
DKK kreds 10 udstilling i Næstved d. 31.03.2002. 
Dommer : Freddi Klindrup, DK. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 
1301 Ugly Duckling´s Mission Completed 17587/2001 f.22.09.2001 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Gillegaard Luicella) 
O:P. & E. Nissen E:L. Teglers, 4573 Hølby. 
6 mdr hvalp i største lag, velskåret hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
udmærket hals krop og benstammer, normalt vinklet, bevæger sig utroligt godt for sin alder, udmærket pels 
og farve, dejligt temp. charmerende hvalp. 
SL.Bedste Hvalp. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt  
1302 Klondaikes What´s Up 13304/2001 f.5.07.2001 
(CH Starling´s Quick Sticks x Klondaikes Driving Miss Daisie) 
O:N.&B. Jordal E:M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
8 mdr tæve af passende størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, udmærket skalle, udmærket hals og krop, gode benstammer, en anelse stejlt vinklet for, 
korrekt bag, bevæger sig godt fra siden men med lidt løftede forben, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
SL.2.  

1303 Dutydog´s Kjersti Grini 13381/2001 f.5.07.2001 
(DH Apachegeronimovaliantchief-ps x Wrendras Dreamway Starlet) 
O: J. & A. Petersen,E: H.Maltha, 9881 Bindslev. 
8 mdr tæve af udmærket størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, 
udmærket næseparti og skalle, en anelse lavtansatte ører, udmærket hals og krop for alderen, passende 
benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig godt for sin alder, udmærket pels og farve, godt temp. 
SL.1.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
1304 Helar´s Kick´n Run 19161/2000 f.8.11.2000 
(Karlshof Kopi V. Kaptain Kidd x CH Starling´s Berwick-Upon-Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen,E: L. Olfert, 2620 Albertslund. 
Han af passende størrelse, fortrinlig type, maskulint hoved, udmærket udtryk, godt næseparti, god skalle, 
korrekt bid, velplacerede mørke øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, gode benstammer, 
normalt vinklet, bevæger sig godt, korrekt ansat hale, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1MK.3V.  

1305 Klondaikes Quashew 13636/2000 f.18072000 
(CH Apachegeronimovaliantchief-Ps x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.& N. Jordal E: M.& O. Andersen ,4771 Kalvehave. 
Rigtig god størrelse, velskåret maskulint hoved, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
udmærkede benstammer, normalt vinklet, korrekt ansat hale, en anelse løs i fronten, udmærket pels, dejligt 
temp. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

1306 Gillegaard Zippo 19599/2000f. 1.11.2000 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Gillegaard Pure Poisen) 
O:C. Staunskær E:M. Hindsdal & U. Bråthen, 4550 Jyderup. 
Han i aller største lag, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt ansatte 
ører, udmærket skalle, udmærket hals krop og benstammer, korrekt ansat hale, en anelse stejlvinklet for, 
normalt bag, udmærkede bevægelser, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1MK.2V.  



ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
1307 Sourcils 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. 
Han i største lag, maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, udmærket hals og skalleparti, mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, udmærket hals krop og benstammer, normalt vinklet, virker en anelse kort i kroppen, 
bevæger sig med lidt korte skridt, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1Å.1V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
1308 Klondaikes Utah 03191/2001 f.14.02.2001 
(CH Klondaikes Russian Roulette x Klondaikes Antarctica) 
O:N.& B. Jordal E:J. Hay & A. Petersen, 3550 Slangerup. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, korrekt 
ansatte ører, udmærket hals, en kunne ønske en anelse kraftigere krop, lidt optrukket bug, passende 
benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig godt, kunne ønske noget renere pebersalt farve, udmærket temp. 
2UKK. 

1309 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. 
Tæve af passende størrelse, udmærket type, velskåret feminint hoved, godt udtryk, korrekt bid, mørke øjne, 
korrekt skalle, udmærket hals og krop, gode benstammer, korrekt vinklet, udmærkede bevægelser for 
alderen, god pelskvalitet, godt temp. 
1UKK.1V.CK.BIK4. 

1310 Søreviks Dancing Queen 06063/2001 f.28.03.2001 
(CH Klondaikes Zivago x Nichi Northstar) 
O&E: I. & A. Søreviks, 3550 Slangerup. 
Tæve af god størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, anelse smalt næseparti, mørke øjne, 
velansatte ører, kunne have en anelse kraftigere hals, udmærket krop og benstamme, korrekt vinklet, 
udmærket bevægelser, god pels og farve, godt temp. 
1UKK.2V.  

