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DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKALSSE tæver sort/sølv 
1 Aqui Royal Rosebud 02899/2003 f. 11.2.2003 
(Candy x CH Funny Girl Grasant) 
O: D. Neertoft, E: J. & F. Weiner, 4280 Gørlev. 
Velbygget tæve hvalp, feminint velskåret hoved, mørke øjne, velansatte ører, udmærket hals over og 
underlinie, godt forbryst, god front, en anelse lange poter, velvinklet, udmærket bevægelser fra siden, endnu 
noget løs i fronten, lidt trangt bagtil, god pels kvalitet. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
2 DKCH 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. 
Hanhund af god størrelse, velproportioneret, godt hoved og udtryk, velformet mørke øjne, flot hals, stram 
overlinie, korrekt haleansats, godt forbryst, gode benstammer og poter, veludviklet ribbrnsbue og velvinklet 
for og bag, gode energiske bevægelser, indimellem dog lidt padlende i front, udmærket farve og pels. 
1CH.2V.CK.BIK4.  

3 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. 
Velbygget hanhund, godt hoved af korrekt længde, udmærket skæg og bryn, velformede mørke øjne, 
udmærket hals, korrekt længde i ryggen, kunne ønske en anelse mere dybde i kroppen, tilstrækkelig vinklet 
for og bag, bevæger sig ganske godt men kunne bruge lidt mere afskub, og lidt mere parallelitet, udmærket 
farve og pels. 
1CH.3V.CK.  

6 DKCH 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. 
Maskulin han, med god substans, meget velproportioneret, godt hoved, velplacerede velbårne ører, flot hals 



og overlinie, udmærket dybde i kroppen, tilstrækkeligt forbryst, meget velvinklet for og bag, meget 
harmoniske bevægelser, racetypiske med godt afskub, bevæger sig dejligt parallelt bagtil, udmærket pels. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
4 Aqui Pow-Wow 14040/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O: D. Neertoft,E:B. & A. Pedersen, 2605 Brøndby. 
Ung han af god størrelse, fortrinligt hoved og udtryk, velpigmenteret, godt bid, tilstrækkelig hals, for alderen 
udmærket forbryst, god front, dejlig faste poter, lidt kort brystkasse, velvinklet for og bag, bevæger sig 
udmærket fra siden med godt afskub, dog lidt trangt, udmærket farve og pels. 
1UKK.2V.  

5 Aqui Privateer 14042/2002 f. 13.07.2002 Stumphale 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O&E: D. Neertoft & D. Steinsøe, 2791 Dragør. 
Velbygget unghan, gode proportioner, for størrelsen godt hoved, flot hals, god overlinie med korrekt ansat 
hale, god dybde i kropen, veludviklet ribbensbue af god længde, gode benstammer og vinkler, gode 
bevægelser, tilstrækkeligt afskub, udmærket farve og pels. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
7 Candy 21010/2001 f. 30.11.2001 
(CH Tetu Evita Sir Connery x Stena Stamm´s Black Magic Woman) 
O: M. & T. Frantzen, E: A. & E. Dahlstrøm, Brøndby. 
Hanhund af ganske god størrelse, velskåret hoved af god længde, korrekt ansatte ører, udmærket hals, lidt 
vigende overlinie, men noget faldende kryds, som påvirker bagbensbevægelserne, tilstrækkelige 
benstammer, normal vinklet for og bag, bevæger sig ganske godt, bortset fra det noget manglende afskub. 
1MK.1V.  

