
DKK Hillerød den 17 juni 2000  

Dommer Barry Day fra England 

 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE tæver sort 
 

424 Chinon´s Live N Jive 21504/99 f. 24.11.1999  

(CH Missike´s Black-Magic Kick-Off x CH Chinon´s Babydoll)  

O&E: H. Agerskov, 2720 Vanløse.  

Pæn tæve, god type, tiltalende hoved og udtryk, pæn kompakt krop, korrekt knolestruktur, tiltalende 

halslinie og god haleansætning, god knævinkling, ville foretrække mere skuldervinkling, bevæger 

sig godt. SL. Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
 

425 DKCH Fixus Wanted15146/98 f. 29.09.1997  

(CH Fixus Double Connection x CH Fixus My Light)  

O:A. & J. Wallin E:L. D. Nielsen, 9230 Svenstrup J.  

Stor han, korrekt type, acceptabel hoved og udtryk, ok i krop og knoglestruktur, korrekt overlinie, 

lav ansat hale muskuløs bagpart, god farve og pelskvalitet, bevæger sig ok bag men meget løs i 

fronten.1CH.2V. 

426 DKCH Koschia's Bugsy19473/98 f. 26.09.1998  

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

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

Smuk type ,korrekt størrelse, hoved og udtryk er ok, ørene en anelse store, god knoglestruktur, 

overlinie og haleansætning, muskuløs bagpart, god knævinkling, bevæger sig godt for og ok 

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

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 

 

427 Chinon´s Knight Of Delight 09919/99 f. 10.05.1999  

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

O:H. Agerskov E:J. K. Mogensen, 4652 Hårlev. 

Stor han, gode proportioner på hovedet, god krop og knoglestruktur, pæn halslinie og overlinie, lavt 

ansat hale, god muskuløs krop og bagparti, god bagbensvinkling, bevæger sig tæt bag og "pind in 

front" for, god pels og farve.2UKK. 

 

MELLEMKLASSE hanner sort 

 

428 SCH Pixbo P R S10330/99 f. 29.10.1998  

(CH Fixus Double Connection x Missike´s Pixbo Opposite Opinion)  

O& E:P. Lindberg & A.C. Fredholm, Sverige. 

God størrelse og type, pænt hoved og udtryk, god krop, bone og bagparti, god bagbensvinkling, 



velplacerede skuldre, would prefer more bone, god farve og pelskvalitet, bevæger sig 

ok.1MK.1V.CK.BIK3. 

 

ÅBENKLASSE hanner sort 

 

429 Xcalibur Van De Koekshove13478/99 f. 21.05.1998  

(Undercover Van De Havenstad x Timea Van De Koekshove)  

O:F. Jansen-Fleerackers E:C. Heinze & M. Nielsen, 2600 Glostrup. 

Meget god type, godt hoved med pæne ører, øjnene en anelse runde(eye a little full), smuk kompakt 

krop med velplacerede skuldre, god overlinie, god knævinkling, ville have foretrukket en anelse 

mere bone, han kunne have bevæget sig mere positivt, smuk pels kvalitet og 

farve.1Å.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB. 

430 NCH SCH Vige-Iskut N03031/99 f. 18.06.1998  

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

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

Smuk han som bevæger sig frit, en anelse for stor, head a little heavy with duelap, smuk hals og 

overlinie, pæne haser, meget god knoglestruktur, en anelse lang i kroppen, god pelskvalitet og 

farve.1Å.2V.CK.BIK4. 

 

SENIORKLASSE hanner sort 

 

431 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARGS BCH Klondaikes Gambler 

02885/93 f. 7.01.1993  

(CH Kanobi Arabien Knight x Pepalfa´s Ever-Evident)  

O:N. Jordal E:B. & V. Noga, 3660 Stenløse.  

Meget god type, godt hoved og øjne, pæne ører, smuk kompakt krop med god fylde, pæn overlinie 

og haleansætning, god vinkling, gode haser, ville foretrække a little more bone and a stronger 

second thigh, excellent farve og pelskvalitet, bevæger sig godt for og ok bag.1S.1V.CK.Bedste 

Senior. 

UDEN FOR BEDØMMELSE HANNER 

432 Excelentis Gerabaldi Nior 08867/96 f. 11.04.1996  

(CH Mirox Kajus x CH Excelentia´s Bonhomie)  

O:K. Holm Iversen E:L. Ellesgaard, 4000 Roskilde.  

