
DKK Kreds 6's Nationale udstilling i Århus 

Dommer Ole Staunskær, DK 

 

Dværgschnauzer, Peber/Salt 

 
Championklasse Hanhund 

248  

S 64617/2006 SEVCH New Era's Dreamcatcher 

(NORDCH INTCH Myltans Zuki Yaki / Motowns It`s A Question Of Honour) 24-09-2006 / P/S 

O: Ulrika C Månsson, Skövde 

E: Yvonne Broberg 

5 år, han i største lag, ganske godt helhedsindtryk, velskåret hoved med passende forhold skalle næseparti, 

lidt for lyse øjne, lidt for lavt ansatte ører, god tår skalle, korrekt bid, kune have en anelse mere hals. 

Veltilbagelagt skulder, prima overlinje, veansat hale, godt vinklet bag prima farve, godt strid pels, lidt bløder 

benhår, er i lidt godt huld, bevæger sig parallet bag, noget padlende fremme og kunne have mere udstråling 

generelt. 

Excellent 1 

 

Åben Klasse Tæve 

249 DK22268/2009 Schnauzer-Huset Gloire 

(DKCH Eager Beaver Astronaut / Schnauzer-Huset Win It All) 15-10-2009 / Peber/Salt 

O: Lone Dahl Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen 

E: Erik Thouber, Søvangen 8, Skt Klemens, 

knap 3 år, velbygget tæve, i lidt for godt huld, velskåret hoved kunne dog være lidt bedre udfyldt under 

øjnene,acc. udtryk. men lidt for runde øjne. flot bid, prima skæg og bryn, lidt for luftigt ansatte og bårne ører, 

god hals, prima forbryst, god overlinje, kunne være lidt elegantere i kroppen, velansat hale, normalt vinklet 

bag, god strid pels, lidt for lyse benhår, bevæger sig ganske godt men kunne have noget mere udstråling. 

Excellent 2 

 

250 NO 46372/09 Ingiva´s Karismatiske Kybele 

( Herakleitos Knizete Sternenhocha / Ugly Duckling's Rapsody In Blues) 02-06-2009 / Peber/Salt 

,O: Pia Nissen 

E: Ingeborg Einarsen, 

3 år, acc. størrelse, ganske godt hoved, godt udtryyk, passende forhold skalle næseparti, der dog kunne være 

bedre udfyldt under øjnene, flot bid, acc. skæg og bryn, prima hals, har for fremskudt skulder, skal have 

mere forbryst, lidt for blød i overlinjen, velansat halse, normalt vinklet bag, acc. farve, god strid pels på 

kroppen, men for lyse benhår, ganske godt afskub, lidt for vid fremme. 

Excellent 3 

 

 

251 SE 16352/2010 Mac Link's It's My Dollar Baby 

(USCH Axcium's Paso Doble / SECH FICH Mac Link's I'ts My Delight) 27-11-2009 / P/S 

O: Ulrika C Månsson,  Skövde 

E: Sussie Andreasson 

2,5 år herlig størrelse, ganske godt hoved, prima tør skalle, godt udtryk, korrekt forhold skalle næseparti, 

godt bid, velansastte og bårne ører, prima hals, veltilbagelagt skulder, god overlinje, velansat hale, normalt 

vinklet bag, acc. pels, bevæger sig prima bag med godt afskub, lidt for vid fremme. 

Excellent 1 CK, BIK 1, cert, BIR 

 

 

 



Dværgschnauzer, Sort 

 
Åben Klasse Hanhund 

252 DK12138/2011 DKKV11 Gloris Limonade Joe 

(RUCH UACH Gloris Hubbard / RUCH BYCH LTCH UACH Gloris Fusion) 22-05-2010 / Sort 

O: Seliverstova, O. 

E: Charlotte Staunskær, Jette Larsen 

2 år han i største og groveste lag, herligt hoved, prima udtryk, flot bid, lidt tinde men velansatte og bårne 

ører, lidt mere hals ønskeligt, prima forbryst, veltilbagelagt skulder, god overlinje, velsansat og båret hale, 

normalt vinklet bag, kunne hae stridere pels, har lidt for meget benhår, der er bløde, bevæger sig med at acc. 

afskub, kunne godt være en anelse mere samlet i fronten og lidt mere udstråling ønskeligt. 

