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DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
81 Sourcils Joie De Vivre 20321/2002 f. 20.11.2002 
(CH Sourcils Furilo Junior x CH Sourcils Adorable Duchess) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
4½ måned, meget lovende tæve smukke linier, tilpas udviklet, feminint hoved, velskåret, prima skæg, endnu 
lidt blød hvalpepels. 
SL.  
 
CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
82 DKCH LP1 Sourcils Avantureux Etoile 17094/96 f. 4.07.1996 
(CH Starlings Quick Sticks x CH Solimans Olga) 
O:L. Vig, E:Knud Erik Jensen, 2635 Ishøj. 
Maskulin, passende substans, godt hoved, kunne ønske lidt kraftigere snudeparti, godt udtryk smuk hals, 
front, overlinie og brystkasse, kunne have en snitte bedre knævinkel men velbøjede korte haser, og pæne 
bevægelser, god pels godt skæg. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert.  
 
UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
83 Klondaikes Zodiak 12264/2002 f. 18.06.2002 
(Klondaikes Quashew x CH Klondaikes Next Please) 
O&E:B.& N. Jordal, 2400 København NV. 
9 mdr passende stor, maskulin reel hanhund, godt hoved, ret god hals, kunne ønske lidt bedre tilbagelagte 
skuldre men korrekt overarm, og forbryst på vej, prima brystkasse ryg og haleansætning, veludviklet 
bagparti, pæne bevægelser, godt skæg ikke i fuld pels endnu. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  
 
MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
84 Schnauzer-Huset Albus Dumbledore 20885/2001 f. 21.11.2001 
(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. D. Nielsen & P. Jørgensen, E:C. Springate &J. Kölner, 9270 Klarup. 
Kompakt maskulin han som udmærker sig, ved korrekt kort krop og meget veludviklet kraftfuld bagparti, 
kraftig veludviklet brystkasse men han mangler forbryst, hals og skuldervinkel, hvilket præger forstilling og 



forbensbevægelser, maskulint hoved lidt kraftig skalle, prima skæg bryn og pels. 
1MK.1V.  
 
ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
85 Schnauzerville's Achy Breaky Heart 01327/98 f. 25.12.1997 
(CH Gillegaard Kilroy x Zit-No's Eleanor Rigby) 
O:P.& G. Voss Pedersen, E:L. Sønderskov Sørensen, 8752 Østbirk. 
Maskulin han med godt hoved, kompakt krop og stærk overlinie, kunne ønske bedre vinkling for og bag 
længere hals og bedre udviklet forbryst, kunne ønske lidt kraftigere benstamme til den kompakte krop, dejlig 
pels og skæg, pæne bevægelser. 
1Å.2V.CK.BIK4.  
 
86 Præstekjær's Andrew 15041/2000 f. 21.08.2000 
(Penlan Portman x Starlings Kaksi) 
O:J. Præstekjær, E:L.& J. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Ganske velproportioneret men mangler maskulinitet i både hoved og krop sødt udtryk, prima skæg, bryn og 
pels, veludviklet brystkasse, god overlinie og haleansætning, jeg kunne ønske kraftigere og længere hals 
med bedre linier i skulder og overarm, kunne ønske lidt bedre substans i lår, pæne bevægelser, velvist. 
2Å.  
 
87 Sourcils Glory Hallelujah 08085/2000 f. 23.04.2000 
(CH Karlshof Kristopher Kolumbus x CH Sourcils Adorable Duchess) 
O:L. Vig, E:P. Arends, 2650 Hvidovre. 
Maskulin velbygget hanhund med dejligt hoved og udtryk prima hals forbryst overlinie og bagstilling, prima 
pels og skæg, nydelige bevægelser, meget flotte linier kunne ønske en snitte mindre langbenet og kunne 
ønske en anelse kraftigere benstammer, og en snudepartiet at træerne vokser ind i himlen. 
1Å.1V.CK.BIK2.Cert. 
 
88 Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O:B.& N. Jordal, E:M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Ganske velproportioneret krop som kunne ønskes mere maskulin, ligesom jeg kunne ønske mere maskulint 
hoved og udtryk, god hals, skulder og front, kunne ønske mere substans i lår, og en bedre haleansætning, 
lidt fattigt skæg i dag, pels ok. 
2Å.  
 
