
DvK Udstilling i Stepping, 29. Marts 2009 
Dommer: Lisbeth Ramsing 
 

Dværgschnauzer, Peber/salt 
 
Hvalpe Klasse – Hanhund (flyttet fra sort, fejl registreret) 
44 Klanens Forrest Gump Dk20036/2008, 18/09/08,  
DKCH Chinon's Amaretto - DKCH Klanens Cha Cha Cha(w)  
O: Klaus Laursen, Hanne Laursen, E: Karin Lundum, Knud-Jørn Lundum, 7150 Barrit 
Maskulin han, kraftigt veludviklet hoved, velplacerede mørke æjne, stramme øjenrande, kraftigt saksebid, lidt 
veludviklede kinder, tilstrækkelig hals, udmærket overlinie, velbygget kryds, tilstrækkelig vinklet for og bag. 
God underlinie, en anelse lang i lændepartier, passende benstammer, frie bevægelser med fint afskub, god 
pels og prima temperament. 
SL 1, Bedste hvalp 
 
Championklasse - Hanhund 
1 DKCH Schnauzer-Huset Romano 03833/2005, 01/02/05,  
(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH Helar's Napa Valley)(w)  
O: L. D. Nielsen & P. Jørgensen, Ejer: M. Stæhr-Nielsen 3480 Fredensborg 
Typefuld han, gode proportioner, maskulint hoved med god skalle, velplacerede ører, korrekt formede øjne. 
Kraftigt saksebid, passende længde i næsepartiet, god hals og overlinie, velvinklet for og bag. Passende 
benstammer, har frie bevægelser med flot fraspark. God pels, har et herligt temperament. 
Excellent 1, BIK1, BIR, BIS 
 
Juniorklasse - Hanhund 
2 Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08,  
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH Sourcils My Precious)(w)  
O: & E: L. Vig, 2800 Kgs. Lyngby 
Herlig type med godt forhold imellem højde og længde, maskulint hoved og skalle og længde i næsepartiet, 
velplacerede lidt store ører, korrekt æjne og øjenform, kraftigt saksebid, god hals, udmærket overlinie, 
veludviklet forbryst, velvinklet for og bag, kraftige benstammer, parallelle frie bevægelser for og bag med 
passende afskub. Korrekt pels, herligt temperament. 
Excellent 1, BIK2, CERT. 
 
3 Mohner's Flashback Dk07731/2008, 31/03/08,  
(RUCH BYCH INTCH Zeus De Coa Negra - Deanna Troi Astronaut)  
O: & E: H. M. Jørgensen & S. Chryssidis, 6580 Vamdrup 
Lettere bygget, lidt højt stillet han med passende benstammer, lidt lille hoved med lidt kort skalle, udmærket 
næseparti, lidt åbentbårnet ører, udmærket overlinie, noget stejl i fronten, bedre tilbagelaft skulder kunne 
ønskes, tilstrækkelig vinklet bag, udmærket pels, livligt og venlig temperament. 
Good 
 
Åben Klasse – Hanhund 
4Schnauzer-Huset What A Victory Dk09193/2007, 21/03/07,  
(DKCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley)(w)  
O: Nielsen, L. D.& Jørgensen, P. U. E: T. Petersen, 9500 Hobro 
Fortrinlig type, godt kønspræg, dejlig hoved med godt forhold mellem skalle og næseparti, korrekt båret ører, 
velplacerede mørkebrune øjne, saksebid, god hals og overlinie, velvinklet for og bag, godt forbryst, godt 
udviklet brystkurve, god underlinie, passende benstammer, tætsluttende poter, parallelle frie bevægelser 
med godt fraskub, korrekt pels, prima temperament. 
Excellent 1, BIK3. 
 
5 Minuteman Natural Talent Dk05341/2008, 02/07/07,  
(CACH Minuteman Fixation - CACH Minuteman Repetition Romantica)(w)  
O: C. G Mc Millan, Canada, E: P. Nissen, 4573 Højby 
Han i største lag. maskulint hoved med udmærket skalle, lidt langt næseparti, korrekt placerede lidt store 
åbne ører, korrekt placerede mørke øjne, kraftigt saksebid, tilstrækkelig hals, muskuløs ryg, dog en anelse 
lang i lændepartiet, tilstrækkelig vinklet for og bag, udmærket forbryst og underlinie, passende benstammer, 



parallelle bevægelser med udmærket afsæt, kunne ønske bedre struktur i pelsen, og noget løs i pelsen på 
benene, prima temperament. 
Very good 2. 
 
6 Schnauzer-Huset Wish Me Luch Dk09197/2007, 21/03/07, 
(DKCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley)(w)  
O: Nielsen, L. D.& Jørgensen, P. U. E: H. Nielsen & T. Aabenhus, 3480 Fredensborg 
Middelstor han, maskulint hoved med lidt kraftig udviklede kinder, lidt kort skalle, udmærket næseparti, 
velplacerede lidt store ører, velplacerede mørke øjne, saksebid, tilstrækkelig hals, lidt bedre tilbagelagt 
skulder kunne ønskes, en anelse eftergivende i overlinie, lidt lang i lændepartiet, noget lavt ansat hale, 
tilstrækkelig vinklet bag, parallelle frie bevægelser bag, let bundne bevægelser for, udmærket pels, prima 
temperament. 
Very good 3. 
 
Championklasse – Tæve 
7 DKCH INTCH SECH Starlings Miss Marple 23359/2004, 05/11/04,  
(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH SECH INTCH Starlings Impala)(w)  
O: & E: M.Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg 
Feminin tæve af god type, dejlig hoved med god forhold til næse og skalleparti. lidt dybt ansatte ører, 
velplacerede mørke øjne, saksebid, udmærkethals, lidt blød overlinie, udmærket skuldre lidt kort overarm, 
godt forbryst, passende benstammer, lidt tung underlinie, udmærket vinklet bag, parallelle frie bevægelser 
med godt fraskub, korrekt pels, udmærket temperament. 
Excellent 1, BIK1, BIM. 
 
