
Dvk Udstilling i nyborg d. 13. september 2009 

Dommer: Helle Gadeberg 

 

Dværgschnauzer, Sort 
 

Baby Klasse 

1 Schnauzer-Huset Dark Chocolate Dk07725/2009, 22/03/09 

(DKCH Insurgent Black Samba - DKCH Schnauzer-Huset So Sweet)(w) O: & E: Lone D. Nielsen, 

Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J  

5½ ,åned gammel babytæve, feminin meget smukt hoved, fin overlinje, dejligt forbryst, velvinklet, 

bevæger sig når hun er oplagt set forfra bagfra pg fra siden. 

SL 1, bedste baby 

 

Hvalpe Klasse - Tæve  

2 Rosa Hugosa's Alma Dk03710/2009, 10/02/09 

(Sváva's Bioccolo - Rosa Hugosa's Hei Tipi)  

O: & E: Anette Mørk Kej, Søndersø 

7 mdr. femiin tæve, velskåret feminint hoved, korrekt bid, ok overlinie og front, god brystdybde, 

velkroppet og velvinklet, bevæger sig ok set fra siden, lidt tæt bagtil, behøver endnu blive lidt stram 

i fronten, sød og fen´minin hvalp der har fortjent sit SL- 

SL 1, Bedste hvalp. 

 

Championklasse - Hanhund  

3 DKCH DEVDHCH INTCH Made In Spain Cortado 11638/2006, 09/09/05 

(Diablo Des Diables D'ebene - Made In Spain Jazz)  

O: Angel Pons Arino, Spanien E: Tony Schultheiss, Helsinge 

stilig champ. han, kompakt og maskulin, velskåret hoved, små velansatte og velbårne ører, dejlig 

udfyldt næseparti, super front, velvinklet for og bag, lang ædel hals, velbåret og velansat hale, 

særdeles veltrimmet og velvist, bevæger sig med fin parallelitet frem og tilbage, med et dejligt drive 

set fra siden. 

Excellent 1, BIK 1, BIR, Kl. Cert. BIS 3 

 

Mellemklasse - Hanhund  

4 Perrospequeno Basta Dk24188/2007, 26/11/07 

(DKCH SECH Koschia's Bugsy - Sleeping Beauty Androis) 

O: Gullan Lindenborg, Højby, E: Lars Nielsen, Hjørring 

maskulin og kompakt han på 21 mdr., maskulint hoved med velansatte og velbårne ører, korrekt 

bid, fint brystdybde, kunne have bedre forbryst, fin hals og overlinie, velvinklet for og bag, velansat 

og velbåren hale, velplejet sort strid pels, bevæger sig fint set fra siden og med godt drive, ok frem 

og tilbage. 

Excellent 1, BIK 2, Cert. 

 

Championklasse - Tæve  

5 Gillegaard I Phone Dk01214/2008, 15/12/07 

(DKCH DEVDHCH INTCH Made In Spain Cortado - DKCH Made In Spain Rica-Rica) 

O & E: Charlotte Staunskær, Gilleleje 



feminin champ. tæve med masser af udstråling, særdeles smart I silhuet , mørke øjne, korrekt bid, 

velvinklet for og bag, korrekt brystdybde og forbryst, velansat og velbåren hale, bevæger sig set fra 

siden med masser af drive og energi, fint frem og tilbage. 

Excellent 1, BIK 1, Kl. Cert. BIM 

 

Mellemklasse - Tæve  

6 Chinon's Double Scoop Dk08665/2008, 08/04/08 

(DKCH Insurgent Black Samba - Chinon's Girls Night Out)  

O: Helle Agerskov,Hundested E: Helle Agerskov, Svenstrup J 

1½ år gl. feminin tæve, fint hoved, mørke øjne, korrekt ansatte ører, ok forbryst og god brystdybde, 

excellent vinklet for og bag, god hals, bevæger sig ser fra siden med godt drive, ok frem og tilbage, 

særdeles feminin tæve der fortjener sit excellent. 

Excellent 1, BIK 2, Cert. 

 

Dværgschnauzer, Hvid 
 

Hvalpe Klasse - Tæve  

7 Præstekjær's Neika Dk03441/2009, 07/02/09 

(DKCH Yet Orcus Adidas Dynamic - DKCH Barbarea Elfidar) 

O: Jan Præstekjær, Gelsted E: Kirsten Lisbeth Svalø, Steen Svalø, Galten 

sød feminin tæve på 7 mdr., sødt feminint hoved med godt stræk, velansatte små velbårne ører, 

mørke øjne, korrekt bid, fin hals og overlinie, dejligt forbryst, en anelse stejl skulder, fint vinklet 

bag, strid velplejet pels som endnu behøver at blive renere i farven, velansat hale, bevæger sig med 

dejligt drive set fra siden, rigtigt fint bagtil og for. 

