
DKK National udstilling i Hadsund d. 24.03.2001. 
Dommer : Freddie Klindrup, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE tæver peber/salt 

197 Schnauzer-Huset Vill Scarlet 20508/2000 f. 6.11.2000  
(CH Deansgate Tom Bowler x Schnauzer-Huset The Fairy)  
O & E: L. Dahl Nielsen & P: Jørgensen, 9230 Svendstrup. 
4.5 mdr velbygget og velgående tæve, velskåret hoved, korrekt bid, velplaceret øjne, udmærket skalle, 
korrekt ansatte ører, prima hals, krop og benstamme for alderen, velvinklet, udmærket pelskvalitet, godt 
tempemperament. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 

198 Klondaikes Qi Qi 13633/2000 f. 18.07.2000  
(CH Apachegeronimovaliantchief-Ps x CH Klondaikes Quaste)  
O: Bodil & Nils Jordal,E: Thrine R. Tolstrup Kjær. 
8 mdr hvalp af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, udmærket skalle, 
velplaceret mørke øjne, kunne have en anelse kraftigere hals, udmærket krop og benstamme, korrekt vinklet 
for, en anelse stejl bag, bevæger sig godt, korrekt ansat hals, god pelskvalitet, godt temperament. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 

199 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.  
Han af udmæret type, velplaceret maskulint hoved, udmærket uddtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, 
udmærket skalle, prima hals og krop, gode benstammer, bevæger sig godt, god pels. 
1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 

200 Dutydog´s Æ´Kali 02552/1998 f. 26.01.1998  
( Wrendras Dreamway Stormer x Dutydog´s Golden Rose)  
O: J. & A. Petersen,E: R. Tholstrup.  
Stor han, ca 37 cm, maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, udmærket snude og sskalle 
forhold, kunne have en anelse længere hals, god krop, en anelse stejlt vinklet for og bag, korrekt ansat hale, 
bevæger sig godt, virket på dagen noget luftig, god pelskvalitet, godt temperament. 
2Å.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 

201 Schnauzer-Huset Viktoria 21554/99 f. 6.10.1999  
(Fixus Wanted x Schnauzer-Huset Knowing Is All)  
O &E: L. D. Nielsen & P. Jørgensen, 9230 Svenstrup J.  
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, prima 
skalle, god hals, udmærket krop og benstammer, normalt vinklet, udmærket bevægelser, en anelse lavt 
ansat hale, god pels, godt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK3.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 



202 Zit-No´s de Lux 2887/95 f. 6.11.1995  
(CH Schnauzer-Huset For The Stars x CH Zit-No American Beauty)  
O & E: H. & M. Iversen, 8900 Randers.  
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplaceret øjne, god skalle, 
udmærket hals, en anelse kraftig krop, passende benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden 
og bag, en anelse ustabilt for, god pels, godt temperament. 
1Å.3V.  

203 Starlings Brideshead Revisited 22540/98 f. 12.11.1998  
(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  
O: M. Stæhr-Nielsen,E: H. Jeppesen, 4690 Haslev.  
Velproportioneret tæve, udmærket hoved og udtryk, korrekt bid, mørke øjne, udmærket snude og skalle, 
korrekt ansatte ører, prima hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt, korrekt ansat 
og båret hale, udmærket pelskvalitet, godt temperament. 
1Å.2V.CK.BIK2.  

203a Schnauzerville's Afrodite 01324/98 f 25.12.1997 
(CH Gillegaard Kilroy x Zit-No's Eleanor Rigby)  
O & E: P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg. 
Velbygget velgående tæve, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
prima hals og krop, passende benstammer, korrekt vinklet, en anelse lavt ansat hale, prima bevægelser, 
udmærket pels, godt temperament. 
1Å1V.CK.BIK1CERT.BIR.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

MELLEMKLASSE hanner sort 

204 Schnauzer-Huset Viridiflora 21553/1999 f..6.10.1999  
(CH Fixus Wanted x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All)  
O: L. D. Nielsen & P. Jørgensen,E: Goran Markovic. 
Velbygget han, maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
prima hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden og bag skal være lidt 
mere stabil for, korrekt ansat hale, god pelskvalitet, godt temperament. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE tæver sort 

205 Fixus All You Need 01940/2000 f. 7.10.1999  
(CH Hassanhill's Williams x CH Fixus Double Combination)  
O: A. & J. Wallin,E: A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel.  
Velbygget tæve, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
prima hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, udmærket bevægelser, god pels, godt temperament. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

BABYKLASSE haner sort/sølv 

206 Never Forget´s Alf The First 18251/2000 f. 5.10.2000  
(Scedir Alfred Hitckock x CH Stena Stamm´s Guess Who)  
O & E: H. Andersen, 9560 Hadsund. 
5 mdr han, udmærket hoved og korrekt udtryk, korrekt bid, velplaceret øjne, god skalle, kunne have en 
anelse kraftigere hals, udmærket krop for alderen, passende benstammer, normalt vinklet, kunne bevæge 



sig mere frit, god pelskvalitet, godt temperament. 
SL.Bedste Baby 3. 

