
DKK udstilling i Odense d.17.2.2008. 

Dommer : Kresten Scheel, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER HVID  

ÅBENKLASSE hanner hvid  
2055 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. 
3 år og 5 måneder - velproportioneret - kune ønske lidt længere hoved og lidt smallere skalle - lidt for åbne 
flagrende ører - halsen kunne ønskes længere god ryglinie - noget for faldende i sit kryds - halen kunne 
ønskes højere ansat - noget stejl fremskudt skulder - overarmen kunne ønsker længere - prima udviklet 
brystkasse - acceptabel forbryst - velvinkle bagpart - dejlig strid ru pels på kroppen kunne godt ønske lidt 
mere strid på benene - skægget kunne ønskes lidt mere groft - meget bundne bevægelser set fra siden - 
ssavner skridtlængde både i fronten og bagparten - kommer lidt bredt i mod - acceptabel bagfra. 
Sufficient.  

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT  

HVALPEKLASSE tæver peber/salt 
2056 Starlings Twister 17162/2007 f. 3.8.2007 
(CH regency´s Original Sinx CH Starlings Miss marple) 
O&E:M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
6 måneder meget feminin - udmærket længde på hovedet passende smal skalle - korrekt bid - dejligt udtryk 
ret lang hals - prima overlinie - ville foretrække halen en smule højere ansat - godt frontparti - meget vel 
vinklet bagpart - udmærket pelskvalitet på kroppen, kunne være lidt grovere på benene og skægget 
udmærkede bevægelses mønster ikke mindst alderen taget i betragtning - jeg finder hende særdeles 
lovende 
SL .Bedste Hvalp 
 
 
CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
2057 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. 
2 år meget smuk han - prima stil og rejsning - prima kompakt krop - smukt hoved - godt udtryk - dejlig 
længde på hovedet - passende skalle - smal prima halslængde med fin blød overgang til manke og ryg - 
prima højt ansat hale - rigtig godt forbryst med forbene vel ind under kroppen - udmærket forbryst veludviklet 
brystkasse - herlig vinklet bagpart - god pelskvalitet på kroppen - acceptabel på benene udmærket 
bevægelsesmønster - prima skridtlængde - prima drive bag. 
Excellent1.CACIB.BIM.  

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
2058 Sourcils Rob Roy Macgregor 05439/2006 f. 11.3.2006 
(CH Risepark´n´Tajinastes x CH Sourcils Oh Happy Day) 
O&E:L. Vig, 2800 Kgs. Lyngby. 
2 år - velproportioneret ganske stillig han - udmærket længde på hovedet - godt udtryk - korrekt ikke for bred 
skalle - vel rigelig store ører lapper men de ligger udmærket ind tilhovedet - moderat lang hals - lidt stejl 
fremskudt skulder - prima længde på overarmen - udmærket overlinie - veludviklet brystkasse - korrekt højt 
ansat hale - velvinklet bagpart - dejlig strid pelskvalitet på kroppen - kunne ønske mere strid på benene og 
skægget mere groft kommer og går udmærket parallelt - lidt bindende i sin front bevægelse - kunne ønske 
lidt længere skridt - acceptabel drive bag. 
Very Good3. 

2059 Starlings Poochie 00059/2006 f. 2.1.2005 
(CH Schnauzer-Huset Romano x CH Starlings Impala) 



O&E: M. Stærh-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
2 år god størrelse - maskulin - godt udtryk - meget vel ansatte ører - velbåret - hovedet kunne ønskes en 
tanke længere - ret lang hals - acceptabel tilbagelagt skulder - prima lang overarm - tip top overlinie - 
passende højt ansat hale - meget velvinklet bagpart - veludviklet brystkasse - herlig pelskvalitet på kroppen - 
prima bevægelser - god skridtlængde - udmærket drive i bagparten. 
Excellent2. 

2060 Nimble Ztorm moving Up N 06835/03 f. 24.3.2003 
(Adamis Nordic Destination x CH It´s Mostly Underneath) 
O:K. Olsen & B. Snevoll, E: K. Olsen & K. Henning, Norge. 
4 år - meget velproportioneret flot han af maksimal størrelse - prima stil - prima hoved - god længde - dejligt 
frækt udtryk - korrekt flad passende skalle - vel ansatte ører - elegant længde på halsen - prima overlinie - 
vel ansat hale - udmærket frontparti veludviklet brystkasse - meget velkonstrueret bagpart med gode vinkler - 
prima bevægelser - lange og effektive og god skridtlængde i bagparten. 
Excellent1.Cert.RES.CACIB.  

CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
2061 DKCH Sourcils My Precious 19658/2004 f. 26.9.2004 
(CH Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
3½ år meget velproportioneret - god størrelse - prima feminin - fint udtryk - velskåret hoved af god længde - 
passende smal og flad skalle - moderat lang hals - skulderen kunne ønskes lidt mere tilbagelagt - prima 
overlinie - velansat hale - meget veludviklet brystkasse - prima vinler i bagpart - rigtig god pelsstruktur på 
kroppen - en lille smule luftige ører tiltalende bevægelses mønster med udmærket drive i bagparten. 
Excellent1.  

MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
2062 Sourcils Royal Deeside 05438/2006 f. 11.3.2006 
(CH Risepark ´n´ Tajinastes x Sourcils O´happy Day) 
O&E: L. Vig, 2800 Kgs Lyngby. 
2 år - prima kompakt meget feminin - godt hoved - kunne godt være en anelse længere - vel ansatte ører 
moderat lang hals - lidt stejl fremskudt skulder - prima lang overarm - godt forbryst - udmærket overlinie - vel 
ansat hale - velvinklet bagpart - aceptabel pelskvalitet - mister den gode overlinie under bevægelse - bliver 
lidt for høj over lænden - bevæger sig lidt bunden både for og bag - kommer en smule bredt imod - rigtig 
godt temperament. 
Good. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
2063 NORDCH Mysterious Narrative N 21958/2002 f. f. 25.10.2002 
(Adamis Nordic Destination x CH Arbeybuffels Missed Me Bye) 
O&E:K. Olsen & B. Snevoll, Norge. 
5½ år - meget smuk stilig tæve - velproportioneret dejlig kompakt - smukt hoved og udtryk - velbåret ører - 
god halslængde - godt frontparti - tip top overlinie og hale ansætning - veludviklet brystkasse - vel vinklet 
bagpart - meget fin pelskvalitet - rær sig frit og ubesværet med god skridtlængde - kommer en anelse bredt i 
mod - prima drive i bagparten. 
Excellent1.Cert.CACIB.BIR. 

2064 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. 
2 ½ år - meget smuk tæve - fin stil - rigtig kønt hoved dejligt frækt udtryk - velbåret ører - udmærket 
halslængde - prima overlinie - godt frontparti - vel udviklet brystkasse - prima vinklet bagpart - herlig 
pelskvalitet - prima bevægelsesmønster - god skridtlængde - udmærket drive i bagparten. 
Excellent2.RES.CACIB. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT 



CHAMPIONKLASSE hanner sort 
2065 DKCH 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. 
2 år stilig han - god rejsning - udmærket maskulint hoved - hvor skallen ikke ønskes breddere - god 
halslængde prima blød overgang til manke og ryg - lidt for faldende i sit kryds halen kunne ønskes højere 
ansat - godt frontparti - prima udviklet brystkasse, prima kompakt krop - meget velvinklet bagpart - ganske 
god pelskvalitet - udmærket bevægelsesmønster - med god drive i bagparten. 
Excellent1.RES.CACIB. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
2066 Pepalfa´s Co-Conut S 35126/2007 f. 15.4.2007 
(Dark Prince Hermes x Kelly´s Magically Delicious) 
O:B. & G. Nyden, E: M. Sjøholm, Sverige. 
Ej mødt. 

MELLEMKLASSE hanner sort 
2067 0uzo V.D. Konigssaule VHD 06ZS41002127 f. 9.4.2006 
(Lagerfeld Von Der konigssaule x CH Heaviness Von Konigssaule) 
O:A. Thoming,E: M. Kolodzik, Tyskland. 
Ej mødt. 

