Dvk-udstilling, Andst, d. 19. marts 2011
Dommer: Jørgensen, Leif Lehmann
Peber/Salt
Bedste han
Indiana Jones Astronaut (BIM)
Bedste tæve
Schnauzer-Huset Could It Be Magic (BIR)

Sort/Sølv
Bedste han
Name Of The Game Calvera (BIM)
Bedste tæve
Chelines Donâ Cecilia (BIR)

Sort
Bedste han
Perrospequeno Basta (BIM)
Bedste tæve
Spike Jones' Emmylou Harris (BIR)

Hvid
Bedste han
Bedste tæve
White Angel Les Amis De Channel (BIR)

Dværgschnauzer, Sort/Sølv
Juniorklasse - Hanhund
1 Pink Floyd Of Taita's Ushabti Vdh10zs42003590, 05/04/10,
(Daddy Cool Of Taita's Ushabti - Estefania Of Taita's Ushabti)
O: Stamm, Tyskland E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge
11 month old juniormale maskulin med godt hoved, velansatte ører, mørke øjne, ghodty bid,. god hams, ryg
af god længde, godt ansa t hale, godt vinklet g bagpart, skuldre kunne være lisdt mere tilbagelagt, passende
krop fior alderen gode benstammer og poter, bevæger sig parallelt bag, albuerne kunne ligge bedre til, god
pelsfarve, godt temperament.
Excellent, CK, 1, BIK 4
2 Pelle Vom Paderquell Dk18492/2010, 20/04/10,
(Artlöhrs Solero-Primero - Lina Vom Paderquell)
O: Wilfred Lohmann, Tyskland E: Tine Andersen, Hadsund
11 måneder gammel stor han, godtr hoved, kunne ha lidrt mere skalle, gode ører, mørkeøjne, godt bid, lidt
spinkel underkøæbe ryg af passende længde i forhold til højden, godt ansat hale, kunne ha lidt mere
knævinkling passende dybbrydtkasse, lidt stejl overarm, gode benstammer og poter, bevæger sig med korte
skridt kort trippende bag, kunne være lidt mere fast for, god pelsfarve, godt temperament.
Good
3 Peppe Vom Paderquell Dk17531/2010, 20/04/10,
(Artlöhrs Solero-Primero - Lina Vom Paderquell)

