
Appenzellien arvostelut 2019 

 

Kajaani 12.1.2019 BARANAUSKAS VYTAUTAS 

 

Sennbel Battery's 28623/18 PEN1 KP ROP  

Feminiininen narttu, ikään sopiva luusto. Oikea purenta ja pään mittasuhteet. Riittävä kaula. Ylälinja 

vielä kehitysvaiheessa. Riittävästi kulmauksia ja rinnan syvyyttä. Hyvä luonne tarvitsee vielä kehä 

harjoittelua, hyvin lupaava. 

 

Turku 19.1.2019 MATTI TUOMINEN 

 

Alpenhirts Priskilla VET ERI1 VET VSP 

9 v erinomaiset mittasuhteet omaava veteraani narttu. Sopiva raajaluusto. Miellyttävä pää, hyvin 

asettuneen korvat. Vankka runko, välikämmenet jo painuneet. Häntä voisi olla tiiviimmin 

rullautunut. Tiiviit kulmaukset. Liikkuu vielä hyvin. Erittäin miellyttävä. Esiintyy ja esitetään 

hyvin. 

Tailtiimiin Loistava Lumi 13459/15 VAL ERI1 

4 v valio narttu, jolla hyvät mittasuhteet, runko saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Toivoisin 

paremman korvien asennon. Hyvä hännän asento. Sopiva raajaluusto. Ylälinja voisi olla tiiviimpi. 

Kulkee edestakaisin liikkeessä kahta uraa. Miellyttävä kokonaisuus, jonka kuitenkin pitää tiivistyä. 

Hakuhauskan Elämänilo-E1ma 10390/17 AVO ERI1 SA PN1 CACIB ROP 

Erinomaista tyyppiä oleva vankka narttu. Koon ylärajalla, oikean muotoinen pää hyvin. Hyvin 

asettuneet hieman kookkaat korvat. Vahva luusto ja runko. Hyvä hännän asento. Tyypilliset 

kulmaukset. Hyvä väritys. Hyvä karvapeite. Hyvä liikkuja. Hyvä kehäkäytös. Ei saa enää yhtään 

vahvistua, että säilyttää feminiinisyytensä. 

Hakahauskan Despootti-Doris 44011/16 AVO ERI2 SA PN2 SERT VARACA FI MVA 

2,5 v. Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto, hyvä runko ja 

häntä. Hyvä pään profiili. Pyöreät silmät. Hyvä väritys. Tyypilliset kulmaukset. Liikkuu hyvin 

sivusta leveästi edestä. Hyvä kehäkäytös. Esitetään hyvin. 

Sennbel's Black Diamond 28623/18 JUN EH1 

9 KK Erinomaiset mittasuhteet, kauttaaltaan vielä hyvin pentumainen uros, jonka korvien asennon 

pitää vakiintua. Nyt hyvin ilmavat ja haja-asentoiset. Raajaluusto voisi olla hieman voimakkaampi. 

Hyvä väri ja karva, hyvä karvapeite. Erinomainen hännän asento. Tyypilliset kulmaukset. Hyvä 

liikkuja. Miellyttävä kehäkäytös. Toivon, että korvat asettuvat. 

Alpenhirts Superman 46874/07 VET ERI1 ROP VET 

Runsas 1 1 v. hyvässä kunnossa oleva veteraani, jonka lanneosa voisi olla lyhyempi. Vankka 

uroksen pää. Hyvät kulmaukset ja korvien asento, liikkuu hyvin ikäisekseen, hännän asento ok. 

Rungoltaan voisi olla hieman hoikemmassa kunnossa. Miellyttävä nähdä tämän ikäinen hyvin 

hoidettuna. 

Alpenwelts Jade 26068/17 NUO ERI1 

1 v 9 kk Kauttaltaan hyvin feminiininen narttu, riittävä raajaluusto, hieman pitkä kuono-osa. Turhan 

vaaleat silmät. Hyvä runko ja karvapeite. Hyvä väritys. Häntä voisi olla hiven ylemmän kiinnittynyt. 

Tyypilliset kulmaukset, liikkuu hyvin sivulta edestä hieman leveästi. Liikkuu ja esitetään hyvin. 

