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Sort sølv 

Bedste tæve: 

Scedir Shirley Tempol-Na  

Bedste han: 

Uskinkaid-Na Del Guidante  

Sort 

Bedste han : 

Standing Van De Havenstad 

Bedste tæve: 

Chinon's Let's Boogie 

Peber salt 

Bedste han: 

Gillegaard On The Rocks  

Bedste tæve: 

Starlings Berwick-Upon-Tweed  

 

 

 

 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

BABYKLASSE hanner sort/sølv 
1 Schnauzerville's Defender 06866/2001 f. 28.03.2001  

(Stena Stamm's Known By All x Schnauzerlyst's Caribbean Girl)  

O:P. & G. Voss Pedersen E:H. Selmer & J. Mogensen, 8362 Hørning. 

5 måneder hanhvalp, prima størrelse, velskåret hoved med god længde på skalle og næseparti gode 

paralelle linier i hovedet, lidt for runde øjne, velansatte øre, prima hals og overlinie, acc. front men 

har fremskudte skuldre, dejlig kort ryg, velbåret og velansat hale, normalt vinklet bag, bevæger sig 

godt bag, lidt vid fremme, god farve, dejlig strid pels. 

SL.Bedste Baby. 

2 Hassanhill's Glorias Eyes 10865/2001 f. 15.04.2001  

(CH Hassanhill's Riwer x CH Hassanhill's Wittelsbach)  

O:B. & C. Skalin E:A. B. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 

4 måneder prima størrelse godt helhedsindtryk, acc hoved, kunne have lidt mere længde på skallen i 

forhold til næsepartiet lidt for rundt skallet tag, prima udtryk, gode små ovale øjne, godt næseparti, 

smuk hals og overlinie, lidt for vid i fronten godt vinklet bag, har godt masse i kroppen, acc 

benstammer, bevæger sig med et herligt drive med lidt for vid fremme, herlig strid pels, prima 

farve. 

SL.2 Bedste Baby 



HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
3 Nero Argento's Julius Cæcar 01952/2001 f. 29.01.2001  

(CH Nero Argento's Alfa Romeo x Scedir Quellabella-Na)  

O:A. Lange E:K. Daugaard Nielsen, 5250 Odense SV.  

7 mdr god størrelse, prima parall i hovedet, flot bid, kunne have bedre udtryk, lidt for store og runde 

øjne, prima forhold mellem skalle og næseparti, har velansatte men bær desværre sine øre over det 

tilladte niveau, smuk hals, prima overlinie, lidt for fladt kryds, herligt vinklet bag for stejl fremme, 

kunne have lidt mere masse i kroppen, prima farve og pelsbevæger sig med masser af stil og meget 

parallelt. 

SL.3. 

4 Aqui Moonlight Fantasy 02897/2001 f. 10.02.2001  

(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Aqui It's Showtime)  

O:D. Neertoft E:H. Rehder & B. Jordal, 4100 Ringsted.  

6 mdr skal ikke blive større, har et velskåret hoved, prima længde skallenæseparti godt bid, prima 

udtryk, velansat med stadig lidt luftige øre, god hals og overlinie, godt have lidt mere vinkler 

fremme og bag dejlig kort ryg god masse i krop og ben stammer, prima farve, god strid pels, men 

stadig lidt bløde benhår, bevæger sig acc fremme men lidt kort og trippende bag. 

SL.2.  

5 Aqui Moonlight Flash 02898/2001 f. 10.02.2001  

(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Aqui It's Showtime)  

O:D. Neertoft E:M. & A. G.Hvirvelkær Skou, 5260 Odense S. 

6 mdr gammel han, prima størrelse, har et meget velskåret hoved, prima forhold skalle næseparti 

godt udtryk, meget udfyldt næseparti, godt bid, velansatte øre, kunne have lidt mere hals, prima kort 

og kompakt krop, velvinklet, gode benstammer, bevæger sig med masser af drive, acc farve. 

SL.1.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
6 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.  

Han af prima størrelse, godt helhedsindtryk velskåret hoved prima forhold skalle hoved næseparti 

godt udtryk korrekt bid gode paralelle linier kunne have lidt mere hals herlig overlinie dejlig kort 

ryg, prima masse i krop og benstammer men kunne godt være lidt mere samlet i fronten godt vinklet 

herlig korte haser, prima farve og pels, bevæger sig meget racetypisk. 

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

7 DKCH Helar's Jet-Z Joker 02339/99 f. 11.02.1999  

(CH Nero Argento's Alfa Romeo x Helar's Hotlips)  

O:H.-A. Gadeberg & L. Hansen E:L. & H. C. Smedegaard, 2600 Glostrup. 

Prima størresle, godt helhedsindtryk kunne have et lidt bedre og kraftigere udfyldt nseparti gode 

paralelle linier i hovdet, prima udtryk, herlig hals og overlinie, med god kort ryg velansat hale, 

ganske god masse i kroppen kunne godt have lidt mere benstammer, bevæger sig med masser af 

udstråling god strid pels kunne godt være lidt renere i farven. 

1CH.2V.CK.BIK3.Klubcert.  



8 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. 

God størrelse, prima hoved god længde på skalle og næseparti paralelle linier kunne et bedre udtryk 

lidt store og runde øjne velansatte øre acc hals, god kort ryg har fremskudt skulder for kort overarm, 

god masse i kroppen lidt mere vinkler ønskelig prima strid pels god farve bevæger desværre alt for 

vidt fremme og for kort trippende bag. 

