
DKK udstilling, Fredericia 31. januar 2010 

Dommer: Torben Tofte Jensen 

 

Dværgschnauzer Sort/Sølv 
 

Hvalpe Klasse - Tæve      

2143 Schnauzerlyst's Magic Metaxa Dk15813/2009, 14/07/09 

(DKCH Nero Argento's Ciao Caravaggio - Always On My Mind Z Dixie) 

O: & E: Jørgen Nielsen, Lene Bach, Ikast 

6½ måned gammel hvalp – velbygget – næsten kvadratisk -  godt langstrakt hoved – parraellel – mørke øjne 

– godt vinklet foran – tilfredsstillende vinklet bagtil – lidt afrundet kryds – hale ansætning i orden – gode 

brystforhold – pels og farver i orden – korrekt bid – udmærket væsen – gode bevægelser for alderen. 

SL, 1, bedste hvalp. 

 

Championklasse - Hanhund      

2144 DKCH Top Secret Grasant Dk14868/2008, 01/01/08 

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

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

En champion  han af fortrindelig type – meget velbygget – kvadratisk – godt langstrakt hoved – parrallelt – 

mørke øjne – smuk hals – god over og underlinie – korrekt kryds og hale ansætning – vel vinkletbåde for og 

bag – god brystdybde og bredde – tænder og tandstilling korrekt – pels og farver i orden – glimrende væsen 

– fremragende bevægelser – dog lidt trang bagtil. 

Excellent 1, BIK1, Cacib, BIR. 

 

Mellemklasse - Hanhund      

2145 Black Beatle's Nooki-Sunny Dk07332/2009, 17/02/08 

(DECH DEVDHCH Justin V. Marten - Sunny Black Beatles V. H. Turfmeer) 

O: Ingrid Ulrich, Tyskland  E: René Larsen, Padborg 

Meget velbygget hund af fortrindelig type – næsten kvadratisk – godt hoved som dog ikke er helt parrallelt – 

mørke øjne – tilpas længde – god over og underlinie – noget afrundet kryds, for laf hale ansætning – er 

tilfredsstillende vinklet både for og bag – god bryst bredde og dybde – lidt løs i albuerne – pels og farve ok – 

et glimrende væsen – gode jordvindende og kontrollerende bevægelser. 

Excellent 1. 

 

Åben Klasse - Hanhund      

2146 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. 

 

2147 Breaking Rules Z Dixie Dk18090/2007, 07/05/07 

(CZCH SECH Sancho Del Berrocal - INTCH CZCH SKCH HUCH Galaxy Z Dixie) 

O: Michala Sindelárová, Tjekkiet  E: Annelise Lange, Vildbjerg 

Knap 3 år gammel – fortrinlig type – velbygget og kvadratisk godt langstrakt hoved – mørke øjne – parrallel 

– halen passer til  typen – god over og underlinie – vel vinklet for og bag – korrekt kryds og hale ansætning – 

pels og farve ok – tænder og tandstilling korrekt – gode brystforhold – dejligt væsen – gode jordvindende 

bevægelser. 

Excellent 1, BIK2, Cert, res. Cacib. 

 

Juniorklasse - Tæve      

2148 Nero Argento's Via Violetta Dk04657/2009, 25/02/09 

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



O: Annelise Lange, Vildbjerg  E: Helle Bak, Brabrand 

11 måneder gammel velbygget tæve – som burde være en anelse mere kvadratisk – godt feminint hoved – 

mørke øjne – næsten parrallel – elegant hals – overlinien burde være lidt strammere – tilstrækkelige vinkler 

både for og bag – kryds og hale ansætning ok – tænder og tandstilling korrekt – pels og farve ok – godt 

væsen – bevægelserne ok – noget løs i fronten – har lidt kackney lignende bevægelser i fronten. 

Very good 2. 

 

2149 Rejàma's First Lady Dk20724/2008, 23/09/08 

(DECH DEVDHCH INTCH Artlöhrs Cenzo Primero - Eileen) 

O: & E: René Larsen, Padborg 

16 måneder yderst velbygget – kompakt og kvadratisk – korrekt feminint hoved – mørke øjne – parrallel – 

tandstilling korrekt – god over og underlinie – korrekt kryds og hale ansætning – godt vinklet – pels og farve 

ok – bryst forholdene korrekt – godt væsen – bevægelserne er tilstrækkelige, der mangler dog drive. 

Very good 1. 