8 Schnauzer-Huset Watch Me Dk09190/2007, 21/03/07,  
(DKCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley)(w)  
O: Nielsen, L. D. & Jørgensen, P. U. E: J. Nielsen, 9800 Hjørring 
Feminin tæve af udmærket størrelse, fin hoved med god forhold mellem næse og skalle, korrekt ansatte og 
båret ører, velplacerede mørke øjne, saksebid, udmærket hals og overlinie, tilstrækkelig vinklet for og bag, 
god underlinie, passende benstammer, lidt jappende bevægelsesmønster for og bag i bevægelserne, 
udmærket pels, venlig temperament. 
Excellent 2, BIK2. 
 
8 A DECH DEVDHCH DKCH HRCH INTCH KBHV08 Capella’s Jolene 22782/2004, 14/11/04, 
(DEVDHCH DECH BECH INTCH LUCH NLCH Elias V. Alten Kreuzweg - DECH DEVDHCH ATCH  
Klondike’s Utah)  
O: & E:J. Hay og A. Petersen, 3550 Slangerup 
Feminin tæve, passende størrelse, hoved med udmærket skalle, passende næseparti, lidt tilbage ansatte 
åbne båret ører, velplacerede mørke øjne, saksebid, tilstrækkelig hals, lige ryg, noget lang i lændepartiet, 
noget stejl i fronten, bedre tilbagelagte skuldre ønskes, tilstrækkelig vinklet bag, lidt opkneben underlinie, lidt 
lavt ansat hale, frie bevægelser bag, parallelle bevægelser bag med bundne for, udmærket pelsstruktur, 
venligt og sikkert væsen. 
Very good 3. 
 
Juniorklasse - Tæve 
9 Noxeema's Betty Boop N 02123/08, 15/01/08,  
(NOCH SECH Axcium's Casanova - Greypix's My Lady Nikita)(w)  
O: & E: O. Ødegaard, Norge 
14 måneder typefuld unghund, feminin hoved, godt forhold mellem skalle og næseparti, lidt dybt ansatte, 
men korrekt bårne ører, velplacerede mørke øjne, saksebid, god hals, lidt lang overlinie, udmærket forbryst, 
bedre tilbagelagte skuldre ønskes, god underlinie, velvinklet bag, passende benstammer, parallelle 
bevægelser med godt fraskub, lidt vid for, god pels, prima temperament. 
Very good 1. 
 
Mellemklasse - Tæve 
10 L'barokam Lucia Knizete Sternenhoch Dk20192/2008, 25/11/07,  
(DKCH Stubborn's Dutch Game - Contessa Diablo Z Barokamu)(w)  
O: K. Cechova, Tjekkiet E: B. Pedersen, 4572 Nørre Asmindrup 



Ej mødt. 
 
Åben Klasse – Tæve 
11 Aboneart All Of The Sudden 22363/2006, 29/11/06,  
(DKCH Sourcils Schwartzenschnauzer - Zit-No's Look A Like)(w)  
O: & E: M.Hansen, 3650 Ølstykke, 
Middelstor tæve, lidt lille hoved med kort og smal skalle, udmærket næseparti, korrekt båret ører, 
velplacerede mørke øjne, saksebid, tilstrækkelig hals. udmærket overlinie, bedre tilbagelagte skuldre 
ønskes, eftergivende mellemhand, ikke helt tilsluttende poter, tilstrækkelig dybde i brystkassen, knap vinklet 
bag, noget lavt ansat hale, parallelle bevægelser bag, noget vid og løs for, udmærket pels, prima 
temperament. 
Good 
 
12 Greypix's My Lady Nikita N 02798/05, 23/01/05,  
(SECH FICH DKCH NORDCH Motown's Not Bad At All - NOCH DKCH NORDCH It's Mostly Underneath)(w) 
O: K. Olsen, Norge E: O. Ødegaard, Norge 
Ej mødt. 
 
13 Starlings Que Sera Sera 22232/2006, 21/11/06,  
(DKCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Noilly Prat)(w)  
O: & E: M.Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg 
Ej mødt. 
 
14 Sourcils Very Vogue Dk07665/2007, 14/04/07,  
(DKCH Stubborn's Dutch Game - DKCH Sourcils O'happy Day)(w)  
O: L. Vig, E: L. Grønqvist, 5953 Tranekær 
Feminin tæve, udmærket forhold mellem skalle og næseparti, korrekt ansatte og båret ører, velplacerede 
mørke øjne, kraftigt saksebid, noget kort hals, let eftergivende overlinie, bedre tilbagelagte skuldre ønskes, 
tilstrækkelige benstammer, noget stejl og knap vinklet bag, noget plump i kroppen, frie bevægelser bag, lidt 
bunden for, udmærket pels, prima temperament. 
Very good 1. 
 

Dværgschnauzer, Sort/Sølv 
 
Baby Klasse –Tæve 
15 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08,  
Nero Argento's Jes Jessolo - Scedir Wandaosiris-Na(w)  
O: & E: Pernille Hedegaard, 9850 Hirtshals, 
Baby med herlige proportioner hoved med korrekt udtryk, mørke øjn, korrekt bårne ører, fin hals og overlinie, 
gode vinklet for og bag, passende benstammer og parallelle frie bevægelser med flot afskub for alderen. 
SL, Bedste baby. 
 
Hvalpe Klasse - Hanhund 
16 Rotfeld's Domino Dk18455/2008, 17/08/08,  
Qualifica's Bossanova - Ljubimyi Borodach Amaliya A Rosebud 
O: Maiken Sørensen, E: Flemming Rasmussen, 6500 Vojens 
Ej mødt. 
 
Championklasse - Hanhund 
17 DKCH Nero Argento's Ciao Caravaggio 13736/2005, 25/06/05,  
ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - DKCH FICH Nero Argento's Lotus L'amabile(w)  
O: Annelise Lange, E: Thom Thomsen, 7400 Herning, 
Middelstor han, god typee, maskulint hoved, godt forhold mellem skalle og næse, udmærket hals og 
overlinie, lidt bedre tilbagelagde skuldre ønskes, velvinklet bag, passende benstammer, parallelle frie 
bevægelser bag, lidt vid og svingende for, korrekte pelsstruktur, udmærket farvefordeling, prima 
temperament. 
Excellent 1, BIK3, kl.cert. 
 



