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DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

BABYKLASSE tæver sort/sølv  
60 Mongrif Azizi 20131/2005 f. 6.10.2005 
(CH Never Forget´s Centurionclick x Stena Stamm´s Wild Fire) 
O&E: S. Jepsen, 8520 Lystrup. 
5 måneder, elegant tæve, proportioneret hoved. Velmarkeret stop. Mørke øjne. Velplacerede, lidt store 
"flagrende " ører. Udmærket hals. Meget gode benstammer, god brystkasse. Ønsker hende bedre vinklet 
frem, velvinklet bag. Pelsen for alderen af god kvalitet. Bevæger sig sig stadig hvalpet, men med godt drive. 
Ønsker hende fastere i albuerne. Udmærket temperament. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
61 Nero-Argento´s Eviva Emilio 15826/2005 f. 30.7.2005 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Nero-Argento´s Madonna) 
O:A. Lange, E: L. Hartvig Nielsen & J. Damsgaard, 8900 Randers. 
8 måneder gammel på den større side. Velproportioneret hoved, god flad skalle, udmærket næseparti. 
Mørke øjne. Velplacerede velbårne ører. Gode kropsproportioner. Meget god brystkasse, meget gode 
benstammer. Ønsker ham bedre vinklet frem, godt vinklet bag. Pelsen af god kvalitet for alderen. 
Brystpletterne ikke helt klart afskilte. Ellers god farve. Skægget kunne være stridere. Bevæger sig godt for 
alderen, godt drive. Trænger til at blive fastere i venstre albue. Må ikke blive større. Udmærket temperament. 
SL.  

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv  
62 Stena Stamm´s Hold Me Tight 13149/2005 f. 2.7.2005 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Silver Dollar) 
O&E:A. Bak Nielsen & S. Madsen, 8450 Hammel. 
Næsten 9 måneder med hoved med gode proportioner. Trænger til at blive fladere i skallen. Mørke smukke 
øjne. Små velplacerede ører. Mycket gode kropsproportioner. Meget god brystkasse, gode benstammer. 
Bedre vinklet frem, velvinklet bag. Pelsen på ryggen af meget god kvalitet, stadig væk blød på ben, behæng 
og skæg. Bevæger sig meget god med godt drive, kunne have lidt mere power. Udmærket temperament. 
SL.Bedste Hvalp. 



CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
63 DKCH Aqui Pow-Wow 14040/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailer's R.S. Tiger Woods x CH Aqui It's Showtime) 
O:D. Neertoft, E:B. Og A. Pedersen, 2605 Brøndby. 
3 år gammel, hoved med gode proportioner, skulle have bedre markeret stop. Mørke øjne, velplacerede, en 
anelse lette ører. Korrekt tænder og bid. Mycket gode kropsproportioner. God brystkasse. Mycket gode 
benstammer. Ønsker ham bedre vinklet frem, mycket gode vinkler bag. Ples af mycket god struktur på 
kroppen, kunne være mere strid på ben og skæg. Bevæger sig meget godt fra siden og frem og bag. Kunne 
have lidt mere power. Udmærket temperament. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert. 

64 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. 
4 år gammel et hoved med gode proportioner, mørke øjne, flad skalle, velplacerede, velbårne ører. Korrekte 
tænder og bid, mycket gode kropsproportioner. Mycket gode benstammer, tilstrækkelig brystkasse, 
tilstrækkelige vinkler frem, udmærket bag. Pels af meget god struktur, kunne være lidt stridere på ben og 
skæg. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive. Ønsker ham lidt strammere i albuen, god bagfra. 
Udmærket temperament. 
1CH.2V.CK.BIK2.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
65 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. 
14 måneder gammel, elegant unghan, hoved med gode proportioner. God skalle. Meget smukke øjne. Lidt 
store velplacerede og lette ører. Udmærket kropsproportioner, meget god hals. Meget gode benstammer. 
Tilstrækkelig brystkasse for alderen. Tilstrækkelig vinklet frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen er stadig 
for blød og specielt på benene og i skægget. Bevæger sig godt fra siden med meget god drive, men kunne 
have bedre steg frem. Trænger til mere stabilitet i fronten. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
66 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. 
17 måneder gammel. Hoved med meget gode proportioner, god flad skalle. Mørke smukke øjne. 
Velplacerede velbårne ører af korrekt størrelse. Meget gode kropsproportioner. Korrekt tænder og bid. 
Tilstrækkelig vinkler frem, velvinklet bag. Meget gode benstammer. Tilstrækkelig brystkasse for alderen. 
Pelsen på kroppen af meget god kvalitet for alderen, trænget til at blive stridere på ben og i skæg. Bevæger 
sig godt fra siden med god steg og drive, en tanke trang bag. Trænget til at blive lidt fastere i albuen. Rigeligt 
med sølvmarkeringer. Godt temperament.. 
1MK.1V. 

67 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. 
22 måneder gammel. En han der behøver mere tid. Gode proportioner, men ønsker mere skalle og 
næseparti. Korrekt tænder og bid. Velplacerede, velbårne ører. Mørke øjne, gode kropsproportioner, men 
behøver mere fylde. Tilstrækkelig vinklet frem, velvinklet bag. Gode benstammer. Brystkassen trænger til at 
udvikles. Gog strid pels på kroppen, trænger til at blive mere strid på ben og skæg. Ønsker klarere 
sølvmarkeringer især i skæget. Bevæger lidt effektivvt fra siden, behøver at blive strammere i albuer, god 
bagfra. Godt temperament. 
2MK.  