1CH.3V.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
9 Dan-Schnauz Midnight Champ 04407/2000 f. 26.03.2000  

(CH Northstar's Midnight Sun x Dan-Schnauz One And Only)  

O:K. Dige Olsen E:M. Jessen, 3670 Veksø Sjælland.  

Ej mødt. 

10 Qyinas Kaikas N 18924/98 f. 11.09.1998  

(Rieskant Look Of Love x Quena Taifun)  

O&E:N. Lunde, Norge.  

to og et halvt år gammel han, prima størrelse, godt helhedsindtryk masser af stil, velskåret hoved, 

med dejlig længde på næse og skalle parti, men desværre lidt rund skalle godt bid velansatte øre 

smuk hals og overlinie, kunne være en anelse korte i lændepartiet velansat hale godt vinklet men 

lidt mere fremme ønskeligbevæger sig med af udstråling, men for vid fremme, god strid pels med 

lidt for bløde benhår, bevæger sig med masser af stil. 

1Å.4V.CK.BIK2.CERT.  

11 Nero Argento's Ducachi 21113/98 f. 5.11.1998  

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

O&E:A. Lange, 7400 Herning. 

Han af acc størrelse, har et velskåret hoved, prima udtryk flot bid, velansatte øre, der et lidt tunge 

men bæres korrekt acc hals, er desværre lidt for let i fronten, skal have mere forbryst, har en god 

overlinie, men kunne være en anelse kortere i lænden velansat hale godt vinklet bag prima korte 

haser, bevæger sig med godt drive. 

2Å.  

12 Kom-On Morris 02490/99 f. 30.01.1999  

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x Kritte)  

O&E:J. & G. Larsen, 3230 Græsted.  

Prima størrelse, godt helhedsindtryk, velskåret hoved, men kunne godt have en anelse længere 

næseparti må ikke blive grovere i skallen, godt udtryk godt bid velansatte øre, lidt mere hals 

ønskelig herlig kort ryg, prima masse i kroppen, velansat hale kunne have lidt mere vinkler normale 

vinkler bag, god strid pels, kunne have lidt stridere benhår god farve bevæger sig godt. 

1Å.2V.CK.BIK4.  

13 Chinon's Danish Dutch N'dashing 03764/95 f. 8.01.1995  

(CH Kevin-Oerel V.D. Asanda x CH Klondaikes Wish Me Luck)  

O:H. Agerskov E:R. L. & R. Ussing, 2840 Holte. 

Han i groveste lag, acc størrelse, har et veludfyldt næseparti flot bid, kunne have en ædlere skalle, 

velansatte øre, skal have noget mere hals, bør være mere stabil i fronten, god masse i kroppen, 



desværre ikke korrekt overlinie karpe ryg, lidt lavt ansat hale, normalt vinklet bag, gode 

benstammer, har en god strid men lidt kort pels, prima farve, skal bevæge sig med mere drive og 

stil. 

3Å.  

SENIORKLASSE hanner sort/sølv 
14 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. 

Som nr. 6. 

Han med flot kondition ca otte år, lever helt op til typen af idag, ellers som nr.6. 

1S.1V.CK.Bedste Senior. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  
15 Dan-Schnauz Quassia 12126/99 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 prima størrelse meget elegant, velskåret hoved herlig længde på næse og skalle parti acc 

udtryk velansatte øre god hals og overlinie, kunne godt være lidt kortere i lændepartiet, ganske god 

front, men bør have noget mere vinkler bag gode haser, god masse i kroppen, prima strid pels dog 

for bløde ben god farve, bevæger sig ganske godt fremme men lidt for kort trippende bag. 

1CH.4V.  

16 KBHV00 DKCH 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.  

Prima størrelse, god helhedsindtryk, meget velskåret hoved, men for rund i skallen, prima hals og 

overlinie velansat og hale lidt for fremskudt skulder god kort ryg, korrekt vinklet bag med prima 

korte haser, god strid pels, acc farve, bevæger sig med masse af stil. 

1CH.2V.CK.BIK3.Klubcert.  

17 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. 

Kraftig bygget tæve, meget velskåret hoved med prima udtryk, har en dejlig længde på skalle og 

næseparti velansatte øre men disse er lidt for tunge prima hals og overlinie god kort ryg dejlig 

masse i kroppen godt vinklet bag, kunne have lidt mere vinkler fremme, bevæger sig med ganske 

godt afskub, kunne have en noget renere farve er meget mixet i silver/hvid aftgning men har en strid 

god pels på kroppen flot skæg og bryn. 

1CH.3V.  

18 DKCH KBHV96 NORV96 SCH KLBCH INTCH DCHVDH DCHKLB Scedir Shirley 

Tempol-Na 25959/95 f. 20.02.1995  

(CH Falkendal's King Of Diamonds x Scedir Ladyginevra-Na)  

O:F. Fabio E:A. Lange, 7400 Herning.  

Meget velbygget prima størrelse herlig helhedsindtryk, godt bid, kunne have en anelse mere hals, 

herlig kort ryg, korrekt masse i kroppen, godt vinklet, herlig forbryst, tip top farve og pels, kunne 



have lidt ædlere underlinie bevæger sig med et godt afskub. 

