
Dvk udstilling i Hårlev d. 28.1.2006. 

Dommer : Bolette Heering, Danmark. 

Sort 

bedste han  

Insurgent Black Samba  

Bedste Tæve 

Matica´s Bonfire  

Hvid 

bedste Tæve 

Hassanhill´s Bedford Belle  

Bedste han 

- 

  
Peber/Salt 

Bedste tæve 

Lady Carnival Astronaut  
Bedste han 

Beefeater Di Monte Gentile  

Sort/Sølv 

Bedste han 

Aqui Undercover  

Bedste tæve 

Aqui It's Showtime  

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE hanner sort 
1 Matica´s Dream keeper f. 14.7.2005 
(CH Dreyfus Xana´s Androis x Made In Spain Hermes) 
O&E: C. & M. Heinze, 2690 Karlslunde. 
6 mdr. kompakt helhed, meget lovende hvalp, prima hoved, øjenfarve og øreansætning, god hals, godt 
forbryst, normalt vinklet for og bag, kort krop, vælver lidt over lænden, dog pels, struktur og farve. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
2 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. 
Type fortrindlig, knap 3 år maskulin hanhund, godt udtryk, skallen lidt for bred g rund, kinderne lidt for grove, 
hals afpassende længde, normalt vinklet for, passende benstammer, gode poter, for lang lænd, god 
overlinie, velvinklet bagpart, herlig hår, prima farve, bevæger sig med godt afskub og lige, prima 
temperament, korrekt bid og tandsæt. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
3 Insurgent Black Samba CMKU/KM/5597/05 f. 20.1.2005 
(CH Boubear´s Boogie May Way Home x Elisabeth Queen Black Samba) 
O&E: K. Stanislav,C/O Harpelundevej 100, 4912 Harpelunde. 
12 mdr. en velskåret hanhund, godt hoved, vågent udtryk, velansatte øre, korrekt tandsæt og bid, stærk hals, 
velvinklet for og bagpart, god brystkasse og lænd, fine lange lår, og lave haser, prima farve pelsstrukturen 
endnu lidt blød, bevæger sig med vejvindende skridtlængde, prima temperament. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.CERT.BIR.  

MELLEMKLASSE hanner sort 
4 Lagerfeld Von Der Konigssaule VDH 04Z41000159 f. 4.6.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x CH Barba Nigra Indira Ghandi) 
O:A.Thoming,E: A. Thoming & Fam. Muller, Tyskland. 
18 mdr. maskulin hanhund, godt hoved, stærk hals, velvinklet forpart, lige front, god brystkasse og lænd, 



kunne have bedre vinklet bagpart med lange lår, lave haser, god overlinie, god pelsstruktur, ok farve, 
bevæger sig trangt bag og generelt noget trippende, prima temperament, korrekt tandsæt og bid. 
1MK.1V.  