8 Suzuki Baleno Gambler 14552/2002 f. 26.03.2002 
(CH A Lover's Rampage Vis A Vis x Kamrat Kawa Marago) 
O:K. Toczylowska,E:A. Lange,7400 Herning. 
Velbygget hanhund, meget harmonisk, udmærket hoved og udtryk, korrekt med skæg og bryn, god hals, 
korrekt længde i ryggen, kunne ønske lidt mere markeret forbryst, veludviklet ribbensbue, gode benstammer 
og vinkler, ganske gode bevægelser, udmærket farve og pels. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
9 Søreviks Euro 01126/2002 f. 6.01.2002 
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Klondaikes Uschi) 
O&E: I. &. A. Sørevik, 3550 Slangerup. 
Hanhund som på dagen ikke fremstår i allerbedste pelskondition, maskulint hoved og udtryk, godt med skæg 
og bryn, velpigmenteret udmærket hals, god overlinie, tilstrækkeligt forbryst, kunne ønske lidt mere 
kropsdybde, bevæger sig godt fra siden, men meget trangt bagtil, på grund af pelsen2. præmie. 
2Å.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
10 DKCH 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.  
Flot champion tæve, velproportioneret, med god masse, flot hoved af god længde, velformede mørke øjne, 
velansatte ører, god hals og overlinie, god dybde i kroppen, god front, gode samlede poter, velvinklet for og 
bag, gode bevægelser med godt afskub, god pelskvalitet, lidt sølv på ørerne. 
1CH.4V.  



11 DKCH 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.  
Feminin tæve, meget velproportioneret, feminint hoved og udtryk, dejli mørke øjne, ørerne kunne falde en 
smule bedre, flot hals og overlinie, korrekt dybde i kroppen, veludviklet ribbensbue, velvinklet for og bag, 
gode racetypiske bevægelser med godt afskub, udmærket farve og pels. 
1CH.3V.CK.  

12 DKCH 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, 5690 Tommerup. 
Tæve med god substans, en anelse højtstillet, feminint hoved, godt udtryk, tilstrækkelig hals, udmærket 
overlinie, velmarkeret forbryst, god front, lidt knap vinklet bagtil, udmærkede bevægelser fra siden, ind i 
mellem tensdens til at gå i to spor, udmærket farve og pels. 
1CH.  

13 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 og elegant tæve, god størrelse og meget velproportioneret, godt hoved af korrekt længde, flot 
pels med skæg og bryn, velpigmenteret, flot hals, over og underlinie, velansat hale, velvinklet, bevæger sig 
godt og parallelt bagtil, lidt vid i fronten, korrekt farve og pels. 
1CH.1V.CK.BIK2.  

21 DKCH 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. 
Flot champion tæve, korrekte proportioner, feminint hoved, velansatte og velbårne ører, anelse lyse øjne, flot 
hals og overlinie, med god dybde i kroppen, god front, korrekte faste poter, velvinklet for og bag, gode 
bevægelser, herlig pelsstruktur. 
1CH.2V.CK.BIK4.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
14 Aqui Peanut 14046/2002 f. 13.7.2002 
(CH Sailor´s R. S. Tiger Woods x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Neertoft, E: P. Andersen, 3480 Fredensborg. 
Ung tæve af god størrelse, dejligt langstrakt hoved, velpigmenteret og mørke øjne, god hals, korrekt længde 
i ryggen, tilstrækkelig dybde i kroppen, lidt kort brystkasse, tilstrækkelig vinklet for, lidt knap bag, bevæger 
sig godt i fronten, lidt tåtrangt bagtil, ganske god pelskvalitet. 
1UKK.2V.  

15 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. 
Meget elegant ungtæve, flotte proportioner, feminint hoved, korrekt udtryk, velansatte og velbårne ører, flot 
hals og overlinie, god front, benstammer og vinkler, meget flotte og korrekte bevægelser, god pelsstruktur, 
velfremvist. 
1UKK.1V.CK.BIK1.BIR.CERT.  

16 Nero-Argento´s Qualifica 19272/2002 f. 1.11.2002 
(Nero-Argento´s Ecco Il Migliore x Nero-Argento´s Diamante) 
O:A. Lange,E: L. Bredvadt, 2770 Kastrup. 
Harmonisk ungtæve, er lige midt i et pels skifte, derfor ikke på dagen i allerbedste pelskondition, velskåret 
hoved, mørke øjne, hals af god længde, udmærket dybde i kroppen, gode benstammer, velvinklet, gode 
bevægelser med dejligt afskub, herligt temperament. 
1UKK.3V.  



MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
17 Dan-Schnauz Camilla 02567/2002 f. 4.2.2002 
(Stena Stamm´s Known By All x Dan-Schnauz Østi) 
O&E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør. 
kraftig tæve, ganske harmonisk, kunne ønske lidt mere feminint hoved, godt næseparti, velpigmenteret, god 
længde på halsen og ryggen, tilstrækkelig forbryst og benstammer, lidt knap vinklet udmærket dybde i 
kroppen, ret så ustabil i sine bevægelser, noget slingende i bag og indfodet, ganske god pels. 
2MK.  
 
18 Aqui Ophelia On Stage 19752/2001 f. 01.11.2001 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Aqui In The Mood) 
O:D. Neertoft, E: K. Lillering, 1801 Frederiksberg C. 
Flot tæve, meget harmonisk, feminint hoved og udtryk, dejlige mørke øjne, flot hals og underlinie, 
velpigmenteret for og bag, gode bevægelser i fronten og fra siden, anelse trangt bagtil, udmærket 
pelskvalitet. 
1MK.1V.CK.BIK3.  

19 Præstekjær's Blanca 03395/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x Nero Argento's Ferrari Fantastica) 
O&E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
Tæve af god størrelse, på dagen ikke i bedste humør, velskåret hoved, velformede mørke øjne, udmærket 
hals og overlinie, velansat hale, gode benstammer, god dybde i kroppen, tilstrækkelig vinklet for og bag, 
ganske god pelskvalitet, på grund af at hundenhar knurret præmiering 2. 
2MK.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
20 Dan-Schnauz Østi 05457/2000 f. 25.3.2000 
(CH Tetu Evita´s Sir Connery x Dan-Schnauz Rosalita) 
O&E: K. Dige Olsen, 4220 Korsør. 
Middelstor tæve, fremstår en anelse grov og noget maskulin, ganske god hals, stående god overlinie, lidt 
klejne benstammer til kroppen, ganske god ribbensbue, udmærket dybde i kroppen, lidt vid i front, bevæger 
sig noget trangt bagtil, og lidt vid i fronten, lidt luftig pels. 
2Å.  

22 DCHKLB Søreviks Azita 18460/1998 f. 04.09.1998 
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Klondaikes Uschi) 
O&E: S. & I. Sørevik, 3550 Slangerup. 
En lidt stor men harmonisk tæve, ganske godt hoved og udtryk, velpigmenteret, godt med skæg og bryn, 
udmærket hals, lidt lang i lænden, tilstrækkeligt forbryst, god ribbensbue, lidt knapt vinklet både for og bag, 
gode bevægelser fra siden og i fronten, men noget trangt bagtil god pelsstruktur, dog lidt lang i pelsen. 
1Å.1V. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

BABYKLASSE hanner sort 
23 Chinon´s Rise N Shine 10362/2003 f. 8.5.2003 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x CH Chinon´s Live N Jive) 
O:H. Agerskov,E: A. Bech, 2650 Hvidovre. 
Harmonisk hvalp, godt hoved og udtryk, flot hals, god overlinie, gode benstammer og poter, velvinklet for og 
bag, for alderen god dybde i kroppen, anlæg for virkelig gode bevægelser med et herligt afskub, for alderen 
god pels, godt temperament. 
SL.Bedste Baby. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
24 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. 
Harmonisk velbygget hanhund af god størrelse, god substans, maskulint hoved og udtryk, velbårne ører, 
dejlige mørke øjne, flot hals og overlinie, gode benstammer og poter, meget velvinklet for og bag, flotte 
bevægelser med herligt afskub, flot pelskvalitet og kondition. 
1CH.1V.CK.BIK2. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
25 Chinon´s Quick On The Trigger 18810/2002 f. 10.10.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x CH Chinon´s Live N Jive) 
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
Flot unghan, korrekte proportioner, meget veludviklet, herligt hoved og udtryk, god bid, velplacerede ører, 
god hals, flot overlinie, gode benstammer og poter, meget velvinklet for og bag, gode bevægelser med et 
herligt afskub.. 
1UKK.1V.CK.BIK1.BIM.CERT. 

