Allested d.7.maj 2000
Dommer: Knut Anderson Norge
Sort
Bedste han :
Fixus Wanted
Bedste tæve
Barba Nigra Heaven Can Wait

Peber salt
Bedste tæve:
Starlings Carmina Burana
Bedste han
Gillegaard On The Rocks

Billede mangler

Billede mangler

Sort sølv
Bedste han:
Aqui I Love Trouble
Bedste tæve
Schnauzerlyst's Danish Dream Girl

DVÆRGSCHNAUZER SORT
HVALPEKLASSE HANNER sort
1 Barba Nigra Joy Of Matt Junior 19059/99 f.12101999
(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Barba Nigra Heaven Can Wait)
O:S. Pasztor & T. Schultheiss,E:S.H. & J. Green Fredholm,5700 Svendborg.
Særdeles lovende, meget godt hoved med korrekt proportioner, mørke korrekte øjne og bid, god
skridtlængde for alderen, udmærket hals og front, benstammer og poter, velkroppet, velvinklet
bagpart, udmærkede bevægelser, god pels for alderen.SL.BEDSTE HVALP.

HVALPEKLASSE TÆVER sort
2 Fixus All You Need 01940/2000 f.7101999
(CH Hassanhill's Williams x CH Fixus Double Combination)
O:A. & J. Wallin,E:A. Nielsen & S. Madsen,8450 Hammel.
Særdeles lovende, meget godt hoved med korrekt proportioner, mørke korrekte øjne, korrekt bid,
god hals og front, benstammer og poter, kortkroppet, noget stejl knævinkel, gode bevægelser,
udmærket pels for alderen. SL.
CHAMPIONKLASSE HANNER sort
3 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARSG BCH Klondaikes Gambler
02885/93 f.7011993
(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)
O:Nils Jordal,E:Bente & Victor Noga,3660 Stenløse.

Smukt skåret hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket hals, korrekt vinklet men en anelse bred i
fronten, korrekt benstamme, poter, kort kroppet, på dagen en anelse i overvægt, noget åben
bagbensvinkel, bevæger sig godt fra siden, noget bredt set forfra, udmærket pels.1CH.1V.CK.BIK2.
MELLEMKLASSE HANNER sort
4 Bravo's Noir Eastriver De Fionia 14120/98 f.10071998
( Floyd V.D. Spikke x Bravo's Løkke)
O:E. Belmann & L. B. Biilmann,E:B. Andersen,5250 Odense SV.
Godt skåret hoved, korrekte øjne og bid, udmærket skæg, god hals, korrekt vinklet front,
tilfredsstillende benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, udmærkede bevægelser fra
siden, slænger noget set forfra, for dagen noget i overpels.1MK.1V.
5 Chinon's Just In Time 13707/98 f.30051998
(CH Minihawk Magic Merlin x CH Chinon's Babydoll)
O:H. Agerskov,E:U. Nissen,2900 Hellerup.
Udmærket hoved, korrekte øjne og bid, meget godt skæg, korrekt hals, korrekt vinklet, men noget
løs front, kort kroppet, velvinklet bagpart, noget bred i fronten i bevægelse set forfra, ønskes noget
længere skridt længde set fra siden, pelsen alt for blød.2MK.
ÅBENKLASSE HANNER sort
6 Fixus Wanted 15146/98 f.29091997
(CH Fixus Double Connection x CH Fixus My Light)
O:A. & J. Wallin,E:L. D. Nielsen,9230 Svenstrup J.
Smukt skåret hoved, øjnene ønskes en anelse mørkere, korrekt bid, udmærket skæg, god hals
længde, velvinklet front, udmærket benstammer og poter, velkroppet, tilfredsstillende vinklet
bagpart, udmærkede bevægelser fra siden, slænger noget i fronten set forfra, meget god
pels.1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR
SENIORKLASSE HANNER sort
7 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARSG BCH Klondaikes Gambler
02885/93 f.7011993
(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)
O:N. Jordal,E:B. & V. Noga,3660 Stenløse.
Se kritikken fra Championklassen (nr. 3).
CHAMPIONKLASSE TÆVER sort
8 DKCH DCHKLB Barba Nigra Heaven Can Wait 02299/97 f.20011997
(CH Forsis Svarte Kusin Vitamin x CH Barba Nigra Quita's Black Baby)
O&E:S. Pasztor & T. Schultheiss, 3200 Helsinge.
Korrekt skåret hoved, mørke korrekte øjne, korrekt bid, udmærket skæg, en anelse kort hals,
velvinklet skulder, korrekt benstamme og poter, kort kroppet, noget stejl i bagparten, udmærket
bevægelser, meget god pels. 1CH.1V.CK.BIK1.BIM.KLUBCERT.

