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DVÆRGSCHANUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 
1 Starling Monsieur Poirot 23361/2004 f. 5.11.2004 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: S. Rosschou, 2791 Dragør. 
Han af udmærket type og størrelse, veludviklet kraftigt hoved, mørke øjne, korrekt bid, udmærket front og 
brystdybde for alderen kraftig krop, anelse overbygget bag i bevægelse, bevæger sig med drive, udmærket 
pels og farve. 
SL.  

2 Capella´s Jukebox 22779/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O: J. A. Hay, E: N. & B. Jordal, 4200 Slagelse. 
Han af udmærket type og størrelse, veludviklet hoved for alderen, korrekt bid, veludviklet front for alderen, fin 
hals og overlinie kort krop, ønsker noget mere drive, pels i god udvikling. 
SL.  

BABYKLASSE tæver peber/salt 
3 Starling Miss Marple 23359/2004 f. 5.11.2004 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O&E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Sød tispe af udmærket type og størrelse, veludviklet hoved, korrekt bid, fin hals og overlinie, udmærket front 
for alderen, kort kompakt krop, bevæger sig med drive, udmærket pels og farve. 
SL.Bedste Baby. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
4 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. 
Stor kraftig han, af udmærket type, kraftigt hoved, som kunne være noget bedre strukket, tilstrækkelig vinklet 
frem, ønsker noget mere forbryst, kraftig krop, tilstrækkelig hals, anelse lavt halefæste, bevæger sig effektivt 



fra alle sider, god pels og farve. 
1CH.2V.CK.BIK3. 

7 DKCH Klondaikes Quashew 13636/2000 f. 18.07.2000 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Quaste) 
O: B.& N. Jordal, E: M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Stor han af meget god type, kraftig skalle, ønsker noget mere kraft i snudepartiet, mørke øjne, korrekt bid, fin 
hals og overlinie, tilstrækkelig vinklet frem, bør have mere forbryst, kort krop, ønsker noget mere drive bag, 
ikke i bedste pelskondition, udmærket temperament. 
1CH.3V. 

8 DKCH Sourcils Legolas 04764/2003 f. 22.03.203 
(CH Starlings Dakota x Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: S. Falkenskov, 2730 Herlev. 
Stor han af udmærket type, godt struket hoved, mørke øjne og korrekt bid, udmærket front og brystdybde, fin 
hals og overlinie, velvinklet bag, bevæger sig med god drive, anelse løs frem, udmærket pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
5 Sourcils Only You 05920/2004 f. 23.3.2004 
(Sourcils King Creole x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: L. Nordin, 3070 Snekkersten. 
Kraftig maskulin han, af udmærket type, veludviklet hoved, mørke øjne og korrekt bid, anelse fremskudt 
skulder, ønsker noget mere forbryst, fin overlinie, kort krop, velvinklet bag, bevæger sig med godt drive, 
meget god pels og farve. 
1UKK.1V.SL.  

6 Grønqvist Elvis 05130/204 f. 10.03.2004 
(CH Sourcils Furilo Junior x Gillegaard Venus) 
O&E:L. Grønqvist, 5932 Humble.  
Han af meget god type og størrelse, tilstrækkelig udviklet hoved for alderen, mørke øjne og korrekt bid, 
anelse fremskudt skulder, tilstrækkelig forbryst, fin overlinie, tilstrækkelig krop for alderen, anelse stejl bag, 
ønsker noget mere drive fra siden, meget god pels og farve. 
1UKK.2V. 

SENIORKLASSE hanner pebe/salt 
9 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. 
Se kritik nr 4. 
1S.1V.CK.BIK3.Bedste Senior. 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
10 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 gl. han som vises i super kondition, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, tilstrækkelig vinkling og 
forbryst, udmærket hals og overlinie, velkroppet, bevæget sig med godt drive, en anelse bred i fronten, 
udmærket pels og farve, gratulerer til ejeren. 
1V.1V.CK.BIK.1.BIR.Bedste Veteran. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
11 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. 
Kraftig tispe af udmærket type, kraftigt hoved, mørke øjne og korrekt bid, fin hals og overlinie, veludviklet og 



velvinklet front, kraftig ben og krop, bevæger sig effektivt fra siden, meget god pels og farve. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIM.CERT. 

