
DKK udstilling i Esbjerg d. 2.4.2005 
Dommer : Svend Løvenkjær, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
60 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. 
Meget elegant unghan, herlig type, gode proportioner mellem højde og længde, bevæger sig med flot 
udstråling, endnu lidt ustabil i sine haseled, herligt udtryk, korrekt forhold skalle næseparti, god længde i 
hovedet, flot hals og lige ryg, trænger til dybere forbryst, herlig brystkasse, korrekt ansat hale, kunne ønske 
han lidt lavere på hasen, herlig pelsstruktur, tiptop trim. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIR.CERT.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
61 Nero-Argento´s Robertino 01740/2004 f. 31.1.2003 
(Nero-Argento´s Ecco Enrico x Nero-Argento´s Dolce Silva) 
O: A. Lange. E: E. Nørgaard, 8220 Brabrand. 
Kompakt han, herlig størrelse og type, gode proportioner mellem højde og længde, lidt for bred skalle, herlig 
schnauzer udtryk, godt næseparti, kunne ønske lidt længere hals, lidt for fremskudt skulder som giver en for 
tvær overgang mellem hals og ryg, korrekt overlinie, og ansat hale, Herlig brystkasse, lige forben, muskuløs 
moderat bagben, kunne bevæge sig med længere skridt og mere kraft, god pelsstruktur, herligt væsen. 
1Å.1V. 

62 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. 
Kraftig han på den lidt store side, lidt for kraftig skalle, og for markerede kindben, korrekt formede øjne, langt 
næseparti, kunne ønske bedre foldede ører, kunne ønske lidt længere hals i forhold til kroppen, flot overlinie, 
korrekt ansat hale, velformet brystkasse, , bedre markeret forbryst, lige forben, moderat vinklet bagstilling, 
bevæger sig med godt fraskub, god udstrålling, korrekt pelsstruktur. 
1Å.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
63 Coupd´foudre Van De Havenstad LOSH 943348 f. 28.12.2003 
(++ x ++) 
O&E: C. De Meulenaer, Belgien. 
15 mdr. tæve, herligt type og størrelse, kompakt krop med godt forhold mellem højde og længde, kraftig 
skalle, lidt for markerede kindben, mørke men lidt for store og udstående øjne, kunne ønske lidt længere 
hals, herlig forbryst, meget flot brystkasse og krop, korrekt overlinie, korrekt ansat hale, lige forben, velvinklet 
bagstilling, bevæger sig frit, kunne have haft lidt mere kraft i bevægelsen, meget strid korrekt pels med 
herlige farver. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
64 Nero-Argento´s Viva Venus 00782/2004 f. 24.12.2003 
(Frederic-Chopin V. D´n Opasser x CH Nero-Argento´s Lotus L´Amabile) 
O:A. Lange, E:M. Ørskov Karlsen, 7600 Struer. 
15 mdr tæve af god størrelse og type, kraftigt skalle med lidt for markerede kindben, lidt for store runde øjne, 
langt næseparti men kunne have kraftigere underkæbe, flot hals, korrekt overlinie, trænger til kraftigere og 
dybere forbryst, for åben i sin albue, meget god brystkasse, velvinklet bagstilling, men for ustabil i sine 
haseled, lidt for kort men strid pels, bevæger sig frit men for åben i sin front, ustabil set bagfra. 
2MK.  



ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
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. 
Herlige proportioner mellem højde og længde, pæn schnauzer helhed, tilstrækkelig langt hoved, godt udtryk, 
god hals, lidt for fremskudt skulder, ikke helt lige i sin overlinie, falder lidt bag skulderen, kraftigt lændeparti, 
herligt frobryst, veludviklet brystkasse, lidt for kort og for stejl overarm, giver en lidt åben front, korrekt ansat 
hale, velvinklet bagstilling som giver godt fraskub, strid pels der kunne have haft lidt mere underuld. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIM.CERT.  

