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DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV  

BABYKLASSE tæver sort/sølv 
1 Always On My Mind z Dixie 18088/2007 f. 30.4.2007 
(Noble Moment´s Atman x CH Tropical Night Z Dixie) 
O:M. Sindelarova, E:L. Bach & J. M. Nielsen, 7430 Ikast. 
Meget lovende, fine proportioner, veludviklet for sin alder, godt hoved og udtryk, god hels, moderat vinklet 
frem, veludviklet krop for alderen, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive, herligt temperament. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
2 Tetu Pavarotti 03092/2007 f. 28.1.2007 
(CH Express Man Rezlark x CH Klondaikes Always On My Mind) 
O:H. & J. Rehder, E: K. Dige Olsen, 4220 Korsør. 
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Meget got type men meget schnauzer præg, på den store side, maskulint hoved, fin længde, noget litet 
markeret stop, vackre øjne, god hals, veludviklet krop, som er noget lang i lænden, moderat vinklet frem og 
bag, bevæger sig harmonisk fra siden, men noget kohaset bag, lovende pels. 
SL.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner sort/sølv 
3 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. 
Meget gd type, kraftfuld, fin størrelse, maskulin, men noget kraftigt hoved, moderat stop, en aning skalle 
kraftfuld hals med god storlek, noget kort og stejl overarm, meget god krop, som ikke behøver at blive 
kraftigere, meget god over og underlinie, velkonstrueret bagpart, god pels, bevæger sig med god drive bag 
men med noget korte firbensrørelser. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
4 Rotfeld´s Aston 21968/2006 f. 25.11.2006 
(CH Never Forget´s Centurionclick x Ljubimyi Borodach Amaliya A Rosebud) 
O&E:M. Sørensen, 5550 Langeskov. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
5 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.Typefuld men for stor kraftfuld han, maskulint hoved med 
godt udtryk, velplacerede ører, noget kort hals, acceptabel skulder, bra overarm, veludviklet krop, moderat 
vinklet bag, gode benstammer, bevæger med for korte steg, sligt at der ikke blier nok flyet i bevægelsen, 
halen for tæt over ryggen, strid pels. 
2MK.  
 
6 Nero-Argento´s Igino L`italiano 14132/2006 f. 5.7.2006 
(Scedir Xhansolo-Na x CH Nero-Argento´s Lotus L´amabile) 
O&E:A. Lange, 7480 Vildbjerg. 
Stilfuld meget god type, på den større side, godt hoved med tilstrækkelig masse i snuden, noget runde øjne, 
velplacerede ører, god hals noget stejl skulder, god overarm meget god overlinie, kroppen trænger på tid på 
at få mere dybde, velkonstrueret bagpart, noget stram hale, bevæger sig med fint drive set fra siden men 
noget løs og bredt i fronten. 
1MK.1V.  

7 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. 
Meget god type, godt kønspræg, godt hoved af fin længde, moderat snudeparti velmarkeret stop, 
tilstrækkelig hals, noget stejl og fremskudt front, veludviklet krop, en aning lang i lænden, noget kort og 
affaldende kryds, somgier smal lårbredde, moderat knævinkel, kort fin hals, bevæger sig med tilstrækkelig 
drive, god pelskvalitet. 
1Å.2V.  

8 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. 
Meget god fin størrelse og fin proportioner, godt hoved og udtryk, velplacerede ører, tilstrækkelig hals, en 
aning kort og stejl overarm, veludviklet krop, noget affaldende kryds, moderat knævinklet, harmoniske 
bevægelser, tilstrækkelig strid pels. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.  



CHAMPIONKLASSE tæver sort/sølv  
9 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. 
Meget god type, fin størrelse, feminin, helheten forstørres af et for liten hoved til den kraftige krop, gode 
detaljer i hovedet, godt udtryk, noget store ører, god hals, tilstrækkelig vinklet front noget bred i fronten, 
veludviklet krop, noget affaldende kryds, ellers velvinklet bagpart, moderat benstammer, gode bevægelser 
på dagen ikke helt i pels. 
1CH.1V. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv  
10 Chinon´s Bianca Castafiore 01585/2006 f. 30.12.2006 
(Chinon´s Tornado x CH Jebema´s Nite N Buenos Aires) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested. 
Meget god type, fin størrelse, fine proportioner, godt hoved, moderat stop, godt udtryk, noget luftige ører, 
god hals, tilstrækkelig vinklet men med noget fremskudt front, god krop for alderen, fin over og underlinie, 
velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive men noget løs i fronten og trangt bag, meget lovende 
pelskvalitet. 
1UKK.1V.SL.  