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
12 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. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
13 Buttons `N´ Bows 20635/2002 f. 4.11.2002 
(CH Apachegeronimovaliantchief x CH Klondaikes Antarctica) 
O&E: N. & B. Jordal, 2400 København NV. 
Tispe af meget god type og størrelse, feminint hoved, ønsker noget mere kraft i snudepartiet, veludviklet og 
velvinklet front, fin hals, øsker noget strammere overlinie, tilstrækkelig kraft i kroppen, gode bevægelser fra 
siden, tået noget ind bag, og en anelse løs i fronten, udmærket pels og farve. 
1Å.2V. 

14 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. 
Feminin tispe af meget god type og størrelse, feminint hoved, mørke øjne og korrekt bid, fremskudt skulder, 
kort kompakt krop, tilstrækkelig vinklet bag, fin overlinie, udmærket pels og farve, kunne have noget mere 
drive bag, noget smal i fronten. 
1Å.1V. 

SENIORKLASSE tæver peber/salt 
15 DKCH SCH INTCH DCHVDH Sourcil´s Bouquet Garni 19990/1997 
((CH Chipirrusquis Capitan Furilo x CH CH Solimans Olga) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Kraftig tispe af udmærket type og størrelse, meget godt hoved, en anelse grove kinder, velvinklet og 
veludviklet front, velkroppet, fin hals og overlinie, bevæger sig effektivt fra alle sider, udmærket pels og farve. 
1S.1V.CK.BIK2.Bedste Senior. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kenel Sourcil stiller en opdrætsklasse bestående af kat. Nr. : 5,8,11,15. 
4 hunde af 3 kombinationer, geennemgående gode fronte, velkroppede med typehelhed, udmærkede pelse 
og farver. 
Ærespræmie. 

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

UNGHUNDEKLASSE tæver hvid  
16 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. 
Ej mødt. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
17 Bravo´s Paxton De Fionia 16799/2004 
(Præstekjær´s Bonifacio x Bravo´s Noir Lærke De Fionia) 
O: E. & L. B. Biilmann, E: H. Lerche Rasmussen, 2700 Brønshøj. 
Stor kraftig hvalp af meget god type, kraftigt hoved, mørke øjne og korrekt bid, veludviklet og velvinklet front, 



fin hals og overlinie, anelse lavt halefæste, kraftig krop, udmærket lårbrede, ønsker noget mere drive bag, 
udmærket pels og farve. 
SL. 

18 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, udmærket hals og overlinie, meget godt 
vinklet frem og bag, veludviklet front, kort kraftig krop, bevæger sig udmærket fra siden, endnu noget løs 
front. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
22 DKCH 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. 
CH han af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, meget godt vinklet frem 
og bag, fin hals og overlinie, kort krop, bevæger sig med godt drive, tåer noget ind bag, udmærket 
pelsstruktur, ønsker noget renere farve. 
1CH.1V.CK.BIK3.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
19 Stena Stamm´s Double Up 14359/2004 f.2.7.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Stena Stamm´s Questionmark) 
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: L. Kjeldsen Hansen, 8660 Skanderborg. 
Han af meget god type og størrelse, velskåret hoved, fin hals og overlinie, anelse fremskudt skulder, 
tilstrækkelig forbryst, kort krop med tilstrækkelig masse, bevæger sig effektivt fra siden, endnu smal i fronten, 
udmærket pels og farve. 
1UKK.2V.SL. 

