
DKK udstilling i Århus d. 12 5.2007. 

Dommer : Birgitte Schjøtt , Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER HVID 

ÅBENKLASSE hanner hvid 
440 Niwigga´s Egon 23270/2004 f. 20.8.2004 
(CH Eisern As Time Goes By x Niwigga´s Blezzing) 
O: AA. Hetland Østebo, E: M. Korsgaard & B. Poulsen, 7900 Nykøbing M. 
Maskulin han, god størrelse, godt næse parti, rimeligt grov i skallen, god hals og overlinie, lidt kort overarm, 
ellers velvinklet for og bag, velformet brystkasse, som kunne være dybere, velansat hale, bevæger sig med 
godt afskub, men bredt foran, god pelskvalitet. 
1Å.1V.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE tæver peber/salt  
441 Starlings Rosalina 00474/2007 f. 4.12.2006 
(CH Schnauzer-Huset Romano x CH Starlings Camina Burana) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: B. Hansen, 8310 Tranbjerg J. 
Feminin tæve, godt skåret hoved, korrekt bid, god hals og overlinie, velkroppet, bevæger sig tip top, når hun 
vil. 
SL.2 Bedste Baby. 

442 Aboneart All Of A Sudden 22363/2006 f. 29.11.2006 
(Sourcils Schwartzenschanuzer x Zit-No´s Look A Like) 
O&E:M. Hansen, 3550 Ølstykke. 
Meget velbygget, lille, feminin tæve, godt skåret hoved, fin hals og overlinie, velvinklet og velkroppet, 
velansat hale, ganske god, lidt kort pels, som må klares op i farven. 
SL.Bedste Baby. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt  
443 Newgate Frill´s Brendan The Gizmo 07246/2006 f. 13.4.2006 
(Klondaikes Gino Bartali x CH Klondaikes What´s Up) 
O: M. Andersen, E: T. K. Vestergaard 8360 Hasselager. 
Særdeles tiltalende, stillig han med fine proportioner i hovedet, korrekt tandsæt, velansatte ører, mørke, 
velformede øjne, god hals og overlinie, kvadratisk, lidt åben skulder vinklet, ellers velvinklet, prima 
benstammer, bevæger sig med godt afskub, prima pelskvalitet og farve. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt  
444 Klondaikes Magic Mystery Tour 21269/2006 f. 31.1.2006 
(CH Klondaikes Sorcery x CH Magig May Lili Mini) 
O&E: B. & N. Jordal, 2400 København NV. 
Herlig, velbygget, veludviklet han, med godt skåret hoved af god længde, tilpas stop, velformede, mørke 
øjne, korrekt tandsæt, god hals og overlinie, velvinklet, bevæger sig med et herligt afskub, anelse bredt 
foran, ellers parallelt, udmærket pelskvalitet for en mellemklasse. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt  
445 Starlings Narnia 08333/2005 f. 20.4.2005 
(CH Wellinley What About It x CH Starlings Cavaleria Rusticana) 
O: M. Stæhr-Nielsen, E: P. U. Jørgensen & L. Dahl Nielsen, 9230 Svenstrup J. 
Særdeles lækker han med fine proportioner, velformet, tilpas langt hoved, fin skalle, korrekt bid, velansatte 
ører, velbuet hals, kort, stram ryg, velvinklet for og bag, godt forbryst, gode benstammer, strid pels med god 



kvalitet. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

446 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. 
Maskulin han af god størrelse, godt næseparti, og stop, en anelse grov i skallen, korrekt tandsæt, 
tilstrækkelig lang hals, prima overlinie, veludfyldt brystkasse, en noget stejl, noget kort overarm, ellers 
acceptabel vinkling, bevæger sig med godt afskub, parallelt, men lidt bredt for og lidt for højt løftede forben i 
bevægelse, god pels og farver. 
1Å.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
447 Klondaikes Quid Novi Ex Africa 12644/2006 f. 25.5.2006 
(CH londaikes Africa x Klondaikes Sweet´n´Sassy) 
O: N. & B. Jordal, E: M. Riisberg Andersen, 4771 Kalvehave. 
Feminin tæve i største størrelse, velskåret hoved, herligt udtryk, korrekt bid, god hals og overlinie, må gerne 
blive lidt mere kompakt i kroppen, veludfyldt brystkasse for alderen, lidt fremskudt skulder med for åben 
skuldervinklel, prima benstammer, velvinklet bag, udmærket peber salt farve, god pelsstruktur, lidt kort idag, 
bevæger sig frit med godt afskub, men er lidt bred i fronten. 
1UKK.1V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
448 Grønqvist Gigi 11400/2005 f. 31.5.2005 
(CH Sourcils Legolas x Gillegaard Venus) 
O: L. Grønqvist, E: M. Træholt, 9400 Nørresundby. 
Feminin tæve af god størrelse, med godt skåret hoved, korrekt bid, en anelse kort i skallen, flot hals og 
overlinie, lidt stejl overarm, ellers velvinklet bag, bevæger sig frit med godt afskub og god skridtlængde, god 
pelskvalitet, men lidt kort på dagen. 
1MK.2V. 