5 Birli´s I Feel Good 02749/2004 f. 5.2.2004 
(CH Pepalfa´s Gorgeous-Gay x Birli´s Black Butterfly Flip) 
O:B. Jacobsen, E: H. Nicolaisen & B. Jørgensen, 4913 Horslunde. 
Maskulin hanhund, velskåret hoved af god længde, velbårne ører, kunne have bedre tilbagelagt skuldre, god 
brystkasse kort lænd, prima overlinie, velvinklet bagpart, bevæger sig bedre for men med god skridt længde, 
trimningen for ham til at fremstå mere fortung end han er, pelsen kunne være hårdere og have bedre farve. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE hanner sort  
6 Koko Der Kleine Von Der Konigssaule 16555/2004 f. 14.10.2003 
(CH Bennet Vom Heidekorbchen x CH Dudu-Patschke Von Der Konigssaule) 
O:A. Thomig, E: M.-B. Rydberg, 2600 Glostrup. 
2 årig hanhund, vågent udtryk men generelt i dårlig balance, stejle forbryst vinkler, for lang krop, overlinie 
son hvælver over lænden gående og stående, velvinklet bagpart, poterne kunne være mere runde, og bedre 
knyttede, pelsen er meget fint istand gjort, men mangler ordenlig dækpels, god farve, bevæger sig med godt 
afskub bag, meget flagrende og ustabilt foran. 
3Å.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
7 DKCH Jette Joop V. D. Konigssaule VDH ZS 0341000583 f. 17.4.2003 
(CH Standing Van Der Havenstad x CH Barba Nigra Indira Ghandi) 
O&E:A. Thoming, Tyskland. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort  
8 Espresso´s Cheerleader 04311/2005 f. 4.3.2005 
(CH Chinon´s Rise And Shine x Chinon´s pirate Copy) 
O&E:H. Thorndal, 2720 Vanløse. 
11 mdr, feminin og ungdommelig helhed, vågent udtryk, god øjnfarve, velansatte ører, lidt kort hals, normalt 
vinklet forpart, lige front, hvælver lidt over lænden, velvinklet bagpart, gode lave haser, lidt blød babypels, 
lovende struktur, prima temperament, bevæger sig med god skridt længde. 
1UKK.1V.SL.  

ÅBENKLASSE tæver sort 
9 Chinon´s Take Off 05273/2004 
(CH Hassanhill´s Into The Light x CH Chinon´s Let´s Boogie) 
O&E: H. Agerskov, 2720 Vanløse. 
19 mdr meget feminin og rent skåret helhed, godt hoved og udtryk, god øjnfarve, lidt flagrende ører, halsen 
kunne være længere, god krop og lænd, velbalanceret vinkling for og bag, hvælver lidt over lænden, god 
pelsstruktur, ok farve, bevæger sig med god afskub og lige, prima temperament og helhed. 
1Å.2V.  

10 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. 
Knap 2 årig tæve med meget schnauzer type at byde på, prima rentskåret hoved, velbårne ører, god hals og 
rejsning, harmonisk vinklet for og bag, god benstamme og poter, Sgod krop og lænd, prima overlinie, 
velansat og velbåret hale, bevæger sig en anelse bundet, og for at være meget kritisk kunne pelsen være 
hårdere, prima temperament. 
1Å.1V.CK.CERT.BIK1.BIM.  

DVÆRGSCHNAUZER HVID 



MELLEMKLASSE hanner hvid 
12 Made In Spain Utopia 06262/2005 f. 17.4.2004 
(CH Made In Spain Je-Je-Je x CH Made In Spain Chotis) 
O: A. Pons Arino, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
20 mdr kunne udstråle mere selvsikkerhed, venligt udtryk, noget løse ører, lidt kort hals, normalt vinklet for 
og bag, godt forbryst, lige front, forfaldende kryds, gode lave haser, ok pels bevæger sig elegant, korrekt bid 
og tandsæt. 
1MK.  

UNGHUNDEKLASSE tæver hvid 
13 Hassanhill´s Bedford Belle 09456/2005 f. 3.3.2005 
(Bamburs Ivory Yankee Survivor x Hassanhill´s Anna Pavlova) 
O:C.Skalin, E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
11 mdr meget feminin og ret vellinieret helhed, godt hoved og udtryk, lidt løse ører, normalt vinklet for og 
bag, god krop og lænd, lidt for faldende bryst, lovende pels, rimelig farve, bevæger sig med godt afskub, 
livlig og vågen, korrekt bid og tandsæt. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.CERT.BIR.  

 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner pebersalt 
14 Ugly uckling´s Unforgetable 19446/2005 f. 24.9.2005 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 
O: P. & E. Nissen, E: J. Swartz & H. Mikkelsen, 2740 Skovlunde. 
Ej mødt. 