 

Mellemklasse - Tæve      

2150 Nero Argento's Pronto Pixi Dk10592/2008, 16/04/08 

(Nero Argento's Giuseppe Garibaldi - Nero Argento's Rosita) 

O: Lange, Annelise, Vildbjerg  E: Nille Andersen, Randers C 

Ej mødt. 

 

Åben Klasse - Tæve      

2151 Aqui Wild Fun 02367/2006, 11/01/06 

(DKCH INTCH DEVDHCH Ruedesheim's Boomerang - DKCH DECH DEVDHCH CHCH INTCH SECH 

Aqui Popcorn) 

O: Dorrit Neertoft, Vanløse E: Preben Rosenkrands, Gurli Rosenkrands, Brøndby 

4 år gammel – meget velbygget – kvadratisk – godt langstrakt hoved, som kunne være en anelse mere 

parrallelt – mørke øjne – halsen passer til typen – stærk overlinie – glimrende underlinie – korrekt kryds og 

hale ansætning – kunne være en anelse bedre vinklet i fronten – korrekt vinklet bagtil – pels og farve ok – 

bryst forholdene er meget fine – dejligt væsen – vel gående – kunne godt have lidt mere drive. 

Excellent 2, BIK2, Res. Cacib. 

 

2152 Aqui You´re My Lucky Star Dk14679/2007, 30/06/07 

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

O: Dorrit Neertoft, Vanløse E: Stig Hjorth, Kirsten Hjorth, Fredericia 

2½ år gammel – meget velbygget tæve – tilfredsstillende kvadratisk – godt hoved – parrallelt – mørke øjne – 

elegant hals – feminint udtryk – god over og underlinie – korrekt kryds og hale ansætning – godt vinklet for 

og bag – fremragende pels og farve – gode brystorhold – dejligt væsen – tænder og tandstilling korrekt – 

glimrende bevægelse med masser af drive – går en anelse trangt bagtil. 

Excellent 1, BIK1, Cert. Cacib, BIM. 

 

2153 Cosmic Wonder Z Dixie Dk12605/2008, 10/12/07 

(CZCH SKCH Xpresso Z Dixie - CHCH CZCH PLCH SKCH Noble Monument's Czech Challenger) 

O: Michala Sindelárová, Tjekkiet  E: Annelise Lange, Vildbjerg 

Ej mødt. 

 

2154 Always On My Mind Z Dixie Dk18088/2007, 30/04/07 

(Noble Monument's Atman - CZCH SKCH HUCH Tropical Night Z Dixie) 

O: Michala Sindelárová, Tjekkiet  E: Jørgen Nielsen, Lene Bach, Ikast 

Knap 3 år gammel – velbygget og kvadratisk – pænt hoved – der kunne være lidt længere – mørke øjne og 

parrallel – halsen passer til typen – kunne være lidt strammere i ryggen – underlinien ok – kryds og hale 

ansætning ok – rugtug god pels og farve – gode brystforhold – tænder og tandstilling korrekt – godt væsen – 

gode jordvindende bevægelser. 



Excellent 3, BIK3. 

 

Dværgschnauzer, Sort 
 

Hvalpe Klasse - Hanhund      

2155 Barba Nigra My Boy Lollipop Dk11133/2009, 20/05/09 

(DKCH DEVDHCH INTCH DECH Made In Spain Cortado - DKCH Alex Dolina Rivendell Ka-Vanga) 

O: Tony Schultheiss,  Helsinge  E: Pia Davidsen,  Aabenraa 

8 mpneder gammel hvalp – vel udvilket og vel bygget – kvadratisk med godt hoved – godt kryds og god hale 

ansætning – vel vinklet bade for og bag – mørke øjne – pels og farve korrekt – godt væsen – fremragende 

bevægelser specielt for alderen. 

SL 1, bedste hvalp 

 

Championklasse - Hanhund      

2156 DKCH Bandolero Knizete Sternenhocha Dk23679/2008, 02/04/08 

(PLCH Char N'co One More For The Road - Altagracia Carboneum) 

O: Cechova, Katerina, Tjekkiet  E: Lise Grønqvist, Tranekær 

Knap 2 år gammel – yderst velbygget han, maskulin med et godt udtryk – godt hoved – mørke øjne – tænder 

og tandstilling korrekt – korrekt hals til typen – god over og underlinie – kryds og hale ansætning ok – godt 

vinklet både for og bag – gode brystforhold – god farve og pels – godt temperament – virkelig gode 

bevægelser med masser af drive. 

