
 

DKK udstilling i Ballerup d. 17.9.2006. 

Dommer : Ulf Bråthen, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

HVALPEKLASSE hanner hvid 

1741 Black Beatle´s Azzuro-Lumi VDH 06ZS43000293 f. 13.12.2005 

(Matraszepe Knight Rider x Black Beatle´s Kana-Bis-Supergirl) 

O&E: I. Ullrich, C/o S. Johansson, Sverige. 

8 mdr. gammel velproportioneret han, godt hoved god pigmentering, 

udmærket forbryst, god hals og toplinie velvinklede bagben, udmærket 

pels og farve, bevæger sig godt fra siden, bevæger sig meget godt op og 

ned for alderen, godt temperament. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner hvid 
1742 DKCH 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. 
Stor kraftig men ædel hanhund, maskulint hoved, god hals og godt forbryst, kort i 
kroppen, kunne være bedre vinklet bag, god pels og farve, bevæger sig godt fra 
siden, bevæger sig godt frem en anelse trang bagtil, udmærket temperament, 
velsorineret og velvist. 
1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIR.KØBENHAVNSVINDER06. 

MELLEMKLASSE tæver hvid 
1743 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. 
Meget feminin tæve af god størrelse, feminint hoved kunne være mere udfyldt i 
næsepartiet, god hals, skulle ønske mere forbryst, kort ryg og lænd, 
velvinkledebagben, god kort pels ok farve, normale bevægelser fra siden, bevæger 
sig godt op og ned, godt temperament, velvist. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM.KØBENHAVNSVINDER06.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 

1744 Aqui Wild Fun 02367/2006 f. 11.1.2006 

(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 

O&E :D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
Ej mødt. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
1745 DKCH KLBCH 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. 
Udmærket championhanhund, udmærket hoved, en anelse runde øjne, udmærket 
hals, tilstrækkelig forbryst, velkroppet, korrekt vinklet bag, udmærket pels, bevæger 
sig godt bag, kunne have længere steg framme, veltrimmet og velvist. 



1CH.2V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

1746 DKCH Chinon´s U-Turn S 50047/2005 f. 7.5.2004 
(CH Chinon´s Danish Dynamite x Chinon´s Pina Colada) 
O:H. Agerskov, E: S. Johansson, Sverige. 
Meget velproportioneret og maskulin hanne, maskulint hoved, kunne være en anelse 
smallere i skallen, udmærket toplinie og hals, korrekt vinklet bag, udmærket pels, 
gode farver, bevæger sig med godt drive fra siden og godt op og ned, meget 
velpræsenteret. 
1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIM.KØBENHAVNSVINDER06. 

1747 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. 

Kraftig velbygget hanne godt hoved og udtryk, tilstrækkelig hals, godt 

forbryst, kvadratisk, tilstrækkelig vinklet bag, udmærket pels og farve, en 

anelse stegl i skulderen, kunne ønske en anelse mere drive fra siden, 

velsorineret og velvist, godt temperament. 

1CH.3V.CK.BIK4.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 

1748 Qualifica´s Art Of Joy 20873/2005 f. 22.10.2005 

(CH Chottans In Your Dreams x CH Flerpark Oriental Design) 

O:L. Brevad,E: B. & J. Lang, 3100 Hornbæk. 

11 mdr gammel han godt udfyldt i kroppen for alderen, kunne have mere 

veludfyldt hoved, udmærket forbryst, kunne ønske en anelse mere hals, 

kvadratisk, en anelse undervinklet bag, udmærket pels og farve for 

alderen, endnu noget ufærdige bevægelser godt temperament, velvist. 

1UKK.2V.SL.  

1749 Little Rosebud´s Qvintus S56666/2005 f. 10.7.2005 

(Chinon´s U-Turn x Little Rosebud´s Niphetos) 

O:S. Johansson, E: J. Sødergren, Sverige. 