Juniorklasse - Hanhund 
18 Nero Argento's Quello Quasimodo Dk11173/2008, 09/05/08,  
Nero Argento's Igino L'italiano - DKCH Nero Argento's Dai Donatella(w)  
O: Annelise Lange, E: John Ammonsen, Conni Ø. Ammonsen, 9900 Frederikshavn,  
Typefuld unghan, passende hoved, godt kønspræg, lidt dybt ansatte flagrende ører, mørke øjne, godt udtryk, 
saksebid, udmærket hals og overlinie, bedre tilbagelagde skuldre ønskes, dejlig kompakt krop, tilstrækkeligt 
vinklet bag, er lidt hasetrang, men frie bevægelser bag, lidt vid men for, korrekt pels. 
Very good 2. 
 
19 Top Secret Grasant Dk14868/2008, 01/01/08,  
PLCH Char N'co One More For The Road - Vice Versa Grasant(w)  
O: Anna Dariusz Bielinscy, Polen E: Pia Nissen, 4573 Højby,  
Harmonisk bygget godt hoved, godt forhold mellem højde og længde, dejligt maskulint hoved med godt 
udtryk, velplacerede ører, passende næseparti, god hals og overlinie, velvinklet for og bag, korrekt 
underlinie, udmærket forbryst, lidt tåtrang bag, men gode frie bevægelser med godt afskub, lidt vid med og fri 
for, korrekt farve og pelsstruktur, prima temperament. 
Excellent 1, BIK1, CERT, BIR 
 
Mellemklasse - Hanhund 
20 Keleborn My Love From Dolina Rivend Dk04409/2008, 25/07/07,  
PLCH Sasquehanna Koniak - Eowina Elentari Baroness Of Dolina(w)  
O: I Podolscy, R Podolscy, Polen E: Lene Brevadt, 4295 Stenlille. 
Middelstor han, velformet hoved, maskulint fint udtryk, korrekt placerede ører, saksebid, god hals og 
overlinie, udmærket vinklet fr og bag, passende benstammer, fint tilsluttende poter, korrekt underlinie, godt 
forbryst, korrekt pels, udmærket farvefordeling, godt temperament, parallelle fri bevægelser bag, noget vid 
med for men med fremdrift. 
Excellent 1, BIK2. 
 
21 Aqui Xpression Of Charme Dk13404/2007, 10/06/07,  
DKCH INTCH DEVDHCH Ruedesheim's Boomerang - Aqui Show Stopper(w)  
O: Dorrit Neertoft, E: Henny Runge, Hans Runge, 6710 Esbjerg V, 
Kompakt bygget, dejlig kort krop, maskulint hoved, udmærket brede i skallen, korrekt båret ører, mørke øjne, 
godt udtryk, passende længde i næsepartiet, tilstrækkelig hals, let eftergivende overlinie, korrekt underlinie, 
noget stejl i fronten, skulder lidt stejl, tilstrækkelig vinklet bag, let tåtrang med frie bevægelser bag, lidt 
bundne forbensbevægelser, udmærket farve og pels. 
Very good 3. 
 
22 Leebay Alibaba Kcah04967201, 16/11/07 
Repititon's Kiss This - Benty Of Taita's Ushabti (w)  
O: Mrs B M Cocks, England E: Oskar Ødegaard, Norge 
Velbygget han, dejlig kort krop, maskulint hoved, udmærket skalle og næseparti, velplaceret mørke øjne, 
godt udtryk, saksebid, udmærket hals og overlinie, velvinklet for og bag, lidt tåtrang , med frie bevægelser 
bag, god fremdrift, god pels og farve, prima temperament. 
Excellent 2, BIK4. 
 
 
23 Breaking Rules Z Dixie Dk18090/2007, 07/05/07,  
CZCH SECH Sancho Del Berrocal - INTCH CZCH SKCH HUCH Galaxy Z Dixie(w)  
O: Michala Sindelárová, Tjekkiet E: Annelise Lange, 7480 Vildbjerg, 
Middelstor han, kraftig skalle, passende næseparti, lidt lavt ansatte ører der ike ligger helt til, saksebid, 
udmærket hals og overlinie, passende vinkler for og bag, udmærket underlinie, lidt hasetrang men frie 
bevægelser bag, lidt vid for men parallel, må godt have lidt mere struktur I pelsen, selvsikker og 
temperamentsfuld. 
Very good 4. 
 
24 Frisenborg's Arne Dk20230/2007, 26/09/07,  
DKCH INTCH NOCH SECH NORDCH Stena Stamm's Hotte Hugo - Chinon's Silver Dollar(w)  
O: & E: Dorit Johansen, 8653 Them, 



Lille kvadratisk han, lille hoved med udmærket forhold skalle og næse, kunne ønske mere kønspræg, mørke 
velplacerede øjne og ører, saksebid, lidt kort hals, udmærket overlinie. Tilstrækkelig vinklet for og bag, 
udmærket frie bevægelser bag, men noget vid og padlende for, udmærket pels og farve, venligt 
temperament. 
Good. 
 
Åben Klasse - Hanhund 
25 Qualifica's Bossanova 21506/2006, 04/11/06,  
USCH SECH DECH DEVDHCH INTCH Enjoy's Midnight Welcome Matt - DKCH Fler Park Oriental 
Design(w) 
O: Lene Brevadt, E: Sille Stangerup, Pia Stangerup, 4690 Haslev, 
Lille kompakt han, passende hoved, fint udtryk, velplacerede ører, saksebid, tilstrækkelig hals, udmærket 
overlinie, udmærket vinklet for og bag, passende benstammer, frie bevægelser, udmærket afskub bag, noget 
vid og padlende for, lidt grovere pels ønskes ellers udmærkede farver, prima temperament. 
Very good 2. 
 