66 Schnauzerville´s Hope 11465/2002 f. 30.5.2002 
(Stena Stamm´s Known By All x CH Cheskadelle Olympia) 
O:G. & P. Voss Pedersen, E: U. Rasmussen, 6710 Esbjerg. 
Meget kraftig tæve, tilpas langt hoved, for bred skalle og for markerede kindben, mørke øjne, korrekt bid, for 
kort hals, for fremskudt skulder, veludviklet forbryst, meget kraftig brystkasse som dog kunne være længere, 
kraftig over lændepartiet, lidt for lavt ansat hale, herlig pelsstruktur, p.g.a. for kort og stejl overarm er hun for 
bred og åben i sin front, herligt stabilt væsen, bevæger sig frit men kunne have mere kraft og længde i sine 
skridt. 
2Å. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

BABYKLASSE tæver sort 
67 Rosalia Androis und. Reg. F. 21.10.204 
(Super Star Moldau North x CH Ew Xenia Stad & Haven) 
O&E: A. HorÅkova, CO/P. Nissen, 4573 Højby. 
Herlig type, meget gode schnauzerlinier, godt forhold mellem længde i hovedet og længde i kroppen, herlige 
øjne, kunne ønske en anelse mere stop, godt forhold skalle – næseparti, herlig hals og overlinie, tilstrækkelig 
forbryst og brystkasse, lige forben, herlig vinklet bagstilling, bevæger sig frit parallelt, god pelsstruktur, 
velvær sit SL. 
SL.Bedste Baby. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
68 Dreamer Van De Havenstad LOSH 11941/2004 f. 7.5.2004 
(++ x ++) 
O:C. De Meulenaer,E: P. & A. Daponte Van Zantviliet, Belgien. 
Herlig type og størrelse, gode schnauzerlinier med godt forhold mellem højde og længde, tilpas langt hoved, 
meget godt udtryk, korrekt stop, kraftig hals, meget godt forbryst, korrekt formet brystkasse, kraftig forben 
men tåer lidt ind, korrekt ansat hale, meget velvinklet bagstilling, bevæger sig frit og typisk parallelt, men ikke 
helt sikkert på underlaget, strid men meget sort pels men kunne have haft mere underuld. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIR.CERT. 

69 Chinon´s U.C.L.A. 11941/2004 f. 7.5.2004 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Pina Colada) 
O:H. Agerskov, E: L. Dahl Nielsen & P. U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J.  
Ung han med flotte schnauzerlinier, godt forhold højde og længde, må ikke blive større, kraftig skalle, mørke 
velformede øjne, tilstrækkelig langt næseparti, flot hals og overlinie med korrekt ansat hale, tilstrækkeligt 
kraftigt og veludviklet forbryst og brystkasse, lidt for kort og stejl overarm som gør at han løfter sine forben 
lidt for meget i bevægelsen, muskuløs moderat vinklet bagstilling, strid pels. 
1UKK.2V.SL. 

70 Bravo´s Noir Nicols De Fionia 07744/2003 f. 24.4.2003 
(CH Klanens Supermann x Bravo´s Francis De Fionia) 
O:E. & L. B. Biilmann, E:P. Drastrup, 9300 Sæby. 
Han af god størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, alt for bred og tung skalle, mørke smukke 
øjne, korrekt bid, lidt for kort kraftig hals, godt forbryst, kraftig brystkasse, god ryglinie, lidt for faldende kryds, 



for lavt og ansat hale, gode benstammer, lidt for stejl i sin overarm, for åben i sin front, for nylig trimmet og 
derfor ikke helt udvokset strid pels, bevæger sig frit men kunne have haft et længere skridt. 
2MK. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
71 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. 
Herlig type og størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, tilstrækkelig langt hoved, mørke men 
lidt for runde øjne, tilstrækkelig lang hals, herlig ryglinie, korrekt ansat hale, meget godt forbryst og 
brystkasse, lidt for åben i sin front, lige forben, moderat vinklet bagstilling, bevæger sig lidt for usikkert på det 
glatte gulv og derfor lidt for korte skridt., strid pels. 
1Å.2V.  

