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DVÆRGSCHNAUZER HVID 

CHAMPIONKLASSE hanner hvid 
1 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. 
En yderst velbygget kvadratisk han, med et godt hoved, passende længde parallel, mellembrune øjne, 
elegant hals, god over og underlinie, har godt kryds med korrekt haleansætning, godt vinklet både for og 
bag, glimrende brystforhold, tænder og tandstilling er korrekt, væsenet er dejligt, pelsen er god farve er 
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næsten iorden, korrekte bevægelser med godt drive dog går den lidt trangt bagtil. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR. 

CHAMPIONKLASSE tæver hvid 
2 DKCH KBHV06 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. 
En velbygget kvadratisk tæve som har et godt hoved, der godt måtte være en anelse længere, dejlige 
mørket øjne, parallel lang hals, god over og underlinie, pænt kryds med næsten korrekt haleansætning, godt 
vinklet bagtil, kunne være en anelse bedre vinklet fortil, tænder og tandstilling korrekt, væsenet er i orden, 
pels og farve OK dog en anelse gullig hist og her. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

BABYKLASSE hanner peber/salt 
3 Mohner´s Extraordinary Enthusiasm f. 19.4.2007 08507/2007 
(Starlings Narnia x Deanna Troi Astronaut) 
O&E:H. M. Jørgensen, 6580 Vamdrup. 
En yderst velbygget minihvalp af meget høj klasse, kvadratisk har et godt hoved, paralelle mørke øjne, god 
over og underlinie, perfekt kryds og haleansætning, glimrende vinkler, pels og farve er i orden, den har et 
dejligt væsen. 
SL.Bedste Baby. 
 
BABYKLASSE tæver peber/salt 
4 Mohner´s Exclusive Ecstacy f. 19.4.2007 08505/2007 
(Starlings Narnia x Deanna Troi Astronaut) 
O&E:H. M. Jørgensen, 6580 Vamdrup. 
En yderst velbygget hvalp kvardratisk med godt hoved, god over og underlinie, godt krds og haleansætning, 
godt væsen, pels og farve er i orden, har et strålende væsen, bevægelser for alderen er i orden. 
SL.  

5 Allycat 05025/2007 f. 4.3.2007 
(CH Stubborn´s Dutch Game x Ugly Duckling´s Rap In Town) 
O&E:A. Fæstelager, 2750 Ballerup. 
En velbygget næsten kvadratisk tæve med et godt hoved, korrekt bid, mørke øjne, kunne være en anelse 
mere parallel, er i hvert ikke for tynd, har en rimelig god overlinie, god underlinie, let afrundet kryds med et 
lidt lavt ansat hale, godt vinklet bagtil burde være bedre foran, godt væsen, pelsen er i øjeblikket meget 
mørk. 
SL.  

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
6 Solimans Rozita Von Bergtorp 06094/ 2007 
(History Of Magic Piwar x Chelines Show-Queen) 
O:G. Hansen, E: S. Bergtorp, 2791 Dragør. 
En meget velbygget kvadratisk tæve med godt hoved, næsten parallel, mørke øjne, korrekt hovedlængde, 
meget elegant hals, overlinien er tilfredstillende underlinien er perfekt, kryds og haleansætning i orden, gode 
vinkler både for og bag, glimrende brystforhold, korrekt bid og tandsæt, godt væsen, pels og farve OK, 
særdeles gode bevægelse meget jordvindende med masser af drive. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
7 DKCH 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. 
En meget kvadratisk han med et rigtig godt hoved, som dog kunne være en anelse mere parallel, mørke 



øjne, korrekt bid og tandsæt, elegant hals, med en overlinie der kunne være strammere, korrekt underlinie, 
godt kryds med haleansætning, godt vinklet både for og bag, glimrende brystforhold, pels og farve er iorden, 
selvsikkert væsen, gode jordvindende bevægelser, godt afskub. 
1CH:2V.CK.BIK4.Klubcert.  

8 DKCH Sourcils Master Meriadoc 19655/2004 f. 26.9.2004 
(CH Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
En yderst velbygget, harmonisk og kvadratisk hund, har godt hoved, korrekt længde, god parallelitet, næsten 
sorte øjne, elegant hals, god over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, glimrende vinklet, korrekt 
brystforhold, pels og farve OK dog kunne dog ønskes lidt mere peber på forbenene, tænder og tandstilling 
korrekt, udmærket væsen gode jordvindende bevægelser. 
1CH.1V.CK.BIK2. 

