
  

Dvk udstilling i Gjern d.7-04-2001. 

Dommer : Mogens Slot Hansen,Danmark. 

Sort sølv 

Bedste han 

Nero Argento's Diavolo 

Bedste tæve 

Schnauzerlyst's Danish Dream 

Girl 
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Bedste han 

Klondaikes Gambler 

Bedste tæve 

Chinon's Live N Jive 

Peber salt 

Bedste tæve 

Starlings Cavalleria Rusticana 

Bedste han 

Chelines El-Pescadilla 

 

 

 

 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
72 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. 

6 mdr fortrindelig hanhvalp, for alderen meget velkroppet, herligt hoved og udtryk, velansatte og 

velbårne ører, velformede mørke øjne og godt bid, god hals, korrekt over og underlinie, ganske god 

ribbensbue, for alderen flotte bevægelser, dejligt parallelt, endnu lidt løs i fronten, for alderen god 

pelsstruktur, fin med skæg og bryn. 

SL.Bedste Hvalp 1. 

73 Schnauzerlyst´s Free Styler 16846/2000 f.17.09.2000  

(Stena Stamm´s Known By All x CH Schnauzerlyst´s Danish Dream Girl)  

O: L.Bach & J.Nielsen,E: D.& M. Kiær, 8660 Skanderborg. 

Velbygget hanhvalp, god størrelse, maskulint hoved af god længde, godt bid, velansatte ører, god 

hals, god længde i ryggen, god haleansat, for alderen god dybde i kroppen, acceptable vinkler, 

velformede faste poter, bevæger sig ganske godt fra siden, lidt trangt bag, endnu lidt vævende i 

front, udmærket pelsstruktur. 

SL.Bedste Hvalp 3. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 



74 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. 

6 mdr tævehvalp, feminint hoved og udtryk, velpigmenteret og mørke øjne, velansatte ører, 

udmærket hals og overlinie, tilstrækkelig dybde i kroppen, lidt stejl i front, passende vinklet bagtil, 

bevæger sig ganske godt bagtil, en smugle padlende front, for alderen god pels. 

SL.Bedste Hvalp 4. 

75 Schnauzerlyst´s Forever And Ever 16850/2000 f.17.09.2000  

(Stena Stamm´s Known By All x CH Schnauzerlyst´s Danish Dream Girl)  

O: L.Bach & J.Nielsen,E: L.Bach & J.Nielsen, 7430 Ikast. 

6 mdr veludviklet tævehvalp, meget velproportioneret, meget velskåret og feminint hoved, mørke 

øjne, velpigmenteret, biddet endnu ikke helt på plads, veludviklet brystkasse, godt forbryst, 

velvinklet for og bag, for alderen ganske gode aktive bevægelser, flot med skæg og bryn. 

SL.Bedste Hvalp 2. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 

76 DKCH KLBCH Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 f.15.08.1998  

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

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

Hanhund af god størrelse, herligt maskulint hoved af korrekt længde, velansatte og velbårne ører, 

god hals, god over og underlinie, veludviklet ribbensbue, udmærket forbryst, som dog kunne være 

endnu mere markeret, hvis den havde været lidt mere vinklet i front, velvinklet bag, gode 

bevægelser fra siden, lidt trang bagtil, udmærket pelskondition, godt temperament. 

1CH.1V.CK.BIK3.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 

77 Stena Stamm´s Most Wanted 05189/2000 f.21.03.2000  

(Scedir Alfred Hitchkock-Na x CH Stena Stamm´s C´est La Vie Baby)  

O: A.Bak Nielsen & S. Madsen,E: D.Volert, 8600 Silkeborg. 

Ung hanhund, velkroppet og velproportioneret, korrekt størrelse, godt hoved og udtryk, korrekt bid, 

flot hals, korrekt overlinie, velansatte hale, for alderen udmærket dybde i kroppen, gode bevægelser, 

rimelig parallel for og bag, acceptable pels af god struktur, god med skæg og bryn, godt 

temperament. 

1UKK.1V.CK.BIK2.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 

78 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. V.Pedersen & D. Kiær, 8660 Skanderborg. 

Hanhund af god størrelse, dejligt kompakt, korrekt hoved og udtryk, velpigmenteret, kunne have 

lidt længere hals, god over og underlinie, kunne have lidt mere forbryst, gode bebstammer, sunde 

faste poter, velvinklet bagtil, lidt knap i front, gode bevægelser fra siden, lidt trang bagtil, udmærket 

pelsstruktur. 