1313 Smaragt 00268/2001 f.20.12.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x Solimans Powder Puff) 
O: J. Freid,E: V. Seedorff, 5260 Odense. 
Tæve af passende størrelse, godt hoved og udtryk, feminin, korrekt bid, kunne have en anelse kraftigere 
næseparti, velplacerede mørke øjne, udmærket skalle, kunne have en anelse kraftigere krop, virker på 
dagen lidt luftig, en anelse lavt ansat hale, passende benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig godt, 
udmærket pels og farve, dejligt temp. 
2UKK.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
1311 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. 
Tæve af passende størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke 
øjne, udmærket næse og skalle, en anelse lavtansatte ører, passende benstammer, udmærket hals og krop, 
korrekt ansat hale, korrekt vinklet, bevæger sig godt, udmærket pels, godt temp. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

1312 Lillemarks Xantia 10492/2000 f.28.05.2000 
(Solimans Kobold x Lillemarks Alberte) 
O: V. Rune,E: V. & M. Seedorff, 5260 Odense. 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, herligt udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, korrekt 
ansatte og bårne ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, lidt stejlt vinklet for, korrekt bag, 



bevæger sig med lidt højtløftede forben, udmærekt pelskvalitet og farve, dejligt temp. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
1314 Solimans Rasmine 19643/98 f.27.09.1998 
(Eskorte Fimpe x Solimans Rosy) 
O&E: G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, en anelse lavt 
ansatte ører, udmærket hals, udmærket krop, passende benstammer, korrekt ansat hale, udmærkede 
bevægelser, udmærket pelskvalitet, udmærket temp. 
1Å.4V.  

1315 Kocu 05028/1999 f.18.03.1999 
(CH Richelene´s Tequila Talking x Solimans Oda) 
O: R. Borgen,E: D. & R. Rosing- Schow, 2830 Virum. 
Tæve af god størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, kunne have 
en anelse kraftigere næseparti, udmærket skalle, korrekt ansatte ører, en anelse kraftigere krop, passende 
benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig en anelse løs i fronten, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1Å.3V.  

1316 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.  
Tæve af godt størrelse, velskåret feminnt hoved, udmærket udtryk, korekt bid, velplacerede mørke øjne, 
velplacerede ører, udmærket skalle, udmærket hals krop og benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt, 
udmærket pels og farve, godt temp. 
1Å.2V.CK.BIK3.  

1317 Klondaikes Sweet 'n' Sassy 20912/2000 f.14.11.2000 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Klondaikes Next Please) 
O&E: B.& N. Jordal ,2400 København NV. 
Middelstor tæve, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede øjne, en anelse lavt 
ansatte ører, god skalle, udmærket hals og krop, gode benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig godt fra 
siden og bag, lidt løs i fronten, god pelskvalitet kunne ønske lidt renere farve, godt temp. 
1Å.  

1318 Sourcils Graceland 08083/2000 f.23.04.2000  
(CH Karlshof Kristopher Kolumbus x CH Sourcils Adorable Duchess)  
O& E: L. Vig, 2800 Lyngby.  
Middelstor tæve, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede øjne af god farve, 
korrekt ansatte ører, god hals krop og benstammer, korrekt vinklet, udmærkede bevægelser, udmærket 
farve, godt temp. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv  
1319 Nero-Argento´s Lotus L`Amabile 16972/2001 f.09.09.2001 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Nero-Argento´s Carissima) 
O&E:A. Lange, 7400 Herning. 
7 mdr hvalp af middel størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, en anelse rund i skallen, udmærket hals og krop for alderen, udmærkede benstammer, 
normalt vinklet, en anelse højt ansat hale, bevæger sig godt, udmærket pels og farve, udmærket temp. 
SL.Bedste Hvalp. 



UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
1320 Aqui Moonlight Fantasy 02897/2001 f.10.02.2001 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Neertofte,E: H. Rehder & B. Jordal, 4100 Ringsted. 
13 mdr han i allerstørste lag, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, snævert saksebid, velplacerede 
mørke øjne, korrekt placerede ører, udmærket skalle, god hals og krop, passende benstammer, normalt 
vinklet, korrekt ansat hale, bevæger sig godt fra siden og for, krydser ind bag, udmærket pelskvalitet, godt 
temp. 
2UKK.  