89 Grønqvist Barni 13661/2000 f. 31.07.2000 
(Cæsar x Starlings Wilma Flintstone) 
O:L. Petersen, E:L. Grey Rennison, 8260 Viby J. 
Maskulin velbygget med prima hals overlinie forbryst og substans, kunne ønske bedre stræk i skallen og lidt 
mere masse i snudepartiet men korrekt udtryk flot skæg og bryn, bevæger sig effektivt en smule vid i fronten, 
god pelskvalitet men knap i udstillingskondition, kunne have mere selvtillid. 
1Å.3V.  
 
CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
90 DKCH SCH 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. 
Feminin veludviklet og velbygget, godt hoved smuk hals og overlinie, prima brystkasse, kraftig lænd, 
velvinklede kraftfuldt bagparti, pæne bevægelser, prima skæg, bryn og pels. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 

91 DKCH Zit-No's Hot Line 04459/2000 f. 20.3.2000 
(Enjoy's Soul Hunter x Zit-No's De Luxe) 
O&E:M.& H. Iversen, 8900 Randers. 
Meget velbygget feminin tæve prima hals overlinie skulder og forbryst, prima velvinklede og velstillet 
bagparti, og harmoniske bevægelser, en dejlig pels skæg bryn, kunne ønske elegantere hoved med bedre 
stræk i skallen og bedre udfyldt snudeparti. 



1CH.2V.CK.BIK3.  
 
92 DKCH Schnauzer-Huset Cacharel 12074/93 f. 23.01.1993 
(CH Penlan Privateer x CH Nobelle Van De Havenstad) 
O&E:L. D.Nielsen & P. U.Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
Sød tæve velproportioneret, velstillet for og bag med stærk overlinie, velvinklet bagparti og korte haser, 
veludviklet brystkasse, kunne ønske lidt bedre linier i hals og skulder, pæne bevægelser, god pels, skæg og 
bryn. 
1CH.3V.CK.  
 
UNGHUNDEKALSSE tæver peber/salt 
93 Sourcils Kiss Me Quick 01228/2002 f. 12.01.2002 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Sourcils Graceland) 
O& E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
14 mdr meget lovende ungtæve, dejligt hoved smuk veludviklet krop, passende benstammer og smuk 
overlinie, velvinklet og velstillet, prima bevægelser, prima skæg og bryn. 
1UKK.1V.CK.  

94 Kobbelgaard's Pennie 17795/2001 f. 10.10.2001 
(Penlan Portman x Kobbelgaard's Oline) 
O:Aa.& J. Alsted, E:T. Nielsen, 8600 Silkeborg. 
17 mdr feminin tæve med sødt hoved, desværre lidt for fint, prima bryn og skæg, velbygget med ret god hals, 
en smule opret skulder god brystkasse, lænd og bagpart, pæne bevægelser, kunne ønske pelsen i bedre 
kondition, den er meget blød og nytrimmet. 
1UKK.2V.CK.  
 
95 Klondaikes What's Up 13304/2001 f. 5.07.2001 
(CH Starlings Quick Sticks x Klondaikes Driving Miss Daisie) 
O:N.& B. Jordal, E:M. & O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Velproportioneret med godt hoved og prima bryn og skæg, god hals over og overlinie, veludviklet brystkasse, 
kunne ønske mere parallele bagbensbevægelser ellers med godt afsæt og korrekte forbensbevægelser, god 
pels. 
1MK.1V.CK.  
 
96 Grå-Dverg's Kadina 16577/2001 f. 18.05.2001 
(Adamis Nordic Destination x CH Hotpinsch Rejoice My Own Mary) 
O:A.-B.& Geir Kvæl, E:J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
Ret kompakt tæve, men velvinklet og velstillet med passende benstammer, og smuk over og underlinie 
feminint hoved, men kunne ønske lidt mere stræk i skallen, bevæger sig livligt men lidt bred i fronten, prima 
pels skæg og bryn. 
1UKK.2V.CK.  
 
ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
97 Zit-No's Indian Summer 10031/2001 f. 13.05.2001 
(Penlan Portman x Zit-No's De Luxe) 
O:M.& H. Iversen, E:H. Bøjlund Andersen, 8200 Århus N. 
Feminin velskabt tæve med dejligt langstrakt hoved godt udtryk, lidt fint snudeparti, kunne ønske lidt bedre 
linier i hals skulder og forbryst, prima ryglinie og lænd og velansat hale, velformet brystkasse, kunne ønske 
lidt bedre substans og vinkling i bagparti, dejligt skæg og pels, korrekte bevægelser. 
1Å.2V.CK.BIK4.  
 
98 Klondaikes Utah 03191/2001 f. 14.02.2001 
(CH Klondaikes Russian Roulette x CH Klondaikes Antarctica) 
O:N.& B. Jordal, E:J. Hay & A. Petersen, 3550 Slangerup. 
Feminin tæve, som kunne ønskes mere elegant i skalle, stærk overlinie velformet brystkasse og passende 
benstamme kunne ønske længere hals bedre tilbagelagte skuldre og bedre udviklet forbryst, lidt lang lænd, 
men velansat hale og meget velvinklet og velstillet bagparti, sunde bevægelser, god pels, lidt fattigt skæg i 
dag. 



1Å.3V.  
 
99 Zit-No's Here Comes The Sun 04458/2000 f. 203.2000 
(Enjoy's Soul Hunter x Zit-No's De Luxe) 
O:M.& H. Iversen, E:C. Laursen, 7860 Spøttrup. 
Smuk tæve med dejligt hoved prima bryn og skæg, velproportioneret med smukke linier, en smule rejst 
skulder men god vinkling i overarm og korrekt forbryst, meget korrekt lænd, kryds, haleansætning og 
bagparti og hun bevæger sig let og ubesværet, prima pels. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.Cert. 
 
 
VETERANKLASSE tæver peber/salt 
100 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. 
10 årig tæve i fuld vigør, med godt hoved god hals og skulder, veludviklet brystkasse og passende 
benstammer, kunne have lidt stærkere overlinie men bevæger sig sundt, prima pels, skæg og bryn. 
1V.2V.CK.  
 
101 DKCH Schnauzer-Huset Cacharel 12074/93 f. 23.01.1993 
(CH Penlan Privateer x CH Nobelle Van De Havenstad) 
O&E:L. D.Nielsen & P. U.Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
Imponerende form - se kritik nr 92. 
1V.1V.CK.Bedste Veteran. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Sourcil stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. 82, 87 93 90. 
Et meget flot og ensartet avlsresultat korrekte hoved prima pelse skæg og overlinier prima fronte kunne nok 
generelt ønske lidt mere substans og vinkling i lår sunde velgående hunde. 
Ærespræmie.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

 
CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
102 DKCH 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. 
Lidt højtstillet men ellers udmådelig velproportioneret med smukt maskulint hoved og meget smuk outline, 
prima hals over og underlinie, passende benstammer lette bevægelser, prima bryn, skæg og pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 
 
103 DKCH 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. 
Meget velproportioneret han desværre for feminint og svagt hoved til den meget smukke krop, dejlig hals, 
overlinie, brystkasse og bagpart, sunde bevægelser, passende benstamme, prima pels, skæg og bryn, men 
kunne ønskes bedre sort/sølv. 
1CH.2V.  
 
UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
104 Hassanhill's In To The Light S 17456/2002 f. 20.01.2002 
(CH Art Deco Unclesam x CH Hassanhill's Dressed For Success) 
O:B. & C. Skalin, E:H. Bang Jensen, Sverige. 
14 mdr flot selvbevidst han med masser af udstråling, godt hoved meget velbygget og veludviklet, super 
overlinie brystkasse lænd og kryds, passende benstamme, kunne ønske lidt mere substans i bagparten til 



den meget flotte veludfyldte front bevæger sig med power, prima skæg, bryn og pels. 
1UKK.1V.CK.BIK1.BIR.Cert. 
 
105 Perleøens Amigo 00311/2002 f. 101.2002 
(CH Nero Argento's Alfa Romeo x Nero Argento's Cicerone) 
O:A. Søndergaard Jespersen, E:L.-L. Pedersen, 7400 Herning. 
1 årig han med gode proportioner mangler endnu lidt substans og jeg kunne ønske lidt bedre udfyldt 
snudeparti, kunne ønske lidt længere hals og bedre skulderleje, prima kort krop med korrekt ryg, lænd og 
veludviklet brystkasse, passende benstamme sunde bevægelser, prima skæg, bryn og pels. 
1UKK.3V. 
 