11 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. 
Meget god type, fin størrelse, tilstrækkelig feminin, godt hoved moderat snudeparti, meget godt udtryk, god 
hals, noget stejl front, som vises også i bevægelse, fin overlinie, krop som fortsat trænger til dybde, kort 
kryds, ellers godt vinklet bagpart, bevæger sig med fint drive bag, men noget stiv i fronten, lovende 
pelskvalitet. 
1UKK.2V.  

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
12 Dan-Schanuz Fie 05263/2006 f. 14.3.2006 
(CH Northstar´s Midnight Sun x Dan-Schanuz Camilla) 
O&E:K. Dige Olsen, 4220 Korsør. 
God type fin størrelse, men noget for kraftig krop, godt hoved, moderat masse, fine øjne, god hals, 
tilstrækkelig hals, noget knap vinklet frem og bag, bevæger sig med noget korte steg, på dagen ikke i 
udstillingspels. 
2MK.  

13 Aqui Wild Fun 02367/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 
O&E:D. Neertoft, 2605 Brøndby. 
Meget god type, fin størrelse, fine proportioner, meget godt hoved og udtryk, god hals, veludviklet krop af fin 
længde, meget godt hoved, noget stejl overarm tilstrækkelig vinklet bagparti, noget stram hale, bevæger sig 
med fint drive. 
1MK.3V.  

14 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. 
Meget god type, fin størrelse, fine proportioner, godt hoved af tilstrækkelig længde og med masse vackre 
øjne, hals af tilstrækkelig længde, tilstrækkelig vinklet men noget fremskudt frem, veludviklet krop, en aning 
af fallende kryds, godt vinklet bag, harmoniske bevægelser, men noget smal i fronten, god pelskvalitet. 
1MK.2V.CK.BIK3.  

15 Qualifica´s Angel Of Dreams 20872/2005 f. 22.10.2005 
(CH Chottans In Your Dreams x CH Flerpark Oriental Design) 



O:L. Brevad,E: M. Sørensen, 5550 Langeskov. 
Ej mødt. 

16 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 god type og størrelse, fine proportioner, godt hoved med tilsttrækkelig længde og velmarkeret stop, 
meget god hals, godt vinklet frem og bagpart, fin overlinie, tilstrækkelig kropsmasse, harmoniske bevægelser 
men noget bredt frem, meget god kropsåels. 
1MK.1V.CK.BIK2.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
17 Negro-Plata Aquinas Dolce Vita 22181/2005 f. 11.11.2005 
(CH Tetu Evita Sir Connery x Klondaikes Xotic) 
O&E:L. Talbi, 4690 Haslev. 
God type og fin størrelse, feminin, god hoved og udtryk, noget rund skalle, hals af moderat længde, stejl og 
fremskudt front, kraftfuld krop men noget affaldende kryds, smal lårbredde men velvinklet knæ og haser, 
bevæger sig med noget korte steg og bred i fronten, meget god pelskvalitet på kroppen, trevligt 
temperament. 
2Å. 

18 Klondaikes Pandora 09240/2006 f. 29.4.2006 
(CH Northstar´s Midnight Sun x Klondaikes Xquisite) 
O:N. & B. Jordal, E: B. & N. Jordal & C. Bøgvad, 4660 Store Heddinge.  
Meget god type og model, fin størrelse, meget godt hoved og udtryk, hals af fin længde, fremskudt og stejl 
skulder men god overarm, veludviklet krop, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive men noget 
trangt bag og bred i fronten meget god pels og farve. 
1Å.3V.CK.  

19 Tetu Karaoke Girl 14185/2004 f. 27.6.2004 
(Ruedesheim´s Boomerang x CH Scedir Evitaperon-Na) 
O&E: H. & J. Rehder, 4100 Ringsted. 
Meget god type, fin størrelse, velkonstrueret hoved med fint udtryk, noget trangt bid, hals af fin længde, 
tilstrækkelig vinklet men noget fremskudt front, meget veludviklet krop, godt vinklet bagpart, men noget 
affaldende kryds som vises under bevægelse, bevæger sig med tilstrækkelig drive men noget trangt frem og 
bag. 
1Å.4V. 

