
Hammerum 26 juni 2010 
Ring: 2 Dommer: Gadeberg, Helle   
 
 

Bedste han 

Tarchicy's Hawai (BIR) 

Bedste tæve 

Disere Me Of Roxy's Pride (BIM) 

 

 

 

Dværgschnauzer, Hvid 
 
Hvalpe Klasse - Tæve      
56 Little Rosebud's Å Ällenor S 64378/2009, 03/10/09 
(Kuriosity Von Niederhalen - Black Beatle´s Swedish-Supergirl) 
O: Susanne Swedjebrink, 79433 Orsa, Sverige  E: Birgitta Karlberg, Grindals Väg 13, Se-79433 
Orsa, Sverige 
Sød feminin tæve, dejligt hoved, velansatte og velbårne ører, mørke øjne, veludfyldt snudeparti, ok 
hals, fin overlinie og haleansætning, dejlig brystdybde, forbrystet behøver endnu udvikle sig lidt, 
fint vinklet for og bag, allerede god strid pels, fin farve, en smart lille model som det bliver 
spændende af følge. 
SL, Bedste tævehvalp.   
 
Championklasse - Hanhund      
57 EUV09 RUCH INTCH IECH PTCH FICH NORDCH Made In Spain Free Float Loe 1651115, 
07/11/06 
(INTCH RUCH GRCH LUCH ESCH Ch Made In Spain Chinchon - FRCH LUCH GICH ESCH 
INTCH Made In Spain Sevillana) 
O: Angel Pons, 28010 Madrid, Spain  E: Jacqueline Lasry, Glorieta Ruen Dario 4, E-28010 Madrid, 
Spain 
Kraftig maskuling mchamp han , herligt maskulint hoved med godt stræk, mørke øjne, velansatte 
ører, super skulder, god stram over og underlinie, velansat , velbåret hale, god brystdybde, ok 
front, dellige kraftgigfe benstammer, god strid pels, med super struktur, bevæger sig med masser 
af stil og drive set fra siden set forfra og bagfdra helt parallelt, en smuk maskulin repræsentant for 
racen. 
Excellent 1, BIK2. 
     
 
58 INTCH RUCH CHCH DECH DEVDHCH LUCH Xebec Bonaparte Vdh06zs 43000311, 
27/04/06 
(RUCH LTCH LVCH Matraszepe Wunderkind - LUCH Daisy Rey Prag) 
O: & E: Jelena Gerster, Rossdorf, Germany 



Kraftig maskulin han , hoved med godt stræk, en anelse kraftige kindben, velansatte ører, lidt lyse 
øjne, kraftigt bid, god overlinie, tilstrækkeligt forbryst, kunne ønske mig lidt mere dybde i kroppen, 
ok vinklet for og bag, bevæger sig typisk for racen set fra siden, noget hjulbente bagtjil fin i fronten, 
pelsen kunne være mere ren, men har god struktur, en velbygget han som jeg kunne ønske mig 
mere af. 
Very good 3. 
 
 
59 DKCH Silfurskugga Bandito White Onyx S 13585/2008, 14/12/07 
(XSCH SCH Mikes Uti Zorro - Dynamic Doice Vita Of Roxy's Pride) 
O: & E: Marta Gylfadottir,  Sverige 
Smart lille han, ok hoved, kraftigt bid, velansatte vel bårne ører, ædel hals, fin overlinie og velansat 
hale, ok front, dejlig brystdybde, velvinklet for og bag, bevæger set fra siden med godt drive, bagtil 
lidt tæt, fronten er stabil. 
Excellent 2. 
  
 
Juniorklasse - Hanhund      
60 Play The Game Les Amis Du Channel Nhsb 2759826, 13/08/09, White (Ekimov Go For Gold 
Of Maple Leaf - Fawzy Ready For Battle Of Maple Lea) 
O: Sjannella Hartjes, Berlicum, Netherlands  E: Anna Marenzi, Milano, Italy 
Stor kraftig hanhund, kraftigt maskulint hoved, med fremtrædende kindben, dejlig mørke øjne, 
velansatte og bvelbårne ører, ok bid, lidt stejl i skulderen, velvinklet bagtil, meget kraftige 
benstammer, god strid pels, som behøver at bilve renere i farven, bevæger sig ok set fra siden, 
flagrer en del i sin front, bevæger sig bagtil med godt afskub, han behøver endnu stabiliseres i 
fronten, og udvikle sin krop. 
Very good 1. 
 
Mellemklasse - Hanhund      
61 Svarthöfda Jarred Funi Dk18469/2009, 30/12/08 
(ISCH DKCH Caruso Of Taita's Ushabti - Jafrak Snow Wonder) 
O: Anna D. Hermannsdottir, Island  E: Gina Gravenslund,  Auning 
Kraftig maskulin han med dejlige bredde, herligt hanhundehoved me godt stræk, komplet kraftigt 
bid,  ok hals skulder og overlinie, kunne ønske mig mere dybde i kroppen og mere forbryst, ok 
vinklet bagtil, god strid pels, den noget korte overarm givber ham lid trippende gang fortil. 
Very good 1. 
 
