
DKK udstilling i Odense d. 14.2.2004 
Dommer Freddie klindrup, Danmark.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt  
361 Maren Brems´ Coco 15523/2003 f. 25.7.2003 
(Sheik Vom Sirius x Dutydog´s Kjersti Grini) 
O: H. Maltha,E: M. & K. Bach, 8240 Risskov. 
6½ mdr i største lag, velskåret hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede øjne, god farve, udmærket 
næseparti, god skalle, korrekt ansatte ører, kunne have lidt længere hals, kompakt krop, passende 
bnstammer, anelse stejl vinklet i front, korrekt bag, bevæger sig med godt afskub, udmærket pels, dejligt 
temperament. 
SL.Bedste Hvalp. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
362 Ella Fitzgerald Knizete Sternenhoch 21907/2003 f. 1.7.2003 
(CH Victory Flash Moldau North x CH Borgia Lucretia Knlzete Sternenhoch) 
O:K. Cechova,E: H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
363 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. 
9 mdr. han af passende størrelse, velskåret hoved, udmærket udtryk, velplacerede mørke øjne, udmærket 
næseparti og skalle, korrekt ansatte ører, udmærket hals krop og benstammer for alderen, normalt vinklet, 
udmærkede bevægelser, god pels, dejligt temperament. 
1UKK.1V.SL..  

364 Klondaikes Christmas Charlie 00126/2003 f. 6.12.2002 
(CH Klondaikes Sorcery x Klondaikes Driving Miss Daisie) 
O:N.& B. Jordal, E: L. Eiming, 2950 Vedbæk. 
Han i største lag, velskåret hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, udmærket 
næseparti god skalle, korrekt ansatte ører, god krop, passende benstammer, an anelse stejlt vinklet for, 
korrekt bag, korrekt ansat hale, bevæger sig godt, kunne være bedre trimmet på dagen, udmærket temp. 
2UKK.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
365 Sourcils King Creole 01226/2002 f. 12.1.2002  
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Sourcils Graceland) 
O: L. Vig,E: N. Duch Vestergaard, 3070 nekkersten. 
Han i største lag, udmærket hoved og udtryk, snævert saksebid, kunne have en anelse breddere næse, 
udmærket skalle, velplacerede øjne af god farve, udmærket benstammer, normalt vinklet, korrekt ansat hale, 
kunne bevæge sig med bedre fraskub, udmærket pels og farve, dejligt temp. 
1Å.4V.  

366 Helar´s Matador Mix 04232/2002 f. 23.02.2002 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O&E: H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 
Han af god størrelse, velskåret hoved, udmærket udtryk, godt bid, velplacerede øjne af god farve, udmærket 
skalle, udmærket hals og krop, passende benstammer, en anelse stejlt vinklet for, korrekt bag, kunne have 
lidt bedre fraskub i bevægelse, god pels, dejligt temp. 
1Å.  



367 Sheik Vom Sirius 02551/2002 f. 6.10.2001 
(CH King Vom Sirius x Pussycat Vom Sirius) 
O: E. Ahrendts, E:H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Han af god størrelse, udmærket hoved og udtryk, godt bid, godt næseparti og skalle, velplacerede øjne af 
god farve, god skalle, en anelse lavt ansatte ører, udmærket hals og krop, gode benstammer, korrekt ansat 
hale, prima bevægelser, udmærket pels, dejligt temp. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR.  

368 Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.& N. Jordal, E: M.& O. Andersen,4771 Kalvehave. 
Han af passende størrelse, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, godt næseparti, 
udmærket skalle, velplacerede øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, gode benstammer, lidt 
stejlt vinklet for, normalt bag, korrekt ansat hale, bevæger sig godt fra siden, en anelse løs i fronten, 
udmærket pels og farve, dejligt temp. 
1Å.3V.  