Excellent 1, BIK2, Res. Cacib. 

 

2157 DKCH Chinon's Golden Opportunity 08398/2006, 23/04/06 

(Chinon's Tornado - DKCH Chinon's Pina Colada) 

O: Helle Agerskov, Hundested E: Helle Agerskov, Hundested 

Ej mødt. 

 

Mellemklasse - Hanhund      

2158 Gloris Top Secret Rkf 2346011, 04/04/08,  

(Gloris Kapitan Kid - Gloris Sharon Stone)  

O: O. Seliverstova, Rusland  E: O. Seliverstova, Tåstrup 

18 måneder – yderst velbygget – meget kvadratisk – godt lang strakt hoved – dejlig mørke øjne – parrallel – 

korrekt tænder og tandstilling – halsen passer til typen – kompakt – kryds og hale ansætning korrekt –vel 

vinklet både for og bag – god bryst dybde og bredde – pels og farve særdeles godt – dejligt væsen – 

fremragende bevægelser. 

Excellent 1, BIK1, Cert, Cacib, BIR 

 

Åben Klasse - Hanhund      

2159 RUCH Made In Spain A Portodos Loe 1758072, 23/02/08 

(Made In Spain Bien-Hecho - Darling Des Diables Debene) 

O:  & E: Angel Pons, Gilleleje 

Ej mødt. 

 

Juniorklasse - Tæve      

2160 Schnauzer-Huset Dark Chocolate Dk07725/2009, 22/03/09 

(DKCH Insurgent Black Samba - DKCH Schnauzer-Huset So Sweet) 

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

10 ½ måned – velbygget – kvadratisk – godt hoved som næsten er parrallelt mørke øjne – tænder og tandsæt 

korrekt – halsen passer til typen – bør være strammere i overlinien – tilstrækkeligt godt kryds og hale 

ansætning – godt vinklet bagtil – er for stejl vinklet fortil – god pels og farve – dejligt væsen – bryst 

forholdene rækker til – bevægelserne skal stabiliseres specielt i fronten. 



Very good 2. 

 

2161 Schnauzer-Huset Emaciton Dk07583/2009, 22/03/09 

(DKCH Insurgent Black Samba - Schnauzer-Huset Otello) 

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

10 måneder gammel- meget velbygget junior – kvadratisk og kompakt og feminin – har et godt hoved – 

mørke øjne – parralel – elegant hals – god over og underlinie – god bryst dybde og bredde – vinkler, kryds 

og hale ansætning ok – god pels og farve – godt væsen, korrekt tænder og tandstilling – fremragende 

bevægelser. 

Excellent 1, BIK 1, Cert, BIM. 

 

Dværgschnauzer, Hvid 
 

Juniorklasse - Tæve      

2162 Præstekjær's Nur Dk03442/2009, 07/02/09  

(DKCH Yet Orcus Adidas Dynamic - DKCH Barbarea Elfidar) 

O: Jan Præstekjær, Danmark  E: Nette Belise Anell Vestergaard, Hesselager 

11 måneder – velbygget – lidt stor – kunne være en anelse mere kvadratisk – godt hoved – dejlige mørke 

øjne specielt for en hvid – overlinien kunne være en smule strammere – underlinien korrekt – en anelse 

afrunder kryds og lidt lav hale ansætning – tilstrækkelig vinklet for og bag – god bryst dybde – pels og farve 

ok – lidt tøvende væsen – tænder og tandstilling ok – bevægelserne er tilstrækkelige. 

Very good 1. 

 

Dværgschnauzer, Peber/Salt 
 

Hvalpe Klasse - Hanhund      

2163 Maren Brems' Filur Dk10031/2009, 04/05/09 

(Maren Brems' Ramses - Solimans Sunshine)  

O: Helle Maltha, Bindslev  E: Anne Vibeke Jensen, Hjørring 

8 måneder – meget velbygget – kvadratisk – godt hoved – mørke øjne – korrekt bid – parallel – god over og 

underlinie – kryds og hale ansætning ok – nydelig vinklet både for og bag – for alderen er bryst forholdene i 

orden- godt væsen – pels og farver glimrende – meget vel gående. 

SL 1, bedste hvalp. 