BABYKLASSE tæver pebersalt 
15 Starlings Oh La La 19573/2005 f.28.9.2005 
(Starlings Monsieur Poirot x CH Helar´s Noilly Prat) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: J. & L. Gade, 3460 Birkerød. 
4 mdr, herlig kvadratisk helhed, alert og livlig, herligt hoved og udtryk, velbårne ører, fin lang hals velvinklet 
for og bag, kompakt krop, prima overlinie, prima pels, hårdhed og farve, bevæger sig momentvis med 
fortrinlig skridtlængde, herligt temperament, korrekt bid. 
SL.Bedste baby.BIS1 Baby. 

16 Sourcils Sweet Inspiration 17862/2005 f. 4.9.2005 
(Cave´s Count For Sure x Sourcils Lothorien) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
5 mdr elegant vellinieret, prima hoved og udtryk, fin lang hals, velansat og velrejst hals, velvinklet for og bag, 
god brystkasse, fortrindelig overlinie, endnu mørk p/s, bevæger sig lige med fortrindelig skridtlængdde, super 
temperament, meget velopdragen. 
SL.  

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
17 Starlings My Name Is Bond 23630 f. 5.11.2004 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: H. Zurbruchen, 2920 Charlottenlund. 
14 mdr, herlighelhed, kvadratisk og maskulin, herlig hoved og udtryk og god paralle plan, velrejst hals af 
fortrindelig længde, velvinklet for og bag, prima overlinie og underlinie, gode lave haser, prima strid pels som 
kunne ønskes mere ren i hans salte farve, bevæger sig lige med fortrindelig skridt længde, godt 
temperament. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2. 



ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
18 Beefeater Di Monte Gentile 17605/2005 f. 6.9.2004 
(CH Standing Van De Havenstad x Made In Spain Sur-F-N) 
O: R. Corteggiani, E: U. Hansen, 3300 Frederiksværk. 
16 mdr maskulin vellinieret helhed, prima langstrakt hoved med paralelle linie og veludfyldt næseparti, stærk 
hals som er velrejst og velansat, godt forbryst, lige front, prima over og underlinie, velvinklet for og bag, gode 
lave haser, fortrindelig strid pels, meget veltrimmet, bevæger sig med godt afskub bag, momentvis lidt 
bundet for, godt temperament, korrekt bid. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM. 

19 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. 
2½ år maskulin helhed, vågent udtryk, lidt tunge ører, en anelse kort hals, skulderen lidt fremskudt, normalt 
vinklet for, velvinklet bag, lidt lang lænd, prima overlinie stående, god hår pels, bevæger sig med 
tilstrækkelig skridtlængde, lidt bundet for, godt temperament. 
1Å.2V.CK.BIK3.  

20 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. 
2½ år maskulin helhed, anelse kort hals og lidt lang lænd, normalt vinklet forpart med godt forbryst, god 
brystkasse, velvinklet bagpart med gode lave haser, overlinien hvælver over lænden stående og gående, 
god pelsstruktur, kunne være lidt renere i den salte farve, bevæger sig godt bag, temmelig bred for, godt 
temperament. 
1Å.3V. 

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  
21 NORV00 DKCH SCH KBHV01 NCH KLBCH INTCH Starlings Cavalleria Rusticana 06163/99 f. 
3.03.1999  
(Chelines El-Pescadilla x CH Starlings Miss Moneypenny)  
O&E:M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
6 år prima hoved og udtryk, lidt løse ører, hals af passende længde, normalt vinklet forpart godt forbryst, 
prima krop, lidt rund lænd, velvinklet bagpart med gode lave haser, gode farve, pelsen knapt ude, bevæger 
sig med godt afskub, godt temperament, en klassisk helhed. 
1CH.1V.CK.BIK3.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
22 Perlemors Athene 04157/2005 f. 10.3.2005 
(Cave´s Count For Sure x Sourcils Lorien) 
O&E: V. & I. Krogh, 4780 Stege. 
10 mdr, feminin tæve, vågent udtryk, velskåret hoved, god øjnfarve, velrejst hals, normalt vinklet for og bag, 
god brystkasse, stærk lænd, lidt overbygget, god hård pels, god farve, bevæger sig med god skridtlængde, 
korrekt bid og tandsæt, udfald mod dommeren regnes ikke som dværgschnauzer korrekt og typisk 
temperament.  
0.  