369 Holebæk's Frederik 02545/2002 f. 5.02.2002 
(CH Klondaikes Africa x Mac Link's Keep On Rocking) 
O: B. Madsen, E:B.& L. Jespersen, 5260 Odense S. 
Han i største lag, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, velplacerede mørke øjne, udmærket skalle, 
korrekt ansatte ører, kunne have en anelse længere hals, passende benstammer, udmærket krop, korrekt 
vinklet, udmærkede bevægelser, udmærket pels og farve, dejligt temp. 
1Å.2V.CK.BIK2.RES.CACIB. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
370 DKCH Sourcils Kiss Me Quick 01228/2002 f. 12.01.2002 
(CH Chelines El-Piscadilla x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Tæve af passende størresle, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede æjne, god skalle, 
korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, en anelse lavt ansat hale, normalt 
vinklet, bevæger sig godt, udmærket pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK3.RES.CACIB.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
371 Sourcils Lothorien 04766/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, godt udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, 
udmærket skalle og næseparti, korrekt ansatte ører, en anelse kraftigere hals, udmærkede benstammmer, 
korrekt vinklet, prima bevægelser for sin alder, prima pels og farve, dejligt temp. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.  

372 Greta Garbo Z Sardanu 16501/2003 f. 30.1.2003 
(CH Jackpot In Vegas x CH Gracia Miss) 
O: S. Kollarova,E: H. Hjorth & P. Nissen, 4300 Holbæk. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
373 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. 
Tæve af udmærket størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, godt næseparti, 
udmærket skalle, mørke øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop og benstammer, normalt vinklet, 
kunne bevæge sig med an anelse bedre fraskub, god pels, dejligt temp. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM.  



374 Helar´s M&M 04235/2002 f. 23.2.2002 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O&E: H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 
Tæve af passende størrelse, velskåret feminint hoved, godt udtryk, velplacerede øjne, udmærket skalle, 
korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, udmærkede benstammer, korrekt vinklet, bevæger sig godt fra 
siden, en anelse løs i fronten, dejligt temp. 
1Å.2V.CK.BIK4.  

375 Lillemarks Xantia 10492/2000 f.28.05.2000 
(Solimans Kobold x Lillemarks Alberte)  
O:V. Rune,E:V.& M. Seedorff, 5260 Odense S. 
Tæve i mindste lag, velskåret hoved og feminint hovd, dejligt udtryk, godt næseparti, udmærket skalle, 
korrekt bid, velplacerede øjne, korrekt ansatte ører, udmærkede benstammer, udmærkede bevægelser, god 
pels og farve, dejligt temp. 
1Å.  

376 Holebæk´s Fleur 02549/2002 f. 5.2.2002 
(CH Klondaikes Africa x Mac link´s Keep On Rocking) 
O&E: B. Madsen, 5492 Vissenbjerg. 
Tæve i største lag, velskåret feminint hoved, dejligt udtryk, udmærket næseparti, korrekt skalle, udmærket 
bid, udmærket hals og krop gode benstammer, lidt stejlt vinklet for, normal bag, bevæger sig godt fra siden, 
en anelse løst for, dejlig pels og farve, godt temp. 
1Å.3V.  

377 Kjøng´s Dronning Dagmar 03525/2002 f. 28.02.2002 
(Penlan Portman x Kjøng´s Adda) 
O&E: I. M. Køng, 4581 Rørvig. 
Tæve i største lag, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, godt næseparti, god skalle, velplacerede 
øjne af god farve, en anelse lavt ansatte ører, udmærket hals, god krop, passende benstammer, en anelse 
stejlt vinklet i front, normalt bag, bevæger sig godt, kunne være meget mere frimodigt i sit temp, udviser ikke 
det rigtige schnauzertemp., udmærket pels. 
2Å.  

378 Zit-No´s Hey Jude 04457/2000 f. 2.3.2000 
(Enjoy´s Soul Hunter x Zit-No´s De Lux) 
O: M. & H. Iversen, E: A. Buchardt, 8900 Randers. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved og udtryk, kunne ønske en anelse bredere næseparti, korrekt 
ansatte ører, udmærket hals, en anelse kraftig krop, udmærkede benstammer, normalt vinklet, korrekt ansat 
hale, bevæger sig godt fra siden, en anelse løst i fronten, udmærket pels, dejligt temp. 
1Å.4V.  

