
DKK udstilling i Fredericia d. 19.2.2000 

Dommer : Alex Krasilnikoff,Danmark 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

Hvalpeklasse Hanner 

178 Ugly Duckling´s Hot Shot 15675/99 f.11081999  

(CH Ugly Duckling´s Blue And L´only x CH Gillegaard Luicella)  

O:P. & E. Nissen E:P. Persson, 2850 Nærum. 

Velskabt hanhvalp, der ikke bør blive større, med et dejligt hoved og godt udtryk og god ørebæring, 

udmærket hals og god overlinie, god brystdybde, og velvinklet bagkrop, lidt stridere pels kunne 

ønskes, udmærkede bevægelser. 

SL.BEDSTE HVALP. 

Hvalpeklasse Tæver 

179 Ugly Ducklin´s Halfpenny 15679/99 f.11081999  

(CH Ugly Duckling´s Blue And L´only x CH Gillegaard Luicella)  

O & E:P. & E. Nissen, 4573 Højbjerg. 

Ej mødt. 

180 Ugly Duckling´s Hurricane 15676/99 f.11081999  

(CH Ugly Duckling´s Blue And L´only x CH Gillegaard Luicella)  

O:P. & E. Nissen E:L. & H. Sehested, 4550 Asnæs. 

Velbygget tævehvalp af god størrelse, som desværre ikke hjælper sin handler idag, udmærket hoved 

og godt udtryk, ørene kunne ønskes en anelse højere ansat, veludviklet kort krop og velvinklet 

bagkrop, udmærket hals og overlinie, ganske god pelsstruktur, viser indimellem gode 

bevægelser.SL. 

Championklasse Hanner 

181 DKCH Gillegaard Quick Match 02636/97 f.10011997  

(Miracle's Bonus Jackpot V R x CH Gillegaard Intention)  

O:C. Staunskær E: N. O. Hempler & P. Nissen, 2830 Virum. 

Velskabt han af største størrelse med velformet hoved og godt udtryk, udmærket overlinie og 

veludviklet krop af passende længde samt velvinklet bagkrop, god pelsstruktur på ryggen kunne 

ønskes stridere på benene, gode forbensbevægelser, lidt tætte bag.1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIM. 

182 Gillegaard On The Rocks 08271/96 f.19031996  

(CH Gill Mecky Von Altenstadt x CH Schnauzerhills Cover Girl)  

O & E :C. Staunskær, 3250 Gilleleje. 

Ej mødt. 

Unghundeklasse Hanner 

183 Starlings Cosi Fan Tutte 06162/99 f.3031999  

(CH Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)  



O:M. Stæhr-Nielsen E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 

Veludviklet han af passende størrelse med velskåret hoved og godt udtryk, udmærket hals og 

skulder, godt forbryst og god ryglinie samt velvinklet bagkrop, lidt højere ansatte ører ønskes, 

udmærket pelsstruktur samt gode bevægelser. 1UKK.1V.CK.BIK2.CERT. 

Mellemklasse Hanner 

184 Magnus 09529/98 f.30041998  

(Wrendras Dreamway Stormer x Sandbjergvig´s Miss Strandfelt)  

O:K. & S. Å. Strandfelt E:R. Tolstrup, 9550 Mariager. 

En lidt luftig han med udmærket hoved og godt udtryk, men lidt usikker ørebæring, god halslængde 

og god skulder men mangler forbryst og er for spinkel og opkneben i lændedpartiet, pelsen er ikke i 

bedste kondition, ganske gode bevægelser.2MK. 

Åbenklasse Hanner 

185 Sourcils Coup De Hasard 23922/97 f.2121997  

(CH Trixer Oppenheimer x CH Sourcils Adorable Duchess)  

O & E:L. Vig ,2800 Lyngby. 

Velbygget kompakt han af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk, lidt højere 

ørerbæring kunne ønskes, udmærket hals og god overlinie samt velvinklet bagkrop, god brystdybde 

og udmærket pelsstruktur samt gode bevægelser. 1Å.1V.CK.BIK3.RES.CACIB. 