MELLEMKLASSE hanner sort 
26 Schnauzer-Huset Sirius Black 20887/2001 f. 21.11.2001 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Schauzer-Huset Knowing Is All) 
O: L. Dahl Nielsen & P. Jørgensen, E: L. & L. Wilche, 9900 Frederikshavn. 
Han af god størrelse, godt hoved med god længde, udmærket med skæg og bryn, stærk hals, udmærket 
overlinie, korrekt ansat hale, gode benstammer, ganske godt vinklet, ganske gode bevægelser, bevæger sig 
dog indimellem i to spor, udemærket farve og pels. 
1MK.1V.CK.BIK4.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
27 Klanens Speidermann 01133/2001 f.2.01.2001 
(CH Fixus Wanted x Ellinda's Connexion To The Clan) 
O:K.& H. Laursen E:R.Østergaard & K. Kristensen, 7950 Erslev. 
En noget højtstillet hanhund, ganske godt hoved, men udtrykket forstyrres lidt af de lyse øjne, ganske god 
hals og overlinie, noget fremskudt skulderparti, og lidt stejl i front, normal vinklet bagtil, ganske gode 
bevægelser, men noget styltende i front. 
2Å.  

Veteranklasse hanner sort 
27A DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARSG BCH Klondaikes Gambler 02885/93 f.7.01.1993  
(CH Kanobi Arabian Night x Pepalfa's Ever-Evident)  
O:N. Jordal,E:B. & V. Noga, 3660 Stenløse.  
Flot veteran i super kondition, meget velproportioneret, herligt hoved og udtryk, velbårne ører, flot hals og 
overlinie med god dybde i kroppen, godt forbryst, gode benstammer og vinkler, flotte bevægelser med herligt 
afskub, flot pelskvalitet, kompliment for konditionen. 
1V.1V.CK.BIK3.Bedste Veteran. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort  
28 DKCH 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. 
Champion tæve af god størrelse, fremstår på dagen noget tung i kroppen, godt hoved og udtryk, 
velpigmenteret, god hals, korrekt længde i kroppen, lidt fremskudt skulderparti, kunne have bedre vinkler for 
og bag, udmærket dybde i kroppen, kunne bevæge sig med lidt mere drive, lidt trang bagtil og vid i front. 
1CH.2V.  

31 DKCH NCH Stall Mascot International Affair N 17308/2001 f. 05.04.2001 
(CH Standing Van De Havenstad x CH Fixus Why Worry) 
O: P. Fodstad, E: L. Gjerdalen & A. Wellen Norge. 
Meget flot champion tæve, meget harmonisk og korrekte proportioner, feminint elegant hoved, flot over og 
underlinie, velmarkeret forbryst, meget velvinklet for og bag, flotte racetypiske bevægelser, flot pels 



konstruktion. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
29 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. 
En lidt stor men meget velbygget tæve, feminint velskåret hoved, velpigmenteret, dejlig mørke øjne, 
udmærket hals og overlinie, tilstrækkelig forbryst, gode benstammer og poter, ribbensbue af god længde, 
udmærkede bevægelser, kunne dog bruge sin bagpart mere effektivt, god pelsstruktur. 
1CH.1V.CK.BIK3.  

ÅBENKLASSE tæver sort  
30 Klanens Valhalla 03137/2002 f. 07.02.2002 
(CH Standing Van De Havenstad x Ellinds Connexion To The Clan) 
O: K. & H. Laursen, E: P. Tollefsen, Norge. 
Tæve af god størrelse med god substans, gode proportioner, velskåret hoved godt udtryk, korrekt med skæg 
og bryn, flot hals og overlinie, korrekt ansat og velbåren hale, tilstrækkeligt forbryst, god front, dejlig faste 
poter, korrekt dybde i kroppen, gode vinkler for og bag, meget flotte bevægelser fra siden med godt afskub, 
dog en anelse indfodet bagtil, god pels struktur. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.  

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiller en opdrætsklasse bestående af kat. Nr. : 3,4,11 og 18. 
Harmonisk opdræt, typefaste hunde, med et godt kønspræg, gode pelse, med korrekte aftegninger, rimelige 
gode bevægelser på alle hundene. 
Ærespræmie.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 
32 Ugly Duckling´s Playboy 08906/2003 f. 3.5.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E: Nissen, E:J. Akselbo, 4500 Nykøbing Sj. 
Meget harmonisk babyhvalp, herligt hoved og udtryk, meget velpigmenteret, velformede mørke øjne, 
velansatte ører, god hals og overlinie, herlige benstammer, veludviklet ribbensbue, velvinklet for og bag, 
super pels for alderen, for alderen meget fine bevægelser, herligt temperament. 
SL.Bedste Baby. 

