DKK udstilling i Fredericia 12. februar 2011
Dommer: Pedersen, Harald

Dværgschnauzer, Peber/Salt
Juniorklasse - Hanhund
556 Starlings Saybia Dk08853/2010, 15/04/10
(FICH SECH EECH LVCH Axcium´s American Idol - DKCH INTCH SECH Starlings Miss
Marple)
O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg E: Kirsten Hempler, Virum
10 mdr., dejligt maskulint hoved, af god længde, god flad skalle, god øreansætning, dejligt
mandelformede mørke øjne, god hals, som går over i en flot ryglinje, kompakt type, korrekt
kryds, passende forbryst med god dybbe, velvinklet for og bag, god strid pels med lidt for
brun underuld i nakken, mere P/S struktur på benene ønskeligt, flot båret hale, bid ok.
Excellent, CK, 1, BIK 4

Åben Klasse - Hanhund
557 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
3 år, med dejligt maskulint hoved, øjne der kunne være en ane l se mørker, stoppet kunne
være en anelse bedre markeret, velvinklet for og bag, god halsog ryglinje, passende forbryst
med god dybbe, god pelsstruktur med god P/S farve i dækpels desværre med lidt brun
underuld, bedre struktur og farve på benene kunne ønskes, bid ok, hale er udpræeet
sejlformet, i største størrelse, bevæger sig med gode flydende bevægelser.
Excellent, 3
558 Indiana Jones Astronaut Dk03167/2010, 08/10/08
(RUCH BYCH INTCH Zeus De Coa Negra - CZCH SKCH Toffifee Astronaut)
O: Suchá Miroslava, Tjekkiet E: Lone D. Nielsen, Skørping
2 år, med maskulint hoved af korrekt størrelse, lidt for rund skalle, stoppet kunne være bedre
markeret, mandelformede lidt for lyse øjne, kort hals, dejligt flot ryglinje, god kompakt type,
velvinklet for og bag, god strid pels med P/S farve, som kunne have lidt mere brun underuld,
pæn hale, korrekt størrelse, bid ok, bevæger sig flydende.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIM

559 DECH DEVDHCH INTCH Capella's Jukebox 22779/2004, 14/11/04
(DEVDHCH DECH BECH INTCH LUCH NLCH Elias V. Alten Kreuzweg - DECH
DEVDHCH ATCH
Klondaikes Utah)
O: Janne Hay & Arne Petersen, Slangerup E: Bodil Jordal, Slagelse
godt 5 år, dejligt langt maskulint hoved, god flad skallem, dejlige mørke mandelformede øjne,
kunne have bedre markeret stop, velvinklet for og bag, god ryglinje, passende forbryst og
dybde, god kryds, dejlig P/S farvet strid pels med god struktur og farve på benene,
sabelformet hale, bevæger sig noget tæt bagpå, bid ok, god størrelse.
Excellent, CK, 2, BIK 3, res. CERT

Championklasse - Hanhund
560 DKCH Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils My Precious)
O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby
2,5 år, med maskulint hoved, dejlige mørke mandelformede øjne, lidt for rund skalle, kunne
have bedre forbryst, med god dybde, godt kryds, god sabelformet hale, velvinklet for og bag,
dejlig strid P/S pels med rigtig flot jævn pigmentering, god mørk underuld, bevæger sig en
anelse tæt bagpå, bid ok.
Excellent, CK, 1, BIK 2, res. CACIB

Juniorklasse - Tæve
561 Starlings Miss B. Haven Dk08849/2010, 15/04/10
(FICH SECH EECH LVCH Axcium´s American Idol - DKCH INTCH SECH Starlings Miss
Marple)
O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg E: Anne-Marie Hindsberg, Lise Aasberg Hindsberg,
Frederiksberg
10 mdr., med feminimt hoved med dejlige mørke mandelfomede øjne, kunne have en lidt
fladere skalle og et noget bedre markeret stop, acc. Halslængde, lige ryglinje, god forbryst og
dybde, velvinklet for og bag, bevæger sig en anelse tæt bagpå og med lidt stive forben, bid ok,
desværre pels med ujævn P/S struktur som virker noget sodet og mangler strid pels på
væsentlige dele af kroppen.
Very good