ÅBENKLASSE hanner sortsølv  
68 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. 
3 år gammel. Hoved med gode proportioner, men ønsker mere skalle og næseparti. Mørke øjne. 
Velplacerede, velbårne lidt store ører. Korrekte tænder og bid. Meget gode kropsproportioner. God hals. 
Tilstrækkelig brystkasse. Meget gode benstammer. Ønsker ham bedre vinklet frem, velvinklet bag. Pels af 
god kvalitet på kroppen, acceptabel på ben og i skaæ. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive, 
trænger til at blive fastere i fronten. Udmærket temperament. 
1Å.3V. 

69 Schnauzer-Huset Quality Street 20302/2004 f. 5.9.2004 
(CH Chinon´s Quite A Night x CH Belissima Van De Havenstad) 
O&E:L. Dahl & P. U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
3 år gammel. Hoved med gode proportioner, god flad skalle. Velmarkeret stop. Mørke øjne, velplacerede, 
velbårne ører af god størrelse. Meget gode kropsproportioner. God hals. Meget gode benstamer. God 
brystkasse. Ønsker bedre vinkler frem, meget gode vinkler bag. Pels på kroppen af god struktur, acceptabel 
på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden med god skridt længde og drive. Ønsker ham en anelse 
strammere i albuerne. God bagfra. Udmærket temperament. 
1Å.3V.CK.BIK3.CERT.  

70 Nero-Argento´s Viva Verdi 00781/2004 f. 24.12.2003 
(Frederic-Chopin V. D´N Oppasser x CH Nero-Argento´s Lotus L´Amabile) 
O:A. Lange, E: B. & M. Højbjerg, 7470 Karup. 
2½ år gammel. Hoved med gode proportioner, men ønsker lidt mere skalle. Mørke øjne som kunne være 
mere ovale. Velplacerede, velbårne ører af god størrelse. Korrekt tænder og bid. Gode kropsproportioner. 
Meget god benstammer. Tilstrækkelig brystkasse, ønsker bedre vinkler frem, velvinklet bag. Pelskvaliteten 
på kroppen meget god, acceptabel på ben og skæg og bryn. Bevæger sig godt fra siden god skridtlængde 
og drive. Trænger til at blive stramere i albuerne, specielt i venstre, god bagfra. Udmærket temperament. 
1Å.2V.  

SENIORKLASSE hanner sort/sølv 
71 DKCH KLBCH KBHV01 INTCH NCH SCH NORDCH Stena Stamm's Hotte Hugo 16905/98 
f.15.08.1998  
(CH Hassanhill's Riwer x CH Scedir Fairplay-Na)  
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen,E: D. & H. Johansen, 8653 Them. 
7 år gammel i meget god kondition. Hoved med gode proportioner, god flad skalle, velplacerede, velbårne, 
en anelse store ører. Mørke øjne. Korrekt tænder og bid. Meget gode kropsproportioner. Meget gode 
benstammer. Mycket god brystkasse. Tilstrækkelig vinkler frem, gode vinkler bag. Pelsen på kroppen af 
meget god kvalitet, acceptabel på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden. Venstre ønskes fastere, god 
bagfra. Synker lidt i ryggen i bevægelse. 
1S.1V.CK.BIK4.2 Bedste Senior. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv 
72 DKCH 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. 
Ej mødt. 

73 DKCH 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 gemmel. Hoved med meget gode proportioner, mørke smukke øjne, velplacerede, lidt lette ører. Korrekt 
tæder og bid. Tænder lidt slidte for sin alder. Udmærket kropsproportioner. Herlig masse i så lille en hund. 
Meget gode benstammer. Meget god brystkasse. Tilstrækkelig vinklet frem, velvinklet bag. God pels på 
kroppen, acceptabel på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden med god skridt længde og drive, god 
bagfra og fremme. Feminin, med god substans. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert. 



UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
74 Scedir Wandaosiris-Na 00514/2006 f. 26.3.2005 
(Scedir Freddymercury-Na x CH Scedir Jodie Foster-Na) 
O:F. Ferrari, E: P. Hedegaard, 9850 Hirtshals. 
1 år gammel. Hoved med gode proportioner, mørke øjne. Velplacerede og velbårne ører. God flad skalle. 
Bid lidt tight. Mangler p1. Elegant, men en tanke lang i lænden, meget gode benstammer. Tilstrækkelig 
brystkasse, ønsker hende bedre vinklet frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen stadig noget 
ungdommelig. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive. Trænger til stabilitet i fronten. En tanke 
trang bag. Udmærket temperament. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv  
75 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. 
19 måneder gammel. Hoved med gode proportioner, god flad skalle. Korrekt tænder og bid. Gode 
benstammer. Udmærket brystkasse. Tilstrækkelig vinklet frem, overvinklet bag. Elegant haals. Pelsen stadig 
ikke færdig, men stridheden er på vej på kroppen. Bevæger sig elegant fra siden, tendens til crapping. Meget 
god fast forbensbevægelser. Rør sig godt bagfra. 
1MK.1MK.  

76 Stena Stamm´s Fancy Thing 15639/2004 f. 13.7.2004 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Stena Stamm´s Questionmark) 
O:A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: S. Jepsen, 8520 Lystrup. 
19 måneder gammel. Hoved med gode proportioner, men ønsker et lidt mere langstrakt. Mørke øjne. 
Velplacerede, velbårne ører. Gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Gode benstammer, gode 
vinkler frem og bag. Overlinien lidt overbygget på dagen. Udmærket pelskvalitet på kroppen. Trænger til at 
blive stridere på ben og skæg.Bevæger sig godt fra siden, ønsker mere effektivitet og drive. Kunne være lidt 
fastere i albuerne og bagfra. Udmærket temperament. Korrekt tænder og bid. 
1MK.3V.  

