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DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE tæver sort 
1 Chinon´s Something To Talk About 17801/2003 f. 13.8.2003 
(Chinon´s Quite A Night x Jebema´s Nite N Buenos Aires) 
O&E: H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
8,5 måned gammel tævehvalp af god type, gode proportioner mellem højde og længde. Langstrakt korr. 
hoved, herligt udtryk, korr. bid, god hals, herligt forbryst, god hvælvet brystkasse lige forben, god ryg men for 
faldende kryds, godt vinklet bagstel med for lavt ansat hale, herligt pelsstruktur på ryggen og siderne, 
trænger til ringtræning, for at bedre kunne vise sine bevægelser, men når hun endeligt vil, bevæger hun sig 
frit. 
SL.Bedste Hvalp. 

 
2 D´luxe Karkov Angela 17053/2003 f. 27.08.2003. 
(Herkulis black-Xido x Barba Nigra Liquorice) 
O:E.-M. & B. Karkov,E: L. Worm & T. Christensen, 5700 svendborg. 
Herlig 7 måneder gammel tævehvalp med gode proportioner mellem hølde og længde, herligt udtryk med 
smukke mørke øjne, korr. bid, flot hals og overlinie, meget god brystkasse, godt forbryst lige forben, moderat 
vinklet bagstel, kompakt, korr. ansat hale, god pelsstruktur på ryg og sider, kunne ønske lidt kraftigere 
benstammer, bevæger sig frit og racetypisk, sikkert temp. 
SL.  

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
3 DKCH Klanens Supermann 01134/2001 f. 02.01.2001 
(CH Fixus Wanted x Ellindas Connexion To The Clan) 
O: K. & H. Laursen, E: M. & F. D. Nielsen, 5792 Årslev. 
Championhan af god størrelse meget kraftig skalle med lidt for markeret kindben, korr. bid, kunne have haft 
lidt mørkere øjne, korr. ører, meget kraftig og for grov hals, kraftig krop med god brystkasse men kunne have 
haft bedre markeret forbryst, ikke helt stabil overlinie, men synker i ryggen og er lidt for hvælvet 
overlængdepartiet, godt vinklet bagstellet med muskuløse lår, korr. ansat hale, kunne ønske mere strid pels, 
bevæger sig frit og med godt fraskub set fra siden, men åben i sin front skulle have bedre til kroppen 
liggende albuer, herligt stabilt temp. 
2CH. 



UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
4 Excelentia´s Ici Noir 12471/2003 f. 13.6.2003 
(CH Koschia´s Bugsy x CH Excelentia´s Harmonique Noire) 
O: K. Holm Iversen,E:J. klidelund, 4330 Hvalsø. 
Herlig type med meget godt forhold mellem højde og længde, kraftigt maskulint hoved med god længde, lidt 
for markerede kindben, mørke øjne, korr. bid, meget god hals og stabil ryglinie, godt forbryst, herlig 
brystkasse for sin alder, korr. ryglinie med godt ansat hale, lige forben, velvinklet bagstilling, herlig 
pelsstruktur, bevæger sig som en schnauzer skal, med herlig udstråling, og sikkert temp. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  

MELLEMKLASSE hanner sort 
5 Chinon´s Quite A Night 18811/2002 f. 10.10.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x CH Chinons Live N Jive) 
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
Kompakt bygget han af god størrelse og type, meget gode proportioner mellem høj og lav, lidt for kraftig 
skalle, godt næseparti, korr. bid, mørke øjne, lidt for markerede kindben, meget flot hals og overlinie, herligt 
forbryst og brystkasse, lige forben, muskuløse over og underlår, meget godt vinklet bagstilling, herlig 
pelsstruktur, bevæger sig med herligt flyd og god drive og sikker schanuzer- udstråling. 
1MK.1V.CK.BIK2.CERT. 

6 Schnauzer-Huset Sauron 14559/2002 f. 5.7.2002 
(Advantage Van De Havenstad x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. Dahl Nielsen & P.U. Jørgensen, E: D. Stephensen, 8270 Højbjerg. 
Herlig type, god størrelse, godt forhold mellem høj og lav, maskulint hoved med godt udtryk, lidt for 
markerede kindben, god hals men med for fremskudt skulder som giver en noget svær overgang mod 
ryggen, tilstrækkelig forbryst, meget godt hvælvet brystkasse, meget god ryglinie med korr. ansat hale, 
moderat vinklet bagstilling, strid pels på ryg og side, kunne have haft lidt mere underuld, bevæger sig med 
lidt for kort skridt og kunne have haft lidt mere kraft i bevægelsen. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
7 Billy Boy Vom Heidekörbchen VDH 02ZS41000123 f. 3.03.2002 
(CH Chopin V.D. Spikke x Harmony Vom Bit-Castell) 
O: M. & J. Krafft,E:Kos & Stumpf, Hamburg, Tyskland. 
Stor han som virker for tung, meget grov skalle og alt for markerede kindben, mørke øjne, meget godt 
næseparti, tilstrækkelig lang hals, grov og for tung over skulderpartiet, godt forbryst, godt hvælvet 
brystkasse, god ryglinie, men lidt for faldende kryds, ikke helt lige forben meget godt vinklet bagstel med 
lange over og underlår, meget muskuløs, strid pels men kunne have haft mere underuld, bevæger sig frit 
men for åben i sin front. 
2Å 