562 Klondaikes Xpensive Dk03171/2010, 24/01/10
(Indiana Jones Astronaut - Klondaikes Never Too Late Sally)
O: Nils Jordal, Bodil Jordal, København Nv E: Charlotte Bøgvad, Store Heddinge
1 år, med dejligt feminimt hoved med flotte mørke mandelformede øjne, kunne have mere
flad skalle og bedre markeret stop, god hals der går over i en flot ryglinje, lidt for stejl
skuldervinkling, passende hasevinkler, kunne have mere forbryst, god brystdybde, usædvanlig
kort naturlig hale som knækker svagt i yderste led, ujævn P/S farve uden struktur på ben, bid
ok, bevæger sig en anelse tæt bagpå og med ustabil forben, fransker på højre forben.
Good
Mellemklasse - Tæve
563 Sourcils All That Jazz Dk13701/2009, 24/06/09
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils Sweet Inspiration)
O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby
20 mdr., med rigtigt dejligt feminimt hoved med gode mørke mandelformede øjne, god flad
skalle, god halslængde der går flot over i en god ryglinje, godt forbryst og god dybde, noget
stejl vinklet foran, svagt overvinklet i haser, godt kryds, meget flot sabelformet hale, bid ok,
god P/S farve som dog kunne være bedre på benene, god pelsstruktur, bevæger sig en anelse
tæt både for og bag.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIM
Åben Klasse - Tæve
564 Sourcils Witchcraft Dk19083/2007, 05/09/07
(Sourcils Rob Roy Macgregor - DKCH Sourcils Noblesse Oblige)
O: Louise Vig, Kgs. Lyngby E: Helle Maltha, Bindslev

3,5 år, med et noget kraftigt feminimt hoved, mandelformede øjne som er en anelse for lyse,
let afrundet skalle, lidt for kort hals, hænger en del mindt på ryggen, utrolig godt forbryst,
desværre mangler dybden, korrekt på forbenene, men udpræget kohaset bagpå, farven er ikke
korrekt P/S med korrekt 2-farvet struktur ligesom pelsen minder mest om blød underuld,
hvorfor der kun kan gives disk., ud fra et helhedsindtryk.
Disqualified

Dværgschnauzer, Sort
Mellemklasse - Hanhund
565 Schnauzer-Huset Eye For Eye Dk07582/2009, 22/03/09
(DKCH Insurgent Black Samba - Schnauzer-Huset Otello)
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping E: Lotte Hansen, Svenstrup J
Knap 2 år, med dejligt langt maskulint hoved, med mandelformede øjne der kunne være
mørkere, god flad skalle, lidt for højt bårne ører, en anelse fremtædende kindben, meget flot
halslinje der går over i en flot ryglinje, godt kryds, sejlformet hale, god forbryst og dybde,
fransker lidt på begge forben, velvinklet for og bag, god sort farve, hunden stiller på dagen i
lang utrimmet pels hvorfor der ikke gives CK, bid ok, bevæger sig en anelse tæt både for og
bag.
Excellent, 1
Åben Klasse - Hanhund
566 Barba Nigra My Boy Lollipop Dk11133/2009, 20/05/09
(DKCH DEVDHCH INTCH DECH Made In Spain Cortado - DKCH HUCH INTCH Alex
Dolina Rivendell Ka-Vanga)
O: Schultheiss, Tony, Helsinge E: Pia Davidsen, Aabenraa
21 mdr., med dejligt maskulint hoved, med passende flad skalle, kunne have bedre markeret
stop, de mandelformede øjne kunne være mørkere, velvinklet for og bag, god halslængde som
går over i en flot ryglinje, korrekt kryds, flot sabelformet hale, kunne have mere forbryst, god
brystdybde, bevæger sig noget tæt for og bag, med udaddrejde albuer, bid ok, god laksort
farve, god pelsstruktur.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIM
Juniorklasse - Tæve
567 Sváva's Galaxy Dk07109/2010, 06/04/10
(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Sváva's Ayla)
O & E: Sussan Svane Bælum, Lundby
10 mdr., dejligt feminimt hoved med dejlige mørke mandelformede øjne, godt markeret stop,
god flad skalle, fransker lidt på begge forben, godt forbryst og dybde, gode hasevinkler, godt
kryds, halen kunne være bedre sejlformet, bid ok, bevæger sig noget tæt, korrekt pelsstruktur
og farve.
Excellent, CK, 2, BIK 3
568 Mohner's Gucci Dk07019/2010, 21/04/10
(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Chinon's Double Scoop)
O & E: Helle Chryssidis, Stavros Chryssidis, Vamdrup
11 0dr., dejligt feminimt hoved med gode mørke mandelformede øjne, flad skalle, stoppet
kunne være lidt bedre markeret, god halsog ryglinje, korrekt vinklet for og bag, god