77 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.  
21 måneder gammel. Hoved med gode proportioner, god flad skalle, mørke smukke øjne. Velplacerede, 
velbårne ører af god størrelse. Elegant hals. Tilstrækkelig brystkasse for alderen. Gode benstammer. 
Tilstrækkelig vinkler frem, tendens til overvinkling bag. Udmærket pelskvalitet på kroppen, kunne ønskes 
stridere på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden med god effektivitet med tendens til crapping. Ønsker 
en anelse bedre stabilitet i fronten, god bagfra. Skulle have lidt mere stabilitet. Korrekt tænder og bid. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
78 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. 
Knap 3 år gemmel. Hoved med gode proportioner, kunne være en tanke længere. Ønsker en fladere skalle, 
velmarkeret stop. Mørke øjne, som kunne være mere ovale og en anelse mindre. Velplacerede og velbårne 
ører. Meget gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Meget gode benstammer. Tilstrækkelig vinklet 
frem, velvinklet bag.Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive. Trænger til at blive strammere i 
albuerne, god bagfra. Pelsen på kroppen af god struktur, trænger til mere stridhed på ben og skæg. Trænger 
til strammere ryglinie. Udmærket temperament. 
1Å.2V.  

79 Præstekjær´s Diana 04210/2003 f. 10.3.2003 
(CH Stena Stamm´s Right On Target x CH Nero-Argento´s Ferrari Fantastica) 
O: J. Præstekjær, E: E. Henrichsen, 7830 Vinderup. 
3 år gammel. Hoved med gode proportioner, lidt flad skalle. Mørke øjne, velplacerede, velbårne ører. Gode 



kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Tilstrækkelige vinkler frem og bag. Gode benstammer. 
Dækhårene er stride på kroppen, skæg og ben ønskes stridere. Hele pelsen ikke i fuld udstillings kondition. 
Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive, tendens til at passe af og til. Trænger til at blive 
strammere i albuerne, og bagfra. Korrekt tænder og bid. 
1Å.3V.  

80 Klondaikes Always On My Mind 19418/2002 f. 29.10.2002 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x Attention Please Camembert) 
O: N. & B. Jordal,E: H. & J. Rehder, 4100 Ringsted. 
3 år gammel. Proportionelt længde i hovedet i forhold til kroppen, ønskes et bedre markeret stop. Flad 
skalle. Mørke øjne. Små velplacerede, lidt lette ører. Korrekt tænder og bid. Gode kropsproportioner. Meget 
god brystkasse. Tilstrækkelig benstammer. Ønskes bedre vinkler frem, gode vinkler bag. Dækpelsen er strid, 
men mangler underuld. Ønsker mere stridhed i pelsen på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden med god 
steg og drive, skal blive fastere i fronten, god bagfra. Ønsker lidt strammere ryglinie i bevægelser. Udmærket 
temperament. 
1Å.1V.  

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
81 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 gammel, udmærket kondition. Hoved med gode proportioner. God flad skalle. Mørke smukke øjne, 
velplacerede, lidt lette ører. Udmærket kropsproportioner. Herlig brystkasse. Meget gode benstammer. 
Tilstrækkelige vinkler frem, velvinklet bag. Meget god pelskvalitet på kroppen, ønskes lidt stridere på ben og 
skæg. Meget gode bevægelser fra siden, frem og bag. Alderen kan ses på tænderne. Udmærket 
temperament. 
1S.1V.CK.BIK1.BIR.Bedste Senior. 

82 Søreviks Azita 18460/1998 f. 4.9.1998 
(CH Uskinkaid-Na Del Guidante x CH Klondaikes Uschi) 
O&E:I. & S. Sørevik, 3630 Jægerspris. 
7½ år gammel. Hoved med gode proportioner, velmarkeret stop. Mørke øjne. Velplacerede, lidt store, en 
anelse lette ører. Udmærket masse. Gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Udmærket 
benstammer. Tilstrækkelig vinkler frem, gode vinkler bag. Dækpelsen er strid og der er underuld tilstede, 
ønsker lidt mere trimning. Bevæger sig godt fra siden med godt steg og drive. Lidt ustabil i albuerne. 
Tyglinien ok. Udmærket temperament. 
1S.2V.  

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 
83 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. 
11 år gammel i meget god kondition. Hoved med god flad skalle, mørke øjne, kuperede ører. Udmærket 
kropskondition med herlig masse. God brystkasse. Tilstrækkelig vinkler frem, velvinklet bag. Pelsen er blevet 
lidt blød med alderen. Bevæger sig stadig med godt steg og drive. Frit frem og bagfra. Udmærket kondition 
for sin alder. Pas godt på hende. Velvist. 
1V.1V.CK.BIK3.Bedste Veteran. 

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. : 63,65,73,81. 
3 kombinationer med et homogen. Alle af samme type. Gode hoveder og proportioner. Gode bevægelser. Et 
godt avlsresultet. 
Ærespræmie.  



DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE hanner sort 
84 Schnauzerlyst´s Lucky Boy 16278/20058 f. 6.8.2005 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x CH CH Schnauzerlyst´s Danish Dream Girl) 
L.Bach & J. M. Nielsen, E: C. Hebsgaard, 8882 Fårvang. 
8 måneder gammel. God længde på hovedet med gode proportioner. Flad pande. Mørke smukke øjne. 
Velplacerede, en anelse lette ører. Korrekt bid og tandsæt. Gode kropsproportioner med elegance. Meget 
gode benstammer. Tilstrækkelig brystkasse men behøver mere masse. Tilstrækkelig vinkler frem, tendens til 
overvinkling bag. Pelsen af god struktur for alderen, men ønskes mere strid på ben og skæg. Stadig 
hvalpede bevægelser, men har god power. 
SL.  
 