20 NOCH Pricilla Av Cirsium N 08965/04 f. 18.4.2004 
(- x -) 
O&E: O. Ødegaard, Norge. 
Velkonstrueret tispe på den absolutte største siden, meget godt hoved og udtryk, med tilstrækkelig længde, 
velplaceret hals, harmonisk men moderat vinklet frem og bag, fin overlinie, moderat kropsmasse og dybde, 
bevæger sig med herlig drive specielt bag noget padlende i fronten. 
1Å.2V.CK.BIK4.  

21 Aqui Wild Dance 02368/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 
O&E:D. Neertoft,E: P. % K. Eriksen, 3200 Helsinge. 
Meget god type og størrelse, meget gode proportioner, meget godt hoved, med herlig længde, god hals, 
tilstrækkelig vinklet men med fremskudt front, veludviklet krop, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint 
drive men noget bredt i fronten god pelskvalitet på kroppen. 
1Å.1V.CK.BIK1.CERT.BIM.  

SENIORKLASSE tæver sort/sølv 
22 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. 
Kraftfuld og fint udtryk og hoved, god hals, kraftfuld krop, tilstrækkelig vinklet frem og bag, noget vel kraftig 
krop rør sig tilstrækkelig drive frem og bag, meget god pels. 
1S.1V.  

DVÆRGSCHNAUZER SORT 

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
23 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. 
Velkonstrueret champion, på den større siden, med godt hoved og udtryk, vackre øjne, meget god hals og 
krop, velvinklet frem og bag, bevæger sig med god drive set fra siden, noget løst frem og bag, meget god 
pelskvalitet. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
24 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. 
Meget god type på den større siden, maskulint hoved af tilstrækkelig længde og masse, meget god hals, 
harmonisk og tilstrækkelig vinklet frem og bag, veludviklet krop, meget god overlinie, bevæger sig stabilt med 
fint drive. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.CERT.  

25 Dave 00299/2007 f. 28.11.2007 
(CH Insurgent Black Samba x Klanen´s Watch It) 
O:E. M. Jensen, E: D. F. C. Petersen, 4690 Haslev. 
Liten hanhund af meget god type og fine proportioner, godt hoved og udtryk, men hovedet kunne have noget 
mere længde, god hals, veludviklet krop, stejl og fremskudt front forstyrrer helheten og under bevægelser, 
tilstrækkelig drive bag, pelsen ikke i udstillingskondition. 
2UKK. 

CHAMPIONKLASSE tæver sort 
26 DKCH DEVDHCH DECH 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. 
Meget god type af fin størrelse, fine proportioner, godt hoved og udtryk, fin hals, veludviklet krop, bevæger 
sig med fint drive noget bredt i fronten, meget god pels på kroppen. 
1CH.2V.CK.BIK3. 

45 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 god type, harmonisk bygget, på den større siden, meget godt hoved med tilstrækkelig længde, fin 
hals, veludviklet krop, moderat men harmonisk vinklet frem og bag, bevæger sig med fint drive, god pels og 
farve. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert.  

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
27Chinon´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. 
Meget god type og god størrelse, fine kropsproportioner, meget godt hoved, god hals, velvinklet men noget 



fremskudt front, veludviklet krop, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med korte steg men tilstrækkelig 
fremdrift. 
1UKK.1V.SL.  

28 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. 
Meget godt udtryk og fin størrelse, godt hoved fin skalle, noget smalt noseparti, en aning tunge ører, meget 
god hals og rejsning, velvinklet men med noget fremskudt front, meget god krop, bevæger sig med 
tilstrækkelig drive fra siden, trangt bag og løst i fronten meget god pels på kroppen. 
1Å.1V.  

VETERANKLASSE tæver sort 
29 Coelio´s Arabian Sisila 05263/1997 f. 3.3.1997 
(CH Kanobi Arabian Night x Klondaikes Varese) 
O&E: M.-L. Ricard, 2900 Hellerup. 
Meget velholdt veteran, meget god type velkonstrueret meget godt hoved med fint stop, god hals, og krop 
harmonisk vinklet frem og bag, bevæger sig meget godt fra siden, noget bredt i fronten, meget god pels. 
1V.1V.CK.BIK2.Bedste Veteran. 

OPDRÆTSKLASSE sort/sølv 
Kennel Aqui stiller en opdrætskalsse bestående af kat. nr. : 3,13,21 22. 
En typefuld gruppe med 3 kombinationer, alle med typisk schnauzerpræg, gennemgående kraftfulde 
hoveder, mørke øjne, godt udtryk, gennemgående gode bevægelser fra siden, gode pelse på alle. 
respræmie.  