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

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv  
19 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. 

Sytten mdr gammel tæve, god størrelse prima helhedsindtryk, velskåret hoved kunne have lidt mere 

udfyldt under øjne prima skalle, godt bid, acc udtryk, lidt for lyse øjne, smukt båret og velansatte 

øre prima hals og overlinie velansat hale er normalt vinklet bag kunne have lidt mere vinkler 

fremme har god masse i krop og benstamme, prima pels og farve bevæger sig stiligt med godt 

afskub. 

1UKK.3V.  

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

11 mdr gammel prima størrelse, velskåret hoved, har gode paralelle linier, veludfyldt næseparti, acc 

udtryk, lidt for luftig båret øre, tangbid, god hals har dejligt kort ryg, men denne kunne være lidt 

atrammere, velansat hale, godt vinklet bag, har prima masse i kroppen, kunne have lidt mere vinkler 

fremme, prima strid pels acc farve. 

1UKK.2V.  

21 Cheskadelle Olympia 01330/2001 f. 24.09.2000  

(Yasmar's Magic Down Under x Cheskadelle Felicity)  

O:E. M Sharrock E:P. & G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg. 

11 mdr gammel dejlig helhedsindtryk kunne have et længere skalle og næseparti, godt bid, prima 

udtryk, velansatte øre prima hals herlig overlinie, godt vinklet fremme og bag, god masse i kroppen 

for alderen acc benstammer, smuk farve og pels, bevæger sig godt. 

1UKK.1C.CK.BIK2.CERT.  

22 Aqui Little Town Flirt 15943/2000 f. 31.08.2000  

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

O:D. Neertoft E:I. Grib, 2300 København S.  

Et år gammel tæve, god størrelse ganske godt hoved og udtryk, men helhedsindtrykket forstyrres af 

nogle meget livlige øre, ganske god udtryk, godt bid, lidt mere hals ønskelig, god kort ryg, velansat 

hale, kunne have lidt mere vinkler fremme og bag, god masse i kroppen, god strid pels, god farve, 

bevæger sig parallel bag, men lidt for kort og trippende, ganske godt fremme. 

2UKK.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
23 Dan-Schnauz Østi 05457/2000 f. 25.03.2000  

(Tetu Evita's Sir Connory x Dan-Schnauz Rosalia)  

O&E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør.  

Tæve af acc størrelse, har et velskåret hoved god længde i næse og skalleparti, korrekt bid, kunne 

have et bedre udtryk lidt for store og runde øjne acc øreansætning, mere hals ønskelig, acc front, 

dog med lidt for kort overarm, god overlinie, ganske god masse i kroppen, kunne have lidt mere 

vinkler bag, har god strid pels på kroppen men bør have noget klare og renere aftegninger bevæger 



sig acc. 

2MK.  

24 Nero Argento's Hallo Donna Graziosa 03540/2000 f. 26.02.2000 

(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Nero Argento's Bella Bellissima)  

O:A. Lange E:A. Lange C/o A.M.Laustsen, 8600 Silkeborg.  

Tæve med herlig størrelse velskåret hoved, der dog kunne ønskes længere skalle og næseparti godt 

bid velansatte øre lidt hals ønskelig herlig kort ryg godt masse i kroppen, bør kunne være vinkler 

fremme og bag, god strid pels, prima klare farver bevæger sig desværre for kort og trippende 

fremme og bag. 

1MK.1V.  

25 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 & A. Lange, 5690 Tommerup.  

Kraftig bygget tæve med prima helhedsindtryk velskåret hoved, dejlig veludfyldt næseparti, lidt for 

rund skalle, godt udtryk, velansatte øre, kunne have lidt mere hals, dejlig kort krop med god masse, 

kunne være lidt mere stabil i fronten, lidt fro fremskudt skulder, normalt vinklet bag, god strid pels 

gode farver, bevæger sig godt men lidt for vid fremme. 

1Å.1V.CK.BIK4.  

26 Søreviks Azita 18460/98 f. 4.09.1998  

(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x Klondaikes Uschi)  

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

En tæmmelig grov tæve, har et ganske godt hoved og udtryk, korrekt bid velansatte og bårede øre, 

men disse er i tungeste lag acc hals, en god overlinie er for tung i ryggen lidt for tung i sin 

underlinie, velansat hale, acc vinkler fremme og bag god masse i kroppen, bevæger sig paralellt 

med et acc afskub, men kunne godt have mere udstråling under bevægelse prima strid pels og gode 

farver. 

2Å.  

VETERANKLASSE tæver sort/sølv  
27 KBHV90 BESG91 DKCH KBHV91 KLBCH DCH VDHCH INTCH Scedir Lucille-Na 

16081/90 f. 1.10.1989  

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

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

Tolv årig tæve i flot kondition, velskåret hoved, godt udtryk, prima skalle og næseparti, god hals og 

overlinie, kunne være kortere i ryggen, velvinklet, prima pels og farve, bevæger sig racetypisk og 

ungdommelig at se på. 

1V.1V.CK.Bedste Veteran. 

AVLSKLASSE sort/sølv 

Kennel Aqui stiller en avlsklasse efter USKincaid Del Guidante bestående af kat. nr. 12, 16, 22, 26. 

En avlsklasse hvor jeg har lidt svært ved at se det udmærkede fader dyrs gode bygning og korrekte 

kropspro i stort alle afkom, ganske gode hoveder men klassen kunne generelt være mere homogen. 