186 Klondaikes Africa 18434/96 f.15071996  

(CH Klondaikes Dark 'n' Dangerous x CH Barba Nigra Fatal Attraction)  

O:N. & B. Jordal E:M. & O. Andersen, 4771 Kalvehave. 

Kraftig han af god størrelse med godt hoved og godt udtryk dog lidt usikker ørerbæring, god hals og 

god brystdybde samt passende kropslængde, noget lavt ansat hale, pelsen kunne ønskes lidt stridere, 

udmærket bevægelser.1Å.2V.  

187 Klondaikes Gino Bartali 22558/97 f.18101997  

(Klondaikes Kick-Off Fausto Coppi x Klondaikes Yours Forever)  

O:N. & B. Jordal E:M. & O. Andersen, 4771 Kalvehave. 

Passende størrelse med har lidt rigelig kindben, god ørerbæring og god halsvinkel, virker en anelse 

snæver i fronten, og har lidt for skydende kryds, god pelsstruktur, bevæger sig godt bagtil men lidt 

for tæt for.2Å. 

Championklasse Tæver 

188 DKCH Sourcils Bouquet Garni 19990/97 f.16091997 Stumphale  

(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Solimans Olga) 

O & E:L. Vig, 2800 Lyngby. 

Velbygget kompakt tæve af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk, lidt usikker 

ørerbæring, god hals og skulder samt godt brystbybde, en anelse lavt ansat hale, pelsen i kortest 

mulig lag, udmærkede bevægelser.1CH.2V.  

189 DKCH Gillegaard Luicella 26369/95 f.24091995  

(CH Gill Mecky Von Altenstadt x Gillegaard Jessica)  



O:C. Staunskjær E:P. & E. Nissen, 4573 Højbjerg. 

Velskabt tæve af god størrelse med velformet hoved og godt udtryk, lidt lette ører, udmærket hals 

og skulder, god brystdybde, og kort kompakt krop, samt velvinklet bagkrop, udmærket pelsstruktur 

og gode bevægelser.1CH.1V.CK.BIK2.CACIB. 

Unghundeklasse Tæver 

190 Number One Vom Sirius VDH 99ZS700259 f.12011999  

(CH Enjoy´s No Fear x CH Alexa V. Sirius)  

O:E. Ahrendts E:U. Schmidt Tyskland. 

Ej mødt. 

191 Sourcils Dolores 00360/99 f.29111998  

(Solimans No Fear Majestix x CH Solimans Olga)  

O:L. Vig E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 

Velbygget ungtæve af god størrelse, med udmærket hoved og godt udtryk, veludviklet krop med 

god brystdybde og velvinklet bagkrop, udmærket pels, gode bagbensbevægelser lidt snævert 

fortil.1UKK.2V. 

192 Solimans Rasmine 19643/98 f.27091998  

(Eskorte Fimpe x Solimans Rosy)  

O & E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 

Ej mødt. 

193 Starlings Cavalleria Rusticana 06163/99 f.3031999  

(CH Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)  

O & E:M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 

Harmonisk bygget ungtæve af god størrelse med dejligt hoved og godt udtryk og god ørerbæring, 

udmærket hals og god skulder og veludviklet krop med godt forbryst og velvinklet bagkrop, god 

pelsstruktur samt udmærkede frie bevægelser. 1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR. 

Mellemklasse Tæver 

194 Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f.12111998  

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  

O:M. Stæhr-Nielsen E:H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 

Harmonisk tæve af god størrelse med udmærket hoved og udtryk, god hals og skulder, samt 

veludviklet forbryst, god ryglinie en anelse lavt ansat hale, men velvinklet bagkrop, udmærket pels 

og gode frie bevægelser.1MK.1V.CK.BIK3.RES CACIB.  

195 Juliette 17678/98 f.22021198  

(Zit-no´s Crocodile Dundee x Schnauzer-huset Loitta)  

O:L. & B. Meltofte E:R. Tolstrup, 9550 Mariager. 

