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DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
1183 Tetu Lucky Linus 21994/2004 f. 31.10.2004 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x CH Klondaikes Never Say Never Say Zoe) 
O&E: H. & J. Rehder,C/o 4370 St. Merløse. 
En veludviklet hvalp af god størrelse, korrekt bid, p1 mangler i venstre side underkæbe, mørke øjne, godt 
udtryk typisk hvalpepels, for meget benhår, momentvis gode bevægelser, tillidsfuld. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
1884 Nero-Argento´s Xtra Ordinario 09877/2004 f. 15.4.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Nero-Argento´s Perla Fantastica) 
O&E: A. Lange, 7400 Herning. 
Kvadratisk bygget han, god størrelse, hovedet passer til kroppen, komplet tandsæt midterste 1. i 
underkæben lidt uregelmæssig, mørke øjne, velansat hals god længde, velvinklet bag lidt åben i albuer 
kunne have bedre forbryst god pels for alderen velplejet gode farver bevæger sig frit og flydende venlig og 
tillidsfuld. 
1UKK.1V.SL. 

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
1885 Schnauzerlyst´s Joker 20268/2003 f. 2.11.2003 
(Stena Stamm´s Known By All x CH Schnauzerlyst´s Beautiful Dreamer) 
O:L. Bach & J. M. Nielsen, E: C. Hebsgaard, 8882 Fårvang. 
En mellemstor han som kunne have mere køns præg kort kompakt kvadratisk korrekt tandsæt godt udtryk 
velansat hals af god længde velvinklet for og bag burde have mere forbryst veltrimet men lidt for sent til 
dagen for meget benhår for blødt viser sig med godt drive selvsikker. 
2MK. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
1886 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. 
Passende stor hanhund hovedet passende til kroppen tænder ok godt udtryk god hals god over og underlinie 
god strid pels på kroppen for blød og lang på benene gode bevægelser. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
1887 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. 
Middelstor kvadratisk bygget tæve substansfuld med godt kønspræg, hovedet passende til kroppen, tænder 
ok, udmærket over og underlinie, velvinklet for og bag god pels for lang på benene gode bevægelser, lidt 
lyse runde øjne. 
1UKK.1V.SL. 
 
1888 Nero-Argento´s Zelmina 16840/2004 f. 14.8.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Nero-Argento´s Kamela La Carina) 
O: A. Lange, E: H. Enselman, 2650 Hvidovre. 
En feminin tæve passende størrelse, lidt for fed, hovedet kunne være mere strækt korrekt bid mørke øjne, 
god overlinie velvinklet for og bag korrekt farve, udmærkede bevægelser selvsikker og tillidsfuld. 
1UKK.2V.SL. 



MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
1889 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. 
Passende stor kvadratisk bygget godt kønspræg velskåret hoved tænder ok god silluet velvinklet for og bag, 
mange hvide hår i kropspelsen for mange bløde hår på benene gode frie bevægelser venlig og tillidsfuld. 
1MK.2V.CK.BIK4. 

1890 Nero-Argento´s Vivi Vanessa f. 24.12.2003 
(Frederic-Chopin V. D´n Opasser x CH Nero-Argento´s Lotus L´Amabile) 
O:A. Lange, E: M. Jensen & B. Højland, 7000 Fredericia. 
Passende stor kvadratisk bygget tæve god substans, burde være mere udfyldt over næsepartiet, lidt fine 
tænder, fuld tandsæt, velvinklet for og bag kunne have mere forbryst, veltrimmet for meget benhår 
momentvis gode bevægelser mangler ringtræning, venlig og tillidsfuld. 
1MK.3V. 