1Præmie.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT  



BABYKLASSE hanner sort 
28 Birli's Funny Boy 04815/2001 f. 13.03.2001  

(Pepalfa's Hot-Hope x Birli Black Butter Fly Flip)  

O:B. Jacobsen E:H. Roland Jonsbak, 2970 Hørsholm. 

Fem mdr gammel hanhvalp i aller største lag, veludfyldt næseparti lidt for kuplet skalle, flot bid, 

ganske god udtryk, velansatte øre, acc hals, god kort ryg, skal blive bedre vinklet for og bag, god 

substans i kroppen gode benstammer, kunne godt have lidt bedre farve lidt blød i pelsen bevæger 

sig acc. 

L.  

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
29 DKCH Koschia's Bugsy 19473/98 f. 26.09.1998  

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

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

En han med prima størrelse med et godt velskåret hoved, med korrekt forhold skalle og næseparti, 

godt bid, velansat med lidt tunge god hals, prima overlinei, kunne godt være en anelse kortere 

lænden god masse i kroppen godt vinklet bag acc fremme, acc farve, god strid pels, men lidt for 

bløde benhår bevæger sig med et dejligt drive. 

1CH.2V.CK.BIK2.  

30 DKCH EUV95 KLBCH VV96 INTCH DCHKLB DCHVDH SCH Standing Van De 

Havenstad 21442/94 f. 2.02.1994  

(CH Ocus-Pocus Van De Havenstad x CH Opium Van De Havenstad)  

O:C. De Meulenaer E:T. Schultheiss, 3200 Helsinge. 

God størrelse, velskåret hoved, prima udtryk, kunne have lidt mørkere øjne godt bid korrekte 

forhold næse og skalleparti god hals og overlinie prima kort ryg, kunne være lidt bedre vinklet 

fremme normalt vinklet bag god farve, flot skæg og bryn, kunne have stridere hår på benene, 

bevæger sig godt. 

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

SENIORKLASSE hanner sort 
31 DKCH EUV95 KLBCH VV96 INTCH DCHKLB DCHVDH SCH Standing Van De 

Havenstad 21442/94 f. 2.02.1994  

(CH Ocus-Pocus Van De Havenstad x CH Opium Van De Havenstad)  

O:C. De Meulenaer E:T. Schultheiss, 3200 Helsinge. 

Syv årig han, flot kondition, lever helt op til topstandart i dag. 

1S.1V.CK.Bedste Senior.BIS SENIOR. 

32 DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARSG BCH Klondaikes Gambler 

02885/93 f. 7.01.1993  

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

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

Næsten ni årig han af prima størrelse, velskåret hoved, godt udtryk, godt bid, lidt for højt og luftig 

båret øre, god hals, prima kort ryg, normalt vinklet, meget muskuløs og bevæger sig med massere 

energi god strid pels. 

1S.2V.CK.  



CHAMPIONKLASSE tæver sort  
33 DKCH 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. 

God størrelse velskåret hoved, acc udtryk godt bid, velansatte øre, god hals og overlinie, men kunne 

være en anelse kortere i lænden, lidt mere brede og dybde i brystkasse ønskelig godt vinklet 

bevæger sig godt, men kunne have lidt renere farve er ikke i top pels på dagen. 

1CH.2V.  

34 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, 1 Tyskland. 

Ej mødt. 

35 Barba Nigra Joy Of Pepsi 19057/99 f. 12.10.1999  

(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Barba Nigra Heaven Can Wait)  

O:S. Pasztor & T. Schultheiss E:L. Gjerdalen, Norge.  

Lille tæve, dog er den ikke lavstammet, acc hoved, veludfyldt næseparti, lidt for kuplet skalle, acc 

udtryk, velansatte og bårne øre, som er i tungeste lag, acc hals, prima overlinie, normalt vinklet bag, 

har god masse fremme, bevæger sig godt bag lidt for vid fremme, prima farve, lidt for bløde benhår. 

1CH.3V.  

37 Chinon's Let's Boogie 21505/99 f. 24.11.1999  

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

O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 

En meget velbygget tæve med masser af udstråling velskåret hoved, prima længde mellem skalle og 

næseparti, godt udtryk god hals herlig overlinie, dejlig masse i kroppen godt vinklet bag acc 

fremme, prima farve, acc pels, bevæger sig med masser af stil og drive godt fremvist. 

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

36 Excelentia's Harmonique Noire 13832/2000 f. 25.07.2000  

(CH Minihawk Magic Merlin x Excelentia's Gabbi Noire)  

O&E:K. Holm Iversen, 4340 Tølløse.  

Tretten mdr gammel tæve, god størrelse, velskåret hoved med prima længde mellem skalle og 

næseparti flot bid har lidt for store og runde øjne, endnu lidt for luftige øre god hals, kunne være 

paralell i fronten er lidt for fransk, kunne have en bedre overlinie en let karperyg, velansat hale godt 

vinklet bag gode korte haser, noget mere benstaamme ønskelig acc farve god strid pels, bevæger sig 

ganske godt, men skal være mere paralell fremme. 

2UKK.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 
38 Albert 09009/2001 f. 29.04.2001 

(CH Sourcils Coup De Hasard x Tashi)  

O&E:M. Blæsild Krogh, 2900 Hellerup.  