DVÆRGSCHNAUZER HVID  

CHAMPIONKLASSE hanner hvid 
30 DKCH KBHV06 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. 
Meget god type, på den absolutte siden, kraftfuld hoved, som kunne være noget ædlere, meget god hals, 
velkonstrueret men en aning fremskudt, veludviklet krop, fin overlinie, lidt affaldende kryds og noget knapt 
vinklet bag, bevæger sig med fint drive set fra siden men noget trangt bag, god pelskvalitet og tilstrækkelig 
ren i farven. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.  

UNGHUNDE KLASSE hanner hvid 
31 Præstekjær´s Jaime 00782/2007 f. 28.12.2006 
(CH Made In Spain Utopia x CH Hassanhill´s Bedford Bell) 
O:J. Præstekjær, E: A. Hermannsdottir, Island. 
Meget god type på den større siden veludviklet for sin alder godt hoved mycket kraftfuld skalle, tilstrækkelig 
længde, meget god hals, velvinklet men med noget fremskudt front, kort fin krop som er tilstrækkelig udviklet 
for sin alder, noget affaldende kryds og knapt vinklet bag, bevæger sig med fint drive set fra siden men 
fortsat løst i fronten, lovende pelskvalitet men fortsat noget mjuk. 
1UKK.1V.SL.  

CHAMPIONKLASSE tæver hvid 
32 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. 
Meget god type af fin størrelse, godt hoved, som kunne have noget mere strukt, mørke fine øjne, fin hals, 
fremskudt noget stejl front, krop af fin bredde men mangler noget dybde, tilstrækkelig vinklet bag, bevæger 
sig med godt drive set fra siden, noget bredt i fronten, god pelskvalitet og farve. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.Klubcert.  



DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

BABYKLASSE tæver peber/salt 
33 Starlings Savoy Truffle 15600/2007 7.6.2007 
(CH Wellingley What About It x CH Starlings Impala) 
O:M. Stæhr-Nielsen, E: K. Hoel, 3630 Jægerspris. 
4 måneder meget lovende fine proportioner, meget godt hoved, vackre øjne, godt vinklet frem, velvinklet 
bag, harmonisk krop for alderen, bevæger sig med fint drive, lovende pelskvalitet. 
SL.Bedste Baby. 

HVALPEKLASSE hanner peber/salt 
34 Schnauzer-Huset Wish Me Luch 09197/2007 f.21.3.2007 
(CH Starlings Narnia x CH Helar´s Napa Valley) 
O&E:L. Dahl Nielsen & P.U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
Meget lovende meget fine detaljer, fine proportioner, meget godt hoved og udtryk, velplacerede ører, fin 
hals, vældig fin krop for alderen, harmonisk vinklet frem og bag, bevæger sig godt når den vil. 
SL.Bedste Hvalp. 

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
35 Schnauzer-Huset Win It All 09192/2007 f.21.3.2007 
(CH Starlings Narnia x CH Helar´s Napa Valley) 
O&E:L. Dahl Nielsen & P.U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
Meget lovende gode proportioner mange fine detaljer, godt hoved med tilstrækkelig længde, fint udtryk, hals 
af fin længde, veludviklet krop for alderen, harmonisk moderat vinklet frem og bag, bevæger sig godt når den 
vil, lovende pelskvalitet. 
SL.  

36 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. 
Lovende hvalp fin størrelse, godt hoved og udtryk, vackre øjne, god hals, tilstrækkelig vinklet frem, kraftig 
krop, tilstrækkelig udviklet bagpart, bevæger sig med fint drive når han vil, lovende pelskvalitet. 
SL.  
 
CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
37 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. 
Champion på den større siden, men med mye schnauzerpræg, meget godt hoved og udtryk, god hals, 
harmonisk vinklet frem og bag, bevæger sig med fint drive meget god pelskvalitet. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIM.Klubcert.  

38 DKCH Sourcils Master Meriadoc 19655/2004 f. 26.9.2004 
(CH Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Meget god champion, på den større siden, fine proportioner, maskulint hoved og udtryk, meget god hals, 
veludviklet krop, en aning stejl front, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive, meget god 
pelskvalitet på kroppen. 
1CH.2V.CK.BIK3.  

