
DKK int. udstilling i Års d. 30.4.2000 

Dommer: Michael Leonhard, Irland 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

CHAMPIONKLASSE HANNER sort/sølv  

1211. 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.  

Meget nydelig helhed, jeg kan lide hans form og størrelse, kroppen er pænt kvadratisk med korrekt 

ryglængde, attraktivt hoved og udtryk, korrekt bid, velplacerede ører, korrekt knoglestruktur, god 

overlinie, bevæger sig godt, skal jeg være kritisk foretrækker jeg lidt mere længde på halsen for at 

give en bedre helhed, et meget smukt eksemplar af racen.  

1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIR.  

MELLEMKLASSE HANNER sort/sølv  

1212. Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 f.15.08.98  

(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)  

O:A.B. Nielsen & S. Madsen,E:D. & H. Johansen, 8653 Them.  

Kroppen er nydelig kvadratisk, kort ryg, attraktivt hoved, god længde på snudepartiet, korrekt bid, 

velplacerede ører, god pels kvalitet og struktur, skal jeg være kritisk kunne hans albuer ligge tættere 

til kroppen, og dette påvirker hans bevægelser for, og han behøver mere styrke og drive bag, halsen 

kunne også være stærkere. 

1MK.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB.  

ÅBENKLASSE HANNER sort/sølv  

1213. 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.  

Stærkt maskulint hoved, korrekt bid, god øjenfarve, korrekt længde og bredde på snudepartiet, 

stærk hals, god pelskvalitetog struktur, skal jeg være kritisk, kunne ryggen være kortere for at give 

en bedre helhed, bevæger sig godt for, en anelse tæt bag.1Å.1V.CK.BIK3. 

UNGHUNDEKLASSE TÆVER sort/sølv  

1214. Helar´s Jet-Set Julia 02342/99 f.11.02.99  

(Ch Nero-Argento´s Alfa Romeo x Helar´s Hotlips)  

O: H.Gadeberg & L. Hansen, E: M. Larsen, 9000 Aalborg.  

Excellent helhed, jeg kan lide hendes form og størrelse, korrekt overlinie, god længde på ryggen, 

god lang hals, feminint hoved og udtryk, på nuværende har hun brug for udvikling, brystet behøver 

dybde, og hovedet skal modnes, bevæger sig godt med god drive og selvtillid, vil have en god 

fremtid. 1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

1215. Klondaikes Never Say Never Say Zoe 14439/99 f.13.07.99  

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



O:N. & B.l Jordal,E:H. & J. Rehder, 4100 Ringsted.  

For at være kritisk er hun for lang i kroppen, hvilket ikke forbedrer helheden, men når hendes bryst 

bliver dybere, vil hun have en bedre balance, overlinien kunne være stærkere, korrekt hoved, god 

længde og bredde på snudepartiet, mørke øjne, korrekt bid, god struktur og pelskvalitet.1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE TÆVER sort/sølv  

1216. 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.  

Mørke øjne, korrekt bid, velplacerede ører, god overlinie, god struktur og pelskvalitet, skal jeg være 

kritisk, er hovedet for lille, og jeg ville gerne se mere længde og bredde på snudepartiet, og en 

bredere skalle, knoglestrukturen er korrekt, bevæger sig godt for, men tæt bag.2MK. 

ÅBENKLASSE TÆVER sort/sølv  

1217. Attention Please Dolly 16492/98 f.30.07.98  

(Chinon´s Danish Delight x Attention Please Castello)  

O&E: A. Nordholm Kristensen, 9610 Nørager.  

Mørke øjne, korrekt bid, god længde på halsen, dybt bryst, korrekt knoglestruktur, god struktur og 

pelskvalitet, skal jeg være kritisk, foretrækker jeg kortere ryg, og mere længde på snudepartiet og 

bedre defineret kindben, albuerne kunne ligge tættere til kroppen, bevæger sig godt bag.2Å.  

1218. Stena Stamm's Double Trouble 13708/97 f.13.06.97  

(Art Deco Unclesam x CH Scedir Fairplay-Na)  

O&E:A. B. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.  

Meget pænt udtryk, god længde på snudepartiet, korrekt bid, velplacerede ører, god længde på 

halsen og korrekte knogler, god struktur og pelskvalitet, skal jeg være kritisk, foretrækker jeg 

kortere ryg for at give en bedre helhed, bevæger sig god for, en anelse tæt bag, overlinien kunne 

være stærkere.1Å.1V.CK.BIK2.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

CHAMPIONKLASSE HANNER peber/salt  

1219. DKCH Gillegaard On The Rocks 08271/96 f.19031996  

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

O&E:C. Staunskær, 3250 Gilleleje. 

Meget smuk helhed, kvadratisk krop, excellent længde på halsen, stærk kraftfuld snudeparti og 

kraftfuldt hoved, veldefineret kæbe, korrekt bid, god struktur og pelskvalitet, bevæger sig godt, jeg 

ønsker mere drive og kraft i bevægelsen. 1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIR.  

1223.DKCH 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.  