Ej mødt. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort 

 

433 DKCH Barba Nigra Indira Gandhi 18327/98 f. 12.09.1998  

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

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

God type, smuk feminint hoved med pæne øjne og godt udtryk, god krop, but I like a shade more 

bone, pæn overlinie, god vinkling, gode haser, god pels, bevæger sig løs for og tæt 

bag.1CH.1V.CK.BIK1.BIM.CACIB.  



UNGHUNDEKLASSE tæver sort 

 

434 Klondaikes Onyx 14843/99 f. 23.07.1999 

(CH Klondaikes Voodoo x CH Guilietta-N Del Guidante)  

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

En rå unghund som skal modnes meget, pænt hoved og udtryk, pæn fyldig krop, men behøver 

strammere overlinie(needs to firm up in topline)og mere selvsikkerhed i ringen, bevæger sig tæt bag 

og løs i fronten.1UKK.1V. 

MELLEMKLASSE tæver sort 

 

435 Ellinda´s Connection To The Clan 07272/99 f. 2.01.1999  

(CH Missike´s Blavkmagic Kick-Off x Bamburs Night Warch)  

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

Smuk tæve som har en pæn helhed, men jeg foretrækker i helhed mere fylde og kompakthed, god 

hals og overlinie, god pels, bevæger sig godt for og tæt bag.1MK.1V. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
 

436 SCH Pixbo Pzorba S13315/97 f. 31.12.1996  

(CH Missike´s Blackmagic Kick-Off x SCH Bestcoast Ferrarie)  

O:P. Lindberg & A.C. Fredholm E:A. Flatow, Sverige. 

God type, godt hoved og udtryk, smuk krop i god kondition, god pelskvalitet og farve, velplacerede 

skuldre, jeg foretrækker lidt mere bagbens vinkling, bevæger sig godt i profil, men ikke precist op 

og ned.1Å.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 

 

437 Scourcils Furilo Junior 20392/99 f. 11.11.1999  

(CH Forsis Salte Kajser Kavat x CH Scourcils Bouquet Garni)  

O:L. Vig E:G. Olsen, 4000 Roskilde.  

Rå unghund, meget pænt hoved, gode øjne, øreansætning skal falde på plads, god overlinie, lavt 

ansat hale, god pelskvalitet men farven skal klare op, ikke så selvsikker i ringen, and I would 

probably not acces movement.L.  

438 Starlings Dakota 00028/2000 f. 8.12.1999  

(Starlings Cosi Fan Tutte x Scourcils Aimable Bijou)  

O:M. & P. Stæhr-Nielsen E:P. & U. Jochumsen, 2990 Nivå. 

Dejlig hvalp but looked impressive on the moving so far, tiltalende hoved og udtryk, pæne ører, god 

overlinie og vinkler, gode haser, pelsen lidt lang(coat past its bet).SL.Bedste Hvalp.  

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 

 

439 DKCH Klondaikes Africa 18434/96 f. 15.07.1996  

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

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



Ok type, acceptabel størrelse, ok hoved med pæne øjne, acceptabel (bone)knoglestruktur, 

velplacerede skuldre, ukorrekt overlinie, ville foretrække en anelse mere bagbens vinkling, 

acceptabel pels farve og god kvalitet, bevæger sig ok for, tæt bag.1CH.3V. 

440 DKCH Enjoy's No Fear 19633/96 f. 3.01.1996  

(Enjoy's Candyman x Blackheath's Enjoys Dazzle Dd)  

O:J. C. Shreves E:U. Hansen, 3300 Frederiksværk.  

Meget god type, pænt hoved og udtryk, super kort kompakt krop, velpplacerede skuldre, god 

overlinie, muskuløs bagpart med godt lår, en anelse tung i skuldren, bevæger sig ok, smuk pels, 

farve og kvalitet.1CH.1V.CK.BIK1.BIR.CACIB. 

441 DKCH Gillegaard Quick Match 02636/97 f. 10.01.1997  

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

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

Meget god type, smuk krop, superb bagparti, excellente muskler, pæne haser, godt hoved og udtryk, 

pæne ører, drejer for poterne en anelse udad, excellent pels, farve og kvalitet, bevæger sig ok bag, 

løs i fronten.1CH.2V.CK.BIK2.RES.CACIB. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
 

442 Solimans Meilo 09285/99 f. 24.05.1999  

( Penlan Portman x Solimans Simi Shine Terri)  

O:G. Hansen E:V. Hagesten, 4540 Fårevejle.  

