
DKK udstilling i Fredericia d.14.2.2009. 

Dommer : Thomas Rohlin, Danmark. 

DVÆRGSCHNAUZER SORT  

CHAMPIONKLASSE hanner sort 
71 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. 
3 år, udmærket type, herlig siluet, godt hoved, tilstrækkelig flad skalle, mørke smukke øjne, korrekt bid, 
udmærkede propotioner, herlig hals, meget god benstamme, udmærket brystkasse og substans, gode 
vinkler fremme og bag, udmærket pelskvalitet, bevæger sig godt fra alle sider, udmærket rep. for sin race. 
Excellent 1.BIK1.CACIB.BIR. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort 
72 Bandolero Knizete Sternenhocha 23679/2008 f. 2.4.2008 
(CH Char N´co One More The Road x Altagracia Carboneum) 
O:K. Cechova, E:L. grønqvist, 5953 Tranekær. 
10 mdr., udmærket type, godt hoved, tilstrækkelig flad i skallen, mørke smukke øjne, korrekt bid, udmærkede 
proportioner, god hals, udmærket benstammer og brystkasse for alderen, tilstrækkelig vinklet fremme, gode 
vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønsker mere stabilitet fremme, udmærket pelskvalitet på 
kroppen, stadigvæk lidt blød i skæg og på benene. 
Excellent 1.BIK2.CERT. 

73 Renegades Hemmingway Losh 1037059 f. 4.1.2008 
(Acdc De Wonderful Can x CH Bestof Van De Havenstad) 
O:A.J.M. Van Zantvliet, E: Daponte & Nielsen, 2770 Kastrup. 
13 mdr., meget god type, stadigvæk lidt luftig, hovedet tilpaas til kroppen, men skal stadigvæk udvikles, 
mørke øjne, korrekt bid mangler 2 P1findes under tandkødet, gode krops proportioner, tilstrækkelig 
brystkasse og benstamme, ønskes bedre vinklet fremme, gode vinkler bag, bevægelserne er lidt ustabile, 
specielt fremme, udmærket pelsstruktur på kroppen, trænger til tid. 
Good.  

74 Perrospequeno Basta 24188/2007 f. 26.11.2007 
(CH Koschia´s Bugsy x Sleeping Beauty Androis) 
O:G.Lindenborg, E: L. Nielsen, 9800 Hjørring. 
14 mdr., udmærket type, godt hoved, tilstrækkelig flad skalle for alderen, mørke øjne som kunne være mere 
ovale, udmærkede kropsproportioner, meget gode benstammer og brystkasse, tilstrækkelig vinklet fremme, 
gode bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønsker mere stabilitet fremme, meget god pelsstruktur på 
kroppen, stadigvæk lidt blød i skæg og på benene. 
Excellent 2.BIK3. 

75 Fixus One Moment Please S 12424/2007 f. 22.11.2006 
(Los Mostachos x CH Fixus Piece Of Cake) 
O&E: A. & J. Wallin, Sverige. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE tæver sort 
76 Kiss Me More Hermes 19864/2008 f. 29.04.08 
(CH Made In Spain Dexter x CH Pepalfa´s New-Noble)  
O: H. Marek Wardach,E: M.-L. Ricard. 
9,5 mdr., udmærket type, godt skåret hoved, mørke smukke øjne, udmærkede ører, meget gode 
kropsproportioner, udmærket benstamme og brystkasse for alderen, tilstrækkelig vinklet fremme, gode 
vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønsker stabilere albuer, meget god pelsstruktur, specielt 
for alderen. 
Excellent 2.BIK2.  



77 Gillegaard I Phone 01214/2007 f. 15.12.2007 
(CH Made In Spain Cortago x CH Made In Spain Rica-Rica) 
O&E:C. Fischer Staunskær, 3250 Gilleleje. 
14 mdr., udmærket type, smukt skåret hoved, tilstrækkelig flad i skallen, mørke smukke øjne, udmærkede 
ører, meget gode kropsproportioner, meget god hals, udmærkede benstammer og brystkasse, tilstrækkelig 
vinkler fremme, gode vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønskes stabilere fremme, meget god 
pelsstruktur, veltrimmet. 
Excellent 1.BIK1.CERT.BIM. 