14 mdr gammel elegant hanhund, godt hoved men en anelse for myge 

kindben, tilstrækkelig forbryst, tilstrækkelig hals, god toplinie, 

tilstrækkelig vinklet bag, udmærket pels og farve, god bevægelse godt 

temperament, velpræsenteret. 

1UKK.1V.SL.CK.BIK3.CERT.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv  

1750 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. 

Velproportioneret hanhund kunne ønske mere maskulint hoved, 

tilstrækkelig hals, kunne ønske mere forbryst, korrekt længde i kroppen, 

velvinklede bagben, god pelsstruktur, bevæger sig godt bagtil men er for 

smal framme, kunne ønske mere drive fra siden, velpræsenteret, godt 

temperament. 
1Å.1V.  

1751 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. 



Hanhund af god størrelse, maskulint hoved, tilstrækkelig forbryst, kunne ønske mere 
hals, en anelse stegl i skulderen, kort krop, tilstrækkelig velvinklet bag, udmærket 
pelsstruktur, bevæger sig ok for og bag, kunne ønske mere drive fra siden, 
velpræsenteret, temperament ok. 
1Å.2V.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  

1752 NOJV04 NORV04 Little Rosebud´s Morning Jewel S 

547687/2003 f. 15.7.2003 

(CH Hassanhill´s Dance With A Stranger x Little Rosebud´s Deep Secret) 

O&E: S. Johansson, Sverige. 
Ej mødt. 

1753 DKCH 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, 4295 Stenlille. 
Udmærket feminin champion tæve, feminint hoved, udmærket forbryst, god hals, 
stegl skulder, udmærket ryg, en smule lang i lændepartiet, velvinklede bag ben, ikke 
i aller bedste pels på dagen, udmærkede bevægelser, velpræsenteret godt 
temperament. 
1CH.1V.CK.BIK3.  

1754 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, 4295 Stenlille. 
Udmærket feminin tæve af god størrelse, feminint hoved kunne være en anelse 
mere udfyldt i næsepartiet, udmærket forbryst, tilstrækkelig hals, god toplinie, korrekt 
vinklet bag, ikke i allerbedste pels og farve på dagen er ved at sætte ny pels, gode 
bevægelser, velpræsenteret. 
1CH.2V.  

1755 DKCH Aqui Pebble 14045/2002 f. 13.07.2002 
(CH Sailor´s R. S. Tiger Woods x CH Aqui It´s Showtime) 
O: D. Neertoft, E: P. Grib, 2300 København S. 
4 år gammel kvadratisk og kompakt, godt feminint hoved, tilstrækkeligt forbryst, en 
anelse stegl i skulder, kort ryg og lænd, normalt vinklet bag, ikke i allerbedste pels 
på dagen, bevæger sig godt op og ned, kunne ønske en anelse mere drive fra siden, 
godt temperament. 
1CH.3V. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 

1756 Phantom´s Phantasy Vom Monna-Eck S 36059/2006f. 

12.5.2005 

(CH Enjoy´s Phantom Of The Opera x Matraszepa Gipsy Girl) 

O:A. Linke, E: C. Bang Jensen, Sverige. 

16 mdr. meget velproportioneret tæve, feminin, godt hoved, men kunne 

være mere udfyldt i næsepartiet, tilstrækkeligt forbryst, god hals, 

kvadratisk, tilstrækkeligt vinklet bag, ikke i sin bedste pels på dagen, 

mangler underhår, god farve, bevæger sig ok bag, noget løst i skulderen, 

bevæger sig glimtvis godt fra siden, løfter forbenene lidt for myget, 

holder tilbage CK på grund af pelsen. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 



1757 Morgensilber Billion Doller Baby S 36501/2006 f. 10.3.2005 
(CH Enjoy´s Phantom Of The pera x Piper-Sunner V. D. Oppasser) 
O:L. Morgen Klassmagi, E: H. Bang Jensen, Sverige. 
Meget velproportioneret tæve, feminint hoved som kunne være en anelse mere 
strukket, godt forbryst, god hals, udmærket toplinie, tilstrækkelig vinklet bag, god 
pels og farve, bevæger sig godt fra siden, bevæger sig godt bagtil lidt løst fortil, 
velpræsenteret, udmærket siluet. 
1MK.1V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 

1758 Stena Stamm´s Wild Fire 02634/2003 f. 12.2.2003 
(CH Avantage Van De Havenstad x CH Stena Stamm´s Double Trouble) 
O: A. Bak Nielsen & S. Madsen, E: S. & T. Jepsen, 8520 Lystrup. 
Ej mødt. 