Ej mødt. 

443 Ugly Duckling´s Hot Shot 15675/99 f. 11.08.1999 

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

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

Pæne øjne, kompakt han, en anelse tung i skallen, ville foretrække lidt mere fylde og bedre vinkling 

bag, lige knap i pels som er en anelse brunlig(coat texture just about ok too much brown in the 

coat), smal i fronten og tung over skuldrene, bevæger sig ok.1UKK.1V. 

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
 

444 Falkendal´s Winner Takes It All N20146/98 f. 19.07.1998 

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Risepark Favorite Girl)  

O:E.-M. & L. Nackholm E:C. & S. Frøiland, Norge. 

Ej mødt. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
 

445 Starlings Berry Pomeroy 22544/98 f. 12.11.1998  

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  

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

Pæn type, god pels farve, kvaliteten er ok, tiltalende hoved med meget gode øjne, (ok shoulder 

placement)velplacerede skuldre, korrekt overlinie, pæne vinkler, muskuløs bagpart, pæne haser, 

bevæger sig godt.1Å.2V.CK.BIK4. 



446 Made In Spain Kilometro-Veinte LOE0760142 f. 14.02.1996  

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

O:A. Pons E:A.Pons C/o U. Bråthen 3250 Gilleleje. 

Meget pæn type, smuk kompakt godt samlet krop, hovedet er i balance med hans krop, pæne øjne, 

super pels, farve og kvalitet, god halslinie og overlinie, en anelse tæt i fronten og lige bag, 

bevægede sig precist.1Å.1V.CK.BIK3.CERT.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 

 

447 DKCH SCH Sourcils Bouquet Garni 19990/97 f. 16.09.1997 Stumphale  

(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Solimans Olga)  

O & E:L. Vig, 2800 Lyngby. 

God type, smukt hoved og udtryk, god krop, meget godt bagparti og lår, nicely arched neck, topline 

deeps in the middel,overlinien buer i midten og halsansætningen er lav, ville foretrække en anelse 

mee bagbens vinkling, god pels kvalitet og farve, men ikke nok endnu, bevæger sig ok bag og løst i 

fronten.1CH.1V.CK.BIK1.BIM. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
 

448 Ugly Ducklin´s Halfpenny 15679/99 f. 11.08.1999  

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

O & E:P. & E. Nissen, 4573 Højbjerg. 

Ej mødt. 

MELLEEMKLASSE tæver peber/salt 
 

449 Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f. 12.11.1998  

(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  

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

Smuk tæve, (but look her best on moving profile)ser bedst ud under bevægelse i profil, godt skruet 

sammen(nicely made), med god bagbens vinkling, behøver mere fylde, pelsen det længste men af 

god farve og kvalitet, bevægede sig sig ikke godt bag og mere precist for.1MK.1V.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
 

450 Solimans Power To Goldie 04302/98 f. 19.02.1998  

(Penlan Portman x Vilhelmine)  

O:G. Hansen E:K. Lauritzen, 3390 Hundested.  

Pæn tæve med pæne ører, men jeg er bange for at det er det eneste jeg kan lide ved hende, (unable 

to acces movements)ude af stand til at vurdere bevægelserne.3Å. 

451 Klondaikes Jesssica 13137/98 f. 12.06.1998  

(CH Klondaikes Ringside Gossip x CH Klondaikes Next Please)  

O:N. & B. Jordal E:K. grønkjær-Nielsen & D. Tang, 2920 Charlottenlund.  

Velkropet tæve, ok hoved, lyse runde øjne, tang bid (level bite)overlinien ruller over i 

lænden(topline rolls over the loin), lav ansat hale, løs i fronten, godt bagparti og knævinkling, pæne 

haser, bevæger sig tæt bag, ok pels.2Å. 



452 Nichi Northstar-Ps 13636/97 f. 29.02.1996 

(CH Nichi Everest-Ps x Nichi Identikit-Ps)  

O:Nicoletta Wiederhofer E:Anders Sørevik, 3550 Slangerup. 

Udmærket type, jeg foretrækker lidt mere hoved og krop, gode ribben, narrow across the front, but 

stood wide), excellent pels, farve og kvalitet, godt bagparti og knævinkling, lost her topline on the 

move, bevæger sig tæt bag, ok for.1Å1V. 