26 Autumn Storm Orsini Dk04410/2008, 04/08/07 
Sasquehanna Konsul - PLCH Fantasy Vis A Vis(w)  
O: Krystyna Jaworska, Polen E: Lene Brevadt, 4295 Stenlille, 
Middelstor han, maskulint hoved og udtryk, velplacerede korrekt båret ører, saksebid, udmærket hals og 
overlinie, en anelse lang i lændepartiet, korrekt tilbagelagt skuldre, velvinklet bag, udmærket underlinie, 
hasetrang bag men udmærkede frie bevægelser med godt afskub, noget vid og padlende for, udmærket pels 
og farve, prima temperament. 
Very good 1. 
 
27 Præstekjær's Iago 05519/2006, 20/03/06,  
Nero Argento's Xtra Ordinario - Præstekjær's Blanca(w)  
O: & E: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted,  
Harmonisk bygget han med lidt lille men velformet hoved, lidt højt placerede flagrende ører, velplacerede 
mørke øjne, godt udtryk, saksebid, lidt kort hals ellers god overlinie, noget stejl skuldervinkling, udmærket 
vinklet bag, korrekt underliniem tåtrang men frie bevægelser bag fint afskub, men noget bundne skuldre og 
padlende bevægelser, god pels og farve, prima temperament. 
Very good 3. 
 
Championklasse - Tæve 
28 DKCH Sailer's Ko Stephani 18956/2006, 16/03/06,  
BRCH Peacemaker's Noble Desailers - BRCH Sailer's Hf Olga(w)  
O: David Reis De Carvalho, Brasilien E: Dorrit Neertoft, 2720 Vanløse, 
Ej mødt. 
 
29 DKCH Nero Argento's Dai Donatella 13115/2005, 01/07/05,  
ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Perla Fantastica(w)  
O: Annelise Lange, E: Hans Forsingdal Konrad, 8240 Risskov, 
Harmonissk bygget, feminint lidt kompakt hoved, lidt lavt ansatte ører, lidt åbent båret, mørkebrune øjne med 
bågent udtryk, passende næseparti, lidt ort hals, lidt eftergivende overlinie, lidt bedre tilbagelagte skuldre 
ønskes, udmærket vinklet bag, lidt hasetrang men med frie bevægelser bag, lidt vid med padlende 
bevægelser for, udmærket pels og farve, prima temperament. 
Excellent 1, BIK2, kl. cert. 
 
Juniorklasse -Tæve 
30 Nero Argento's Novella Nadina Dk23765/2007, 12/11/07,  
Nero Argento's Dai Donizetti - DKCH FICH Nero Argento's Lotus L'amabile(w)  
O: Annelise Lange, E: Lone Balle Thaysen, 6670 Holsted,  
lille feminin tæve, lidt kort skalle i forhold til næsepartiet, lidt flagrende ører, mørkebrune øjne, saksebid, lidt 
kort hals, let eftergivende overlinie, udmærket vinklet for og bag, fin kort krop, tåtrang bag, men frie 
bevægelser, noget løs og trippene bevægelser for, udmærket pels og farve, prima temperament. 
Very good 2. 
 



31 Glamour Girl Gj Von Portenschlag Dk14240/2008, 16/11/07 
Made In Spain Garbato - Mr. King's Julia Roberts(w)  
O: Uli Portenschlag, Argentina E: Lene Brevadt, , 4295 Stenlille, 
Harmonisk bygget tæve, feminint hoved, velplacerede øjne, fint udtryk, dybt ansatte flagrende ører, 
saksebid, lidt kort hals, god overlinie, lidt bedre tilbagelagde skuldre ønskes, tilstrækkelig vinklet, passende 
benstammer, let tåtrang, men frie bevægelser, parallelt for, står på dagen uden underuld men føles ellers 
korrekt, korrekt farvefordeling, prima temperament. 
Very good 3. 
 
32 Cosmic Wonder Z Dixie Dk12605/2008, 10/12/07CZCH  
SKCH Xpresso Z Dixie - CHCH CZCH PLCH SKCH Noble Monument's Czech Challenger(w)  
O: Michala Sindelárová, Tjekkiet E: Annelise Lange, 7480 Vildbjerg,  
Lille velbygget tæve, lidt kort skalle, passende næseparti, velplacerede mørke øjne, korrekt børne ører, god 
hals og overlinie, velvinklet for og bag, passende benstammer, fine tætsluttende poter, lidt kraftigere struktur 
i pelsen kunne ønskes, prima farver og temperament. 
Very good 1. 
 
Mellemklasse - Tæve 
33 Nero Argento's Lieta Luna Dk11350/2007, 23/05/07,  
Nero Argento's Igino L'italiano - Nero Argento's Perla Fantastica(w)  
O: Annelise Lange, E: Helle Lassen, 7000 Fredericia, 
Velbygget tæve, passende hoved både længde og skalle i forhold til næseparti, velplacerede ører, øjne med 
godt udtryk, god hals og overlinie, udmærket vinklet for, god bagkrop, god underlinie, passende benstammer 
med dejlig tåsluttende poter. Dejlige frie bevægelser med dejligt afskub, lidt vid og padlende for, bærende 
halen til grænsen, udmærket pels og farve, prima temperament.  
Excellent 2, BIK3. 
 
34 Aqui You´re My Lucky Star Dk14679/2007, 30/06/07,  
DKCH SECH INTCH Aqui Pow-Wow - Sailer's Hc Ruty(w)  
O: Dorrit Neertoft, E: Stig Hjorth, Kirsten Hjorth, 7000 Fredericia, 
Feminin tæve, lidt kort skalle i forhold til næsepartiet, lidt uens placerede ører, velplacerede mørke øjne, 
tilstrækkelig hals, udmærket over og underlinie, tilstrækkelig vinklet for og bag, velbygget kryds, let tåtrang 
men frie bevægelser bag, parallelle bevægelser for, udmærket pels og farve, prima temperament. Very good 
3. 
 