UDEN FOR BEDØMMELSE 
379 Schnauzerdorff´s Amione 16861/2003 f. 26.8.2003 
(CH Starling´s Aux Boudots x Lillemarks Xantia) 
O&E: V. & M. Seedorff, 5260 Odense S. 
Ej mødt. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
380 Amalija- Fleur A Rosebud under reg. f. 7.7.2003 
(- x -) 
O&E: M. Sørensen, 5550 Langeskov. 
Tæve af passende størrelse, 7 mdr., feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede øjne, god 
skalle, korrekt ansatte ører der kunne hænge lidt mere ned, udmærket hals, god krop og benstammer, kunne 



have lidt mere forbryst, stejlt vinklet front, normalt bag, bevæger sig godt for sin alder, god pels, dejligt temp. 
SL.Bedste Hvalp. 

381 Nero-Argento´s Tiramisu 13588/2003 f. 2.07.2003 
(Nero-Argento´s Ecco Enrico x Nero-Argento´s Delizia) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning. 
7 mdr. tæve passende størrelse, udmærket type, feminint hoved og udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke 
øjne, udmærket næseparti og skalle, korrekt ansat og bårne ører, udmærket hals, god krop, kunne være lidt 
dybere i brystkassen, passende benstammer, normalt vinklet, korrekt ansat hale, god pels, dejligt temp. 
SL.  

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
382 DKCH KLBCH DCHVDH DCHKLB 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. 
Han af passende størrelse, velbygget, maskulint hoved, godt udtryk, korrekt bid, udmærket næseparti og 
skalle, velplacerede øjne af god farve, korrekt ansatte ører, kunne have en anelse længere hals, prima krop, 
gode benstammer, normalt vinklet, korrekt ansat hale, kunne bevæge sig med en anelse bedre drive, 
udmærket pels, dejligt temp. 
1CH.1V.CK.BIK3.RES.CACIB.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
383 Ruedesheim´s Boomerang 21291/2003 f.16.4.2003 
(CH Ruedesheim´s Adonis x Ruedesheim´s Abby Muffin) 
O:R. Traut, E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
Velbygget han, udmærkede bevægelser, velskåret maskulint hoved, godt udtryk, udmærket næseparti, og 
skalle, udmærket næseparti, prima hals og krop for alderen, passende benstammer, passende vinklet, prima 
bevægelser fra siden, en anelse løs i fronten, udmærket pels, dejligt temp. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.  

384 Nero-Argento´s Robertino 01740/2003 f.31.1.2003 
(Nero-Argento´s Ecco Enrico x Nero-Argento´s Dolce Silva) 
O:A. Lange, E:E. Nørgaard, 8220 Barbrand. 
1 år gl. han passende størrelse, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, kunne have en 
anelse kraftigere næseparti, udmærket skalle, velplacerede øjne, udmærket hals, meget god krop og 
benstammer, normalt vinklet, udmærkede bevægelser, korrekt ansat hale, god pels, godt temp. 
1UKK.2V.SL.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
385 Never Forget´s Crazy Adventurer 09879/2002 f. 27.5.2002 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Stena Stamm´s Guess Who) 
O: H. Andersen, E: R. W. Lykke, 9560 Hadsund. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
386 Scedir Ustinovpeter-Na LOI 02/3649 f. 13.9.2001 
(Scedir Jamesbond-Na x Scedir Redpepper-Na) 
O&E:F. Ferrari, C/o A. Lange, 7400 Herning. 
Han af passende størrelse, velskåret maskulint hoved, korrekt bid, udmærket næseparti og skalle, korrekt 
ansatte ører, der af og til bæres korrekt, udmærket krop og benstammer, korrekt vinklet, udmærkede 
bevægelser når handleren finder det rette tempo, udmærket pels, dejligt temp. 
1Å.1V.BIK1.CERT.CACIB.BIM. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
387 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. 
15 mdr. kvadratisk tæve, passende størrelse, velgående, velskåret meget feminint ohved, korrekt bid, 
velplacerede øjne af god farve, god skalle, korrekt ansatte ører, kompakt krop, passende benstammer, 
normalt vinklet, udmærkede bevægelser fra siden, en anelse løs i fronten, udmærket pels, dejligt temp.. 
1UKK.2V.SL.  