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
9 Starlings Que Vida 22234/2006 f. 21.11.2006 
(Starlings Narnia x CH Helars Noilly Prat) 
O:M. Stæhr-Nielsen, E:L. Elkjær, 2900 Charlottenlund. 
En velbygget unghan kvadratisk, godt hoved, næsten parallelt, dejlige mørke øjne, elegant hals, overlinie 
skulle være lidt stærkere, underlinien OK, godt kryds og halsansætning, særdeles godt vinklet både for og 
bag, gode bryst forhold, pelsen er iorden, farven i det mørkeste, væsenet rækker til bevægelserne OK. 
1UKK.3V.SL.CK.  

10 Ugly Duckling´s Want To Fly Diablo 20159/2006 f. 24.9.206 
(Sternhoch Diablo De Trufas Negras x CH Ugly Duckling´s Halfpennny) 
O: P. & E. Nissen, E: L. Marrup. 
En ualmindelig godt bygget kvadratisk unghan med dejligt langt hoved, helt parallelt, mørke øjne, smuk hals, 
stærk overlinie, god underlinie, korrekt kryds og haleansætning, vældig godt vinklet både for og bag, 
optimale brystforholds, pels og farve glimrende burde have mere peber i front, skal stå en anelse mere lige 
på benene, væsenet er perfekt, tænder og tandstilling OK, gode jordvindende bevægelser. 
1UKK.1V.CSL.CK.BIK3. 

11 Helar´s Tyson 13608/2006 f. 7.6.2006 
(CH Gillegaard Kilroy x Chinon´s Two Speed) 
O:H. Gadeberg & L. Hansen, E: K. Madsen, 3100 Hornbæk. 
Velbygget kvadratiske han, godt hoved som kunne være en anelse længere, en anelse luftige ører, smuk 
hals, stærk over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning med gode vinkler, gode brystforhold, pels og 
farve er iorden, udemærket væsen, korrekt bid og tandsæt, gode jordvindende bevægelser der dog går 
noget trangt bagtil. 
1UKK.2V.SL.CK.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
12 Starlings Poochie 00059/2006 f. 2.1.2005 
(CH Schnauzer-Huset Romano x CH Starlings Impala) 
O&E: M. Stærh-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Meget velbygget kvadratisk hanhund, virkelig godt hoved, tilpas længde, mørke øjne, god parallelitet, lidt 
luftige ører, smuk hals, stærk over og underlinie, kryds og haleansætning perfekt, vældig godt vinklet, 
brystforhold uden bemærkninger, pelsen er god, farven lidt mørk men indenfor standard, men bør være en 
anelse mere peber i front, godt væsen, tænder og tandstilling korrekt, gode jordvindende beægelser med 
godt afskub. 
1MK.1V.CK.  

ÅBEN KLASSE hanner peber/salt 
13 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. 
Stor yderst velbygget han, kvadratisk, godt langt hoved, parallelt, dejlige mørke øjne, elegant hals som 



passer til typen, god stram overlinie, som kunne være mere lige, god underlinie, korrekt kryds og 
haleansætning særdeles godt vinklet bagtil kunne være en anelse bedre vinklet fortil, pelsen er iorden, 
farven kunne dog være mere noget peber i fronten, gode jordvindende bevægelser. 
1Å.4V.CK.  

14 Helar´s Pole Position S20335/2005 f. 24.10.2004 
(CH Gillegaard On The Rocks x Helar´s Miss Freia) 
O:H. Gadeberg & L. Hansen, E: G. Borg, Sverige. 
En yderst velbtgget perfekt kvadratisk med et rigtigt schnauzer udtryk ualmindeligt godt hoved, som er 
parallelt som er tilpas i længden, helt mørke øjne, god hals, dejlig stram både over og underlinie, perfekt 
kryds og haleansætning, ualmindelige gode vinkler, brystforholdne er gode, pels og farve er rigtig gode, 
mangler peber i fronten, ualmindeligt strålende væsen, tænder og tandstilling korrekt, særdeles gode 
jordvindende bevægelser, den sætter ikke en pote forkert. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

15 Starlings monsieur Poirot 23361/2004 f. 5.11.2004 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O:M. Stæhr-Nielsen, E:S. Rosschou, 2791 Dragør. 
Vældig godt bygget hund, fuldstændig kvadratisk, godt hoved, mørke øjne, tilpas længde, næsten 
parallel,smuk hals, god over og underlinie, godt kryds og haleansætning, velvinklet både for og bag, 
udmærkede brystforhold, dejligt væsen, tænder og tandstilling korrekt, pels og farve i orden, gode 
jordvindende bevægelser. 
1Å.2V.CK.  