453 Klondaikes Go Fetch 22557/97 f. 18.10.1997 

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

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

Smuk kompakt tæve, bevæger sig ok for, men tæt bag, smukt hoved med tiltalende udtryk, ville 

foretrække mere muskelfylde(muscel tone)og vinkling bag, lidt lang i pelsen.2Å. 

VETERANKLASSE tæver peber/salt 

 

454 DKCH KBSG90 KLBCH INTCH PLSG90 PZSG90 DCH VDHCH Deansgate's A Penny 

Short  
26946/88 f. 1.11.1988  

(Deansgate Shorty Nuff x Deansgate Li'l Bitty)  

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

Smuk harmonisk tæve i super kondition af hendes alder, tiltalende hoved og udtryk, god krop med 

excellent pels, ok vinkler, bevæger sig godt for hendes alder.1V.1V.CK.Bedste Veteran. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
 

455 DKCH Dan-Schnauz Midnight Pierre 00792/98 f. 29.12.1997  

(CH Northstar's Midnight Sun x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)  

O:Kirsten Dige Olsen E:Lillian Ellesgaard, 4000 Roskilde. 

Godt hoved(nice headed dog), god type, velpresenteret,korrekt krop og (bone)knoglestruktur, 

skulderen er placeret en anelse højt, svag overlinie, lige knæ, pæne haser, i kort pels, bevæger sig ok 

for, en anelse tæt bag.1CH.2V.CK.BIK4.  

456 DKCH Aqui I Love Trouble 19084/98 f. 17.09.1998  

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

O & E: D. Neertoft, 2720 Vanløse.  

Smuk han af meget god type, i fuld pels af god farve og kvalitet, god dyb krop, god lænd, god 

knævinkling og bagbens vinkling, godt hoved og øjne, pæne ører, bevæger sig godt for men en 

anelse tæt bag.1CH.1V.CK.BIK2.RES.CACIB. 

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 

 

457 Tetu Evita's Sir Connory 22263/98 f. 19.11.1998  

( Tetu Ajo A Tajo x Scedir Evitaperon-Na)  

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

Kompakt, meget harmonisk han med godt hoved og udtryk, nicely ribbed, i meget lang pels hvilket 



ødelægger hans korrekte overlinie, god knævinkling, bevæger sig ok for men ikke så godt bag, jeg 

ville foretrække lidt mere hals.1MK.1V.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
 

458 SCH Mistlight´s Regal In Silversocks S30263/98 f. 18.04.1998  

(CH Mistlight´s Ideal in Silversocks x Pepalfa´s Mistlight´s Prototype) 

O:K. & K: Larsson E:S. & L. Gøran- Ahlgren, Sverige.  

Velkroppet han, så bedst ud ved bevægelse i profil, skallen er en anelse tung, god hals og overlinie, 

gode bagbens vinkler, gode haser, vist i kort pels som behøver mere stridhed, bevæger sig godt for 

men ikke så godt bag.1Å.2V.CK.BIK3 

459 Dan-Schnauz Othello 00690/97 f. 28.12.1996 

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)  

O & E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør. 

Velkroppet han, dejlig harmonisk, ok hoved, god knævinkling, ville foretrække lidt mere 

(bone)knogle fylde og bedre bevægelser.1Å.3V. 

460 SCH NCH Falkendal´s Hooked On A Feeling S28757/95 f. 24.03.1995  

(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Falkendal´s Crystal N Candy) 

O & E:E.-M. & L. Næckholm, Sverige. 

Ecxellent type, kort kompakt han med super fylde(super well ribbed short couppled bitch with 

lovely quarters)), smuk bagpart, godt hoved med pæn øjnform, god vinkling for og bag, smuk 

haleansætning og overlinie, jeg vil gerne have lidt mere knoglefylde, et dybere forbryst og en 

stridere pels. 1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 

 

461 DKCH Aqui It's Showtime 19085/98 f. 17.09.1998  

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

O & E:D. Neertoft, 2720 Vanløse.  

Meget god type, smuk pels, farve og kvalitet, smuk og harmonisk i bevægelse, godt hoved og 

udtryk, pæne ører, kompakt krop, god hals og ovelinie, gode for og bagbens vinkler, bevæger sig 

godt for, ikke så godt bag.1CH.2V.CK.BIK4.  