388 Nero-Argento´s Quella 19271/2002 f. 1.11.2002 
(Nero-Argento´s Ecco Il Migliore x Nero-Argento´s Diamante) 
O: A. Lange,E: B. Jensen, 5700 Svendborg. 
15 mdr. tæve, god størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, godt næseparti, 
udmærket skalle, passende stop, korrekt ansatte og bårne ører, udmærket hals krop og benstammer for 
alderen, normalt vinklet, udmærkede bevægelser, god pels, dejligt temp. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
389 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. 
Tæve af passende størrelse, velbygget, velgående, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, 
passende stop, mørke øjne, korrekt ansat men en anelse luftige ører, udmærket hals og krop, passende 
benstammer, normalt vinklet, prima bevægelser, udmærket pels, godt temp. 
1MK.1V.CK.CERT.CACIB.BIR.  

390 Præstekjær´s Blanca 03395/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O&E: J. Præstekjær, Tommerup. 
Tæve af udmærket størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, godt næseparti, 
udmærket skalle, korrekt stop, mørke øjne, korrekt ansatte ører, en anelse kompakt krop, passende 
benstammer, normalt vinklet, kunne bevæge sig en anelse mere frit, korrekt båret hale, udmærket pels, 
dejligt temp. 
1MK.2V.CK.BIK4.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
391 Stena Stamm´s Quick Step 05289/2001 f. 29.3.2001 
(Scedir Alfredhitchcock-Na x CH Stena Stamm´s Visual Dream) 
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen, E:K. & M. S. Olsen, 9900 Frederikshavn. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, korrekt bid, kunne ønske en anelse kraftigere næseparti, 
udmærket skalle, mørke øjne, korrekt ansatte ører, en anelse for kraftig krop, gode benstammer, normalt 
vinklet, kunne bevæge sig lidt mere frit, en anelse lavt ansat hale, udmærket pels, godt temp. 
2Å.  

392 Fidz Saime´s Diana Speanser 02842/2003 f.26.12.2000 
(CH Fidz Saime´s Tarantino x CH Bartzaga´s Ramona) 
O:I. Gorobec & L. Prokofjeva, E: H. Bockhaus, 4894 Øster-Ulslev. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, kunne ønske en anelse kraftigere næseparti, mørke øjne, 
passende stop, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, normalt vinklet, 
udmærkede bevægelser, god pels, godt temp. 
1Å.1V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE hanner sort 
393 Excelentia´s Ici Noir 12471/2003 f. 13.6.2003 
(CH koschia´s Bugsy x CH Excelentia´s Harmonique Noir) 
O&E: K. Holm Iversen, 4340 Tølløse. 
8 mdr han udmærket type, velbygget, velskåret hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, udmærket næseparti 



og skalle, mørke øjne korrekt ansatte ører, udmærket hals krop og benstammer, udmærket vinklet, bevæger 
sig godt for alderen, udmærket pels, godt temp. 
SL. 

HVALPEKLASSE tæver sort 
394 Excelentia´s Imagic Noire 12470/2003 f. 13.06.2003 
(CH koschia´s Bugsy x CH Excelentia´s Harmonique Noir) 
O&E: K. Holm Iversen, 4340 Tølløse.  
8 mdr tæve, udmærket størrelse, velskåret feminint udtryk, korrekt bid, mørke øjne, god skalle, en anelse 
lavt ansatte ører, udmærket hals og krop for alderen, normalt vinklet, udmærkede benstammer, bevæger sig 
godt fra siden, på dagen noget løs i fronten, udmærket pels og farve, dejligt temp. 
SL.  