20 Chinon´s U-Turn 11937/2004 f. 7.5.2004 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Pina Colada) 
O:H. Agerskov, E: S. Johansson, CO7 Agerskov, 3390 Hundested. 
Kraftig han af udmærket type og størrelse, veludviklet hoved, mørke øjne og korrekt bid, anelse fremskudt 
skulder, veludviklet front og brystdybde, stilig hals og overlinie, bevæger sig med god drive, udmærket pels 
og farve. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIR.CERT. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
21 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. 
Han af udmærket type og størrelse, velskåret, mørke øjne og korrekt bid, anelse fremskudt skulder, 
tilstrækkelig forbryst velkroppet, fin hals og overlinie, ønsker noget mere drive bag, udmærket pels og farve. 
1Å.2V.CK.BIK4. 

23 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. 
Stor han af meget god type, anelse højtstillet, anelse grov skalle ellers godt hoved, fin hals og overlinie, 
anelse fremskudt skulder, tilstrækkelig forbryst, velvinklet bag, god pelsstruktur, ønskes noget renere i 
farven, bevæger sig med god drive, udmærket temperament. 
1Å.3V. 

24 Aqui Pow-Wow 14040/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 



O&E: D. Neertoft, E: B. & A. Pedersen, 2605 Brøndby. 
Kraftig velkroppet han, af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, velvinklet 
og veludviklet front, velkroppet, fin hals og overlinie, bevæger sig effektivt fra siden, ønskes mere parallel 
frem og bag, udmærket pels og farve. 
1Å.1V.CK.BIK2. 

SENIORKLASSE hanner sort/sølv 
25 DKCH Bravo´s Noir Aldonis De Fionia 09466/97 f. 25.4.1997 
(CH Standing Van De Havenstad x Roxanne Van De Havenstad) 
E.M. Belmann, E: K. M. Simonsen, 5290 Marslev. 
Han af meget god type og størrelse, anelse grov skalle, fin hals og overlinie, stejl overarm, tilstrækkelig 
brystdybde, kort krop, bevæger sig meget effektivt fra siden, anelse løs frem, udmærket pelsstruktur, ønsker 
bedre sølv farve, vises i god knodition. 
1S.1V. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
26 DKCH KBHV03 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, 3390 Hundested. 
Feminin tispe, af udmærket type og størrelse, godt hoved og udtryk, mørke øjne og korrekt bid, tilstrækkelig 
vinklet frem, fin overlinie, velkroppet, tilstrækkelig benstamme, bevæger sig effektivt fra siden, anelse bred i 
fronten, udmærket pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
27 Tetu Karaoke Girl 14185/2004 f. 27.6.2004 
(Ruedesheim´s Boomerang x CH Scedir Evitaperon-Na) 
O&E: H. & J. Rehder, 4100 Ringsted. 
Feminintispe af meget god type og størrelse, velskåret hoved, fin hals og overlinie, velvinklet frem, 
velkroppet, anelse lavt halefæste, bevæger sig med god drive, tåer noget ind bag, udmærket pels og farve. 
1UKK.SL. 

28 Stena Stamm´s Do You Mind 14361/2004 f. 2.7.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Stena Stamm´s Questionmark) 
O&E:A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Feminin tispe af meget god type og størrelse, endnu noget hvalpet tilstrækkeligt udviklet hoved for alderen, 
fin hals og overlinie, anelse fremskudt skulder, godt forbryst for alderen, velkroppet, bevæger sig effektivt fra 
siden, udmærket pels og farve. 
1UKK.4V.SL. 

29 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, anelse fremskudt 
skulder, tilstrækkelig forbryst og brystdybde, fin hals og overlinie, anelse lavt halefæste, bevæger sig effektivt 
fra siden, udmærket pels og farve. 
1UKK.2V.SL.CK. 

30 Dan-Schnauz Debbie 12887/2004 f. 10.6.2004 
(CH Northstar´s Midnight Sun x Dan-Schnauz Camilla) 
O: K. Dige Olsen, E: A. Birkenfeldt Hansen, 3460 Birkerød. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, fin hals og overlinie, udmærket front for 
alderen, velkroppet, bevæger sig med god drive, udmærket pels og farve. 
1UKK.3V.SL.CK. 