O: Wilfred Lohmann, Tyskland E: René Larsen, Padborg
11 måneder gammel, af god størrelse, med godt hoved, gode ører, dejlig mørke øjne, godt bid og pifgmnet
god hals, god fast ryg, velansat hale, godt bvinklet bagm, skuldre kunne være lidt mere tilbagelagt, godt
forbryst, men kunne ha lidt mere bryst dybde, bevæger sig parallelt, kunne være lidt mere fast fremme god
pels, farve, godt temperament.
Excellent 2
Mellemklasse - Hanhund
4 Repetition's Indidgo Sky Rn20359801, 04/12/09,
(Usach Kharasahl's Black Tie Social - Usach Repetition's Chyna Black)
O: Kurt Gramacher, Usa E: Karolina Lidke, Köln, Tyskland
15 måneder gammel maskulin han, med godt hoved, godt ansatte ører, mørke øjne, godt bid og pigment,
stærk hals, fast ryg, velansat hale, god dybbruystkasse for alderen muskuløs, godt vinklet bag, gode
benstammer og poter bevæger sig lidt tår trangt bag, kunne være lidt mere parallelt for, god pels farve og
temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2, Res Cert.
Åben Klasse - Hanhund
5 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, Skive
2 år gammelmaskulin han, godt ansatte ører, gode øjne, godt bid bid, god hals, fast ryg, godt ansat hale,
kunne ha lidt mere forbryst for alderen, kunne ha lidt mere muskuløst bagpart gode benstammer og poter,
bw bevæger sig lidt hjulende på højre fiorben, god farve pelsen kunne være lidt mere strid, godt
temperament.
Very good
6 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
3 år gammel maskuælin han, med godt hoved, godt ansatte ører, velplacerede mørke øjne, godt bid, god
hals, ryg af fast og god længde, godt ansat hale skuldre kunne være lidt mere tilbagelagdtre, kunne ha lidt
mere udfyldt forreste del af brystkassen godt vinklet bag, gode benstammer og poter bevæger sig parallelt
bag, men ryggen syk synker lifdt fra siden, kunne være lidt mere fast i albuerne, god pels og farve.
Excellent 2
7 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
3½ år gammel, maskulin han med godt hoved velansatte ører, med kunne ha lidt mere skalle, god
øjenfarvew, godt bid og pigment, stærk hals, ryg af giod længde, kunne ha lidt mere knævinkling, passende
krop for alderem, gode benstammer og poter bevæger sig let hjulende bag, udafvridende albuer, god pels,
god farve, godt temperament.
Excellent 3
8 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
Godt 2 år gammel, han med godt hoved, god bred skalle godt ansatte ører, dejlig mørke øjne, godt boid,
srtærk hals, ryg god længde i forhold til højden acceptabelt vinklet bag, godt anlagte skuldre, passende krop
for alderen, gode ne benstammer og poter bevæger sig pænt og harmonisk bag, ok for, god pels farbve og
temperqament.
Excellent 1, CK, Cert, BIK 1, BIM
Championklasse - Hanhund
9 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
Knap 5 år gammel maskulin han, velansatte ører, god øjenfarve, godst bid, god hals, ryg af god længde men
lidt blød, og virker på dagen lidtbaghøj, godt ansat hale, kunne g ha lidt mere knævinkling, god j krop, gode
benstammer og poter, bevæger sig godt for, men kunne ha lidty mere afskub bag, godt temperament, god
pels god farve.
Exellent 3
10 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
3½ år gammel maskulin han, med godt hoved godt ansatte ører, mørke øjnem godst bid, god hals, ryg af god
længde, kunne ha lidt mere muskler på lårene, passende dyb brystkasse, gode benstammer og poter, men lidt
lange kløer på bagbenene, god pels og farve skæg og bryn, godt temperament.
Excellent 1, CK, BIK 3, Klub Cert.
11 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
3 år gammelmaskulin han med godt hoved, gode ører, dejlig mørke øjne, lidt urent stillet tænder god hals,
fast ryg, godt ansat hale, passende dyb brystkasse, gode benstammer og poter, bevæger sig lidt hasetrangt
bag, godt for, god pels farve og temperament.
Excellent 2
Juniorklasse - Tæve
12 Quadira Of Taita's Ushabti Vdh10zs42003597, 11/04/10, /
(Chelines Maxwell Max - Chelines Look Me Again)