Fire mdr gammel han, god størrelse, meget velbygget, velskåret hoved, skal ikke blive meget 

grovere i skallen veludfyldt næseparti god hals, prima overlinie, dejlig masse i kroppen og 



benstammer, velvinklet, prima farve og pels, bevæger sig meget paralell. 

SL.  

39 Amici Port Smooth 09024/2001 f. 9.05.2001  

(Penlan Portman x Amici Peggy's Proud Vanity)  

O&E:B. Dabelstein, 2860 Søborg. 

Tre mdr gammel tæve hvalp, god størrelse velskåret hoved, godt udfyldt næseparti kunne have lidt 

længere skalle, velansatte og bårne øre, acc hals, god overlinie, lidt mere vinkler bag ønskelig, 

normale benstammer, lidt mere masse i kroppen ønskelig, bevæger sig godt. 

SL.  

40 Søreviks Dancing Queen 06063/2001 f. 28.03.2001  

(Klondaikes Zivago x Nichi Northstar-Ps)  

O&E:I. & A. Sørevik, 3550 Slangerup. 

5 mdr gammel tæve, lidt højt på benene prima hoved, gode paralelle linier godt udtryk, prima hals 

og overlinie, god kort ryg, kunne være bedre vinkler fremme og bed, dejlig strid pels, bevæger sig 

med masser af humør men lidt for kort og trippende. 

SL.  

41 Amokka 09007/2001 f. 29.04.2001  

(CH Sourcils Coup De Hasard x Tashi)  

O&E:M. Blæsild Krogh, 2900 Hellerup.  

Fire mdr gammel tæve, prima størrelse godt helhedsindtryk, velskåret hoved, lidt for kuplet skalle, 

flot bid, kunne have en anelse længere hals, dejlig kort i ryggen, godt vinklet, prima masse i krop og 

benstammer, acc farve, endnu meget blød og uldet i pelsen bør nok hurtigst muligt trimmes helt ned 

bevæger sig godt. 

SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 
42 Starlings Glen Grant 03277/2001 f. 15.02.2001  

(CH Deansgate Tom Bowler x CH Starlings Carmina Burana)  

O:M. Stæhr-Nielsen E:P.& M. Bjerre, 2800 Lyngby. 

Syv mdr gammel hanhvalp, skal ikke blive større virker på dagen lidt højtstillet, har et velskåret 

hoved med prima forhold skalle og næseparti, godt udtryk, flot bid, velansatte øre, god hals, har 

endnu problemer i fronten, for smal og noget fransk, prima kort ryg, lidt lav ansat hale, normalt 

vinklet bag, dejlig strid pels prima farve, bevæger sig ganske godt bag, men noget trangt og 

padlende fremme. 

SL.  

HVALPEKLASSE tæver peber/salt  
43 Ugly Duckling's Keep The Change 03780/2001 f. 21.02.2001  

(Chelines El-Pescadilla x CH Gillegaard Luicella)  

O&E:P. & E. Nissen, 4573 Højby. 

Syv mdr gammel tæve, prima størrelse, velskåret hoved, godt næseparti, lidt for kuplet i skallen, 

flot bid, prima hals og overlinie med velansat hale, god masse i kroppen, kunne have lidt mere 

benfarve og en anelse mere vinkler bag ønskelig, prima farve dejlig strid pels, bevæger sig paralell 

men lidt afskub ønskeligt. 

SL.Bedste Hvalp. 



 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
44 DKCH NORV00 Gillegaard Quadratic 02635/97 f. 10.01.1997  

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

O:C. Staunskær E:A. Mohner & U. Bråthen, 4920 Søllested. 

Prima størrelse og helhedsindtryk, velskåret hoved hoved, godt og vel udfyldt næseparti, prima 

udtryk, må ikke blive grovere i skallen kunne have en anelse mere hals, dejlig kort ryg, lidt for vid i 

fronten, herlig masse i kroppen, velansat hale, kunne have lidt mere knævinkling, prima strid pels, 

kunne have lidt mere farve fremme, lidt for vid fremme men bebæger sig godt bag. 

1CH.CK.  

45 SCH DKCH KBHV00 Unique Van De Havenstad S 52066/96 f. 20.1.1996  

(Blythewood Wins A Blue Streak x Grey Pearl De La Tour De Kamouraska)  

O:C De Mulenaer E:K. Olsen &P. Bjørklund, Norge. 

Prima størrelse, herligt helhedsindtryk smukt og velskåret hoved med prima udtryk, gode paralelle 

linier i hovedet, kunne have en anelse mere hals, prima overlinie, herlig masse i kroppen, lidt for 

fladt kryds godt vinklet bag, gode korte haser, dejlig strid pels god farve, men har lidt blød benpels, 

bevæger sig med prima afskub, godt fremvist. 

1CH.2V.CK.BIK2.  

46 DKCH KLBCH Gillegaard On The Rocks 08271/96 f. 19.03.1996  

(CH Gill Mecky Von Altenstadt x CH Schnauzerhills Cover Girl)  

O:C. Staunskær E:K. Wilberg,40 Malmesbury Road.  

Herlig størrelse, smukt helhedsindtryk, meget velskåret hoved, med et herligt udtryk, små og ovale 

øjne, velansat men lidt luftige øre smuk hals og overgang til ryggen, herlig kort ryg, prima masse i 

kroppen og benstamme, velvinklet, tip top farve og pels, men lidt for bløde benhår, bevæger sig 

prima smukt fremvist. 