449 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. 
Utrolig lækker tæve, godt skåret hoved af god længde, god hals og overlinie, velvinklet og velgående fra alle 
sider, lækker pels både af farve og kvalitet, vel fremvist. 
1MK.1V.CK.BIK3.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt  
450 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. 
Feminin tæve, ganske velskåret hoved, Kunne være en anelse bedre udfyldt i næsepartiet, korrekt bid, god 
halslængde, lidt fremskudt skulder, god ryglængde, lidt faldende kryds, ellers velvinklet bag, prima 
benstammer, udmærket pelskvalitet og farver, bevæger sig med godt afskub og god skridt længde. 
1Å.  

451 Newgate Frill´s Alanna 01810/2004 f. 4.1.2004 
(CH Klondaikes Africa x CH Klondaikes What´s Up) 
O: M. & O. Andersen, E: C. Bøgvad, 4600 Køge. 
Feminin tæve af god størrelse, ganske godt hoved, korrekt bid, god hals og ryg længde, god brystkasse, 
middel vinkling, prima benstammer, bevæger sig frit og med godt afskub, lidt ustabil foran, prima pelskvalitet 
og farver. 
1Å.4V. 



452 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. 
Velbygget tæve af god størrelse, godt skåret hoved, mørke, velformede øjne, korrekt bid, god hals og 
overlinie, middel vinkling, smukke lave haser, bevæger sig med godt afskub, parallelt, en anelse bred i 
fronten, god pelskvalitet og farve. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

253 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 god størrelse, godt skåret hoved af god længde, tilpas stop, korrekt tandsæt, god hals og 
overlinie, god brystdybde, tilstrækkelig vinkling for og bag, udmærkede benstammer, lidt lavt ansat hale, 
prima pels farve og kvalitet, bevæger sig frit med godt afskub. 
1Å.2V.CK.BIK2. 

254 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. 
3 år gammel, veludviklet tæve, god hoved længde, udmærket skalle og stop, mandelformede øjne, god hals 
og overlinie, lidt fremskudt skulder og en anelse stejl overarm, derfor noget bred i fronten under bevægelse, 
veludfyldt brystkasse, udmærket vinkling i bag, bevæger sig med godt afskub, prima pels og varve. 
1Å.3V.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

BABYKLASSE tæver sort  
455 Delfina 00301/2007 f. 28.11.2006 
(CH Insurgent Black Samba x Klanens Watch It) 
O:E. M. Jensen, E: K. Hansen, 9632 Møldrup. 
5 mdr. gammel, meget sød tæve hvalp, med herligt hoved og udtryk, god skalle, lidt ustabile ører endnu, god 
hals og overlinie, velvinklet og velgående, rigtig god pelsstruktur på vej. 
SL.Bedsts Baby. 

HVALPEKLASSE tæver sort  
456 Klanens Chili 20440/2006 f. 7.10.2006 
(CH Insurgent Black Samba x Klanens Wide Web) 
O&E: K. Laursen, Randers. 
Feminin, velbygget tæve med herligt hoved og udtryk, endnu en anelse rund i skallen, god hals og overlinie, 
middel vinkling, bevæger sig frit og sundt, meget lovende pelskvalitet, lækker farve. 
SL.Bedste Hvalp. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
457 Chinon´s Golden Opportunitry 08398/2006 f. 23.4.2006 
(Chinon´s Tornado x CH Chinon´s Pina Colada) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Særdeles tiltalende han i største størrelse, utroligt lækkert bevægelsesmønster, ganske godt skåret, lidt groft 
hoved, korrekt bid og tandsæt, udmærket øreansats, god hals og overlinie, lidt åben skuldervinkel, ellers 
velvinklet, prima benstammer, udmærket pelsfarve, vi håber den bliver lidt hårdere i strukturen med alderen. 
1UKK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