 

Ilomantsi 19.1.2019 PUTKONEN JUHA 



 

Sennbers Battry 28623/18 JUN ERI1 SA PU1 SERT ROP 

9 kk mittasuhteitaan oikean kokoinen, sopiva raajaluusto. Hieman takakorkea. Selvä sukupuoli leima. 
Hyvin asettuneet korvat, pyöreät tummat silmät hieman kevyt kuono. Hyvä purenta. Ikäisekseen 
hyvin kehittynyt rinta kehä ja eturinta, hyvä oikean laatuinen karva. Hyvä väri. Hyvä hännän 
kiinnitys. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelpituudella, hyvä lihaskunto. 
 
Joensuu 2.3.2019 GORAN GLADIC 

 

Melinir Du Drakkar D’odin 4668/17 AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB F1 MVA ROP  

2v vanha oikean tyyppinen ja tyypillinen pää. Hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä ilme, virheetön 

purenta sekä pigmentti. Hyvin asettuneet korvat ja häntä. Hyvä karvan laatu, hyvä massa. Liikkuu 

hyvin. 

Joensuu 3.3 2019 BUTKIENE JURATE, LIETTUA 

 

Alpenhirts Santi 46871/07 VET ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP ROP VET 

11 vuotta, erinomaisessa kunnossa, kaunis maskuliininen pää. Hyvin asettuneet korvat ja silmät. 

Riittävä kaula, yhä erinomaisessa kunnossa joka puolelta. Liikkuu ja esiintyy hyvin. 

Sennbel's Battery 28623/18 JUN ERI1 SA PN2 SERT NORD SERT 

Oikea tyyppi, tyypillinen feminiininen pää, runko on vielä kehitys vaiheessa. Takakorkea tarvitsee 
aikaa, jotta etupää ehtii kehittyä. Riittävästi luustoa. Hyvä karvapeite ja värimerkit. Erinomainen 
luonne. 
Melinir Du Drakkar D’odin 4668/17 AVO ERI1 PN1 NORD SERT VSP 

Oikea tyyppi, hyvin tasapainoinen, erinomainen eturinta ja takaosa. Hyvät liikkeet. Paljon tehoa ja 

ulottuvuutta. Tyypillinen karvapeite. Hyvä luonne, feminiininen. 

 

Seinäjoki 17.3.2019 POLETAEVA IRINA 

 

Brandon Vom Niipferdhof 3253/17 NUO H 

Oikeaa tyyppiä, urosmainen, erinomainen luusto, oikeat mittasuhteet. Hyvä urosmainen pää. Oikea 
hampaisto, hyvät korvat. Erinomainen kaula ja selkä. Hyvä ylälinja . Rodun omainen häntä. rinta 
Eturinta voisi olla paremmin kehittynyt ikäisekseen. Riittävät etukulmaukset, hieman suorat 
takakulmaukset. Riittävä askelpituus. Etukäpälät hieman ulkonevat, Oikeat merkit ja karvan laatu. 
Lisää kehätottumusta, koiran pitäisi olla ystävällisempi ja avoimempi luonne ei ole täysin 
rodunomainen. Omistajan pitää ottaa huomioon koiran luonne kehässä. 
Alppikellon Yodlaava Yasmin 30713/16 AVO EH1 

Oikeaa tyyppiä, erinomainen luusto, hyvät mittasuhteet ei ole parhaassa fyysisessä kunnossa. 

Kuono voisi olla täyteläisempi silmien alta. Pyöreät, isohkot silmät. Täysi hampaisto. Erinomainen 

kaula ja selkä. Pehmeähkö selkä. Hyvä häntä Syvä rintakehä. Riittävä eturinta. Riittävät kulmaukset. 

Melko hyvä sivuliike. Risti etuliike. Hieman ahdas takaliike, hyvät merkit. Tarvitsee lisää 

kehätottumusta. 

 

Turku 24.3.2019 METTERI- GOLD KAISA 

 



Ulaani Oleksi 42501/17 NUO ERI 1 

20 kk tasapainoisesti kehittynyt nuori uros, jolla hyvän mallinen pää. Kallo-osa saa vielä voimistua. 

Ilmettä häiritsee karvattomat silmän ympärykset ja hyvin vaaleat silmät. Tasapainoisesti kulmautunut. 

Hyvä eturinta, hyvän mallinen ja riittävän vahva rintakehä. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto, 

liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä helpolla etuaskeleella. Käpälät saisivat olla tiiviimmät, hyvä 

häntä. 

Sennbel's Always With You 24934/17 AVO ERI1 SA PU1 SERT CACIB F1 MVA ROP 

2v tasapainoinen uros jolla hyvän mallinen pää. Hieman kevyet korvat, kauniit tummat silmät. 