1MK.1V.CK.  



ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 

79 Kom-On Morris 02490/99 f.30.01.1999 

(CHU skinkaid-Na Del Guidante x Kritte)  

O&E: J. & G. Larsen, 3230 Græsted. 

Hanhund af god størrelse, ganske godt hoved og udtryk, velformede mørke øjne, korrekt placerede 

ører, stramt saksebid, flot hals og overlinie, velansat hale, veludviklet ribbensbue, veludviklet i 

kroppen, meget flotte bevægelser fra siden, lidt trangt bagtil og lidt løs i front, god pelsstruktur, 

godt temperament, godt fremvist. 

1Å.2V.CK.BIK4.  

80 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. 

Meget velproportioneret hanhund, velskåret hoved, korrekt saksebib, god længde på halsen, stærk 

overlinie, godt forbryst, og god dybde i kroppen, korrekte bevægelser dejligt parallelt bagtil, dejlig 

pelsstruktur, godt med skæg og bryn. 

1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

81 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 København NV. 

Hanhund af god størrelse, ganske godt hoved og udtryk, velpigmenteret, fremstår en anelse tung, 

grundet den lidt korte hals, udmærket forbryst, ganske god overlinie lidt for faldende i krydset, 

kunne ønske lidt mere benstammer, udmærket vinklet for og bag, bevæger sig acceptablt fra siden, 

men noget indfodet bagtil. 

2Å.  

82 Bravo's Noir Aldonis De Fionia 09466/97 f.25.04.1997  

(CH Standing Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad)  

O: E. M. Belmann,E: K. M. Simonsen, 5290 Marslev. 

Hanhund af god størrelse med gode proportioner, godt hoved og udtryk, tilstrækkelig hals, god over 

og underlinie, veludviklet brystkasse, normale benstammer, lidt stejl i fronte, udmærket vinklet 

bagtil, godt bevægelsesmønster, parallel bagtil, god pelsstruktur, godt temperament, må ikke blive 

tykkere. 

1Å.3V.  

SENIORKLASSE hanner sort/sølv 

83 INTCH DKCH KLBCH SCH DCHKLB DCHVDH PLCH FCH Uskinkaid-Na Del 

Guidante 20367/94 f.21.12.1993  

(CH Rampage's Rare Commodity x CH Feldmar Little Jewel-Na)  

O: L. Kunderfranco,E: D. Neertoft & J. P. Andersen, 2720 Vanløse. 

Seniorhan i flot kondition, meget velproportioneret, meget flot maskulint hoved, velansatte ører, flot 

saksebid, flot hals og overlinie, korrekt ansat hale, godt forbryst, god dybde i kroppen, gode 

benstammer og vinkler, og bevæger sig helt uden anmærkninger, med godt temperament, forsvarer 

godt et ck. 

1S.1V.CK.Bedste Senior 1. 



CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  

84 KBHV90 BESG91 DKCH KBHV91 KLBCH DCH VDHCH INTCH Scedir Lucille 

16081/90 f.1.10.1989  

(CH Feldmar Scedir Midnite Dream-Na x Scedir Chessef)  

O: F. Fabio,E: A.Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 

Tæve i formidabel kondition alderen taget i betragtning, flot velskåret feminint hoved, godt bid, 

velansatte ører, velpigmenteret, flot hals og overlinie, god dybde i kroppen, godt forbryst, gode 

benstammer og poter, velvinklet, harmoniske bevægelser, udmærket pelsstruktur, lidt bløde benhår, 

vel fremvist. 

1CH.2V.CK.BIK4.  

85 DKCH Schnauzerlyst's Danish Dream Girl 15035/98 f.10.07.1998  

(CH Bandsman's Why Not x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer) 

O&E: J. M. Nielsen & L. Bach, 7430 Ikast. 

Feminin tæve, god størrelse, velproportionet, god længde på hovedet, korrekt ansatte ører, velbårne, 

flot hals og overlinnie, udmærket forbryst, veludviklet ribbensbue af god længde, gode benstammer 

og poter, udmærket bevægelser, dejligt parallelt, kunne dog vises med lidt mere temperament, flot 

med skæg og bryn. 

1CH.1V.CK.BIK1.KLUBCERT.BIM.  

86 DKCH 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. 

Tæve af god størrelse, fremstår en anelse luftig, velskåret feminint hoved, korrekt saksebid, hals af 

korrekt længde, god over og underlinie, rimeligt markeret forbryst, ribbensbue af god længde, 

normalt vinklet for og bag, gode bevægelser for og bag, pelsen kunne være mere ru på nogle dele af 

kroppen, godt med skæg og bryn. 

