat yhteisiä niille.
Kennel Alpenwelts ( Acer, Jade, Jasmin ja Anemone) KASV 1 KP
Ryhmä erittäin hyvä tyyppisiä ja kokoisia rotunsa edustajia. Kauniit päät, hyvät selkälinjat ja
hännät. Oikeat runkojen muodot ja raajat. Kauniit värit ja liikkeet. Hyvin tasapainoinen ryhmä.
Erinomaista kasvatustyötä.
Kennel Alppikellon ( Unelma Ulla, Uniikki Uni, Olympia ja Idoli)
Pääasiassa erinomainen rotutyyppi yksi poikkeaa joukosta, kauniit päät. Kolmella erinomaiset
mittasuhteet, hyvät selkälinjat ja hännät, sekä turkit ja värit sekä liikkeet. Muutoin hyvä ryhmä,
mutta yksi poikkeus tekee epätasaiseksi.
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Jalostus luokka Alpenhirts Superman 46874/07 1 KP
Ryhmä erittäin hyvän tyyppisiä rotunsa edustajia, joilla erinomaiset päät, selkälinjat ja hännät, sekä
runkojen mittasuhteet. Hyvät vahvat liikkeet, erinomainen isä on periyttänyt omia hyviä piirteitään
jälkeläisiin.