SL 1, Bedste hvalp. 

 

Juniorklasse - Hanhund  

8 Dax Dustin Vom Bommerholz Dk01040/2009, 31/05/08 

(D'arné Untold Story - Galaxis Gipsy Vom Bommerholz) 

O: Margrit Roloff, Tyskland E: Margit Jessen, Måløv 

15 mdr. gl. juniorhan med godt kønspræg, velskåret hoved, velansatte ører, god hals og overlinje, 

god skulder, velansat og velbåren hale, ok forbryst, og brystdybde, strid pels af god kvalitet, som 

endnu behøver at blive lidt hvidere, bevæger sig set fra siden med harmoniske bevægelserm ok 

bagfra og fortil, hund med dejligt temp. 

Excellent 1, BIK 1, Cert, BIR BIS 4 

 

Åben Klasse - Hanhund  

9 Caruso Of Taita's Ushabti Is 10610/07, 11/06/06,  

(Made In Spain Chinchon - Veronique Of Roxy's Pride) 

O: Werner Stamm, Tyskland E: Anna D. Hermannsdottir, Gelsted  

stor maskulin hanhun, dejligt maskulint hoved med dejlig velansatte ører og mørke øjne, korrekt 

bid, smukt ansat hale, god overlinje, velansat og velbåret hale, ok forbryst, god brystdybde, 

velvinklet bagtil, noget blød og åben pels på dagen, bevæger sig med fint drive fra siden, lidt tæt 

bagtil og noget åben i fronten. 

Very good 1. 

 

Dværgschnauzer, Peber/Salt 

 



Baby Klasse - Tæve  

10 Schnauzer-Huset Excellence Dk07584/2009, 22/03/09 

(DKCH Insurgent Black Samba - Schnauzer-Huset Otello) 

O: & E: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J 

5½ mdr. gl. baby tæve med masser af feminin udstråling, velskåret hoved, korrekt bid, dejlig front 

og brystdybde, fin hals, alleredee i korrekt schnauzerpels, e lille smart model, med sin egen vilje, 

har endnu brug for lidt ringtræning. 

SL 2. 

 

11 Schnauzer-Huset Could It Be Magic Dk07732/2009, 19/03/09 

(NOCH SECH Axcium's Casanova - DKCH Schnauzer-Huset Romantica) 

O: Nielsen, Lone D. Og Jørgensen, Poul Ulmer, Svenstrup J E: Bruno Solberg, Rønde 

5 mdr. gl. babytæve med særdeles smukt hoved, velasatte ører, er midt i tandskifte, fin forbryst og 

brystdybde, dejlig pels og overlinie, tillidsfuldt temp., allerede i korrekt pels, bevæger sig fint set fra 

siden, bevæger sig fint men vil med fordel kunne deltage i ringtræning. 

SL 3. 

 

12 Holebæk's Lilla Dk08948/2009, 18/04/09 

(Helar's Skywalker - Holebæk's Fleur) 

O: Bjørn Madsen, Vissenbjerg, E: Hanne Clausen, Odense C 

5. mdr- gl. babytæve med fint hoved, dejlige mørke øjne, er i øjeblikket i tandskifte, endnu 

babypels, en sød temperamentfuld pige, som endnu behøver at udvikle sig en del. 

SL 4. 

 

13 Schnauzer-Huset Cream Al Cream Dk07733/2009, 19/03/09 

(NOCH SECH Axcium's Casanova - DKCH Schnauzer-Huset Romantica) 

O: & E: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Silkeborg 

5 mdr. gl. smart kompakt krop. feminint hoved, velansat hals, god skulder, tillidsfuldt temp., 

velvinklet for og bag, bevæger sig rigtigt fint set ra siden, og særdeles fint frem og tilbage, smart 

feminin model med masser af gå på mod. 

SL 1, Bedste Baby. 

 

Hvalpe Klasse - Tæve  

14 Falkendal's Break The Rules Dk08678/2009, 05/03/09 

(SECH Ezüst Gránit Lightning - SECH Starlings Infiniti) 

O: Ewa-Marie Kärrhammar, Sverige E: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg 

ej mødt. 