Åben Klasse - Hanhund      
62 Sombios Vilges Zack N 06410/08, 21/02/08 
(Kuriosity Von Niederhalen - Noch Nv06 Sombios Vilges Oda) 
O:& E: Kirsten Somby, Sandnes, Norge 
2,5 år gl. elegant hanhund, dejligt hoved kraftig bid, velansatte velbårne ører, ædel hals, velansat 
velbåret hale, harmonisk vinklet for og bag, dejlig pelsvalitet, god farve, bevæger sig ok frem og 
tilbage, harmonisk set fra siden. 
Excellent 3, BIK4. 
 
63 Tarchicy's Hawai Losh 1044791, 11/06/08 
(Chico Of Taita's Ushabti - Mervar's Galaxy At Ushabti) 
O: Vermeersch, Deinze, Belgien  E: Arne Eian, Auli, Norge 
Herlig maskulin kraftig men elegant, kraftigt hanhundehoved, dejlig mørke øjne, korrekt bid, 
velansatte velbånr ører, ædel hals, herlig over og underlinie, godt tilbagelagt skulderblad, dejlig 
kraftige benstammer, bevæger sig set fra siden med masser af stil og drive, en anelse tæt bagtil, 
men stabilt og præcist i fronten. 



Excellent 1, BIK1, Cert., BIR. 
 
64 INTCH LUCH CHCH DECH DEVDHCH FRCH Xebec Ballack Vdh06zs 43000309, 27/04/06 
(RUCH LTCH LVCH Matraszepe Wunderkind - LUCH Daisy Rey Prag) 
O: & E: Jelena Gerster, Rossdorf, Germany 
Elegant kraftfuld hanhund, maskulint hoved, velansatt ører, kraftigt bid, god hals og overlinie, 
velansat velbåret hale, ok brystdybde, og front kraftige benstammer, velvinklet for og bag, ok pels 
og fgarve, bevæger sig med fint sdrive set fra siden og med ok frem og tilbage. 
Excellent 2, BIK3. 
 
65 Rendezvous Vom Hella-Hof At Neveval Kc Ak0000572, 25/05/08 
(Magic Ama-Pepsi - INTCH Starlet Vom Hella - Hof) 
O: , Germany  E: Mrs J Harrison Smith, Peterborough, United Kingdom 
Ej mødt. 
 
 
66 Phil Blues La'nanasim Isbr 97143, 25/07/04 
(I'am Snowman V D Spikke - Expecialy Chrystal V D Spikke) 
O: Levinger Shuki, Israel  E: Ingrid & Peter Stolzenbach, Seglora, Sverige 
Maskulin hanhund, ok hoved og udtryk, ok, bid, velanstte velbårene ører, god hals og skulder og 
overlinie, ok forbryst og brystdybde, harmonbisk vinklet dfor og bag, bevæger sdig typisk set fra 
siden, stabil i fronten en anelse hjulbenet bagtil. 
Excellent 4. 
 
Veteranklasse - Hanhund      
67 SECH DKCH Black Beatle's Karlsson-Supergirl S 42730/2003, 04/02/02 
(Tails Win At Wildwood - Wildwood Black Beatles Supergirl) 
O: Ingrid Ulrich, Schwarzenbek, Tyskland  E: Susanne Johansson, Orsa, Sverige 
8,5 år gl. veteran kraftigt maskulint hopved, lidt kort hals, fin overlinie, ok forbryst, en anelse rund i 
ribbermne dejlig pels og farve, en ældre velholdt erfaren herre som fortjener sin excellent, 
kompliment tril ejren. 
Excellent 1 
 
Championklasse - Tæve      
68 DKCH Rubin In White Vom Hella-Hof Dk04521/2009, 25/05/08 
(PLCH Magic Ama-Pepsi - DKCH LUCH Empire Starlet Vom Hella-Hof) 
O: Hänze, Thorsten Og Hänze, Susanne, Tyskland  E: Janne Hay, Arne Petersen, Slangerup 
Sød feminin tæve, meget smukt hoved med dejligt stræk, ok bid, velansatte velbårne ører, god 
hals, og skulder, ok overlinie og fin haleansætning kunne ønske mig lidt mere krop, harmonisk 
vinklet for og bag, kunne ønske mig lidtmre drive i bevægelserne som ellers er harmoniske, en sød 
og velbyggettæve som desværre ikke viser sig optimalt. 
Very good 1. 
 