78 Sváva's Elenna 00793/2008 f. 03.01.2008 
(Dave x Sváva's Ayla)  
O&E: S. Svane Bælum, 4750 Lundby. 
13 mdr., god type, hovedet en anelse lille i forhold til kroppen, mørke smukke øjne, skallen skal blive mere 
flad, gode kropsproportioner, gode benstammer og brystkasse, tilstrækkelig vinklet fremme, gode vinkler 
bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, men taber ryglinien, kunne ønske mere stabilitet i albuer, meget 
god pelsstruktur på kroppen, lidt blød i skæg og på benene. 
Good.  

ÅBENKLASSE tæver sort 
79 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. 
Ej mødt. 

80 SvÀva´s Ayla 03771/2004 f. 17.2.2004 
(CH Chinon´s Quite A Night x Coelio´ Svita) 
O:S. & A. L. Jensen, E: S. Bælum, 4750 Lundby. 
5 år, meget god type, hovedet i proportionmed kroppen, tilstrækkelig flad skalle, mørke øjne som kunne 
være mere ovale, meget gode kropsprop., meget god benstamme, tilstrækkelig brystkasse, tilstrækkelig 
vinkler fremme, gode vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, kunne være stabilere i albuen, taber 
ryglinien i bevægelse, skulle ønske mere muskler, pelsen i dag ikke i udstillings kondition, og kunne være 
mere strid. 
Good.  

81 Schnauzer-Huset Othello 19097/2004 f. 22.8.2004 
(CH Deansgate Tom Bowler x Schnauzer-Huset Merry) 
O&E:L.Dahl Nielsen & P. U. Jørgensen, 9230 Svenstrup J. 
3 år meget god type, velskåret hove, tilstrækkelig flad i skallen, mørke øjne, gode ører, meget gode 
kropsprop. god benstamme, tilstrækkelig brystkasse, bevæger sig godt fra siden, ønskes mere stabil 
fremme, god bagfra, gode vinkler fremme og bag, udmærket pelsstruktur på kroppen, lidt fattigt med benhår. 
Very Good. 

82 Fixus One In A Million S 47472/2006 f. 16.5.2006 
(CH Ulf Van De Havenstad x Maertissimas) 
O&E : J. & A. Wallin, Sverige. 
Ej mødt. 

DVÆRGSCHNAUER SORTSØLV 

HVALPEKLASSE hanner sort/sølv 
83 Rotfeld´s Chaplin 17487/2008 f. 12.8.2008 
(Rotfeld´s Aston x Qualifica´s Angel Of Dreams) 
O & E : M. Sørensen, 5550 Langskov. 
6 mdr., særdeles lovende på dagen, velskåret hoved, mørke smukke øjne, bra ører, meget gode kropsprop., 
udmærket brystkasse og benstamme for alderen, gode vinkler fremme og bag, bevæger sig godt fra siden 



og bagfra, stadigvæk hvalpet forfra, pelsen lover godt, sølvtegnen ønskes lidt klarere, charmerende temp. 
SL 1.Bedste Hvalp. 

HVALPEKLASSE tæver sort/sølv 
84 Nero-Argento´s Tenera Tatiana 17332/2008 f. 1.8.2008 
(Breaking The Rules x Corante´s Esonata Artica) 
O: A. Lange, E: J. Bach, 8240 Risskov. 
Ej mødt. 

UNGHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
85 Top Secret Grasant 14868/2008 f. 01.01.2008 
(CH Char N'co One More For The Road x Vice Versa Grasant)  
O: A. Dariusz Bielinscy, E: P. Nissen, 4573 Højby. 
11,5 mdr., udmærket type, velskåret hoved, skallen ønskes fladere, mørke smukke øjne, udmærket 
kropsprop., herlig hals, gode vinkler fremme, udmærkede vinkler bag, udmærket benstamme og brystkasse 
for alderen, bevæger sig godt fra siden og bagfra, stadigvæk lidt ustabil i albuerne, udmærket pelskvalitet på 
kroppen, rigeligt og stadigvæk blød på benene. 
Excellent 1.BIK3.  