16 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. 
Velbygget kvadratisk hund, godt hoved, parallelt, mørke øjne, tilpas længde, hals der passer til typen, god 
over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning og er velvinklet bagtil, kunne være en anelse bedre 
vinklet i fronten og derfor bør den også have mere forbryst, brystdybde og brede perfekt, væse, tænder og 
tandstilling i orden, pels og farve OK gode bevægelser som kunne have lidt mere drive. 
1Å.3V.CK.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
17 DKCH 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. 
Vældig godt bygget, kvadratisk championtæve, godt hoved, næsten parallelt mørke øjne, god over og 
underlinie, kryds og haleansætning OK, særdeles godt vinklet bagtil, kunne være lidt bedre vinklet foran, 
pels og farve er i orden, brystforhold glimrende, særdeles dejligt væsen, tænder og tandstilling korrekt, gode 
jordvindende bevægelser, går lidt trangt bagtil. 
1CH.2V.CK.BIK4.  

18 DKCH Sourcils Sweet Inspiration 17862/2005 f. 4.9.2005 
(Cave´s Count For Sure x Sourcils Lothorien) 
O&E:L.Vig, 2800 Lyngby. 
Yderst velbygget kvadratisk, championtæve med godt feminint udtryk, godt hoved der næsten er parallelt, 
mørke øjne, lidt luftige øreansætning, smuk hals, overlinien kunne være en anelse strammere, underlinien 
OK, kryds og haleansætning og vinkler er alle i odren, virkelig gode brystforhold, pels og farve er gode, 
væsen, tænder tandstilling korrekt, gode jordvindende og lige bevægelser. 
1CH.1V.CK.BIK2.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
19 Schnauzer-Huset Unique 18846/2006 f. 29.8.2006 
(Starlings Narnia x Starlings Napa Valley) 
O&E:L. Dahl Nielsen & P. Jørgensen, 9230 Svendstrup J. 
En velbygget ungtæve som er kvadratisk har tilpas hoved næsten parallel, mørke øjne, elegant hals, god 



over og underlinie, godt kryds, god haleansætning, glimrende vinklet i front, kunne være en smule bedre 
vinklet bagtil, brystforholdne for alderen i orden, pels og farve er gode, tænder, tandstilling og væsen i orden, 
gode jordvindende bevægelser. 
1UKK.2V.SL.  

20 Solimans Selma 20792/2006 f. 17.10.2006 
(Tajinastes Directo Al Grano x Solimans Grafitti) 
O:G. Hansen, E: I.-M. Kyng, 4581 Rørvig. 
En rimelig velbygget ungtæve som burde være en smule mere kvadratisk, godt hoved, som er noget 
uparallelt, mørke øjne, udmærket hals, overlinien kunne være strammere, underlinien er ok, krydset er en 
anelse afrunden haleansætning er dog korrekt, lige tilstrækkelig vinklet både for og bag, brystforholdene skal 
udvikles noget mere men er tilfredsstillende for alderen, pels og farve OK, tænder og tandstilling OK, 
udmærket væsen, bevægelserne er OK. 
1UKK.  

21 Solimans Sika 20795/2006 f. 17.10.2006 
(Tajinastes Directo Al Grano x Solimans Grafitti) 
O:G. Hansen, E: P. Vorbech H ansen & F. Hansen, 2730 Herlev. 
En velbygget kvadratisk ungtæve, med et rimeligt godt hoved, der dog kunne være mere parallelt, mørke 
øjne, nydelig hals, god over og underlinie, godt kryds og haleansætning, særdeles godt vinklet bagtil burde 
være lidt bedre vinklet fortil, pels og farve er OK, væsen, tænder og tandstilling OK, pæne rolige bevægelser 
der dog både mangler afskub og drive. 
1UKK.3V.  

22 Starlings Queen Of Hearts 22233/2006 f. 21.11.2006 
(Starlings Narnia x CH Helars Noilly Prat) 
O:M. Stæhr-Nielsen, E : G. Hagedorn, 2920 Charlottenlund. 
En meget velbygget kvadratisk unghund, rigtigt godt udtryk, tilpas langt hoved som er helt parallelt, gode 
mørke øjne, elegant hals, god over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, velvinklet for og bag, 
veludviklet brystforhold for alderen, pels og farve er OK, hunden er meget harmonisk, væsen, tænder og 
tandstilling korrekt, gode jordvindende bevægelser med masser af drive. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK3.  

23 Ugly Duckling´s Venus 14533/2006 f. 17.7.2006 
(CH Stubborn´s Dutch Game x Ugly Duckling´s Royal Danish Lady) 
O: P. & E. Nissen, G Skovshoved, 4500 Nykøbing Sj. 
Ej mødt. 