1CH.4V.  

87 DKCH KBHV00 Aqui In The Mood 19086/98 f.17.09.1998  

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

O&: D.Neertoft, 2720 Vanløse. 

Harmonisk tæve med god substans, hoved af god længde, feminint udtryk, god længde på halsen, 

god overlinie, velmarkeret forbryst, veludviklet ribbensbue, gode benstammer og vinkler, bevæger 

sig godt og aktivt fra siden, lidt trangt bagtil, god farve og pels. 

1CH.3V.CK.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv  

88 Stena Stamm´s Off Roader 05807/2000 f.28.03.2000  

(CH Nero-Argento´s Alfa Romeo x Art Deco Venivici)  

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

12 mdr tæve, god udvikling, feminint hoved, godt bid, korrekt med skæg og bryn, god hals og 

overlinie, tilstrækkelig dybde i kroppen, normale benstammer, korrekt samlede faste poter, 

veludviklet ribbensbue, bevæger sig godt fra siden, men noget trang bagtil, endnu lidt blød i pelsen, 

på nogle dele af kroppen. 

1UKK.2V.  



89 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. 

Ej mødt. 

90 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. 

Meget harmonisk tæve, fortrinlige proportioner, feminint hoved, korrekt næseparti, velpigmenteret, 

god længde på halsen, velansat hale, udmærket forbryst, veludviklet ribbensbue af god længde, 

flotte bevægelser, specielt parallelt bagtil, god pelsstruktur, godt temperament. 

1UKK.1V.CK.BIK3.Bedste Unghund. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  

91 Dan-Schnauz Quassia 12126/1999 f.11.06.1999  

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

O&E: K. Dige Olsen, 4220 Korsør.  

Tæve af god størrelse, godt hoved af korrekt længde, velpigmenteret, god hals og overlinie, velansat 

hale, ganske godt forbryst, veludviklet ribbensbue, ganske harmoniske bevægelser, kunne dog have 

haft noget mere drive hvis bagparten havde været lidt mere vinklet, god pelsstruktur, udmærket 

skæg og bryn, ørerne burde være sorte, godt temperament. 

1MK.1V.CK.BIK2.Bedste Mellemklasse. 

92 Nero Argento's Ferrari Fantastica 21045/99 f.29.11.1999  

(CH Sercatep Falkendal Aces High x CH Nero Argento's Carissima)  

O: A. Lange,E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 

17 mdr tæve, fremstår endnu lidt luftig og højtstillet, ganske godt hoved, måske en anelse kort i 

forhold til kroppen, ganske god hals, lige overlinie med velansat hale, bevæger sig endnu noget løs 

og noget indfodet bagtil, udmærket pelskvalitet, kunne være lidt renere i farven, specielt på forben. 

2MK.  

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 

93 KBHV90 BESG91 DKCH KBHV91 KLBCH DCH VDHCH INTCH Scedir Lucille 

16081/90 f.1.10.1989  

(CH Feldmar Scedir Midnite Dream x Scedir Chessef)  

O: F. Fabio,E: A.Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 

Se kat.nr. 84. 

Kompliment for den meget flotte kondition. 

1V.1V.CK.Bedste Veteran 1. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 

94 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARS GBCH Klondaikes Gambler 

02885/93 f.7.01.1993  



(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)  

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

Forrtrinlig hanhund, korrekt størrelse, godt hoved og udtryk, mørke øjne, velpigmenteret, korrekt 

med skæg og bryn, flot hals, god over og underlinie, gode benstammer og vinkler, harmoniske og 

korrekte bevægelser, en smugle trang bagtil, god pelsstruktur, godt temperament, i god kondition. 

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

95 DKCH Fixus Wanted 15146/98 f.29.09.1997  

(CH Fixus Double Connection x CH Fixus My Light)  

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

Lidt stor, let højtstillet men harmonisk hanhund, maskulint hoved og udtryk, hoved af god længde, 

god hals og overlinie, let for falddende i krydset med deraf noget lavt haleansats, veludviklet 

ribbensbue, gode benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden, udmærket bagtil men 

noget vævende i fronten, udmærket pelskvalitet. 

1CH.2V.  

MELLEMKLASSE hanner sort 

96 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: G. Markovic. 