O: Stamm, Frankfurt, Tyskland E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge
Knap 1 år gammel velbygget feminin tæve, velansatte ører, dejlig mørle øjne godt bid og pigment god hasl,
fast ryg, kunne ha lidt mere muskuløs bagstel med lidt mere vinkling, passnede dyb brystkasse for alderem,
lidt spinkle benstammer gode poter, bevæger sig lidt tåtrangt bag, kunne være lidt mere parallelt, god pels
farve prima temperament.
Excellent 2, CK
13 Scedir Gloria Gaynor Dk19420/2010, 12/05/10,
(Tamarack Luke Skywalker - ITCH Scedir Vivienleigh)
O: Fabio Ferrari, Italien E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast
Ej mødt
14 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
12 måneder gammel, velbygget feminin tøæve, velansarr velansatte ører, god skalle, dejlig mørke øjne, godt
bid, med sunde stærke tænder, god hals fast ryg, passende krop for alderen m,ed godt forbrydt gode
benstammer og poter, bevæger sig parallelt bag lidt blød mellemhaøånd, god pels farve og temperament.
Excellent 1, CK
15 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
11 måneder gammel feminin tæve, med godt hoved velansatte ører, dejlig mørke øjne stramt saksebid, god
hals ryg, acceptabel ansat hale godt anlagt skuldre, acceptabel vinklet bag gode benstammer, lidt flade
bagpoter bevæger sig jazzzende bag, god pels farve og temperament.
Ecellent 3
Mellemklasse - Tæve
16 Qualifica's Gloria Dk19128/2009, 14/09/09,
(Keleborn My Love From Dolina Rivend - Qualifica's Belladonna)
O: Lene Brevadt, Stenlille E: Jane Ibenholt, Brørup
8 måneder gammel godt bygge tæve, kunne ha lidt mere skalle d godt ansatte ører, god øjenfarve, godt bid,
god hasl og ruyg, kunne ha lidt mere forbryst og brystdybde, godt vinklet bagpart gode benstammer og
poter, bevæger sig, parallelt for men med lidt udaFDREJET KNÆ og virker lidt baghøj god pels farve og
temperament.
Excellent 3
17 Chelines Dannish Cookie Dk16543/2010, 20/10/09,
(Chelines Formula Express - Chelines Made In Sweden)
O: Sanchez, Alberto Velasco, Spanien E: Dorrit Neertoft, Vanløse
Knap 17 måneder gammel godt bygget god skalle godt ansatte ører, mørke øjne godt bid, god hasl lidt stejl i
skulderen, god fast ryg, godt ansat hale gode knævinkler bag, gode benstammer og poter bevæger sig
parallelt bag, men udafdrejet albuer og hjulende for, god pels farve, god temperament.
Excellent 2
18 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, Vildbjerg
El mødt
19 Fraya Dk12515/2009, 04/06/09, (DKCH Breaking Rules Z Dixie - Gná Frá Ólafsvöllum)
O: Hans Erik Gammelgaard, Holstebro E: Helle Poulsen, Ringkøbing

20 måneder agmmel, velbygget tæve, med godt hoved god skalle, velansatte ører, gode mørke øjne godt bid,
god hals, ryg af passende længde, velansat hale, passende d dyb brystkasse for alderen gode vinkler
benstammer fine små faste poter, god kropspels, god farve venligt temperament.
Excellent 1, CK, Res. Cert, BIK 4
Åben Klasse - Tæve
20 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08,
(Nero Argento's Jes Jessolo - DKCH Scedir Wandaosiris-Na)
O & E: Pernille Hedegaard, Hirtshals
2 år gammel godt bygget tæve med godt hoved, gode ører, dejlig mørke øjne, godt bid og pigment god hasl,
ryg af god længde, som stadig i stående holder god fasthed, selvpom god foderstand godt vinklet bagpart,
kunne ha lidt mere forbryst bevæer sifg tåtrangt bag, lidt udaftvingende albuer god pels farve godt
temperament.
Very good
21 Chelines Doña Cecilia Dk03515/2010, 16/06/08,
(ESCH Chelines Do-It-Again - Chelines Jatbora Pilar)
O: Alberto Velasco Sanchez, Spanien E: Cecilie Næss Damm, Ulfborg
3 år gammel velbygget feminin tøæve, godt ansattew ører, skønne mørke øjne, godt bid, stærk hals, fast ryg,
godt forbryst og brystdybde kunne ha lidt mere muskuløst bagpart, godt tillagt skuldre, gode benstammer og
poter bevæger sig godt set fra alle sider, god pels farve og temperament.
Excellent 1, CK, CERT, BIK 1, BIR
Championklasse - Tæve
22 DKCH Præstekjær's Isadora 05526/2006, 20/03/06,
(Nero Argento's Xtra Ordinario - Præstekjær's Blanca)
O: Jan Præstekjær, Gelsted E: Birte og Knud Gaardbo Sørensen, Annelise Lange, Vildbjerg
5 år gammel eælegant velbygget tæve, godt ansatte ører, skønmne mørlke øjne godt bid, stærk hals, ryg af
god længde, godt ansat hale, passende krop for alderen, gode benstam,mer og poter, bevæger sig parallelt
bag har tendens til at stå list franskt for, god pels farve og temperament.
Excellent 1, CK, BIK 3, Klub Cert
23 ATCH DEVDHCH DECH Klondaikes Pandora 09240/2006, 29/04/06,
(DKCH Northstar's Midnight Sun - Klondaikes Xquisite)
O: Bodil & Nils Jordal, København Nv E: Charlotte Bøgvad, Store Heddinge
5 år gammelgodt bygget tæve, gode ører, øjne og bid god hals, ryg af god længde, lidt stejlt kryds muskuløst
godt vinklet bagpart, skuldre kunne være lidt bedre tilbagelagt, passende dyb brystkasse bevæger sig
hasetrangt bag, lidt udafdrejet venstre albue god pelskvalitet skæg og bryn, god farve, godt temperament.
Excellent 2
Veteranklasse - Tæve
24 DKCH DECH DEVDHCH CHCH INTCH SECH Aqui Popcorn 14047/2002, 13/07/02,
(FICH SECH Sailer's R.S. Tiger Woods - DKCH INTCH DECH DEVDHCH SECH CHCH Aqui It's
Showtime)
O & E: Dorrit Neertoft, Vanløse
9 år gammel, godt bygget tæve, med gode ører, gode mørke øjne, lidt stramy saksebid, god hals fast ryg,
velansat hale, god b dyb bryst, godt vinklet bagm gode benstammer og poter bevæger sig godt for let hjulede
bag, godt skæg og bryn, godt temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2, Bedste VET.

