
DKK udstilling på Bornholm 3.7.2005 
Dommer : Berit Foss, Norge. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
141 Præstekjær´s Enjoyable Kazar 03914/2004 f. 24.2.2004 
(CH Præstekjær´s Andrew x Grå-Dverg´s Kadina) 
O:J. Præstekjær, E: L. Alexandersen, 6000 Kolding. 
Godt udtryk for alderen - endnu lidt let næseparti - mørke øjne fine ører - god hals - stærk ryg - kunne være 
noget bedre vinklet lidt faldende kryds - tilstreklig benstammer - god pelskvalitet kunne have noget renere 
farver - ytmærkt temperament. 
1UKK.2V.SL.  

142 Sourcils Master Meriadoc 19655/2004 f. 26.9.2004 
(CH Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
Meget tiltalende - meget veludviklet - godt formet hoved - mørke øjne - ytmærkt hals og overlinie - gode 
vinkler, ben og poter - lidt "glad" hale - god pelskvalitet - kan blive renere i farverne gode bevægelser - 
ytmærkt temperament. 
1UKK.1V.CK.BIK3.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
143 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. 
Meget tiltalende - vackert hoved - mørke øjne - ytmærkt hals og overlinie - lidt "glad" hale - meget velkropet - 
tiltalende. tilstreklig vinkler - gode ben og poter - fint stillet og præsenteret - god pels og farve - gode 
bevægelser - godt temperament. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

144 Gebories Xylofon S 37588/2002 f. 28.04.2002 
(CH Chelines El-Pescadilla x Gebories Roccollie) 
O:G. & E. Borg,E: A. Delen Svensson, Sverige. 
Meget godt hoved og udtryk mørke øjne - fine ører - kunne have noget mere hals - lidt kort overarm - lidt løs 
ved albuerne - god krop - fin hale - god knævinkel - god pelskvalitet - viser sig bra. 
1Å.2V.CK.BIK2.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
145 Lady Carnival Astronaut 01617/2005 f. 4.1.2004 
(CH Gillegaard Quadratic x CH Withney Houston Astronaut) 
O:M. Sucha, E: C. Staunskær, 3250 Gilleleje. 
Meget sød og feminin - tiltalende helhed - velskåret hoved - ytmærkt hals og overlinie - velkroppet for 
alderen - gode vinkler - gode ben og poter - bevægelserne kan blive mere paralelle og farve noget jævnere - 
ytmærkt temperament. 
1UKK.1V.CK.CERT.BIK1.BIR.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
146 Gebories Å My Girl S 57229/2003 f. 8.9.2009 
(CH Trixer Foker x Gebories Utilda) 
O&E:G.& E. Borg, Sverige. 
Meget sød - godt formet hoved - endnu lidt usikker ører - ytmærkt hals og front - gode vinkler, ben og poter - 
for alderen meget god pels og farve - vil ikke helt vise sig idag. 
2MK.  



147 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. 
Tiltalende feminin - mørke øjne - fine ører - meget god hals og overlinie - ytmærkt hale - kunne være noget 
bedre vinklet - velkroppet - gode benstammer og poter - kunne have noget jævnere farver - gode 
bevægelser - ytmærkt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

UDEN FOR BEDØMMELSE tæver 
148 Dutydog´s Woman Selma 03856/2005 f. 22.2.2005 
(Wrendras Dreamway Stormer x Dutydog´s Queen Of Spain) 
O:J.&A. Petersen, E: B.&V. Hansen, 9850 Hirtshals. 

149 Gillegaard X-Pect 05977/2000 f. 4.4.2000 
(Enjoy´s Soul Hunter x CH Gillegaard Karoline) 
O:C. Staunskær, E: K. & AA. Jensen, 3730 Neksø. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
150 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. 
Meget vackert velskåret hoved - mørke øjne - fine ører, tilstreklig vinkler - velkroppet - gode ben og poter 
meget god pels og farve - fint stillet og præsenteret - viser sig bra. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
151 Matica´s Code Of Conduct 09440/2004 f. 2.5.2004 
(CH Enjoy´s Phantom Of The Opera x Made In Spain Hermes) 
O:C. & M. Heinze, E: J. C. Nielsen, 3450 Hillerød. 
Meget god type - kan komme i bedre balance - trænger til tid - gode linier i hovedet - god hals - kan få bedre 
overlinie - stejl endnu løs i fronten - meget fin hale - kan få bedre udviklet overlår - for alderen god pigment, 
pels og farve - bevægelserne må blive bedre koordineret - ytmærkt temperament. 
2UKK.  

MELLEMKLASSE hanner sort 
152 Chinon´s Scandinavian Night 17804/2003 f. 13.8.2003 
(CH Chinon´s Quite A Night x CH Jebema´s Nite N Buenos Aires) 
O:H.Agerskov, E:M.&M. Jørvad Niess, 4600 Køge. 
I største laget - lidt grov kind - fine ører - god hals - stærk ryg - lidt lavt halefæste - lidt "glad" svans - kunne 
være bedre vinklet - tilfredsstillende benstammer - god pigment, pels og farve - bevægelserne kan blive 
stabile - ytmærkt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK2.CERT.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
153 Ugly Duckling´s New Moon Standing 08715/2002 f. 07.05.2002 
(CH Standing Van De Havenstad x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O:P.&E. Nissen, E: M. Larsen, 3770 Allinge. 
En tanke stor - lidt grov i skallen - øjnene kunne være mørkere - fine ører - god hals - stærk ryg - lidt lavt 
halefæste - god krop - lidt stejl i fronten - god pigment, pels og farve - bevæger sig med lidt kort steg - godt 
temperament. 
2Å.  

MELLEMKLASSE tæver sort 
154 Chinon´s Tax Free 05274/04 f. 6.3.2004 



(CH Jebema-Hilgirt Night Wampum x CH Chinon´s Let´s Boogie) 
O&E: H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
Sød og feminin - godt formet hoved - fine ører - ytmærkt hals - stærk ryg - lidt "glad" hale - god krop - lidt let 
benstammer - kunne være bedre vinklet - god pigment og farve - pels under udvikling - bevæger sig endnu 
ustabilt - ytmærkt temperament. 
1MK.2V.CK.BIK2.  

155 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. 
Yderst sød og feminin - meget tiltalende - meget godt formet hoved - en tanke trangt dig - ytmærkt hals og 
overlinie - god krop - gode vinkler - godt pigmenteret - meget god pels og farve - bevægelserne kan blive 
mere parallelle - utmærkt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

 
ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
156 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. 
Lidt tung i hoved og krop - en lille tanke stor - fin hals - stærk ryg - lidt lav halefæste - god krop - kunne være 
noget bedre vinklet gode benstammer og poter - god pigment, pels og farve - bevæger sig ytmærkt. 
1Å.1V.CK.CERT.BIK1.BIM.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
157 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 sød og feminin - velformet hoved - god hals og overliie - fin hale - gode benstammer og poter - meget 
god pels og farve - bevægelserne kunne være mere parallelle - ytmærkt temperament. 
1MK.1V.CK.CERT.BIK1.BIR.  

 