2068 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. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE hanner sort 
2069 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. 
2 årig han af prima stil og rejsning - velproportioneret kort og kompakt - dejligt skåret hoved - passende lang 
længde - prima udtryk - korrekt flad smal skalle - vel ansatte ører folder fint - god hals længde med prima 
blød overgang til manke og ryg - udmærket højt ansat hale - rigtig godt frontparti - prima tilbagelagt skulder - 
forbenene vel placeret lang under kroppen - veludviklet brystkasse - en smule fattig på forbryst - prima 
vinklet bagpart - korrekt strid pelskvalitet - dejlige frie ubesværede bevægelser - jordvindende med godt 
drive. 
Excellent1.Cert.CACIB.BIR. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
2070 Alex Dolina Rivendell Ka-Vanga 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, 300 Frederiksværk. 
13 måneder gammel meget smuk tæve - fin kompakt - rigtig godt hoved af god længde - passende udfyldt 
næseparti - tilpas lang skalle - velansatte ører - elegant lang hals - prima frontparti - vel tilbagelagt skulder - 
umærket overlinie - korrekt højt ansat hale - for alderen veludviklet brystkasse - skal med tiden få mere 
forbryst - meget velkonstrueret bagpart med prima vinkler - rør sig sundt og med god skridtlængde og prima 
stil. 
Excellent1.Cert.BIM. 

MELLEMKLASSE tæver sort 
2071 Hella V. D. Kleinen Kobolden VDH 06ZS41002335 f. 3.9.2006 
(Sddy V.D. Kleinen Kobolden x Kate-Dudu V.D. konigssalue) 
O:K. Altmann, E: A. Thoming, Tyskland. 
16 måneder gammel - vel proportioneret meget feminin - prima skåret hoved som dog kunne ønskes en 
smule længere vel ansatte ører - moderat lang hals - ganske godt tilbagelagt skulder - overarmen kunne 
være lidt længere udmærket overlinie - vel ansat hale - veludviklet brystkasse - vel vinklet bagpart - god 



pelskvalitet til bundne bevægelser - tendens til at gå i 2 spor kunne ønske længere skridt i fronten - vel 
rigelig løftet forben - lidt kønnere stående end gøende. 
Very Good2. 

2072 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. 
17 måneder, meget velproportioneret, herligt hoved passende udfyldt næseparti, god længe på hovedet 
tilpassende smal skalle, meget vel ansatte ører og velbårne, moderat lang hals, vel tilbagelagt skulder prima 
overlinie, lidt fattig på forbryst, dejlig vel udviklet brystkasse, prima vinkler i bagparten rigtig god pelsstruktur, 
rigtig gode beægelser god skridtlængde, kommer og går parallelt. 
Excellent1.CACIB. 

ÅBENKLASSE tæver/ sort 
2073 02 V.D. Konigssaule VHD 06ZS41002130 f. 9.4.2006 
(Lagerfeld Von Der konigssaule x CH Heaviness Von Konigssaule) 
O&E:A. Thoming, Tyskland. 
20 måneder, velporportioneret, meget kønt hoved, velansatte ører, prima hals, godt frontparti, god overlinie, 
vel udviklet brystkasse, prima vinklet bagpart, god pelskvalitet, lidt bundne bevægelser, kommer lidt bredt 
imod, udmærket drive i bagparten, hun er kønere stående end gående. 
Very Good1. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT/SØLV 

 
HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
2074 Rotfeld´s Baron 17124/2007 f. 7.8.2007 
(Qualifica´s Art Of Joy x Ljubimyi Borodach Amaliya A rosebud) 
O:M. Sørensen, E:H. Isaksen, 7730 Hanstholm. 
6 måneder gammel, god størrelse, velproportioneret, meget kønt hoved, lidt åben i det venstre øre, prima 
halslængde, god overlinie, udmærket hale ansætning, meget velvinklet bagpart, pelsen er ikke korrekt alt for 
blød over det hele, håber han med tiden for en bedre pels struktur, prima bevægelses mønster, god skridt 
længde og drive, godt fremvist. 
Lovende. 

2075 Keleborn My Love From Dolina Revend PKR.II-93728 f. 25.7.2007 
(CH Sasquehanna Koniak x Eowina Elentari Baroness Of Dolina) 
O:I. Podolscy, E: L. Brevadt, 4295 Stenlille. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
2076 Qualifica´s Bossanova 21506/2006 f. 4.11.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Fler Park Oriental Design) 
O: L. Brevad, ES. Stangerup,4690 Haslev. 
15 måneder - meget smart han - fin stil - godt hoved der godt kunne være en tanke længere - prima hals 
længde rigtig godt frontparti - tip top overlinie - veludviklet brystkasse - flotte vinkler bag - ville foretrække 
pelsen lidt mere strid og ru - dog inden for det acceptable rigtig sunde bevægelser - frit og ubesværet lange 
og effektive - viser fin stil når han bevæger sig. 
Excellent1. 