207 Never Forget´s Alme 18253/2000 f. 5.10.2000  
(Scedir Alfred Hitckock x CH Stena Stamm´s Guess Who)  
O: H. Andersen,E: H. Olsen. 
Han af god størrelse, maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, udmærket skalle, prima 
hals og krop for alderen, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden, endnu lidt ustabilt 
for, god pels, godt temperament. 
SL.Bedste Baby 2. 

BABYKLASSE tæver sort/sølv 

208 Never Forget´s Addy Darling 18252/2000 f. 5.10.2000  
(Scedir Alfred Hitckock x CH Stena Stamm´s Guess Who)  
O: H. Andersen,E: P. Hedegaard, 9850 Hirtshals. 
5 mdr. velbygget og velgående tæve, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, udmærket 
hals og krop, gode benstammer, korrekt vinklet, prima bevægelser for alderen, udmærket pels, godt 
temperament. 
SL.Bedste Baby 1. 

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 

209 Stena Stamm's Known By All 18481/99 f. 24 09.1999  
(Stena Stamm's Game Over x CH Scedir Fairplay-Na)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: P. Voss Pedersen & D. Kiær, 8660 Skanderborg.  
Han af passende størrelse, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid velplaceret mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, kunna have en anelse længere hals, udmærket krop, passende benstammer, normalt 
vinklet, bevæger sig udemærket, god pels og farve, godt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 

210 Nero-Argento´s Diavelo 21112/1998 f. 5.11.1998  
(CH Nero-Argento´s Alfa Romeo x CH Nero-Argento´s Bella Bellissima)  
O: A. Lange,E: L. Jessen & J. Klausen. 
Velbygget og velgående han, prima kvalitet, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, prima hals og 
krop, gode benstammer, velvinklet, korrekt ansat hale, prima kvalitet af pels, godt temperament. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 

211 Stena Stamm's Guess Who 09397/98 f. 23.04.1998  
(CH Bandsman's Why Not x CH Feldmar Blind Faith)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: H. & A.-K. Andersen, 9560 Hadsund. 
Velkroppet tæve, prima bevægelser, der forsvare sit championat vel. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 

212 Stena Stamm´s Maggie Mae 05190/2000 f. 21.03.2000  
(Scedir Alfredhitckock-Na x CH Stena Stamm´s C´est La Vie Baby)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: H. Andersen, 9560 Hadsund . 
14 mdr tæve af passende størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, tangbid, udmærket snude og 
skalle parti, mørke øjne, udmærket hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra 



siden, en anelse højt ansat hale, kunne bevæge sig mere stabilt i fronten, god pels, godt temperament. 
2UKK.  

213 Nero-Argento´s Hello Donna Graziosa 03540/2000 f. 26.02.2000  
(CH Stena Stamm´s Hotte Huge x CH Nero-Argento´s Bella Bellissima)  
O: A. Lange,E: A. Lange /C/o A.M. Lausten.  
Tæve af god størrrelse, velskåret ffeminint hoved, godt udtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, 
udmærket snude og skalle, en anelse højt ansatte ører, prima hals og krop, gode benstammer, normalt 
vinklet, udmærket bevægelser, god pels, godt temperament. 
1UKK.1V.CK.BIK2.CERT.  

214 Stena Stamm´s Off Roader 05807/2000 f.28032000  
(CH Nero-Argento´s Alfa Romeo x Art Deco Venivici)  
O & E: A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel . 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, udmærket hals, lidt rund i 
brystkassen, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden og bag, en anelse løs i fronten, 
kunne være lidt stridere i pelsen, godt temperament. 
1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 

215 Dan-Schnauz Quassia 12126/1999 f.11061999 
(CH Northstar´s Midnight Sun x CH Dan-Schnauz Nice Lady-Li)  
O&E: K. Dige Olsen 4220 Korsør. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 

216 Nero-Argento´s Delizia 21116/98 f.5111998  
(CH Nero-Argento´s Alfa Romeo x CH Nero-Argento´s Bella Bellissima)  
O: A. Lange,E: R. Vestergaard. 
Tæve i største lag, feminint hove, udmærket udtryk, korrekt bid, velplaceret mørke øjne, god skalle, 
udmærket hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt, udmærket pels, godt 
temperament. 
1Å.1V.CK.BIK3.  

UDEN FOR BEDØMM. tævet sort/sølv 

217 Stena Stamm´s Kiss Me Quick 18484/99 f.24091999  
(Stena Stamm´s Game Over x CH Scedir Fairplay-Na)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: I. Reventlow. 

 