395 Cirkeline Nora Mlsnofka CMKU/Km 5181/03 f. 13.6.2003 
(Igor v.D. Boetheeren x Urana Mlsnofka) 
O&E: P. VodrazkovA, 4920 Søllested. 
Velbygget tæve, 8 mdr., dejligt feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, prima skalle, 
korrekt ansatte ører, prima hals krop og benstammer for alderen, normalt vinklet, udmærkde bevægelser, 
god pels, dejligt temp. 
SL.Bedste Hvalp.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
396 Bennet Vom Heidekörbchen VDH 02ZS41000122 f. 3.03.2002 
(CH Chopin V.D. Spikke x Harmony Vom Bit-Castell) 
O&E:M. & J. Krafft, Vögelsen, Tyskland. 
Han i største lag, velbygget, velskåret maskulint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, udmærket skalle, 
mørke øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, normalt vinklet, 
udmærkede bevægelser, udmærket pels, godt temp. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.CACIB.  

397 Bravo´s Noir Iver De Fionia 16326/2000 f. 2.9.2000 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Roxanne Van de Havenstad) 
O&E: E. Belmann & L. B. Biilmann, 5750 Ringe. 
Han af passende størrelse, maskulint hoved, godt udtryk, korrekt bid, kunne have en anelse kraftigere 
næseparti, udmærket skalle, mørke øjne, korrket ansatte og bårne ører, kunne have en anelse længere hals, 
udmærket krop og benstammer, kunne have lidt mere forbryst, stejlt vinklet for, normalt bag, bevæger sig 
godt fra siden, udmærket pels, dejligt temp. 
1Å.2V.  

398 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 passende størrelse, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, udmærket skalle, en anelse lavt 
ansatte ører, udmærket krop, gode benstammer, lidt stejlt vinklet for, normalt bag, udmærkede bevægelser 
fra siden, kunne være lidt mere stabil i fronten, udmærket pels og farve, dejligt temp. 
1Å.3V.  

VETERANKLASSE hanner sort 
399 DKCH EUV95 KLBCH VV96 INTCH DCHKLB DCHVDH SCH Standing Van De Havenstad 21442/94 
f. 2.2.1994 
(CH Ocus-Pocus Van De Havenstad x CH Opium Van De Havenstad) 
O:C. De Meulenaer, E: T. Schultheiss, 3200 Helsingør. 
10 år gl han, velbygget, velgående, herligt at se en hund i den alder og kondition, fortjener sit CK. 
1V.1V.CK.BIK1.BIR.Bedste Veteran. 



CHAMPIONKLASSE tæver sort 
400 DKCH DKKV03 Heaviness Von Königssäule VDH 01ZS501493 f. 19.08.2001 
(CH Enjoy's Midnight Welcome Matt x CH Dudu-Patschke Von Der Königssäule) 
O&E: A. Thöming, Wolfshagen, Tyskland. 
Velbygget tæve, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede øjne, udmærket skalle 
og næseparti, udmærket hals krop og benstammer, en anelse stejlt vinklet for, normalt bag, velgående, 
udmærket pepls og farve, dejligt temp. 
1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIM.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
401 Dutydog´s Puk 01955/2003 f. 27.1.2003 
(CH Advantage Van De Havenstad x Dutydog´d Lulo) 
O: J. & A. Petersen,E:H. Maltha, 9881 Bindslev. 
12 mdr. tæve, passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, kunne have en anelse 
kraftigere næseparti, udmærket skalle, udmærket hals og krop, udmærkede benstammer, en anelse stejlt 
vinklet for, normalt bag, god pels, dejligt temp. 
1UKK.3V.  

402 D´Kira Vom Heidekörbchen, 20834/2003. f. 03.03.2003 
(CH Gianluca Von Der Kovermuhle x CH Harmony Vom Bit-Castell) 
O: M. Kraft, E: B. Jacobsen, 4920 Søllested. 
12 mdr tæve passende størrelse, velskåret feminint hoved, korrekt bid, udmærket næse og skalle parti, 
velplacerede mørke øjne, korrekt ansatte ører, udmærket hals krop og benstammer, normalt vinklet, 
udmærket bevægelser, udmærket pels, dejligt temp. 
1UKK.2V.  