BABYKLASSE tæver peber/salt  
33 Ugly Duckling´s Pin Up 08905/2003 f. 3.5.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E: Nissen, E:G.W. Mogensen & M. S. Nielsen, 2880 Bagsværd. 
Velproportioneret babyhvalp, herligt hoved og udtryk, flot hals, korrekt længde i ryggen, god ribbensbue, 
dejlig lige i front, sunde poter, velvinklet for og bag, viser tendens til gode bevægelser. 
SL. 

34 Sourcils Lorien 04767/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O:L. Vig, E: I. Krogh, 4780 Stege. 
Fem mdr tævehvalp, fremstår en anelse højtstillet, ganske godt hoved og udtryk, endnu noget flagrende 
ører, udmærket hals og overlinie, veludviklet brystkasse, som dog er lidt kort, normale benstammer og 
vinkler, for alderen gode bevægelser, udmærket pelskvalitet. 
SL. Bedste Hvalp. 



 
CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
35 DKCH Klondaikes Sorcery 20913/2000 f. 14.11.2000 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Klondaikes Next Please) 
O&E: B.& N. Jordal, 2400 København NV. 
Maskulin han, fortrinlig proportioner, med god substans, maskulint hoved og udtryk, udmærket hals og 
overlinie, korrekt ansat hale, kunne have lidt bedre vinkling i front, god dybde i kroppen, gode bevægelser fra 
siden, trangt bagtil, god pelskvalitet. 
1CH.2V.CK.BIK4. 

36 DKCH Starlings Dakota 00028/2000 f.8.12.1999  
(Starlings Cosi Fan Tutte x Scourcils Aimable Bijou)  
O: M. & P. Stæhr-Nielsen,E: P. & U. Jochumsen, 2990 Nivå.  
Flot hanhund, meget velproportioneret, herligt hoved og udtryk, velpigmenteret, godt bid, flot hals, korrekt 
længde i ryggen, god dybde i kroppen, herlige benstammer, velvinklet for og bag, flotte racetypiske 
bevægelser med godt afskub, god pelsstruktur. 
1CH.1V.CK.BIK3.Klubcert. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
37 Præstekjær's Andrew 15041/2000 f. 21.08.2000 
(Penlan Portman x Starlings Kaksi) 
O:J. Præstekjær, E:L.& J. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Middelstor hanhund, velskåret hoved, velansatte og velbårne ører, udmærket hals og overlinie, tilstrækkelig 
forbryst, lidt knap vinklet, gode faste poter, ganske gode bevægelser, udmærket farve og pels. 
1Å.1V.  

SENIORKLASSE hanner peber/salt 
38 INTCH DKCH SCH BCH FCH DCHKLBK BHV99 KBHV01 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.  
Senior han i flot kondition, meget racetypisk, god størrelse, korrekte proportioner, velskåret maskulint hoved, 
velpigmenteret, flot hals og overlinie, godt forbryst, korrekt dybde i kroppen, velvinklet for og bag, bevæger 
sig med et dejligt afskub, korrekt i fronten, kun en smule trang bagtil, god pelsstruktur, velfremvist. 
1S.1V.CK.BIK2.Bedste Senior. 

39 DKCH LP1 Sourcils Avantureux Etoile 17094/96 f.4.07.1996 
(CH Starlings Quick Sticks x CH Solimans Olga) 
O: L. Vig, E:Y. Jensen & L. Vig, 2635 Ishøj. 
Middelstor hanhund, harmonisk og velbygget, for størrelsen godt hoved, god hals og overlinie, med korrekt 
længde i ryggen, god front, veludviklet ribbensbue, udmærkede bevægelser, korrekt parallelt bagtil, på 
kroppen god pelsstruktur, ret så bløde benhår. 
1S.2V.CK. 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
40 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.  
Fortrinlig type, veteran i meget flot kondition, meget velproportioneret, med god substans, ganske godt 
hoved og udtryk, flot hals og overlinie, godt forbryst, korrekt dybde i kroppen, veludviklet ribbensbue af god 
længde, meget velvinklet for og bag, meget flotte jordvindende bevægelser, udmærket farve og pels vel 
fremvist. 
1V.1V.CK.BIK1.BIM.Bedste Veteran. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
41 DKCH SCH KLBCH 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. 