sabelformet hale, korrekt kryds, bevæger sig pænt, god pelsstruktur, en anelse brun underuld
på benene, bid ok.
Excellent, CK, 1, BIK 2, res. CACIB
Mellemklasse - Tæve
569 Grønqvist My Best Hope Marry Dk16946/2009, 21/08/09
(DKCH Bandolero Knizete Sternenhocha - Sourcils Very Vogue)
O & E: Lise Grønqvist, Tranekær,
17 mdr., med et feminimt hoved, lidt rund skalle, stoppet kunne være bedre markeret,
passende mørke mandelformede øjne, velvinklet for og bag, brystdybde ok, kunne have mere
forbryst, lige ryglinje, korrekt kryds, sejlformet hale, bevæger sig racetypisk, bid ok.
Excellent, 1
570 Grønqvist Luka Dk08692/2009, 13/05/09
(PLCH DKCH Unison Rezlark - Black Drop Dione)
O: Grønqvist, Lise, Tranekær E: René Larsen, Padborg
El mødt.
Åben Klasse - Tæve
571 Antina Von Victorishove Vdh 09zs41003481, 05/09/09
(Captain Von Heichrina - Majati´s Back Angel)
O & E: Petra Rotter, Suedbrookmerland, Germany
17 mdr., godt feminimt hoved, med flotte mørke en anelse for runde øjne, lidt rund i skallen,
god hals- og ryglinje, korrekt vinklet for og bag, korrekt forbryst og dybde, sabelformet hale,
korrekt kryds, bevæger sig med udaddrejde forben, bagpå ok, god pelsstuk-tur og farve, bid
ok.
Excellent 2
572 Sváva's Elenna Dk00793/2008, 03/01/08
(Dave - Sváva's Ayla)
O & E: Sussan Svane Bælum, Lundby
3 år, med lille feminimt hoved, mørke lidt for runde øjne, lidt for rund skalle, stoppet kunne
være bedre markeret, lidt kort hals, god overlinje, forbryst og dybde ok, korrekt vinklet for og
bag, passende pelsstruktur og farve, stiller på dagen i rigelig foderstand,
Very good
573 Made In Spain Gift Dk00637/2010, 06/09/08
(RUCH Made In Spain Krack - Darling Des Diables D´ebene)
O: Angel Pons Ariño, Spanien E: Charlotte Staunskær, Gilleleje
2,5 år, dejligt feminimt hoved, flotte mørke mandelformede øjne, passende flad skalle, stop
kunne være bedre markeret, hele vejen i gennem velvinklet, god halslinje der går over i en
meget flot ryglinje, kompakt type, korrekt forbryst og dybde, flot sabelformet hale, god
pelsstruktur og farve, bevæger sig flot og racetypisk set fra alle sider.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIR
574 Schnauzer-Huset Emaciton Dk07583/2009, 22/03/09
(DKCH Insurgent Black Samba - Schnauzer-Huset Otello)
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping E: Lars Nielsen, Hjørring
22 mdr., med feminimt hoved, lidt for rundskallet, runde mørke øjne, stop kunne være bedre
markeret, lidt for kort hals, flot ryglinje, korrekt kryds, passende sejlformet hale, velveinklet

bagtil, noget stejlt fortil, kunne have mere forbryst, dybde ok, god pelsstruktur og farve, bid
ok, bevæger sig tæt både for og bag.
Very good