En for spinkel bygget og højtstillet tæve med ganske godt hoved og udtryk, men alt for luftigt båren 

ører, noget stejl i skulder partiet og mangler brystdybde, passende kropslængde men for afskydende 

kryds, pelsen er ikke i bedste kondition, noget tætte bevægelser for og bag.3MK. 

Åbenklasse Tæver 



196 Sandbjergvig´s Ulrikke 18024/97 f.25081997  

(Wrendras Dreamway Stormer x CH Xandra Olkar)  

O & E:T. Hansen, 7130 Juelsminde. 

Tæve af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk dog lidt lette ører, acceptabel hals og 

god skulder, samt kort kompakt krop med god brystdybde, lidt for afskydende kryds men ellers god 

knævinkling, ganske god pelsstruktur og gode bevægelser.1Å.2V. 

197 Klondaikes Go Fetch 22557/97 f.18101997  

(Klondaikes Kick-Off Fausto Coppi x Klondaikes Yours Forever)  

O & E:N. & B. Jordal, 2400 KBH NV. 

Kompakt tæve af god størrelse med velformet hoved og godt udtryk, dog kunne ørerne ønskes 

højere ansat, god hals og velanlagt skulder samt god brystdybde, og velvinklet bagkrop, pelsen er 

desværre ikke i bedste kondition, udmærkede bevægelser.1Å.1V. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

Hvalpeklasse Hanner 

198 Klondaikes Night Fighter Anton 14442/99 f.13071999  

(CH Northstar´s Midnight Sun x CH Usfife-Na Del Guidante)  

O:N. & B. Jordal E:M. D. & P. Jacobsen, 6310 Broager. 

Hanhvalp af største størrelse med udmærket hoved og godt udtryk, god hals og skulder men 

mangler brystdybde, og kunne ønskes kortere i lændepartiet, lidt for lavt ansat hale men ellers 

velvinklet bagkrop, pelsen er alt for blød, ganske gode bevægelser.L. 

Unghundeklasse Hanner 

199 Stena Stamm´s In The Gallery 21891/98 f.2111998  

(Stena Stamm´s Dynamite Jack x CH Stena Stamm´s C´est La Vie Baby)  

O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:J. Jensen, 7120 Vejle Øst. 

Kompakt han af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk samt god ørerbæring, udmærket 

hals og god overlinie, godt forbryst og velvinklet bagkrop, udmærket 

pelsstruktur.1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM. 

200 Nero Argento's Diavolo 21112/98 f.5111998  

(CH Nero Argento's Alfa Romeo x CH Nero Argento's Bella Bellissima)  

O:A. Lange E:L. Jessen & J. Klausen, 7430 Ikast. 

Velbygget han af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk samt god ørerbæring, god hals 

og skulder samt udmærket overlinie og velvinklet bagkrop. Mangler lidt brystdybde og kunne 

ønskes en anelse kortere i lænden, udmærket pelsstruktur gode bevægelser.1UKK.2V. 

201 Stena Stamm's I've Got Dreams 21894/98 f.2111998  

(Stena Stamm's Dynamite Jack x CH Stena Stamm's C'est La Vie Baby)  

O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:H. & M.-L. Andersen, 9560 Hadsund. 

Ej mødt. 

Åbenklasse Hanner 



202 Bravo's Noir Aldonis De Fionia 09466/97 f.25041997  

(CH Standing Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad) 

O:E. M. Belmann E:K. M. Simonsen. 5290 Marslev. 

Kompakt han af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk og god ørerbæring, god 

halslængde og udmærket overlinie samt god brystdybde og velvinklet bagkrop. Udmærket 

pelsstruktur men farven er lidt sodet på benene, gode bevægelser. 1Å.1V.CK.BIK2.CACIB. 

Mellemklasse Tæver 

203 Nero Argento's Dolce Silva 21118/98 f.5111998  

(CH Nero Argento's Alfa Romeo x DKCH Nero Argento's Bella Bellissima)  

O:A. Lange E:M. Hansen & A. Lange, 3650 Ølstykke. 

