
 

DVK udstilling: Ll. Skensved 29. januar 2012 

Dommer: Nils Jordal, Danmark 

 

Peber/Salt 
Bedste han 

Indiana Jones Astronaut (Bir) 

Bedste tæve 

Sourcils All That Jazz (Bim) 

Sort/Sølv 
Bedste han  

Tetu Save It For Me Satchmo (Bir) 

Bedste tæve 

Nero Argento's Assia Noris (Bim) 

  
Sort 

Bedste tæve 

Ugly Duckling's Back In Black (Bir) 

Hvid 
 

 

 

 

Dværgschnauzer, Peber/Salt 
 

 

Baby Klasse - Hanhund 

1 Newgate Frill's Dear Dempsey Dk17951/2011, 20/10/11  

(DECH DEVDHCH INTCH CHCH Lord-Leon Vom Plenzenbusch - DEVDHCH DECH HRCH Deep Love De 

Illyria)  

O: Mette Riisberg Andersen, Orla Andersen, Kalvehave E: Susanne Mogensen, Poul Erik Mogensen, Stubbekøbing  

13uger gammel hvalp i harmonisk udvikling passende størrelse fr alderen, dejligt hoved, langstrakt hvalpetænder, 

mørke mandelformede øjne, god strakt hals, dejligt hvalpefodret, typisk pels for alderen flot istandgjort til dagen, god 

farve, allerede lovende struktur typsik temperament,  

SL. 

 

Baby Klasse - Tæve 
2 Schnauzer-Huset Just Dance Dk16047/2011, 09/09/11  

(Indiana Jones Astronaut - DKCH Schnauzer-Huset Romantica)  

O: Lone Dahl Nielsen, Skørping E: Vivian Seedorff, Erik Thouber, Odense S  

En rigtig kæøn tævehvap, 4,5måned gammel i god udviling, velbygget, med typisk hoved, hvalpestandsæt dejligt 

mørke mandelformede øjne, typsik pels for alderen veltrimmet til dagen, fremføres til sin fordel, typisk temperament 

for alderen.  

SL, Bedste baby. 

 

Åben Klasse - Hanhund 
3 Klondaikes Xpressive Dk03172/2010, 24/01/10  

(Indiana Jones Astronaut - Klondaikes Never Too Late Sally)  

O: Nils Jordal, Bodil Jordal, Slagelse E: Kamilla Kristiansen, Vejstrup  



Kvadratisk bygget han, i største størrelsem, kompakt godt kænspræg, strakt hoved, komplet tandsæt, god maske godt 

udtryk tilstrækkelig hals, kunne være en anelse bedre vinklet i fronten, velvinklet bag, prima peber/salt, pels lidt kort, 

god farve og struktur, udmærkede bevægelser.  

Excellent 1, CK, BIK 3, cert. 

 

Championklasse - Hanhund 
4 DKCH Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08  

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils My Precious)  

O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby  

En kompakt maskulin han, godt kønspræg, god størrelse en anelese lang i nyrepartiet, velansat hals af god længde 

strakt hoved, udemærket fylde på snude partiet korrekt komplet tandsæt, godt udtryk god maske, velvinklet for og bag, 

god brystdybde, pels af god farve og struktur, meget veltrimmet på dagen, frie bevægelser falder lidt i ryggen i 

bevægelser,  

Excellent 2, CK, BIK 2. 

 

 

5 Indiana Jones Astronaut Dk03167/2010, 08/10/08  

(RUCH BYCH INTCH Zeus De Coa Negra - CZCH SKCH Toffifee Astronaut)  

O: Suchá Miroslava, Tjekkiet E: Lone Dahl Nielsen, Skørping  

Kvadratisk bygget han i istørste størrelse, kompakt maskulin, super udstråling, velansat hals af god længde, typisk 

hoved langstrakt, korrekt og komplet tandsæt, godt udtryk god maske, god stabil ryg i stand og bevægelse, velvinklet 

for a og bag, albuerne kunne ikke ligge bedre til, pels af god struktur på dagen vises til sin fordel. temperament ok.  

Excellent 1, CK, BIK 1, Klubcertifikat, BIR. 