Dværgschnauzer, Sort
Hvalpe Klasse - Hanhund
25 Spicy Joey V.T Dulfke Nhsb 2800920, 26/06/10,

(DKCH, BECH, RUCH, DEVDHCH, LUCH Panini V.H Pauwenland - BECH Buhda)
O: A.J.M V.D Linden, Nederland E: Jeanique & Peter V.D Linden, Eg Best , Nederland
8 måneder gammel, maskulin han, med godt hoved, velansatte ører, dejlig mørke øjne, godt bid, stærk hals
fast ryg, velansat hale, velkroppet for laderen kunne ha lidt mere knævinkling bag, gode benstammer gode
poter, mørke kløer, bevæger sig o parallelt bag kunne være lidt mere fast for, god pels farve og
temperament.
SL 1, BIK 1, BEDSTE HVALP
Åben Klasse - Hanhund
26 Perrospequeno Basta Dk24188/2007, 26/11/07,
(DKCH SECH Koschia's Bugsy - Sleeping Beauty Androis)
O: Gullan Lindenborg, Højby E: Lars Nielsen, Hjørring
3½ år gammel maskulin han, godt ansatte ører, flot mørke øjn e, godt bid, god hasl, ryg af god længde, lidt
lavt ansat hale, kunne ha lidt dybere brystkasse for alderen, acceptable benstammer og poter bevæger sig lidt
tåtrangt bag, godt set fra siden, passende for, god pels farve og temperament.
Excellent 1, CK, CERT, BIK 1, BIM
Juniorklasse - Tæve
27 Spike Jones' Emmylou Harris Dk03193/2010, 06/02/10,
(RUCH Made In Spain A Por Todos - DKCH Aquirra Dolina Rivendell Ka-Vanga)
O & E: Ulla Marie Hald Hansen, Sol Hald Svensson, Frederiksværk
13 måneder gammel, feminin tæve med godt hoved, velansatte ører mørke øjne, godt bid, gofd hasl, stærk
ryg velansat hale, passende dyb brystkasse for alderen kunne ha lidt mere knævinkling, gode benstammer og
poter bevæger sig godt bag og set fra siden, når hun vil endnu lidt løst for, god pels farve og temperament.
Excellent 1, CK, CERT, BIK 1, BIR
28 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 måneder gammel, velbygget harmonoinisk han, med godt hoved, gode øjne, ører o0g bid, god hals fast
ryg, passende dyb brystkasse for alderen godt vinklet bagpart, gode benstammer og poter bevæger sig endnu
lidt løst frem og bag, god farve, god pelskvalitet, godt temperament.
Excellent 2, CK, Res Cert, BIK 3, Res Cert.
Mellemklasse - Tæve
29 Grønqvist My Best Hope Marry Dk16946/2009, 21/08/09,
(DKCH Bandolero Knizete Sternenhocha - Sourcils Very Vogue)
O & E: Lise Grønqvist, Tranekær
19 måneder gammelvelbygget feminin tøæve, velansatte ører, dejlig mørke øjne, godt bid, god hasl lidt kort
ryg, godt ansat hale, godt vinklet bag, god krop for alderen, lidt spinkel benstammer foran, bevæger sig kort
og fransk bag, godt for god pels farve og temperament.
Excellent 1
Åben Klasse - Tæve
30 Jocimoni Angelina Joy's Angel Dk15783/2009, 19/07/09,
(PLCH DKCH Unison Rezlark - Birli's Joy Real Love)
O & E: Mogens Egelund, Nicolaj Aa. Christiansen, Stenstrup
20 måneder gammel godt bugget tæve, velskåret hoved, gode øjne, ører og bid, god hals, ryg af god længde
godt ansat hale, lidt stejl skuldrew, godt vinklet bag gode benstammer og poter, passende krop for alderen
bevæger sig parallelt bag, lidt hjulede for og ryggen synker i bevægelse, god pels farve og temperament.
Excellent 1
Championklasse - Tæve
31 DKCH Aquirra Dolina Rivendell Ka-Vanga Dk13511/2007, 10/01/07,

