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Dommer: Josef Fertig, Tyskland
Peber salt
Bedste tæve
Starlings Berwick-Upon-Tweed
Bedste han
Klondaikes Africa

Sort sølv
Bedste han
Aqui I Love Trouble
Bedste tæve
Aqui It's Showtime

Sort
Bedste han
Sansone-N Del Guidante
Bedste tæve
Coelio's Bella Marchesa

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT

BABYKLASSE tæver peber/salt
55 Sourcils Fleur De Lis 20389/99 f.11.11.99
(CH Forsis Salte Kajser Kavat x CH Sourcils Bouquet Garni)
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.
Meget godt bygget, fuld at type, meget godt proportioneret udtryksfuldt hoved, mørke øjne,
saksebid, kor. ryg, mørk p/s midelstrid, frit væsen gode bevægelser. SL Bedste baby
HVALPEKLASSE hanner peber/salt
56 Grønqvist Asterix 14254/99 f.20.07.99
(Zit-No's Fit For Fight x Starlings Wilma Flintstone)
O:L. Petersen E:L. & T. Leonhardt, 5762 V.Skerninge.
Kvadratisk størrelse, lige ryg, langstrakt hoved, middelbrune øjne, komplet saksebid, højtansatte
ører, god brystdybde fortil korrekt vinklet bag en smule stejl, smuk hale, strid pels, mørk p/s med
maske, kraftfulde bevægelser, opmærksomt væsen. SL
HVALPEKLASSE tæver peber/salt
57 Grønqvist Anastasia 14257/99 f.20.07.99
(Zit-No's Fit For Fight x Starlings Wilma Flintstone)
O&E:L. Petersen, 5700 Svendborg.
Middel størrelse, harmomisk bygget typisk ,meget godt formet hoved, mørkebrune øjne, fuldtallingt
saksebid korrekte ører, ædel hals og ryg dybt bryst, korrekt vinklet, let svungen middellang hale,
mørk p/s strid tæt, meget gode bevægelser, venligt væsen.
SL Bedste hvalp
ÅBENKLASSE hanner peber/salt

58 Sourcils Coup De Hasard 23922/97 f.02.12.97
(CH Trixer Oppenheimer x CH Sourcils Adorable Duchess)
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.
Middelstor kvadratisk substansfuld muskuløs fortrinligt proportioneret, langstrakt hoved,
middelbrune øjne, kompl. saksebid, udtryksfuld maske, fortrinlige ører, ædel hals, fast ryg,
fortrinligt vinklet, strid pels, tæt underuld, væsen unden anmærkninger, meget gode bevægelser.
1.å.3.v.
59 Zit-No's Fit For Fight 19885/97 f.10.09.97
(CH Richlene's Tequila Talking x CH Zit-No American Girl)
O&E:M. & H. Iversen, 8900 Randers.
Stor kraftig kvadratisk, langstakt hoved, brune øjne, komplet saksebid, middelstore fortrinlige ører,
noget knapt forbryst, krops pels kort middel strid, meget bløde benhår lidet pebrede, i helheden
meget mørk, stærk pigmentering, frie bevægelser, godt temperament. 2.å.
60 Klondaikes Africa 18434/96 f.15.07.96
(CH Klondaikes Dark 'n' Dangerous x CH Barba Nigra Fatal Attraction)
O:N. & B. Jordal E:M. & O. Andersen, 4771 Kalvehave.
Øverste størrelse, kraftfuld typisk i alle dele, vel proportioneret, megen adel, dybt ovalt bryst, meget
smukt forbryst, kraftful ædel hals, fortrinlig hovedmodel, mørkebrune øjne, meget gode ører
,komplet saksebid, fast ryg, fortrinlig vinklede ben, meget smukt båren hale, førsteklasses
bevægelser, roligt væsen, mørk p/s i lænden lidet pebring 1.å.1.v.CK BIK1. certifikat BIM
61 Schnauzerville's Achy Breaky Heart 01327/98 f.25.12.97
(CH Gillegaard Kilroy x Zit-No's Eleanor Rigby)
O&E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg.
Øverste størrelse ,kompakt, typisk, kraftfuld muskuløs, førstekl.hoved,middelbrune øjne, bid efter
standard, middelstore korr. bårne ører ,tør hals svungen, ryg, dybt ovalt bryst nogen
elbogenfreiheit? bagvinkling let åbent vinklet, middellang hale meget smukt båren, en smule bløde
lyse benhår kraftfulde förderne? bevægelser, temperament uden anmærkning. 1.å.2.v.CK BIK 2
MELLEMKLASSE tæver peber/salt
62 Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f.12.11.98
(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)
O:Merete Stæhr-Nielsen E:Helle Gadeberg & Lars Hansen 3540 Lynge
Højædel tæve, i øverste størrelse, i alle dele fortrinligt proportioneret, megen adel, smukt langstrakt
hoved, mørke øjne, komplet saksebid, fortrinlig over og underlinie, førsteklasses vinkler, middel p/s
meget regelmæssigt pigmenteret, benhårerne noget lyse, meget smuk hale, førsteklasses bevægelser,
frit temperament, fortrinlig præsenteret. 1.m.1.v.CK.BIK1. certifikat BIR BIS
63 Starlings Zoffy 00671/98 f.20.12.97
(CH Trixer Oppenheimer x CH Starlings Utopia)
O:M. Stæhr-Nielsen E:B. & O. Kirketerp,3550 Slangerup.
Stor kvadratisk muskuløs temperamentsfuld, middellangt hoved med maske, mørke øjne, saksebid,
p1 forneden mangler i begge sider, noget lang hals, i stand let hvælvet lænd, meget kort kryds, let
ovalt bryst, knæ let udaddrejede, let gulligt anstrøg i pelsen, mørk p/s strid pels, god underuld, frie
bevægelser, væsen uden anmærkning, det venstre øre bæres ikke præcist. 3.å.