UNGHUNDEKLASSE hanner peber/salt 
39 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. 
Meget god type, kraftig han, maskulint med godt hoved, kraftig hals og krop, noget stejl overarm, noget 
affaldende kryds, velvinklet bagpart, men står og går noget understelt, bevæger sig ellers med fint drive, god 



pelskvalitet på kroppen, noget mjyk på ben. 
1UKK.1V.SL.  

MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
40 Starlings Poochie 00059/2006 f. 2.1.2005 
(CH Schnauzer-Huset Romano x CH Starlings Impala) 
O&E: M. Stærh-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Meget god type, fin størrelse kraftfuld, godt hoved og udtryk, hals af fin længde, moderat men harmonisk 
vinklet frem og bag, veludviklet krop, bevæger sig med fint drive, og stabilitet, meget god pelskvalitet på 
kroppen. 
1MK.1V.CK.BIK4.  

41 Klondaikes Magic Mystery Tour 21269/2005 f. 31.10.2005 
(CH Klondaikes Sorcery x CH Klondaikes Magic May Lili Mimi) 
O&E:N. & B. Jordal, 2400 København NV. 
Meget god type af fin størrelse, godt hoved med tilstrækkelig længde, hals af fin længde, tilstrækkelig vinklet, 
men noget fremskudt front, veludviklet krop en aning long i lænden, herlig hale placering, velkonstrueret 
bagpart, bevæger sig med fint drive men noget løst i fronten. 
1MK.2V.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
42 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. 
Meget god type, fin størrelse, meget godt hoved med herlig længde og udtryk, god hals og front men noget 
stejl overarm, kort fin krop, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive, herlig krops pels, noget stram 
hale. 
1Å.1V.CK.BIK2.CERT.  

43 Klondaikes Hot Shot 08591/2004 f. 19.4.2004 
(CH Klondaikes Qondor x Klondaikes Antartica) 
O:N. & B. Jordal, E: P. Jensen & S. Frederiksen, 2300 København S. 
På den større side af god tpe, kraftfuld hoved, men noget kort snudeparti, god hals, velvinklet men noget 
fremskudt front, kraftfuld krop, en aning long i ryggen, velkonstrueret bagpart, noget flade poter, bevæger 
med noget knapt steg og bredt i fronten, meget god pelskvalitet ikke helt OK idag. 
2Å.  

44 Sourcils Lembas 04765/2003 f. 22.3.2003 
(CH Starlings Dakota x CH Sourcils Bouquet Garni) 
O:L. Vig, E: B. Juul, 3060 Espergærde. 
Meget god type maskulin og kraftfuld, godt hoved med fint udtryk, hals af fin længde, kraftfuld krop, fin 
overlinie noget fremskudt front, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive stanilt frem og bag, god 
pelskvalitet men ikke helt ren i farven. 
1Å.2V.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt  
46 DKCH Helar´s Napa Valley 18813/2002 f. 16.10.2002 
(CH Dialynne Leveller From Risepark x CH Starlings Berwick-Upon-Tweed) 
O:H. Gadeberg & L. Hansen, E: L. Dahl Nielsen & P. Ulmer Sørensen, 9230 Svenstrup J. 
Meget god type, fin størrelse, godt hoved og udtryk, fin hals, veludviklet krop, moderat vinklet frem og bag, 
viser sig ikke fra sin bedste side idag, falder noget i fronten i rørelser. 
1CH.2V.  

47 DKCH Sourcils Sweet Inspiration 17862/2005 f. 4.9.2005 
(Cave´s Count For Sure x Sourcils Lothorien) 
O&E:L.Vig, 2800 Lyngby. 



Meget fin type fin størrelse, hoved af god længde, og fine linier, velplacerede ører, god hals og krop, noget 
knap vinklet frem, velkonstrueret bagpart, bevæger sig med fint drive men noget smalt fremme. 
1CH.1V.CK.BIK1.BIR.  

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt  
48 Starlings Que Sera Sera 22232/2006 f. 21.11.2006 
(Starlings Narnia x CH Helars Noilly Prat) 
O&E:M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
Meget god type, fin størrelse godt hoved med fin længde, meget god hals, veludviklet krop, velvinklet frem 
og bag, bevæger sig med god drive, god pelskvalitet. 
1UKK.1V.SL.CK.BIK2.CERT. 