31 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, fin hals og overlinie, udmærket front, 
velkroppet, bevæger sig effektivt med god drive, udmærket pels og farve. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIM.CERT. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
32 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, godt hoved og udtryk, mørke øjne og korrekt bid, velvinklet og 
veludviklet front, velkroppet, bevæger sig med god drive, anelse bred i fronten, udmærket pelsstruktur, 
ønskes noget renere i farven. 
1MK.1V.CK.BIK3. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
33 Aqui Royal Rosebud 02899/2003 f. 11.2.2003 
(Candy x CH Funny Girl Grasant) 
O: D. Neertoft, E: J.& F. Weiner, 4281 Gørlev. 
in tipse af meget god type og størrelse, anelse grov skalle, noget luftige ører, fin hals og overlinie, fremskudt 
skulder og stejl i fronten, velkroppet, bevæger sig med noget trippende steg, udmærket pels og farve. 
1Å.3V. 

34 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. 
feminin tispe af udmærket type og størrelse, anelse grov skalle ellers godt hoved, mørke øjne og korrekt bid, 
fin hals, velvinklet frem og bag, ønsker noget strammere ryg, velkroppet, bevæger sig effektivt fra siden, 
anelse løs frem, udmærket pels og farve. 
1Å.1V.CK. 

35 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, anelse fremskudt 
skulder, godt forbryst, velkroppet, bevæger sig effektivt fra siden, tåer noget ind bag, og en anelse løs frem, 
udmærket pels og farve. 
1Å.2V. 

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
36 DCHKLB Klondaikes Uschi 12270/1995 f. 30.4.1995 
(CH Chato x Chinon´s Appellation Jordal) 
O:N. & B. Jordal, E: I. Sørevik, 3630 Jægerspris. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, tilstrækkeligt 
vinklet frem, fin hals og overlinie for alderen, velkroppet, bevæger sig med god drive, bærer sin alder med 
glans, udmærket pels og farve. 
1S.1V.CK.Bedste Senior. 

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 
37 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. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, meget godt hoved og udtryk, fin hals og overlinie, gode vinkler 
frem og bag, velkroppet, bevæger sig med god drive, udmærket pels og farve, bærer sin alder med glans. 
1V.1V.CK.BIK4.Bedste Veteran. 



DVÆRGSCHNAUZER SORT  

BABYKLASSE tæver sort 
38 Grønqvist Black Florentine 21889/2004 f. 11.11.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Black Drop Dione) 
O&E: L. Grønqvist, 5932 Humble. 
Sød feminin hvalp af meget god type og størrelse, veludviklet hvoed for alderen, mørke øjne og korrekt bid, 
udmærket front for alderen, velkroppet, anelse lavt halefæste, bevæger sig med god drive, udmærket pels 
og farve. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE tæver sort 
39 Schnauzer-Huset Otello 19097/2004 f. 22.8.2004 
(CH Deansgate Tom Bowler x Schnauzer-Huset Merry) 
O&E: L. Dahl Nielsen & P- U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
Feminin tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, stillig hals og overlinie, tilstrækkeligt vinklet 
frem, velvinklet bag, velkroppet, bevæger sig effektivt fra siden, lovende pels og farve. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
40 DKCH NORV04 Schnauzer-Huset Sauron 14559/2002 f. 5.07.2002 
(CH Avantage Van De Havenstad x CH Schnauzer-Huset Knowing Is All) 
O:L. D. Nielsen & P. U. Jørgensen, E:D. Stephensen, 8270 Højbjerg. 
Kraftig CH han af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, tilstrækkelig 
vinklet frem, stillig hals og overlinie, velkroppet, velvinklet bag, bevæger sig med god drive, udmærket pels 
og farve. 
1CH.2V.CK.BIK3. 

41 DKCH 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. 
Kraftig CH han af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, stillig hals og overlinie, tilstrækkelig vinklet 
frem, godt forbryst, velkroppet, bevæger sig med god drive, anelse løs frem, udmærket pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
42 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.  
Veludviklet han, af meget god type , endnu noget højtstillet, tilstrækkeligt udviklet hoved for alderen, fin hals 
og overlinie, tilstrækkeligt vinklet frem, tilstrækkelig brystdybde, bevæger sig med god drive, meget godt pels 
og farve. 
1UKK.1V.SL. 