64 Zit-No's Famous Girl 19888/97 f.10.09.97
(CH Richlene's Tequila Talking x CH Zit-No American Girl)
O:M. & H. Iversen E:E. & K. Hermansen, 8643 Ans By.
Middel str. kompakt bygget, kraftig, substansfuld, hoved langstrakt, fortrinlig maske, mørke øjne,
komplet saksebid, ørerne kipper, noget sjusket bårne, kraftig hals, fast ryg, dybt ovalt bryst, knapt
forbryst, korrekt stillet forvinkling, bagtil noget åben knævinkling, meget smukt båren hale,
flydende bevægelser, venligt væsen. 1.å.
65 Starlings Kaksi 23907/97 f.27.11.97
(CH Trixer Oppenheimer x Deansgate Hazel Twig)
O:M. Stæhr-Nielsen E:J. Præstekjær, 5690 Tommerup.
Middel til øverste str., kvadratisk mulkuløst, middellangt hoved, mørkebrune øjne, komplet
saksebid ,middelstr. ører korr. bårne ,meget god brystdybde, noget knapt forbryst
zehenweitenstellung? af forbenene, bagbenene med åben vinkel, noget hjulbenet, meget lyse
benhår, mørk strid p/s på ryggen noget pebret, gode bevægelser, frit væsen .2.å.
66 Schnauzerville's Afrodite 01324/98 f.25.12.97
(CH Gillegaard Kilroy x Zit-No's Eleanor Rigby)
O&E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg.
Stor kvadratisk, god masse, udtryksfuldt hoved, bid efter standard, mørke brune øjne, middelstr.
korr. bårne ører, meget godt ansat hals, meget god over- og underlinie, fortrinligt vinklede ben,
meget god hale, dybt ovalt bryst, meget god forbryst, noget lyse benhår middel til mørk p/s ensartet
pebret, bevægelser uden anmærkninger, roligt væsen. 1.å.2.v.CK BIK 3
67 Starlings Wilma Flintstone 00888/97 f.20.12.96
(CH Starlings Quick Sticks x CH Starlings Miss Moneypenny)
O:M. Stæhr-Nielsen E:L. Petersen, 5700 Svendborg.
Middelstor substansfuld, velproportioneret, smukt hoved med udtrykfuld maske, mørkebrune øjne,
komplet saksebid ,korr. ører ,kraftig hals, let antrukken lænd, ben korr. vinklet, meget smuk hale
,kraftfulde bevægelser med god skridtlængde, mørk p/s med ensartet pebring, strid pels, frit væsen.
1.å.3.v.CK BIK 4
68 Sandbjergvig's Ulrikke 18024/97 f.25.08.97
( Wrendras Dreamway Stormer x CH Xandra Olkar)
O&E:T. Hansen, 7130 Juelsminde.
Middelstor kvadratisk, harmonisk bygget ,noget kort snudeparti, meget skæg, middelbrune øjne, bid
efter standard, fortrinlige ører ,noget steil ansat hals, let ovalt bryst noget albue spiel?, bagtil
fortrinligt vinklet ,til tider en smule lang i pelsen med let guld anstrøg ,middelstrid, lidet afsæt i
bevægelserne, væsen uden anmærkning. 2.å.
69 Klondaikes Go Fetch 22557/97 f.18.10.97
( Klondaikes Kick-Off Fausto Coppi x Klondaikes Yours Forever)
O&E:N.& B. Jordal, 2400 København NV.
Middel str. ,noget langstrakt ryg, noget stigende lænd, smukt hoved, mørk maske, mørke øjne,
komplet skasebid, fortrinlig brystdybde, korrekt forbryst, fortil korrekt vinklet en smule strak
gewineklte sprunggelenke? fortrinlig hale, middel p/s fortrinling strid frie bevægelser, roligt væsen.
1.å.4.v.CK