Dværgschnauzer, Sort/Sølv
Hvalpe Klasse - Tæve
575 House Kazak Daisy Dk20581/2010, 05/06/10
(Little Boy Vis A Vis - House Kazak Jazzy Flower)
O: Jelena Nikolíc, Serbien E: Lene Brevadt, Stenlille
8 mdr., dejligt feminimt hoved, som selv for alderen kunne være en anelse større, mørke
mandelformede øjne, lidt for bryst med god brystdybde, fransker en anelse foran, korrekt
kryds, selformet hale, pels med god struktur og korrekt farve, bid ok, bevæger sig
ustruktureret og løs hvilket for alderen er ok.
SL, 1, Bedste hvalp
Mellemklasse - Hanhund
576 Zalieta Antonio Dk16541/2009, 07/08/09
(DECH DEVDHCH Ashley-Noreen Von Marten - DKCH Nero Argento's Lieta Luna)
O: Helle Lassen, Fredericia E: Jeanette Fjendbo, Vejle
17 mdr., med feminimt hoved med dejlige mørke øjne som kunne være en anelse mere
mandelformede, passende flad skalle, passende stop, god lang hals som går over i en noget
ustabil og hængende ryg, ryggen hænger især under bevægelse, lidt for affalende kryds, noget
stejle skuldervinkler, kunne have noget mere forbryst og dybde, kompakt, bevæger sig
ustruktureret hvilket tyder på manglende ringtræning, bid ok.
Good
577 Name Of The Game Grand Calvera Dk01329/2010, 19/03/09
(BRCH Ops Da Boa Barba - SKCH PLCH CZCH Delight Grand Calvera)
O: Denisa Havelkova, Tjekkiet E: Cecilie Næss Damm, Ulfborg
2 år, med dejligt maskulint hoved, passende flad skalle, mørke øjne som kunne være mere
mandelformede, stoppet kunne være bedre markeret, dejlig lang hals som går over i en flot
ryglinje, korrekt kryds, sabelformet hale, må ikke være stejlere vinklet foran, hasevinkling ok,
har et rigtigt flot kraftig forbryst og en god dybde, rigtig god pelsstruktur og farve, smukke
bevæger set fra alle sider, bid ok.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIR
578 Nero Argento's Yo-Yo Enzo Ferrari Dk14233/2009, 26/06/09
(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Jes Julitta)
O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Leif Fogh Laursen, Karin Jessen, Egå
19 mdr., med dejligt maskulint hoved, god flad skalle, mørke mandelformede øjne, passende
markeret stop, meget smuk halsog ryglinje, korrekt kryds, flot sabelformet hale, velvinklet for
og bag, med passende forbryst og dybde, god pelsstruktur og farve, bevæger sig flot fra alle
sider, bid ok, største størrelse.
Excellent, CK, 2, BIK 2, res. CERT, res. CACIB
Åben Klasse - Hanhund
579 Frisenborg's Alvar Dk20229/2007, 26/09/07
(DKCH INTCH NOCH SECH NORDCH Stena Stamm's Hotte Hugo - Chinon's Silver
Dollar)