MELLEMKLASSE hanner sort/sølv 
2077 Nero-Argento´s Giuseppe Garibaldi 05440/2006 f. 16.3.2006 
(CH Scedir Ustinovpeter-Na x Nero-Argento´s Una Regina) 
O:A. Lange, E: M. Lund, 7500 Holstebro. 
Knap 2 år - nydelig han - ganske godt hoved - god halls længde - skulderen kunne ønske lidt mere 
tilbagelagt udmærket overlinie - lidt fattig på forbryst - veludviklet brystkasse - prima vinklet bagpart - rigtig 



god pels struktur - udmærkede bevægelser set fra alle sider - udmærket drive og god skridtlængde. 
Excellent1. 

2078 Præstekjær´s Iago 05519/206 f. 20.3.2006 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Præstekjær´s Blanca) 
O &E:J. Præstekjær,5591 Gelsted. 
23 måneder - vel proportioneret - udmærket hoved - godt udtryk - god halslængde - noget stejl fremskudt 
skulder - udmærket overlinie - veludviklet brystkasse veludviklet bagpart - god pelskvalitet - noget bundne 
bevægelser - kunne ønske mere skridtlængde komme bredt imod - acceptabel drive bag. 
Good. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
2079 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. 
3 år - velproportioneret - ganske godt skåret hoved lidt luftige ører - godt udtryk - moderat lang hals 
skulderen kunne ønske mere tilbagelagt - udmærket overlinie - god haleansætning - prima lang overarm vel 
udviklet brystkasse - velvinklet bagpart - kunne ønske lidt mere grov struktur på pelsen - lidt bundne front 
bevægelser - overlinien kunne være mere stram i bevægelse - acceptabel skridtlængde og drive bag. 
Very Good4. 

2080 Nero-Argento´s Eviva Enzo 15827/2005 f. 30.7.2005 
(Nero-Argento´s Xtra Ordinario x Nero-Argento´s Madonna) 
O :A. Lange, E: A. Lange & B. Pallesen, 7430 Ikast. 
2½ år nydelig han - rigtig godt udtryk - prima halslængde - godt frontparti - tip top overlinie og hale 
ansætning - prima vinklet bagpart - acceptabel pelskvalitet - rør sig frit og ubesværet med god skridtlængde - 
kommer dog en smule bredt imod. 
Very Good3. 

2081 Jatzers Harrison Hård S 17087/2006 f. 8.1.2006 
(CH Epoketts New Fashion x Chottans Mandel Massa) 
O:S. Jansson, E: A. Åndstrand, Sverige. 
2 årig smuk han - fin stil - vel proportioneret - rigtig godt hoved - vel ansatte ører - god hals - godt frontparti - 
prima overlinie og hale ansætning, vel udviklet brystkasse, veludviklet bagpart - dejlig ru pels - flotte 
bevægelser rør sig frit og ubesværet med god skridtlængde. 
Excellent2.RES.CACIB. 

2082 Djakartas Hip-Hop- Handsome S 31883/2006 f.3.6.2006 
(CH Djakartas uptown Boy x Djakartas So Special) 
O&E: M. C. Eriksson, Sverige. 
2 år smart han - rigtig godt hoved og udtryk - vel ansatte og båret ører - god halslængde - godt frontparti 
prima overlinie - vel udviklet brystkasse - vel vinklet bagpart - prima pelskvalitet - super bevægelser - rør sig 
frit og ubesværet lange og effektive - prima drive bag. 
Excellen1t.Cert.CACIB.BIM. 

UDEN FOR BEDØMMELSE hanner sort/sølv 
2083 SCH DKCH Jatzers David Bow Wow S 28528/2003 f. 13.3.2003 
(CH Fixus All I Want x CH Chottans Dancing Decoy To Jatzers) 
O:S. Jansson, E: L..-L. Anstrand, Sverige. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
2084 Qualifica´s Belladonna 21507/2006 f. 4.11.2006 
(CH Enjoy´s Midnight Welcome Matt x CH Fler Park Oriental Design) 
O&E:L. Brevadt, 4295 Stenlille. 
14 måneder meget smuk tæve kønt hoved passende længde god halslængde rigtig godt frontparti prima 



overlinie veludviklet brystkasse meget velvinklet bagpart ville foretrække pelsen lidt mere strid og ru men den 
er acceptabel meget flotte bevægelser rør sig frit og ubesværet kommer dog en smule bredt i mod. 
Excellent1.Cert.BIR. 