70 Schnauzerville's Amazing Lady 01326/98 f.25.12.97
(CH Gillegaard Kilroy x Zit-No's Eleanor Rigby)
O:P. & G. Voss Pedersen E:E. Jespersen, 8550 Ryomgård.
Øverste str., typisk kvadratisk substansfuld fortrinlig over og underlinie, førstekl. hoved med mørke
øjne ,bid efter standard, fortrinlige ører ædel hals, fortrinlig brystdybde og forbryst, fast ryg, meget
godt lændeparti, fortrinlig halebæring, korrekt vinklet, en smule lyse bløde benhår noget gulligt
anstrøg på kroppen, strid tæt pels med underuld ,fortrinlige bevægelser, frit væsen. 1.å.1.v.CK BIK
2
DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV
BABYKLASSE tæver peber/salt
71 Nero Argento's Ferrari Fantastica 21045/99 f.29.11.99
(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Nero Argento's Carissima)
O:A. Lange E:J. Præstekjær, 5690 Tommerup.
Middel str. kort ryg, meget smugt bygget, allerede faste bevægelser, korrekt hoved mørke øjne, for
tiden mælketænder, korr. en smule lavtansatte ører, god front, meget godt viklet erkendbare
afmærkninger, meget smuk hale, frit væsen, gode bevægelser. SL bedste baby
HVALPEKLASSE hanner sort/sølv
72 Schnauzerlyst's Eight Wonder 18420/99f.27.09.99
(CH Stena Stamm's Foolish Pride x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer)
O:J. M. Nielsen & L. Bach E:P. V.Pedersen & E. Jespersen, 8550 Ryomgård.
Stor kraftig tæt , meget godt proportioneret, fortrinligt hoved, mørke øjne, bid efter standard,
korrekte ører, fortrinligt forbryst og dybde, meget god overlinie, meget godt placerede ben,
middelstrid pels, smuk sølv, dybsort korrekte aftegninger, temperamentsfuld, flydende bevægelser.
SL
73 Stena Stamm's Known By All 18481/99 f.24.09.99
( Stena Stamm's Game Over x CH Scedir Fairplay-Na)
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:P. V.Pedersen & D. Kiær, 8660 Skanderborg.
Middel til øverste størrelse i alle dele smuk, meget godt vinklet, smukt langstrakt hoved, komplet
kraftigt bid, mørkebrune øjne, middelstore korrekte ører, dybt bryst, smukt forbryst, tydeligt
forbryst, kryds uden anmærkninger, korr. placeret bagben, hale uden anmærkninger, førsteklasses
pels og farve, jordvindende bevægelser, viser sig stadig en emule ringuvant. SL Bedste hvalp.
HVALPEKLASSE tæver sort/sølv
74 Schnauzerlyst's Eternal Joy 18419/99 f.27.09.99
(CH Stena Stamm's Foolish Pride x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer)
O:J. M. Nielsen & L. Bach E:B. & K. Nielsen, 8800 Viborg.
Middelstr. kraftig godt udviklet, kvadratisk, smuk hovedtype, mørke øjne, komplet kraftigt bid, små
ører, i helheden korrekt front, meget godt placerede bagben, en smule kort kryds harehale, velplejet
middelstrid pels, brystaftegningen ikke delt, bevæger sig tæt bag. Lovende
CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv

75 ikke mødt.
76 DKCH Stena Stamm's Foolish Pride 07735/98 f.07.04.98
(Stena Stamm's Crazy Horse x CH Stena Stamm's Visual Dream)
O:A. B. Nielsen & S. Madsen E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg.
Stor kompakt substansfuld, i alle dele harmonisk, meget godt hoved, middelbrune øjne, bid efter
standard, korrekt ører, dybt ovalt bryst med fortrinligt forbryst, førsteklasses overlinie, fortrinlige
vinkler, fortrinlig hale, kraftfulde förderne? bevægelser, aftegninger uden anmærkning,
temperamentsfuld. 1.ch.1.v.CK.Klubcert.
UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv
77 ikke mødt.
78 Nero Argento's Diavolo 21112/98 f .05.11.98
(CH Nero Argento's Alfa Romeo xCH Nero Argento's Bella Bellissima)
O:A. Lange E:L. Jessen & J. Klausen, 7430 Ikast.
Øverste størrelse, kvadratisk ungdommelig, fortrinligt hoved, mørkebrune øjne, kompelt bid,
fortrinlige ører, dybt ovalt bryst, fortrinligt forbryst, ædel hals, muskuløs ryg, fortrinligt kryds,
korretk vinklet, meget smuk hale, bevægelser flotte, flydende og frie. 1.u.1.v.CK BIK 4
79 Nero Argento's Ecco Enrico 04468/99 f. 17.03.99
(Stena Stamm's Dynamite Jack x CH Scedir Shirley Tempol-Na)
O:A. Lange E:A. M. & S. Mikkelsen, 7430 Ikast.
Meget stor kvadratisk, langstrakt hoved, mørkebrune øjne, komplet saksebid, ører uden
anmærkning, meget god hals, en smule opknebent lændeparti, ovalt dybt bryst, noget knapt
forbryst, korretk kryds, fortrinlig hale, bagbensvinkling uden anmærkning, under bevægelsen noget
knapt afsæt laksrot pels, smuk sølv brystaftegningen meget bred og udelt, væsen uden anmærkning.
Grundet den udelte brystaftegning en 2.præmie. 2.u.
MELLEMKLASSE hanner sort/sølv
80 Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 f.15.08.98
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)
O:Anette Bak Nielsen & Steen Madsen E:Dorit & Hugo Johansen 8653 Them
Middel til øverste størrelse, kompakt, kvadratisk, typisk, fortrinlig hovedtype, mørke øjne, komplet
saksebid, fortrinlige ører, fortrinlig placeret hals, ryg, stram, meget god underlinie, fortrinlig front,
korrekt placeret bagben, fortrinlig hale, smuk sølv skinnende sort, temperamentsfuld, korrekte
bevægelser. 1m.2.v.CK. BIK 3
81 Aqui I Love Trouble 19084/98 f.17.09.98
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash)
O&E:D. Neertoft, 2720 Vanløse.
Middel størrelse, højædel, harmonisk, fortrinlig proportioneret, substansfuld, udtryksfuldt hoved,
mørke øjne, komplet kraftigt saksebid, fortrinlige ører, hals stolz afgesetz voprz.? forbryst stram ryg
wollgeformte? kryds, meget god hale af middel længde, for og bagben fortrinligt vinkelde, meget
god sølv alle aftegninger korretke, førsteklasses strid pels, bevægelser uden anmærkninger.
1.m.1.v.CK.BIK1. certifikat BIR BIS 2