24 Josefine Beauharnais Knizete Sterne Cmku/Km 6939/06 f. 20.11.2006 
(Empire Weekend Wamfor x Borgia Lucretia Knizete Sternenhoch) 
O&E: K. Cechova, Czech Republic. 
Velbygget, kvadratisk tæve som har et godt hoved, parallelt mørke øjne, udmærket hals der passer til typen, 
overlinien bør være strammere underlinien er tilfredsstillende, perfekt kryds og god haleansætning, velvinklet 
både for og bag, for alderen fantastiske brystforhold, meget mørk i farven, pelsen er i orden, væsen, tænder 
og tandstilling korrekt, gode jordvindende bevægelser der dog er noget løs i fronten. 
1UKK.4V.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
25 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. 
Særdeles velbygget tæve kvadratisk med godt udtryk, godt hoved parallelt, mørke øjne, smuk hals, næsten 
lige ryglinie, god underlinie, korrekt haleansætning og kryds godt vinklet både for og bag, pels og farve er 
iorden, dejligt væsen, yderst harmonisk hund, desværre på nuværende mangler p1 i undermunden i begge 
sider så derfor får hunden en 2. pr. idag. 
2MK.  



26 Newgate´s Be Sweet Candy 07248/206 f. 13.4.2006 
(Klondaikes Gino Bartali x CH Klondaikes What´s Up) 
O: M. & O. Andersen, E: T. & H. Hansen, 4690 Haslev. 
Velbygget unghund kvadratisk, godt hoved, kunne godt være noget mere strukket, parallelt med mørke øjne, 
yderst elegant hals, meget feminin lidt blød over og underlinie, en anelse afrundet kryds med lidt lavt ansat 
haleansætning, rimelig vinklet både for og bag, korrekt pels og farve, tilfredsstillende brystforhold, dejligt 
væsen, tænder og tandstilling i orden, tilfredsstillende bevægelser dog lidt trangt bagtil. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
27 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. 
Velbygget, kvadratisk, rimeligt godt hoved, der burde være lidt længere og mere parallelt, gode mørke øjne, 
meget feminin, elegant hals, overlinien skal både være strammere og mere lige, kryds og haleansætning er i 
orden, vinklerne er tilfredsstillende, pels og farve OK, tænder, tandstilling og væsen OK, bevægelserne 
rækker lige noget trippende og mangler drive. 
1Å.2V.  

28 Hetina Amazing Girl 02256/2006 f. 23.1.2006 
(CH Klondaikes Quashew x Bånngass Shut Up And Kiss Me) 
O&E:T. & H. Hansen, 4690 Haslev. 
Rimeligt velbygget, hund som bør være mere kvadratisk, godt hoved næsten parallelt, mørke øjne, meget 
elegant hals, overlinien bør være strammere, krydset er en anelse afrundet, og derved er haleansætningen 
lidt lav, godt vinklet bagtil men for stejl i fronten, brystforhold udmærkede pels er meget uens i farven men 
ellers OK, væsenet er OK, desværre mangler hun en p1 i undermunden og får derfor en 2. pr. bevægelserne 
er OK. 
2Å.  

29 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. 
Yderst velbygget kvadratisk, harmonisk hund, godt hoved, langstrakt, gode mørke øjne, burde være en 
anelse parallel, smuk hals, korrekt over og underlinie, kryds og hale ansætning er perfekt, særdeles godt 
vinklet både for og bag, meget gode brystforhold, pels og farve er i orden, glimrende væsen, tænder og 
tandstilling korrekt, virkelig gode jordvindende bevægelse med godt afskub. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

30 Gebories Afrodite S 36694/2005 f. 17.4.2006 
(Helar´s Pole Position x Gebories X-Elle) 
O&E:G. Borg, Sverige. 
Ej mødt. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Starling stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr.: 7,12,15,22. 
Enopdrætsklasse hvor man tydelig ser opdrætteren intentioner, stramme med nogle rigtig gode hoveder, en 
rigtig kombination af kraft og elegance, alle hundene er i topklasse, pelsen er meget ensartet, lidt variation i 
farverne. 
Ærespræmie.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
31 Emmelina 03520/2007 f. 13.1.2007 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x Schnauzerlyst´s Heart Breaker) 
O:K. J. Larsen, E:K. Larsen, 5400 Bogense. 