ÅBENKLASSE hanner sort  
458 Chinon´s Voice Mail 20307/2004 f. 22.9.2004 
(CH Chinon´s Quick On The Trigger x CH Jebama´s Nite N Buenos Aires) 
O: H. Agerskov, E: M.D. Jensen, 9632 Møldrup. 
Middelstor, maskulin han, som endnu er meget ufærdig og uudviklet i benstamme og krop, korerkt bid, en 



anelse rund i skallen, god hals og overlinie, bevæger sig noget vævende foran, OK bag, pelsen må blive 
grovere, prima farve, vel fremvist, kunne være noget mere selvsikker i temperamentet. 
2Å.  
 
459 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. 
Lækker han med fine proportioner, godt langt hoved, tilpas stop, korrekt tandsæt, velansatte ører, flot hals 
og overlinie, velvinklet, veludfyldt brystkasse, super lave haser, bevæger sig med herligt drive og 
skridtlængde, vel fremvist. 
1Å.1V.CK.BIK2. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort  
460 Chinon´s Girls Night Out 08400/2006 f. 23.4.2006 
(Chinon´s Tornado x CH Chinon´s Pina Colada) 
O&E: H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Feminin, prima størrelse, meget smukt hoved og udtryk, flot hals og overlinie, veludviklet brystkasse for 
alderen, velvinklet for og bag, meget god pelskvalitet for alderen, udmærket farve på kroppen, bevæger sig 
som er rigtig lille schnauzer maskine. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.  

461 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. 
Lækker tæve med masser af krop, godt hoved af god længde, korrekt tandsæt, velansatte ører, flot hals og 
overlinie, prima benstammer og vinkling, gode farver og lækker pelsstruktur selv på benene, bevæger sig tip 
top. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

BABYKLASSE hanner sort/sølv 
462 Eisenhower 03517/2007 f. 13.1.2007 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x Schnauzerlyst´s Heart Breaker) 
O: K. J. Larsen, E: G. Gravenslund, 8900 Randers. 
Tiltalende hvalp på 3 måneder, udmærket hoved og udtryk, i tandskifte, velansatte og bårne ører, middellang 
hals, en anelse lang i kroppen, velvinklet, bevæger sig frit og sundt, hvalpepels. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
463 Nero-Argento´s Jes Jacobina 21305/2006 f.5.11.2006 
(CH Scedir Xstephenking-Na x Nero-Argento´s Una Regina) 
O: A. Lange, E: J. Pages Simonsen, 8600 Silkeborg. 
6 måneder gammel tæve hvalp af god størrelse, ganske godt hoved, men må ikke blive grovere i skallen, 
god hals og overlinie, lidt knapt vinklet i skulderen, udemærket i bag, bevæger sig frit og sundt fra alle sider, 
glimrende pels og farver. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
464 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. 
Maskulin han, prima størrelse, udmærket hoved, korekt bid, god hals og overlinie, lidt åben i sin 
skuldervinkling, velvinklet bag, kort og kompakt, bevæger sig frit med godt afskub, udmærket pels, udmærket 
farver, smukke sølv tegninger. 
1CH.1V.CK.BIK2.  



ÅBENKLASSE hanner sort/sølv  
465 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. 
Herlig han med fine proportioner, godt skåret hoved, korrekt bid, flot hals og overlinie, lidt åben 
skuldervinkling ellers velvinklet med lave haser, velansat hale, bevæger sig flydende med et herligt drive. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

466 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. 
4 år gammel han af god størrelse, ganske godt skåret hoved, dog en anelse grov i skallen, korrekt bid, 
kunne have lidt mere hals, udmærket over og underlinie, udmærkede benstammer, lidt stejl overarm, 
velvinklet bag, bevæger sig med godt afskub, udmærkede sølvtegninger, acceptable pelskvalitet. 
1Å.2V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
467 Matica´s Fantasy In Super Socks 05756/2006 f. 13.3.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x Matica´s Cocktail) 
C:& M. Heinze, 2690 Karlslunde. 
Feminin tæve på 1 år, korrekt bid, kunne være lidt bedre udfyldt i næsepartiet, lidt rund skalle og lidt lavt 
ansatte ører, udmærket hals længde, lidt fremskudt skulder, udmærket over og underlinie, noget åben i sin 
skuldervinkling, udmærket bag, udmærkede benstammer, velansat hale, bevæger sig med godt afskub, men 
er lidt kort skridtet, flotte farver, god pelsstruktur, lidt langpelset i dag. 
2UKK.  
 