35 Empress Elita Of Taita's Ushabti Vdh07zs42002406, 10/08/07 
Vamos Vis A Vis - Angelique Of Taita's Ushabti(w)  
O: Stamm, Tyskland E: Oskar Ødegaard, Norge 
Tæve af god type, harmonisk, let kraftigt men dejligt tævehoved, velplacerede ører, øjne med godt udtryk, 
saksebid, tilstrækkelig hals, god overlinie, dejlige benstammer, lidt tåtrang bag men med frie bevægelser, 
prarllelle bevægelser for, god pels og farve, prima temperament. 
Excellent 1, BIK1, CERT, BIM 
 
36 Always On My Mind Z Dixie Dk18088/2007, 30/04/07,  
Noble Monument's Atman - CZCH SKCH HUCH Tropical Night Z Dixie(w)  
O: Michala Sindelárová, Tjekkiet E: Jørgen Nielsen, Lene Bach, 7430 Ikast 
lille elegant tæve, feminint hoved, udmærket forhold mellemm skalle og næseparti, korrekt ansatte ører, 
velplacerede mørke øjne, tilstrækkelig hals, let eftergivende overlinie, tilstrækkelig vinklet for og bag, 
passende benstammer, tåtrang bag, frie bevægelser, lidt vid og padlende for, lidt kraftigere pelsstruktur 
ønskes, ellers korrekt farve, prima temperament. 
Very good. 
 
37 Hassanhill's Hot Stuff Dk04093/2008, 30/11/07,  
Impala Lucky Chance - SECH Hassanhill's Proud Mary(w)  
O: Corinne Kullberg, Sverige E: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted 
Middelstor tæve, med passende hoved til kroppen, noget åbent båret ører, velplacerede mørke øjne med 
godt udtryk, saksebid, tilstrækkelig hals, lidt eftergivende overlinie, tilstrækkelig vinklet for, kunne være lidt 
vedre præget af vinkler bag, en annelse lang i lændepartiet, tåtrang bag, men frie bevægelser, udmærket 



afskub, noget padlende for, mangler lidt underuld på dagen ellers nok struktur, god farve, prima 
temperament. 
Very good 4. 
 
Åben Klasse - Tæve 
38 Scedir Wandaosiris-Na 00514/2006, 26/03/05,  
Scedir Freddymercury-Na - ITCH NOCH INTCH Scedir Jodie Foster-Na(w)  
O: Fabio Ferrari, Italien E: Pernille Hedegaard, 9850 Hirtshals 
Kompakt bygget tæve, kraftigt tævehoved, lidt lavt ansatte ører, velplacerede mørke øjne, en anelse lang i 
næsepartiet, acceptabel hals, noget eftergivende overlinie, noget eftergivende, udmærket forbryst, 
tilstrækkelig vinklet for og udmærkket bag, snæver men parallelle bevægelser bag lidt korte skridt, let 
udaddrejet albuer, let indfodet for, står på dagen ikke i fuld pels, mangler underuld, men føles korrekt i 
struktur, kunne være lidt mere ren i farverne, prima temperament. 
Good. 
 
39 ATCH Klondaikes Pandora 09240/2006, 29/04/06,  
DKCH Northstar's Midnight Sun - Klondaikes Xquisite(w)  
O: Bodil & Nils Jordal, E: Bodil Jordal Og Charlotte Bøgvad, 4660 Store Heddinge 
Lille tæve, feminint hoved, let hvælvet skalle, lidt dybt ansatte åbent båret ører, velplacerede mørke øjne 
med udmærket udtryk, passende næseparti, lidt for kort hals. Eftergivende overlinie, tilstrækkelig vinkler for 
og bag, lidt kraftigere benstammer kunne ønskes, i stand let udaddrejet poter, lidt opkneben over 
underlinien, hasetrang, bevægeser med lidt korte skridt, for lidt vid og padlende, står i dag ikke i fuld pels, 
mangler underuld, struktur ok, farve ok, prima temperament. 
Good. 
 
40 Nero Argento's Hey Chiara Baschetti 12157/2006, 17/06/06,  
Scedir Xhansolo-Na - Nero Argento's Perla Fantastica(w)  
O: & E: Annelise Lange, 7480 Vildbjerg 
middelstor kraftig tævehoved, udmærket forhold mellem skalle og næse, korrekt lidt åbne ører, velplacerede 
mørke øjne, udmærket hals og overlinie, dog en anelse lang i lændepartiet, lidt bedre tilbagelagte skuldre 
kunne ønskes, udmærket forbryst og underlinie, tilstrækkelig vinklet bag, hasetrang og lidt udaddrejet bag, 
lidt korte bevægelser bag og for lidt vid og padlende, udmærkket pels og farver, prima temperament. 
Very good 2. 
 
41 Præstekjær's Isadora 05526/2006, 20/03/06,  
Nero Argento's Xtra Ordinario - Præstekjær's Blanca(w)  
O: Jan Præstekjær, E: Annelise Lange, 7480 Vildbjerg 
Lille kompakt tæve, feminint hoved, velplaceret øjne med godt udtryk, velplacerede men flagrende ører, 
passende næseparti saksebid, tilstrækkelig hals, lidt eftergivende overlinie, udmærket vinkler for og bag, 
passende benstammmer, frie bevægelser med godt afsæt men bevæger sig med lidt korte skridtfor, 
udmærket pels og farve, prima temperament. 
Very good 1. 
 
42 Corante's Esonata Arctica 19207/2006, 16/06/06,  
FICH RUCH Scedir Carygrant - FICH Nero Argento's Ecco La Piu Bella(w)  
O: Yvonne Hautaviita, Finland E: Annelise Lange, 7480 Vildbjerg 
lettere bygget tæve med lidt kvadratisk hoved, lidt lavt ansatte ører, velplacerede brune øjne med godt 
udtryk, saksebid, lidt kort hals, lidt eftergivende overlinie, bedre tilbagelagde skuldre kunne ønskkes samt lidt 
bedre forbryst, en anelse lang i lændepartiet, tilstrækkelig vinklet bag, let hasetrang og udaddrejet, bevæger 
sig med korte skridt, noget vid og padlende for, står ikke i fuld pels, noget åben, uden underuld på dagen, 
prima temperament. 
Good. 
 