85 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. 
Næsten 8 måneder. Udmærket hoved, god flad pande, godt næseparti, velmarkeret stop. Mørke smukke 
øjne. Små velplacerede, velbårne ører. Udmærket kropsproportioner, herlig elegance. Udmærket brystkasse 
og masse. Meget gode benstammer. Tilstrækkelig vinklet frem, en anelse tendens til overvinkling bag. 
Pelsen lover rigtig godt. Udmærket bevægelser, trænger til at strammes op i venstre albue. Udmærket 
temperament. Korrekt bid og tander. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
86 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. 
3 år gammel. Herligt hoved med gode proportioner. Mørke øjne, velplacerede, velbårne, lidt store ører. 
Korrekt bid, mangler p1. Udmærket kropsproportioner. Herlig brystkasse. Meget gode benstammer. 
Tilstrækkelige vinkler frem, gode vinkler bbag. God strid pels. Meget gode bevægelser. Kunne have lidt mere 
drive. Udmærket temperament. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.Klubcert. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
87 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. 
14 måneder gammel. Hoved med gode proportioner, godt stop, god skalle. Mørke smukke øjne, 
velplacerede, velbårne ører. Korrekt bid og tænder. Elegant. For alderen udmærket masse. God brystkasse 
og benstammer. Tilstrækkelige vinkler frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen er på vej ind i voksen 
pelsen. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive, trænger til at blive lidt mere stabil i fronten. 
Udmærket temperament. Velvist. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.CERT. 

MELLEMKLASSE hanner sort 
88 Grønqvist Black Floyd 21887/2004 f. 11.11.2004 
(CH Barba Nigra Joy Of Matt Junior x Black Drop Dione ) 
O&E:L. Grønqvist, 5932 Humble 
14 måneder gammel. God længde på hovedet. Lidt kraftige kinder. Korrekt bid, mangler 2 p1. Mørke øjne. 
Velplacerede, velbårne ører. Gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Meget gode benstammer. 
Tilstrækkelige vinkler frem, gode vinkler bag. Udmærket strid pels på kroppen. Trænger til mere skæg og 
øjenbryn. Bevæger sig godt fra siden, men jeg ønsker mere effektivitet. Godt forfra og bagfra. Udmærket 
temperament. 
1MK.2V.  



89 Chinon´s Voice Mail 20307/2004 f. 22.9.2004 
(CH Chinon´s Quick On The Trigger x CH Jebema´s Nite N Buenos Aires) 
O:H. Agerskov,E:M.Davine Jensen, 9632 Møldrup. 
Knap 2 år gammel. Lidt klein i det hele. Hoved med gode proportioner, god flad skalle. Mørke øjne. 
Velplacerede velbårne ører. Gode kropsproportioner. God hals. Tilstrækkelig brystkasse for alderen. Ønsker 
bedre vinkler frem, gode vinkler bag. Pelsen stadig i unghunde kondition. Bevæger sig let og livligt, men 
ønsker lidt mere effektivitet. Trænger til at strammes i fronten, god bagfra. Udmærket temperament. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
90 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. 
2 år gammel, udmærket hoved med gode proportioner. Mørke øjne. Velplaceret velbårne ører. Korrekt 
tænder og bid. Udmærket kropsproportioner. Herligt masse. Udmærket brystkasse. Meget gode 
benstammer. Tilstrækkelige vinkler frem, velvinklet bag. Pelsen mangler betydeligt stridhed, er i korteste lag 
på kroppen. Bevæger sig meget godt fra siden med power og drive. Er lidt ustabil i fronten. Udmærket 
temperament. 
1Å.1V.CK.BIK3. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
91 DKCH Coelio´s Dulcinea 02150/2000 f. 25.1.2000 
(CH Sansone-N Del Guidante x CH Klondaikes Varese) 
O&E: M. - L. Ricard, 2900 Hellerup. 
Knap 5 år gamel. Hoved proportioner okay, kunne være lidt bed mere langstrakt. Mørke øjne. Velplaceret lidt 
store ører. Gode kropsproportioner. God brystkasse. Tilstrækkelige benstammer. Tilstrækkelige vinkler frem, 
velvinklet bag. Pelsen er strid, men ikke i fuld udstillingskondition. Bevæger sig let fra siden, stabilt frem og 
bag. 
1CH.1V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
92 Schnauzer-Huset So Sweet 12910/2005 f. 9.5.2005 
(CH Chinon´s Quite A Night x CH Bellissima Van De Havenstad) 
O: L. D. Nielsen & P. U. jørgensen, 9230 Svenstrup. 
1 åe gammel. Hoved med gode proportioner, godt stop. Kunne have lidt mere næseparti. Mørke øjne. 
Velplacerede, velbårne, lidt store ører. Korrekt tænder og bid. Gode kropsproportioner. Tilstrækkelige 
benstammer, tilstrækkelig brystkasse, tilstrækkelig masse for alderen. Tilstrækkelig vinklet frem, velvinklet 
bag. Når hun vil bevæger hun sig men god steg og drive, stabilt i fronten, godt bagfra. Pelsen begynder at 
blive strid på kroppen. Trænger til ringtræning. 
1UKK.2V.  