8 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. Billmann 5750 Ringe. 
Herlig type og størrelse med godt forhold mellem høj og lav, meget godt hoved med godt udtryk og mørke 
øjne, god længde i hovedet, herlig hals og overgang mod ryggen, skulle ønske lidt mere markeret forbryst, 
god brystkasse men kunne have bedre til kroppen liggende albue, god benstamme med herligt vinklet 
bagstilling, bevæger sig racetypisk og med god udstråing, herlig drive kunne have haft lidt mere strid pels, 
god farve. 
1Å.1V.  

VETERANKLASSE hanner sort 
9 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. 
Herlig type, størrelse med meget godt forhold mellem høj og lav, herligt langstrakt hoved med virkelig godt 



schnauzerudtryk, korr. stop, flot hals og overlinie med herlig overgang mellem hals og ryg, meget godt 
forbryst og korr. hvælvet brystkasse, gode benstammer, med herlig vinklet bagstilling, strid pels men kunne 
have haft mere underuld, bevæger sig racetypisk og trods sin høje alder med godt fraskub med god 
udstråling og spændstighed. 
1V.1V.CK.BIK1.BIR.Bedste Veteran. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
10 DKCH Chinon's Live N Jive 21504/99 f.24.11.1999  
(CH Missike's Blackmagic Kick-Off x CH Chinon's Babydoll)  
O& E: H. Agerskov, 2720 Vanløse.  
Herlig kompakt type af god størrelse og meget substans godt forhold mellem høj og lav, meget godt 
næseparti, korr. bid kunne ønske lidt mere ovale øjne, herlig hals og ryg med god bredde, herlig forbryst lige 
forben, godt hvælvet brystkasse, moderat vinklet bagstilling, kunne ønske lidt kraftigere benstammer, flot 
farve, pnt trim, en anelse for blød i pelsen, går som hun skal når hun vil. 
1CH.2V.CH.BIK1.BIM.  

11 DKCH Fixus All You Need 01940/2000 f. 7.10.1999  
(CH Hassanhill's Williams x CH Fixus Double Combination)  
O:A. & J. Wallin E:A. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Ej mødt. 

17 DKCH 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. 
Herlig type med meget godt forhold mellem høj og lav, godt langstrakt hoved med herlig udtryk, flot hals og 
ryg, herlig front med godt tilbagelagt skulder, korr. ansat hale, lidt lige forben, meget godt vinklet bagstilling, 
bevæger sig med rigtig god drive, parallelt i fronten, lidt snævert bag, strid pelsstruktur, kunne være lidt 
længere i pelsen og mere underuld. 
1CH.1C.CK.BIK2.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
12 Excelentia´s Imagic Noire 12470/2003 f. 13.6.2003 
(CH Koschia´s Bugsy x CH Excelentia´s Harmonique Noire) 
O&E: K. Holm Iversen,4340 Tølløse. 
Herlig type, godt forhold mellem høj og lav, herligt feminint hoved med meget godt udtryk, godt forhold 
skalle/næseparti, kunne ønske lidt længere hals, meget god ryglinie med lidt for lavt ansat hale, tilstrækkelig 
forbryst og brystkasse, lige forben og meget vinklet bagstilling, kunne ønske kraftigere benstammer, 
bevæger sig frit og parallelt, god pelsstruktur. 
1UKK.1V.CK.BIK4. 

13 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. 
Tæve af god størrelse, god skalle men lidt for markerede kindben, korr. bid, kunne øsnke lidt længere hals 
og bedre markeret forbryst god ryglinie, godt ansat hale, kunne være bedre vinklet mellem skulder og 
overarm, strid pels, kunne ønske lidt kraftigere benstammer, bedre ringtræning. 
2UKK. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
14 Coelio´s Bella Maschia 22403/1998 f. 24.10.1998 
(CH Sansone-H Del Guidante x CH Klondaikes Varese) 
O: M.L. Ricard, E: N. Brink Nielsen, 2830 Virum. 
Ej mødt. 

15 Beverly Vom Heidekörbchen VDH 02ZS41000127 f. 3.03.2002 
(CH Chopin V.D. Spikke x Harmony Vom Bit-Castell) 



O&E: Krafft, Vögelsen, Tyskland. 
Stor kraftig tæve, langstrakt hoved, lidt for tungt skalleparti, herlig øjne og udtryk, korr. bid, herlig hals og 
ryglinie, kraftig brystkasse med god dybde og længde, kunne ønske kortere i lændepartiet, lige forben og 
velvinklet bagstilling men kunne have lidt kraftigere benstammer for at passe bedre for substansen i 
kroppen, strid pels, bevæger sig frit og racetypisk, dog neget tran bag. 
1Å.2V. 