1759 Little Rosebud´s Loving Memory S 50732 f. 23.7.2002 

(CH Art Deco Unclesam x CH Little Rosebud´s Darling Flame) 

O&E: S. Johansson, Sverige. 

Ej mødt. 

1760 Tetu Karaoke Girl 14185/2004 f. 27.6.2004 
(Ruedesheim´s Boomerang x CH Scedir Evitaperon-Na) 
O&E: H. & J. Rehder, 4100 Ringsted. 

Velbygget feminin tæve, feminint hoved men en anelse kuplet i skallen, 

godt forbryst, kunne have mere hals, korrekt længde i kroppen, 

velvinklede bagben, udmærket pels og farve, bevæger sig udmærket bag 

men for smalt framme, bevæger sig godt fra siden, vil ikke vise sig frem. 
1Å.2V.  

1761 Rieskant´s Precious Pleasure S 32435/2003 f. 28.3.2003 

(CH Rieskant`s Looks Of Love x Rieskant´s Real Diamond) 

O:A.Jose Jenebring, E: K. Elstad, Sverige. 
Ej mødt. 

1762 Fixus Three Wishes S 16477/2005 f. 10.1.2005 

(CH Fixus All I Want x CH Yankeegirl Van De Havenstad) 

O&E:A. & J. Wallin, Sverige. 

21 mdr. gammel udmærket feminin kvadratisk tæve, korrekt størrelse, 

feminint hoved, udmærket forbryst, herlig overgang fra hals til ryg, kort 

lænd, korrekt vinklet bag, god pels og farve, bevæger sig godt fram og 

fra siden, meget velpræsenteret. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR.KØBENHAVNSVINDER06. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 

1763 NCH DKCH Eternal Gambler Moonlight Shadow PKR.II-78257 f. 

20.12.2003 

(CH Zodiak Dyas x CH Nissan Vanette Gambler) 

O:K. Toczylowska, E: L. Gjerdalen, Norge. 

Udmærket championhanne, udmærket størrelse, godt strukket hoved, 

udmærket forbryst, korrekt længde i kroppen, korrekt vinklet bag, tip top 



pels og farve, gode bevægelser velsorineret og velfremvist. 

1CH.2V.CK.BIK4.  

 

1764 DKCH 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 Jørgensen, 6580 Vamdrup. 

Udmærket velkonstrueret hanhund, udmærket maskulint hoved, mørke 

øjne med godt udtryk, god hals og skulder gode ben, velvinklet bag, god 

pelsstruktur, udmærkede bevægelser, velpræsenteret. 

1CH.1V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

1765 SCH DKCH FINCH INTCH Fixus Toyboy S 25822/2002 f. 

15.3.2002 

(CH Zorro Van De Havenstad x CH fixus Twilight) 

O&E:A. & J. Wallin, Sverige. 

Udmærket hanhund med vaker siluet, maskulint hoved, udmærket 

forbryst og hals, kort ryg og lænd, korrekt vinklet bag, udmærket pels og 

farve, kunne ønske en anelse mere drive fra siden, udmærket op og ned, 

meget velpræsenteret.. 
1CH.3V.CK.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 

1766 Made In Spain Cortado 11638/2006 f. 9.9.2006 

(Diablo Des Diables D ´Ebene x Made In Spain Jazz 

O:A. Pons Arino, E: T. Sschulheiss, 3200 Helsinge. 