MELLEMHUNDEKLASSE hanner sort/sølv 
86 Aqui Xpression Of Charme 13404/2007 f. 10.6.2007 
(CH Rudesheim´s Boomerang x Aqui Show Stopper) 
O:D. Neertoft, E: H. & H. Runge, 6710 Esbjerg. 
1,5 år., udmærket type, meget velskåret hoved, god skalle for alderen, mørke smukke øjne, udmærket 
kropsprop., god hals, meget god benstamme og brystkasse , tilstrækklig vinkler fremme gode vinkler bag, 
bevæger sig godt fra alle sider, meget god pelsstruktur på kroppen, stadigvæk blød i benene og skæget. 
Excellent 1.BIK1.CERT.CACIB.BIR. 

87 Breaking Rules Z Dixie 18090/2007 f. 7.5.2007 
CH Sancho Del Berrocal x CH Galaxy Z Dixie) 
O:M. Sindelarova, E: A. Lange, 7480 Vildbjerg. 
2 år, udmærket type, velskåret hoved, tilstrækkelig flad skalle, mørke øjne, meget gode kropsprop. , god 
hals, meget god benstamme og brystkasse, gode vinkler fremme og bag, bevæger sig godt fra siden og 
bagfra, lidt ustabil i albuerne, pelsen ikke i udstillingskondition, stadigvær blød på benene. 
Very Good. 

ÅBENKLASSE hanner sort/sølv 
88 Aqui Simply Smashing 12820/2003 f. 21.6.2003 
(CH Stena Stamm´s Hotte Hugo x CH Aqui In The Mood) 
O:D. Neertoft, E : O. Rosenlund & L. Frank, 2730 Herlev. 
4 år, udmærket type, særdeles velskåret hoved, god flad skalle, mørke smukke øjne, udmærkede 
kropsprop., god hals, meget god benstamme og brystkasse, tilstrækkelig vinklet fremme, godevinkler bag, 
bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønsker mere stabilitet fremme, pelsen af meget god struktur, har 
strevhet på benene. 
Excellent 2.BIK4. 

89 Ashley-Noreen Von Marten VDHZS07 42002264 f. 5.5.2007 
(CH Pablo Picasso x CH noreen-Gwenda V. marten) 
O&E :W.& B. Marten, Tyskland. 
21 mdr., udmærket type, velskåret hoved, skallen tilstrækkelig flad, mørke smukke øjne, gode ører, 
udmærkede kropsprop., herlig substans, meget god brystkasse og benstamme, tilstrækkelig vinklet fremme, 
gode vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønskes mere stabil fremme, meget god pelskvalitet 
på kroppen, stadigvæk lidt blød på benene. 
Excellent 1.BIK2.RES.CACIB. 



UNGHUNDEKLASSE tæver sort/sølv 
90 Nero-Argento´s Quella Quintana 11178/2008 f. 9.5.2008 
(Nero-Argento´s Igino L`italiano x CH Nero-Argento´s Dai Donatella) 
O:A. Lange, E: H. Madsen, 7500 Holstebro. 
9 mdr., meget god type, godt hoved, skallen skal stadigvæk blive mere flad, mørke øjne som kunne være 
mere ovale, gode kropsprop., god benstamme og brystkasse for alderen, gode vinkler fremme og bag, 
pelsen begynder at blive strid på kroppen, stadig blød på benene og i skæg, bevægelserne er gode fra siden 
og bagfra, lidt ustabile fremme, udmærket temp. 
Very Good 1. 

MELLEMKLASSE tæver sort/sølv 
91 Aqui You´re My Lucky Star 14679/2007 f. 30.6.2007 
(CH Aqui Pow-Wow x Sailor´s Hc Ruty) 
O:D. Neertoft, E:S. & K. Hjorth, 7000 Fredericia. 
20 mdr., udmærket type, velskåret hoved, god flad skalle, mørke øjne som kunne være mere ovale, meget 
gode kropsprop., god benstamme, meget god brystkasse, gode vinkler fremme og bag, bevæger sig godt fra 
alle sider, taber desværre ryglinien lidt, meget god pelskvalitet på kroppen, stadig lidt blød på ben og skæg. 
Excellent1.BIK1.CERT.CACIB.BIM.  