462 SCH KBHV98 DKCH INTCH Sercaptep Bribories Nite Kiss S11522/94 f. 16.05.1993  

(CH Sercatep´s nite Flite x Sercatep´s Serendipity)  

O:D. Herrell E:B. M. Israelsson, Sverige. 

Top kvalitets tæve, superb fyldig krop, smuk halslinie, smukke vinkler for og bag, pæne haser, 

smukt , rent harmonisk hoved med smukke øjne, super forbryst, bevæger sig meget godt for men 

ikke helt så godt bag, excellent pels og farve. 

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

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 

463 Klondaikes Never Say Never Say Zoe 14439/99 f. 13.07.1999 

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

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



Rå unghund som behøver at modnes, kompakt helhed, ( a little slack in topline)en anelse løs 

overlinie, pænt hoved, lidt højt satte skuldre, muskuløs bagpart, pæne haser, pæn 

pelskvalitet.1UKK.2V. 

464 Dan-Schnauz Quassia 12126/99 f. 11.06.1999  

(CH Northstar´s Midnigt Sun x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)  

O & E:K. Dige Olsen, 4220 korsør. 

Pæn tæve, feminint hoved og godt udtryk, god krop og (nice bone)knoglestruktur, vist i lang pels af 

god farve, pæn overlinie, gode vinkler for og bag, god bagpart og pæne haser, vil foretrække lidt 

mere længde på halsen, bevæger sig ok. 1UKK.1V.CK.BIK3. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 

465 Nero Argento's Dolce Silva 21118/98 f. 5.11.1998  

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

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

Ej mødt. 

466 Søreviks Azita 18460/98 f. 4.09.1998  

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x Klondaikes Uschi)  

O & E:I. & A. Sørevik, 3550 Slangerup.  

Velkroppet tæve, dejlig strid pels med korrekt farve, hun ser bedst udunder bevægelse i profil, god 

overlinie, vil foretrække lidt dybere forbryst og bedre knævinkling, smukt hoved med godt udtryk, 

bevæger sig godt for men ikke så godt bag. 1MK.2V.CK. 

467 Bribories Kissin´Cate S13865/99 f. 19.12.1998  

(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Sercatep Bribories Nite Kiss)  

O:B.-M Israelsson E:E.-M. Næckholm/B.-M. Israelsson, Sverige.  

Kvalitets tæve, meget harmonisk helhed, smukt hoved med gode øjne og gode ører, godt dybt 

forbryst, just above enought bone, kompakt og velkroppet, smuk flydende overlinie, god bagbens 

vinkling, acceptabel pels. 1MK.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 

 

468 Aqui In The Mood 19086/98 f. 17.09.1998  

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

O & E:D.Neertoft, 2720 Vanløse. 

Velkroppet tæve af god type, harmonisk hoved med godt udtryk, pæn hals linie og overlinie, 

foretrækker lidt dybere forbryst og mere bagbens vinkling, vist i god pels, korrekt farve og kvalitet, 

bevæger sig udmærket for men ikke så godt bag. 1Å.1V.CK. 

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 

 

469 SCH KBHV98 DKCH INTCH Sercaptep Bribories Nite Kiss S11522/94 f. 16.05.1993  

(CH Sercatep´s nite Flite x Sercatep´s Serendipity)  

O:D. Herrell E:B. M. Israelsson, Sverige. 

Se kritik nr 462. 1S.1V.CK.Bedste Senior. 



DVÆRGSCHNAUZER HVID 

HVALPEKLASSE hanner hvid  
 

470 Pepalfa´s Gullis Rockefeller S52361/99 f. 20.09.1999  

(CH Wildwoods U S Crusader x Sybray Silver Dime) 

O:B. & G. Nyden E:J. & S. Gulli, Norge. 

Stor hvalp with not so good pigment, narrow all through with his body and more typical of a terrier 

than a schnauzer, turrn front foot out and not settled enough on the move to acces the movement, 

good bend of stiffle and rear angulation.MG. 

HVALPEKLASSE tæver hvid 
 

471 Pepalfa´s Gullis Edelweiss S52363/99 f. 20.09.1999  

(CH Wildwoods U S Crusader x Sybray Silver Dime) 

O:B. & G. Nyden E:J. & S. Gulli, Norge.  

Smuk tæve, med god pigmentering, but narrow all through and more typical of a terrier than a 

schnauzer, good straight front, acceptabel overlinie, god knævinkling og bagbensvinkling, bevæger 

sig ok bag men ikke så godt for.MG.  

 