1321 Stena Stamm´s Storm Damage 06348/2001 f.08.04.2001 
(CH Stena Stamm´s Hottte Hugo x CH Stena Stamm´s C´est La Vie Baby) 
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen E: D. & H. Johansen, 8653 Them. 
Middelstor han udmærket type, velskåret maskulint hoved, korrekt bid, velplacerede øjne, korrekt ansatte 
ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, en anelse stejlt vinklet for, bag, bevæger sig godt, 
udmærket pelskvalitet, herligt temp. 
1UKK.1V.  

1322 Nero Argento's Julius Cæcar 01952/2001 f.29.01.2001 
(CH Nero Argento's Alfa Romeo x Scedir Quellabella-Na)  
O& E: A. Lange, 7400 Herning.  
14 mdr, han af god størrelse, maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, udmærket krop og benstammer, en anelse stejlt vinklet for, korrekt bag, korrekt ansat 
hale, bevæger sig godt for alderen, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1UKK.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv  
1323 Aqui Nosy Nancy 10662/2001 f. 25.05.2001 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Funny Girl Grasant) 
O:D. Neertoft E:P.& B. Andersen, 3480 Fredensborg. 
10 mdr tæve af middelstørrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, velplacerede mørke øjne, 
korrekt ansatte ører, prima hals og krop for alderen, udmærkede benstammer, korrekt vinklet, udmærkede 
bevægelser for alderen, udmærket pels og farve, godt temp. 
1UKK.1V.CK.BIK2.  

1324 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. 
Knap 1 år gl tæve af udmærket størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, 
velplacerede mørke øjne, en anelse lavt ansatte ører, udmærket hals og krop, gode benstammer, normalt 
vinklet, udmærket pels, godt temp. 
1UKK.2V.CK.BIK4.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
1325 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. 
Tæve af udmærket størrelse, velskåret feminint hoved, korrekt bid, mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
udmærket hals krop og benstammer, korrekt vinklet, prima bevægelser, korrekt ansat hale, udmærket pels 
og farve, godt temp. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv  
1326 Kom-On Muska 02494/99 f.30.01.1999  
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x Kritte)  
O: J. & G. Larsen,E: M. Jønch & J. Thaulow Olsen, 3250 Gilleleje. 
Tæve i største lag, velskåret feminint hoved, godt udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, korrekt 



ansatte ører, udmærket hals og krop, godde benstammer, normalt ansat hale, normalt vinklet, bevæger sig 
med en anelse korte bagbensbevægelser, udmærket pelskvalitet, udmærket temp. 
1Å.1V.CK.BIK3.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT  

ÅBENKLASSE hanner sort  
1327 Pepalfa's Gorgeous-Gay 11867/2000 f.5.01.2000 
(CH Pepalfa's Hallelujah x CH Kelly's Pepalfas Primadonna) 
O: B.& G. Nydén, E: B. Jacobsen ,4920 Søllested. 
Han af passende størrelse, velskåret maskulint hoved, godt udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt ansatte 
ører, udmærket skalle, udmærket hals krop og benstammer, korrekt ansat hale, normalt vinklet, udmærkede 
bevægelser, udmærket pels, dejligt temp. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort  
1328 Chinon´s No Name No Game 12401/2001 f.17.06.2001 
(CH Xcalibur Van De Koekhove x CH Chinon´s Baby Doll) 
O: H. Agerskov E: H. N. & P. Storebjerg, 3000 Helsingør. 
9 mdr tæve af udmærket størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt 
ansatte ører, god skalle, udmærket hals og krop, en anelse lavt ansat hale, normalt vinklet bevæger sig med 
lidt korte skridt, endnu lidt løs i albuerne, udmærket pelskvalitet, godt temp. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver sort  
1329 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. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, korrekt ansatte ører, 
kunne ønske en anelse længere hals, en anelse kraftigere i kroppen, passende benstammer, korrekt ansat 
hale, udmærkede bevægelser, god pels, godt temp. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE tæver sort 
1330 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 passende størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, velansatte 
ører, udmærket hals krop og benstammer, korrekt vinklet, prima bevægelser, korrekt ansat hale, udmærket 
pels, godt temp. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

 