 

Juniorklasse - Tæve 
6 Schnauzer-Huset Irish Dk09433/2011, 28/02/11  

(Indiana Jones Astronaut - Schnauzer-Huset Excellence)  

O: Lone Dahl Nielsen, Skørping E: Hans B. Andersen, Århus N  

En maeget tiltalende unghund substansfuld og alligevel feminin, god strørrelse, velskåret hoved, veludfyldt snudeparts 

korrekt komplet tandsæt, dejlige kraftige tænder, velansathals som kunne ønskes længere, velvinklet for og bag, pelsaf 

god struktur, farve, typisk.Veltrimmet for og bag, endnu ungdommelig med frie og gode bevægelser dejligt 

temperament, kan vises meget bedre.  

Excellent 1, CK, BIK 3.  

 

Åben Klasse - Tæve 

7 Schnauzer-Huset Golden Celebration Dk22266/2009, 15/10/09  

(DKCH Eager Beaver Astronaut - Schnauzer-Huset Win It All)  

O: Lone Dahl Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping E: Vivian Seedorff, Erik Thouber, Odense S  

Enkvadratisk bygget substansfuld og meget feminin tæve god størrelse, langstrakt hoved, veludfyldt snudeparti 

komplet tandsæt, lidt stejl i fronten, velvinklet bag, pels af god struktur og farve, på dagen lidt mørk over ryggen 

veltrimmet, hunden tripper meget i bevægelserne og bør vises med lidt mere drive, super temperament  

Excellent 1. 

 

Championklasse - Tæve 

8 DKCH Sourcils All That Jazz Dk13701/2009, 24/06/09  

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH DECH DEVDHCH Sourcils Sweet Inspiration)  

O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby  

En passende d stor kvadratisk bygget meget feminin tæve, velskåret hoved, super udtryk god maske meget feminin 

tæve, velskåret hoved, super udtryk god maske komplet tandsæt, velskåret hals af god længde, velansat, gode vinkler 

for og bag, pels af god stryuktur og farve veltrimmet dog lidt t langt på benene, frie bevægelser, prima temperament  

Excellent 1, CK, CIK 1, Klubcert., BIM. 

 

Veteranklasse - Tæve 
9 DECH DEVDHCH ATCH Newgate Frill's Alanna 01810/2004, 04/01/04  

(DKCH DECH DEVDHCH CHCH INTCH ATCH Klondaikes Africa - DECH DEVDHCH ATCH CHCH DKCH 

INTCH Klondaikes What's Up)  

O: Mette og Orla Andersen, Kalvehave E: Charlotte Bøgvad, Store Heddinge  

En kvadratisk bygge kompakt og meget feminin tæve velskåret hoved, velansatte ører lidt livligt båret, komplet 

tandsæt, dejligt udtryk god maske passende til kroppen hals af god længde, velansat velvinklet for og bag pels af god 

struktur og farve dog lidt mørk over ryggen frie jordvindende bevægelser godt temperament  



Excellent 1, CK, BIK 2, Cert. 

 

Dværgschnauzer, Sort/Sølv 
 

Baby Klasse - Hanhund 

10 Chinon's Masterpiece Dk17099/2011, 23/09/11  

(KRCH Zenith Line Semperparatus - Chinon's Bianca Castafiore)  

O & E: Helle Agerskov, Hundested  

En meget tiltalende hanhund, midt i en meget lovende udvikling normal størrelse for alderen, særdeles velvinklet for 

og bag med god krop for alderen, langstrakt hoved passende til kroppen, godt næseparti, midt i tandskift, pæ1 p1 

synlig i over og underkæben, hals af god længde, velansat. overordentlig skrid pels af god farve, veltrimmet, 

sølvaftegn,bevægersig med jordvindende men meget ungdommelige bevægelser, prima temperament.  