Excellent 1 CK,  BIK 1, cert, BIR 

 

Mellemklasse Tæve 

253 DK02114/2012 Crazy Dream Victorious Star Ka-Vang 

(DKCH DEVDHCH DECH INTCH Elkost Head Hunter / RUCH PLCH SKCH ROCH INTCH Belladonna 

Tuk Baroness Of Dolina R) 12-11-2010 / Sort 

O: Aleksandra Adamik 

E: Ulla Marie Hald Hansen, Birkedalsvej 18, 

18 mdr. velbygget, ganske godt helhedsindtryk, velskåret hoved korrekt forhold skalle næseparti, godt 

udfyldt næseparti, acc. udtryk, kunne have lidt mørkere øjne, flot bid, velansatte ører, smuk hals, 

veltilbagelagt skulder, godt forbryst for alderen, prima overlinje, velansat hale, godt vinklet bag, god masse i 

kroppen, kunne godt have lidt mere benstamme, ikke i verdens bedste pels på dagen, bevæger sig parallel og 

med et ganske godt afskub. 

Excellent 1 

 

Åben Klasse Tæve 

254 50113 DZS Merkurlautar Kumen 

( Black Pebber Mengo Celebration / Merkurlautar Isol) 12-02-2011 / Sort, 

O: Margret Asgeirsdottir 

E: Hanne Laursen 

1,5 år prima størrelse, kunne have lidt ædlere skalle, lidt for meget kinder, acc. udtryk, prima skæg og bryn, 

korrekt bid, velansat men lidt for tunge ører, acc. hals, veltilbagelagt skulder, kunne godt have lidt mere 

forbryst, ganske god masse i kroppen men er i for god kuld, skal holde sin overlinje bedre, velansat hale, 

godt vinklet bag, er desværre noget blødpelset, bevæger sig ganske godt bag men desværre for vid og løs 

fremme. 

Very good 

 

Dværgschnauzer, Sort/Sølv 
Baby Klasse Hanhund 

255 DK04116/2012 Nero Argento's Inzaghi Filippo 

(DKCH Nero Argento's Via Vito / WJW10 Nero Argento's Ze-Ze Zmilla) 26-02-2012 / Sort/Sølv 

O: Annelise Lange 

E: Dan Bundgaard, Birte Overgaard 

6 mdr. i morgen, god størrelse, skal ikke blive større, meget velskåret hoved, kunne have lidt bedre udtryk, 

lidt for runde øjne, flot bid, prima forhold skalle næseparti, velansatte og bårne ører, veltilbagelagt skulder, 

prima overlinje godt vinklet bag, velansatte og båret hale, god farve, bevæger sig godt, men noget mere 

ttæning ønskeligt. 

SL, 1, Bedste baby 

 

 



Hvalpe Klasse Tæve 

256 DK02810/2012 Frisenborg's Conny 

(DKCH Never Forget's Centurionclick / DKCH Frisenborg's Betty) 26-01-2012 / Sort/Sølv 

O: Dorit Johansen,  

E: Dorit Johansen 

7 mdr. god størrelse, god tør skalle, for langt og uudfylde næseparti, acc. udtryk men lidt for lyse øjne, 

korrekt bid, prima skæg og bryn, lidt for luftigt båret ører, lidt mere hals ønskeligt, har for fremskudt skulder, 

er for hvælvet over lænden, velansat hale, normalt vinklet bag, ganske god pels for alderen, acc. farve, 

bevæger sig trangt bag ogmeget løst og padlende fremme. 

Lovende 

 

Åben Klasse Tæve 

257 DK15813/2009 Schnauzerlyst's Magic Metaxa 

(DKCH Nero Argento's Ciao Caravaggio / DKCH Always On My Mind Z Dixie) 14-07-2009 / Sort/Sølv 

O: Lene Bach, Jørgen Nielsen,  

E: Jørgen Nielsen, Lene Bach 

3 år acc. størrelse, god tør skalle, uudfyldt næseparti, ganske godt udtryk, velansatte ører, meget smalt bid, 

mere hals ønskeligt, har for fremskudt skulder, acc. overlinje velansat hale, mere vinkler bag ønskeligt, har 

korrekt masse i kroppen, god strid men lidt åben pels, lildt for bløde benhår, kunne være renere i farven, 

bevæger sig med ganske godt afskub men noget for vid fremme. 

Very good 1 