92 Nero-Argento´s Lieta Luna 11350 f. 23.5.2007 
(Nero-Argento´s Igino L´italiano x Nero-Argento´s Perla Fantastica) 
O:A. Lange, E: H. Lassen, 7000 Fredericia. 
21 mdr., udmærket type, velskåret hoved, god flad skalle, mørke øjne, meget gode kropsprop., god hals, 
meget god benstamme og brystkasse, tilstrækkelig vinkler fremme, gode vinkler bag, bevæger sig godt fra 
siden og bagfra, ønskes mere stabil fremme, pelsen tilstrækkelig strev på kroppen, stadig blød på ben og i 
skæg. 
Excellent 2.BIK4. 

93 Angle Soul Z Dixie 18089/2007 f. 30.4.2007 
(Noble Moment´s Atman x CH Tropical Night Z Dixie) 
O:M. Sindelarova, E:A. Lange, 7480 Vildbjerg. 
Næsten 2 år, meget god type, godt hoved, skallen ønskes lidt mere flad, mørke øjne som kunne være mere 
ovale, meget gode kropsprop., god benstamme, tilstrækkelig brystkasse, tilstrækkelig vinklet fremme, gode 
vinkler bag, bevæger sig godt fra siden og bagfra, stadig lidt løs i albuer, meget god pelsstruktur på kroppen, 
stadig blød på ben og skæg. 
Very Good 3. 

94 Ayli-Noreen Von Marten 02332/2008 f. 5.5.2007 
(CH Pablo Picasso x CH noreen-Gwenda V. marten) 
O:B. Marten, E: E. Sørensen, 6710 Esbjerg. 
God type, hovedet i proportion med kroppen, skallen ønskes fladere, mørke øjne som kunne være mere 
ovale, gode kropsprop., meget gode benstammer og brystkasse, tilstrækkelig vinkler fremme, gode vinkler 
bag, udmærket pelsstruktur på kroppen, stadig lidt blød på ben og skæg, i dag så falder hun bag manken og 
er ustabil i sin front, gode bevægelser fra siden og bagfra, men ryglinien ønskes strammere. 
Good.  

ÅBENKLASSE tæver sort/sølv 
95 Corante´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. 
2,5 år, udmærket type, velskåret hoved, ønsker lidt fladere skalle, mørke øjne, meget god kropsprop., god 
hals, gode benstammer og brystkasse, ønsker bedre vinkler fremme, gode vinkler bag, bevæger sig godt fra 
siden og bagfra, ønskermere stabilitet fremme, god pelsstruktur på kroppen, stadig blød på ben og skæg. 
Excellent 2.BIK3. 

96 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. 

97 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. B. & A. Jespersen, 8240 Risskov. 
2,5 år, god type, godt skåret hoved, skallen kunne være lidt mere flad, mørke øjne, meget gode kropsprop., 
meget god benstamme, lige tilstrækkeligt med brystkasse, ønskes bedre vinkler fremme, gode vinkler bag, 
god pelsstruktur på kroppen, stadig lidt blød på ben og skæg, bevæger sig godt fra siden og bagfra, ønskes 
mere stabilitet fremme. 
Very Good 3. 

98 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. 
Udmærket type, velskåret hoved, god flad skalle, mørke smukke øjne, udmærkede kropsprop., god hals, 
meget god benstamme og brystkasse, gode vinkler fremme og bag, meget god pelsstruktur på kroppen, 
benhår og skæg ønskes lidt strevere, bevæger sig godt fra siden og bagfra, lidt ustabil i albuer. 
Excellent 1.BIK2.RES.CACIB. 

99 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. 
2 år, meget god type, velskåret hoved, skallen kunne være lidt mere flad, mørke smukke øjne, meget gode 
kropsprop., meget god benstamme og brystkasse, gode vinkler fremme og bag, pelsen er selt ikke i 
udstillings kondition og kunne ønskes mere strid, kunne med fordel tabe sig nogle kilo, bevæger sig godt fra 
siden men lidt ustabil både fremme og bag. 
Good.  