Juniorklasse - Tæve      
69 Schnauzerbelle's Contessa White Lux No 50791/09, 13/06/09 
(ROCH Karvish Nebraska Blizzard - NOCH Niwigga's Funny Savanna) 
O: & E: Linda Svingen, Norge 
Lille meget feminin tæve på 12 mdr. dejligt udtryk, velansatte velbårne ører, fine øjne, dejligt bid, 
ok hals og overlinie, mangler endnu at udvikle sin krop i såvel dybde som bredde, herlig pels og 
farve, ok vinkler for og bag, velansat velbåret hale, bevæger sig fint set for og bag, set fra siden 
skubber hun lænden op en sød tæve som endnu haer brug for tid til at udvikle sig. 
Very good 3 
 



70 Mattisrinnan's Aidna Vilges No 50979/09, 24/07/09 
(Sombios Siilba Seiko - Sombios Siilba Othea) 
O: Sikke Heskestad, Vigrestad, Norge  E: Kirsten Somby, Sandnes, Norge 
Ej mødt. 
 
71 India Svarcava Cmku/Km/6651/09, 08/07/09 
(Euro Snowwhite V.D.Spikke - Wonderful Dream Svarcava) 
O: Hedvika Markova,  Tjekkiet  E: Gina Gravenslund, Auning 
11 mdr gl men allerede veludviklet tæve, dejligt hoved og udtryk velansatte veklbårne ører, kunne 
ønkse mig en en anelse bedre tilbagelagt skulder, fin overlinie, særdeles gode vinkler bvagtil, pels i 
god kvalitet og farve bevæger sig en anelse tæt bag, men med maser af stil ogdrive fra siden. 
Excellent 2, BIK4. 
 
72 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 
16 mdr smart feminin tæve, herligt hoved og udtryk, særdeles udfylde anbudeparti, ædel hals, godt 
tilbagelagt skulder, fin overlinie, veludviklet dyb brystkasse, godt forbryst, velvinklet for og bag, god 
strid pels kvalitet god farve, bevæger sig parallelt forfra og bagfra, set fra siden med ælange skridt 
og godt drive. 
Excellent1, BIK3. 
 
 
Mellemklasse - Tæve      
73 Darya's Blazing Briella Fi14543/09, 03/11/08 
(Lümmel Von Niederhalen - Matraszépe Radio Gaga) 
O: & E: Ivakko Tarja, Toijala, Finland 
20 mdr gl.. kraftig tæve, feminint hoved, passende til kroppen , ok hals og skulder, overlinie og 
underlinie, god pelskvalitet som jeg kunne ønske mig lidt mere ren i farven, bevæger sig noget 
hjulbenet bag, drejer albuerne en del ud under gang, set fra siden ok. 
Very good 1. 
 
Åben Klasse - Tæve      
74 Sombios Vilges Zera N 06413/08, 21/02/08 
(Intch Nv Kuriosity Von Niederhalen - Noch Nv Sombios Vilges Oda) 
O: & E: Kirsten Somby, Sandnes, Norge 
Smart feminin model, dejligt hoved, og udtryk, kunne ønske mig næsen lidt mere pigmenteret, ok 
front og brystdybde, ædel hals, god overlinie, velansat hale, ok vinklet for særdeles velvinklet bag, 
super pels og farve, bevæger sig harmonisk for og bag, med godt drive set fra siden. 
Excellent 2, BIK2. 
 
75 INTCH DEVDHCH DECH EUV09 IECH LUCH CHCH Desire Me Of Roxy's Pride Nhsb 
2582986, 28/10/05 
(Wonderboy Walter Of Roxy's Pride - ILCH Especialy Chrystal V.D. Spikke) 
O: I.Stolzenbach-Van Londen, -, Netherlands  E: Jelena Gerster, De-64380 Rossdorf, Germany 
Kompakt feminin tæve, herligt hoved, og udtryk, ædel hals dejlig overlinie, godt forbryst og god 
brystdybde, dejlige benstammer, harmonisk vinklet for og bag, superb pels og farve, en kraftfuld, 
men elegant model, bevæger sig en anelse flagrende i fronten men derudover med maser af stil og 
drive. 
Excellent 1, BIK1, Cert., BIM, 
 
76 Schnauzerbelle's Blonde Lady No 00310/08, 11/12/07 
(Trigenimus Kondyl - Niwigga's Savanna) 



O: Linda Svingen, Sarpsborg, Norge  E: Tonje Karina Brudevold, Askim, Norge 
Fiks lille feminin model, feminint hoved hvor jeg kunne ønske mig lidt mere stræk og udfyldt 
næseparti, kraftig brystkasse, desværre en anelse flad i fronten, god over og underlinie, velvinklet 
bag, ok vinklet forbil, bevæger sig fint frem og tilbag og set fra siden med godt drive. 
Excellent 4 
 
77 BYCH RUCH UACH Kerolain Rey Prag Pkr 2206667, 13/12/07 
(SKCH PLCH Ista V.D. Spikke - CZCH SKCH Harmony Rey Prag) 
O: Reyhonova Eva, Petrov, Czech Republic  E: Shiryaeva Natalia, Moscow, Russian Federation 
Feminin klassisk schnauzer, med godt hoved, velansatte lidt store ører, mørke øjne, ok bid, god 
hals, ok front, kraftige benstammer, harmonisk vinklet for og bag, ok pels og farve, bevæger sig ok 
frem og tilbage. set fra siden med lange skridt. 
Excellent 3. 
 