Hanhund af god størrelse, udmærkede proportioner, flot hanhundehoved, af korrekt længde, god 

hals og overlinie, stærk ryg, en anelse trang i front, veludviklet ribbensbue af god længde, gode 

benstammer, bevæger sig fint i bagparten med godt drive, en lille smugle vævende i front, velansat 

hale, flot med skæg og bryn, desværre er pelsen på dagen meget blød og noget bølget, derfor 

premieringen. 

2MK.  

ÅBENKLASSE hanner sort  

97 Herkulis Black-Xido 04671/99 f.20.03.1999  

(Herkulis Black Waldi x CH Herkulis Sanne)  

O: R.Hansen,E: E.M. Karkov, 6760 Ribe. 

Hanhund af god størrelse men mangler noget kønspræg, lidt ubetydeligt hoved, godt bid og 

velansatte ører, tilstrækkelig hals, udmærket overlinie, lidt lav haleansats, lidt knap vinklet for og 

bag, ganske gode bevægelser fra siden, en smugle kohaset bag, udemærket pelskvalitet, godt 

temperament. 

3Å.  

SENIORKLASSE hanner sort 

98 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARS GBCH Klondaikes Gambler 

02885/93 f.7.01.1993  

(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)  

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

Se kat. nr 94 

kompliment for konditionen. 

1S.1V.CK.Bedste Senior. 



CHAMPIONKLASSE tæver sort  

102 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. 

Harmonisk velbygget tæve, feminint hoved og udtryk, velformede mørke øjne, velplacerede ører, 

god hals, stående god overlinie, tilstrækkelig forbryst, veludviklet ribbensbue, gode benstammer og 

vinkler, udmærkede bevægelser når hun kommer i rette tempo, desværre er pelsen på dagen ikke i 

kondition, derfor ingen ck. 

1CH.1V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort  

99 Coelio's Dulcinea 02150/2000 f.25.01.2000  

(CH Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese)  

O&E: M.-L. Ricard, 2900 Hellerup. 

Tæve af god størrelse, feminint hoved og udtryk dog lidt kort, udmærket hals, god overlinie, en 

anelse lang i lænden. korrekt haleansats, kunne bruge lidt mere forbryst og med alderen mere dybde 

i kroppen, udmærket ribbensbue, som dog kommer til at virke en smugle kort da hun er lidt lang i 

lænden, tilstrækkelig velvinklet, acceptable bevægelser fra siden, lidt ustabilt i front. 

1UKK.  

MELLEMKLASSE tæver sort  

100 Chinon's Live N Jive 21504/99 f.24.11.1999  

(CH Missike's Blackmagic Kick-Off x CH Chinon's Babydoll)  

O&E: H. Agerskov, 2720 Vanløse. 

Harmonisk tæve, elegant med smukke linier, godt hoved, kunne være lidt længere i næsepartiet, 

velformede øjne, velansatte ører, god overlinie, korrekt dybde i kroppen, veludviklet brystkasse, 

ribbensbue af god længde, velvinklet for og bag, udmærket bevægelser, godt temperament, godt 

fremvist, god pelskvalitet. 

1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

ÅBENKLASSE tæver sort  

101 Bravo's Noir Abby De Fionia 09469/97 f.25.04.1997  

(CH Standing Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad)  

O: E. M. Belmann,E: E. Belmann & L. B. Biilmann, 5750 Ringe. 

Harmonisk tæve, gode proportioner, godt hoved og udtryk, mørke øjne, tilstrækkelig længde på 

halsen, en smugle blød i sin overlinie, tilstrækkelig forbryst, lidt stejl i sin front, velvinklet bagtil, 

bevæger sig godt men kunne dog udvise lidt mere temperament, udmærket pelskvalitet. 

1Å.1V.CK.BIK2.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 



103 Klondaikes Sorcery 20913/2000 f.14.11.2000  

(CH Gillegaard Kilroy x CH Klondaikes Next Please)  

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

Baby han, maskulint hoved af god længde, godt næseparti, god hals, korrekt længde i ryggen, 

velansat hale, for alderen flot forbryst som også skyldes den gode vinkling for, udmærket 

bagbensvinkler, for alderen udmærket dybde, for alderen meget fine bevægelser, dejligt 

temperament, pels i god udvikling, velfremvist. 

SL.Bedste Baby 2. 

BABYKLASSE tæver peber/salt  

104 Helar´s Kiki Dee 19165/2000 f.8.11.2000  

(Karlshof Kopi V. Kaptain Kidd x CH Starling´s Berwick-Upon-Tweed)  

O: H. Gadeberg & L. Hansen,E: P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg. 