Meget flot og elegant tæve, meget velbygget og harmonisk, feminint hoved, herligt udtryk, dejlige mørke 
øjne, flot hals, stram overlinie, korrekt ansat hale, udmærket dybde i kroppen, gode benstammer, velvinklet 
for og bag, gode energiske bevægelser med godt afskub, god pelsstruktur, flot kondition, vel fremvist. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

42 DKCH 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. 
Herlig feminin tæve, super størrelse, fortrinligt hoved og udtryk, velpigmenteret, dejlige mørke øjne, 
velansatte ører, god hals, lidt vigende overlinie, god front, velvinklet for og bag, god længde i ribbensbuen, 
gode jordvindende bevægesler, vel fremvist. 
1CH.2V.CK.BIK2.Klubcert. 

43 DKCH KLBCH 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 tæve af god størrelse, udmærket hoved og udtryk, velpigmenteret, ørene kunne falde lidt 
bedre, udmærket hals og overlinie, dejlig masse i kroppen med god dybde, udmærket benstammer og 
vinkler, gode jordvindende bevægelser med godt afskub, ryggen holder ikkke helt i bevægelse, udmærket 
pels. 
1CH.3V.CK.BIK3.  

48 DKCH Sourcils Kiss Me Quick 01228/20025 f. 12.01.2002 
(CH Chelines El-Piscadilla x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Tæve af god størrelse, udmærket hoved og udtryk, ørerne kunne falde lidt bedre, udmærket hals og 
overlinie, dog lidt faldende i sit kryds, tilstrækkelig forbryst, normalt vinklet for, lidt knapt bagtil, ganske gode 
bevægelser fra siden, men lidt trangt bagtil, lidt lang i pelsen. 
1CH.4V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
44 Starlings Impala 15310/2002 f. 8.8 2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Cavallaria Rusticana) 
O&E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Elegant ungtæve, meget smukke linier, udmærket hoved og udtryk, godt bid, udmærket pigmenteret, flot 
hals og overlinie, for alderen god dybde i kroppen, god front og poter, velvinklet for og bag, ribbensbue af 
god længde, udmærkede bevægelser med dejlig afskub, god pelsstruktur, udmærket salt og peber fordeling, 
vel fremvist. 
1UKK.1V.CK.BIK4.CERT.  

45 Zit-No´s Joyful Zindy 19363/2002 f. 28.10.2002 
(Falkendal´s Quite Special x Zit-No´s De Luxe) 
O&E: M.&H. Iversen, 8900 Randers. 
Feminin tæve, fremstår en smule kort, velskåret hoved, velplacerede ører, velformede mørke øjne, god hals 
og overlinie, udmærket dybde i kroppen, gode bevægelser i bagparten med godt afskub, endnu lidt vævende 
i front. 
1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt  
46 Præstekjær's Caridad 04069/2002 f. 1.03.2002  
(Helar's Kick 'n Run x Starlings Kaksi) 
O: J. Præstekjær, E:J. Præstekjær & E. & P. H. Nielsen, 5683 Haarby. 
Middelstor tæve, udmærket hoved og udtryk, velansatte ører, udmærket hals, noget blød overlinie både 
stående og gående, en anelse for falende i krydset, med deraf meget lavt ansat hale, udmærkede 
benstammer og poter, normalt vinklet for og bag, ganske gode bevægelser dog en anelse trangt bagtil, god 
pelsstruktur. 
1MK.1V.  



ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
47 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. 
Tæve af god størrelse, gode proportioner, godt hoved og udtryk, velansatte ører, udmærket pigmentering, 
tilstrækkelig hals, god dybde i kroppen, tilstrækkelig vinklet for og bag, ganske gode bevægelser med godt 
afskub, desværre er pelsen på dagen meget blød, kunne ønske en tydligere markering salt/peber på grund 
af pelsen 2. pr. 
2Å.  