16 Schnauzer-Huset Merry 14561/2002 f. 05.07.2002 
(Advantage Van De Havenstad x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O&E:L. Dahl & P. Jørgensen, 9230 Svendstrup J. 
Herlig type, meget godt forhold mellem høj og lav, feminint hoved, mørke øjne af korr. form, korr. bid, meget 
flot hals og ryg med korr. schanzueroverlinie, kunne have haft tilbagelagt og vinklet overarm, for at få en 
bedre samlet front og stå med forben ind under kroppen, korr. brystkasse, herlig vinklet bagstilling, kunne 
have haft kraftigere underlår og hals, strid pels kunne have haft mere underuld, bevæger sig med kraftigt 
fraskub men lidt åben i sin front. 
1Å.1V.CK.BIK3.CERT.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 
18 Starlings Kevin Costner 21790/2003 f. 19.11.2003 
(CH Deansgate Tom Bowler x Chelines Lola-Panales) 
O&E:M.Stæhr-Nielsen, 3460 Fredensborg. 
5 måneders han herlig type, herlig udstråling, tilpas langstrakt hoved herlig udtryk, meget flot hals og 
overlinie, korr. ansat hale, godt forbryst, godt hvælvet brystkasse, med allerede god dybde, lige forben, herlig 
vinklet bagstilling, med lange over og underlår, en meget flot model der går som en schnauzer skal med 
herlig udstråling og sikkerhed. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
19 Sourcils Noblesse Oblige 18782/2003 f. 3.10.2003 
(CH Chelines Jhonnatan-Fulgencio x CH Sourcils Fleur De Lis) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
7 måneders tæve hvalp der ikke må blive meget større, gode proportioner mellem høj og lav, herligt 
langstrakt hoved med godt udtryk, korr. bid, meget flot hals og ryglinie, korr. ansat hale, godt forbryst, god 
dybde men kunne have lidt længere brystkasse, for stejl og kort overarm, giver et lidt for kort skridt, lige 
forben, moderat vinklet bagstilling, fin pelsstruktur på ryg og siden, herligt temp. 
SL.Bedste Hvalp. 

20 Dutydog's Rosa 16783/2003 21.08.2003  
(CH Sheik Vom Sirius x Nadya De Finca Chaco) 
O&E: J.& A. Petersen, 8541 Skødstrup. 
7 måneders tæve hvalp af god størrelse, kunne have lidt kraftigere og længere hoved, og passe bedre i 
størrelsen i længden og kroppen, korr. bid, mørke øjne, lidt for markerede kindben, for fremskudt skulder og 
derfor for svær overgang mod ryggen, god brystkasse med godt markeret forbryst, kunne ønske kraftigere 
benstammer, med bedre vinkleing i bagstilling, meget strid og korr. struktur på pelsen, herlig farve, kunne 
bevæge sig med længere skridt, godt temp. 
L  

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
21 DKCH 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. 
Championhan af god størrelse, kompakt, meget kraftig skalle med marterte kindben, korr. bid, kunne ønske 
lidt mørkere øjne, kraftig hals, meget kraftig brystkasse med godt forbryst, kraftig ryg, med stabil overlinie, 



velvinklet bagstilling. 
1CH.4V.  

22 EUUV97 KBUV97 DKCH Ugly Duckling's Blue Moonrider 09307/9615041996 
(CH Made In Spain Bromas-Aparte x Cocaine Mafioso) 
O:P. & E. Nissen,E:N. O. & K. Hempler, 2830 Virum. 
8 årig han som bære sin alder med lethed og stadigvæk af god drive i bevægelsen, herlig langstrakt hoved, 
lidt for store men mørke øjne, sunde tænder, herlig hals og stabil ryg, kunne ønske list bedre markeret 
forbryst, herlig brystkasse i hvælving dybde længe, moderat vinklet bagstilling, god pelsstruktur men idag lidt 
for kort pels og kunne være jævnere i farverne, kompakt herlig type med meget schnauzer af flotte linier. 
1CH.1V.CK.BIK4.Klubcert. 

23 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. 
Herligt hoved med meget godt forhold mellem skalle og næseparti, herligt udtryk, korr. bid, flot hals, tilpas 
kort og stram ryg, herligt forbryst, korr. dybde i brystkassen, men for meget pels under brystkassen og 
maven giver indtryk af en for dyb og optrukken underlinie, stabil vinklet bagstelling som giver godt fraskub, 
muskuløs, lige forbewn, strid pels, bevæger sig racetypisk. 
1CH.2V.CK.  

24 DKCH Præstekjær's Andrew 15041/2000 f. 21.08.2000 
(Penlan Portman x Starlings Kaksi) 
O:J. Præstekjær, E:L.& J. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Herlig type og størrelse, godt forhold mellem høj og lav, tilstrækkelig langt hoved, herligt udtryk, kunne ønske 
længere hals for at kunne passe med længden i ryggen, kunne have haft bedre markeret forbryst, herlig 
brystkasse, står noget franskt, tilpas vinklet bagstilling som giver ham godt fraskub, korr. ansat hale, herlig 
pelsstruktur og farve. 
1CH.3V.CK. 