Kompakt tæve af god størrelse med velformet hoved og godt udtryk, dog lidt lavt ansatte ører, god 

hals og skulder men mangler brystdybde, lidt lavt ansat hale, pelsen kunne ønskes stridere, ganske 

gode bevægelser. Kunne vise lidt mere humør. 2MK. 

204 Aqui In The Mood 19086/98 f.17091998  

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash) 

O & E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 

Velbygget tæve af god størrelse med dejligt hoved og godt udtryk, samt god ørerbæring, veludfyldt, 

kort krop med god brystdybde og velvinklet bagkrop, god pelsstruktur, bevæger sig godt for, en 

anelse tæt bag.1MK.2V.CK.BIK2.RES.CACIB. 

205 Stena Stamm's Guess Who 09397/98 f.23041998  

(CH Bandsman's Why Not x CH Feldmar Blind Faith)  

O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:H. & A.-K. Andersen, 9560 Hadsund. 

Velbygget kraftig tæve af god størrelse, med velformet hoved og godt udtryk, udmærket hals og 

overlinie, dog noget stejl i skulderpartiet, god brystdybde og velvinklet bagkrop, udmærket 

pelsstruktur og gode frie bevægelser. Kunne vise lidt mere humør. 

1MK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR. 

Åbenklasse Tæver 

206 Helar´s Hotlips 27272/96 f.8121996  

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x Dan-Schnauz Viktoria)  

O & E:H. Gadeberg & L. Hansen,E: E. Hansen & H. Gadeberg, 3330 Gørløse. 

Kraftig tæve af god størrelse med ganske velskåret hoved og godt udtryk, men med lidt for lette 

ører, lidt mere halslængde kunne ønskes, kompakt krop og med god brystdybde men lidt for 

afskydende kryds, ellers god vinkling på bagkroppen. Mangler underuld og ikke i bedste 

pelskondition.Lidt fastere mellemhånd kunne ønskes. Gode bevægelser, træder snævert bag.2Å. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

Unghundeklasse hanner 

207 Barba Nigra Ingvor Claudius 18324/988 f.12091998  

(CH Enjoy´s No Fear x CH Barba Nigra Quita´s Black Baby)  

O:S. Pasztor & T. Schultheiss E:B. & K. Nielsen, 2770 Kastrup. 



Han af største størrelse, med langt velformet hoved og godt udtryk, kunne dog bruge sine ører lidt 

bedre, god overlinie, god brystdybde og velvinklet bagkrop samt udmærket pelsstruktur, bevæger 

sig godt for men noget snævert bagtil. På grund af størrelsen 2 præmie. 2UKK. 

Mellemklasse Hanner 

208 Koschia's Bugsy 19473/98 f.26091998  

(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x Schnauzer-Huset Kiss Kiss)  

O & E:M. & S. Seyfarth, 2670 Greve. 

Velbygget han af passende størrelse med velformet hoved og godt udtryk, god lidt lavt ansatte ører, 

god hals og skulder samt god brystdybde, lidt lavt ansat hale, men ellers velvinklet bagkrop, 

udmærket pels og gode bevægelser, kunne vise lidt bedre 

humør.1MK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM. 

209 Bravo´s Noir Eastriver De Fionia 14120/98 f.10071997  

(Floyd V. D. Spikke x Bravo´s Løkke)  

O:E. Belmann & L. Biilmann E:B. Andersen, 5270 Odense. 

Kraftig han af god størrelse med massivt hoved og godt udtryk, men kunne bruge sine ører lidt 

bedre, god front og god brystdybde, men desværre for afskydende kryds og mangler knævinkling, 

udmærket pelsstruktur og ganske gode bevægelser. 2MK. 

Åbenklasse Hanner 

210 Sansone-N Del Guidante LOI DS170042 f.15041996  

(CH Malya Nops-N x Anna-Maria V.D. Boetheeren-N)  

O & E:L. Kunderfranco, 2900 Hellerup. 