72 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. & M. Heinze, 2600 Glostrup. 
Elegant schnauzer tæve, gode proportioner mellem højde og længde, herligt udtryk, tilstrækkeligt langt 
hoved, godt forhold skalle –næseparti, flot hals og ryglinie, korrekt brystkasse og forbryst, lige forben, kunne 
ønske lidt kraftigere underlår, ikke i bedste pels, kunne være tættere og med mere underuld, bevæger sig frit 
og typisk. 
1Å.1V. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
73 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. 
Kraftig champ. Han, gode proportioner mellem højde og længde, kraftig skalle, herligt udtryk, korrekt bid, 
kunne ønske lidt længere hals, herligt forbryst, velformet brystkasse, lige forben, god substands, kraftigt 
lændeparti, korrekt vinklet bagstilling, ikke helt stabil i sin overlinie, på vej op i pels, bevæger sig frit med god 
schnauzerudstråling, en champ med gode schnauzerlinier men som ikke i dag i pels og overlinie fuldt lever 
op til CK. 
1CH.1V. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
74 Solimans Sixpence 00270/2004 f. 5.12.2003 
(Helar´s Napoleon Special x Solimans Sweetheart) 
O: G. Hansen, E: AA. & J. Alsted, 6261 Bredebro. 
Herlig størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, herligt udtryk, korrekt stop, godt langt 
schnauzerhoved, god hals, korrekt overlinie, trænger for dybere forbryst, god skulder men for stejl overarm 
som giver åben front, fransk stilling, korrekt brystkasse i længde og form, korrekt ansat hale, velvinklet 
bagstilling, strid pels, stabilt væsen. 
1UKK.2V.SL. 

75 Stubborn´s Dutch Game NHSB 2493337 f. 09.02.2004 
(CH Zeb-Dutch V. D.´n Opasser x Stubborn´s Roxanne All In The Game) 
O&E: N. Van Luttervelt, C/o Nissen, 4573 Højby. 
Elegant han, gode schnauzerlinier, langstrakt hoved, herligt udtryk, kunne have haft bedre markeret stop, lidt 
for fremskudt skulder, derfor virker halsen lidt kort, korrekt forbryst og brystkasse, kraftige lige forben, 
velvinklet bagstilling, muskuløse over og underlår, stram kort ryg, godt lændeparti, korrekt ansat hale, for 
hårdt oprullet hale, strid pelsstruktur på kroppen, men for blød i skægget og på benene, bevæger sig med 
elegance og kraft. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIR.CERT. 

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
76 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. 
Herlig type og størrelse, meget gode schnauzerproportioner, til kroppen passende længde i hovedet, kraftig 
skalle men lidt for markerede kindben, mørke øjne, tilstrækkelig lang hals, flot over mod ryggen, lige 
overlinie, korrekt ansat hale, herligt forbryst, korrekt lang og formet brystkasse, lige forben, moderat vinklet 
bagstilling, kunne have haft lidt kraftigere benstamme, på vej op i pels, god farve, bevæger sig typisk med 
herlig udstråling. 
1MK.1V.CK.BIK2. 

77 Ekko 16685/2003 23.8.2003 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´ Halfpenny) 
O:I. Ovesen, E: B. Thomsen, 6705 Esbjerg. 
Lidt for stor han, kraftig skalle, herlige mørke øjne, store flotte hivde tænder, herlig hals, en anelse for lang i 
sin ryg, meget godt forbryst, korrekt formet brystkasse, lige forben, kunne være lidt bedre vinklet i sit knæ, 
korrekt pelsstruktur, men kunne være bedre trimmet til udstilling for at fremhæve hans linier, herligt stabilt 
temp. 
2MK. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
78 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. 
God størrelse og type, godt forhold højde- længde, godt langt hoved, herligt udtryk, dejlige øjne, godt langt 
næseparti, herlig hals og ryglinie, tilstrækkelig forbryst og brystkasse, korrekt overlinie, lige forben, velvinklet 
bagstilling, kunne have haft en anelse kraftigere benstammer, korrekt pelsstruktur, lidt for gullig i pelsen, 
bevæger sig frit og parallelt og med god udstråling. 
1Å.2V. 