UNGHUNDKLASSE hanner peber/salt 
25 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. 
Kompakt bygget unghan med godt forhold mellem høj og lav, kraftig skalle, godt næseparti, udtrykke 
forstyrres noget af dårlig maske, god halslængde, herlig ryglinie, kort krop, godt forbryst for sin alder, herlig i 
brystkasse i form og længde, velvinklet bagstilling, lidt for lige overarm, god pelsstruktur, kunne ønske lidt 
kraftigere benstammer, kunne bevæge sig med lidt mere kraft og længere skridt. 
1UKK.2V.SL.  

26 Sourcils Legolas 04764/2003 f. 22.03.203 
(CH Starlings Dakota x Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: S. Falkenskov, 2730 Herlev. 
Schnauzer type strålende forhold mellem højde og længde, korr. schnauzerlinie fra næsespids til halerod, , 
med korr. stolt hvælvet båret hals, langstrakt hoved, herligt udtryk tilpas krop, herlige benstammer med lige 
forben, velvinklet bagstilling, bevæger sig med herligt flyd, og med selvsikker udstråling for 12 
månedergammel i tip top pels og trim fra hals ryg og sider, kunne ønske mere strid pels på forbryst forben og 
forsiden af bagbenene. 
1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
27 Helar´s Napolion Special 18817/2002 f. 16.10.2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Bewick Upon Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen, E: AA. Alsted & H. Nielsen, 6261 Bredebro. 
1,5 år gammel han af god type, den kunne have haft noget mere substans i kroppen og benstammer, herligt 
udtryk og god længde i hovedet med lidt for markeret kindben, kunne ønske længere hals, meget god 
ryglinie og korr. ansat hale, velvinklet bagstilling, kunne have mere og længere brystkasse, og mere dybde i 



nyrestykket, korr. pelsstruktur men lidt sodet i farven, bevæger sig frit når han selv vil. 

2MK. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
28 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 af god størrelse og af god substans, lidt for kraftig skalle og for markerte kindben, korr. bid godt udtryk 
kunne ønske lidt længere hals, meget god brystkasse i form og længde, tilstrækkelig kraftig besntamme med 
godt vinklet bagstilling idag ikke i helt strid pels, go farve, bevæger sig frit, men kunne have lidt længere 
skridt. 
1Å.3V.  

29 Starlings Ifa Stockton 15307/2002 f. 8.8 2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Cavallaria Rusticana) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 
Herlig type, meget flotte schnauzerlinier og herlig udstråling, meget godt udtryk, god længde i skalle og 
næseparti, meget flot halsoverlinie med suveræn overgang mellem hals og ryg, herlig substans i krop og 
benstammer med korrekt vinkler som giver han jordvindende effektive og meget flotte bevægelser, helt 
parallelt set forfra og bagfra, tip top trim, fin pelsstruktur en meget flot schnauzertype. 
1Å.1V.CK.BIK2. 

30 Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.& N. Jordal, E: M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
God størrelse, gode proportioner mellem høj og lav, herligt langt hoved med godt udtryk, flot hals lidt for 
fremskudt skulder, god ryg, og for faldende kryds og for lavt ansat hale, herlig brystkasse, meget godt vinklet 
bagstilling som giver godt fraskub, lige forben, men kunne have haft kraftigere benstammer, strid pels, lidt for 
mørk over ryggen, kunne have haft mere underuld, en flot silhuet men kunne have haft mere substans 
specielt i sine benstammer. 
1Å.4V.  

31 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. 
Herlig kompakt type meget godt forhold mellem skalle og næseparti, herlig hals og ryglinie, korr. ansat hale 
meget godt forbryst, velhvælvet brystkasse, kunne have haft en længere og tilbagelagt overarm og står og 
går derfor med åben og for paddlende bevægelse, herlig stabil bagstilling, super pelsstruktur med korr. strid 
dækpels og korr. underuld, herlig salt og peber farvet, bevæger sig med godt fraskub, racetypisk. 
1Å.2V.CK.BIK3  

SENIORKLASSE hanner peber/salt 
32 EUUV97 KBUV97 DKCH Ugly Duckling's Blue Moonrider 09307/96f.15.04.1996 
(CH Made In Spain Bromas-Aparte x Cocaine Mafioso) 
O:P. & E. Nissen,E:N. O. & K. Hempler, 2830 Virum. 
Se kritik nr. 22 (Championklasse) 
1S.1V.CK.2 Bedste Senior. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
33 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. 
Herlig kompakt type, godt forhold mellem højde og længde, feminint hoved, med herligt udtryk, lidt for 
markerte kindben, kunne ønske lidt længere hals, herlig ryglinie og korr. ansat hale, meget godt forbryst, 
herlig brystkasse, velvinklet bagstilling, meget flot pelsstruktur med strid pels tip top trim, bevæger sig frit 



men kunne have mere kraft i sine bevægelser. 
1CH.1V.CK.BIK4.  