9 DKCH Coelio's Bella Marchesa 22402/98 f.24101998
(CH Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese)
O:M.-L. Ricard,E:B. & N. Jordal,2400 København NV.
Meget skåret hoved, med korrekt udtryk og bid, herlig hals, en skulder vinkel så korrekst vinklet
som man sjældent ser på en dværgschnauzer, godt dybt bryst, velkroppet, meget godt vinklet
bagpart, meget gode bevægelser.1CH.2V.CK.BIK3.
ÅBENKLASSE TÆVER sort
10 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. Ej mødt.
11 Birli Black Butter Fly Flip 02782/98 f.30011998
(CH Riffifi Van De Havenstad x Skansen's True Love Ii)
O&E:B. Jacobsen, 4920 Søllested.
Korrekt skåret hoved, korrekt øjne og bid, godt skæg, udmærket hals, en anelse stejl i fronten, gode
benstammer og poter, kort kroppet, en anelse stejl i bagparten, i bevægelse styber overlinien
fremover, ønsker noget bedre længde i skridtet under bevægelse.1Å.1V.CK.BIK2.CERT.
DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT
BABYKLASSE TÆVER peber/salt
12 Solimans Creme De Chantilly 21062/99 f.22111999 Stumphale
(CH Eskorte Kuno x Solimans Tanne)
O:G. Hansen,E:B. Dabelstein, 2860 Søborg.
Særdeles lovende, for alderen godt hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket hals, velvinklet
front, korrekt benstammer og poter, en anelse lang i længde partiet, tilfredsstillende vinklet bagpart,
gode bevægelser fra siden, noget hjulbenet set forfra.SL.
13 Schnauzerville's Candy Celebration 00309/2000 f.13121999
(CH Ugly Duckling's Blue Moonrider x Zit-No's Eleanor Rigby)
O:P. & G. Voss Pedersen,E:H. & E. Klahn, 6200 Aabenraa.
Lovende, for dagen noget lille hoved, korrekte øjne, god hals, tilfredsstillende vinklet front, god
benstammer og poter, god krop, tilfredsstillende vinklet bagpart, gode bevægelser.L.
14 Schnauzerville's Caress 00308/2000 f.13121999
(CH Ugly Duckling's Blue Moonrider x Zit-No's Eleanor Rigby)
O&E:P. & G. Voss Pedersen ,8660 Skanderborg.
Særdeles lovende, velskåret hoved for alderen, korrekt udtryk og bid, udmærket hals og front,
benstammer og poter, velkroppet, velvinklet bagpart, meget gode bevægelser.SL.BEDSTE BABY.
HVALPEKLASSE TÆVER peber/salt
15 Gillegaard Venus 18309/99 f.23091999
( Gillegaard Quadratic x CH Gillegaard Pure Poison)
O:C. Staunskær,E:L. & E. Nørmark Petersen, 5700 Svendborg.