 

Championklasse - Hanhund  

15 DKCH Schnauzer-Huset Romano 03833/2005, 01/02/05 

(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH Helar's Napa Valley) 

O: Lone Dahl Nielsen & Poul Jørgensen, Svenstrup J E: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg  

maskulin smart lille kompakt hanhund, korrekt bid og øjne, smuk ædel hals, super overlinje, 

forbryst og brystdybde. Særdeles velvinklet for og bag, bevæger sig set fra siden med masser af 

drive og udstråling, det samme gælder frem og tilbage, en champ. der vises i top kondition. 

Excellet 1, BIK 1, BIR, BIS 2. 

 

Juniorklasse - Hanhund  



16 Indiana Jones Astronaut Cmku/Km/7346/08, 08/10/08 

(Zeus De Coa Negra - Toffifee Astronaut) 

O: Sucha Miroslava, Tjekkiet E: Lone Dahl Nielsen, Svenstrup J 

Smart kompakt juniorhan med masser af stil og udstråling, maskulint hoved med velansatte lidt 

tunge ører, mørke øjne, korrekt bid, korrekt front og brystdybde, velvinklet for og bag, smuk hals 

og overlinje, bevæger sig set fra siden med masser af udstråling, fint frem og tilbage, dejlig strid 

peber/salt pels i top kondotion. 

Excellent 1, BIK 3. 

 

Åben Klasse - Hanhund  

17 Starlings Sgt. Pepper Dk15599/2007, 07/06/07  

(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH SECH INTCH Starlings Impala) 

O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg E: Göran Borg, Sverige 

særdeles velbygget og meget smart hanhund med korrekt hoved, velansatte ører, mørke øjne, 

korrekt bid, dejligt forbryst, god brystdybde, korrekt pigmenteret peber/salt, super vinklet for og 

bag, bevæger sig ok set fra siden og frem og tilbage.  

Excellent 2, BIK 4. 

 

18 Schnauzer-Huset What A Victory Dk09193/2007, 21/03/07 

(DKCH INTCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley) 

O: Nielsen, Lone D. Og Jørgensen, Poul Ulmer, Svenstrup J E: Tinna Petersen, Hobro 

maskulin kompakt og elegant hanhund, særdeles velskåret hoved, velansatte og velbårne ører, 

mørke øjne, korrekt bid, super forbryst og brystdybde, velvinklet og vises i superkondition, en super 

maskulin hanhund. 

Excellent 1, BIK2, cert. 

 

Championklasse - Tæve  

19 DKCH Schnauzer-Huset Romantica 03835/2005, 01/02/05 

(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH Helar's Napa Valley) 

O: & Ejer: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J 

smart feminin tæve, dejligt hoved og udtryk, super forbryst, god kropsbygning med god bredde, 

elegant hals og overlinie, velvinklet for og bag, bevæger sig fint set fra siden, ok set frem og tilbage, 

feminin tæve med masser af stil. 

Excellent 1, BIK 2. 

 

20 Schnauzer-Huset Watch Me Dk09190/2007, 21/03/07 

(DKCH INTCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley) 

O: Nielsen, Lone D. Og Jørgensen, Poul Ulmer, Svenstrup J E: Janet Nielsen, Hjørring 

feminin tæve, dejligt hoved, velansatte ører, mørke øjne, korrekt bid, fin front, smuk hals og 

overlinje, godt temp., klassisk smuk tæve, jeg kunne ønske mig lidt mere drive i hendes bevægelser 

set fra siden, men bevæger sig når hun vil – som en drøm. 

Excellent 2, BIK 3, Kl. cert. 

 

Mellemklasse - Tæve  

21 Schnauzer-Huset You Only Live Twice Dk22429/2007, 05/10/07 

(DKCH Starlings Dakota - DKCH Schnauzer-Huset Romantica) 

O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J Ejer: Peder Friis, Lone Friis, Grøttrup 



knap 2 år gl., super feminin, velskåret hoved, korrekt bid, mørke øjne, velansatte velbårne ører, 

ædel hals, fin overlinje, korrekt forbryst pg brystdybde, velvinklet for og bag, velpigmenteret 

peber/salt af god strid kvalitet, bevæger sig set fra siden med masser af drive, parallel frem og 

tilbage. 

