
DKK udstilling i Næstved d. 26.3.2005 

Dommer : Knut Helge Pedersen.Norge. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
618 Au Revoir Vis A Vis X f. 17.9.2004 
(Eploy Oneselt Vis A Vis x Art Deco Unisexy) 
O: E. Sztuhiert, E: L. Brevadt, 2770 Kastrup. 
Udmærket type, særdeles lovende, velskåret hoved, med godt udtryk, korrekt bid, smal fin skalle, ædel hals, 
velproportioneret, med god benstamme, velvinklet, gode bevægelser for alderen, god pelskvalitet, kunne 
have haft bedre afstand mellem brystpletterne, for øvrigt gode tegninger. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
619 Chinon´s U-Turn 11937/2004 f. 7.5.2004 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Pina Colada) 
O&E:H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
Udmærket type, velskåret hoved, mørke pæne øjne, velplacerede ører, korrekt bid, ædel hals, 
velproportioneret med god benstamme, bevæger sig godt, korrekt ansat hale, udmærket pelskvalitet, kunne 
have haft større afstand mellem brystpletterne, for øvrigt veltegnet. 
1UKK.1V.SL. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
620 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. 
Udmærket type, velskåret hoved, kunne have haft lidt mere tyngde i snudepartiet, korrekt bid, lidt lette ører, 
god hals, kunne have haft bedre forbryst, velkroppet med god benstamme, tilstrækkeligt vinklet, bevæger sig 
bra, god pelskvalitet, bra tegnet. 
1Å.2V.CK.BIK2. 

621 ICH LCH EUV03 VV03 Scedir Rainman-Na LOI 01/160360 f. 14.5.2001 
(CH Scedir Charliebrown-Na x CH Britmor Scedir New Age-Na) 
O&E: F. Ferrari, C/O A. Lange, 7400 Herning. 
Udmærket type, velskåret hoved, mørke pæne øjne, lidt lette ører, korrekt bid, tilstrækkelig hals, velkroppet, 
velvinklet med god benstamme, bevæger sig godt fra siden, lidt hasetrang set bagfra, velansat hale, god 
pelskvalitet, kunne have haft noget ernere farver. 
1Å.3V. 

622 Sølvfoten´s Flashing Boss A´nova, N 04713/02 f. 6.2.2002 
(Sølvfoten´s Bravo In Limelight x L´est Jardin´s A Look O´magic) 
O:K.Sveen Andersen, E: T. Kjøniksen, Norge. 
Udmærket type, velskåret hoved med godt snudeparti, korrekt bid, pæne øjne, lidt lette ører, tilstrækkelig 
hals, kompakt krop med god benstamme, tilstrækkelig vinklet, frie bevægelser, en aning lang ples, bra farver 
og tegninger. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIM.CERT. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
623 Schnauzerlyst´s Kiki Dee 13075/2004 f. 12.6.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x CH Schnauzerlyst´s Danish Dream Girl) 
O&E: L. Bach & J. M. Nielsen, 7430 Ikast. 
Udmærket type, velskåret hoved, pæne øjne, velansatte ører, korrekt bid, kunne have haft en anelse 
længere hals, stejl fremskudt skulder, gode proportioner, godt vinklet bag, ganske bra bevægelser, 
udmærket pelskvalitet, mangler afstand mellem brystpletter, for øvrigt godt tegnet, en anelse lavt ansat hale. 
1UKK.1V.SL. 