Særdeles lovende, eget godt skåret hoved, korrekt bid og udtryk, udmærket skæg, ædel hals, korrekt
vinklet front, udmærket benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, udmærket
bevægelser.SL.BEDSTE HVALP.
CHAMPIONKLASSE HANNER peber/salt
16 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 & Nissen, 2830 Virum.
Herligt hoved og udtryk, en stor mand i lille udgave, stram hals og god muskulatur, ædel hals,
meget godt udviklet front, udmærket benstammer og poter, velkroppet med godt dybt bryst,
velvinklet bagpart, meget gode bevægelser, herlig pels. 1CH.3V.CK.
17 DKCH Ugly Duckling's Blue And L'only 09306/96 f.15041996
(CH Made In Spain Bromas-Aparte x Cocaine Mafioso)
O&E:P. & E. Nissen , 4573 Højby.
Herlig type-schnauzer, stor mand i lille udgave, herlig hoved profil med veludviklet skæg, korrekt
udtryk og bid, ædel hals, meget godt vinklet front, kort kroppet, velvinklet bagpart, beget gode
bevægelser, god pels. 1CH.2V.CK.BIK3.KLUBCERT.
18 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.
Herlig hovedprofil, meget godt udtryk, korrekt bid, veludviklet skæg, ædel hals, meget godt vinklet
front, herlig fallende overlinie, velvinklet bagpart, bevæger sig med drive, god
pels.1CH.1V.CK.BIK1.BIM.
19 DKCH 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.
Meget godt skåret hoved, øjne ønskes en anelse mørkere, veludviklet skæg, korrekt bid, udmærket
hals og front, velkroppet, godt vinklet bagpart, udmærkede bevægelser, god pels.1CH.4V.CK.
UNGHUNDEKLASSE HANNER peber/salt
20 Roxo 12600/99 f.30061999
( Starlings Rockefeller x Zit-No's Baby Doll)
O:B. Andersen,E:L. Petersen & H. N.Hansen, 5932 Humble.
Unghund som for alderen trænger til mere udvikling, hoved ønskes noget mere samlet, usikker
øreføring, korrekt øjne og bid, en anelse kort hals, en anelse lavstammet, gode benstammer og
poter, tilfredsstillende udviklet i kroppen, tilfredsstillende bagbensvinkel, god bevægelse.2UKK.
21 Grønqvist Al-Kenzo 14255/99 f.20071999
( Zit-No's Fit For Fight x Starlings Wilma Flintstone)
O:L. Petersen,E:L. Petersen & H. Gotfredsen,5700 Svendborg.
Smuk unghund med meget gode linier, velskåret hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket hals
og front, benstammer og poter, velkroppet, en anelse stejl i bagparten, meget gode bevægelser,
udmærket pels, 1UKK.1V.

MELLEMKLASSE HANNER peber/salt
22 Starlings Berry Pomeroy 22544/98 f.12111998
(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)
O:M. Stæhr-Nielsen,E:F. & M. Bork Petersen, 3100 Hornbæk.
Meget godt skåret hoved, ønskes noget mere udviklet skæg, korrekt udtryk og bid, udmærket hals
og front, benstammer og poter, velkroppet, tilfredsstillende vinklet bagpart, meget gode bevægelser,
strid god pels med et islet af brunt,1MK.1V.CK.
ÅBENKLASSE HANNER peber/salt
23 Sourcils Coup De Hasard 23922/97 f.2121997
(CH Trixer Oppenheimer x CH Sourcils Adorable Duchess)
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.
Meget godt skåret hoved, korrekt udtryk og bid, veludviklet skæg, udmærket hals og front,
benstammer og poter, kort kroppet, meget gode bagbensvinklet, herlige bevægelser, god
pels.1Å.2V.CK.BIK4.
24 Made In Spain Kilometro-Veinte LOE 0760142 f.14021996
(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Made In Spain Escandalo-Total)
O&E:A. Pons, 3250 Gilleleje.
Smukt skåret hoved, korrekt udtryk meget godt skæg, korrekt bid, ædel hals, velvinklet bagpart,
men en anelse løs, godt dybt bryst, velkroppet, meget god vinklet bagpart, meget gode bevægelser,
meget god pels.1Å3V.CK.
25 Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f.30031993
( Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday)
O:P. A. Mclaren & E. Cooke,E:M. Stæhr-Nielsen,3480 Fredensborg.
Velskåret hoved med korrekt bid, en anelse store øjne, meget god hals, herlig vinklet front, korrekt
benstammer og poter, velkroppet, velvinklet bagpart, meget gode bevægelser, korrekt pels.
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.
26 Zit-No's Fit For Fight 19885/97 f.10091997
(CH Richlene's Tequila Talking x CH Zit-No American Girl)
O&E:M. & H. Iversen, 8900 Randers.
En anelse talje præget hoved, korrekt udtryk og bid, godt skæg, udmærket hals, korrekt vinklet
front, gode benstammer og poter, kort kroppet, tilfredsstillende vinklet bagpart, meget gode
bevægelser, strid god pels. 1Å.4V.
CHAMPIONKLASSE TÆVER peber/salt
27 DKCH PJSG KLBCH Nobelle Van De Havenstad 16077/90 f.20091989
(CH Blythewood Pepper Ii x Sally-Anke V.D. Asanda)
O:C. De Meulenaer,E:L. Dahll Nielsen & P. Jørgensen,9230 Svenstrup J.
Champion tæve 11 år, herlig udtryk, godt skåret hoved, udmærket hals og front, benstammer og
poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, bevæger sig med drive, meget god pels.1CH.1V.CK.BIK4.
UNGHUNDEKLASSE TÆVER peber/salt