Kroppen smukt i balance, kort ryg, god overlinie, korrekt knogle struktur, maskulint hoved, god 

længde på snudepartiet, korrekt bid, god struktur og pelskvalitet, bevæger sig godt i ringen med 



fornemt drive og kraft, skal jeg være kritisk foretrækker jeg mørkere øjne og mere definition af 

muskler. 1CH.2V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

UNGHUNDEKLASSE HANNER peber/salt  

1220. Stralings Bolebroke 22545/98 f.12.11.98.  

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  

O:M.Stæhr-Nielsen, E. T. Sørensen, 9310 Vodskov.  

Stærkt maskulint hoved, veldefinerede kindben, mørke øjne, stærke underkæbe, god længde på 

halsen, god struktur og pelskvalitet, skal jeg være kritisk, håber jeg, at han ikke bliver større, og jeg 

ville gerne se en kortere ryg, overlinien kunne også være strammere, bevæger sig godt for, behøver 

mere drive og kraft bag i bevægelse.1UKK.1V.  

ÅBENKLASSE HANNER peber/salt  

1221. Made In Spain Kilometro-Veinte LOE 0760142 f.14.02.96  

(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Made In Spain Escandalo-Total)  

O&E:A. Pons, 3250 Gilleleje.  

Korrekt bid, mørke øjne, god længde på snudepartiet, god længde på halsen, god overlinie, god 

struktur og pelskvalitet, skal jeg være kritisk, foretrækker jeg et dybere bryst og en anelse tungere 

knoglestruktur, bevæger sig godt for men en anelse tæt bag. 1Å.2V.CK.BIK4.  

1222. Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f.30.03.93  

(Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday)  

O:P. A. Mclaren & E. Cooke,E:M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg.  

Stærk maskulin hanhund med excellent hoved, pænt udtryk gode øjnbryn, god længde på halsen, 

excellent overlinie, god struktur og pelskvalitet, bevæger sig godt i ringen, fornemt drive og styrke, 

skal jeg være kritisk, foretrækker jeg mørkere øjne, i helhed nydelig 

kvalitet.1Å.1V.CK.BIK3.CERT.  

UNGHUNDEKLASSE TÆVER peber/salt  

1224. Starlings Carmina Burana 06161/99 f.30.31.99  

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

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

Feminint hoved og udtryk, mørke øjne, velpigmenteret, god hals, velplacerede ører, god pelskvalitet 

og struktur, skal jeg være kritisk ønsker jeg mindre længde på benene og en kort ryg, samt mere 

længde og bredde på snudepartiet gode bevægelser godt med stor selvtillid.1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE TÆVER peber/salt  

1225. Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f.12.11.98  

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  

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

Ej mødt.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT  



MELLEMKLASSE HANNER sort  

1226. Koschia´s Bugsy 19473/98 f.29.09.98  

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

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

Jeg kan lide formen og størrelsen, god helhed, stærket maskulint hoved, god længde på halsen, 

korrekt bid, god længde på snudepartiet, god struktur og pelskvalitet, skal jeg være kritisk, kunne 

albuerne være stærkere og han behøve mere drive og kraft i 

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

ÅBENKLASSE HANNER sort  

1227. NCH SCH Vige-Iskut N03031/98 f.18.06.98  

(CH Missike´s Blackmagic Kick-Off x Missike´s Joy Of Ike)  

O: A. Gustafsson, E: F. Petersen & U. Dahle, Norge.  

Stærk maskulin hanhund med meget pænt hoved og udtryk, korrekt bid, god længde på 

snudepartiet, stærk underkæbe, god længde på halsen, excellent pelskvalitet og meget 

velpræsenteret, bevæger sig i ringen med fornemt drive og selvsikkerhed, skal jeg være kritisk, er 

han for lang i ryggen, hvilket ødelægger helhedsindtrykket, excellent temperament.1Å.1V.  

MELLEMKLASSE TÆVER sort  

1228. Ellinda´s Connextion To The Clan 07272/99 f.02.01.99  

(CH Missike´s Blackmagic Kick-Off x Bamburs Night Watch)  

O: S. Jørgensen, E: H.&K. Laursen, 8900 Randers.  

Ej mødt.  

ÅBENKLASSE TÆVER sort  

1229. Exelentia´s Gabbi Noire 08870/96 f.11.04.96  

(CHMirox Kajus x CH Exelentia´s Bonhomie)  

O&E: K. Holm Iversen, 4340 Tølløse.  

Skal jeg være kritisk, skal øjnene være mørkere, og jeg vil gerne se en kortere ryg, kunne have 

strammere overlinie, og knoglestrukturen er tung, god struktur og pelskvalitet, god længde på 

snudepartiet, korrekt bid, velplacerede ører, bevæger sig godt for, en anelse tæt bag.2Å.  

1230. 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 KBH N.V.  

Femint hoved og godt udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt knoglestruktur, god struktur og 

pelskvalitet, skal jeg være kritisk, foretrækker jeg et dybere bryst og en kortere ryg for at give et 

bedre helhedsindtryk, gode skuldre, behøver mere drive bag. 1Å.1V.CK.CERT.BIK1.CACIB.BIM.  

 