Ung maskulin hanhund med udmærket kønspræg, maskulint hoved, en 

anelse højt ansatte øre, udmærket hals og toplinie og bagbensvinkler, 

udmærket masse i kroppen, udmærket pels og farve, gode bevægelser 

for sin alder, meget veltrimmet og vel fremvist. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3.  

1767 Svava´s Baffo 07851/2005 f. 20.4.2005 

(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Coelio´s Evita) 

O&E: S. Svane Jensen,E: A. Wridt Nielsen & T.B. Lundtoft, 4660 Store-

Heddinge. 

Ung han med korrekt proportioner i kropen, er endnu ikke godt nok 

udfyldt i kroppen, godt hoved, kunne ønske en anelse længere skalle, 

mere forbryst ønskes, tilstrækkelig hals, men en anelse stegl i skulderen, 

kort krop noget luftig, ok pels på kroppen men noget blødt på benene, 

bevæger sig godt bagtil noget løst fremme, skal bruge noget tid for at 

blive færdig udviklet. 
2UKK. 

MELLEMKLASSE hanner sort 

1768 Meistertude V. D. Koningsaule VDH 410001560 f. 18.3.2005 

(CH Eternal Gambler Moonlight Shadow x CH Barba Nigra Indira Gandhi) 

O&E:A. Thoring, Tyskland. 

17 mdr. gammel udmærket velproportioneret hanhund, udmærket 

maskulint hoved, mørke øjne med godt udtryk, udmærket forbryst, 

udmærket hals og toplinie, kort krop, velvinklede bagben, udmærket pels 

og farve, udmærkede bevægelser meget velpræsenteret. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIR.KØBENHAVNSVINDER06. 



ÅBENKLASSE hanner sort  

1769 Pepalfa´s New-Bob S 39143/2005 f. 12.5.2005 

(CH Lucky Lee Rezlark x CH Pepalfa´s Royal-Rose) 

O:B. & G. Nyden, E: M. Sjøholm, Sverige. 

16 mdr. gammel velproportioneret hanhund, maskulint hoved godt 

udtryk, tilstrækkelig forbryst, god hals en anelse stegl i skulderen, kort 

ryg og lænd, korrekt vinklet bag, godde bevægelser, velsoineret og 

velvist. 
1Å.1V.CK.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort  

1770 NCH DKCH Eternal Gambler Me Gregorius PKR. II-78616 f. 

20.12.2003 

(CH Zodiak Dyas x CH Nissan Vanette Gambler) 

O: K. Toczylowska, E:L. Gjerdalen, Norge. 

Feminin kompakt tæve af god størrelse, feminint hoved men skulle 

ønskes noget længere i skallepartiet, udmærket forbryst, skulle have 

mere hals, en anelse stegl i skulder, udmærket ryg, god korrekt lænd, 

velvinklet bagpart, udmærket pels på kroppen, gode bevægelser, godt 

temperament. 

1CH.2V.CK.BIK3. 

 

 
1771 DKCH 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. 
Udmærket feminin tæve, udmærket feminint hoved, god hals, tilstrækkelig forbryst, 
korrekt længde i kroppen, velvinklede bagben, god pels og farve, bevæger sig godt 
fra siden og bag, en anelse smal framme velpræsenteret og velvist. 
1CH.1V.CK.BIK2.RES.CACIB.  

1772 Matica´s En Vogue 18380/2005 f. 8.9.2006 

(CH Xcalibur Van De Koekshove x M ohner´s Against All Odds) 

O&E: C. & M. Heinze, 2690 Karlslunde. 

Feminin tæve af udmærket størrelse, kunne være mere udfyldt i hovedet, 

noget løse øre, godt forbryst, god hals, kort ryg, korrekt vinklet bag, god 

pels på ryggen en anelse blød på benene, bevæger sig godt bagtil en 

noget smal fortil, velvist, godt temperament. 
1UKK.2V.SL.  