93 Miss Elli Von Der Konigssaule 00834/2006 f. 18.3.2005 
(CH Eternal Gambler Moonlight Shadow x CH Barba Nigra Indira Ghandi) 
O:A.Thoming,E:E.M. & B.Karkov, 6760 Ribe. 
Knap 1 år gammel. Pelsen er slet ikke i udstillingskondition hvilket giver hende et forkert udtryk. 
helhedsindtryk. Hoved af god længde, godt stop. Ønsker mere næseparti. Flad skalle. Mørke øjne. 
Velplaceret, velbårne ører. Trænger til betydelig mere masse og udvikle brystkassen. Gode benstammer. 
Ønsker mere vinkling frem, gode vinkler bag. pelsen er stadig hvalpeagtig og trænger til at blive stridere. Når 
hun vil bevæge sig, mangler der udvikling. Trænger til ringtræning. 
3UKK  

94 Coelio´s Heart Warming Hippie 06828/2005 f. 3.4.2005 
(CH tetu Evita´s Sir Connery x Coelio´s Arabian Sisila) 
O&E: M.-L. Ricard, 2900 Hellerup. 
Knapt 1 år gammel. Klein i det hele. Hovedet ønskes længere og mere udfyldt næseparti og mere skalle. 
Mørke øjne. Velansatte og velbårne ører. Korrekt tænder og bid. kroppen mangler masse og udvikling. Lidt 
lang i lænden. Gode benstammer. Tilstrækkelige vinkler frem, velvinklet bag. Pelsen slet ikke i 



udstillingskondition. Specielt hvad gælder skæg og øjenbryn. Bevæger sig let og livligt. Trænger til stabilitet i 
fronten. Udmærket temperament. 
3UKK.  

95 Birli´s Jolly Be Good 04997/2005 f. 7.3.2005 
(CH Pepalfa´s Gorgeous-Gay x D`kira VOM heidekorbchen) 
O&E: B. Jakobsen, 4920 Søllested. 
1 år gammel. Herligt hoved, god flad skalle, godt stop. God længde. Mørke smukke øjne. Velplaceret 
velbårne ører. Meget gode kropsproportioner. God masse for alderen. God brystkasse. Gode benstammer. 
Ønsker hende bedre vinklet frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen er stadig lidt hvalpet, men er på vej. 
Bevæger sig godt fra siden med god effektivitet. Trænger til at blive stabil i fronten. Udmærket temperament. 
Korrekt bid og tænder. 
1UKK.1V.CK.BIK2.  

MELLEMKLASSE tæver sort  
96 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. 
14 måneder gammel. Hoved som kunne være længere, ønskes en fladere skalle. God næseparti. Korrekt 
tænder og bid. Mørke øjne. Velplaceret lidt store ører. Gode kropsproportioner, men behøver mere tid. God 
brystkasse. Gode benstammer. Tilstrækkelige vinkler frem og bag. God strid pels på kroppen, men skæg og 
øjenbryn skal blive stridere. Bevæger sig godt fra siden, men ønsker mere power og stabilitet i fronten. 
udmærket temperament. 
2MK. 

ÅBENKLASSE tæver sort 
97 Sophie 03217/2004 f. 3.2.2004  
(Herkulis Black - Xido x Zita) 
O: H. Løkke Borg, E: V. Jensen, 7200 grindsted. 
25 måneder gammel, slet ikke i udstillingskondition. Hoved med god længde, mere flad pande, udfyldt 
næseparti. Korrekt tænder og bid. Mørke øjne som kunne være mere ovale. Velansatte store ører. Mangler 
substans og elegance. Lidt lavtstillet. Tilstrækkelige vinkler frem, velvinklet bag, Ståer og går overbygget. 
Bevæger sig siden let, mangler effektivitet. Ønsker mere sdtabilitet i fronten, god bagfra. pelsen er blød og 
den sorte farve har indslag af gråt på forbryst og brystkassen. 
3Å.  

98 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. 
2 år gammel, udmærket hoved, herlig flot skalle. Godt stop, mørke smukke øjne. Velansatte, velbårne ører af 
god størrelse. Korrekt tænder og bid. Udmærket kropsproportioner. Herlig masse for alderen. Udmærket 
brystkasse. Gode benstammer. Tilstrækkelig vinklet frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen trænger til at 
blive mere strid, men er begyndt på ryggen, men ikke på benene. Udmærket bevægelser fra siden med god 
steg og drive. Skal blive mere stabil i fronten. Udmærket temperament. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIM.CERT.  

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

MELLEMKLASSE hanner hvid 
99 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. 
23 måneder gammel. på den største side. Et hoved med god længde, udmærket flad skalle. Godt næseparti. 
Mørke øjne. Velplaceret velbårne ører. Gode kropsproportioner. God hals Meget gode benastammer. Lidt 
Ønsker lidt mere vægt. Ønsker bedre vinkler frem, velvinklet bag. For en hvid meget god pelskvalitet, men 
lidt lang i dækhårene idag. Bevæger sig godt fra siden med godt steg i og drive, lidt trang bag. Behøver mere 



stabil frem. Må ikke blive større. 
1MK.1V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver hvid 
100 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. 
1 år gammel. Hoved med god længde, god skalle. Ønsker mere næseparti. Korrekt tænder og bid. Mørke 
øjne som kunne være mere ovale. Velansatte lidt store ører. Gode kropsproportioner, selvom hun er en 
tanke lang i lænden. Tilstrækkelig brystkasse for alderen. Ønsker hende betydelig bedre vinklet frem, gode 
vinkler bag. Pelsen er stadig hvalpet og skal blive stridere. Bevæger sig fra siden med god drive, men 
trænger til længere steg frem. Behøver blive mere stabil frem og i højre haseled. Udmærket temperament. 
1UKK.1V. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE tæver peber/salt  
101 Klondaikes Mustang Sally 20268/2005 f. 31.10.2005 
(CH Klondaikes Sorcery x CH Klondaikes May Lili Mimi) 
O&E: N. & B. Jordal, 2400 KBH NV. 
Knap 5 måneder gammel. God længde på hovedet, men ønsker en fladere skalle og mere udviklet 
næseparti. Mørke øjne. Velplaceret vel store ører. Lidt langstakt. God brystkasse for alderen. Ønskes bedre 
vinklet frem. Velvinklet bag. Ples hvalpe, som trænger til at blive bedre. Bevæger sig stadig meget 
hvalpet.Velvist. Udmærket temperament. 
L.  
 