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

47 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. Ole Hempler & P. Nissen, 2830 Virum. 

Prima størrelse godt helhedsindtryk, velskåret hoved, prima parallele linier i hovedet godt udtryk, 

velansatte men lidt luftige øre, smuk hals, kunne have lidt mere forbryst og være lidt mere paralell i 

fronten, herlig kort ryg, smuk overlinie, god masse i kroppen, godt vinklet bag, prima strid pels, acc 

benstammer bevæger sig med masser af stil og et herligt afskub men kunne godt være mere paralell 

fremme, smukt fremme. 

1CH.3V.CK.BIK3.  

48 DKCH Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f. 30.03.1993  

(Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday) 

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

Herlig størrelse, prima helhedsindtryk, veludfyldt næseparti, god længde på næsepartiet, prima 

udtryk, kunne godt være lidt mere paralell i linierne i hovedet, prima små og velansatte øre, god 

hals og overlinie, godt vinklet bag, acc fremme, dejlig masse i fronten, prima strid pels, lidt for lyse 

benhår, bevæger sig med masser af stil godt afskub. 

1CH.4V.CK.BIK4.  



49 DKCH KLBCH INTCH FCH SCH DCHKLB KBHV99 Gillegaard Kilroy 19612/94 f. 

10.08.1994  

(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Schnauzerhills Cover Girl)  

O:C. Staunskær E:H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 

Prima størrelse, dejlig udfyldt næseparti, lidt for dybt og groft baghoved, prima udtryk, velansatte 

øre, kunne have en anelse mere hals, smuk overgang fra hals til ryggen, som er dejlig kort, herlig 

masse i kroppen, lidt for fladt kryds, godt vinklet bag, acc fremme, prima farve, og en herlig strid 

pels, bevæger sig dejligt bag lidt for vid fremme. 

1CH.CK.  

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
50 Starlings Flocon De Neige 07174/2000 f. 17.04.2000  

(CH Deansgate Tom Bowler x CH Starlings Utopia)  

O:M. Stæhr-Nielsen E: & T. Haurholm, 2860 Søborg. 

16 mdr gammel han, i største lag, velskåret hoved prima udtryk lang og veludfyldt næseparti, godt 

bid, velansatte øre, god hals og front, prima kort ryg med velansat hale normalt vinklet bag, god 

masse i kroppen, er lidt lang og blød i pelsen på dagen bevæger sig godt. 

1UKK.3V.  

51 Helar's Kick 'n Run 19161/2000 f. 8.11.2000  

(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed)  

O:H. Gadeberg & L. Hansen E:L. Olfert, 2620 Albertslund. 

Ni mdr gammel, prima størrelse, godt helhedsindtryk, velskåret hoved men kunne godt have lidt 

kraftigere næseryg, godt bid, prima skalle og udtryk, smuk hals, herlig kort ryg prima overlinie godt 

vinklet, acc farve god strid pels, bevæger sig med masser af stil og et godt afskub. 

1UKK.1V.CK.CERT.  

52 Gillegaard Zippo 19599/2000 f. 1.11.2000  

(Chelines El-Pescadilla x CH Gillegaard Pure Poison)  

O:C. Staunskær E:M. Hindsdal & U. Bråthen, 4450 Jyderup.  

ni mdr gammel han, god størrelse, herligt hoved med prima udtryk velansatte øre, smuk hals god 

overlinie, velansat hale, godt vinklet bag, god masse i kroppen, har desværre endnu nogle problemer 

i fronten lidt for stejl og trange indad drejede albuer, dejlig strid pels og smuk farve, bevæger sig 

prima bag, men desværre noget løst usikkert fremme for padlende. 

1UKK.2V.CK.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt  
53 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.  

Største lag, prima hoved med godt udtryk, korrekt bid, desværre alt for luftige øre god hals og 

overlinie, men en dejlig kort ryg, korrekt ansat hale, normalt vinklet bag, prima masse i kroppen, 

lidt mere vinkler fremme ønskelig, gode benstammer acc farve god strid pels, kunn bevæge sig med 

lidt mere drive og stil. 

1Å.1V.CK  

54 Starlings Aux Boudots 17987/98 f. 31.08.1998  

(CH Ugly Duckling's Blue Moonrider x Sourcils Aimable Bijou)  



O:M. Stæhr-Nielsen E:K. Hempler, 2830 Virum.  

Lille velbygget han, hvor jeg dog kunne ønske lidt kraftigere næseparti men godt forhold næse 

skalle parti godt udtryk godt bid herlig overlinie, velansat hale, prima masse i kroppen kunne have 

kraftigere benstammer tip top farve og herlig strid pels lidt for bløde benhår, bevæger sig godt. 

1Å.2V.  

55 Amici Merry Andrew Everlasting 01620/98 f. 2.01.1998  

(Penlan Portman x Amici Emmely Valentine)  

O:B. Dabelstein E:B. Rolsting, 2300 København S. 

God størrelse, kunne have et bedre helhedsindtryk lidt kraftigere næseparti ønskeligt skal have et 

bedre udtryk lidt for runde øjne godt bid, for luftig over ørene, god hals er for let i fronten mere 

forbryst ønskeligt, acc overlinie men med for lav ansat hale, skal have mere vinkler bag, ganske god 

masse i kroppen, god strid pels, skal bevæge sig med noget mere drive. 