SL, Bedste baby 

 

 

 

Hvalpe Klasse - Hanhund 
11 Vero-Xana Von Marten Vdh11zs 42004201, 11/07/11  

(DEVDHCH Ole Vom Dreieckshof - Xana-Lady Von Marten)  

O & E: Bernd & Waltraud Marten, Tyskland  

En kvadratisk bygget han  

Ein kvadriacher aufgebauter rûde, von guter grosse, substansvoll, schon maskulin, gestrechter kopf, ausgefåuhlter 

nasepartie, korrekt, komplette starke weisse zähne, primas ausdruck, gestrechter hals gut aufgesetzt, prima gewinkelt 

von und hinten, könnte etwas mehr vorbrust haben, hinten sehr schön gewinkelt t rute gut aufgesetzt und getragen 

rauharigh teif schwartz sehr schön getrimmt. zeigt sich in bewegung mu mit viel schub und mit sehr stabilen 

råuckenlinien trost sein alter, weisen frei und unbefangen  

SL, Bedstehvalp 

 

Juniorklasse - Hanhund 
12 Fridrich Barbarossa Goldton Dk13647/2011, 19/01/11  

(PLCH Vamos Vis A Vis - Carolain Happy Mafian)  

O: Antonin Havlan, Tjekkiet E: Morten Erik Andersen, Nakskov  

En kvadratisk bygget 1 år gammel han, substandfuld i største størrelse, en tanke lang i nyrepartiet, langstrakt velskåret 

hoved, komoplet tandsæt, kraftig. godt udtryk, velformede øjne velansatte og velbårne ører. gode vinkler for og bag, 

tilstræfkkeligt forbryst god brystdybde, pels af god struktur og farve veltrimmet, - lidt rigeligt benhår – selvsikker frie 

jordvindende bevægelser tillidsfuld og selvsikker.  

Excellent 1, CK, BIK 2, Cert. 

 

Åben Klasse - Hanhund 
13 Nero Argento's Yo-Yo Enzo Ferrari Dk14233/2009, 26/06/09  

(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Jes Julitta)  

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Leif Fogh Laursen, Karin Jessen, Egå  

Kvadrastisk kompakt maskulin han godt kønspræg god størrelse, en tanke bred over kæbepartiet, hoved kunne være 

mere stramt, komplet og korrekt tandsæt, god hals, velansat. prima ryg i stand og gang, normale vinkler for og bag, 

pels af prima struktur og farve, veltrimmet, kunne have mere drive i bevægelserne selvsikker og tillidsfuld.  

Excellent 1, CK, BIK 4, Res. Cert. 

 

Championklasse - Hanhund 
14 DECH DEVDHCH DKCH Tetu Save It For Me Satchmo Dk10414/2009, 15/05/09  

(DKCH DEVDHCH DECH BECH INTCH Aqui Moonlight Fantasy - DECH DEVDHCH ATCH INTCH DKCH 

HRCH Tetu Karaoke Girl)  

O: Rehder, Hanne og Rehder, Jørgen, Ringsted E: Hanne Rehder, Inge Hansen, Store Merløse  

v en kompakt kvadratisk bygget han, godt kønspræg i stæørste størrelse, velskåret hoved langstrakt, veludfyldt 

snudeparti, komplet tandsæt, velvinklet for og obag, hals af god længde, velansat. God bryst dybde gode muskler pels 

af god struktur og farve, gode aftegn. frie bevægelser selvsikker og tillidsfuld.  

Excellent 1, CK, BIK 1, klubcertifikat, BIR 

 

15 DECH DEVDHCH ATCH ITCH DKCH Ashley-Noreen Von Marten Vdh07zs 42002264, 05/05/07  

(DECH Pablo Picasso Von Marten - DECH DEVDHCH Noreen-Gwenda Von Marten)  

O & E: Bernd Marten, Waltraud Marten, Tyskland  



Ein substansvioller kvadratisch aufgebauter rüde mit guter geschlectprägung, gestrechter kopf zum körper passend 

prima ausgefühler schnazte, korrecktest und vonnständiges biss prima ober und unterlinie, könnter in ideal in 

vorderhand etwas mehr gewinkelt sein. hinten in ordnung. fell vom gutemstruktur und farbe, sehr schön getrimmt. 

prima angestezte und getragende rute kå konnte in bewegung mehr schub haben in wesen frei und u unbegangen.  

Excellent 2, CK, BIK 3. 