34 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. 
Championtæve af meget god størrelse med korr. forhold mellem højde og længde, herligt hoved med herligt 
forhold mellem skalle og næseparti, kunne ønske lidt bedre maske, korr. ører, flot hals og ryglinie, herlig 
forbryst, godt hvælvet brystkasse med korr. dybde, tilpas vinklet, kunne have haft lidt kraftigere benstammer, 
god pelsstruktur på ryg og side, men for blød på ben og skæg, bevæger sig frit men synker noget i fronten i 
bevægelsen. 
1CH.3V.CK.  

35 DKCH 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. 
Championtæve af god størrelse og med rigtige proportioner mellem højde og længde, kunne ønske lidt 
længere, kraftigere hoved i forhold til kroppen, mørke øjne, herlig forbryst og brystkasse godt vinklet i sin 
front, lige forben, krftig ryg, stabilvel vinklet bagstilling, super pels i struktur og farve, går som en schnauzer 
skal. 
1CH.2V.CK.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
36 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. 
9 måneders ungtæve der endnu er meget sodet i sin farve, god størrelse, tilstrækkelig langt hoved, korr. bid 
mørke men noget store øjne, kunne ønske bedre udfyldt næseparti, kunne have bedre forbryst og meget 
kraftigere benstammer, godt vinklet bagstilling, gode ryglinier, godt ansat hale bevæger sig frit fra siden, men 
åben i sin front, en tæve der trænger meget mere substans i krop og benstammer, strid pelskvalitet. 
3UKK.  

37 Sourcils Lothorien 04766/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O:L. Vig, E: I. Krogh, 4780 Stege. 
Velbygget ungtæve af god størresle og type, godt forhold mellem højde og længde, kunne ønske lidt større 
længere hoved og lidt længere hals, bedårende udtryk, korr. bid, herlig krop, meget godt forbryst, godt 
hvælvet og dyb brystkasse, korr. ansat hale, strid pels af korr. struktur på under pels, velvinklet bagstilling 
men kunne ønske kraftigere benstammer over det hele, bevæger sig frit og meget racetypisk. 
1UKK.2V.SL.  

38 Dutydog´s Queen Of Spain 02268/2003 f. 5.02.2003 
(Sheik Vom Sirius x Nadya De Finca Chaco) 
O&E: J. & A. Petersen, 8541 Skødstrup. 
Tæve af god størrelse og med gode proportioner i kroppen, men skulle have kraftigere og længere hoved for 
at komme i balance med kroppen, korr. bid, herlige øjne, kunne have haft mere maske, lidt for kort hals, 
herlig krop, godt forbryst, lang brystkasse, lige forben, godt vinklet bagstilling, kunne have haft kraftigere 
benstammer, strålende pelsstruktur, strid pels, tilstrækkelig underuld, bevæger sig frit men paddlende i 
fronten. 
2UKK.  

39 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. 
11 måneders ungtæve af meget god type og størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, lidt for 
markerte kindben, god længde i hovedet, mørke øjne, kunne have lidt bedre maske, flot hals og overlinie, 
meget godt forbryst og brystkasse, moderat vinklet for og bag, bevæger sig som hun skal, men kunne vise 



mere udstråling og glæde i ringen, god pelsstruktur, en pæn model. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
40 Helar's Napa Vally 18813/2002 f. 16.10.2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen,E:L. D. Nielsen & P. Jørgensen, 9230 Svenstrup. 
Herlig type, meget godt forhold mellem højde og længde, passende længde i hovedet, godt udtryk, korr. bid, 
meget flot hals og overgang mod ryg, herligt forbryst og brystkasse, lige forben, god bredde over lænd og 
ryg, moderat vinklet bagstilling, muskuløse lår, en pæn modetl af schnauzer, korr. pels struktur, en flot 
ramme af en ung tæve. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

41 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. 
Ungtæve som jeg gerne vil se højere på benene, korr langt hoved, kunne have haft mere lige og mindre 
opadpegget næseparti, herlig hals og ryg, korr. ansat hale, meget dyb brystkasse, ikke helt lige forben, 
kunne have bedre vinklet i knæ og has, på vej op i pels, går frit når hun selv vil, bevæger sig meget åbent i 
sin front. 
2MK.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
42 Smaragt 00268/2001 f. 20.12.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x Solimans Powder Puff) 
O: J. Fried, E: V. Seedorf, 5260 Odense S.  
Herlig type med godt forhold mellem højde og længde, flot hals og overlinie, kor. ansat hale godt langstrakt 
hoved, lidt for runde øjne, meget godt forbryst, kraftfuld brystkasse, lige forben, kunne have haft kraftigere 
benstammer, godt vinklet bagstilling, strid dakpels men kunne have haft mere underuld, bevæger sig 
racetypisk og frit og med god schnauzer sikkerhed. 
1Å.1V.CK.BIK3.  

43 Solimans Sweetheart 20186/2001 f. 16.11.2001 
(CH Tom Bowler x Sourcils Dolores) 
O&E:G. Hansen, 4500 Nykøbing Sj. 
Ej mødt. 