624 Fler Park Oriental Design 13705/2004. f. 19.11.2003 
(Made In Spain Puente-Romano x Fler Park Daisy) 
O: M. Kuzmicheva, E: L. Brevadt, 2770 Kastrup. 
Meget god type, lidt lille hoved, korrekt bid, mørke øjne, velplacerede ører, god hals, velkroppet, tilstrækkelig 
benstamme, bra vinklet fremme, kunne have haft lidt mere knævinkel, bevæger sig godt fra siden, men for 
trang set for og bagfra, god pelskvalitet, mangler afstand mellem brystpeltter for øvrigt godt tegnet. 
2UKK. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
625 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. 
Udmærket type, feminint hoved med godt udtryk, godt snudeparti, korrekt bid, velbårne ører, tilstrækkelig 
hals, velproportioneret, med god benstamme, godt vinklet fremme, kunne have haft lidt bedre knævinkler, 
bevæger sig frit, kunne have haft lidt bedre steg, god pelskvalitet, mangler afstand mellem brystplet, for 
øvrigt godt tegnet, velansat hale. 
1MK.1V.CK.BIK2. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
626 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. 
Udmærket type, feminint velskåret hoved, godt snudeparti, korrekt bid, pæne øjne, velplacerede ører, ædel 
hals, kompakt krop, tilstrækkelig benstamme, velvinklet med gode bevægelser, godt tegnet, velansat hale. 
1Å.2V. 

627 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. 
Udmærket type, feminint velskåret hoved, godt snudeparti med korrekt bid, pæne øjne, lidt lette ører, ædel 
hals, velkroppet, tilstrækkelig benstamme, velvinklet, bevæger sig med drive, god pelskvalitet, veltegnet, 
godt ansat hale. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT. 

628 Aqui Royal Rosebud 02899/2003 f. 11.2.2003 
(Candy x CH Funny Girl Grasant) 
O: D. Neertoft, E: J. & F. Weiner, 4281 gørlev. 
Ganske godt hoved, godt snudeparti med korrekt bid, mørke øjne, lidt lavt ansat og lete ører, kunne have 
haft lidt mere hals, lidt og fremskudt skulder, ganske god krop, lidt faldende kryds, kunne have haft lidt bedre 
knæ og hasevinkler, bevæger sig med korte og trippende skridt, god pelskvalitet, bra tegnet. 
2Å. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
630 Stubborn´s Dutch Game NHSB 2493337 f. 9.2.2004 
(Kamp. Zeb-Dutch V. D. Oppasser x Stubborn´s Roxanne All In The Game) 
O: N. Van Luttervelt, E: P. Nissen, 4573 Højby. 
Udmærket type, godt hoved og udtryk, korrekt bid, pæne øjne, bra ansatte ører, som kunne have haft 
mørkere farve, tilstrækkelig hals, gode proportioner, god benstamme, tilstrækkelig vinklet, endnu ustabile 
bevægelser, god pelskvalitet, jævn fordeling af peber og salt. 
1UKK.2V. 

631 Helar´s Pole Position 03163/2004 f. 24.1.2004 
(CH Gillegaard On The Rocks x CH Helar´s Miss Freia) 
O&E: H. Gadeberg & L. Hansen, 3540 Lynge. 



Udmærket type, maskulint hoved, godt snudeparti, korrekt bid, mørke øjne, velplacerede ører, tilstrækkelig 
hals, stram og velkroppet, tilstrækkelig benstamme, bra vinkler, bevæger sig meget godt fra siden, noget 
ustabilt set for og bag, korrekt ansat hale, udmærket pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3. 

632 Ugly Duckling´s Quaterback 09751/2004 f. 5.5.2004 
(CH Stubborn´s Noah x CH Ugly Duckling´s Keep The Change) 
O: P. & E. Nissen, E: H. N. Mikkelsen & J. Swartz, 2730 Herlev. 
Udmærket type, velskåret hoved, pæne øjne, velansatte ører, som kunne være lidt mørkere, korrekt bid, 
tilstrækkelig hals, gode proportioner, tilstrækkelig vinkler fremme, kunne have haft lidt mere knævinkler, god 
benstamme, kunne bevæge sig med lidt længere skridt, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1UKK.3V. 