79 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. 
Herlig type, godt forhold højde-længde, kompakt, lidt for bred skalle, godt næseparti i dybde og bredde, lidt 
for fremskudt skulder giver indtryk af lidt for kort hals, kunne have haft bedre markeret forbryst, korrekt 
formet og lang brystkasse, lige og kraftige forben, godt vinklede bredde over og underlår, herlig pelsstruktur, 
i tiptop trim, bevæger sig med herlig udstråling og drive. 
1Å.1V.CK.BIK3. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
80 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. 
Stor men velbygget tæve, flotte schnauzerlinier, langt hoved herligt udtryk, korrekt bid, flot hals og overlinie, 
herligt forbryst, lang korrekt formet brystkasse, tilstrækkelige kraftige forben, kort og stejl i sin overarm, giver 
en for åben front, korrekt overlinie, tilstrækkelige kraftige over og underlår, kunne ønske lidt lavere haser, 
herlig pelsstruktur, hals og krop, men lidt for blød på benene, bevæger sig frit og med herlig udstråling men 
lidt for åben i sin front. 
1UKK.1V.SL. 

81 Maren Brems´ Evita Peron 03890/2004 f. 12.2.2004 
(Starlings Ifa Stockton x Solimans Mumbo-Jumbo) 
O&E: H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Tæve af god størrelse, kunne have haft lidt kraftigere og længere hoved, for at bedre at passe til kroppen, 
herligt udtryk, lidt for kort hals, bedre markeret forbryst ønskes, meget god overlinie, tilstrækkelig dyb 
brystkasse, lige forben, moderat vinklet bagstilling, men kunne have haft kraftigere benstammer, idag ikke i 
bedste pels men på vej op, kunne være renere salt-peber-farvet, bevæger sig frit kunne have haft mere kraft 
i bagstillingen. 
2UKK. 



MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
82 Kobbelgaard´s Ricki-Ticki-Tavi 15049/2003 f. 28.7.2003 
(Starlings Ifa Stockton x Kobbelgaard´s Naomi) 
O&E:AA. & J. Alsted, 6261 Bredebro. 
Tæve af god størrelse, gode proportioner mellem højde og længde, herligt udtryk, korrekt bid, kunne ønske 
lidt kraftigere næseparti, flot hals og ryg, men lidt for faldende kryds, for lavt ansat hale, korrekt fornmet 
brystkasse, herligt forbryst, lige forben, moderat vinklet bagstilling, kunne have haft kraftigere benstammer, 
pels på vej op, bevæger sig typeisk men kunne have haft lidt mere kraft i bagstillingen. 
1MK.1V. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
83 Smaragt 00268/2001 f. 20.12.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x Solimans Powder puff) 
O: J. Fried, E:V. Seedorff, 5260 Odense. 
Kompakt tæve af god størrelse, kunne have haft lidt kraftigere hoved for bedre at passe til kroppen, herligt 
udtryk, kunne have haft kraftigere underkæbe, tilstrækkelig lang hals, men for brat overgang til ryggen p.g.a. 
for fremskudt skulder, godt forbryst, kraftig brystkasse, lige overlinie, kraftigt lændeparti, korrekt ansat hale, 
lige forben, kunne have haft kraftigere benstammer og bedre vinkling i sit knæ hvilket også ville have givet 
hende et bedre fraskub, suveren pelsstruktur og farve. 
1Å.1V. 

 

 