403 Coelio´s Gazette 09705/2003 f. 11.5.2003 
(CH pepalfa´s Gorgeous-Gay x CH Coelio´s Dulcinea) 
O: M. L. Ricaed, E: H. Scheuer & C. Christensen, 9800 Hjørring. 
Tæve af passende størrelse, meget feminin, feminint hoved og udtryk, korrekt bid, en anelse kraftigere 
næseparti kunne ønskes, mørke øjne, velplacerede ører, god hals, god krop, passende benstamme, lidt 
stejlt vinklet for og bag, kunne have lidt mere masse overalt, bevæger sig godt fra siden, lidt løst for, lidt 
snævert bag, god pels, pragtfuldt temp. 
2UKK.  

404 Jette Joop Von Der Konigssaule VDH 03ZS41000583 f. 17.4.2003 
(CH Standing Van Der Havenstad x CH Barba Nigra Indira Ghandi) 
O&E:A. Thoming, Tyskland. 
Tæve af passende størrelse, udmærket type, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, 
velplacerede øjne, udmærket skalle, korrekt ansatte og bårne ører, udmærket hals og krop, passende 
benstammer, bevæger sig godt fra siden, endnu en anelse løs i fronten, udmærket pels, dejligt temp. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK4. 

MELLEMKLASSE tæver sort 
405 Klanens Wide Web 19917/2002 f. 25.10.2002 
(CH Advantage Van de Havenstad x Ellinda´s Connexion To The Clan) 
O&E:K. & H. Laursen, 8900 Randers. 
Tæve af passende størrelse, velskåret hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne, 
udmærket næseparti, en anelse faldende i skallen, korrekt ansatte ører, udmærket krop, passende 
benstammer, normalt vinklet, udmærkede bevægesler, god pels, godt temp. 
1MK.1V. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
406 Beverly Vom Heidekörbchen VDH 02ZS41000127 f. 3.03.2002 
(CH Chopin V.D. Spikke x Harmony Vom Bit-Castell) 
O&E: Krafft, Vögelsen, Tyskland. 
Velbygget tæve, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, velplacerede mørke øjne af god 



størrelse, udmærket hals og krop, prima bevægelse fra siden, en anelse tåtrang bag, udmærket pels, dejligt 
temp. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB. 

407 Bravo´s Noir Lotte De Fionia 05672/2002 f. 29.3.2002 
(CH Klanens Supermann x Bravo´s Francis De Fionia) 
O:E. Belmann & L. B. Biilmann,E: B. J. Andersen, 5250 OdenseSV. 
Tæve af passende størrelse, velbygget, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, mørke øjne, 
godt næseparti, udmærket skalle, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, udmærkede benstammer, 
normalt vinklet, udmærkede bevægelser fra siden, en anelse løs i fronten, udmærket pels, goddt temp. 
1Å.3V.  

408 Barba Nigra Liquorice 12093/2001 f. 4.7.2001 
(CH Barba Nigra Joy O f Matt Junior x Joelle-N Di Monte Gentile) 
O.T. S. Pasztor & T. Schultheiss,E: E. M. & B. Karkov, 6760 Ribe. 
Tæve af passende størrelse, feminint hoved, udmærket udtryk, kunne have en anelse kraftigere næseparti, 
udmærkede øjne af god farve, udmærket skalle, udmærket hals, en anelse kraftig krop, lidt rund i ribbenene, 
tilstrækkelig forbryst, passende benstammer, normalt vinklet, bevæger sig godt fra siden, lidt løs i fronten, 
udmærket pels, godt temp. 
1Å.4V.  

409 ACH Angel Von Gloria-Viva VDH 01/SZ501409 f. 26.5.2001 
(Matraszepe Whiskey x Gloria Viva Rezlark) 
O&E:A. & C.Kubitz, Tyskland 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, korrekt bid, velplacerede en anelse store øjne, passende 
stop, udmærket skalle, lidt runde ører, udmærket hals og krop, passende benstammer, udmærkede 
bevægelser, god pels, godt temp. 
1Å2V.CK.BIK3.  

410 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. 
Tæve af god størrelse, velskåret feminint hoved, udmærket udtryk, korrekt bid, passende næse og 
skalleparti, korrekt ansatte ører, udmærket hals og krop, gode benstammer, normalt vinklet, udmærkede 
bevægelser, endnu en anelse løs i fronten, god pels, dejligt temp. 
1Å.  

 