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
633 Ugly Duckling´s Pocket-Money 08909/2003 f. 3.5.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E: Nissen, E:G. Olsen, 4500 Nykøbing Sj. 
Udmærket type, maskulint hoved, korrekt bid, mørke øjne, velplacerede ører, tilstrækkelig hals, gode 
proportioner, tilstrækkelig benstamme, velvinklet, bevæger sig bra, godt ansat hale, lidt kort pels, jævn 
fordeling af salt og peber. 
1MK.1V. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
634 Ugly Duckling´s Pubcrawler 08908/2003 f. 3.5.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O: P. & E. Nissen, E: A. Petersen, 4500 Nykøbing Sj. 
Udmærket type, maskulint hoved, godt snudeparti, korrekt bid, pæne øjne, velplacerede ører, tilstrækkelig 
hals, velkroppet, god benstamme, velvinklet fremme, lidt snæver knævinkling, bevæger sig godt fremme, 
kunne have haft bedre bagsteg, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1Å.2V. 

635 Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.& N. Jordal, E: M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Gode proportioner, med mørke øjne, velbårede ører, korrekt bid, tilstrækkelig hals, velkroppet, godt vinklet 
fremme, lidt åben knæ og hase vinkel, brugbare bevægelser, velansat hale, jævn fordeling af salt og peber, 
hunden behøver at have mere kønspræg. 
2Å. 

636 Sourcils Legolas 04764/2003 f. 22.03.203 
(CH Starlings Dakota x Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: S. Falkenskov, 2730 Herlev. 
Udmærket type, maskulint hoved, prima udtryk, velbårede ører som er lidt lyse, ædel hals, velkroppet med 
god benstamme, velvinklet, bevæger sig med drive, meget god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber, 
korrekt ansat hale. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT. 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
637 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. 
11 år gammel veteran, fremdeles velbalanceret hoved, pæne øjne, en anelse lette ører, ædel hals og gode 
proportioner, solid benstamme, velvinklet, bevæger sig som en drøm, udmærket pelskvalitet, jævn fordeling 
af salt og peber, en stillig herremand. 
1V.1V.CK.BIK2.Bedste Veteran. 



UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
638 Ugly Duckling´s Royal Danish Lady 09791/2004 f. 4.5.2004 
(CH Stubborn´s Noah x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O: P. & E. Nissen, E: G. Skovshoved, 4500 Nykøbing Sj. 
Meget god type, som endnu er meget ufærdig, gode hoovedproportioner med pæne øjne, lidt lavt ansat ører, 
lidt let snudeparti, med korrekt bid, velproportioneret krop, tilstrækkelig benstamme, bra vinkler fremme, lidt 
åben knævinkel, bevæger sig meget ustabilt, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
2UKK. 

639 Sourcils Oh My Darling 05922/2004 f. 23.3.2004 
(Sourcils King Creole x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O:L. Vig, E: M. & H. Iversen, 8900 Randers. 
Udmærket type, feminint hoved, med udmærket udtryk, godt snudeparti, korrekt bid, velbårede ører, som 
gerne kunne have været mørkere, ædel hals, udmærket kropsproportioner, god benstamme, godt vinklet, 
bevæger sig godt, udmærket pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK.BIM.CERT. 

640 Zit-No´s Look A Like 12277/2004 29.5.2004 
(CH Deansgate Tom Bowler x CH Zit-No´s Hot Line) 
O&E: M. & H. Iversen, 8900 Randers. 
Udmærket type, vellskåret hoved, som kunne have haft lidt kraftigere snudeparti, korrekt bid, tilstrækkelig 
hals, velkroppet, tilstrækkelig benstamme, bra vinkler, bevæger sig godt, god pelskvalitet, jævn fordeling af 
salt og peber. 
1UKK.2V. 

641 Newgate Frill´s Alanna 01810/2004 f. 4.1.2004 
(CH Klondaikes Africa x CH Klondaikes What´s Up) 
O: M. & O. Andersen, E: C. Bøgvad, 4600 Køge. 
Udmærket type, feminint hoved, kunne have haft lidt kraftigere snudeparti, korrekt bid, pæne øjne, meget 
lette ører, kunne have haft lidt længere hals, velproportineret, tilstrækkelig benstamme, bra vinkler, bevæger 
sig godt fra siden, trangt for og bagfra, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1UKK.3V. 