2085 Eileen 03522/2007 f. 13.1.2007 
(CH Aqui Moonlight Fantasy x Schnauzerlyst´s Heart Breaker) 
O:K. Larsen, E:R. Larsen, 6330 Padborg. 
13 måneder gammel - meget vel udviklet for alderen ganske godt hoved - udmærket udtryk - udmærket 
halslængde - god ryglinie - halen kunne ønskes højere ansat - lidt stejl i skulderen - ganske godt vinklet bag 
- udmærket pels - rør sig bunden i fronten - og komer bredt imod - kune ønske mere drive i bagparten - 
kønnere stående end gående. 
Good. 

2086 Nero-Argento´s Jes Jacobella 21306/2006 f. 5.11.2006 
(CH Scedir XstphenKing-Na x Nero-Argento´s Una Regina) 
O:A. Lange, E : K. Christensen, 8220 Brabrand. 
15 måneder vel proportioneret - meget feminin - velskåret hoved - vel ansatte ører - god halslængde godt 
frontparti - udmærket overlinie - god hale ansætning - veludviklet brystkasse - ganske veludviklet bagpart - 
lidt bundne frontbevægelser - acceptabel drive bag - kommer en smule bredt imod. 
Very Good3. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
2087 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. 
13 måneder - vel proportioneret tæve - nydeligt velskåret hoved - god halslængde - ganske godt frontparti 
udmærket overlinie - vel udviklet brystkasse - velvinklet bagpart - prima pelskvalitet - lidt bundne 
frontbevægelser - kommer udmærket imod - acceptabel bag. 
Very Good2. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
2088 Nero-Argento´s Jes Julitta 21307/2006 f. 5.11.2006 
(CH Scedir XstphenKing-Na x Nero-Argento´s Una Regina) 
O:A. Lange, E : R.Arboe Jespersen, 8240 Risskov. 
15 måneder vel proportioneret - god længde på hovedet kunne ønske skallen lidt mere flad - god hals 
længde godt frontparti - udmærket overlinie og hale ansætning skal med tiden udvikle brystkassen mere 
med tiden meget vel vinklet bagpart - udmærket pelsruktur - rør sig sundt og godt med udmærket 
skridtlængde og drive. 
Excellent1.CACIB. 

2089Corante´s Esonata Arctica 19207/2006 f. 16.6.2006 
(CH Scedir Carygrant x CH Nero-Argento´s La Piu Bella) 
O: Y. Hautavita, E:A. Lange, 7480 Vildbjerg. 
20 måneder - vel proportioneret tæve - kunne ønske hovedet lidt længere - ørerne kunne falde tættere ind til 
hovedet - noget kort hals på grund af stejl fremskudt skulder - god ryglinie - for faldende kryds - halen for lavt 
ansat - veludviklet brystkasse moderat vinklet bagpart - kunne ønske lidt længere skridtlængde. 
Good. 

2090 Chottans Dominique S 68963/2006 f. 12.11.2006 
(CH Chottans Read My Mind x Bakenborg´s Diva At Chottan´s) 
O:C. Orre Wallin & L. Wallin, E: A. Danielsson, Sverige. 
Ej mødt. 

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
2091Aqui Wild Fun 02367/2006 f. 11.1.2006 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Popcorn) 



O&E:D. Neertoft, 2605 Brøndby. 
Godt 2 år - prima kompakt krop - meget kønt hoved med godt udtryk - vel ansatte ører - lidt kort hals - på 
grund af noget stejl fremskudt skulder - prima ryglinie - acceptabel højt ansat hale - vel udviklet brystkasse - 
moderat vinklet bagpart - rigtig god pelskvalitet - lidt bundne frontbevægelser - udmærket skridtlængde og 
drive bag. 
Very Good3. 

2092 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. 
2 årig smuk tæve - vel proportioneret feminin - meget godt hoved med vel ansatte ører og godt udtryk prima 
halslængde - godt frontparti - udmærket overlinie vel vinklet bagpart - rigtig god pelskvalitet - udmærket 
bevægelser - god skridt længde - prima drive bag. 
Excellent1.RES.CACIB. 

2093 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. 
3 år - vel proportioneret - meget feminint hoved kunne ønske en tanke længere - vel ansatte og bårne ører 
god hals længde - acceptabel tilbagelagt skulder - god ryglinie - udmærket hale ansætning - vel udviklet 
brystkasse - vel vinklet bagpart - lidt bundne bevægelses mønster - overlinie bør være strammere når hu rør 
sig acceptabel drive bag. 
Very Good2.  

 