Rimelig velbygget hvalp som burde være mere kvadratisk, godt hoved, parallelt, gode mørke øjne, 
tilfredsstillende hals, godt kryds og haleansætning, pænt vinklet både for og bag, pænt veludviklede 
brystforhold, pels og farve er i orden, korrekt bid, udmærket væsen, bevægelserne er naturligvis noget 
hvalpede men gode. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
32 DKCH 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. 
Yderst velbygget han, perfekt kvadratisk, virkeligt godt hoved, langstrakt, parallelt, mørke øjne, ørerne er lidt 
luftige, smuk hals, stærk overlinie, god underlinie, korrekt kryds og haleansætning, godt vinklet både for og 
bag, virkelige gode pels og farve, virkeligt godt forbryst, fast brystdybde og bredde, dejligt væsen, tænder og 
tandstilling er korrekt, virkelig gode jordvindende bevægelser med masser af drive en anelse mere åben i 
bagparten ønskes. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
33 Qualifica´s Bossanova 21506/2006 f. 4.11.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Fler Park Oriental Design) 
O: L. Brevad, E: S. Stangerup,4690 Haslev. 
Virkelig velbygget unghan, perfekt kvadratisk, godt udtryk, godt hoved som er parallelt, mørke øjne, elegant 
hals, god over og underlinie, udmærket kryds med korrekt haleansætning, velvinklet for alderen meget gode 
brystforhold, pels og farve er virkelig gode, gode sølvmarkeringer, udmærket væsen, tænder og tandstilling 
er korrekt, gode jordvindende bevægelser er en anelse trang bagtil. 
1UKK.1V.SL.  

34 Gunnar 12211/2006 f. 13.6.2006 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Præstekjær´s Diana) 
O: E. Henrichen,E:O. Schaltz,7830 Vinderup. 
Velbygget kvadratisk unghan, godt hoved, parallelt, mørke øjne, tilpas længde, halsen passer til typen, god 
overlinie, som godt kunne være en anelse stærkere, udmærket underlinie, godt kryds med god 
haleansætning, for vinkling er tilstrækkelig, bagvinkling bør være bedre, glimrende brystforhold, pels og farve 
er i orden, væsen er OK, tænder og tandstilling OK, bevægelserne er tilfredsstilende men mangler dog lidt 
afskub, går lidt trangt bagtil. 
1UKK.2V.SL.  

35 Aqui Wild Wiskers 02364/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 
O:D. Neertoft, E:I. Søgaard, 2660 Brøndby Strand. 
Velbygget kraftfuld og kvadratisk han, godt udtryk, udmærket hoved som burde være mere parallelt, gode 
mørke øjne, halsen kunne have noget mere elegance over og underlinie OK kryds og haleansætning OK 
udmærket vinklet bagtil men bør være bedre vinklet i fronten, meget veludviklet brystforhold, pels og farve er 
OK udmærket væsen, bevæger sig med manglende drive og tripper lidt. 
1MK.1V.  

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
36 Aqui Something Special 12819/2003 f. 21.6.2003 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Aqui In The Mood) 
O:D. Neertoft, E: L. Irgens, 2750 Ballerup. 
Ej mødt. 

37 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. 
Velbygget kvadratisk han godt langstrakt hoved, dejlige mørke øjne, burde være parallel i overlinien, halsen 
passer til typen, overlinien skal være strammere og mer lige, underlinien er OK, godt kryds med korrekt 



haleansætning, udmærket bagtil bedre vinklet i fronten ønskes, god brystbredde og dybde, forbrystet kunne 
være en anelse mere tydelig, pels og farve er OK, væsen, tandstilling OK, gode jordvindende bevægelser, 
en anelse trange bagtil. 
1Å.2V.  

38 Nero-Argento´s SalUto´s Di Salento 06172/2003 f. 8.4.2003 
(CH Nero-Argento´s Alfa Romero x Nero-Argento´s Ecco Emanuela) 
O: A. Lange, E: J. Ammondsen, 9900 Frederikshavn. 
En stor men velbygget kvadratisk han, godt hoved, bør være mere parallelt, mørke øjne, udmærket hals, god 
over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, udmærket vinklet bagtil, men er for stejl i fronten, 
brystbredde og dybde er OK, men mangler forbryst, udmærket væsen, korrekte tænder og tandstilling, 
tilfredsstillende bevægelser har et meget godt afskub men er yderst trippende på forbenene. 
1Å.1V.  

39 Nero-Argento´s Evviva Enzo 15827/2005 f. 30.7.2005 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Nero-Argento´s Madonna) 
O&E:A. Lange, 7430 Ikast. 
Yderst velbygget og kvadratisk hund, virkeligt godt hoved som er parallelt og med mørke øjne, smuk hals, 
meget fin overlinie, god underlinie, korrekt kryds god haleansætning, velvinklet, pæne brystforhold, pels og 
farve OK virkelig godt væsen, desværre mangler den p1 i venstre undermund. 
1Å.3V.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
40 Qualifica´s Belladonna 21507/2006 f. 4.11.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Fler Park Oriental Design) 
O&E: L. Brevad, 4295 Stenlille. 
Ej mødt. 