Tævehvalp med fortrinlige proportioner, feminint hoved, velformede mørke øjne, godt pigmenteret, 

flot hals og overlinie, god længde i kroppen, godt forbryst, veludviklet ribbensbue, god dybde i 

kroppen for alderen, god benstamme og vinkler, for alderen meget fine bevægelser, godt 

temperament. 

SL.Bedste Baby 1. 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 

105 Præstekjær´s Antonio 15040/2000 f.21.08.2000  

(Penland Portman x Starlings Kaksi) 

O&E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 

Solid hanhvalp med god masse (må ikke blive tykkere) velskåret hoved og godt udtryk, velformede 

mørke øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals, korrekt længde i ryg, gode benstammer, flot dybde 

i kroppen for alderen, gode bevægelser fra siden, udmærket parallelitet, god pelsstruktur. 

SL.Bedste Hvalp 1. 

106 Præstekjær´s Almanso 15039/2000 f.21.08.2000  

(Penland Portman x Starlings Kaksi) 

O: J. Præstekjær,E: R. K. Espersen, 7800 Skive. 

Harmonisk hanhvalp, maskulint hoved af god længde, velansatte ører, udmærket hals, god over og 

underlinie, udmærket dybde i kroppen for alderen, veludviklet men lidt kort ribbensbue, gode 

benstammer, fin pelsstruktur, godt temperament. 

SL.Bedste Hvalp 2. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 

107 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.  

Velbygget hanhund, god størrelse, maskulint hoved og udtryk, mørke øjne og velpimenteret, god 

hals, udmærket overlinie, tilstrækkelig dybde i kroppen, kunne have lidt mere markeret forbryst, 

velvinklet bagtil, gode og energiske bevægelser, korrekt med skæg og bryn, god pelsstruktur, kunne 

ønske lidt bedre fordeling salt/peber specielt på ryg. 

1CH.2V.CK.BIK4.  



108 KBHV98 NORDCH Chelines El-Pescadilla 19597/2000 f.7.04.1996  

(Chelines Made-In-USA x Chelines La Faraona)  

O: A. Velasco Sanches,E: C. Staunskær, 3250 Gilleleje.  

Meget flot og harmonisk hanhund, super proportioner, herligt hoved og udtryk, velansatte ører, flot 

hals og overlinie med korrekt halsansats, veludviklet ribbensbue af god længde, gode benstammer, 

meget velvinklet, ganske korrekt i bevægelserne, korrekt god pels med udmærket fordeling af s/p, 

godt temperament og godt fremvist. 

1CH.1V.CK.BIK1.KLUBCERT.BIM.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 

109 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. 

Flot hanhund, maskulin og velkroppet, herligt hoved og udtryk, velpigmenteret, korrekt med skæg 

og bryn, let flagrende ører, flot hals og overlinie, udmærket forbryst, gode benstammer, velvinklet 

for og bag, meget velgående, godt temperament, meget god farve og pelsstruktur. 

1MK.1V.CK.BIK2.CERT.Bedste Mellemklasse. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt  

110 Sourcils Coup De Hasard 23922/97 f.2.12.1997  

(CH Trixer Oppenheimer x CH Sourcils Adorable Duchess)  

O&E: L. Vig, 2800 Lyngby.  

Meget harmonisk, proportionelt hanhund, velskåret maskulint hoved, velansatte ører, mørke øjne og 

velpigmenteret, god overlinie med korrekt hale ansats, acceptable forbryst, korrekt dybde i kroppen, 

korrekt vinklet for og bag, bevæger sig med godt drive, god pelsstruktur, god fordeling s/p. 

1Å.1V.CK.BIK3.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  

111 NORV00 DKCH Starlings Cavalleria Rusticana 06163/99 f.3.03.1999  

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

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

Meget elegant champion, gode proportioner, herligt hoved og udtryk, velpigmenteret, velansatte og 

velbårne ører, flot hals og overlinie, udmærket forbryst, god dybde og korrekt ribbensbue, 

velvinklet for og bag, harmoniske bevægelser, udmærket paralellelitet, flot pelsstruktur, velfordelt 

s/p, herligt temperament. 

1CH.1V.CK.BIK1.KLUBCERT.BIR.BIS3.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  

112 Solimans Grafitti 04927/2000 f.18.03.2000  

(CH Escorte Kuno x Solimans Rasmine)  

O&E: G. Hansen 4500 Nykøbing Sj. 