Hyvä vankka kaula. Hyvin kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Hyvän mallinen ja vahvuinen 

rintakehä. Sopusuhtainen luusto. Liikkuu tasapainoisesti, miellyttävä luonne. 

Alpenhirts Santi 46871/07 VET ERI1 SA PU2 VET VSP 

11,5 v, erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, erinomainen uroksen pää, hyvä kuono osa. 

Tasapainoiset kulmaukset, vahva kaula. Hyvän mallinen vahva rintakehä. Hyvä luusto, hyvät 

käpälät erinomainen häntä. Liikkuu erinomaisella helpolla sivuaskeleella. 

Alpenhirts Superman 46874/07 VET ERI2 SA PU3 

11,5 v. Erinomaisessa kunnossa esitetty veteraani, hyvän mallinen ja vahvuinen pää. Kauniit 

mantelin muotoiset silmät. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvän mallinen rintakehä. Turhan pitkä 

lanneosa. Hyvä luusto ja käpälät, liikkuu erinomaisen sulavalla sivuaskeleella. 

Alpenwelts Jasmin 26069/17 NUO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 

Vajaa 2v hyvät nartun mittasuhteet omaava, hyvin tasapainoinen narttu, Hyvän mallinen pää 

keskiruskeat silmät. Riittävän vahva kuono-osa. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvän mallinen ja 

vahva rintakehä. Hyvä vahva lanneosa. Hyvä vahva lanneosa. Hyvä vahva luusto ja käpälät. 

Liikkuu tasapainoisesti hyvällä sulavalla sivuaskeleella. Ihastuttava luonne. 

Hakuhauskan Flirtti Friidu 50346/17 NUO ERI2 

1,5 vuotta hieman raajakkaalta vaikuttava nuori narttu. Hyvän mallinen pää, joka saa kallo-osaltaan 

hieman voimistua. Aavistuksen pyöreät silmät. Korvat hakevat vielä paikkaansa. Hyvän mallinen 

rintakehä, joka saa vielä voimistua. Hieman pitkä lanneosa. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu hieman 

kapeasti takaa, hyvin sivulta. 

Melinir Du Drakkar D’odin 14668/17 AVO ERI1 SA PN3 

2,5 Hyvän mallinen ja vahvuinen narttu. Hyvän mallinen pää. Hieman turhan pyöreät keskiruskeat 

silmät. Hyvä kuono-osa. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvä luusto ja käpälät. Hieman pitkä 

lanne osa, liikkuu kapeasti takaa, hyvin sivusta. Hyvä häntä. 

Hakahauskan Despootti-Doris 44011/16 VAL ERI2 

2,5v Hieman pitkän mallinen narttu. Hyvän mallinen pää Turhan pyöreät silmät. Alaleuka saisi olla 

vahvempi. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvän mallinen rintakehä. Hieman pitkä lanne osa. 

Hyvä luusto ja käpälät. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi kyynärpäistään muuten sulavalla 

sivuaskeleella. Toivoisin paksumman pohjavillan. 

Tailtiimiin Loistava Lumi 13479/15 VAL ERI1 PNI CACIB VSP 

Erinomaista kokoa ja tyyppiä edustava narttu, jolla nartulla hyvät mittasuhteet. Hyvän mallinen pää. 

Ilmettä häiritsee vaaleat silmän ympärykset. Hyvin kulmautunut edestä ja takaa. Hyvän mallinen ja 

vahvuinen rintakehä. Hyvä vahva lanne osa ja luusto. Liikkuu hieman kapeasti takaa, hyvällä 

tehokkaalla sivuaskeleella. 

Alpenhirts Priskilla VET ERI1 PN4 VET ROP 

9v. Hyvä kuntoinen veteraani, jolla hyvän mallinen narttumainen pää. Kuono osa voisi olla hieman 

vahvempi. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvän mallinen ja vahvuinen rintakehä. Hieman pitkä lanne 



osa. Sopusuhtainen luusto, hieman jo painuneet välikämmenet. Liikkuu tasapainoisesti ja sulavasti. 

Häntä voisi olla paksumpi. 

Alpenhirts Sabina 46867/07 VET ERI2 

1 1 veteraani narttu, jolla hyvän mallinen pää. Alaleuka saisi olla vahvempi. Alakulmahampaat 

kuluneet näyttäisivät olevan kovin ahtaasti. Tasapainoisesti kulmautunut, hyvän mallinen ja 

vahvuinen rintakehä. Hieman pitkä lanne osa. Sopusuhtainen luusto hyvät käpälät liikkuu 

tasapainoisesti ja tehokkaasti. Hyvä häntä. 