28 Amici Peggy's Proud Vanity 06509/99 f.11041999
(CH Richlene's Tequila Talking x Amici Pellegrine)
O&E:B. Dabelstein, 2860 Søborg.
Tangbid, hovedet ønskes med bedre kvalitet, en anelse lyse øjne, god hals, godt vinklet front, gode
benstammer og poter, en anelse i overvægt, tilfredsstillende bevægelser, tæven er helt ude af
pels.3UKK.
29 Starlings Carmina Burana 06161/99 f.3031999
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)
O&E:M. Stæhr-Nielsen ,3480 Fredensborg.
Unghund med herlig udstråling, smukt skåret hoved med korrekt udtryk og bid, ædel hals,
velvinklet front, korrekt benstamme og poter, velkroppet, velvinklet bagpart, bevæger sig med
drive, meget god pelsstruktur. 1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.
30 Grønqvist Anastasia 14257/99 f.20071999
( Zit-No's Fit For Fight x Starlings Wilma Flintstone)
O&E:L. Petersen, 5700 Svendborg.
Feminin tæve, for dagen en anelse lyst hoved, korrekt udtryk og bid, tilfredsstillende hals, en anelse
stejl faran og bag, velkroppet, en anelse trækkende bevægelser, udmærket pels struktur.2UKK.
MELLEMKLASSE TÆVER peber/salt
31 Gillegaard Touch Of Class 18613/98 f.17081998
( Made In Spain Kilometro-Veinte x CH Gillegaard Intention)
O:C. Staunskær,E:A. Mohner, 4920 Søllested.
Godt skåret hoved, med korrekt udtryk og bid, veludviklet skæg, udmærket hals, front, benstammer
og poter, godt dybt bryst, kort kroppet, velvinklet bagpart, meget gode bevægelser, meget god pels
struktur men med islet af brunt.1MK.2V.CK.
32 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.
Herlig hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket hals, meget godt vinklet front, veludviklede
benstammer og poter, kort kroppet, meget godt vinklet bagpart, meget gode bevægelser, meget god
pels. 1MK.1V.CK.BIK2.
ÅBENKLASSE TÆVER peber/salt
33 Zit-No's Eleanor Rigby 04569/96 f.14021996
(CH Schnauzer-Huset For The Stars x CH Zit-No American Girl)
O:M. & H. Iversen,E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg.
Tilfredsstillende hovedprofil, en anelse lette ører, nøddebrune øjne som forstyrre udtrykket, en
anelse kort hals, ønskes bedre vinklet foran og bag, kort kroppet, noget trippende bevægelser, for
dagen meget uren pels struktur, stridhed i pels, meget god .2Å.
34 Zit-No's Famous Girl 19888/97 f.10091997
(CH Richlene's Tequila Talking x CH Zit-No American Girl)
O:M. & H. Iversen,E:E. & K. Hermansen, 8643 Ans By.

