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DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
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. 
Kraftig af god størrelse, med dejligt hoved og godt udtryk, god ørerbæring, god halslængde og god overlinie, 
veludfyldt krop af passende længde, god strid pels på kroppen, dog lidt for rigeligt og bløde benhår, gode 
bevægelser. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt  
Sourcils Furilo Junior 20392/99 f.11.11.1999  
(CH Forsis Salte Kajser Kavat x CH Sourcils Bouquet Garni)  
O:L. Vig E:G. Olsen, 4000 Roskilde. 
Velskabt af fin størrelse, med udmærket hoved og godt udtryk, passende halslængde, velanlagt skulder og 
god ryglinie, en anelse lavt ansat hale, velvinklet bagkrop, god pelsstruktur, dog rigeligt bløde benhår, 
udmærket bevægelser. 
1MK.1V.CK.BIK2.CERT.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
DKCH Gillegaard Luicella 26369/95 f.24.09.1995  
(CH Gill Mecky Von Altenstadt x Gillegaard Jessica)  
O:C. Staunskjær,E:P. & E. Nissen, 4573 Højby. 
Tæve af passende størrelse, med velformet hoved og godt udtryk, men noget lette øren, udmærket hals og 
ryglinie, velvinklet bagkrop, god brystdybde, noget kort overarm, god pelsstruktur, træder noget snævert bag. 
1CH.1V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
Gillegaard X-Pect 05977/2000 f.04042000 
(Enjoy´s Soul Hunter x CH Gillegaard Karoline) 
O:C.Staunskær,E: K.&Å. Jensen, 3730 Neksø. 
Velbygget tæve af god størrelse, med udmærket hoved og godt udtryk, god ørerbæring, velproportioneret 
krop, velvinklet bagkrop, god brystdybde, udmærket bevægelse, desværre ikke i bedste pelskondition. 
1MK.1V.CK.BIK2. 

Ugly Duckling'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 Højby. 
Velproportioneret tæve af passende størrelse, med velformet hoved og godt udtryk, udmærket hals og god 
overlinie, dog lidt for afskydende kryds, god brystdybde og god front. udmærket bevægelser, er ikke i bedste 
pelskondition. 
1MK.2V.  

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. 
Velbygget tæve af god størrelse, næsepartiet kunne ønskes en smule kraftigere, men ellers godt udtryk og 
god ørerbæring, god overlinie, velvinklet bagkrop, udmærket front og god brystdybde,ganske god 
pelsstruktur dog noget bløde benhår, udmærket bevægelser. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  



DVÆRGSCHNAUZER SORT  

ÅBENKLASSE tæver sort  
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.. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Velproportioneret tæve af passende størrelse, med udmærket hoved og godt udtryk, god ørerbæring, god 
hals og overlinie, samt velvinklet bagkrop, udmærket front og god brystdybde, god pelsstruktur, udmærket 
frie bevægelser. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
Lejacks Quel Jeune Femme S 22250/2000 f. 20.03.2000 
(CH Missike´s Blackmagic Kick-Off x Lejacks Vilda Matilda) 
O & E: L. Espenkrona, Sverige.  
Velbygget og velproportioneret tæve af passende størrelse, med udmærket hoved og udtryk, god 
halslængde og god overlinie, velvinklet bagkrop, god front og god brystdybde, god pelsstruktur med 
udmærket pigmentering, samt udmærket frie bevægelser. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv  
Stena Stamm's Double Trouble 13708/97 f.13.06.1997  
( Art Deco Unclesam x CH Scedir Fairplay-Na)  
O&E: A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Velbygget tæve af god størrelse, med velskåret hoved og godt udtryk, god ørerbæring, god hals og skulder, 
god brystdybde, men lidt for afskydende kryds og lavt ansat hale, pelsen er god af struktur men noget kort 
på dagen, udmærket frie bevægelser. 
1Å.1V.  

 