Veteranklasse - Tæve 
43 DKCH Nero Argento's Hallo Donna Graziosa 03540/2000, 26/02/00,  
DKCH INTCH NOCH SECH NORDCH Stena Stamm's Hotte Hugo - DKCH Nero Argento's Bella Bellissima 
(w)  
O: Annelise Lange, E: Helle Knappe Og Annelise Lange, 8600 Silkeborg 



Lille harmonisk bygget, feminint hoved med lidt kort skalle i forhold til næsepartiet, velplacerede ører, øjne 
med godt udtryk, tilstrækkelig hals, lidt eftergivende overlinie, udmærket underlinie, udmærket vinklet for og 
bag, god underlinie, passende benstammer, let hasetrang, men frie bevægelser bag, noget vid og padlende 
for, udmæret pels og fave, prima temperament. 
Very good 1. 

Dværgschnauzer, Sort 
 

Championklasse - Hanhund 
45 DKCH DEVDHCH Made In Spain Cortado 11638/2006, 09/09/05,  
Diablo Des Diables D'ebene - Made In Spain Jazz(w)  
O: Angel Pons Arino, Spanien E: Tony Schultheiss, 3200 Helsinge 
herlig han, maskulint velformet hoved, godt forhold mellem næseparti og skalle, velplacerede korret båret 
ører, saksebid, veludviklet korrekt hals, god over mellem manke og skulder, velvinklet for og bag, godt 
forhold mellem højde og bredde,. godt forbryst, fine passende benstammer, frie parallelle bevægelser med 
god fremdrift, god farve, herligt temperament. 
Excellent 1, BIK1, BIM,. Kl. cert. 
 
46 DKCH Insurgent Black Samba Cmku/Km/5597/05, 20/01/05,  
ITCH Bouvbear's Boggie May Way Back Home - Elisabeth Queen Black Samba  
O: Krizek Stanislav, Tjekkiet E: Helle Maj Jørgensen, 6580 Vamdrup 
harmonisk bygget han, maskulint hoved, udmærket forhold mellem skalle og næseparti, korrekt ansatte ører, 
velplacerede mørke øjne, kraftigt saksebid, tilstrækkelig hals, udmærket vinklet for og bag, lidt kraftigere 
benstammer kunne ønskes, udmærket forbryst, parallelle frie bevægelser bag, noget vid og løs for, 
udmærket pels, kunne være lidt dybere i den sorte farve. Prima temperament. 
Excellent 2. BIK3 
 
Juniorklasse - Hanhund 
47 Bandolero Knizete Sternenhocha Dk23679/2008, 02/04/08,  
PLCH Char N'co One More For The Road - Altagracia Carboneum(w) O: Katerina Cechova, Tjekkiet  
E: Lise Grønqvist,, 5953 Tranekær 
gofd type, maskulint hoved, god skalle, godt næseparti, velplacerede korrekte ører, velplacerede mørke 
øjne, saksebid, udmæret hals og overlinie, velvinklet for og bag, godt forhold mellem længde og højde, 
passende benstammer, tætsluttende poter. Let tåtrang bag, med frie bevægelser, prima pels, excellent 
temperament. 
Excellent 1, BIK2, CERT. 
 
48 Perrospequeno Basta Dk24188/2007, 26/11/07,  
DKCH SECH Koschia's Bugsy - Sleeping Beauty Androis(w) 
O: Gullan Lindenborg E: Lars Nielsen, 9800 Hjørring 
harmonisk bygget, kort kompakt krop, udtryksfuldt hoved, fint forhold mellem skalle og næseparti, korrekt 
ansatte ører, saksebid, udmærket hals og overlinie, bedre tilbagelagde skuldre kunne ønskes, udmærket 
vinklet bag, parallelle pragtfulde bevægelser bag, noget vid og løs for, korrekt pels, excellent temperament. 
very good 2 
 
49 Gregorius Love To Be My 4th July Mo N 15833/08, 07/06/08, 
SECH, NOCH, DKCH Eternal Gambler Moonlight Shadow - NOCH, DKCH Barba Nigra Gregorius Let's Flirt 
O: & E: Lone Elisabeth Gjerdalen, Norge 
lille harmonisk han, fin forhold højde og længde, velskåret hoved, med passende skalle og næseparti, 
saksebid, lidt dybt ansatte store ører, mørke øjne. Udmærket hals og overlinie, bedre tilbagelagde skuldre 
ønskes, velvinklet bag parallelle frie bevægelser bag med godt afskub, men vid og åben for. God pels og 
venligt temperament. 
Very good 3. 
 
50 Renegade's Hemingway Dk02832/2009, 04/01/08,  
Acdc De Wonderful Can - BECH Bestof Van De Havenstad  
O: A. J. M Van Zantvliet, Belgien E: Jimmy Nielsen, Linda Nielsen, 2770 Kastrup 
middelhan, maskulint hoved, noget smal skalle, velplacerede mørke øjne, en anelse lang i næsepartier, 
saksebid, stejl skulder og front, noget faldende overlinie, udmærket underlinie, udmærket knævinkel med 



noget høj has, bevæger sig bag med noget korte trippende poter, udmærket pels og farve, prima 
temperament. 
Good. 
 