Meget godt hoved med korrekt bid, godt udviklet skæg, nøddebrune øjne, udmærket hals, velvinklet
front, godt dybt bryst, kort kroppet, noget åben bagbensvinklel, slænger noget i bevægelse, god
pels.1Å.1V.CK.BIK3.
35 Starlings Wilma Flintstone 00888/97 f.20121996
(CH Starlings Quick Sticks x CH Starlings Miss Moneypenny)
O:M. Stæhr-Nielsen,E:L. Petersen, 5700 Svendborg.
Godt skåret hoved med korrekt bid og udtryk, yilfredsstillende skæg, udmærket hals, front,
benstammer og poter, kort kroppet, men vises småt i overvægt, en anelse stejl bagpart, overlinien
kunne have været ligere under bevægelse, bevægelsen noget trippende, strid god pels.1Å.2V.
SENIORKLASSE TÆVER peber/salt
36 Brønager's Ascha 24359/92 f.4061992
(CH Kobbelgaard's Don Camillo x Kobbelgaard's Fanny)
O:G. & J. Brønager Jørgensen,E:L. Bach & J. M.Nielsen, 7430 Ikast.
Senior tæve af høj kvalitet, tilfredsstillende skåret hoved med korrekt bid og øjne, udmærket hals,
benstammer og poter, velvinklet krop, overlinie kunne være noget strammere, en anelse
understillede bagben, som påvirker at bevægelser bliver trippende, god pelsstruktur, lidt
brun.1S.2V.
37 BESG94 DKCH INTCH KLBCH DCHVDH BCH DCHKLB Zit-No American Girl
04270/93 f.30011993
(CH Eskorte Kuno x Love It's Joyful Zita)
O&E:M. & H. Iversen, 8900 Randers.
Godt skåret hoved, en anelse langstrakt, korrekt bid, nøddebrune øjne, udmærket hals, velvinklet
front, godt dybt bryst, velkroppet, velvinklet bagpart, meget god bevægelse, strid, god pels.
1S.1V.CK. BEDSTE SENIOR
VETERANKLASSE TÆVER peber/salt

38 DKCH PJSG KLBCH Nobelle Van De Havenstad 16077/90 f.20091989
(CH Blythewood Pepper Ii x Sally-Anke V.D. Asanda)
O:C. De Meulenaer,E:L. Dahll Nielsen & P. Jørgensen, 9230 Svenstrup J.
En veteran tæve hvis kvaliteter ikke er blevet forringet med årene, se for øvrigt kritik fra
Champiomklassen (nr. 27). 1V.1V.CK.BEDSTE VETERAN.
39 Amici Lovely Lady Chatterley 00258/86 f.20121985
(CH Solimans Taurus x Laura) O&E:B. Dabelstein, 2860 Søborg.
Veteran tæve på 14,5 år, som fremdeles kunne konkurrer i vinderklasse, lidt faldende fryds, men en
værdig 1 præmie.1V.2V.
OPDRÆTSKLASSE peber/salt
Kennel Starling stiller en opdrætsklasse bestående af katalog nr. : 29,32,22,35. En opdrætsklasse af
høj kvalitet, meget typeligende, god pels struktur, velvinklede og velkroppede. En ærespræmie. 1
vinder.

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV
BABYKLASSE TÆVER sort/sølv
40 Nero Argento's Ferrari Fantastica 21045/99 f.29111999
(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Nero Argento's Carissima)
O:A. Lange,E:J. Præstekjær,5690 Tommerup.
Særdeles lovende, for dagen et veludviklet hoved med korrekt bid og udtryk, udmærket hals,
velvinklet skulder, en anelse stejl overarm, korrekt benstammer og poter, velkroppet, velvinklet
bagpart, bevæger sig med drive, for alderen god pels. SL.BEDSTE BABY.
HVALPEKLASSE HANNER sort/sølv
41 Stena Stamm's Known By All 18481/99 f.24091999
( Stena Stamm's Game Over x CH Scedir Fairplay-Na)
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen,E:P. V.Pedersen & D. Kiær, 8660 Skanderborg.
Særdeles lovende, godt parallelt hoved med korrekt bid og udtryk, udmærket hals, velvinklet front,
gode benstammer og poter, veludviklet krop for alderen, velvinklet bagpart, meget gode
bevægelser, for alderen meget god pels.SL.BEDSTE HVALP.
CHAMPIONKLASSE HANNER sort/sølv
42 DKCH Dan-Schnauz Midnight Pierre 00792/98 f.29121997
(CH Northstar's Midnight Sun x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)
O:K. Dige Olsen,E:L. Ellesgaard, 4000 Roskilde.
Meget godt hoved med et herligt skæg, korrekt bid, en anelse store øjne, tilstrækkelig hals, en
anelse stejl foran og bag, velkroppet, en anelse kort i skridtlængden, god farve, men pelsen ønskes
noget stridere.1CH.4V.CK.
43 DKCH Schnauzerlyst's Blue Night Shadow 00805/96 f.20121995
(CH Rampage's Rare Commodity x Schnauzerlyst's Ain't She Sweet)
O&E:J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast. Smukt skåret hoved, meget godt udtryk, korrekt bid,
veludviklet skæg, ædel hals, velvinklet front og bagpart, kort kroppet, godt dybt bryst, meget gode
bevægelser, god pels.1CH.3V.CK.
44 DKCH Stena Stamm's Foolish Pride 07735/98 f.7041998
( 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 godt parallelt hoved med korrekt udtryk og bid, veludviklet skæg, tilstrækkelig halslængde,
en anelse stejl i fronten og bagparten, velkroppet, tilfredsstillende bevægelse.1CH.2V.CK.BIK3.
49 DKCH Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 f.15081998
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen,E:D. & H. Johansen, 8653 Them.
Hanhund med smukt helheds indtryk, godt skåret hoved med korrekt bid, lidt store øjne, udmærket
hals og front, benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet, meget gode bevægelser fra siden, en
anelse bred forfra. 1CH.1V.CK.BIK2.KLUBCERT.