1773 Non Plus Ultra V. D. konigssaule VDH 05ZS 410001824 f. 

7.9.2005 

(Skansen´s Tod V. thank You x Heaviness V. D. Konigssaule 

O&E: A. Thoming, Tyskland. 

Udmærket feminin tæve af korrekt størrelse, godt feminint hoved, tilpas 

udfyldt i kroppen for alderen, tilstrækkelig forbryst, god hals og toplinie, 

korrekt længde i kroppen, god pels og farve, velvinklet bag, bevæger sig 

noget bredt i fronten bevæger sig ok bagtil men vrider højre bagben 

indad under bevægelse, veltrimmet og velpræsenteret. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE tæver sort  

1774 Birli´s Jolly Be Good 04997/2005 f. 7.3.2005 



(CH Pepalfa´s Gorgeous-Gay x D`Kira Vom Heidekorbchen) 

O&E:B. jacobsen, 4920 Søllested. 

Velproportioneret tæve udmærket krop feminint hoved, tilstrækkelig hals, 

udmærket forbryst, korrekt længde i kroppen, tilstrækkelig vinklet bag, 

en anelse blød i pelsen, god farve, gode bevægelser, godt temperament. 

1MK.1V.CK.BIK4. 

ÅBENKLASSE tæver sort  

1775 SCH NCH Fixus Set Me Free S 52862/2004 f. 28.6.2004 

(Fixus Vollyball x Fixus Good Guess) 

O&E: A. & J. Wallin, Sverige. 

Herlig velbalanceret feminin tæve af god størrelse, udmærket hoved, god 

hals, meget velkroppet, gode bagbensvinkler, udmærket pels og farve, 

bevæger sig godt bagtil, anelse løs fremme, meget velpræsenteret. 

1Å.1V.CK.BIK1.CERT.CACIB.BIM.KØBENHAVNSVINDER06.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
1776 DKCH Stubborn´s Dutch Game 03164/2005 f. 09.02.2004 
(CH Zeb-Dutch V. D.´n Opasser x Stubborn´s Roxanne All In The Game) 
O: N. Van Luttervelt,E:P. Nissen, 4573 Højby. 
Stor maskulin hanne med udmærket proportioner, godt strukket hoved men en 
anelæse kuplet skalle, god hals udmærket ryg, tilstrækkelig vinklet bag, udmærket 
pels og farve, gode bevægelser, veltrimmet og velvist. 
1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIM.KØBENHAVNSVINDER06.  

1777 DKCH 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. 
Kompakt velproportioneret han af korrekt størrelse, kunne være en anelse mere 
maskulin i hovedet, god hals, godt forbryst, god ryg og lænd, tilstrækkelig vinklet 
bag, god pelsstruktur, men kunne være noget jævnere i farverne, gode bevægelser, 
veltrimmet og velvist. 
1CH.2V.CK.  

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 

1778 Ugly Duckling´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. 

Meget velproportioneret hanhund maskulin med korret masse i kroppen, 

godt hoved men en anelse kuplet i skallen, udmærket forbryst, god hals, 

korrekt længde i kropen, tilstrækkelig vinklet bag, god struktur for pels 

mangler noget underuld, gode bevægelser, velpræsenteret. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 

1779 Gebories Alfa-Alexus S 36692/2005 f. 17.4.2005 

(Helar´s Pole Position x Gebories X-Elle) 

O&E: E. Lenneke, C/o G. Borg, Sverige. 

Kvadratisk hanhund, godt hoved og udtryk, tilstrækkelig hals, kunne have 

en anelse mere forbryst, kort ryg og lænd, kunne være en anelse mere 

vinklet bag, god pelsstruktur, racetypiske bevægelser, godt 



temperament. 

1MK.  

1780 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. 
Hanhund af korrekt størrelse, godt maskulint hoved, tilstrækkelig hals, godt forbryst 
en anelse lang i lændepartiet, korrekt vinklet bag, god pelsstruktur, kunne have 
bedre drive, godt temperament, velvist. 
1MK.2V.  