1891 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. 
Substansfuld tæve af god størrelse, velskåret hoved passende til kroppen lidt lang i nyrepartiet, prima vinkler 
for og bag, godt forbryst velansat hale lidt højt båret veltrimmet pels god farve og struktur tak for de 
moderate benhår, gode bevægelser selvsikker. 
1MK.1V.CK.BIK3. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
1892 Klondaikes Never Say Never Say Zoe 14439/1999 f. 13.07.1999 
(CH Northstar´s Midnight Sun x CH Usfife-Na Del Guidante) 
O: N. & B. Jordal, E: H. & J. Rehder 4100 Ringsted. 
En middelstor kvadratisk bygget substansfuld hoved velskåret passer til kroppen tandsæt ok god over og 
underlinie, godt forbryst, jordvindende trav parallelle bevægelser veltrimmet, god farve. 
1Å.1V.CK.CERT.CACIB.BIK1.BIM. 

1893 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. 
Passende stor substansfuld kvadratisk bygget tæve strakt hoved passende til kroppen tænder ok god 
outline, velvinklet for og bag, fronten mangler forbryst og har udaddrejede albuer, veltrimmet pels god 
struktur og farve, frie bevægelser med godt drive selvsikker. 
1Å.2V.CK.RES.CACIB.BIK2. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 
1894 Capella´s Johnny B. Goode 22781/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O: J. Hay & A. Petersen, E: K. Klintø Nielsen, 4700 Næstved. 
Meget typisk hvalp af sin alder dejligt hoved tænder ok godt udtryk god over og underlinie, dejlige vinkler 
noget åben i albue, mangler helt forbryst, typisk pels for alderen mørk peber/salt gode bevægelser 
præsenteres til sin fordel. 
SL. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
Capella´s Jolene 22782/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O: J. Hay & A. Petersen, 3550 Slangerup. 
En passende stor tæve hvalp kvadratisk bygget god substans godt snude/næseparti, tænder ok, lidt lyse 



øjne, god hals velansat, velvinklet for og bag, pels af god struktur og farve, veltrimmet, gode frie bevægelser 
fremføres til sin fordel. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
1896 Grønqvist Elvis 05130/204 f. 10.03.2004 
(CH Sourcils Furilo Junior x Gillegaard Venus) 
O&E:L. Grønqvist, 5932 Humble. 
En lidt under middel han kvadratisk bygget substans og hoved passende til kroppen tænder ok kunne være 
bedre vinklet for og bag, pelsen er ikke ramt til dagen, gode bevægelser, venlig og tillidsfuld. 
1UKK.1V. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt  
1897 Helar´s Kenzo Kopikid 19164/2000 f. 8.11.2000 
(Karlshof Kopi V Kaptain Kidd x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O:H. Gadeberg & L. Hansen, E: K. Bloksted, 2700 Brønshøj. 
Kvadratisk bygget han substansfuld p1 højre side underkæbe mangler veltrimmet pels god struktur og farve 
gode frie bevægelser vises til sin fordel. 
1Å.1V.CK.CERT.CACIB.BIK2. 

1898 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. Skovshoved, 4500 Nykøbing Sj. 
Kvadratisk bygget substansfuld han i største størrelse, virker lidt vamselt på grund af for meget pels som er 
af god struktur velskåret hoved god hals velvinklet, frie bevægelser, tillidsfuld. 
1Å.2V.CK.RES.CACIB.BIK3. 

1899 Gebories Xylofon S 37588/2002 f. 28.4.2002 
(CH Chelines El-Pescadilla x Gebories Roccollie) 
O: G. & E. Borg, E:A. Delen Svensson, Sverige. 
Middelstor han lidt lang i lændepartiet, velskåret hoved masken burde være mørkere korrekt bid, mørke øjne, 
god over og underlinie, god peber/salt veltrimmet dejlige korte benhår, gode bevægelser vises til sin fordel. 
1Å.3V.CK.BIK4 