41 Qualifica´s Best Wishes 21508/2006 f. 4.11.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Fler Park Oriental Design) 
O: L. Brevad, E: T. Ahlstrøm, 2650 Hvidovre. 
Ej mødt. 

42 Sailer´s Ko Stephani 18956/2006 f. 16.3.2006 
(CH Peacemaker´s Noble Desailers x CH sailer´s Hf Olga) 
O:D. Reis De Carvalho, E: D. Neertoft, 2720 Vanløse. 
Yderst velbygget kvadratisk tæve med godt feminint hoved. parallel, god længde med mørke øjne, elegant 
hals, god over og underlinie, kryds og haleansætning er iorden, velvinklet bpde for og bag, pænt udviklede 
brystforhold, pels og farve er OK, udmærket væsen, tænder og tandstilling korrekt, gode jordvindende lige 
bevægelser med både afskub og drive. 
1UKK.1V.CK.BIK2.  

43 Nero-Argento´s Hey Monica Bellucci 12155/2006 f. 17.6.2006 
(Scedir Xhansolo-Na x Nero-Argento´s Perla Fantastica) 
O:A. Lange, E: J. Petersen. 
Velbygget og perfekt kvadratisk, har godt hoved, mørke øjne, parallel, elegant hals, god over og underlinie, 
kryds og haleansætning er iorden, godt vinklet bagtil, bør være bedre vinklet, god pels og farve, tilstrækkelig 
udviklet brystforhold, godt væsen, tænder og tandstilling korrekt, udmærket bevægelser mangler lidt afskub. 
1UKK.2V.CK.BIK3.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
44 Aqui Wild Fun 02367/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 
O&E:D. Neertoft, 2605 Brøndby. 
Rimelig velbygget kvadratisk med godt hoved, dejlige mørke øjne, næsten parallele, nydelig hals, god over 
og underlinie, tilstrækkeligt kryds hvor haleansætningen er god, bør være bedre vinklet i fronten, 



tilfredsstillende i bag vinkling, pels og farve er OK, brystforholdene er tilstrækkelig, udmærket væsen, tænder 
og tandstilling OK, udmærkede bevægelser. 
1MK.3V.  

45 Aqui Wild Dance 02368/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 
O:D. Neertoft, E: P. Eriksen, 3200 Helsinge. 
Kvadratisk velbygget tæve med godt hoved tilpas langstrakt, parallelt, mørke øjne, god over og underlinie, 
god kryds med korrekt haleansætning, godt vinklet for og bag, pels og farve OK, dejligt væsen, tænder og 
tandstilling OK, udmærkede bevægelser. 
1MK.2V.CK.  

46 Præstekjær´s Isadora 05526/206 f. 20.3.2006 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Præstekjær´s Blanca) 
O:J. Præstekjær, E:A. Lange,7480 Vildbjerg. 
Meget velbygget kvadratisk tæve, godt feminint udtryk, glimrende hoved, parallelt med mørke øjne, smuk 
hals, god over og underlinie, godt kryds med korrekt haleansætning, godt vinklet både for og bag, 
brystforholdene er gode pels og farve OK, væsen og tænder korrekt, gode jordvindende bevægelser med 
godt drive. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
47 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. 
Rimelig velbygget tæve som burde være mere kvadratisk, rimeligt hoved hvor paralleliteten bør være bedre, 
mørke øjne, udmærket hals, bør have strammere ryg, underlinien er i orden, kryds og haleansætning OK, 
udmærket vinklet bagtil, stejl i fronten, brystforholdene rækker, sølv farven bør være mere tydelig, pelsen er 
OK, udmærket væsen, mangler p1 i højre undermund, bevægelserne iorden men mangler drive. 
2Å.  

48 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.  
Velbygget og kvadratisk, i stor størrelse men ikke for stor, godt hoved, god parallelitet, mørke øjne, halsen 
kunne godt være lidt mere elegant, god over og underlinie, kryds og haleansætning er i orden, 
brystforholdene er gode, kunne være lidt mere markant i sin sølv farve, pelsen OK, væsen, tænder og 
tandstilling OK, gode bevægelser med godt afskub. 
1Å.1V.CK.  

49 Negro-Plata Aquinas Dolce Vita 22181/2005 11.11.2005 
(CH Tetu Evita´s Sir Connery x Klondaikes Xotic) 
O&E: L. Talbi, 4690 Haslev. 
Rimeligt velbygget hund, knap nok kvadratisk, rimeligt godt hoved, parallelt med mørke øjne, halsen burde 
være mere elegant, hunden er i stand overbygget har en blød overlinie, underlinien OK, krydset er lidt 
afrundet og halen lidt lavt ansat, brystforholdene OK vinklerne bør være mere markerede, væsen, tænder og 
tandstilling OK, bevægelserne rækker lige til men der mangler afskub og drive. 
2Å.  