(USCH SECH DECH DEVDHCH INTCH Enjoy's Midnight Welcome Matt - RUCH PLCH SKCH
Belladonna Tuk Baroness Of Dolina R)
O: Adamik, Aleksandra, Polen E: Sol Hald Svensson, Thor Svensson, Havdrup
4 år gammel godt bygget tæve, gode ører, øjne og bid, god god hals, fast ryg, godt ansat hale, kunne have
lidt dybere brystkasse, gode vinklet bag gode benstammer og poter, bevæger sig parallelt bag godt set fra
siden, kunne være lidt mere fasr for, god pels farve, godt temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2, Klub Cert.

Dværgschnauzer, Hvid
Mellemklasse - Tæve
32 Primavera Von Niederhalen Dk08638/2010, 27/05/09,
(D'arné Untold Story - DECH Iman Von Niederhalen)
O: Jörg Gruszeczka-Elke, Daniela Elke, Tyskland E: René Larsen, Padborg
22 måneder gammel, godt bygget tæve med godt hoved, godt ansatte ører, mørke øjne, kunne ha lidt mere
bryn, godt bid, acceptabelt pigment god hals, lidt blør ryg, godt andsat hale acceptabel viklet bnag, kunne ha
lidt dybere brystkasse gode bensammer og poter, beyæger sig parallelt bag ryggewn synker lidt i bevægelse
god pelskvalitet, acceptebel farve, godt temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2, Res Cert.
Championklasse - Tæve
33 LUCH NLCH White Angel Les Amis De Channel Nhsb2651009, 12/04/07,
(Ekimov Go For Gold Of Maple Leaf - Fawzy Ready For Battle Of Maple Lea)
O: Hartjes, Holland E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge
4 år gammel, godt bygget tæve, velansatte ører, god øjen farve, godt bid og pigment, god hasl, fast ryg
veæansat hale, godt vinklet bag, passende krop for alderen gode benstammer, fine sluttede poter, bevæger
sig parallelt bag, stærkt set fra siden, ok for, god strid pels, god farve, godt temperament.
Excellent 1, CK, CERT, BIK 1, BIR, Klub Cert.