100 Fixus Just A Moment S 12428/2007 f. 22.11.2006 
(Los Mostachos x CH Fixus Piece Of Cake) 
O&E: A. & J. Wallin, Sverige. 
Ej mødt. 

DVÆRGSCHNAUZER PEBER/SALT 

HVALPEKLASSE tæver peber/sal 
101Chinon´s For Better Or Worse 17573/2008 f. 6.8.2008 
(CH Risepark´n´Tajinastes x CH Chinon´s Tax Free) 
O&E:H. Agerskov, 3390 Hundested. 
7 mdr, særdeles lovende, smukt skåret hoved, god flad skalle, mørke smukke øjne meget gode ører, 
udmærket kropsprop., god hals, udmærket benstamme og brystkasse for alderen, tilstrækkelig vinklet 
fremme, gode vinkler bag, pelsen lover godt, bevæger sig godt fra alle sider, meget charmerende hvalp. 
SL 1.Bedste Hvalp. 

CHAMPIONKLASSE hanner peber/salt 
102 DKCH KLBCH Schnauzer-Huset Romano 03833/2005 f. 1.2.2005 
(CH Wellingley What About It x CH Helsr´s Napa Valley) 
O:L:Dahl Nielsen & P. Jørgensen, E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
4 år stillig champ. han, flot skåret hoved, god flad skalle, mørke smukke øjne, herligt schnauzerudtryk, 
udmærkede kropsprop., herlig overlinie, udmærkede benstammer og brystkasse, herlig substans, 
tilstrækkelig vinkler fremme, gode vinkler bag, fremragende pelsstruktur, prima trimning, går som en 
schnauzer skal. 
Excellent 1.BIK1.CACIB.BIR. 



MELLEMKLASSE hanner peber/salt 
103 Schnauzer-Huset What a Victory 09193/2007 f.21.3.2007 
(CH Starlings Narnia x CH Helar´s Napa Valley) 
O:L. Dahl Nielsen & P.U. Jørgensen, E:T. Petersen, 9500 Hobro. 
2 år, udmærket type, godt skåret hoved, tilstrækkelig flad skalle, mørke smukke øjne, udmærkede 
kropsprop., bra hals, meget god brystkasse og benstamme, gode vinkler fremme og bag, bevæger sig godt 
fra siden og bagfra, ønsker stabilere albuer, hunden klart af exc. kvalitet men pelsen er i dag ikke i udstillings 
kondition. 
Very Good 2. 

104 Maximin Mr Minivale S 54153/2007 f. 10.7.2007 
(CH Minivale Mr Eklu x CH Maximin Moon Song) 
O&E:B. Blid Schedvin, Sverige. 
19 mdr., velskåret hoved, skallen tilstrækkelig flad for alderen, mørke smukke øjne, godt schnauzerudtryk, 
udmærkede kropsprop., meget god benstamme og brystkasse, ønskes bedre vinkler fremme, gode vinkler 
bag, pels af meget god struktur, stadig lidt lys på benene, bevæger sig rigtig godt fra siden og bagfra, kunne 
ønske lidt strammee albuer. 
Excellent 1.BIK2.CERT.RES.CACIB. 

ÅBENKLASSE hanner peber/salt 
105 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. 
3 år, udmærket type, velskåret hoved, skallen kunne være lidt fladere, mørke øjne som kunne være lidt mere 
ovale, udmærkede kropsprop., god hals, udmærkede benstammer og brystkasse, tilstrækkelig vinkler 
fremme, gode vinkler bag, pels af god struktur, stadig lys på benene, bevæger sig godt fra siden og bagfra, 
ønsker stabilere albuer. 
Excellent 1.BIK3. 
 
CHAMPIONKLASSE tæver peber/salt 
106 DKCH SCH Sourcils My Precious 19658/2004 f. 26.9.2004 
(Sourcils Legolas x CH Sourcils Graceland) 
O&E: L. Vig, 2800 Lyngby. 
Ej mødt. 