Excellent 1, BIK 1, cert. BIM 

 

22 Solimans Thilde Dk04679/2008, 04/03/08 

(Victory Astronaut - Solimans Galadriel) 

O: Grethe Hansen, Nykøbing Sj E: Kirsten Lisbeth Svalø, Steen Svalø, Galten 

18 mdr. feminin i største størrelse, korrekt velskåret hoved, mørke øjne, korrekt bid, dejlig forbryst, 

fin skulder, velvinklet for og bag, pelsen behøver endnu blive renere i farven, jeg kunne ønske mig 

lidt mere temp. i hendes bevægelser set fra siden, bevæger sig set forfra og bagfra fint, grundet den 

noget urene farve, very good. 

Very Good 3. 

 

23 Zara Vom Fockenberg Dk02548/2009, 04/05/08 

(BECH Festival Rezlark - DECH Dolce Vita Vom Fockenberg) 

O: Anja Langer, Tyskland E: Inga Gadgaard, Horsens 

16. mdr. feminin tæve af god størrelse, fint hoved, mørke øjne, velansatte ører, korrekt bid, god hals 

og overlinje, korrekt forbryst og brystdybde, ok vinklet for og bag, velplejet og velpigmenteret pels, 

bevæger sig ok set fra siden, fint frem og tilbage. 

Ecellent 2. 

 

Åben Klasse - Tæve  

24 Schnauzer-Huset Win It All Dk09192/2007, 21/03/07 

(DKCH INTCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Napa Valley) 

O: & E: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J 

middelstor feminin tæve, korrekt hoved, mørke øjne, korrekt tandsæt, ok forbryst og brystdybde, en 

anelse stejl i skulderen, ok hals, fin overlinje, særdeles velplejet og veltrimmet pels i god kvalitet, 

velvinklet bag, bevæger sig set fra siden en smule flagrende, ok frem og tilbage, velpræsenteret. 

Excellent 1, BIK 4. 

 

25 Starlings Que Sera Sera 22232/2006, 21/11/06 

(DKCH INTCH Starlings Narnia - DKCH Helar's Noilly Prat) 

O: & E: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg 

ej mødt. 

 

26 Solimans Aziza Dk19302/2007, 29/08/07 

(Victory Astronaut - Julija Vestigia Ares)  

O: Grethe Hansen, Nykøbing Sj E: Dorte Bang, Rønde 

kraftig men feminin tæve, korrekt hoved med lidt lyse æjne, ok bid, fin hals, en anelse lang i 

ryggen, dejligt forbryst, god brystdybde, velvinklet bag, bevæger sig ok men lidt overbygget set fra 

siden, fint frem og tilbage. 

Excellent 2. 

 

Opdrætsklasse 

Katalognr. 15, 18, 19, 21. 



opdrætsklasse bestående af 3 forskellige kombinationer. Alle har gode pelse, gode fronte, velansatte 

ører, meget smukke hoveder, en særdeles homogen og meget smuk klasse. 

Ærespræmie. 

Dværgschnauzer, Sort/Sølv 
 

Baby Klasse - Hanhund  

27 Nero Argento's Ww Pilot Massimo Dk13613/2009, 12/06/09 

(USCH WW08 Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora) 

O: & E: Annelise Lange,Vildbjerg 

3 mdr. gl. babyhan der giver den gas. Herligt temp. fint hoved og velansatte ører, dejlig pelskvalitet, 

god farve, fine aftegninger, velvinklet for og bag, bevæger sig fint, en charmerende gut som jeg 

glæder mig til at se mere til. 

SL 1. 

 

Baby Klasse - Tæve  

28 Schnauzer-Huset For Your Eys Only Dk06820/2009, 04/04/09 

(DKCH Fixus Wanted - DKCH Bellisima Van De Havenstad) 

O:& E: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Svenstrup J 

5. mdr. gl. babytæve, dejligt temp. fint hoved, rigtig pæne rammer, velvinklet for og bag, gode 

aftegninger, sølvfarven bør lysne mere, allerede i voksenpels, bevæger sig endnu lidt hvalpet men 

med fin stil. 

SL 1, Bedste baby. 

 

Hvalpe Klasse - Hanhund  

29 Nero Argento's Via Vito Dk04656/2009, 25/02/09 

(DKCH Nero Argento's Ciao Caravaggio - Nero Argento's Jes Jacobella) 

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Martin Lønborg, Brabrand 

5 mdr. gammel hanhund med dejligt hoved og udtryk, korrekt bid, fin hals og overlinje, velvinklet 

forbryst, god brystdybde, meget smukke aftegninger, bevæger sig set fra siden med fin stil, frem og 

tilbage går han en anelse tæt bagtil og skal endnu stabiliseres i fronten, en smuk hund som det bliver 

spændende at følge fremover, superlækker pels. 