Mellemklasse - Hanhund 
51 Præstekjær's Kenzo Dk24030/2007, 23/11/07,  
PLCH Lamborghini Svarcava - Præstekjær's Francisca(w)  
O:& E: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted 
lettere bygget mellemhan, mangler substans både i krop og benstammer, ellers passende længde i ryggen, 
udmærket udtryk i hoved, velplacerede lidt flagrende ører, kraftigt saksebid, tilstrækkelig hals og overlinie, 
mangler forbryst og noget stejl i fronten såvel som skuldre, tilstrækkelig vinklet bag, bevæger sig bag med 
korte trippende skridt, for med bundne skuldre og ikke nok fremdrift, for med bundne skuldre og ikke nok 
fremdrift, mangler på dagen underuld, kunne have mere struktur i pelsen, prima temperament. 
Good 
 
52 NORD UCH, S UCH, N UCH, FIN UCN Pirkko's Dark Sky N 20689/02, 07/09/02,  
INT NORD DK UCH Vige Iskut - N UCH Bouvbear's Cheerleader Us  
O: Mona Ramsås E: Elin B Johansen, Norge 
passende størrelse noget kraftigere benstamme unne ønskes, maskulint hoved med udmærket skalle, en 
anelse lang I næsepartiet, korrekt ansatte lidt store ører, velplacerede mørke øjne, saksebid, tilstrækkelig 
hals, noget for lang I kroppen, bedre tilbagelagde skuldre kunne ønskes, noget stejlt I overarmen, udmærket 
underlinie og vinkler bag, let tåtrang bag med lidt kort trippende bevægelser, bunden i fronten, ikke nogen 
god fremdrift i bevægelserne, udmærket farve og pels udmærket temperament. 
Very good 1. 
 
Championklasse - Tæve 
53 DKCH Klanens Cha Cha Cha 20442/2006, 07/10/06,  
DKCH Insurgent Black Samba - Klanens Wide Web(w)  
O: & E: Klaus Laursen, Hanne Laursen, 8900 Randers 
lille meget feminin tæve med velformet hoved, god skalle og nnæseparti, velplacerede lidt lette ører, mørke 
øjne og saksebid, tilstrækkelig hals, lidt eftergivende overlinie, tilstrækkelig vinklet for og bag, lidt mere 
substans over det hele kunne være ønskelige, parallelle frie bevægelser bag, noget hæmmet for med lidt 
udaddrejede albue i hø. side, udmærket pels og farve, godt temperament. 
Very good 3. 
 
54 DKCH Alex Dolina Rivendell Ka-Vanga Dk13512/2007, 10/01/07,  
USCH SECH DECH DEVDHCH INTCH Enjoy's Midnight Welcome Matt - RUCH PLCH SKCH Belladonna 
Tuk Baroness Of Dolina R(w)  
O: Adamik, Aleksandra, Polen E: Ulla Marie Hald Hansen, 3300 Frederiksværk 
typefuld tæve, feminint hoved og udtryk, udmærket skalle, en anelse lang i næsepartiet, lidt dybtansatte 
store ører, velplacerede mørke øjne med godt udtryk, god hals og overlinie, velvinklet for og bag, god 
brystdybde med passende benstammer, fint tilsluttende poter, frie parallelle bevægelser med godt fraskub, 
god pels og farve, excellent temperament. 
Excellent 1, BIK3, kl. cert. 
 
55 NUCH DKCH Gregorius Black And Beautiful N 02666/06, 19/01/06,  
SECH NOCH DKCH Eternal Gambler Moonlight Shadow - NUCH DKCH Barba Nigra Joy Of Pepsi  
O: & E: Lone Elisabeth Gjerdalen, Norge 
harmonisk bygget, feminin tæve, udtryksfuldt hoved med udmærket skalle, noget dybt ansatte ører men 
velbårne, tilstrækkelig hals, udmærket overlinie, lidt bedre tilbagelagde suldre ønskes, tilstrækkelig vinklet, 
passende benstammer, fine tætsluttende poter, parallelle frie bevægelser bag, men er lidt bunden for, 
udmærket pels og farve, prima temperament. 
Excellent 2. 
 
Juniorklasse - Tæve 
56 Kiss Me More Hermes Dk19864/2008, 29/04/08,  
PLCH Made In Spain Dexter - PLCH Pepalfa's New-Noble(w)  
O: Marek Wardach, Polen E: Marie-Louise Ricard, 2900 Hellerup 



harmonisk bygget, feminint hoved, godt udtryk, mærkebrune øjne, udmærket skalle og næseparti, korrekt 
placeret og båret ører, lidt lang overlinie, velvinklet for og bag, passende benstammer, parallelle frie 
bevægelser med godt fraskub bag, lidt vig men parallel foran, fine tætsluttende poter, god pels og farve, 
dejligt temperament. 
Excellent 2, BIK4. 
 
57 Pixbo Poleah S 31666/2008, 23/03/08,  
Ward Creek's Black Falcon - Blythewood Swedish Opera  
O: Ann-Charlott Fredholm, Sverige E: Elin Og Nina Johanson, Norge 
velbygget tæve, dejligt hoved, godt forhold mellem næse og skalleparti, velplacerede mørke øjne med godt 
udtryk, velplacerede ører korrekt båren, fint saksebid, udmærket hals, en anelse lang overlinie, godt 
tilbagelagde skuldre, en anelse stejl i overarmen, udmærket underlinie, velvinklet bag, parallelle bevægelser 
for og bag med godt afskub, korrekt pels og farve, godt temperament. 
Excellent 1, BIK2 
 
58 Borgia In Black Knízete Sternenhoch Dk01746/2009, 02/04/08,  
PLCH Char N'co One More For The Road - Altagracia Carboneum(w)  
O: Katerina Cechova, Tjekkiet E: Pia Nissen, 4573 Højby 
Ej mødt 
 
Mellemklasse - Tæve 
59 Gillegaard I Phone Dk01214/2008, 15/12/07,  
DKCH DEVDHCH Made In Spain Cortado - DKCH Made In Spain Rica-Rica(w)  
O: & E: Charlotte Staunskær, 3250 Gilleleje 
velbygget tæve, meget typefuld, velskåret hoved med godt forhold skalle næse, korrekt placerede ører, 
velplacerede mørke øjne, kraftigt saksebid, passende udfyldte kinder, god hals og overlinoe, godt forbryst, 
velbygget for og bag, dejlig kompakt i kroppen uden at være tung, passende benstammer, dejlig tætte poter, 
frie bevægelser og parallelle med godt drive, korrekt pels og flot farve, excellent temperament. 
Excellent 1, BIK1, Cert, BIR. 
 