102 Starling Organza Indecence 19575/2005 f. 28.9.2005 
(Starling monsieur Piorot x CH Helar´s Noilly Prat) 
O:M. Stæhr-Nielsen, E: V.Seedorff, 5260 Odense. 
6 måneder gammel. Meget godt hoved, udmærket flad skalle, godt næseparti. Mørke øjne. Velplaceret 
velbårne ører. Meget gode kropsproportioner. Herlig masse for alderen. God brystkasse og benstammer. 
Ønsker bedre vinklet frem, velvinklet bag. For alderen god pels. Bevæger sig særdelse stabilt og effektivt. 
Udmærket temperament. Velvist. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKALSSE hanner peber/salt 
103 Ugly Duckling´s Ultimatum 19448/2005 f. 24.9.2005 
(CH Chelines El-Pescadilla x CH Uglyduckling´s Halfpenny) 
O&P. & E. Nissen, E: D. Danielsen 8870 Langå. 
6 måneder gammel. Attraktiv han, god længde på hovedet, god pande. Mørke smukke øjne. Velansatte og 
velbårne ører. Meget gode kropsproportioner. Tilstrækkelig masse for alderen. Tilstrækkelig vinklet frem, 
velvinklet bag. God pels for alderen. Viser sig selv som en lille showman - når han vil, bevæger sig godt og 
stabilt for alderen. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
104 Rimmerby Kvik 05227/2005 f. 8.3.2005 
(CH Sheik Vom Sirius x Schnauzer-Huset White Bells) 
O&E:I. Ovesen, 9900 Frederikshavn. 
12 måneder gammel. Hoved af god længde, god flad skalle. Korrekt tænder og bid. Mørke øjne der kunne 
være lidt mere ovale. Velansatte og velbårne ører. Gode kropsproportioner. God hals. Gode benstammer, 
meget god brystkasse for alderne. Tilstrækkelig vinklet frem, velvinklet bag. Unghundepels som begynder at 
blive strid, men stadig meget blød på benene. Bevæger sig godt fra siden, trænger til mere stabil i fronten. 
Farven i opklaring. Udmærket temperament. 
1UKK.2V.SL.  



105 Schnauzer-Huset Romano 03833/2005 f. 1.2.2005 
(CH Wellingley What About It x CH Helsr´s Napa Valley) 
O:L:Dahl Nielsen & P. Jørgensen, E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg.  
14 måneder gammel. Særdeles veludviklet og i strålende kondition. Godt hoved, flad pande. Kunne have lidt 
mere stop. Udmærket mørke øjne, velansatte og velbårne ører. Udmærket kropsproportioner og substans. 
Meget god brystkasse. Velvinklet frem og bag. Herlig strid pels, bevæger sig godt fra siden med god steg og 
drive. Kun lidt ustabil i albuerne. Farven i opklaring. Korrekt tænder og bid. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK1.BIM.CERT.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
106 Capella´s Jukebox 22779/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O: J. Hay & A Petersen, E: N. & B. Jordal, 4200 Slagelse. 
16 måneder gammel. Hoved med god længde, rigtig flad skalle. Mørke øjne. Kunne være lidt mere ovale. 
Velansatte velbårne ører. Korrekt tænder og bid. Gode kropsproportione. Tilstrækkelig masse for alderen. 
Meget gode benstammer. Meget god brystkasse. Tilstrækkeligt vinklet frem, velvinklet bag. Pelsen på 
kroppen udmærket strid for alderen. Trænger til stridhed på skøæg og ben. Bevæger sig godt fra siden med 
god steg og drive. trænger til at strammes i fronten. Udmærket temperament. 
1MK.1V.CK.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
107 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. 
3½ år gammel. Hoved af god længde, flad skalle. Mørke øjne som kunne være lidt mere ovale. Velansatte 
og velbårne ører. Udmærket kropsproportioner. God hals. Tilstrækkelig brystkasse. Gode benstammer. 
Ønsker bedre vinklet frem, velvinklet bag. Udmærket strid pels på kroppen. Fra siden bevæger sig let og 
livlig, kunne ønske mere power. Lidt ustabil i fronten. Kunne have lidt mere masse. Udmærket temperament. 
Korrekt bid mangler p1. 
1Å.1V.CK.BIK2. 

108 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. 
18 måneder gammel. Godt langstrakt hoved, velmarkeret stop. Mellembrune øjne som kunne være lidt mere 
ovale. Velansatte og velbårne ører. Gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse. Meget gode 
benstammer. Tilstrækkelig vinkler frem og bag. elsen er ikke i udstillingskondition, er blød og vel kort. Farven 
trænger til at blive mere defineret. Rør sig godt fra siden, med godt drive. Men mere stabilitet ønskes i 
fronten. Udmærket temperament. Korrekt bid og tænder. 
1Å.3V.  