ÅBEN KLASSE hanner sort/sølv
82 ikke mødt
83 Tetu Evita's Sir Connory 22263/98 f.19.11.98
(Tetu Ajo A Tajo x Scedir Evitaperon-Na)
O:H. & J. Rehder E:B. & N. Jordal ,2400 København NV.
Middel stor, typisk, kvadratisk knoglestærk, langstrakt hoved ,mørkebrune øjne, komplet saksebid
,korrete ører, meget smuk hals og fortrinlig overlinie, meget god underlinie, dybt ovalt bryst og
tydeligt forbryst, for og bagben fortrinligt vinklet, førsteklasses hale, aftegninger uden
anmærkninger, strid pels mangler lidt glans, kraftfulde bevægelser, roligt væsen. 1.å.1.v.CK BIK 2
CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv
84 DKCH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer 00807/96 f.20.12.95
(CH Rampage's Rare Commodity x Schnauzerlyst's Ain't She Sweet)
O&E:J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast.
Middelstørrelse, kvadratisk, typisk ædel fremtoning, fortrinlig hovedmodel, mørkebryne øjne,
komplet sakstbid, middelstore ører, korr. båren hale, meget god hals, fortrinlig ryglinie, fortrinlig
frontparti, meget god vinkling af bagbenene, smuk sølv en smule mat, fortrinlige bevægelser, ører
og skalle noget gråt, roligt væsen. 1.ch.1.v.CK klubcertifikat
85 ej mødt
UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv
86 Nero Argento's Diamante 21114/98 f.05.11.98
(CH Nero Argento's Alfa Romeo x CH Nero Argento's Bella Bellissima)
O:A. Lange E:I. Særmark-Thomsen & I.M.Christensen, 6200 Aabenraa.
Stor kvadratisk fortrinligt proportioneret, meget smukt hoved, middelbrune øjne, komplet saksebid,
tør ædel hals, fortrinlig ryglinie, fortrinlig hale, noget knap brystdybde, albuerne ligger ikke ganske
til, fortrinlig vinklet bagben, flotte jordvindende bvægelser venligt væsen, tydelig sølv strid pels.
1.u.1.v.
MELLEMKLASSE tæver sort/sølv
87 Stena Stamm's Hope Of Glory 16901/98 f.15.08.98
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:A. Klitte, 8600 Silkeborg.
Middelstor, kvadratisk, god masse, meget godt hoved, mørke øjne komplet bid, ædel hals, fast ryg,
meget god underlinie fortrinlig hale på dagen noget langpelset, strid, god underuld, korretk sølv,
klare aftegninger, meget temperamentsfuld, kraftfulde bevægelser. 1.m.2.v.CK BIK 3
88 Schnauzerlyst's Danish Dream Girl 15035/98 f.10.07.98
(CH Bandsman's Why Not x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer)
O&E:J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast.
Meget stor, kvadratisk, noget smal typisk hoved, mørkebrune øjne, kompelt bid, meget gode ører,
godt forbryst knap dybde, meget løse albuer, stram ryg, noget kort kryds, korrekt ansat hale, meget

gode vinkler på bagbenene, noget trang bagtil, overgangen fra sort til sølv er ikke vergraut? meget
bløde benhår ,hovedpels meget kort middelstrid nogen glans, temperamentefuld, flydende
bevægelser. 2.m.
89 Aqui It's Showtime 19085/98 f.17.09.98
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash)
O&E:D. Neertoft, 2720 Vanløse.
Middelstor, substansfuld, typisk, meget godt hoved, mørkebrune øjne, komplet bid, højtansatte
middelstore korrekte ører, ædel hals, smukt forbryst, fortrinlig ryglinie, dybt ovalt bryst, fortrinligt
forbryst, meget godt kryds, meget godt vinklet bagben, fortrinlig sølv klare aftegninger, strid pels
frit væsen, flotte bevægelser bagtil noget tæt. 1.m.1.v.CK BIK1. certifikat BIM
90 Nero Argento's Dolce Silva 21118/98 f.05.11.98
(CH Nero Argento's Alfa Romeo x CH Nero Argento's Bella Bellissima)
O:A. Lange E:M. Hansen & A. Lange, 3650 Ølstykke
Middelstor, kompakt, kraftfuld, kortrygget, meget god hovedtype, komplet saksebid, mørkebrune
øjne, noget lavtansatte ører, god brystdybde, erkendbart forbryst, meget god overlinie, korretk kryds
og hale, fortrinligt vinklet bagtil, strid pels tæt, god underuld smuk sølv, meget gode bevægelser,
venligt væsen. 1.m.3.v.CK
ÅBEN KLASSE tæver sort/sølv
91 Schnauzerlyst's Caribbean Girl 02536/97 f.24.01.97
(CH Stena Stamm's Midnight Blues x CH Stena Stamm's Outstanding Lady)
O:J. M. Nielsen & L. Bach E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg.
Middelstor, substansfuld, fortrinligt proportioneret, udtryksfuldt hoved, mørkebryne øjne, komplet
saksebid, fortrinlige ører, ædel tør hals, kraftfuld ryg, dybt ovalt bryst, fortrinligt forbryst, fortrinligt
kryds og hale korrekt ansat bagvinkling strid pels tydelige aftegninger smuk sølv, temperamentsfuld
frie bevægelser. 1.å.1.v.CK BIK 2
92 Stena Stamm's Double Trouble 13708/97 f.13.06.97
( Art Deco Unclesam x CH Scedir Fairplay-Na)
O&E:A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.
Middelstor til stor, kvadratisk, harmonisk bygget, meget godt hoved, mørkebryne øjne, komplet
saksebid, med noget store korrekt bårne ører, let opknebent lændeparti, korretk front, meget godt
vinklet bag, hale uden anmærkning, middelstrid pels en smule mat, overgangene til sølv let grå.
1.å.2.v.CK BIK 4
VETERANKLASSE tæver sort/sølv
93 ikke mødt
DVÆRGSCHNAUZER SORT
BABYKLASSE hanner sort
94 ej mødt