49 Solimans Sweetheart 20186/2001 f. 16.11.2001 
(CH Tom Bowler x Sourcils Dolores) 
O&E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 
Tæve af god størrelse, ganske godt hoved og udtryk, velansatte og velbårne ører, lidt kort hals, ganske god 
overlinie, udmærket ribbensbue, tilstrækkelig benstammer og vinkler, acceptable bevægelser, kunne dog 
bruge sin bagpart lidt bedre, mere afskub ønskes, an anelse overvægtig på dagen. 
2Å.  

50 Barba Nigra Keepsake Bella Donna 12473/2000 f. 15.7.2000 
(CH Standing Van De Havenstad x CH Barba Nigra Heaven Can Wait) 
O:S. Pasztor & T. Schultheiss,E: U. Hansen, 3300 Frederiksværk. 
Tæve af ganske god størrelse, gode proportioner, velskåret hoved, godt udtryk, biddet ikke korrekt, lidt 
ureglmæssigt og tangbid, god hals, lidt vigende overlinie, tilstrækkelig benstammer, ganske gode 
bevægelser, men også noget blød i overlinien under bevægelse, god pelsstruktur, men kunne dog have 
noget mere salt/peber, frenstår meget mørk. 
2Å.  

51 Amici port Smooth 09024/2001 f. 9.5.2001 
(Penlan Portman x Amici Peggy´s Proud Vanity) 
O&E: B. Dabelstein, 2860 Søborg. 
En tæve som på dagen fremstår i for god foderstand, ganske godt hoved, udmærket pigmenteret, mørke 
øjne, lidt kort hals, lidt vigende i overlinien og for faldende i krydset, derfor meget lavt haleansats, 
tilstrækkelig forbryst, normale benstammer men noget udaddrejet højre forpote, acceptable bevægelser, 
pelsen er ikke i bedste kondition på dagen. 
3Å.  

VETERANKLASSE tæver peber/salt 
52 Amici Pellegrine 08597/93 f.8.04.1993  
(CH Penlan Privateer x Solimans Pretty)  
O&E:B. Dabelstein, 2860 Søborg.  
En lidt stor men dog harmonisk tæve, velskåret feminint hoved, velansatte ører, tilstrækkelig hals, udmærket 
længde i ryggen, som dog er en anelse blød, god front og faste poter, udmærket vinklet front, lidt knapt 
bagtil, bevæger sig ganske godt i front, men noget trangt og indfodet bagtil, pels er ikke helt i udstillings 
kondition. 
1V.1V.  

Afsluttende Konkurrencer 

Barn/Hund under 10 år 
1. Asta med Nero-Argento´s Qualifica  

Barn/Hund over 10 år 
1. Marianne med Præstekjær's Andrew 
2. Alexander med DKCH Nero Argento's Hallo Donna Graziosa 
3. Mathias med Nero-Argento´s Qualifica  



4. Maria med DKCH Starlings Dakota 
5. Michelle med Aqui Ophelia On Stage 

Bedste Baby 
1. Ugly Duckling´s playboy 
2. Chinon´s Rise N Shine  

Bedste Hvalp 
1. Aqui Royal Rosebud 

Bedste Unghund 
1. Chinon´s Quick On The Trigger 
2. Chinon's Peppermint Punch 
3. Starlings Impala 

Bedste Mellemklasse 
1. Aqui Ophelia On Stage  
2.Schnauzer-Huset Sirius Black  

Bedste Senior 
1. INTCH DKCH SCH BCH FCH DCHKLBK BHV99 KBHV01 Gillegaard Kilroy 

Bedste Veteran 
1. DKCH Deansgate Tom Bowler 
2. DKCH DCH INTCH FCH DCHVDH KLBCH SAARSG BCH Klondaikes Gambler  

Bedste opdrætsklasse 
1. Kennel Aqui 

BIS 
1. NCH Stall Mascot International Affair 
2. Chinon's Peppermint Punch  
3. DKCH SCH KLBCH Sourcils Fleur De Lis 

 