UNGHUNDEKLASSE HANNER sort/sølv
45 Nero Argento's Ecco Enrico 04468/99 f.17031999
( Stena Stamm's Dynamite Jack x CH Scedir Shirley Tempol-Na)
O:A. Lange,E:A. M. & S. Mikkelsen, 7430 Ikast.
Unghund af høj kvalitet, godt parallelt hoved med korrekt bid og udtryk, godt udviklet skæg,
tilstrækkelig halslængde, en anelse stejl front, gode benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet
bagpart, bevæger sig godt fra siden, noget bredt set forfra, god pels.1UKK.1V.CK.
46 Nero Argento's Ecco Il Migliore 04466/99 f.17031999
( Stena Stamm's Dynamite Jack x CH Scedir Shirley Tempol-Na)
O&E:A. Lange, 7400 Herning.
Unghund af høj kvalitet, godt parallelt hoved, korrekt øjne og bid, udmærket hals, godt anlagt
skulder, en anelse stejl overarm, god benstamme og poter, kort kroppet, en anelse stejl bagpart,
gode bevægelser fra siden, noget bred og slængende set forfra.1UKK.2V.
MELLEMKLASSE HANNER sort/sølv
47 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. B. Nielsen & S. Madsen,E:H. & M.-L. Andersen, 9560 Hadsund.
Parallelt korrekt hoved med korrekt udtryk og bid, godt skæg, en anelse brunmelleret, udmærket
hals, velvinklet skulder, gode benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, meget gode
bevægelser, udmærket pels.1MK.2V.CK.
48 Aqui I Love Trouble 19084/98 f.17091998
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash)
O&E:D. Neertoft, 2720 Vanløse.
Meget godt velformet hoved med nydeligt udtryk, korrekt bid, ædel hals, meget godt vinklet front,
korrekte benstammer og poter, veludviklet krop med nydelig overlinie, velvinklet bagpart, meget
god bevægelse fra siden, en lille anelse udadendt forfra.1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.
ÅBENKLASSE HANNER sort/sølv
50 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.
En anelse let og luftig, godt parallelt hoved, tilstrækkelig hals længde, en anelse åben skulder
vinkling og stejl overarm, gode benstammer og poter, en anelse let i kroppen, tilfredsstillende
vinklet bagpart, tilfredsstillende bevægelser, god pels.1Å.3V.
51 Tetu Evita's Sir Connory 22263/98 f.19111998
( Tetu Ajo A Tajo x Scedir Evitaperon-Na)
O:H. & J. Rehder,E:B. & N. Jordal, 2400 København NV.
Parallelt godt hoved med korrekt udtryk og bid, ønskes noget mere skæg, meget god hals, herlig
vinklet skulder, udmærket benstammer og poter, velkroppet, godt vinklet bag, meget gode
bevægelser fra siden, en anelse hjulbenet forfra.1Å.2V.CK.