BABYKLASSE tæver sort
95 Fixus All You Need 01940/2000 f.07.10.99
(CH Hassanhill's Williams x CH Fixus Double Combination)
O:A. & J. Wallin E:A.B. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.
Øver middelstørrelse, allerede meget godt udviklet, i alle dele typisk, korrekt udtryksfuldt hoved,
mørke øjne, komplet stærkt saksebid, fortrinlige ører, ædel hals, fortrinlig ryglinie, meget god
underlinie, smuk brystdybde og forbryst, korrekt vinklet bagben, meget god hale, fortrinlig
pelskvalitet, meget gode bevægelser, frit væsen. SL Bedste Baby
CHAMPIONKLASSE hanner sort
96 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARS GBCH Klondaikes Gambler
02885/93 f.07.01.93
(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)
O:N. Jordal E:B. & V. Noga, 3660 Stenløse.
Øverste størrelse, kompakt, substansfuld, racetypisk, fortrinligt langstrakt hoved, mørke øjne,
kraftigt komplet saksebid, kraftfuld ædel hals, tybt ovalt bryst, fortrinligt forbryst, stram ryg
,korrekt gelagerte? kryds, fortrinlige vinkler for og bag, kraftfulde jordvindende bevægelser, laksrot
meget strid pels, væsen uden anmærkninger. 1.ch.1.v.CK BIK 2
MELLEMKLASSE hanner sort
97 Bravo's Noir Eastriver De Fionia 14120/98 f.10.07.98
(Floyd V.D. Spikke x Bravo's Løkke)
O:E. Belmann & L. B. Biilmann E:B. Andersen, 5250 Odense SV.
Stor, substansfuld, kraftig, stærke knogler, meget god hovedtype, middelbrune øjne, meget gode
ører, komplet bid, ovalt dybt bryst, meget smuk forbrystsudvikling, muskuløs meget god ryg,
korrekt kryds, meget god hale, vinkler uden anmærkninger for og bag, laksort strid pels, flydende
flotte bevægelser, væsen frit, i helheden fortrinlig. 1.m.1.v.CK BIK 4
ÅBEN KLASSE hanner sort
98 Survivor 06893/97 f.23.03.97
(Schnauzer-Huset Kilroy x Stena Stamm's Well Done)
O:K. Christensen E:I. & T. Ravn, 9900 Frederikshavn.
Stor, knoglestærk, substansfuld, typisk hoved, mørkebrune øjne, komplet bid, typisk hals og ryg,
dybt bryst, korretk ansatte forben, meget godt vinklet bag, meget godt kryds og hale, strid blank
pels, jordvindende bevægelser, roligt væsen. 1.å.3.v.CK
99 Bravo's Noir Wooddy Allen De Fionia 19641/95 f.19.07.95
(CH Robinroux Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad)
O:E. M. Belmann E:H. Madsen, 5750 Ringe.
Stor, kraftig, kvadratisk, langstrakt hoved, middelbrune øjne, meget skæg, ører uden anmærkning
,kompelt saksebid ,kraftig hals meget godt ansat og båret ,stram ryg, dybt bryst en smule snapt
forbryst, for og baghånd meget godt vinklet strid pels en smule mat, bevægelser uden anmærkning,
roligt væsen, hale kuperet. 1.å.2.v.CK BIK 3