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
50 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. 
Meget velbygget kvadratisk senior som holder sig virkelig godt, godt langstrakt hoved, parallelt med mørke 
øjne, noget højt stillet ører, smuk hals, stærk over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, velvinklet 
både for og bag, rigtigt udviklet forbryst god brystdybde og bredde, udmærket væsen, tænder og tandstilling 



OK for alderen, meget velgående med drive. 
1S.1V.CK.BIK4.Bedste Senior. 

VETERANKLASSE tæver sort/sølv 
51 DKCH Nero Argento's Bella Bellissima 00669/97 f. 2.01.1997  
(CH Nelsen-Poemel V.D'nOppasser x CH ScedirShirley Tempol-Na) 
O :A,Lange, E: D. Nielsen, 8600 Silkeborg. 
Meget velbygget veteran, som holder sig utrolig godt, kvadratisk, godt hoved, som kunne være lidt mere 
parallelt, mørke øjne, elegant hals, god over og underlinie, godt bryst, lidt haleansætning, godt vinklet både 
for og bag, god brystdybde og bredde kunne have et bedre forbryst, pelsen er i orden, og sølvfarven er for 
alderen OK, godt væsen, tænder og tandstilling OK med attest, gode jordvindende bevægelser, en yderst 
velholdt hund. 
1V.1V.CK.Bedste Veteran. 

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr.32,44,45,50. 
En opdrætsklasse af velbyggede hunde, perfekt kvadratiske, ualmindelige gode hoveder, gode vinkler, 
sølvfarven er rigtig god og udtalt, så det er tydeligt at opdrætteren har intentioner. 
Ærespræmie. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

HVALPEKLASSE tæver sort 
52 Alex Dolina Rivendell Ka-Vanaga 13512/2007 f. 10.1.2007 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Belladonna Tuk Baroness Of Dolina R) 
O:A. Adamik, E:U. M. Hald Hansen, 3300 Frederiksværk. 
En velbygget hvalp kvadratisk med godt hoved, langstrakt og parallelt, smuk hals, god over og underlinie, 
veludviklet for og bag, pels og farve er OK, godt udviklet hund for alderen, bevægelser OK. 
SL.Bedste Hvalp. 

 
CHAMPIONKLASSE hanner sort 
53 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. 
Yderst velbygget kvadratisk med godt langstrakt hoved, parallelt hoved linie, mørke øjne, elegant hals, god 
over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, vinklerne er gode både for og bag, brystforholdene er 
OK, pels og farve er fin, godt væsen, tænder og tandstilling korrekt, velgående med masser af drive. 
1CH.1V.CK.BIK3.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
54 Chinon´s Amaretto 17137/2006 f. 28.8.2006 
(CH Chinon´s U-Turn x Chinon´s Tax Free) 
O&E: H. Agerskov, 3390 Hundested. 
En ualmindelig velbygget han, for alderen meget veludviklet, perfekt kvadrat godt hoved, parallelt, gode 
mørke øjne, smuk hals, god over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, korrekt vinklet både for og 
bag, for alderen fin udvikling af brystforhold, pels og farver er glimrende, væsen OK, tænder og tandstilling 
korrekt, ualmindelig gode bevægelser med masser af drive. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.  

MELLEMKLASSE hanner sort 
55 Elkost Head Hunter 21778/2006 f. 12.2.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Salamanka´s Deutsche Marka) 
O:V. & E.S. Tonkova, E:T. Schultheiss. 
En yderst velbygget kvadratisk han som har et rigtigt godt hoved, smuk hals, stærk over og underlinie, 
korrekt kryds og haleansætning, godt vinklet både for og bag, pels og farve iorden, brystforholdene OK, 



tænder, tandstillinng og væsen i orden, meget velgående med gode lige bevægelse med godt afskub. 
1MK.1V.CK.BIK1.CERT.BIR.  

57Chinon´s Golden Opportunitry 08398/2006 f. 23.4.2006 
(Chinon´s Tornado x CH Chinon´s Pina Colada) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Virkelig velbygget og kvadratisk, godt hoved, der næten er parallelt, gode mørke øjne, smuk hals, god over 
og underlinie, korrekt hale og ansætning og kryds, godt vinklet både for og bag, fine brystformer, pels og 
farve iorden, dejligt væsen, tænder og tandstilling korrekt, virkelig gode jordvindende bevægelser med godt 
drive og fremragende afsæt. 
1MK.2V.CK.  

