
DKK udstilling på Bornholm d. 6.7.2003 
Dommer Svend Løvenkjær, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
68 DKCH Ugly Duckling's Man-Eater 17584/2001 f.22.09.2001 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Gillegaard Luicella) 
O&E:P.& E. Nissen, 4573 Højby. 
Herlig type og størrelse - meget god forhold mellem højde og længde - herlig hoved og udtryk - godt 
schnauzer udtryk - korrekt plaserede ører - meget flot hals og overlinie - stærk ryg - kraftfuld lænd - korrekt 
ansat hale - gode vinkler fremme og bag - bevæger sig som hun skal - korrekt strid pels dog noget blød på 
ben og skæg. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
69 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. 
Meget god størrelse og herlig type - langt hoved - lidt for markerede kindben - godt schnauzer udtryk - herlig 
lang hals fast ryglinie - meget godt forbryst - korrekt form på brystkassen - gode benstammer - lige forben - 
velvinklet bagstilling - korrekt pelsstruktur - herlig peber/salt farve blød pels på forben - bevæger sig frit men 
kunne vise mere udstråling i ringen. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
70 Ugly Duckling´s New Moon Standing 08715/2002 f. 07.05.2002 
(CH Standing Van De Havenstad x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E. Nissen, E: M. Larsen, 3770 Allinge. 
14 mdr. han af god størrelse og type - gode proportioner mellem højde og længde - for kraftig og tung skalle 
- korrekt bid godt udtryk - meget flot hals - stærk ryg - godt forbryst - korrekt form på brystkasse - lige forben 
- tilstrækkelig knogler - mørke sorte stride dækhår der dog forstyrres af brunlig underuld - bevæger sig meget 
elegant og med godt fraskub. 
1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

71 Gloris Air Force One RKF 1338283 f. 27.08.2002 
(0 x 0) 
O:-, E:O. Seliverstova,C/O Heinze, 2600 Glostrup. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
72 Birli Black Butter Fly Flip 02782/98 f.30.01.1998  
(CH Riffifi Van De Havenstad x Skansen's True Love Ii)  
O&E: B. Jacobsen, 4920 Søllested.  
Kompakt tæve af god størrelse - kraftig skalle - ørerne ikke helt på plads - mørke øjne - kunne have 
kraftigere næseparti og kæbe - god hals - ikke helt fast overlinie i bevægelsen - herligt forbryst - korrekt form 
på brystkassen - kunne ønske lidt kraftigere benstammer - ikke i bedste pels - bevæger sig frit set fra siden 
men meget trang bag - godt væsen. 
2Å. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 



UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
73 Aqui Popcorn 14047/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O&E: D. Neertoft, 2720 Vanløse.  
11 mdr. ungtæve af god størrelse og type - god skalle - passende lang næseparti - mørke korrekt formede 
øjne - flot hals og overlinie - meget godt forbryst - korrekt form på brystkassen - godt vinklet bagsttilling - godt 
fraskub - korrekt pelsstruktur på ryg og siden - god farve god schnauzer udstråling - lidt for dybt trimmet 
underlinie - bevæger sig race typisk og helt parrallelt set bagfra. 
1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

 