44 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 af god størrelse med godt forhold mellem højde og længde, tilstrækkelig langt hoved med godt 
næseparti og mørke øjne, god skalle, korr. bid, for kort hals, lidt for fremskudt skulder og for stejl i sin 
overarm, herlig brystkasse, god bredde over lænd og ryg, korr. ansat hale, lange velvinklede over og 
underlår, ikke i superpels idag, bevæger sig med kort skridt og ikke helt lige overlinie, lidt for trangt bag. 
2Å.  

45 Klondaikes Sweet `n´ Sassy 20912/2000 f. 14.11.2000 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Klondaikes Next Please) 
O&E:N. & B. Jordal, 2400 københavn NV. 
Tæve af passende størrelse med godt forhold mellem højde og længde, tilstrækkelig langt hoved, med godt 
forhold mellem skalle og næseparti, udtrykke forstyrres noget af et noget uklart øje, tilstrækkelig lang hals, 
kraftig bred ryg og lænd, god dybdehvælving og længde i brystkassen, godt vinklet bagstilling, kunne ønske 
mig lidt kraftigere benstammer, herlig palsstruktur, kunne have haft ørerne på plads, bevæger sig racetypisk, 
set fra siden, parallelt set bagfra. 
1Å.2V.  



SENIORKLASSE tæver peber/salt 
46 DKCH DCHVDH DCHKLB Sourcils Adorable Duchess 17096/96 f. 4.7.1996 
(CH Starlings Quick Sticks x CH Solimans Olga) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Herlig type, med fortrinlig forhold mellem højde og længde, langstrakt hoved, herligt udtryk, godt forhold 
skalle/næseparti, meget flot hals og ryglinie, korr. ansat hale, godt herligt velvinklet bagstilling, korr. struktur 
på dækhår men er lidt for mørk over ryggen super trim godt fremvist, velværd sit CK. 
1S.1V.CK.BIK2.Bedste Senior1. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

BABYKLASSER tæver sort/sølv 
47 Nero-Argento´s Una Regina 22015/2003 f. 28.11.2003 
(CH Hassanhill´s Into The Light x CH Nero-Argento´s Hallo Donna Graziosa) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning.  
4,5 måned herlig type og størrelse, med meget flotte schnauzerlinier, herlig langstrakt hoved med 
vidunderligt udtryk, herlig hals og overlinie, korr. ansat hale, godt forbryst, brystkasse, allerede nu god 
bredde over ryg og lænd, absolut lige forben, og velvinklet bagstilling, flot pelsstruktur og farver, går som hun 
skal når hun selv vil. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
48 Chinon´s Silver Dollar 17799/2003 f. 13.8.2003 
(Chinon´s Quite A Night x Jebema´s Nite N Buenos Aires) 
O:H. Agerskov,E: A. Bak. Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Herlig type med rigtig fine schanzuerlinier, langstrakt hoved med godt forhold skalle/næseparti, herlige 
mørke øjne, flot hals og ryg, korr. ansat hale, godt markeret forbryst og lang godt hvælvet brystkasse, lige 
forben, gost vinklet bagstilling, kunne have haft lidt kraftigere underlår, strid pels, kunne have haft mere 
underuld, bevæger sig frit når hun selv vil, korr. farver, en rigtig fin hvalp. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
49 DKCH KLBCH KBHV01 NCH INTCH Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 f.15.08.1998  
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: D. & H. Johansen, 8653 Them.  
Herlig type, og størrelse, langstrakt hoved, mørke øjne, som jeg kunne tænke mig lidt mindre, godt forhold 
mellem skalle /næseparti, herlig hals, stabil ryg, korr. ansat hale, meget godt forbryst, god substans i 
brystkasse og krop, strid pels, muskuløse over og underlår, velvinklet i knæ og has, korr. farver, bevæger sig 
frit set fra siden, men lidt trang bag, og lidt for åben i sin front. 
1CH.2V.CK.BIK4.  

50 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. 
Elegant championhan med gode forhold mellem højde og længde, langstrakt hoved med godt udtryk, lidt for 
markerte kindben, flot hals og ryg, god bredde over lændepartiet, substansfuld brystkasse, kunne ønske lidt 
mere klart markeret sølv farve, bevæger sig frit med herlig udstråling, sikker temp. 
1CH.3V.CK.  

51 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. 
Meget elegant championhan, god størrelse og type, herligt hoved med meget godt forhold mellem skalle og 
næseparti, godt udtryk, flot hals, korr. linier korr. ansat hale, meget godt forbryst, tilpas kraftig benstamme, 
moderat vinklet bagstilling, strid pels, kunne have haft mere underuld, bevæger sig virkelig godt set fra alle 



sider. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
52 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. 
Herlig type og størrelse, meget godt forhold mellem højde og lænd, herligt langstrakt hoved med godt udtryk 
men lidt for markerte kindben, flot hals og ryg, en anelse for fallende kryds, lige forben, velvinklet bagstilling 
men endnu ikke helt stabil i sin has, men vrider sine bagpoter lidt udad, både stående og i bevægelse, strid 
pepls, kunne have haft mere underuld, bevæger sig frit, kunne have haft et længere skridt. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
53 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. 
Elegant han med gode schnauzerlinier, godt forhold mellem højde og længde, langstrakt hoved med godt 
forhold mellem skalle og næseparti, herligt udtryk, mørke øjne af korr. form, flot hals og overlinie, meget godt 
forbryst, passende brystkasse, lige forben, godt vinklet bagstilling, strid pels der kunne have haft mere 
underuld, gode pelsstruktur på ben, korr. farver, bevæger sig frit og parallelt. 
1MK.1V.CK.BIK3.  