 

16 SECH Åkerblommans Topscore To Ziss S38871/2006, 23/04/06,  

(Bingo U Hanki - Chottans Ice Cream)  

O: Åkerblommans, Sverige Er: Ziss Stålhandske, Sverige  

En kvadrastisk bygget substansfuld han i lidt god foderstand substansfuld og maskulin , i absolut største størrelse, 

langstrakt hoved, lidt bred over kinderne super øjne og udtryk, komplet tandsæt, insisiver lidt uregelmæssi i 

overmundern, særdeles velvinklet for og bag, prima forbrydt god brystdybde, veltrimmet pels af god struktur og farve 

frie bevægelser, selvsikkre og tillidsfuld.  

Excellent 3. 

 

 

Mellemklasse - Tæve 

17 Nero Argento's Assia Noris Dk01611/2010, 03/01/10  

(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Hey Chiara Baschetti)  

O: Lange, Annelise, Vildbjerg E: Mona Løvendahl Kjeldgaard, Ulfborg  

en meget velbygget substansfuld kvadratisk og feminin tæve med et hoved passende til kroppen, godt udtryk, komplet 

tandsæt saksebid, godt forbryst, velvinklet for og bag langstrakt halsvelansat, bevæger sig med godt drive for aldren 

endnu noget urolig i ryggen, selvsikker og tillidsfuld, mellemstrid pels god farve, veltrimmet.  

Excellent 1, CK, BIK 1, cert., BIM. 

 

18 Chinon's Icing On The Cake Dk03945/2010, 19/02/10  

(DKCH Top Secret Grasant - Chinon's Bianca Castafiore)  

O: Helle Agerskov, Hundested E: Dorte Kofoed, Vanløse  

en meget tiltalende tæve passende substans godt kønspræg prima hoved, langstrakt. korrekt og fuldstændigt tandsæt 

tænderne meget små, velansat hals af god længde, tilstrækkeligt forbryst prima vinkler for og bag pels af god struktur 

og farve, en anelse fald frie bevægelser selvsikker og tillidsfuld.  

Excellent 2, CK, BIK 2, Res. Cert. 

 

19 Pepita-Xana Von Marten Vdh10zs 42003661  

(DEVDHCH Xanti Von Resenkamp - Xana-Lady Von Marten)  

O: Bernd & Waltraud Marten, Tyskland E: Maren Missfeldt, Tyskland  

Ein kvadrich aufgebaute håunding im gutem grösse, kvadratisch, guter brust tiefe. gestrechter kopf strakte weisse 

zähne komplettem gebiss gut angesätzten hals schöne låange ausstreichen vorbrust kåonntte im vornerhand besser 

gewinkelt, hintern normal gewiklet sehr schöner in farbe um abteichen, das fell könnte reifer getrimmt werden. 

ausgeschleiechen selbständiges wesen  

Excellent 3. 

 

Åben Klasse - Tæve 

20 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08  

(Nero Argento's Jes Jessolo - DKCH Scedir Wandaosiris-Na)  

O & E: Pernille Hedegaard, Hirtshals  

en kvadratisk bygget tæve af god størrelse, substansfuld hendes outlinie sløres af for mange lange bløde hår. langstrakt 

hoved. dejligt feminint. primaudtryk, kunne have l kraftigere tænder, vellvinklet for og bag, prima forbryst god bryst 

dybde, dejlige muskler pels af god struktur og farve, veltrimmet, velansat hale got båret.ve vises til sin fordel. 

selvsikker og imødekommende.  

Excellent 1, CK. 

 

Championklasse - Tæve 
21 DECH DEVDHCH Tetu Quick And Nice Dk09885/2008, 12/04/08  

(LUCH INTCH NLCH DEVDHCH DECH Léonieke's Kris-Bajoy - DECH DEVDHCH ATCH INTCH DKCH 

HRCH Tetu Karaoke Girl)  

O & E: Hanne Rehder, Jørgen Rehder, Ringsted  

en kvadratisk bygget tæve af god størrelse substansfuld rigeligt pels på dagen, langstrakt hoved f godt næseparti 

komplet tandsæt, tilstrækkeligt forbryst velvinklet for og bag, strid pels, god p farve og struktur. velpasset velansat 

hale, velbåret, selvsikker og tillidsfuld  



Excellent 1, BIK 3, Klubcertifikat. 