 

Championklasse - Hanhund      

2164 DKCH INTCH Starlings Narnia 08333/2005, 20/04/05 

(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH Starlings Cavalleria 

Rusticana) 

O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg E: Poul U. Jørgensen & Lone D. Nielsen, Svenstrup J 

Knap 5 år – yderst velbygget champion – perfekt kvadratisk yderst godt hoved – parallelt – mørke øjne – 

smuk hals – god over og underlinie – korrekt kryds og hale ansætning – godt vinklet for og bag – bryst 

forholdene er i orden – pels og farver er glimrende – dejligt temperament – fremragende bevægelser. 

Excellent 1, BIK 2, Res. Cacib. 

 

Juniorklasse - Hanhund      

2165 Indiana Jones Astronaut Cmku/Km/7346/08, 08/10/08 

(RUCH INTCH Zeus De Coa Negra - CZCH SKCH Toffifee Astronaut) 

O:  Ejer: Suchá Miroslava, Tjekkiet 

15 måneder gammel – velbygget og kvadratisk – godt hoved, dejlig mørke øjne – næsten parallel – tænder og 

tandstilling korrekt – elegant hals – kryds og hale ansætning ok – vinklerne er gode – bryst dybde og bredde 

ok – pels og farve ok – udmærket væsen – gode bevægelser. 

Excellent 2, BIK4. 



 

2166 Schnauzer-Huset Call From Deastany Dk07726/2009, 19/03/09 

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

O: Nielsen, Lone D. & Jørgensen, Poul U., Svenstrup J  E: Malene Jakobsen, Gert Jensen, Løgstør  

10 måneder gammel – yderst vel bygget og kvadratisk – godt langstrakt hoved som er parallelt – mørke øjne 

– tænder og tandstilling korrekt – halsen passer til typen – god over og underlinie – korrekt kryds og hale 

ansætning – har en god masse for alderen – vel vinklet både for og bag – pels og farve ok – dejligt 

temperament – korrekt bryst forhold – gode jordvindende bevægelser. 

Excellent 1, BIK 3. 

 

Mellemklasse - Hanhund      

2167 Klanens Forrest Gump Dk20036/2008, 18/09/08 

(DKCH Chinon's Amaretto - DKCH Klanens Cha Cha Cha) 

O: Laursen, Klaus Og Laursen, Hanne,  Randers Sv, E: Karin Lundum, Knud-Jørn Lundum, Barrit 

16 måneder – ualmindelig velbygget han – kvadratisk – korrekt hoved – fin længde – prallelt – mørke 

korrekt liggende øjne – korrekt tænder og tandstilling – halsen passer til typen – fin masse i hunden – god 

over og underlinie – kryds og hale ansætning korrekt – vinklerne er i orden – god bryst dybde og bredde – 

pels og farve er i orden – godt væsen – fremragende og energiske bevægelser. 

Excellent 1. BIK1, Cert, Cacib, BIR  

 

2168 Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08,  

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH Sourcils My Precious) 

O: & E: Louise Vig,  Kgs. Lyngby 

Ej mødt 

 

Åben Klasse - Hanhund      

2169 Capella's King Of My Castle 10531/2006, 21/05/06 

(DKCH CHCH INTCH DEVDHCH DECH BECH Klondaikes Sorcery - DECH DEVDHCH ATCH 

Klondaikes Utah)  

O: Janne Hay & Arne Petersen, Slangerup  E: Betina Kindt, Nibe 

4 år gammel – velbygget – godt hoved – mørke æjne – tænder og tandstilling korrekt – elegant hals – 

overlinien kunne være lidt strammere – kryds og hale ansætning ok – bagbens vinkler er ok –  kunne være 

mere vinklet i fronten – tilfredsstillende brystforhold - pels og farve ok – godt væsen – meget gode 

bevægelser. 

Excellent 1. 

 

Championklasse - Tæve      

2170 DKCH Schnauzer-Huset You Only Live Twice Dk22429/2007, 05/10/07 

(DKCH Starlings Dakota - DKCH Schnauzer-Huset Romantica)  

O: Nielsen, Lone D. Og Jørgensen, Poul Ulmer, Svenstrup J  E: Peder Friis, Lone Friis, Hjortshøj 

Godt 2 år gammel – velbygget og kvadratisk – godt hoved – mørke øjne – tænder og tandstilling korrekt – 

smuk hals – feminin i typen – god over og underlinie – kryds og hale ansætning ok – tilstrækkelig vinklet for 

og bag – pels og farve ok – god bryst dybde og bredde – udmærket væsen – gode jordvindende bevægelser. 