O: Dorit Johansen, Them E: Erik Madsen, Lone Bro Madsen, Solbjerg
3,5 år, dejligt maskulint hoved, med mørke øjne som kunne være lidt mere mandelformede,
stopp kunne være lidt bedre markeret, god flad skalle, flot hals- og ryglinje, korrekt kryds
med sabelformet hale, korrekt forbrystog dybde, en anelse stejl vinklet foran, korrekt
hasevinkling, bid ok, meget flot pelsstruktur og farve, bevæger sig tæt og en smule
ustruktureret.
Excellent, CK, 1, BIK 3
580 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
El mødt.
Championklasse - Hanhund
581 SECH DKCH FICH NOCH Jatzers Harrison Hård S 17087/2006, 08/01/06
(SECH DKCH Epoketts New Fashion - SECH Chottans Mandel Massa)
O: Susanne Jansson, Vallentuna, Sverige E: Anna Ånstrand, Enskede, Sverige
5 år, med stort maskulint hoved med dejlige mørke øjne, stopp kunne være bedre markeret,
passende flad skalle, god forbryst og dybde, velvinklet for og bag, flot halslinje der går over i
meget skrå ryglinje, korrekt kryds, sabelformet hale, flot pelsstruktur, som kunne have bedre
sølvaftegninger på bryst og forben, bid ok, smukke racetypsike bevægelser, hunden er målt til
37 cm, hvilket iflg. Standarden er en alvorlig fejl, hvorfor der kun gives sufficient.
Sufficient
Juniorklasse - Tæve
582 Qualifica's Hello Dolly Dk06724/2010, 24/03/10
(Qualifica's Bossanova - Glamour Girl Gj Von Portenschlag)
O & E: Lene Brevadt, Stenlille
10 mdr., med dejligt feminimt hoved, med dejlige mørke øjne, passende flad skalle, stopp kan
være bedre markeret, bid ok, flot halslinje som går over i flot ryglinje, korrekt kryds med
sabelformet hale, som er korrekt ansat. Godt forbryst og dybde, passende vinklet for og bag,
god pelsstruktur, farve ok, bevæger sig kohaset bag og korrekt foran.
Excellent, CK, 2
583 Sky-Coke V. D'n Oppasser Dk14209/2010, 03/03/10
(NLCH Time Of My Life Vom Fockenberg - Coke-Fleur V. D'n Oppasser)
O: W.M. Nouwen-V/D Velden, Holland E: Dorit Johansen, Them,
11 mdr., feminimt hoved af korrekt størrelse, med lidt for rund skalle, stop der kunne være
bedre markeret, dejlige mørke mandelformede øjne, god hals og ryglinje, korrekt kryds med
sabelformet hale, en anelse stejl skuldervinklet, hasevinkel ok, godt forbryst, tævelang, god
pelsstruktur og farve, bid ok, bevæger sig tæt for og bag.
Very good
584 Cezz's Drop Dead Gorgeous Dk05542/2010, 04/04/10
(Name Of The Game Grand Calvera - Chelines Doña Cecilia)
O & E: Cecilie Næss Damm, Ulfborg
10 mdr., dejligt feminimt hoved, som kunne være lidt mere fladskallet, passende mørke
mandelformede øjne, stop kunne være bedre markeret, smuk hals og ryglinje, fuldstændig
korrekt kryds med sabelformet hale, passende forbryst og dybde, acc. Skuldervinkling, god
hasevinkling, bid ok, bevæger sig smukt set forfra og bagfra.