SL 1, Bedste hvalp. 

 

Hvalpe Klasse - Tæve  

30 Frisenborg's Betty Dk02864/2009, 24/01/09 

(NLCH INTCH Scudder-Rosel V. D'n Oppasser - Chinon's Silver Dollar) 

O: & E: Dorit Johansen, Them 

7 mdr. gl. tævehvalp, feminin velskåret hoved med velansatte små velbårne ører, korrekt bid, god 

hals og overlinje, lidt knapt vinklet fortil men fint vinklet bag, velansat og velbåren hale, bevæger 

sig set fra siden med lidt korte skridt, bagtil lidt tæt, ok fortil. 

SL 1. 

 

Championklasse - Hanhund  

32 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) 

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Thom Thomsen, Herning, 



stilig cham. han, maskulin og kompakt, en rigtig schnauzer han, super hoved, velansatte ører, 

korrekt bid, god front, harmonisk vinklet, velansat og velbåren hale, vises i super pelskondition, 

korrekt farver og aftegninger, bevæger sig paralleltr for og bag. 

Excellent 1, BIK 3, Kl. cert. 

 

Juniorklasse - Hanhund  

32 Nero Argento's Quello Quasimodo Dk11173/2008, 09/05/08 

(Nero Argento's Igino L'italiano - DKCH Nero Argento's Dai Donatella) 

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: John Ammonsen, Conni Ø. Ammonsen, Frederikshavn 

juniorhan med fine rammer, 16 mdr., maskulint hoved, korrekt bid, en anelse stejl i skulderen, rigtig 

fint vinklet bagtil, fin overlinje, behøver endnu at udvikle sig en del i fronten, korrekt farver og 

aftegninger, dejlig strid pels, bevæger sig fint frem og tilbage, set fra siden et dejligt drive. 

Excellent 1, BIK 4. 

 

Mellemklasse - Hanhund  

33 Little Richard Tas Von Portenschlag Fca 13746, 10/04/08 

(Turidu Ij Von Portenschlag - Ashy Angel Androis)  

O: Uli Portenschlag Ledermayr, Argentina Ejer: Barbara Fraile, Helsinge 

meget smuk silhuet, en hanhund med masser af udstråling og drive på trods af hans alder, maskulint 

hoved, velansatte og velbårne ører, super front, dejlig brystdybde, smuk overgang fra hels til 

overlinje, kort kompakt, velvinklet for og bag, bevæger sig set fra siden med masser af drive og stil, 

ok bagfra og stabilt set forfra. 

Excellent 1, BIK 1, cert. BIR, BIS 1. 

 

34 Top Secret Grasant Dk14868/2008, 01/01/08 

(PLCH Char N'co One More For The Road - Vice Versa Grasant)  

O: Anna Dariusz Bielinscy, Polen E: Pia Nissen, Højby Sj. 

lille smart kompakt hanhund, dejligt maskulint hoved med et godt stræk, korrekt bid, mørke øjne, 

ejlig forbryst, god brystdybde, elegant hals, rigtig fin overgang fra hels til ryg, korrekte aftegninger, 

bevæger sig som en drøm set fra siden, rigtig pæn forfra, ok set forfra. 

Excellent 2, BIK 2. 

 

Åben Klasse - Hanhund  

35 Aqui Xpression Of Charme Dk13404/2007, 10/06/07 

(DKCH INTCH DEVDHCH Ruedesheim's Boomerang - Aqui Show Stopper) 

O: Dorrit Neertoft, Vanløse E: Henny Runge, Hans Runge, Esbjerg V 

ej mødt. 

 

Championklasse - Tæve  

36 DKCH Præstekjær's Isadora 05526/2006, 20/03/06 

(Nero Argento's Xtra Ordinario - Præstekjær's Blanca) 

O: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted E: Annelise Lange, Vildbjerg 

feminin korrekt champ. af god størrelse, korrekt hoved, mørke øjne, korrekt bid, velansatte ører, ok 

front, dejlig brystdybde, fin hals, god overlinje, en anelse stejl i skulderen, fint vinklet bagtil, 

bevæger sig ok set fra siden, lidt tæt bagtil, noget åben i fronten, nysgerrigt og dejligt temp. 

Excellent 2, BIK 3. 

 

37 DKCH Nero Argento's Dai Donatella 13115/2005, 01/07/05 



(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Perla Fantastica)  

O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Hans Forsingdal Konrad, Risskov 

middelstor men meget feminin champ. tæve, korrekt hoved, dejlig front, ok brystdybde, fin hals og 

overlinje, korrekt vinklet for og bag, bevæger sig set fra siden med masser af drive og stil, en anelse 

tæt bagtil, ok fortil. 