VETERANKLASSE hanner peber/salt 
1900 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. 
En han i største størrelse kvadratisk substansfuld med godt kønspræg meget velvinklet for og bag godt 
forbryst, hoved passende til kroppen veludfyldt snudeparti, velansat hals, super pels flydende bevægelser 
med godt afsæt tillidsfuld selvsikker. 
1V.1V.CK.BIK1.BIR.Bedste Veteran. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
1901 DKCH Helar´s Miss Freia 04236/2002 f. 23.02.2002 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O: H. Gadeberg & L. Hansen, E: J. Hvedegaard Pedersen, 3540 Lynge. 
Feminin tæve god størrelse rigtig schnauzer udstråling i et og alt prima bevægelser dejligt sind. 
1CH.1V.CK.BIK3. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
1902 Zit-No´s Look A Like 12277/2004 29.5.2004 
(CH Deansgate Tom Bowler x CH Zit-No´s Hot Line) 
O: M. & H. Iversen, E: M. Hansen 3650 Ølstykke. 
Middelstor tæve velkroppet prima vinkler herlig pels godt hoved og tandsæt frie bevægelser, selvsikker og 



tillidsfuld. 
1UKK.1V.SL.CK. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
1903 Sourcils Lothorien 04766/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
Middelstor kvadratisk bygget tæve, ved godt huld, velskåret hoved passende til kroppen komplet tandsæt 
mørke øjne velvinklet for og bag godt forbryst, frie bevægelser, vises til sin fordel. 
1Å.1V.CK.CERT.CACIB.BIM. 

1904 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. 
Middelstor tæve substansfuld, velskåret hoved passende til kroppen kunne være mere udfyldt i snudepartiet, 
velvinklet for og bag godt forbryst, veltrimmet, frie bevægelser. 
1Å.3V.CK.BIK4. 

1905 DCHKLB DCHVDH Klondaikes Utah 03191/2001 f. 14.2.2001 
(CH Klondaikes Russian Roulette x CH Klondaikes Antartica) 
O:N. & B. Jordal, E: J. Hay & A. Petersen. 
Middelstor tæve god substans kvadratisk feminin hoved passende til krop lidt bred i skallen, veludfyldt 
snudeparti, velvinklet godt forbryst veltrimmet prima pels gode bevægelser. 
1Å.2V.CK.RES.CACIB.BIK2. 

1906 Solimans Sip 00274/2004 f. 5.12.2003 
(Herlar´s Napoleon Special x Solimans Sweetheart) 
O: G. Hansen, E: U. Prenslev, 4593 Eskebjerg. 
Middelstor kvadratisk bygget meget feminin tæve, velskåret hoved passende til kroppen kunne ønske lidt 
længere, godt forbryst, velvinklet for og bag, lidt åben i albuen, frie bevægelser træder dog over for noget 
kalvet for, selvsikker og tillidsfuld. 
1Å.4V. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
1893 DKCH 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, 3390 Hundested. 
Kort kompakt kvadratisk han i største størrelse, godt kønspræg godt strakt hoved udfyldt snudeparti, korrekte 
tænder velansat hals prima outline, velvinklet for og bag, flotte bevægelser med godt drive total parallel for 
og bag velplejet pels god farve og struktur fremføres til sin fordel. 
1CH.1V.CK.CACIB.BIK1.BIR. 

ÅBENKLASSE hanner sort 
1894 Berollo-Prazzl S 25933/2003 f. 13.3.2003 
(CH Standing Van De Havenstad x CH pixbo Prazzla) 
O: K. E. Elsted, E: U. Paulsson, Sverige. 
Kvadratisk bygget substansfuld i absolut største størrelse velvinklet for og bag velformet hoved tænder ok, 
dejlig outline, pels af god farve og struktur gode bevægelser. 
1Å.1V.CK.CERT.RES.CACIB.BIK2. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
1895 Matica´s Bonfire 05697/2004 f. 13.3.2004 
(CH Hassanhill´s Into The Light x Chinon´s No Sir I belong To Daddy) 
O&E: C. M. Heinze, 2600 Glostrup. 



Passende stor kvadratisk bygget tæve velstrakt hoved mere fylde i snuden ønskes, meget knabt skærebid, 
på de 2 midterste i. i over og underkæben mørke øjne god hals velvinklet dejlig outline noget løs i albuerne 
bevæger sig meget tæt bag og for vævende god farve, pelsen kunne være stridere. 
1UKK.1V.SL. 

 