49 Boegvad's Anne Isabella 20463/2006 f. 24.10.2006 
((CH Apachegeronimovaliantchief x Newgate Frill's Alanna)  
O: C. Bøgvad E: B. Bøgvad, 4760 Vordingborg. 
Meget god type, fin størrlse, gir på dagen noget højtstilt udtryk, da hun fortsat trænger til mere krop, god 
hoved med tilstrækkelig længde fint udtryk, meget god hals, fin overlinie, moderat og noget fremskudt front, 
velkonstrueret bagpart, bevæger sig med godt drive men fortsat noget løs i fronten, lovende pels. 
1UKK.3V.SL.  

50 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. 
Ej mødt. 

51 Gritt 12039/2006 f. 16.6.2006 
(Totte x Søreviks Dancing Queen) 
O:A. Søreviks, E: A. Mortensen, 2970 Hørsholm. 
Feminin af fin størrelse og god type, godt hoed med moderat snudeparti, vackre øjne, god hals, fin overlinie, 
noget knapt vinklet frem, tilstrækkelig vinklet bag, lovende pelskvalitet på kroppen, bevæger sig med 
tilstrækkelig drive frem men noget korte og stive bevægelser i fronten, trevligt temperament. 
2UKK. 

52 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. 
Meget god type af fin størrelse, en aning lite hoved men med fint udtryk, moderat snudeparti, kunne ønske 
noget bedre maske, fin hals, god skulder, noget rak overarm, veludviklet krop, velkonstrueret bagpart med 
tilstrækkelig vinkler bevæger sig med tilstrækkelig drive og fin stabilitet. 
1UKK.4V.  

53 Sourcils Tournesol 14667/2006 f. 13.7.2006 
(CH Sourcils Master Meridoc x CH Sourcils Noblesse Oblige) 
O:L.Vig, E: I.-M. Kyng, 4581 Rørvig. 
Meget god type med fine lange linier, godt hoved og udtryk, hals af fin længde, veludviklet krop med fin 
overlinie, en aning long i lænden tilstrækkelig vinklet bagpart, helheten forstyrres noget af den stejle front 
som vises under bevægelse, meget lovende pelskvalitet. 
1UKK.2V.SL.  
 
 
ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
54 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. 
Meget god type fin størrelse, godt hovedd og udtryk, fin hals, veludviklet krop, af fin længde, velkonstrueret 
bagpart, herlig pels, helheten forstyrres af noget lette ører, noget stejl front, og trang i bevægelserne frem og 



bag, bevæger sig ellers med fint drive. 
2Å.  

55 Sasvari Nina Richi 22388/2004 f. 25.5.2005 
(Feeling´s Titan Porteno x CH Tutty Frutty Vh Pauwenland) 
O:E. Vadocz, E: K. Svensson, Køge. 
Meget god tpe, fin størrelse, fine proportioner, meget godt hoved og udtryk, fin hals, normalt vinklet frem en 
noget rak overarm, veludviklet krop, velkonstrueret bagpart, bevæger sig fint drive bag noget højt i fronten, 
herlig pelskvalitet på krop. 
1Å.2V.CK.BIK4.  

56 Greypix´s My Lady Nikita N 02798/2005 f. 23.1.2005 
(- x -) 
O&E: O. Ødegaard, Norge. 
Meget god type, fin størrelse, godt hoved og udtryk, men med noget lyse øjne, tilstrækkelig hals, veludviklet 
krop, moderat men harmonisk vinklet frem og bag, god pelskvalitet men ikke helt ren i farven, bevæger sig 
med herlig drive. 
1Å.1V.CK.BIK3.  

57 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. 
Meget god type, fins størrelse gode proportioner, godt hoved med herligt udtryk, fin hals, god storlek, noet 
rak overarm, veludviklet krop, tilstrækkelig vinklet bag, god pelskvalitet på kroppen, bevæger sig med 
tilstrækkelig drive. 
1Å.3V.CK. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Starling stiller en opdrætskalsse bestående af kat. nr. : 37,40,48,57.  
En gruppe med 4 kombinationer meget typefulde schanuzere med gennemgående gode hoveder, kroppe og 
halse, gode kroppe, og god pelskvalitet, en gruppe som fortjener sin ærespris. 

OPDRÆTSKLASSE peber/salt 
Kennel Sourcils stiller en opdrætskalsse bestående af kat. nr. : 38,44,47,53.  
En gruppe med 4 kombinationer, typefulde schnauzere, gennemgående gode kroppe, bagparti og 
pelskvalitet, harmoniske gruppe som fortjener sin ærespræmie. 

 

 

 

 

 

 

 