23 Schnauzer-Huset Rufina 03837/2005 f. 1.2.2005 
(CH Wellingley What About It x CH Helar´s Napa Valley) 
O: L. Dahl & P. Jørgensen, E: M. & M. Kopytko, 4912 Harpelunde. 
1 år meget feminin og velskåret unghundetæve, prima hoved og udtryk, velvinklet for og bag, god brystkasse 
og lænd, super overlinie, god hård pels, kunne være lidt renere i den salte farve, bevæger sig med godt 
afskub, god skridt længde, og lige, prima temperament, helhedsindtrykket er endnu meget ungdommeligt, 
men hun har gode forudsætninger for og udvikle sig godt. 
1UKK.1V.SL.  



MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
24 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. 
20 mdr, stærk tæve, en anelse grov helhed, godt hoved, god øjnfarve, lidt løse ører, halsen kunne være 
længere, skulderen bedre vinklet og tilbagelagt, kunne stå mere lige på sin front, god brystkasse og lænd, 
normalt vinklet bagpart med gode lave haser, god farve, ok pelsstruktur, bevæger sig med tilstrækkelig 
skridtlængde, godt temperament. 
1MK.1V.CK.  

25 Kjøng´s Bonemine Bonnie 16537/2004 f. 29.5.2004 
(Starlings Ifa Stockton x jøng´s Adda) 
O: I. M. Kyng,E: M. & V. Dahlgaard, 4300 Holbæk. 
18 mdr, god størrelse og substans, hovedet kunne være mere langstrakt, lidt kort hals, normalt vinklet for og 
bag, god brystkasse lidt lang lænd, god over og underlinie, meget sodet i farven og temmelig blød pels, 
bevæger sig lidt trangt bag, med tilstrækkelig skridtlængde, korrekt bid og tandsæt. 
1MK.2V.  

26 Præstekjær´s Francisca 20761/2004 f. 15.10.2004 
(CH Enjoy´s No Fear x Præstekjær´s Caridad) 
O&E: J. Præstekjær, 5690 Tommerup. 
15 mdr udstråler mere vågenhed og temperament, korrekte linier i hovedet, noget løse ører, overlinien kunne 
være strammere og være bedre vinklet for, god underlinie, normalt vinklet bag, pelsen meget blød, bevæger 
sig kort, lidt for fin benstamme, og hun giver ikke nok indtryk af robusthed, god bid og tandsæt. 
2MK.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
27 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. 
2 årr, meget typisk og velskåren helhed, super dværgschnauzer type, godt hoved og udtryk, velvinklet for og 
bag, god brystkasse kort lænd, super over og underlinie, herlig pels og farve, bevæger sig med prima afskub 
og skridt længde, godt temperament, og alert udstråling. 
1Å.1V.CK.CERT.BIK1.BIR.  

28 Sourcils Lothorien 04766/2004 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby. 
2½ år feminin og velskåret helhed, herlig hoved, kunne have lidt mere vågent udtryk, lang velansat hals, 
velvinklet for og bag, god brystkasse lidt lang lænd, fortrindelig over og under linie, god pels, farven kunne 
være renere i den salte farve, bevæger sig elegant med god skridtlængde. 
1Å.3V.CK.BIK4.  

29 Sourcils Lorien 04767/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O:L: Vig, E: I. Krogh, 4780 Stege. 
3 år knapt,lidt højtstillet luftig helhed, mangler temperament, godt hoved men alt for løse ører, hals af 
passende længde, kunne være bedre vinklet for, velvinklet bag, godt forbryst, god brystkasse, for lang lænd, 
god pelsstruktur, bevæger sig lidt hjulbenet bag, god farve, korrekt bid. 
2Å.  