MELLEMKLASSE hanner sort 
43 Koko Der Kleine Vom Der Konigssaule 16555/2004. f. 14.10.2003 
(CH Bennet Vom Heidekorbchen x CH Dudu-Patschke) 
O:A. Thomig, E: M.-B. Rydberg, 2600 Glostrup. 
Han af meget god type og størrelse, anelse grove kinder, ellers godt hoved, mørke øjne og korrekt bid, fin 
hals og overlinie, tilstrækkelig vinklet frem, anelse fransk i fronten, velkroppet for alderen, bevæger sig 
effektivt fra siden, meget god pels og farve. 
1MK.1V. 

ÅBENKLASSE hanner sort 
44 Eternal Gambler Moonlight Shadow PKR.II-78257 f. 20.12.2003 
(CH Zodiak Dyas x CH Nissan Vanette Gambler) 



O&E:K. Toczylowska,C/O T. Schultheiss, 3200 Helsinge. 
Stillig han af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, veludviklet front med 
godt forbryst, kort krop, stillig hals og overlinie, skal få noget mere masse i kroppen, bevæger sig med god 
drive, udmærket pels og farve. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
45 DKLCH Colioe´s Dulcinea 02150/2000 f. 25.1.2000 
(CH Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese) 
O&E: M.-L. Ricard, 2900 Hellerup. 
CH tispe af meget god type og størrelse, feminint hoved, anelse runde øjne, korrekt bid, tilstrækkelig vinklet 
frem, godt forbryst, anelse lavt halefæste, kunne have noget mere drive bag, vises i noget højt huld, 
udmærket pels og farve. 
1CH.3V. 

46 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. 
Feminin CH tispe, af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, stillig hals, velvinklet frem og bag, 
velkroppet, ønsker noget mere drive bag, ønsker noget sortere farve, velpresenteret. 
1CH.2V.CK. 

48 DKCH 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. 
CH tispe af udmærket type og størrelse, velskåret feminint hoved, stillig hals og overlinie, velvinklet frem og 
bag, velkroppet, bevæger sig med god drive, god pels og farve. 
1CH.1V.CK.BIK4.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
47 Tjurrupynten´s I Am Inside Affair N 05007/2004 5.2.2004 
(CH Mikes Uti Knight Raider x CH Stall Mascot International Affair) 
O:A. Thorbjørn Welle, E:Berglund, Norge. 
Stillig tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, stillig hals og over 
linie, velvinklet frem og bag, udmærket forbryst, velkroppet, bevæger sig med god drive, anelse løs frem, 
udmærket pels og farve. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3.  

ÅBENKLASSE tæver sort 
31 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. 
Stillig tispe af udmærket type og størrelse, velskåret feminint hoved og korrekt bid, stillig hals og overlinie, 
meget godt vinklet frem og bag, tilstrækkelig brystdybde, kort krop, bevæger sig med god drive, meget god 
pels og farve. 
1Å.2V.CK.BIK2. 

50 Eternal Gambler Me Gregorious PKR.II-78616 f. 20.12.2003 
(CH Zodiak Dyas x CH Nissan Vanette Gambler) 
O&E:K. Toczylowska, E: L. Gjerdalen, Norge. 
Stillig tispe af udmærket type og størrelse, velskåret hoved, mørke øjne og korrekt bid, stillig hals og 
overlinie, meget godt vinklet frem, velvinklet bag, tilstrækkelig brystdybde, bevæger sig med god drive, 
udmærket pelsfarve. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIM.CERT. 



30 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. 
Stillig tispe af udmærket type og størrelse, anelse grov i skallen, ellers godt hoved, fin hals og overlinie, 
velvinklet frem og bag, velkroppet, bevæger sig med god drive, udmærket pels og farve. 
1Å.3V.CK. 

 