54 Never Forget´s Centurionclick 09880/2002 f. 27.5.2002 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Stena Stamm´s Guess Who) 
O: H. Andersen, E: L. Kjeldsen Hansen & M. Baastrup, Skanderborg. 
Han af god størrelse og type, tilpas langt hoved med godt forhold mellem skalle og næseparti, mørke øjne, 
herlig hals og ryglinie, korr. ansat hale, godt markeret forbryst, god substans i brystkassen, passende 
benstammer og velvinklet bagstilling, strid pels men kunne have haft mere underuld, herlig farver, stabilt 
temp., bevæger sig frit men kunne have mere kraftigere fraskub. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
55 Præstekjær´s Bonificio 03392/2002 f. 22.02.2002 
(CH Aqui I Love Trouble x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O: J. Præstekjær, E: C. Petersen, 7000 Fredericia. 
Han af god størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, godt langstrakt hoved, lidt for fremskudt 
skulder, giver ham en lidt for svær overgang mod ryggen, god ryglinie, korr. ansat hale, herlig brystkasse, 
kunne ønske lidt kraftigere benstammer, god pelsstruktur men kunne have haft mere underuld, herlige 
farver, bevæger sig med godt fraskub men lidt for åben i sin front. 
1Å.2V.  

56 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.  
Velbalanceret han, herlig type og størrelse, flotte schnauzerlinier, lidt for kraftig skalle og lidt for markerte 
kindben, godt næseparti, mørke øjne, kraftig hals af god længde, herlig ryglinie med korr. ansat hale, super 
pelsstruktur, korr. strid passende benstammer, med godt vinklet bagstilling, bevæger sig parallelt og med 
godt fraskub, en rigtig pæn schnauzer. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
57 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. 
Kraftig championtæve af god størrelse, kraftig skalle, lidt for lyse runde øjne, korr. bid, kunne ønske lidt 
længere hals, herlig krop, meget god ryglinie, godt forbryst, meget god brystkasse, strid pels, god farve, godt 



vinklet bagstilling som giver godt fraskub, men bevæger sig snæver bag. 
1CH.2V.  

58 DKCH 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 meget god størrelse med gode proportioner mellem højde og længde, velskåret hoved med godt 
udtryk, herlig hals og ryg, herligt forbryst, godt hvælvet brystkasse, velvinklet bagstilling, lige forben, korr. 
pelsstruktur, skulle ønske en anelse kraftigere benstammer fra hasen og nedad, bevæger sig parallelt med 
meget god drive, godt fremvist. 
1CH.1V.CK.BIK4.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
59 Stena Stamm´s Wild Fire 02634/2003 f. 12.2.2003 
(CH Avantage Van De Havenstad x CH Stena Stamm´s Double Trouble) 
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: S. & T. Jepsen, 8520 Lystrup. 
Flot tæve med herlige linier, langstrakt hoved med herligt udtryk, meget flot forhold skalle/næseparti, lang 
hals, kunne have haft lidt bedre markeret forbryst og lidt kraftigere forben, korr. ansat hale, muskuløs, lidt for 
høj på sin has, bevæger sig frit med god drive set fra siden men endnu ustabilt i sin haseled og trangt set 
bagfra, velplejet pels i god trim og struktur men kunne have haft mere underuld. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  

60 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. 
9 måneders tæve, god størrelse og god balance, meget feminint hoved, korr. bid, mørke men en anelse for 
store øjne, god hals tilstrækkelig forbryst, der kunne have haft bedre tilbagelagt overarm, herlig brystkasse, 
korr. ansat hale, velvinklet bagstilling, som giver hende bevægelser med godt fraskub, men hun er noget for 
åben i sin front, korr. pelsstruktur, herligt væsen, en 9 måneders tæve som har en pæn ramme, men som 
trænger til mere tid for at fylde det ud. 
1UKK.3V.  

61 Stena Stamm´s Who´s That Girl 02633/2003 f. 12.2.2003 
(CH Adavntage Van De Havenstad x CH Stena Stamm´s Double Trouble) 
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: K. & K. Kristensen, 8850 Bjerringbro. 
14 måneders tæve med gode proportioner mellem højde og længde, mørke øjne og god længde i hovedet, 
flot hals, overlinie med korr. ansat hale, kunne ønske lidt bedre tilbagelagt overarm, lige fornben, passende 
benstammer, moderat vinklet bagstilling men endnu lidt ustabilt i sit haseled, bevæger sig derfor lidt trangt 
bag, korr. pelsstruktur, korr. farver, bevæger sig frit set fra siden, herligt temp. 
1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
62 Nero-Argento´s Qualificia 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. 
Ej mødt. 