Åben Klasse - Tæve 
60 Mohner's Dancing Queen 16241/2006, 25/07/06,  
DKCH Insurgent Black Samba - Mohner's Against All Odds  
O: H. M. Jørgensen & S. Chryssidis E: Kell Nielsen, 9362 Gandrup 
feminin tæve, udmærket forhold højde og længde, lidt lille men veformet hoved, korrekt placerede ører, 
mørke øjne med fint udtryk, saksebid, udmærket hals, lidt eftergivende overlinie, lidt opkneben underlinie, lidt 
mere forbryst kunne ønskes, udmærket vinklet for og bag, passende benstammer, parallelle bevægelser for 
og bag med udmærket afskub, udmærket pels, fint temperament. 
Excellent 1. 
 
61 Schnauzer-Huset Vektoria 18845/2006, 23/08/06,  
Chinon's U.C.L.A. - DKCH Bellisima Van De Havenstad  
O: Lone Dahl Nielsen & Poul Jørgensen E: Finn Hauge Madsen, 7900 Nykøbing M 
lille noget kompakt bygget tæve, lidt kraftigere benstammer kunne ønskes, feminint hoved og med lidt kort 
skalle til næseparti, lidt lette ører, tilstrækkelig hals, bedre tilbagelagde skuldre kunne ønskes, tilstrækkelig 
vinklet bag, har en lidt tung underlinie, går bredt og parallelt med godt afskub, lidt korte skridt for, mangler på 
dagen underuld, excellent temperament. 
Very good 3. 
 
62 Holan Harbeard Artistic Vision Est 01732/07, 15/04/07,  
Panomaks Jazz Me Blue - Holan Harbeard Caramel  
O: Evi Paramonova, Estland E: Lone Elisabeth Gjerdalen, Norge 
harmonisk bygget tæve, dejligt hoved med velplacerede øjne og godt udtryk, kraftigt saksebid, korrekt 
ansatte og båret ører, udmærket hals, en anelse eftergivende i overlinien, godt forbryst, udmærket vinklet for 
og bag, frie parallelle bevægelser for og bag med godt afskub, korrekt pels, sød og rar og venlig 
temperament. 
Excellent 2. 
 



Dværgschnauzer, Hvid 
 
Mellemklasse – Hanhund 
63 Silfurskugga Bandito White Onyx S13585/2007, 14/12/07,  
Mikes Uti Zorro - ISCH SECH Dynamic Dolce Vita Of Roxy's Pride(w) 
O: & E: Marta Gylfadottir, Sverige 
kraftig han, maskulint kraftigt hoved, der ikke må blive kraftigere, men udmærket forhold mellem skalle og 
næseparti, korrekt placerede ører, mørke velplacerede øjne med godt udtryk, kraftigt saksebid, god hals og 
overlinie, veludviklet forbryst, velvinklet for og bag, en enelse lang I lændepartiet ellers god underlinie, let 
hasetrang men frie bevægelser bag, noget vid og padlende I frontenn, udmærket pels og farve, prima 
temperament. 
Excellent 1, BIK1, CERT, BIM 
 
64 DKCH Hassanhill's Bedford Belle 09456/2005, 03/03/05,  
Bamburs Ivory Yankee Surviver - Hassanhill's Anna Pavlova(w)  
O: Corinne Skalin, Sverige E: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted, 
middelstor, feminin tæve med et lille men korrekt proportioneret hoved, lidt luftige ører, velplacerede brune 
øjne, kunne have kraftigere pigment på næsen, saksebid, udmærket hals og overlinie, udmærket vinklet for 
og bag, dog noget lang i lændepartiet, godt drive, udmærket pels og farve, prima temperament. 
Excellent q, BIK3. 
 
Junior Klasse - Tæve 
64A Rubin in white vom Helle-Hof VDH08ZS43000485/DK04521/2009 25/05/08, 
Magic Ama Pepsi – Empire Starlet vom Hella-Hof 
O: Thorsten og Susanne Hänze, Tyskland O: Susanne Hänze – C/O Janne 3550 Slangerup,  
lille typefuld tæve på 10 måneder, passende hoved, feminint udtryk, velplacerede øjne og ører, dejligt 
pigment på næsen, kraftigt saksebid, god hals og overlinie, velvinklet for og bag, fin underlinie, fine parallelle 
bevægelser for og bag med godt drive, god farve og pels, prima temperament. 
Excellent 1, BIK1, CERT., BIR 
 
65 NOCH Sombios Vilges Lori N 03792/05, 04/02/05 
NOCH Eisern As Times Go By - Gullis Heartbreaker 
O: Somby E: Inger Sigstadstø, Norge 
typefuld tæve, feminint hoved lidt bred skalle, lidt åbent båret ører, velplacerede øjne med godt udtryk, 
kunne have lidt kraftigere pigment på næsen. Saksebid, tilstrækkelig hals, lidt eftergivende overlinie, 
udmærket vinklet for og bag, passende underlinie, bevæger sig parallelt med korte skridt, parallelt for, 
fortrindelig pels, god farve, prima temperament. 
Excellent 1, BIK2 
 
66 Præstekjær's Jacinta Dk00783/2007, 28/12/06 
DKCH Made In Spain Utopia - DKCH Hassanhill's Bedford Belle 
O: & E: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted,  
feminin tæve lidt let bygget, feminint hoved, udmærket forhold mellem skalle og næseparti, lidt dybt ansatte 
åbne ører, velplacerede brune øjne, kunne have kraftigere pigment på næsen, saksebid, udmærket hals, let 
eftergivende overlinie, lidt lang i i lændepartiet. Kunne være lidt kraftigere vinklet for og bag, men har 
parallelle bevægelser med godt afskub for og bag, noget kraftigere struktur i pelsen kunne ønskes, 
udmærket farve, prima temperament. 
Very good 2. 
 

 

 