30 Deanna Troi Astronaut CMKU/KM/5745/01 f. 30.10.2001 
(Made In Spain Tutipien x Vanilla Moldau North) 
O&E: S. Miroslava, CO/ Harpelundevej, 4912 Harpelunde. 
3 år, super dværgschnauzer type, prima hoved og udtryk, stærk hals, velvinklet for og bag, god kvardratisk 
krop, overlinien kunne være strammere, god pelsstruktur og farve, bevæger sig med god afskub og god 



skridtlængde, herlig udstråling og helhed, korrekt bid. 
1Å.2V.CK.BIK2.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

BABYKLASSE hanner sort/sølv 
31 Qualifica´s Art Of Joy 20873/2005 f. 22.10.2005 
(CH Chottans In Your Dreams x CH Flerpark Oriental Design) 
O&E: L. Brevad, 2770 Kastrup. 
3 mdr, kvadratisk rentskåret helhed, fint langstrakt hoved, god øjnfarve og tegninger, god krop og for lang 
lænd, meget velvinklet for og bag, god overlinie i hvalpepels, som det kan forventes, vågent temperament, 
korrekt bid. 
SL.Bedste baby. 

 
BABYKLASSE tæver sort/sølv  
32 Qualifica´s Angel Of Dreams 20872/2005 f. 22.10.2005 
(CH Chottans In Your Dreams x CH Flerpark Oriental Design) 
O&E: L. Brevad, 2770 Kastrup. 
3 mdr tæve, fint hoved og udtryk, lidt løse ører, velansat hals af passende længde, normalt vinklet for, 
velvinkler bag, god brystkasse og lænd, krydset for faldende, god farve og tegninger, bevæger sig meget 
bredt bagtil, lidt trippende for. 
SL.  

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
11 Chinon´s X-Way 14068/2005 f. 14.6.2005 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Something To Talk About) 
O: H. Agerskov, E: A. Madsen, 4700 Næstved. 
Ej mødt. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
33 Aqui Vanilla Vamp 11188/2005 f. 1.6.2005 
(CH Rudesheim´s Bomerang x CH Aqui Popcorn) 
O&E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
8 mdr, vågen tæve, meget velskåret hoved, men for løse ører, hals af passende længde, velansat, normalt 
vinklet for og bag, god krop og lænd, god underlinie, god pelsstruktur, bevæger sig med godt afskub, godt 
temperament. 
SL. Bedste hvalp.BIS HVALP. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
34 DKCH 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. 
3 år knapt, flot champion han, velskåret hoved, lidt løse ører, stærk hals, kunne være bedre vinklet for og 
bag, god brystkasse og lænd, gode lave haser, hård pels, bevæger sig med godt afskub, god overlinie, 
prima temperament. 
1CH.1V.CK.BIK3.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
35 Aqui Undercover 02671/2005 f. 1.2.2005 
(CH Rudesheimer´s Boomerang x Aqui In The Mood) 
O:D. Neertoft, E: I. Søgaard, 2660 Brøndby Strand. 
1 år, flot kvadratisk hanhund med gode linier, langt hoved med paralle paln, for løse ører, god hals, 
skulderen kunne være bedre tilbagelagt, god krop, velvinklet bagpart, prima over og underlinie, god 
pelsstruktur og farver, bevæger sig momentvis med godt afskub, prima temperament med godt bid. 
1UKK.1V.SL.CK.CERT.BIK1.BIR.  



MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
36 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. 
20 mdr, god størrelse og substans, godt hoved og udtryk, lidt kort hals, skulderen kunne være bedre 
tilbagelagt, lige front, kort kompakt krop, prima over og underlinie, velvinklet bagpart, god pelsstruktur, 
bevæger sig energisk med god skridtlængde, godt temperament, korrekt bid. 
1MK.1V.CK.BIK2. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  
37 DKCH 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. 
2½ år feminin tæve, herlig hoved og udtryk, vågent schnauzer temperament, lidt kort hals, kunne være lidt 
bedre vinklet for og stå mere lige på sine forben, normalt vinklet bagpart, god hård pels, god underlinie, 
bevæger sig med godt afskub, gode farver. 
1CH.1V.CK.BIK4.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
38 Dan-Schnauz Unic Trine 04698/2005 f. 3.3.2005 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x CH Dan-Schnauz Quassia) 
O:K. Dige Olsen, E: L. D. Holst & P. Dirkenfeldt, 3520 Farum. 
Noget finlemmet og let tæve, typisk hoved og udtryk, for løse ører velvinklet for og bag, overlinien hvælver 
kraftigt over lænden og krysdet er for faldende, gode farver men pelsen er ikke hård nok, vågent 
temperament, bevæger sig med god skridtlængde, korrekt bid. 
2UKK.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
39 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. 
16 mdr kvadratisk helhed, velskåret hoved, kunne have et mere vågent udtryk, fin lang hals, velvinklet for og 
bag, god krop og lænd, prima over og underlinie, gode lave haser, fortrindlig farve og tegninger, pelsen 
kunne være lidt hårdere, bevæger sig med fortrindelig skridtlængde, godt temperament. 
1MK.1V.CK.BIK3. 

40 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. 
Godt 1½ år feminin tæve med gode linier, velskåret hoved og godt udtryk, god hals, normal vinklet for og 
bag, god brystkasse, lidt lang lænd, overlinien kunne være strammere og mere lige, prima pelsstruktur og 
farver, bevæger sig med godt afskub, godt temperament. 
1MK.2V. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv  
41 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. 
Knap 4 år, et lidt rektangulært og plumt helhedsindtryk, vellinieret hoved, normal vinklet for og bag, stærk 
brystkasse og lænd som dog er for lang, overlinien kunne være strammere, god pelsstruktur, ok farve, 
bevæger sig lidt for kort og ueffektivt, venligt temperament. 
2Å.  

42 Aqui Royal Rosebud 02899/2003 f. 11.2.2003 
(Candy x CH Funny Girl Grasant) 
O: D. Neertoft, E: J. & F. Weiner, 4281 gørlev. 
Knap 3 år, kvadratisk kompakt helhed, lidt runde lyse øjne og for grov skalle, velansat hals, velvinklet bag, 



men for stejl for, god krop og lænd, gode lave haser, fortrindelig hård pels,bevæger sig med utilstrækkelig 
længde, gode farver og aftegninger, korrekt bid. 
1Å.2V.  

43 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. 
3 år, smart kvadratisk tæve, prima hoved og udtryk, velansatte ører, hals af passende længde, velvinklet for 
og bag, god overlinie, god brystkasse og lænd, gode lave haser, fortrindelig pelsstruktur, gode farver, 
bevæger sig energisk og med god skridtlængde, prima temperament. 
1Å.1V.CK.CERT.BIK2.  

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
44 DKCH KBHV01 INTCH KLBCH DCHKLB DCHVDH SCH CHCH Aqui It's Showtime 19085/98 
f.17.09.1998  
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Ruedesheim's Makin' A Splash)  
O&E:D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
7½ år kvadratisk velskåren helhed, prima hoved og udtryk, velvinklet for og bag, godt forbryst, kort stærk 
krop, prima over og underlinie, gode lave haser, fortrindelig pels, farver og tegninger, super temperament, 
bevæger sig fortrindeligt, dog lidt trangt bag, prima temperament. 
1S.1V.CK.BIK1 Bedste Senior.BIS SENIOR. 

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 
45 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. 
Ej mødt. 

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiler en opdrætsklasse bestående af kat. nr. : 35,42,43,44. 
Flot klasse, meget ensartet type. Korte og kompakte med gode pels og farver. Fortrindelige hoveder. En 
klasse som udstråler robusthed og typisk dværgschnauzer temperament. 
Hjertelig tillykke. 
Ærespræmie.  

 

 

 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 

 

 