3Å.  

56 Klondaikes Double X 11954/97 f. 9.05.1997  

(CHKlondaikes Hunk The Horn x CH Klondaikes Enchantress)  

O:N. & B. Jordal E:H. Nielsen, 3450 Allerød. 

Kraftig bygget han, god størrelse, ganske godt hoved og udtryk flot bid mere hals ønskelig er for 

vid og løs i fronten for lang i ryggen, for lav ansat hale, normale vinkler bag men alt for krot vidt 

fremme of temperament og stil i bevægelse ønskeligt. 

2Å.  

57 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. 

God størrelse, veludfyldt næseparti, prima udtryk, må ikke blive grovere i skallen godt bid 

velansatte øre, kunne have lidt mee hals, prima overlinie, god kort ryg, kunne være lidt bedre 

vinklet fremme godt vinklet bag, prima masse i krop og benstamme acc farve god strid pels, men 

noget lyse og bløde benhår, bevæger sig godt. 

1Å.3V.  

SENIORKLASSE hanner peber/salt 
58 DKCH Deansgate Tom Bowler 04116/2000 f. 30.03.1993  

(Daylorn Panama Jack x Deansgate Gloria Monday)  

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

Som kritik nr 48. 

Ottw år flot kondition, herlig størrelse og type muskuløs og velgående flot pels, i deltaljer i en 

herlig senior. 

1S.1V.CK.Bedste Senior. 

59 DKCH KLBCH INTCH FCH SCH DCHKLB KBHV99 Gillegaard Kilroy 19612/94 f. 

10.08.1994  

(CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH Schnauzerhills Cover Girl)  

O:C. Staunskær E:H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge.  

Som kritik nr. 49. 

Syvårig senior prima kondition dejlig farve lidt grov i skallen, meget muskuløs bevæger sig godt, 



smuk farve og pels. 

1S.2V.CK.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  
60 DKCH Sourcils Adorable Duchess 17096/96 f. 4.07.1996  

(CH Starlings Quick Sticks x CH Solimans Olga)  

O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.  

Lille kraftig tæve, velskåret hoved, prima udtryk, godt bid lidt for luftig båret øre god hals kunne 

have lidt længere overarm acc overlinie prima masse i kroppen velansat hale, godt vinklet, lidt for 

bløde poter dejlig strid pels, bevæger sig godt. 

1CH.  

61 DKCH 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.  

God størrelse, kunne have lidt kraftigere og bedre udfyldt næseparti godt udtryk velansatt øre god 

hals lidt for stejl i fronten, prima overlinie lidt lavt ansat hale godt vinklet bag prima farve, god strid 

men lidt lang pels, bevæger sig ganske godt men lidt mere drive ønskeligt, godt fremvist. 

1CH.3V.CK.  

62 DKCH KLBCH Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f. 12.11.1998  

(CH Risepark Our Boy Bill x CHStarlings Utopia)  

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

Velbygget og stilig tæve, med et prima hoved og et godt udtryk, smuk hals og overlinie, dejlig 

masse i kroppen, velvinklet, dejlig farve og herlig pels, veltrimmet, bevæger sig prima. 

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

63 NORV00 DKCH SCH Starlings Cavalleria Rusticana 06163/99 f. 3.03.1999  

(Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)  

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

Velbygget tæve af prima størrelse prima helhedsindtryk med gode paralelle linier, acc udtryk, god 

hals herlig overlinie dejlig kort ryg, prima masse i kroppen godt vinklet bag, kunne have albuerne 

lidt tættere til kroppen, dejlig strid pels og lidt for bløde benhår, bevæger sig godt. 

1CH.2V.CK.BIK2.  

64 DKCH Starlings Carmina Burana 06161/99 f. 3.03.1999  

(Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)  

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

En lidt højtstillet tæve , kunne have et bedre udfyldt næseparti og bedre udfyld under øjne 

velansatte og bårne øre der dog er lidt tunge, god hals og overlinie kunne være bedre vinklet 

fremme acc vinkler bag, prima underlinie, god masse i kroppen bør bevæge sig mere samlet, prima 

afskub, prima pels og farve. 

1CH.4V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
65 Barba Nigra Keepsake Bella Donna 12473/2000 f. 15.07.2000 

(CH Standing Van De Havenstad x CH Barba Nigra Heaven Can Wait)  

O:S. Pasztor & T. Schultheiss E:U. Hansen, 3300 Frederiksværk.  



Tretten mdr gammel tæve, god størrelse, acc hoved, kunne have lidt mere fylde i næsepartiet, 

ganske godt udtryk, ikke helt korrekt bid, lidt for åben tangbid, god hals og overlinie, endnu noget 

løs og vid i fronten, god overlinie velansat hale, prima masse i kroppen, normalt vinklet bag, gode 

korte haser, god strid, pels er det aller mørkeste i farverne og aftegningerne tangere hvidt, bevæger 

sig prima, desværre noget løst og padlende. 

3UKK.  