 

22 DKCH Scedir Wandaosiris-Na 00514/2006, 26/03/05  

(Scedir Freddymercury-Na - ITCH NOCH INTCH Scedir Jodie Foster-Na)  

O: Fabio Ferrari, Italien E: Pernille Hedegaard, Hirtshals  

en kvadratsik bygget tæve af god størrelse, afkr afklaring forstyrret af lidt rigelig pels, kunne være trimmet lid lidt 

bdre, langstrakt hoved, komplet tandsæt, små tænder dejligt udtryk, pelsen bør trimmes på hivedet, strakt hals 

velansat. prima forbryst dejligt vinklet for og bag kunne ideelt have idt kraftigere benstammer, veltrimmet med den 

forhåndsværende materiale, god farve, venlig og tillidsful  

Excellent 2, CK, BIK 4. 

 

Dværgschnauzer, Sort 
Mellemklasse - Hanhund 

23 Sváva's Gangster Dk07107/2010, 06/04/10  

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Sváva's Ayla)  

O: Sussan Svane Bælum, Lundby E: Ellis Boas, Herlev  

en kvadratisk substansfuld bygget han, godt kønspræg. ikke kostforagter, overstørrelse, pragtfuldt k langtstrakt hoved 

passende til kroppen, komplet tandsæt, kraftigt og hvidst mørke mandelformede øjne, godt udtryk, velansat hals af god 

super farve, strid pels men fald i pelsen, acceptabel benhår velvinklet for og bag, frie jordvindende bevægelser pga. 

størrelse og pels.  

Very good. 

 

Juniorklasse - Tæve 

24 Ugly Duckling's Back In Black Dk06298/2011, 26/03/11  

(PACH INTCH MXCH Gran Caribe Waradmiral - Borgia In Black Knízete Sternenhoch)  

O & E: Pia Nissen, Højby  

en betagende fenimin tæve god størrelse outline kunne stå skarpere uden gehæng, prima overlinie velansat hals af god 

længde, lækkert tævehoved, god størrelse tænder, fremragende forbryst, kunne være bedre vinklet i fronten velvinklet 

bag, veltrimmet pels, god farve, mellemstrid, velansat hale velbåren.burde have bevægelse med mere drive, venlig a 

og ti tillidsfuld.  

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIR. 

 

Mellemklasse - Tæve 
25 Sváva's Galaxy Dk07109/2010, 06/04/10  

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Sváva's Ayla)  

O & E: Sussan Svane Bælum, Lundby  

en betagende kvadratisk bygget tæve, kort og feminin men alt for fed, feminint hoved komplet korrekt tandsæt men 

små tænder, kunne være bedre vinklet i fronten, tilstrækkeligt vinklet bag, super pels, trimmet vel kort. prima farve og 

struktu venlig og tillidsfuld, mnagler drive i bevægelserne jeg glæder mig til at se hende i rigtig form.  

Very good. 

 

Åben Klasse - Tæve 

26 Grønqvist My Best Hope Marry Dk16946/2009, 21/08/09  

(DKCH Bandolero Knizete Sternenhocha - Sourcils Very Vogue)  

O & E: Lise Grønqvist, Tranekær  

en kvadratsik bygget passende substans tfuld tæve af god størrelse feminin dejligt kønspræg, langstrakt hoved, 

fuldstændigt korrekt tandsæt, lidt spinkelt næseparti, lidt rundet skalle, velansat hals af god længde fprima forbryst 

velvinklet for og bag, velansat velbåren hale outline forstyrres rigeligt hår, pels af god farve og s struktur, veltrimmet, 

vel fremført.  

Excellent 1, CK, BIK 2, Res. Cert. 

 

27 Ugly Duckling's Jutlandia Dk08377/2010, 02/04/10(PACH INTCH MXCH Gran Caribe Waradmiral - Black 

Widow Knizete Sternenhocha)  

O: Pia Nissen, Højby E: Marie-Louise Ricard, Hellerup  

en tiltalende feminin tæve i passende størrelse, kvadratisk bygget, god substans, velskåret feminint hoved, korrekt 

saksebid P1 i højre side nederst mangler, tilstrækkelig hals velansat, god overlinie, outline forstyrres af for meget hår, 

godt muskler, og knogler, god brystdybde, velansat halegodt båret, venlig og tillidsfuld bevæger sig med godt drive, 

ngode vinkler for og bag.  