106 Nero Argento's Nazzario Aprilia 06225/2002 f. 22.04.2002 
(Nero Argento's Ecco Il Migliore x Nero Argento's Hallo Bella Donna) 
O&E:A. Lange, 7400 Herning. 
1 årig hanhund med godt hoved prima bryn og skæg, kort krop men også lidt kort hals og rejste skuldre, 
velformet brystkasse, korrekt over og underlinie og meget velstillet og velvinklet bagparti som bruges 
effektivt, passende benstamme, prima pels og farve. 
1UKK.2V.  
 
107 Stena Stamm's Storm Damage 06348/2001 f. 8.04.2001 
(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Stena Stamm's C'est La Vie Baby) 
O:A. B. Nielsen & S. Madsen E:D.& H. Johansen, 8653 Them. 
Dejlig hanhund med rigtig godt hoved prima bryn og skæg velproportioneret med smukke linier velvinklet og 
velstillet for og bag kort krop med dejlig brystkasse, en smule vid i fronten også under bevægelse, meget 
ring charme god farve ikke i bedste pelskondition i dag. 
1MK.1V.CK. 
 
108 Stena Stamm's Secret Service 06346/2001 f. 8.04.2001 
(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Stena Stamm's C'est La Vie Baby) 
O:A. B. Nielsen & S. Madsen E:G.& J. Jørgensen, 7100 Vejle. 
Velproportioneret, med prima overlinie, velformet brystkasse og ret godt forbryst, godt langstrakt hoved med 
godt udtryk men jeg kunne ønske lidt mere fylde ved snudepartiet, prima skæg, bryn og farve, ikke i bedste 
pelskondition i dag, meget velvinklet og velstillet bag, og effektive bevægelser en smule rejst skulder. 
1MK.2V.  
 
ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
109 Stena Stamm's Right On Target 05364/2001 f. 4.04.2001 
(Scedir Alfredhitchkock-Na x CH Scedir Fairplay-Na) 
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen E:M.Østergård Jensen, 8700 Horsens. 
Velbygget hanhund med godt hoved, han mangler desværre noget skæg i dag til at fuldende indtrykket, 
meget smuk hals, skulder over og underlinie, prima brystkasse passende benstamme, kunne ønske bedre 
vinkling i knæene og mere substans i lårene til den velformede krop korte velbøjede haser, god pels sunde 
bevægelser. 
1Å.1V.CK.BIK3.  
 
110 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. 
Velproportioneret hanhund med udmærket hoved og udtryk, skæg og bryn, velstillet og velvinklet med prima 
over og underlinie udmærker sig ved meget harmoniske og velstillet bagparti og han bevæger sig sundt god 
pels kunne ønske lidt mere substans og nok lidt højere foderstand. 
1Å.2V.CK.BIK4.  
 
CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
111 DKCH Cheskadelle Olympia 01330/2001 f. 24.09.2000 
(Yasmar's Magic Down Under x Cheskadelle Felicity) 
O:L. Sharrock E:P.& G. Voss Pedersen, 8660 Skanderborg. 
Dejlig tæve let for fin i hovedet men godt udtryk meget velbygget med smuk hals overlinie forbryst og 



brystkasse, kunne ønske bedre knævinkler men fine velbøjede og velstillede haser sunde bevægelser god 
pels og farve kunne ønske en smule kraftigere benstamme til den substansfulde krop. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert.  
 
112 DKCH KLBCH Schnauzerlyst's Danish Dream Girl 15035/98 f. 10.07.1998 
(CH Bandsman's Why Not x CH Schnauzerlyst's Beautiful Dreamer) 
O&E:L. Bach & J. M. Nielsen, 7430 Ikast. 
Dejlig tæve med smuk hals, front, over og underlinie god længde i hovedet og kunne ønske lidt mere fylde i 
snuden passende benstamme velstillet og velvinklet kunne vise sig bedre - med mere power men sunde 
bevægelser prima skæg, bryn og pels kunne ønske mere sølv. 
1CH.2V.CK.BIK3.  
 
113 DKCH 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. 
Meget feminin tæve med ret godt hoved kunne ønskes mere fyldt i snuden smuk hals, front, over og 
underlinie - veludviklet brystkasse og passende benstamme prima skæg, bryn, pels og farve sunde 
bevægelser. 
1CH.3V.CK. 
 
UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
114 Schnauzerlyst's Heart Breaker 01913/2002 f. 24.01.2002 
(Stena Stamm's Known By All x CH Schnauzerlyst's Danish Dream Girl) 
O:L. Bach & J. M. Nielsen, E:J. &K. Larsen, 5400 Bogense. 
14 mdr god størrelse men jeg kunne ønske mere feminint hoved - og mere korrekt foderstand - hun er stærkt 
overvægtig hvilket ødelægger hendes linier - god hals og skulder - god brystkasse korrekt overlinie - kraftig 
velstillet bagpart passende benstamme lidt fattigt skæg og jeg kunne ønske mig bedre pelskondition 
bevæger sig med godt afsæt men for bredt i frontem - desværre ikke korrekt bid, omvendt saksebid. 
3UKK.  
 
115 Bravo's Noir Lærke De Fionia 05673/2002 f. 29.03.2002 
(Klanens Supermann x Bravo's Francis De Fionia) 
O&E:E. Belmann & L. B. Biilmann, 5750 Ringe. 
Etårig tæve meget lovende, med dejligt langstrakt hoved, en smule spinkelt snudeparti med dejligt udtryk - 
og prima bryn og skæg harmonisk krop med smukke linier meget velstillet og velvinklet bagparti - smuk hals 
og skulder - en anelse lang i lænden - frie bevægelser må gerne stramme op i ryglinien prima pels og farve. 
1UKK.3V.CK.  
 
116 Præstekjær's Bethania 03393/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero Argento's Ferrari Fantastica) 
O:J. Præstekjær, E:H. Boserup Poulsen, 8220 Brabrand. 
12 måneder feminint hoved kunne ønske lidt mere af det - god hals og skulder med passende forbryst til 
alderen og korrekt stærk overlinie - kunne ønske lidt bedre vinkling i knæerne - og lidt mere substans i 
bagbenen men korte velbøjede haser - og korrkete bevægelser dejlig pels og farve. 
1UKK.2V.CK.BIK4.  
 
117 Præstekjær's Bienvenida 03394/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero Argento's Ferrari Fantastica) 
O:J. Præstekjær, E:G. Poulsen, 7000 Fredericia. 
13 måneder god størrelse og velskåret hoved med godt udtryk men hun savner sit skæg i dag - kunne ønske 
længere hals - og bedre vinkling i skulder overarm og knæ hvilket også præger overlinien under bevægelse - 
prima brystkasse - benstamme og pels lidt snæver haser og hun vil ikke rigtig vise sig i dag. 
2UKK.  
 
118 Stena Stamm's View To A Kill 12337/2002 f. 23062002 
(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Stena Stamm's C'est La Vie Baby) 
O:A. B. Nielsen & S. Madsen, E:P. Jensen & J. Jensen, 8210 Århus V. 
9 måneders hvalp af udmærket type sødt hoved og udtryk - veludviklet brystkasse og forbryst kunne ønske 



lidt bedre tilbagelagte skuldre og mere parallel forstilling - stærk overlinie velstillet bag - bevæger sig lidt løst 
frem ellers korrekt stadig på dagen i hvalpepels og skæg. 
1UKK.  
 
119 Chinon's Peppermint Punch 12867/2002 f. 30.06.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x Jebema's Nite N Buenos Aires) 
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
9 måneder ikke af de største men velstillet - og i god pels skæg og bryn sødt men lidt for fint hoved - feminint 
udtryk og velstillet med prima brystkasse forbryst og lænd og haleansætning - pæne bevægelser. 
1UKK.4V.  
 
120 Stena Stamm's Together 4 Ever 03364/2002 f. 15022002 
(Scedir Alfredhitchkock-Na x Art Deco Venivici) 
O:A. B. Nielsen & S. Madsen E:I. & B. Jensen, 8530 Hjortshøj. 
1 år lovende med godt hoved og veludviklet velvinklet og velstillet smuk hals og skulder med dejlig overlinie 
meget veludviklet brystkasse albuerne må gerne sidde lidt tættere med alderen pæne bevægelser meget 
smuk pels, skæg og bryn en dejlig lille hund. 
1UKK.1V.CK.BIK2.Cert.  
 
MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
121 Hassanhill's Glorias Eyes 10865/2001 f. 15042001 
(CH Hassanhill's Riwer x CH Hassanhill's Wittelsbach) 
O:B.& C. Skalin E:A. B. Nielsen & S. Madsen 8450 Hammel. 
Dejlig tæve passende substans meget smuk hals og overlinie veludviklet brystkasse og forbryst - korrekt 
lænd og passende benstamme - pæne bevægelser kunne ønske lidt mere fylde i snudepartiet prima skæg, 
bryn, pels og farve. 
1MK.1V.CK.  
 
122 Nero Argento's Lotus L'amabile 16972/2001 f. 9.09.2001 
(CH Stena Stamm's Hotte Hugo x CH Nero Argento's Carissima) 
O&E:A. Lange, 7400 Herning. 
Kunne ønske mere stræk i skallen og fylde i snuden veludviklet krop med ret god hals men lidt rejst skulder 
korrekt brystkasse, lænd og kryds og velstillet velvinklet bagparti passende benstammer pæne bevægelser 
lidt fattigt skæg i dag men prima pels og farve. 
1MK.2V.  
 
123 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. 
Meget velskabt feminin tæve med smukke linier velstillet og velvinklet velplacerede skuldre passende 
brystkasse og forbryst feminint hoved kunne ønske lidt mere stræk - og desværre er biddet ikke helst korrekt 
pæne bevægelser prima skæg, bryn og farve. 
2Å.  
 
124 Klondaikes Never Say Never Say Zoe 14439/99 f. 13.07.1999 
(CH Northstar's Midnight Sun x CH Usfife-Na Del Guidante) 
O:N.& B. Jordal E:H.& J. Rehder, 4100 Ringsted. 
Dejlig type substansfuld men feminin med godt hoved og udtryk men jeg mangler noget skæg til at fuldende 
helhedsindtrykket prima hals og overlinie veludviklet brystkasse og forbryst korrekt lænd kryds og bagpart - 
god pelskvalitet - knap i pelskondition - god farve. 
1Å.1V.CK.  
 
125 Stena Stamm's Question Mark 05294/2001 f. 29.03.2001 
(Scedir Alfredhitchkock-Na x CH Stena Stamm's Visual Dream) 
O& E:A. Bak Nielsen & S.Madsen 8450 Hammel. 
Kunne ønske lidt mere men feminint korrekt udtryk prima skæg og bryn elegant hals front og overlinie korrekt 
forbryst og brystkasse korrekt underlinie kunne ønske lidt stærkere knævinkling men kraftigt bagparti og 



effektivt bagbens bevægelser dejligt pels og gemyt. 
1Å.2V. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

 
CHAMPIONKLASSE hanner sort 
126 DKCH Barba Nigra Joy Of Matt Junior 19059/99 f. 12.10.1999 
(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Barba Nigra Heaven Can Wait) 
O:S. Pasztor & T. Schultheiss, E:S.H. & J. Green Fredholm 5700 Svendborg. 
Maskulin velproportioneret dejligt hoved smukke linier velgående en rigtig champion. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  
 
UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
127 Klondaikes You-Too 10884/2002 f. 17.05.2002 
(Harris Des Landrys x CH Coelio's Bella Marchesa) 
O:B.& N. Jordal, E:B. Noga, 3660 Stenløse. 
9 måneders hvalp med gode detaljer men endnu for usammenhængende til en harmonisk helhed godt 
hoved og udtryk og godt skæg god hals og skulder velstillet og velvinklet bagparti og velrundede ribben 
stærk overlinie mangler endnu substans dybde og forbryst og hen er for opkneben i lænden kunne ønske lidt 
kraftigere benstammer til størrelsen endnu i hvalpepels pæne bevægelser. 
1UKK.1V.  
 
MELLEMKLASSE hanner sort 
128 Schnauzer-Huset Sirius Black 20887/2001 f. 21.11.2001 
(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. D. Nielsen & P. Jørgensen, E:L. & L. Wilche, 9900 Frederikshavn. 
16 måneder kort veludviklet lidt rigelig substans som i dag gør han en smule for tung - maskulin hoved og 
udtryk kunne ønske lidt mere stræk i skallen - velplacerede skuldre og smuk hals og overlinie passende 
benstamme korrekt lænd velbøjede korte haser kunne ønske lidt stærkere vinkling i knæene men han 
bevæger sig med flot kraftfuld afsæt og han virker fuld af selvtellid ikke i bedste skæg i dag - god pels. 
1MK.1V.CK.BIK3.  
 