468 Klondaikes Pandora 09240/2006 f. 29.4.2006 
(CH Northstars Midnight Sun x Klondaikes Xquisite) 
O:B. & N. Jordal, E: B. Jordal & C. Bøgvad, 4660 Store-Heddinge. 
God middelstor tæve, der i dag er lidt højtstillet, udmærket hoved med korrekt bid, må ikke blive grovere i 
skallen, som er lidt affaldende, middellang hals, udmærket over og underliie, prima benstammer, velvinklet 
bag, noget åben i sin skulder vinkling og noget fremskudt skulder, bevæger sig godt bagfra, men lidt 
trippende og bredt for, nydelig sølvfarver, også fordelingsmæssigt, udmærket pelsstruktur. 
1UKK.2V.  
 
469 Stena Stamm´s Icequeen 09554/2006 f. 16.5.2006 
(CH Never Forget´s Centurions Click x Stena Stamm´s Do You Mind) 
O: S. Madsen, E: L. Hvitved, 8370 Hadsten. 
Meget tiltalende, feminin lille tæve med fine proportioner, velformet hoved med herligt udtryk, korrekt 
tandsæt, god hals og overlinie, veelvinklet både for og bag, bevæger sig med et herligt drive og god skridt 
længde, prima pelskvalitet og farve. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
470 Macmaster´s Onah Opportunity 15495/2006 f. 19.10.2005 
(CH Hassanhill´s Sleeping In My Car x Macmaster´s Ginger Geena) 
O:A. C. Johnsen, E: R. Vestergaard, 7700 Thisted. 
Feminin tæve af fin størrelse, godt næseparti, korrekt bid, lidt faldende skalle, kunne have lidt længere hals 
og være lidt strammere i ryggen, udmærket brystkasse, udmærkede benstammer, noget åben 
skuldervinkling, velvinklet bag, bevæger sig med et herligt drive, men lidt kort og bredt foran, noget åben 
pels af ganske god struktur, men uden underuld, udmærkede sølvtegninger. 
2MK.  

471 Nero-Argento´s Dai Donatella 13115/205 f. 1.7.2005 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Nero-Argento´s Perla Fantastica) 
O:A. Lange, E: H. Forsingdal Konrad, 8240 Risskov. 
Herligtæve, utroligt velbygget og velgående, korrekt hoved og tandsæt, herligt udtryk, flot hals, stram 



overlinie, meget velproportioneret, velvinklet både for og bag, flotte farver, samt frodeling heraf, herlig 
pelsstruktur, velfremvist. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
472 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. 
Ej mødt. 

473 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.  
Udmærket størrelse, udmærket længde på hovedet, men mere paralelle linier ønskes, korrekt bid, velansatte 
ører, kunne have længere hals, og strammere overlinie, udmærket brystkasse, noget for åben i sin 
skuldervinklel, velvinklet bag, bortset fra lidt for faldende krysd, bevæger sig med rimeligt godt afskub, noget 
løst og stikkende for, flotte farver, udmærket fordeling af sølv farver, god pelsstruktur, vel fremvist. 
2Å.  

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

475 Vici S 42339/2002 f. 30.5.2002 
(CH Art Deco Unclesam x Sagsvedjans X´pensive Silvergirl) 
O:?, E: M. Lanerot, Sverige. 
Feminin tæve af god størrelse, godt næseparti, korrekt bid, kunne ønske mere paralelle linier i hovedet, 
velansatte ører, udmærket hals og overlinie, lidt åben i sin skuldervinkling, udmærket brystkasse, velvinklet 
bag, udmærket pelsstruktur, men mangler underuld på dagen, acceptable sølvtegninger, bevæger sig godt 
bagtil, noget kort og stikkende for, vel fremvist. 
1Å.1V.  

 