100 Sansone-N Del Guidante LOI DS170042 f.15.04.96
(CH Malya Nops-N x Anna-Maria V.D. Boetheeren-N)
O&E:L. Kunderfranco, 2900 Hellerup
Middelstor, kvadratisk, udtryksfuld, megen adel ,meget god hovedtype, middelbrune øjne, kompelt
saksebid, højtansatte korretke ører, fortrinlig frontparti, korrete forben, fortrinlig vinklet bagben, ryg
,kryds og hale fortrinlig, en smule lang pels, middelstrid blank, jordvindende bevægelser, frit
væsen. 1.å.1.v.CK BIK certifikat BIR BIS 3.
101 Fixus Wanted 15146/98 f.29.09.97
(CH Fixus Double Connection x CH Fixus My Light)
O:A. & J. Wallin E:L. D. Nielsen, 9230 Svenstrup J.
Stor, kvadratisk, langstrakt hoved , mørkebrune øjne fuldstændigt, korrekt saksebid, fortrinlige ører,
ædel hals, smukt forbryst, fortrinligt forbryst meget dybt og ovalt ,noget kort lændeparti ,hale uden
anmærkning im bereich im knie und sprunggelenk ? meget stærk vinkling pels tæt -fest? strid meget
gode bevægelser, frit væsen. 1.å.4.v.
102 Herkulis Black Waldi 21784/97 f.20.10.97
(CH Fafner's Banjo Boy x CH Herkulis Black Vicky)
O&E:R. Hansen, 7280 Sønder-Felding.
Middelstor, meget godt proportioneret, meget godt hoved, middelbrune øjne, fortrinlige ører,
komplet saksebid, tør hals, en smule rundt brystpart,i knapt forbryst, albuerne ligger ikke helt til,
fast ryg, fortrinligt kryds og hale, bagben meget godt vinklede, middelstrid velplejet pels, på benene
noget blød, meget god afskub i bevægelsen, roligt væsen. 1.å.
SENIORKLASSE hanner sort
103 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARS GBCH Klondaikes Gambler
02885/93 f.07.01.93
(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)
O:N. Jordal E:B. & V. Noga, 3660 Stenløse.
Fortrin og særlige kendetegn for denne han er allerede beskrevet under championklassen, hannen
viser sig sin alder til trods i erstaulicher frische? man skulle ikke tro 7 års alderen var nået, han
præsenterer sig med fuld opmærksomhed i ringen, og viser gennem sin stand og gennem
bevægelserne sin særlige klasse. 1.s.1.v.CK bedste senior
CHAMPIONKLASSE tæver sort
104 ikke mødt
UNGHUNDEKLASSE tæver sort
105 Chinon's Kind Of Magic 09922/99 f.10.05.99
(CH Minihawk Magic Merlin x CH Chinon's Danish Delight)
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse.
Middelstor stadig ungdommelig dog allerede temmelig udviklet, meget gode proportioner og
harmoni hovedet må blive noget mere langstrakt, mørke øjne saksebid middelstore korrekte ører
meget god hals fortrinlig ansat front korrekt bag, fortrinligt kryds og hale pelsen er i alle dele
fortrinlig frie bevægelser roligt væsen, ryggen må blive mere fast. 1.u.1.v.

MELLEMKLASSE tæver sort
106 Coelio's Bella Marchesa 22402/98 f.24.10.98
(Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese)
O:M.-L. Ricard E:B. & N. Jordal, 2400 København NV.
Middelstor racetypisk fremtoning, langstrakt hoved mørke øjne komplet saksebid fortrinlige ører
ædel hals, udpræget forbryst, dybt bryst fortrinligt vinklet for og bag, korretk hale strid pels
jordvindende bevægelser, temperament uden anmærkning. 1.m.1.v.CK BIK1. certifikat BIM
107 ikke mødt