Excellent 1, BIK 1, BIM, Kl. Cert. 

 

Juniorklasse - Tæve  

38 Ella Fitzgerald Vom Römersbergerhof Vdh08zs 42002926, 07/11/08 

(Leonieke's Kris- Bajoy - Zita- Jones Vom Zauberlehrling) 

O: Ralf Ebbrect, Tyskland E: Henriette Aaen, Hinnerup 

sød feminin juniortæve på 10 mdr. med et dejligt feminint hoved og udtryk, velanssatte og velbårne 

ører, en sød tæve med fine rammer, behøver endnu udvikle sin krop og forbryst, god hals og 

overlinje, fine farver og aftegninger, bevæger sig fint set fra siden, lidt tæt bagtil og en anelse 

ustabilt i fronten. 

Very good 2. 

 

39 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08 

(Nero Argento's Jes Jessolo - Scedir Wandaosiris-Na) 

O: Pernille Hedegaard, Hirtshals E: Pernille Hedegaard, Hirtshals 

smart feminin tæve på 9,5 mdr. feminin hoved, mørke øjne, korrekt bid, god hals og skulder, fin 

iverlinje, velansat og velbåren hale, harmonisk vinklet, har brug for mere tid til at sætte forbryst, 

god brystdybde, bevæger sig harmonisk og stabilt set fra siden, er stadig meget hvalpede i sine 

bevægelser fortil. 

Very good 1. 

 

Mellemklasse - Tæve  

40 Nero Argento's Quella Quieta Dk11175/2008, 09/05/08 

(Nero Argento's Igino L'italiano - DKCH Nero Argento's Dai Donatella) 

O: & E: Annelise Lange, Vildbjerg 

16. mdr. feminin tæve, fint hoved, mørke øjne, korrekt bid, velansatte og korrekt bårne ører, dejlig 

front, korrekt brystdybde, fine farver og aftegninger, meget fin pelskvalitet, kunne ønskke mig at 

hun viste lidt mere temp. bevæger sig fint set fra siden,, bevæger sig en anelse tæt bagtil, endnu 

noget hvalpede bevægelser set forfra. 

Excellent 1, BIK 4. 

 

Åben Klasse - Tæve  

41 Aqui You´re My Sunshine Dk14680/2007, 30/06/07 

(DKCH SECH INTCH Aqui Pow-Wow - Sailer's Hc Ruty) 

O: Dorrit Neertoft, Vanløse E: Ulla From, Nærum 

dejlig kraftig feminin tæve med smukt langstrakt hoved, velansatte og velbårne ører, mørke øjne, 

korrekt bid, korrekt front og brystdybde, korrekt aftegninger, dejlig pelskvalitet, gode farver, 

harmonisk vinklet, bevæger sig set fra siden med masser af drive, bagtil en anelse tæt, helt stabilt i 

fronten. 

Excellent 1, BIK 2, Cert. 

 

42 Scedir Wandaosiris-Na 00514/2006, 26/03/05 

(Scedir Freddymercury-Na - ITCH NOCH INTCH Scedir Jodie Foster-Na) 



O: Fabio Ferrari, Italien E: Pernille Hedegaard, Hirtshals 

feminin tæve, hovedet passer til kroppen, korrekt bid, godt forbryst, god skulder, harmoniske 

vinklet bagtil, en anelse lang i ryggen, velansat hale, kunne ønske mig at hun var renere i 

sølvfarven, bevæger sig set fra siden ok men er lidt blød i ryggen, frem og tilbage bevæger hun sig 

ok. 

Very good 2. 

 

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)  

O: Annelise Lange Vildbjerg, E: Helle Knappe & Annelise Lange, Silkeborg, 

9,5 år gl. veteran i super kondition, stadig komplet tandsæt, korrekt bid, dejligt forbryst, korrekt 

brystdybde, fin hals, god overlinje, korrekt og velbåren hale, korrekte aftegninger og farve, en helt 

igennem velholdt model, min kompliment til ejeren. 

Excellent 1, 1. 

 

Opdrætsklasse 

Katalognr. 31, 32, 37,40. 

en klasse bestående af 3 kombinationer, alle hundene har rigtig fine størrelse, gode farver og 

aftegninger, typemassigt variere de en del men alle af høj kvalitet. 

Ærespræmie. 

 