Excellent 3, CK, BIK 4. 

 



28 Mohner's Gucci Dk07019/2010, 21/04/10  

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Chinon's Double Scoop)  

O & E: Helle Chryssidis, Stavros Chryssidis, Vamdrup  

en kvadratisk bygget substansfuld tæve, med dejligt kønspræg dejligt udtryk, korrekt og fuldstændig tandsæt, godt 

forbryst velvinklet for og bag, veltrimmet pels, af god struktur og farve velansat og velbåren hale, pelsen kunne være 

stridere godt drive i bevægelser venlig og tillidsfuld.  

Excellent 2, CK, BIK 3. 

 

Championklasse - Tæve 
29 DKCH Kiss Me More Hermes Dk19864/2008, 29/04/08  

(PLCH Made In Spain Dexter - PLCH Pepalfa's New-Noble)  

O: Merek Wardach, Polen E: Marie-Louise Ricard, Hellerup  

en kvadratisk bygget tæve som godt kan li sin mad, udmærket i størrelsevelstrakt hoved, komplet tandsæt meget små 

tænder, godt forbryst velvinklet for og bag, god brystdybde, pels af god farve og struktur, for meget flyv på ben og 

underlinie, veltrimmet, velansat hale, velbåren v bevæger sig med godt drive, tillidsfuld og morsyg.  

Excellent 1, CK, Klubcertifikat. 

Dværgschnauzer, Hvid 
Baby Klasse - Tæve 
30 Capella's Oh My Darling Clementine Dk18408/2011, 09/10/11(PLCH Mervar's Rising Star Ushabti - DKCH 

DEVDHCH LUCH INTCH Rubin In White Vom Hella-Hof)  

Opdrætter: Janne Hay og Arne Petersen, Slangerup E: Camilla Nilsson, Sverige  

en meget tiltalende tæve i god størrelse og dejlig vækst typisk for alderenlangstrakt hoved mørke øjne for farve på 

næs3en, tænderne i skuft, dejlig hals velansat, gode vinkler, for og bag, en lille fin pige i rigtig god udvikling, pelsen 

typisk for alderen, fin rettet til til dagen.  

SL, Bedste baby. 

 

Juniorklasse - Hanhund 
31Ultimo Bianco Of Taita's Ushabti Vdh11zs 43714, 14/02/11  

(I Amore-Bianco Of Taita's Ushabti - Kingsport's Fata Morgana Mb)  

O: Werner & Christa Stamm, Tyskland E: Christa Stamm & Camilla Nilsson, Sverige  

en meget stilling kvadratisk bygget han velafbalanceret men alt for stor, hovedet passende til kroppen, langstrakt 

korrekt tandsæt, god hals, velvinklet for og bag, godt forbryst, god brystdybde, dejlig hvid farve, strid på det øæverste 

af bevæger sig med godt drive selvsikker og venlig.  

Very good 

 

Åben Klasse - Tæve 
32 Dalina Vom Bommerholz Vdh08zs 43000465, 31/05/08  

(D'arné Untold Story - Galaxis Gipsy Vom Bommerholz)  

O: Margrit Roloff, Tyskland E: Maren Missfeldt, Tyskland  

eine håundin von rishtiger grösse schon aufgebaut aber mit gutem essen gefåuhkt, se ein sehr herforagenes kopf 

schåöne hals partie, im råucken ein bischen gerundet im gang und stand, könte etwas mehr vorbrust zeigen, ist in der 

vorhand etwas steil hinten normal gewinklet, ist sehr schön zurecht gemacht, es ist aber schwierig mit dem weissen 

zwergen, sie zeigt auf der körpet ein fast normal rauhariges fell und ist im farbe auf die k läfen sehr schön bewegt sich 

frei ist im wesen ein bischen vorsichtig.  

Excellent 1. 

 