Kraftig han med velformet og godt hoved og godt udtryk, velansatte ører, noget stejl i skulderpartiet 

og lidt for afsluttende kryds, god front og god brystdybde samt god pels, bevæger sig godt for men 

kohaset bag.2Å. 

211 Chinon´s Jaunty Joker 13708/98 f.30051998  

(CH Minihawk Magic Merlin x CH Chinon´s Babydoll)  

O:H. Agerskov E:A. christensen, 2970 Hørsholm. 

Han af største størrelse med velformet hoved og godt udtryk samt god ørerbæring, noget stejl i 

skulderpartiet og lidt for afskydende kryds, god brystdybde, mangler underuld og benhårene er for 

bløde, ganske gode bevægelser, på grund af overstørrelse 2 præmie.2Å. 

212 Bravo's Noir Wooddy Allen De Fionia 19641/95 f.19071995  

(CH Robinroux Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad)  

O:E. M. Belmann E:H. Madsen, 5750 Ringe. 

Kraftig han af største størrelse med velformet hoved og godt udtryk, god hals og skulder, samt 

udmærket front med passende kropslængde og velvinklet bagkrop, lidt lavt ansat hale, men ganske 

gode bevægelser men pelsen desværre ikke i bedste kondition.1Å.1V. 

Unghundeklasse Tæver 

213 Chinon's Kind Of Magic 09922/99 f.10051999  

(CH Minihawk Magic Merlin x CH Chinon's Danish Delight)  



O & E :H. Agerskov, 2720 Vanløse. 

En endnu noget højtstillet ungtæve med ganske godt hoved og udtryk, men lidt lavt ansatte ører, 

god hals og skulder og god ryglinie, samt velvinklet bagkrop, men lidt lavt ansat hale, udmærket 

pelsstruktur og gode bevægelser.1UKK.1V. 

Mellemklasse Tæver 

214 Bravo's Francis De Fionia 15050/98 f.26071998  

(Floyd V.D. Spikke x Roxanne Van De Havenstad)  

O& E:E. Belmann & L. B. Biilmann, 5750 Ringe. 

Velbygget tæve af passende størrelse med udmærket hoved og godt udtryk, passende hals og god 

overlinie, velansat hale samt velvinklet bagkrop, god brystdybde, gode bagbensbevægelser, lidt for 

vævende for, pelsen strid men det kortest mulige. 1MK.1V.CK.BIK2.RES.CACIB. 

Åbenklasse Tæver 

215 Barba Nigra Indira Gandhi 18327/98 f.12091998  

(CH Enjoy's No Fear x CH Barba Nigra Quita's Black Baby)  

O:S. Pasztor & T. Schultheiss E:A. Thöming, Tyskland. 

Harmonisk tæve af god størrelse med udmærket hoved og godt udtryk, god overlinie og velvinklet 

bagkrop, god brystdybde, god pelsstruktur, udmærkede bevægelser, viser sig 

godt.1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR. 

216 Fixus Single Edition 24374/97 f.10091997  

(CH Fixus Double Connection x CH Fixus Double Fire N' Flame)  

O:A. & J. Wallin E:A. Bak Nielsen & S. H.Madsen, 8450 Hammel. 

Tæve af passende størrelse, forhovedet kunne ønskes mere udfyldt, gode mørke øjne, passende og 

god skulder samt god brystdybde, virker en anelse lavstammet, god pelsstruktur og ganske gode 

bevægelser, kunne vise sig lidt bedre. På grund af detailejl 2 præmie.2Å. 

217 Coelio's Bella Marchesa 22402/98 f.24101998  

(Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese)  

O:M.-L. Ricard E:B. & N. Jordal, 2400 København NV. 

Letbygget tæve af passende størrelse, udmærket hoved og udtryk passende halslængde og god 

ryglinie, samt velvinklet bagkrop, udmærket bevægelser, desværre ikke i bedste 

pelskondition.1Å.2V. 

 

 

 

 