1781 Myltans Ziggy Stardust S 59699/204 f. 27.8.2004 

(Alert Charm Yugin x CH Schnauzerhills Alive And Kicking) 

O: M. Lindgren, E: A. Murberg, Norge. 

Ædel hanhund med udmærket proportioner, maskulint hoved, men en 

anelse for bred i skallen, tilstrækkeligt forbryst, udmærket hals og 

toplinie, udmærket vinklet bag, tip top pels og farve, bevæger sig godt 

bagtil, kunne have længere steg fremtil, meget veltrimmet og 

velpræsenteret. 

1Å.2V.CK.BIK4.  

1782 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. 

Stor maskulin hanhund udmærket maskulint hoved, godt forbryst, god 

hals, korrekt længde i kropen, velvinklede bagben, udmærket pels og 

farve, bevæger sig godt velpræsenteret og velvist. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  
1783 KBHV05 DKCH 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. 
Lite feminin tæve af udmærket størrelse, feminint hoved udmærket hals, godt 
forbryst, korrekt længde i kroppen, udmærket pels og farve, velvinklede bagben, en 
anelse trang bag ellers udmærkede bevægelser, velpræsenteret og velvist. 
1CH.1V.CK.BIK1.CACIB.BIR.KØBENHAVNSVINDER06.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt  

1784 Sourcils My Precious 19658/2004 f. 26.9.2004 

(Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 

O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 

Feminin tæve af udmærket størrelse, udmærket feminint hoved, kunne 

ønske mere hals, kort krop, en anelse kort overarm, korrekt pelsstruktur, 

tilstrækkelig vinklet bag, bevæger sig ok fra siden er noget løs fremme, 

godt temperament, velvist og veltrimmet. 
1MK.1V.CK.BIK2.CERT.RES.CACIB.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 

1785 Ugly Duckling´s Rap In Town 09789/2004 f. 4.5.2004 

(CH Stubborn´s Noah x CH Ugly Duckling´s Halfpenny) 

O:P. & E. NIssen, E:A. Fæstelager, 2750 Ballerup. 

Kraftig men feminin tæve skulle ønske noget længere hoved og er noget 



kuplet i skallen, tilstrækkelig hals, korrekt længde i ryggen men en anelse 

lang i lænde partiet, korrekt vinklet bag, viser sig understillet,er 

overhovedet ikke i pels på dagen, bevæger sig ok i fronten men med 

bagbenene ind under sig og får ikke strukket ud i afspark. 
3Å.  

1786 DCHKLB DCHVDH ACH CHCH 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 tæve af korrekt størrelse, godt feminint hoved, kunne ønske et tykkere hals, 
tilstrækkeligt forbryst, korrekt længde i kroppen, tilstrækkelig vinklet bag, udmærket 
pels, bevæger sig ok fra siden noget trang fram og tilbage, velpræsenteret. 
1Å.1V.CK.BIK3.  

1787 Sourcils Oh My Darling 05922/2004 f. 23.3.2004 
(Sourcils King Creole x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O: L. Vig, E: M. Hansen, 3650 Ølstykke. 
Stor kraftig tæve som kunne ønskes mere feminin, kraftigt hoved som er en anelse 
maskulint, udmærket forbryst, tilstrækkelig hals, korrekt længde i kroppen, korrekt 
vinklet bag, god dækpels men har ingen underuld, bevæger sig noget trangt bag og 
kunne ønske mere drive fra siden. 
2Å.  

1788 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. 
Feminin velkonstrueret tæve af korrekt størrelse, feminint hoved som kunne være en 
anelse mere strukket, tilstrækkelig hals, godt forbryst, korrekt længde i kroppen, 
tilstrækkelig vinklet bag, er ikke i sin bedste pels på dagen og mangler underuld, 
bevæger sig godt, velpræsenteret. 
1Å.2V.CK.BIK4.  

 

. 

 