642 Sourcils O´Happy Day 05921/2004 f. 23.3.2004 
(Sourcils King Creole x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
Ej mødt. 

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
643 Made In Spain Rica-Rica 06355/2004 f. 21.10.2003 
(CH Made In Spain Hermes x Made In Spain Rabanito) 
O:A. Pons Arino, E: C. Staunskjær & U. Bråthen, 3250 Gilleleje. 
Udmærket type, godt hoved og udtryk, pæne øjne, kuperede ører, korrekt bid, kunne have haft lidt længere 
hals, kompakt, robust krop, velvinklet, gode ben og bevægelser, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og 
peber. 
1MK.1V.CK.BIK2. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
644 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. 
Udmærket type, feminint hoved med godt udtryk, korrekt bid, lidt lette ører, som gerne måtte have været 
mørkere, god hals, velkroppet, men noget smal i brystet, bra vinkler, tilstrækkelig benstamme, bevæger sig 
godt fra siden, god pelskvalitet, jævn fordeling af salt og peber. 
1Å.2V. 



645 Smaragt 00268/2001 f. 20.12.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x Solimans Powder puff) 
O: J. Fried, E:V. Seedorff, 5260 Odense. 
Udmærket type, feminint hoved med godt udtryk, korrekt bid, noget lette ører, som kunne have haft bedre 
farve, tilstrækkelig hals, velkroppet, tilstrækkelig benstamme, gode vinkler og bevægelser, god pelskvalitet, 
jævn fordeling af salt og peber. 
1Å.1V.CK.BIK3. 

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

UNGHUNDEKLASSE tæver hvid 
646 Snow Crystal Vom Bomerholz und. reg. f. 13.6.2004 
(Laurenz Vom Grauen Pififfikus x Flapsi Fee Vom Bommerholz) 
O: M. Roloff, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
Ganske godt hoved, mørke øjne, bra ører, tilstrækkelig hals, meget ufærdig i krop og benstamme, brugbare 
bevægelser, dårlig pelskvalitet, bra farve, hunden har desværre overbid, derfor 0-præmie. 
0UKK. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
647 SvÀva´s Ayla 03771/2004 f. 17.2.2004 
(CH Chinon´s Quite A Night x Coelio´ Svita) 
O:S. & A. L. Jensen, E: S. Jensen, 4750 Lundby. 
Udmærket type, feminint hoved med godt udtryk, pæne øjne, velbårede ører, korrekt bid, tilstrækkelig hals, 
velkroppet, god benstamme, tilstrækkelig vinklet, bevæger sig bra, god pelskvalitet. 
1UKK.1V.SL. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
648 Made In Spain Hermes 13337/2002 f. 19.06.2001stumphale 
(Made In Spain Depende x Made In Spain Fandango) 
O: A. P. Arino, E: C. 6 M. Heinze, 2600 Glostrup. 
Udmærket type, feminint hoved, mørke øjne, kuperede ører, uregelmæssige fortænder, tilstrækkelig hals, 
velkroppet, kunne have haft lidt bedre benstamme, bra vinkler, kunne have haft lidt bedre skridt, god 
pelskvalitet. 
1Å.2V. 

649 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.  
Udmærket type, godt hoved og udtryk, lidt let snudeparti, korrekt bid, velbårede ører, god hals og front, 
velkroppet, bra vinkler fremme, kunne have haft lidt bedre knævinkel og lidt bedre steg, god pelskvalitet. 
1Å.3V. 

650 Chinon´s Pina Colada 12866/2002 f. 30.6.2002 
(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x CH Jebema´s Nite N Boenos Aires) 
O&E: H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Udmærket type, godt hoved og udtryk, velbårede ører, korrekt bid, god hals, kompakt krop, god benstamme, 
bra vinkler og bevægelser, god pelskvalitet. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT. 

 