109 Dutydog´s Unik Ringo Star 02863/2004 f. 31.1.2004 
(Wrendras Dreamway Stormer x Klondaikes Zenit) 
O: J. & A. Petersen, E: M. Hovgaad, 8450 Hammel. 
2 år gammel. God længde på hovedet. God skalle. Mørke øjne som kunne være mere ovale. Velplaceret lidt 
lette ører. Meget gode kropsproportioner. God substans. Meget god brystkasse. God benstamme. 
Tilstrækkelig vinklet frem, velvinklet bag. pelsen strid på kroppen, men trænger til mere stridhed på ben og 
skæg, mere øjenbryn ønskes. Bevæger sig let og livligt, men ønsker mere effektivitet. Stabil frem og bag. 
Korrekt bid og tænder. 
1Å.4V.  

110 Schnauzerville´s Incarnation 00557/2004 f. 12.11.2003 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Helar´s Kiki Dee) 
O&E: G. & P. Voss Pedersen, Skanderborg. 
2 år gammel. God længde på hovedet. Godt næseparti. Mørke øjne. Velansatte lidt lette ører. Gode 
kropsproportioner. Tilstrækkelig masse for alderen. God brystkasse og benstammer. Ønsker bedre vinkler 
frem, velvinklet bag. Pelsen begynder at blive strid på kroppen, men mangler at blive færdig på ben og 



skæg. Farven bør defineres bedre. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive. Udmærket 
temperament. Korrekt tænder og bid. 
1Å.2V.CK.BIK3. 

SENIORKLASSE hanner peber/salt 
111 Klondaikes Gino Bartali 22558/1997 f. 18.10.1997 
(Klondaikes Kick-Off Fausto Coppi x Klondaikes Yours Forever) 
O:N. & B. Jordal, E: M.& O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
9 år gammel. Meget godt hoved, flad skalle. Mørke øjne. Velansatte og velbårne ører af god størrelse. God 
kropsproportioner. Meget god brystkasse. Tilstrækkelig vinkler frem, gode bag. God strid pels på kroppen, 
acceptabel på ben og skæg. Rør sig strålende for sin alder med effektivitet og stabilitet. Meget god kondition, 
pas god på ham. 
1S.1V.CK.BIK4. 2 Bedste Senior. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
112 Rimmerby Lizaminelli 05220/2005 f. 8.3.2005 
(CH Sheik Vom Sirius x Schnauzer-Huset White Bells) 
O:I. Ovesen, E: H. Maltha, 9881 Bindslev. 
Ej mødt. 

113 Schnauzer-Huset Romantica 03835/2005 f. 1.2.2005 
(CH Wellingley What About It x CH Helsr´s Napa Valley) 
O&E:L:Dahl Nielsen & P. Jørgensen, 9230 Svendstrup J. 
1 år gammel. God længde på hovedet, flad pande.Mørke smukke øjne, velplaceret, velbårne ører. Gode 
kropsproportioner. God hals. Tilstrækkelig masse for alderen. God brystkasse og benstammer. Gode vinkler 
frem, tendens til overvinkling bag. Pelsen begynder at blive strid på kroppen, men behøver tid. Bevæger sig 
med godt steg og drive fra siden, lidt ustabilt frem. Korrekt bid, mangler p1. Udmærket temperament. 
1UKK.1V.SL.CK.  

114 Dutydog´s Woman Selma 03856/2005 f. 22.2.2005 
(Wrendras Dreamway Stormer x Dutydog´d Queen Of Spain) 
O:J.&A.Petersen, E: B.&V. Hansen, 9850 Hirtshals. 
13 måneder gammel. Godt hoved, ønsker bedre næseparti. Mørke øjne, ønskes mere ovale. Velansatte smø 
ører, som bæres vel. Meget gode kropsproportioner. God masse. Udmærket brystkasse, gode benstammer. 
Tilstrækkelig vinklet frem. Gode vinkler bag. pelsen bliver strid på kropen, men behøver blive mere strid på 
ben og skæg. Udmærket temperament. Bevæger sig godt fra siden, behøver mere power. Korrekt tænder og 
bid. Udmærket temperament. 
1UKK.2V.SL.  

115 Schnauzer-Huset Rosalia 03836/2005 f 1.2.2005 
(CH Wellingley What About It x CH Helsr´s Napa Valley) 
O:L:Dahl Nielsen & P. Jørgensen, E:N. KR. S. Nielsen, 8850 Bjerringbro. 
Lige ved 1 år gammel. Hoved af god længde, god flad skalle. Velmarkeret stop. Mørke øjne, kunne være 
mere ovale. Gode kropsproportioner. Tilstrækkelig masse for alderen. Meget gode benstammer. God 
brystkasse. Gode vinkler frem og bag. Pelsen ikke i udstillingskondition, den skal trimmes ned. Dækhårene 
er stride. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive. Lidt smal i fronten. God bagfra. Korrekt bid og 
tænder. Udmærket temperament. 
1UKK.3V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
116 Capella´s Jolene 22782/2004 f. 14.11.2004 
(CH Elias V. Alten Kreuzweg x CH Klondaikes Utah) 
O&E: J. Hay & A. Petersen, 3550 Slangerup. 
16 måneder gammel. Hoved af god længde, ønskes mere næseparti. Mørke øjne som kunne være mere 
ovale. Velansatte og velbårne ører. Gode kropsproportioner. Tilstrækkelig masse for alderen. God 
brystkasse og benstammer. Tilstrækkelig vinkler frem og bag. Pelsen på kroppen begynder at blive korrekt, 
mangler lidt tid på ben og skæg. Ønsker mere øjenbryn. Bevæger sig med god effektivitet. Lidt ustabil frem. 



Udmærket temperament. Korrekt bid og tænder. 
1MK.2V.  