66 Helar's Kiki Dee 19165/2000 f. 8.11.2000  

(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed)  

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

Ni mdr gammel tæve, prima størrelse godt helhedsindtryk, velskåret hoved kunne have lidt stærkere 

næseparti, gode paralelle linier i hovedet, godt udtryk, godt bid, velansatte øre, prima hals og 

overlinie, lidt mere vinkler fremme ønskeligt, godt vinklet bag, korrekt masse i kroppen, skal fylde 

lidt mere i fronten, normale benstammer, god strid pels, acc farve, bevæger sig med prima stil og 

udstråling. 

1UKK.1V.CK.BIK3.CERT.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt  
67 Zit-No's Hot Line 04459/2000 f. 2.03.2000  

(Enjoy's Soul Hunter x Zit-No's De Luxe)  

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

Sytten mdr gammel tæve, prima størrelse, velskåret hoved med godt udtryk, dejlig længde på 

næsepartiet, lidt for kuplet skalle, godt udtryk, godt bid, god hals, har desværre endnu en meget 

ustabil front meget indaddrejede albuer, kunne have et bedre skulderleje, god overlinie, velansat 

hale, normalt vinklet, god masse i kroppen, prima strid pels acc farve, bevæger sig ganske godt bag, 

noget for kort af padlende fremme. 

2MK.  

68 Sourcils Graceland 08083/2000 f. 23.04.2000  

(CH Karlshof Kristopher Kolumbus x CH Sourcils Adorable Duchess)  

O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.  

16 mdr gammel god størrelse, godt helhedsindtryk, vellskåret hoved, prima forhold næse skalle 

godt bid god hals og overlinie, prima kort ryg, god masse i kroppen, godt vinklet bag normalt 

vinklet fremme, prima strid pels, bevæger sig med et godt afskub men kunne have mere stil. 

1MK.1V.CK.  

69 Solimans Creme De Chantilly 21062/99 f. 22.11.1999  

(CH Eskorte Kuno x Solimans Tanne)  

O:G. Hansen E:B. Dabelstein, 2860 Søborg. 

Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
70 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.  

Prima størrelse godt helhedsindtryk, velskåret hoved, kunne have lidt kraftigere næseparti, paralelle 

linier i hovedet, godt udtryk, korrekt bid, velansatte lidt luftige øre, smuk hals prima overlinie, godt 

vinklet, dejlig masse i kroppen, kunne være lidt mere samlet i fronten, normale benstammer, dejlig 



strid pels, bevæger sig med godt afskub og paralellt. 

1Å.1V.CK.BIK4.  

71 Zit-No's De Luxe 28887/95 f. 6.11.1995  

(CH Schnauzer-Huset For The Stars x CH Zit-No American Beauty)  

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

God størrelse, kunne have lidt krafitgere næseparti, ganske gode paralelle linier i hovedet, godt bid, 

acc farver lidt for luftigt bårne øre, god hals og overlinie, kunne have mere vinkler skal være mere 

samlet i fronten, korrekt masse i kroppen, god strid pels kunne en bedre farve, bevæger med kort 

trippende og understillet og alt for vid fremme. 

2Å.  

71A Solimans Fancy Fanny 1528/95 f.05.06.1995 

(Penlan Privateer x Escorte Feppe) 

O:G. Hansen, E:A.M.Hindsberg, 2000 Frederiksberg. 

Tæve af prima størrelse, ganske godt hoved og udtryk, korrekt bid, mere hals ønskelig, god kort 

ryg, lidt for tung overlinie, skal have lidt mere vinkler bag, lidt mere benstammer ønskelig, god strid 

pels og prima kort ryg, acc farve, bevæger sig for kort og trippende for og bag og skal være mere 

paralell i sit bevægelsesmønster. 

2Å.  

SENIORKLASSE tæver peber/salt  
72 Amici Pellegrine 08597/93 f. 8.04.1993  

(CH Penlan Privateer x Solimans Pretty)  

O&E:B. Dabelstein, 2860 Søborg. 

Ej mødt. 

73 BESG94 DKCH INTCH KLBCH DCHVDH BCH DCHKLB Zit-No American Girl 

04270/93 f. 30.01.1993  

(CH Eskorte Kuno x Love It's Joyful Zita)  

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

Otte årig tæve, prima størrelse, ganske godt helhedsindtryk, kunne have lidt længere skalleparti i 

forhold til næsepartiet godt bid, lidt luftigt ansatte øre, god hals og overlinie, dejlig masse i 

kroppen, kunne være mere stabil i fronten, prima pels, kunne sine otte til trods godt bevæge sig med 

mere udstråling og drive er lidt for kort og trippende. 

1S.1V.  

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 

Kennel Sourcil stiller en opdrætsklasse beståeende af kat, nr. 53,60,61,68. 

En prima klasse, men som godt kunne være en lille smugle mere homogen, gode hoveder og udtryk, 

prima størrelse, acc farver, gode stride pelse, ganske godt bevægelsesmønster. 

1Præmie.  

Kennel Starling stiller en opdrætsklasse bestående af kat.nr. 50,54,62,63,64,70. 

En meget homogen klasse, prima størrelser og typer, en skiller sig ud med et lidt for fattigt 

næseparti, alle har korrekte farver og prima pelse, godt bevægelsesmønster, godt avlsarbejde. 

2.Ærespræmie. 



Kennel Gillegaard stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. 44,46,47,49. 

En meget homogen klasse smukke typer, masser af stil, gode størrelser, prima pelse, herlige 

hoveder og udtryk, der nok generelt tænke på fronten, godt bevægelsesmønster. 

1.Ærespræmie.  

 