Ej mødt. 



113 Zit-No´s Hot Line 04459/2000 f.2.03.2000  

(Enjoy´s Soul Hunter x Zit-No´s De Lux)  

O&E: M.& H. Iversen, 8900 Randers. 

Ungtæve af god størrelse, gode proportioner, velskåret hoved, godt bid, korrekt ansatte ører, god 

hals, korrekt længde i ryggen, for alderen godt forbryst, udmærket dybde i kroppen, udmærket 

front, tilstrækkelig vinklet for og bag, ganske gode men meget forsigtig i sine bevægelser, synker en 

smugle i ryggen når hun går, udmærket pelskvalitet. 

1UKK.2V.  

114 Zit-No´s Hey Jude 04457/2000 f.2.03.2000  

(Enjoy´s Soul Hunter x Zit-No´s De Lux)  

O: M. & H: Iversen,E: A. Buchardt, 8900 Randers. 

En anelse tung tæve men god størrelse, godt hoved, udmærket pigmentering, tilstrækkelig hals, god 

overlinie og dybde i kroppen, normale benstammer, udmærket poter, bevæger sig godt fra siden, 

udmærket bagtil men noget padlende i front, kan bevæge sig med lidt mere temperament, udmærket 

pelskvalitet. 

1UKK.3V.  

115 Sourcils Graceland 08083/2000 f.23.04.2000  

(CH Karlshof Kristopher Kolumbus x CH Sourcils Adorable Duchess)  

O&E: L. Vig 2800 Lyngby. 

Harmonisk tæve, ganske gode linier, feminint hoved og udtryk, udmærket hals og overlinie, en 

anelse trang i front, normale benstammer og vinkler, udmærkede frie bevægelser, pels af god 

struktur. 

1UKK.1V.CK.BIK3. Bedste Unghund. 

MELLEMKLASSE tæver peber/salt  

116 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. 

God størrelse, udmærket hoved og udtryk, korrekt bid, kunne have lidt mere elegant hals, stående 

god overlinie, korrekt ansat hale, tilstrækkelig dybde i kroppen, normale benstammer og vinkler, 

ganske gode bevægelser, udmærket pelsstruktur, kunne dog ønske mig lidt mere salt/peber. 

1MK.3V.  

117 Gillegaard Venus 18309/99 f.23.09.1999  

(Gillegaard Quadratic x CH Gillegaard Pure Poison)  

O: C. Staunskær,E: L. & E.Nørmark Petersen, 5700 Svendborg. 

Tæve af passende størrelse, meget flot langstragt hoved med godt næseparti, velformee mørke øjne, 

flot med skæg og bryn, god hals og overlinie, god dybde i kroppen, veludviklet ribbensbue, kunne 

være lidt mere vinklet både for og bag, udmærkede bevægelser dog en anelse vævende i front, god 

pelskvalitet. 

1MK.2V.  

118 Sourcils Fleur De Lis 20389/99 f.11.11.1999  

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

O&E: L. Vig, 2800 Lyngby.  



Veludviklet tæve, god substans, gode proportioner, korrekt langstragt hoved, godt næseparti, 

velpigmenteret, udmærket hals over og underlinie, velvinklet for og bag, udmærket pels, 

velfremvist. 

1MK.1V.CK.BIK2.CERT.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  

119 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. 

Kompakt tæve, god størrelse, ganske godt hoved og udtryk, kunne dog være lidt længere i 

næsepartiet, udmærket hals, god længde i ryggen som dog er noget blød både stående og gående, 

veludviklet ribbensbue, god længde, normale benstammer og vinkler, bevæger sig ganske godt fra 

siden men noget indfodet bagtil, pelsen er ikke på dagen i aller bedste kondition. 

2Å.  

120 Ugly Duckling's Halfpenny 15679/99 f.11.08.1999  

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

O: P. & E. Nissen 4573 Højby. 

Ej mødt. 

SENIORKLASSE tæver peber/salt  

121 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 . 

Herlig velbygget proportionel tæve, godt hoved med god længde, velpigmenteret, velansatte lidt 

luftige ører, flot hals og overlinie, velansat hale, gode benstammer, korrekt dybde i kroppen, 

velvinklet for og bag, meget flotte bevægelser fra siden, lidt trang bag, god pelsstruktur, flot 

kondition. 

1S.1V.CK.Bedste Senior. 

 