63 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. 
Velvinklet tæve af god størrelse og type, herligt udtryk godt forhold mellem skalle og næseparti, lidt for 
markeret kindben, korr. bid, herlig hals og overlinie, godt forbryst, velformet brystkasse, velvinklet bagstilling 
der kunne have lidt kraftigere for og bagben, strid pels, kunne have haft mere underuld, bevæger sig frit og 
parallelt. 
1MK.3V.  



64 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. 
Charmerende tæve med meget gode proportioner, tilpas langt hoved, mørke øjne, lidt for karkerte kindben, 
herlig hals og stabil ryg, korr. ansat hale, godt forbryst, fin substans i brystkasse og krop, lidt for stejl i sin 
overarm, giver et lidt åben front, velvinklet bagstilling med godt fraskub, herlig pels og farve. 
1MK.1V.  

65 Aqui Peanut 14046/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailor´s R. S. Tiger Woods x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Neertoft, E: P. Andersen, 3480 Fredensborg. 
Tæve af god størrelse og med godt forhold mellem højde og længde, herlige øjne i farve og form, god 
længde i hovedet, tilpas hals, stærk ryg og lænd, herligt forbryst, og hvælvet brystkasse, lige forben, kunne 
ønske lidt bedre vinklet bagstilling for at få et kraftigere fraskub, herlig pelsstruktur, meget godt temp. og korr. 
farver. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
66 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. 
Kraftig bygget tæve, god længde i hovedet, herligt udtryk, lidt for markerte kindben, god hals og skulderleje, 
korr. ansat hale, herlig substans i forbryst og brystkasse, tilpas kratig benstamme, med godt vinklet 
bagstilling, strid pels, herlig farver, bevæger sig frit set fra siden, men lidt trang bagi, og lidt paddlende i sin 
front. 
1Å.4V. 

67 Nero Argento's Madonna 08181/2002 f. 10.04.2002 
(CH Léonieke's Erik-Kero x CH Nero Argento's Carissima) 
O: A. Lange,E:J. Skaaning, 6310 Broager.  
Lidt stor tæve men med gode proportioner mellem højde og længde, kraftig skalle men god længde i 
hovedet, mørke øjne, meget flot hals og ryg, herlig underlinie, godt forbryst, tilpas benmstamme med god 
vinkling, i bagstilling som giver godt fraskub, bevæger sig frit, korr. pelsstruktur, herligt væsen. 
1Å.3V. 

68 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 passende størrelse, gode schnauzerproportioner, tilpas langt hoved, mørke øjne, der dog kunne 
være lidt mindre, flot hals, kraftig ryg og lændeparti med god overlinie, godt forbryst, lige forben, godt vinklet 
bagstilling, kunne ønske kraftigere underlår og benstamme fra hase og nedad, kunne have haft mere 
underuld, bevæger sig frit men kunne vise mere udstråling i ringen. 
1Å.2V.CK.  

69 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. 
Ej mødt. 

70 Aqui Pebble 14045/2002 f. 13.7.2002 
(CH R.S. Tiger Woods x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Nertoft, E: P. Grib, 2300 københavn S. 
Tæve med meget gode proportioner, med langstrakt hoved, herligt udtryk, godt forhold mellem skalle og 
næseparti, fin hals og ryg, herligt forbryst, korr. brystkasse, lige forben, som dog kunne være lidt kraftigere, 
godt vinklet bagstilling, god pelsstruktur, bevæger sig racetypisk og parallelt. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.  



SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
71 DKCH KBHV96 NORV96 SCH KLBCH INTCH DCHVDH DCHKLB Scedir Shirley Tempol-Na 25959/95 
f. 20.02.1995 
(CH Falkendal's King Of Diamonds x Scedir Ladyginevra-Na) 
O: Ferrari Fabio, E:A. Lange, 7400 Herning. 
Herlig type, stram krop med god substans, tilpas langt hoved, lidt for lyse øjne, flot hals og ryg, korr. ansat 
hale, korr. form i brystkassen, godt forbryst, lige forben, velvinklet bagstilling, bevæger sig frit med godt 
fraskub i god pelskondition og fine af farver, bærer værdigt sit CK. 
1S.1V.CK.BIK1.BIM.Bedste Senior. 

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. : 53,58,65,70. 
En meget homogen gruppe af samme type, herligt lange hoveder som passer til længden i kroppen, korr. 
over og underlinie, meget homogen gruppe med klare farver og typiske bevægelser, en rigtig smuk 
dværgschnauzer gruppe, med herlige udtryk og typiske temp. 
1. Vinder. Ærespræmie. 

Kennel Nero-Argento stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. 52,57,60.63,67. 
Gruppe homogen i størrelsen,, lidt forskellig i udtryk, homogen i bevægelse, vinkling, overlinie, kunne ønske 
lidt klarere afgrænsede farver, stabile temp. kunne ønske lidt kraftigere benstammer der bedre passer 
kroppen. 
2. Vinder. Ærespræmie. 

 

 