117 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. 
22 måneder gammel. Hoved af god længde, velmarkeret stop, ønsker lidt fladere skalle. Mørke øjne. 
Velplaceret, velbårne ører. Udmærket kropsproportioner. God brystkasse. Tilstrækkelig masse. Tilstrækkelig 
vinkler frem og bag. Velvinklet bag. Pelsen begynder at komme i korrekt struktur. Trænger tid til skægget. 
Bevæger sig med god steg og drive fra siden. Trænger til lidt strammere albuer. Udmærket temperament. 
Velvist. Korrekt bid og tændr. 
1MK.1V.CK.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
118 Sourcils Lothorien 04766/2004 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O&E:L. Vig, 2800 Lyngby.  
3 år gammel. God længde på hovedet. Bedre markeret stop og en fladere skalle. Mørke øjne. Velansatte 
ører. Meget gode kropsproportioner. Meget god brystkasse. God benstamme. Tilstrækkelig vinkler frem, 
gode vinkler bag. Meget god pelskvalitet. Kunne være lidt stridere på benene. Bevæger sig godt fra siden. 
God effektivitet. Kunne være stabilere i fronten. Udmærket temperament. Korrekt bid og tænder. 
1Å.4V.CK.  

119 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. 
2 år gammel. God længde på hovedet, kunne ønske bedre stop. Mørke smukke øjne. Velansatte og 
velbårne ører. Gode kropsproportioner. God masse og benstamme. Tilstrækkelig vinkler frem, gode vinkler 
bag. Meget godt pels trænger lidt på benene. Bevæger sig godt fra siden med god steg og drive, behøver 
blive fastere i albuen. Udmærket temperament. Mangler p1. 
1Å.3V.CK.BIK3.  

120 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. 
2 år gammel. God hoved længde, mørke smukke øjne. Velansatte, velbårne lidt store ører. Meget gode 
kropsproportioner. God masse. God brystkasse, god benstamme. Tilstrækkelig vinkler frem og bag. Strid 
pels på kroppen, men behøver betydelig stridere på ben og skæg. Bevæger sig godt fra siden med god steg 
og drive. Trænger til at blive betydelig strammere i albuerne, god bag fra. Godt temperament. Mangler p1. 
1Å.  

121 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. 
2 år gammel. Herligt længde på hovedet, god længde på panden. Kupeert ører. Mørke smukke øjne. Korrekt 
schnauzerudtryk. Herlig kropsproportioner. God masse. God brystkasse for alderen. Tilstrækkelig vinklet 
frem, gode vinkler bag. pels for alderen af udmærket kvalitet. Bevæger sig meget godt fra siden med god 
steg og drive. Lidt ustabil i højre albue. Korrekt bid og tænder. Smuk bilede af en lilleschnauzer. 
1Å.1V.CK.BIK1.BIR.CERT.  

122 Maren Brems´ Cleopatra 15527/2003 f. 25.7.2003 
(CH Sheik Vom Sirius x Dutydog´s Kjersti Grini) 
O:H. Maltha, E: L. Sølager Sørensen, 8600 Silkeborg. 
2 år gammel. God hoved længde, ønsker en fladere skalle. Mørke øjne som kunne være mere ovale. 
Velansatte lidt store ører. Gode kropsproportioner. Trænger til lidt meer masse. God benstamme og 
brystkasse. Gode vinkler frem og bag. Pelsen begynder at komme i ret struktur, men ikke i 
udstillingskondition. Bevæger sig godt fra siden, ønsker mere power og stabilitet. Udmærket temperament. 



Korrekt bid og tænder. 
1Å.  

123 Schnauzerville´s Inspiration 00556/2004 f. 12.11.2003 
(CH Gillegaard Kilroy x CH Helar´s Kiki Dee) 
O&E: G. & P. Voss Pedersen, E: J. Brønd, 8641 Sorring. 
2½ år gammel. God hoved længde, god flad skalle. Mørke smukke øjne, velansatte og bårne ører. Gode 
kropsproportioner. Tilstrækkelig masse for alderen. God brystkasse og benstamme. Tilstrækkelig vinklet 
frem, gode vinkler bag. Pelsen begynder at blive korrekt strid på kroppen, trænger til tid. Bevæger sig godt 
fra siden med god steg og drive. Trænger til stabilitet i albuerne. Udmærket temperament. Korrekt tænder og 
bid. 
1Å.2V.CK.BIK2.  

SENIORKLASSE tæver peber/salt 
124 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. 
Næsten 9 år gammel. God hoved længde, flad skalle. Mørke øjne, der skal være mere ovale. Velplaceret, 
lidt let bårne ører. Gode kropsproportioner. Udmærket brystkasse, meget god benstamme. Tilstrækkelig 
vinklet frem, velvinklet bag. God pels for alderen. Bevæger sig godt fra siden og stabil frem og bag. Karper 
ryglinien lidt. Udmærket temperament. 
1S.2V.CK. 

125 DKCH KLBCH SCH LCH INTCH Starlings Berwick-Upon-Tweed 22541/98 f. 12.11.1998  
(CH Risepark Our Boy Bill x CH Starlings Utopia)  
O:M. Stæhr-Nielsen E:H. Gadeberg & L. Hansen, 8370 Hadsten. 
7½ år gammel. God hoved længde, let skalle. Mørke øjne, velansatte lidt let bårne ører. Udmærket 
kropsproportioner. God masse. God brystkasse. Gode vinkler frem og bag. Udmærket pelskvalitet. Bevæger 
sig godt fra siden med god steg og drive, god stabilitet. God kondition. 
1S.1V.CK.BIK4.Bedste Senior. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Sourcil stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. 118,119,120,124. 
4 kombinationer, veltypede, homogene med god elegance. God hoved længde. God pelskvalitet og gode 
bevægelser. Et godt avlsresultat. Tillykke. 
Ærespræmie.  

 