52 Dan-Schnauz Othello 00690/97 f.28121996
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)
O&E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør.
Smukt hoved med korrekt udtryk og bid, veludviklet skæg, god hals, velvinklet skulder, gode
benstammer og poter, kort kroppet men noget i overvægt, tilfredsstillende vinklet bagpart, gode
bevægelser, pelsen ønskes noget stridere.1Å.4V.
53 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.
Godt hoved med veludviklet skæg, korrekt udtryk og bid, tilstrækkelig halslængde, normalt vinklet
skulder, gode benstammer og poter, kort kroppet, noget stejl i bagparten, gode bevægelser, god
pels.1Å.1V.CK.BIK4.
54 Klondaikes Have A Nice Day 04014/98 f.29011998
( Aqui Cracker Jack x CH Usfife-Na Del Guidante)
O:N. & B. Jordal,E:D. Steinsøe, 2791 Dragør.
Hund af høj kvalitet som desværre vises noget fed, smukt skåret hoved, korrekt udtryk og bid,
udmærket hals, velvinklet front med korrekt benstamme og poter, kort kroppet men i overvægt,
meget godt vinklet bagpart, bevæger sig meget godt fra siden, noget bredt og udadvendt forfra,
udmærket pels.1Å.
CHAMPIONKLASSE TÆVER sort/sølv
55 KBHV90 BESG91 DKCH KBHV91 KLBCH DCHVD HCH INTCH Scedir Lucille-Na
16081/90 f.1101989
(CH Feldmar Scedir Midnite Dream-Na x Scedir Chessef)
O:Ferrari Fabio,E:Anette Nielsen & Steen Madsen,8450 Hammel.
Feminin udstråling smukt hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket skæg, ædel hals, meget godt
vinklet skulder, korrekt benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, herlige bevægelser,
meget god pels.1CH.3V.CK.
56 DKCH Aqui It's Showtime 19085/98 f.17091998
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash)
O&E:D. Neertoft, 2720 Vanløse. Smukt hoved med godt hoved, korrekte øjne og bid, udmærket
skæg, velvinklet bagpart, bevæger sig meget godt fra siden, en anelse løs set forfra, god
pels.1CH.1V.CK.BIK3.KLUBCERT.
57 DKCH Nero Argento's Carissima 23611/97 f.24111997
(Bandsman Double Scoop x CH Scedir Shirley Tempol-Na)
O&E:A. Lange, 7400 Herning.
Meget godt hoved med korrekt udtryk og bid, mangler noget skæg, udmærket hals, velvinklet front
med korrekt benstammer og poter, kort kroppet, godt vinklet bagpart, meget god
bevægelse.1CH.4V.CK.
58 DKCH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer 00807/96 f.20121995
(CH Rampage's Rare Commodity x Schnauzerlyst's Ain't She Sweet)
O&E:J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast.