ÅBENKLASSE hanner sort 
129 Bravo's Noir Iver De Fionia 16326/2000 f. 209.2000 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Roxanne Van De Havenstad) 
O&E:E. Belmann & L. B. Biilmann, 5750 Ringe. 
Ej mødt. 
 
130 Bravo's Noir Eastriver De Fionia 14120/98 f. 10.07.1998 
(Floyd V.D. Spikke x Bravo's Løkke) 
O:E. Belmann & L. B. Biilmann, E:B. Andersen, 5250 Odense SV. 
Maskulin af god størrelse rigelig kompakt og behøver kraftigere benstammer til fuld harmoni godt hoved og 
udtryk kunne ønske kraftigere skæg - for rejst skulder og meget bred front hvilket giver ham ukorrekt 
forstilling prima stærk overlinie med korrekt kryds, lænd og haleansætning kraftig brystkasse ret god pels 
men kunne være i bedre udstillingstrim. 
2Å.  
 
131 Klanens Supermann 01134/2001 f. 201.2001 
(CH Fixus Wanted x Ellinda's Connexion To The Clan) 
O:K.& H. Laursen, E:M.& F. D. Nielsen, 5792 Årslev. 
Maskulin dejlig størrelse harmonisk og veludviklet velstillet og velvinklet meget smuk hals og overlinie 
passende benstammer - korrekt underlinie prima kratfuldt bagparti og nydelige bevægelser godt skæg god 
pels en dejlig hund. 
1Å.1V.CK.BIK2.Cert.  
 
UNGHUNDEKLASSE tæver sort 



132 Black Drop Dione 15417/2002 f. 29.06.2002 
(CH Black Drop Rabbe x CH Eisern Ich Bin Ilse) 
O:J. Lastula, E:L, Grønqvist, 5700 Svendborg. 
Feminin af god størrelse ret godt hoved men hun mangler sit skæg kunne ønske lidt længere hals og bedre 
skulderleje veludviklet brystkasse med korrekt lænd lidt lavt ansat hale og kort kryds - kunne ønske mere 
substans og stærkere vinkling i knæene passende benstamme god pels parallele bevægelser. 
2UKK.  
 
133 Bellisima Van De Havenstad 02565/2003 f. 14.03.2002 
(CH Univer Van De Havenstad x Ymperiale Van De Havenstad) 
O:C. De Meulenaer E:L. Dahl Nielsen, 9230 Svenstrup J. 
12 måneder meget lovende med godt hoved og allersmukkeste hals, skulder og outline meget harmonisk 
med passende forbryst og brystdybde - korrekt lænd og velstillet kraftfuldt bagparti pæne bevægelser - lykke 
til ! 
1UKK.1V.CK.BIK1.BIM.Cert.  
 
134 Bravo's Noir Lotte De Fionia 05672/2002 f. 29.03.2002 
(Klanens Supermann x Bravo's Francis De Fionia) 
O:E. Belmann & L. B. Biilmann, E:B. J. Andersen, 5250 Odense SV. 
Lovende ungtæve på 12 måneder meget harmonisk og velproportioneret kunne ønske lidt mere stræk i 
hovedet - prima haæs og overlinie passende benstamme - velstillet og velvinklet med pæne bevægelser 
godt skæg god pels en rigtig dukke. 
1UKK.2V.CK.BIK3.  
 
MELLEMKLASSE tæver sort 
135 Barba Nigra Liquorice 12093/2001 f. 4.07.2001 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Joelle-N Di Monte Gentile) 
O:S. Pasztor & T. Schultheiss, E:B.& E. Karkov 6760 Ribe. 
Ikke af de største men velbygget lidt kompakt af type kunne ønske lidt bedre udfyldt snudeparti - men med 
sødt udtryk kunne have lidt længere hals og bedre tilbagelagte skuldre med stærk overlinie med korrekt 
lænd, kryds og stærkt vinklet og kraftfuldt bagparti god pels prima skæg og bryn bevæger sig med flot afsæt 
lidt løse albuer. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

 