Excellent, CK, 1, BIK 3
585 Scedir Gloria Gaynor Dk19420/2010, 12/05/10
(Tamarack Luke Skywalker - ITCH Scedir Vivienleigh)
O: Fabio Ferrari, Italien E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast
El mødt
Mellemklasse - Tæve
586 Chelines Dannish Cookie Dk16543/2010, 20/10/09
(Chelines Formula Express - Chelines Made In Sweden)
O: Sanchez, Alberto Velasco, Spanien E: Dorrit Neertoft, Vanløse
15 mdr., dejligt feminimt hoved, passende flad skalle, flotte mørke mandelformede øjne, stop
kunne være bedre markeret, meget flot forbryst og god dybde, god halslinje der går over i en
flot ryglinje med korrekt kryds og sejlformet hale, korrekt vinklet for og bag, god pelsstruktur
og farve, smukke parallele bevægelser bagfra, en anelse udaddrejde albuer.
Excellent, CK, 1, BIK 2, res. CERT, res. CACIB
587 House Kazak Frida Jr 71847ps, 26/08/09
(Express Man Rezlark - Erdoteleki Zell Am See)
O: Jelena Nikolic, Serbia E: Petra Rotter, Suedbrookmerland, Germany
17 mdr., dejligt feminimt hoved, mørke mandelformede øjne, god flad skalle, flot markeret
stop, passende halslængde, god ryglinje, korrekt kryds med sabelformet hale, flot forbryst og
dbyde, korrekt vinklet for og bag, bid ok, god pelsstruktur og farve, bevæger sig en anelse tæt
bag og med lettere udaddrejde albuer.
Excellent, CK, 2, BIK 4
588 WJW10 Nero Argento's Ze-Ze Zmilla Dk17174/2009, 09/08/09
(SECH DKCH NOCH NORDCH Little Rosebud's Little Prince - Corante's Esonata Arctica)
O & E: Annelise Lange, Randers Nv,
18 mdr., feminimt hoved med lidt for rund skalleparti, pænt markeret stop, snudepartiet er for
kort, lang hals, svag karperygget, kunne have bedre forbryst, god dybde, passende vinklet for
og bag, halen kunne væres højere, bid ok, bevæger sig tæt bag og med noget udaddrejde
albuer.
Very good
589 Schnauzerlyst's Magic Metaxa Dk15813/2009, 14/07/09
(DKCH Nero Argento's Ciao Caravaggio - Always On My Mind Z Dixie)
O & E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast
1,5 år, feminimt hoved med dejligt flad skalle, stop kunne være bedre markeret, mørke runde
øjne, passende halslængde, lige ryglinje, kunne have mere forbryst og dybde, lidt lige kryds
med høj haleansætning hvor halen har tildens til at pege ind over ryggen, god pelsstruktur og
farve, bid ok, bevæger sig noget tæt for og bag.
Very good
590 Fraya Dk12515/2009, 04/06/09
(DKCH Breaking Rules Z Dixie - Gná Frá Ólafsvöllum)
O: Hans Erik Gammelgaard, Holstebro E: Helle Poulsen, Ringkøbing
20 mdr., dejligt feminimt hoved, god flad skalle, stop kunne være lidt bedre markeret, god
lang hals som går over i en flot ryglinje, korrekt kryds, velvinklet for og bag, kunne have
mere forbryst og dybde, sejlformet hale, på kroppen har hunden god pelsstruktur og farve men

på benene er den brune underuld noget fremtrædende, bid ok, bevæger sig parallelt set fra alle
sider.
Excellent, 3
Åben Klasse - Tæve
591 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: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast
3 år, feminimt lidt lille hoved, dejlige mandelformede mørke øjne, godt markeret stop, fladt
skalleparti, god halsog ryglinje når kunne væres lidt højere, meget flot forbryst og dybde,
velvinklet for og bag, bid ok, bevæger sig smukt bag og med lidt udaddrejde albuer, hunden
kunne være pænere ordnet på dagen en har trods alt god pelsstruktur og flot S/S farve.
Excellent, 2
592 Nero Argento's Ww Pilot Cara Fiona Dk13616/2009, 12/06/09
(USCH WW08 Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora)
O & E: Annelise Lange, Vildbjerg
20 mdr., dejligt feminimt hoved af godt størrelse med flad skalle, mørke mandelformede øjne,
st oppet kunne være bedre markeret, kunne have lidt mere hals, flot ryglinje, kompakt type,
godt kryds, flot sabelformet hale, rigtig flot forbryst og dybde, god pelsstruktur og farve, bid
ok, bevæger sig noget tæt bag, ok i fronten.
Excellent, CK, 1, BIK 1, CERT, CACIB, BIM