Meget godt hoved med veludviklet skæg, korrekt udtryk og bid, udmærket hals og front,
benstammer og poter, kort kroppet, velvinklet bagpart, meget god bevægelser, meget god
pels.1CH.2V.CK.CK.BIK4.
UNGHUNDEKLASSE TÆVER sort/sølv
59 Dan-Schnauz Quassia 12126/99 f.11061999
(CH Northstar's Midnight Sun x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)
O&E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør.
Unghund af udmærket type, godt hoved med korrekt bid og udtryk, udmærket hals, velvinklet front,
korrekt benstammer og poter, kort kroppet, en anelse stejl i bagparten, tilfredsstillende bevægelser,
udmærket pels. 1UKK.1V.CK.
60 Nero Argento's Eccomi 04472/99 f.17031999
( Stena Stamm's Dynamite Jack x CH Scedir Shirley Tempol-Na)
O:Annelise Lange,E:Gunnar & Tove Aabling,6100 Haderslev.
Unghund af udmærket kvalitet, godt hoved med udmærket udtryk og bid, godt skæg, udmærket
hals, velvinklet front, korrekt benstammer og poter, kort kroppet, vel stejl i bagparten, noget kort og
trippende i skridtlængden, noget kort i pels.1UKK.2V.
61 Klondaikes Never Say Never Say Zoe 14439/99 f.13071999
(CH Northstar's Midnight Sun x CH Usfife-Na Del Guidante)
O:Nils & Bodil Jordal,E:Hanne & Jørgen Rehder,4100 Ringsted.
Unghund af udmærket type, godt hoved, ønskes noget mere øjnbryn, godt skæg, udmærket hals,
velvinklet front, tilfredsstillende benstammer, kort kroppet, velvinklet5 bagpart, udmærkede
bevægelser, en anelse meget pels.1UKK.3V.
MELLEMKLASSE TÆVER sort/sølv
62 Schnauzerlyst's Danish Dream Girl 15035/98 f.10071998
(CH Bandsman's Why Not x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer)
O&E:J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast.
Lille smuk tæve, med herlige proportioner, smukt formet hoved med korrekt udtryk og bid, ædel
hals, meget godt vinklet skulder, godt dybt bryst, herlig overlinie, meget godt vinklet bagpart,
sjældent vågent udtryk, herlige bevægelser, meget god pels.1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.
63 Nero Argento's Dolce Silva 21118/98 f.5111998
(CH Nero Argento's Alfa Romeo x CH Nero Argento's Bella Bellissima)
O:A. Lange,E:M. Hansen & A. Lange, 3650 Ølstykke.
Ønskes noget mere udviklet hoved, korrekt bid og udtryk, ønskes bedre udviklede øjnbryn, kort
kroppet, noget stejl i front og bag part, bevæger sig noget kort fra siden, ønskes noget bedre samlet i
fronten.2MK.
ÅBENKLASSE TÆVER sort/sølv
64 Stena Stamm's Double Trouble 13708/97 f.13061997
( Art Deco Unclesam x CH Scedir Fairplay-Na)
O&E:A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.

God hoved med korrekt udtryk og bid, udmærket hals, front benstammer og poter, velkroppet,
velvinklet bagpart, gode bevægelser, god pels.1Å.2V.CK.
65 Schnauzerlyst's Caribbean Girl 02536/97 f.24011997
(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.
Hoved og krop ikke helt i balance, hovedet ønskes en anelse kraftigere, korrekt udtryk og bid, god
hals, en anelse stejl i skulderen, tilfredsstillende front, gode benstammer og poter, kort kraftig krop,
tilfredsstillende vinklet bagpart, ønskes noget kraftigere bevægelser.1Å.3V.
66 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.
Meget godt hoved, smukke linier, korrekt udtryk og bid, udmærket hals og front, godt dybt bryst,
velkroppet, velvinklet bagpart, meget gode bagbensvinkler, gode bevægelser fra siden, en anelse
hjulbenet set bagfra.1Å.1V.CK.BIK2.
SENIORKLASSE TÆVER sort/sølv
67 DKCH INTCH KBHV93 VDHCH KBSG93 DCH BESG93 BCH Ladydiana-Na Del
Guidante
08200/92 f.26041991
( Pierre-Na Del Guidante x Klondaikes Want T'be Worldstar-Na)
O:K. Leonardo,E:J. & H. Rehder, 4100 Ringsted.
En senior tæve med herlig pels, meget godt hoved og udtryk, smuk hals og front, velkroppet, noget
åben bagbensvinkel, bevæger sig for alderen meget godt.1S.1V.CK.
VETERANKLASSE TÆVER sort/sølv
68 KBHV90 BESG91 DKCH KBHV9 1KLBCH DCHVD HCH INTCH Scedir Lucille-Na
16081/90 f.1101989
(CH Feldmar Scedir Midnite Dream-Na x Scedir Chessef)
O:F. Fabio,E:A. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.
En veteran tæve med herlig udstråling, til trods for sine 10,5 år meget fast og fin i kroppen, se i
øvrigt kritik fra championklassen (nr. 55).1V.1V.CK.
OPDRÆTSKLASSE sort/sølv
Kennel Nero-Argento stiller en opdrætsklasse bestående af katalog nr. : 45,46,60,57 En
opdrætsklasse af høj kvalitet 4 gange 1 præmier og 2 CK. Typeligende hunde. En fortjent
ærespræmie.