Excellent 2, BIK2, Res. Cacib. 

 

2171 DKCH SECH INTCH Sourcils Sweet Inspiration 17862/2005, 04/09/05 

(Cave's Count For Sure - DECH DEVDHCH DKCH INTCH Sourcils Lothorien) 

O: & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby 

Ej mødt 

 

2172 DKCH Schnauzer-Huset Romantica 03835/2005, 01/02/05 

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

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



4 år gammel championtæve – ualmindelig godt bygget – kvadratisk – godt langt hoved som er parallelt – 

mørke øjne – tænder og tandstilling korrekt – smuk hals – god over og underlinie – vinkler, kryds og hale 

ansætning korrekt – gode bryst forhold – pels og farve ok – godt væsen – glimrende bevægelser med fint 

drive. 

Excellent 1, BIK 1, Cacib, BIM 

 

Juniorklasse - Tæve      

2173 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 

10  måneder – velbygget – næsten kvadratisk – godt hoved – mørke øjne – korrekte tænder og tandstilling – 

overlinien burde være strammere – underlinien ok – korrekt kryds og hale ansætning – godt vinklet for og 

bag – for alderen tilstrækkelig bryst forhold – pels og farver i orden – mangler dog lidt peber i fronten – godt 

væsen – bevægelserne er i orden – dog bliver forbenene løftet lidt for meget – bagbenene er lidt trange. 

Very good 1. 

 

2174 Ugly Duckling's Zero Tolerance Dk05358/2009, 05/03/09 

(Minuteman Natural Talent - Kalokagathia Knízete Sternenhocha) 

O: & E: Pia Nissen, Højby 

10 måneder – meget vel bygget tæve – godt langstrakt hoved – parallelt – mørke øjne – overlinien skulle 

være en anelse strammere – kryds og hale ansætning ok – underlinien er god – brystforholdene er i orden – 

vinklerne er ok – pelsen er ok – bør have mere peber i fronten – deligt væsen – bevægelserne er i orden. 

Very good 2. 

 

Mellemklasse - Tæve      

2175 Mohner's Fairytale Dk07732/2008, 31/03/08 

(RUCH BYCH INTCH Zeus De Coa Negra - Deanna Troi Astronaut) 

O: Helle Maj Jørgensen, Stavros Chryssidis,  Vamdrup E: Marianne Olsen, Kolding 

21 måneder – vel bygget – kvadratisk – godt hoved – mørke øjne – korrekte tænder og tandstilling – elegant 

hals – feminin i typen – god over og underlinie – kryds og hale ansætning kunne være mere korrekt – vinkler 

gode både for og bag – god bryst dybde og bredde – glimrende væsen – pelsen ok – farven i fronten bør være 

mere peber – bevæger sig rigtig godt – dog noget snæver bagtil. 

Excellent 1, BIK3, Cert. 

 

2176 Chinon's For Better Or Worse Dk17573/2008, 06/08/08 

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH Chinon's Tax Free) 

O: Helle Agerskov, Hundested  E: Helle Agerskov, Hundested 

Ej mødt 

 

Åben Klasse - Tæve      

2177 DECH DEVDHCH ATCH Newgate Frill's Alanna 01810/2004, 04/01/04 

(DKCH DECH DEVDHCH CHCH INTCH ATCH Klondaikes Africa - DECH DEVDHCH ATCH CHCH 

DKCH INTCH Klondaikes What's Up) 

O: Mette Og Orla Andersen, Kalvehave E: Charlotte Bøgvad,Store Heddinge 

5½ år gammel – velbygget i tilpas størrelse – godt langstrakt hoved – gode mørke øjne – tænder er ok – 

elegant hals – feminin – god over og underlinie – kryds og hale ansætning kunne være lidt bedre – vinklerne 

er i orden – bryst dybde og bredde ok – temperamentet ok – pels og farve ok – godt væsen – fremragende 

bevægelser – med et vældigt godt drive. 

Exellent 1, BIK 4. 

 

Avlsklasse - Tæve      

2178 DKCH Schnauzer-Huset Romantica 03835/2005, 01/02/05 

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



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

Katalog nr. 2166, 2173, 2170. 

En avls klasse hvor man tydeligt kanse opdrætterens intentioner – korrekt størrelse – stor enartethed – pels 

og farver og hoveder er meget ensartet – en virkelig god klasse. 

Ærespræmie. 