107 DKCH Schnauzer-Huset Watch Me 09190/2007 f.21.3.2007 
(CH Starlings Narnia x CH Helar´s Napa Valley) 
O:L. Dahl Nielsen & P.U. Jørgensen,E:J. Nielsen, 9800 Hjørring. 
2 år, udmærket type, velskåret hoved, udmærket skalle, mørke smukke øjne, gode ører, udmærkede 
kropsprop., meget god benstamme og brustkasse, gode vinkler fremme og bag, pels af god struktur, lidt lys 
på benene, bevæger sig godt fra siden og bagfra, lidt trang fremme. 
Excellent 1.BIK3. 

UNGHUNDEKLASSE tæver peber/salt 
108 Angel Of Avalon Goldton VDHHO8ZS 4OU00028 f. 13.4.2008 
(Minuteman Natural Talent x Ekaia Qwin Aniretak) 
O: A. Havlan, E: F. & I. Freimelt, Tyskland. 
19 mdr., meget god type, hovedet i proportion med kroppen, men trænger til at blive fladere i skallen, mørke 
øjne som kunne være mere ovale, meget gode kropsprop., tilstrækkelig benstamme og brystkasse for 
alderen, pelsen stadig meget hvalpet, og jeg foretrækker mindre benhår, bevæger sig godt bagfra og fra 
siden, behøver lidt mere stabilitet fremme. 
Very Good 1. 

109 Deep Love Illyria 22144/2007 f. 10.8.2007 
(CH Zeb-Dutch V. Den Oppasser x CH Zarah De Ellyria) 
O:D. Mlakar, E: M. Riisberg Andersen & O. Andersen, 4771 Kalvehave. 
Ej mødt. 



MELLEMKLASSE tæver peber/salt 
110 Tingets Abigail S 23181/2007, f.26.02.2007 
(Starlings Kevin Costner x Gebories Ärtan)  
O: H. Stenberg, E:jer: A. Elofsson, Sverige. 
Meget got type, 23 mdr., velskåret hoved, tilstrækkelig flad i skallen, mørke øjne, gode kropsprop., 
tilstrækkelig benstamme og brystkasse, ønskes bedre vinkler fremme, gode vinker bag, pelsstrukturen er 
god, kunne have lidt mere underuld, stadig lys på benene, bevæger sig godt fra siden og bagfra, skal være 
mere stabil fremme, specielt venstre albue. 
Very Good 1. 

ÅBENKLASSE tæver peber/salt 
111 Starlings Que Sera Sera 22232/2006 f. 21.11.2006 
(CH Starlings Narnia x CH Helar´s Noilly Prat) 
O&E: M. Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg. 
2 år, udmærket type, velskåret hoved, mørke øjne som kunne være lidt mere ovale, meget gode kropsprop., 
god hals, meget god benstamme og brystkasse, gode vinkler fremme og bag, god pelskvalitet, lidt lys på 
benene, bevæger sig godt fra siden og bagfra, kunne have lidt mere stabile albuer. 
Excellent 2.BIK2.RES.CACIB. 

112 NOCH SECH Maximin Moon Song S 26117/2004 f. 28.2.2004 
(Chelines Piggy Man x Gråskæggs Moon Mist) 
O&E: B. Blid Schedvin, Sverige. 
5 år, udmærket type, velskåret hoved, god flad skalle, mørke øjne, udmærkede kropsprop., gode 
benstammer og brystkasse, god substans, ønskes bedre vinklet fremme, gode vinkler bag, meget god pels 
struktur, bevæger sig godt fra siden, men ønsker lidt mere steg fremme, god coming and going. 
Excellent 1.BIK1.CERT.CACIB.BIM. 

113 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. 
2 år, udmærket type, godt skåret hoved, ønsker lidt mere flad skalle, mørke smukke øjne, meget gode 
kropsprop., gode benstammer, tilstrækkelig brystkasse, tilstrækkelig vinklet fremme, gode vinkler bag, god 
pelsstruktur, bevæger sig godt fra siden og bagfra, lidt trængt fremme. 
Excellent 3.BIK4. 

114 Newgate´s Frill´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. 
Ej mødt. 

 