Alpenhirts kennelI KP ROP-kasv 

Kahdesta yhdistelmästä koostuva heterogeeninen ryhmä. Kaikki koirat ovat hyvä kuntoisia ja 

terverakenteisia. Miellyttävän avoimia luonteeltaan. Hyvän malliset päät ja ilmeet. Hyvät vankat 

luustot. Onnittelut kasvattajalle mukavaluonteisista koirista. 

 

Lahti 30.3.2019 LEIKOLA-WALDEN REIA 

 

Alppikellon Beauty Briida 44522/18 PEN1 KP ROP-pentu 

Viehättävä hyvin kehittynyt narttupentu. Hieman ilmavat korvat, muuten miellyttävä pää ja ilme, 

sopiva luusto ikäisekseen erinomainen runko. Riittävästi kulmautunut edestä, hyvin takaa. Liikkuu 

hyvin halutessaan. Hyvä turkki ja väritys, Iloinen luonne. 

Sennbel's Bohemian Rhapsody JUN EH1 

Hieman kevyt rakenteinen, aavistuksen pitkärunkoinen narttu. Oikealinjainen pää, hieman pyöreät 

silmät, hyvät korvat. Riittävä kaula. Toivoisin hieman luustoa. Lupaava runko, joka voisi olla 

hieman lyhyempi. Hieman kuriton käytös tänään, Kevyet liikkeet, hyvä väri ja turkki. 

Hakuhauskan Daami-Diisa VAL ERI1 SA PNI CACIB ROP 

Vankka, tasapainoisesti rakentunut narttu. Oikealinjainen pää, hieman pyöreät silmät Hyvä kaula ja 

ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset, tilava runko, hyvässä lihaskunnossa, liikkuu sujuvasti, hyvä väri 

turkki ja luonne. 

Alppikellon Idoli 19238/09 VET ERI1 SA PN 2 ROP-VET 

Tanakka hyvässä kunnossa esitetty 10 v. mummo. Miellyttävä pää. Erin omaiset korvat vankka luusto 

ja runko, joka voisi olla hieman lyhyempi. Normaalit kulmaukset, sujuvat liikkeet. Hyvä väri turkki ja 

luonne. 

 

Vaasa 14.4.2019 PUKKILA ANNELI 

 

BrandonVom Niipferhof 53253/17 NUO ERI1 SA PU2 SERT VARACA 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Oikeailmeinen pää. Hyvät korvat ja silmät. Sopiva kaula. 

Ikäisekseen sopiva runko. Riittävä raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvin kiinnittyvä ja 

riittävästi kiertyvä häntä. Sivuliike ok vielä hieman tepsuttava etuliike. Hyvä karvan laatu. 

Alpenwelts Apollo 15081/15 VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet Oikea pään malli. Hieman pyöreät silmät. Oikeinasettuneet 
korvat. Hyvä runko ja sopiva raajaluusto Tasapainoisesti kulmautunut, liikkuu hyvällä askeleella, 
sivulta vähän löysästi ja edestä. Hyvä väritys oikea karvan laatu. Hyvä häntä 
Alppikellon Yodlaava Yasmin 30713 /16 AVO EH1 

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Riittävä raajaluusto. Hyvä runko. Hieman kapeakalloinen pää ja 

otsapenger saisi olla selvempi, Pyöreät silmät. Hyvä kaula, ylälinja, häntä ja kiinnitys. 

Tasapainoisesti kulmautunut, väritys ok sivuliikkeet ok ahdas takaa. tänään turhan riehakkaasti 

käyttäytyvä, tarvitsee lisää kehätotutusta. Väistää. 



Appelkiepin Blåbär 17634/16 VAL EH1 

Pieni narttu. Koon alarajalla, Hyvät mittasuhteet, kokoon riittävä runko ja raajaluusto. Vielä hieman 

kapeakalloinen pää. Hyvät korvat. tummat silmät. Hyvä kaula, hieman niukasti, mutta tasapainoisesti 

kulmautunut, oikein kiinnittynyt häntä joka saisi kiertyä paremmin selälle. Hyvä sivuliike, liikkuu 

edestä löysästi ja leveästi, hyvä karvapeite ja väri. touhukas esiintyjä. 