ÅBENKLASSE hanner sort 
56 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. 
En yderst velbygget kvadratisk maskulin han, virkeligt godt hoved som er parallelt med dejlige mørke øjne, 
flot hals som passer til hunden, god over og underlinie, korrekt kryds og fin haleansætning, velvinklet, virkelig 
god pels og farve, meget veludviklede brystforhold, rigtigt godt frobryst, dejligt væsen, tænder, tandstilling 
OK, meget velgående lige med drive. 
1Å.1V.CK.BIK4.  

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
58 DKCH Matica´s En Vogue 18380/2005 f. 8.9.2006 
(CH Xcalibur Van De Koekshove x Mohner´s Against All Odds) 
O&E: C. & M. Heinze, 2690 Karlslunde. 
Meget velbygget, kvadratisk tæve, godt hoved, feminint udtryk, parallelt, gode mørke øjne, halen passer til 
typen, overlinien kunne godt være en anelse strammere, underlinien godt nok, godt vinklet både for og bag, 
nydeligt udviklet brystforhold, pels og farver er i orden, dejligt væsen, tænder og tandstilling korrekt, 
særdeles gode bevægelser, lige med godt afskub. 
1CH.3V.CK.BIK3.  

59 DKCH 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. 
Virkelig velbygget kvadratisk, godt hoved som er parallelt tilpas længde gode mørke øjne, glimrende 
overlinie, underlinie også god, elegant hals, bagvinklerne er perfekte, forvinklerne kunne være en anelse 
bedre, pels og farve er iorden, brystforholdene er meget tilpasse, har et dejligt væsen, tænder og tandstilling 
iorden, velgående bevægelser med passende afskub. 
1CH1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert. 

60 DKCH 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. 
Yderst velbygget kvadratisk tæve med godt hoved, næsten parallelt med mørke øjne, meget elegant hals, 
rimelig overlinie som dog kunne være mere lige, tilfredsstillende kryds med god haleansætning, velvinklet 
både for og bag, gode brystforhold, dejlig pels og farve, udmærket væsen, sidste molar i højre undermund 
mangler, særdeles gode velafbalancerede bevægelser løber helt lige. 
1CH.4V.  

61 DKCH Chinon´s Tax Free 05274/2004 
(CH Hilgirt-Jebema´s Opera Ghost x CH Chinon´s Let´s Boogie) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested.  
Meget velbygget velproportioneret kvadratisk med et meget feminint hoved parallelt og med næsten helt 
mørke øjne, elegant hals, god over og underlinie, godt kryds og haleansætning, velvinklet både for og bag, 
pænt forbryst, dybde og bredde iorden, pels og farve er OK, væsen og tandstilling iorden, ydesrt velgående 



med meget lige bevægelser, glimrende afskub og godt drive. 
1CH.2V.CK.BIK2.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
62 Chinon´s Al Dente 17133/2006 f. 28.8.2006 
(CH Chinon´s U-Turn x CH Chinon´s Tax free) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Velbygget kvadratisk, godt hoved der er parallelt med mørke øjne, elegant hals, god overlinie, glimrende 
underlinie, godt kryds med korrekt haleansætning, velvinklet for og bag, særdeles god brystdybde, 
udmærket bredde og forbryst, pels og farve er iorden, væsen godt, tænder og tandstilling korrekt, velgående 
i sine bevægelser, løber lig og har et nydeligt drive. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK4.CERT.  

MELLEMKLASSE tæver sort 
63 Birli´s Kazandra Black Sombrero 05130/2006 f. 8.3.2006 
(Insurgent Black Samba x D´Kira Vom Heidekorbchen) 
O&E: B. Jacobsen, 4920 Søllested. 

Yderst velbygget og kvadratisk, godt langstrakt hoved, næsten parallelt med mørke øjne, meget elegant 
hals, god over og underlinie, korrekt kryds og haleansætning, særdeles velvinklet både for og bag, for 
alderen udmærkede brystforhold, væsen, tænder og tandstilling OK, udmærkede bevægelser med pænt 
afskub, løber en anelse snævert på bagbenene. 
1MK.1V.CK.  

OPDRÆTSKLASSE sort 
Kennel Chinon stiller en opdrætsklasse bestående af kat. nr. 54,57,61,62. 
En yderst ensartet opdrætsklasse, godt bygget, korrekt kvadratiske, glimrende hoveder, de er alle godt 
vinklede, korrekte udtryk for dværgschnauzer, pels og farve er i orden. 
Ærespræmie.  

 

 