Dværgschnauzer, Peber/Salt
Åben Klasse - Hanhund
34 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
2½ år gammel maskulæin han med lige største lag gode ører, mørke øjne, godt bid, stærk hals, ryg. Velansat
hale, godt vinklet for og bag, passende dyb brystkasse for alderrn, gode benstammer og poter bevæger sig
godt set fra siden acceptabel bag god pelsfarve, prima temprasment.
Excellent 2, CK, BIK 4, Res. Cert.
35 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
2½ år gammel, maskulin han, prima størrelse, velansatte ører, gode mørke øjne, stramt saksebid godt
pigment, god hals fast ryg, c velansat hale, gode benstammer vinkler og poter passende dyb brystkasse,
bevæger sig parallelt for og bag godt set fra siden, god pels farve og temperament t.
Excellent 1, CK, Cert, BIK 1, BIM
Championklasse - Hanhund
36 Schnauzer-Huset Call From Deastany Dk07726/2009, 19/03/09,
(NOCH SECH Axcium's Casanova - DKCH Schnauzer-Huset Romantica)
O: Nielsen, Lone D. Og Jørgensen, Poul Ulmer, Svenstrup J E: Malene Jakobsen, Gert Jensen, Løgstør

2 år gammel velbygget hsan med godt hoved gode ører mørke øjne godt bid, god hals, fast ryg lidt skråstillet
kruyds passende dyb brystkasse, kunne ha lidt mere knævinkling gode benstammer og poter, bevæger sig
lidt kort bag godt for god kropspels god farve, kunne ha lidt mere bryn, godt temperament.
Excellent 2, CK, BIK 3.
37 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
2½ år gammel velbygget maskilin han af god størrelse, vel ansatte ører, dejlæig mørke øjne, godt bid og
pigment stærk hals, fast ryg, muskukøs godt vin klet bagpart god brystdybde, gode benstammer og poter
bevæger sig parallel med god skridtlængde set fra siden gosdt for, god pelsfarve, skaæg og bryn, godt
temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2. Klub Cert.
Juniorklasse - Tæve
38 Capella's Naughty Girl Dk11727/2010, 09/06/10,
(Indiana Jones Astronaut - DECH DEVDHCH DKCH HRCH INTCH Capella's Jolene)
O & E: Janne Hay, Arne Petersen, Slangerup
9 måneder gammel godt bygget feminin tæve, godtr ansatte ører, gode mørke øjne godt bid, god hasl, ryggen
kunne være lidt mere plan godt ansat hale, lidt knap vinklet bag passende krop for alderen godst forbryst
gode benstammer, kunne ha lidt mere oveale poter for bevæger sigl let hjulende bag, kunne ha lidt mere
emnergi på dagen, god pelsfarve, godt temperament.
Very good
39 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
14 måneder gammel, godrt bygget feminin tøæven, god skalle godt absatte ører, mørke øjne godt bid og
pigment god hals fast ryg, godt ansat hale, acceptabelt vinklet bag passende dyb brystkasse for alderen,
kunne ha lidt mere for bryst, gode benstammer og poter, bevæger sifg parallelt god pels farve prime
temperament.
Excellent 1.
Mellemklasse - Tæve
40 Noxeema's Dorris Day N 53213/09, 28/07/09,
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH Greypix's My Lady Nikita)
O & E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge
20 måneder gammel godt bygget tæve med gode ører, dejlig mørke øjne, godt buid og pigment, god hals for
alderen, godt vinkler bagm, lidt spinkle benstammer for, bevæger sig let hjulede bag, parrallelt for, god pels
farve og temperament.
Excellent 2.
41 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
22 måneder gammel velbygget harmonisk med proma outline, velskåret hoved, stærk hals og overllinie
harmoniske bevægelser for og bag, kunne ha lidt mere pep, god pels farve, prima temperament.
Excellent 1, CK, BIK 2, Res.Cert.
42 Ostravian Pie Knízete Sternenhocha Dk15029/2010, 05/08/09,
(WW10 PLCH Glamour Vision Piwowar - Guernica Knizete Sternenhocha)
O: Katerina Cechova, Tjekkiet E: Tina Hansen, Henri Hansen, Haslev
17 måneder gammel, godt bygget, feminin tæve godt ansat ører, mørke øjne, godt bid og pigment god hals
ryg, velansatte hale, kunne ha lidt mere benstammer og poter, bevæger sig parallelt bag energisk set fra
siden, acceptabelt for god pels farve, godt temperament,

Excellent 3
Åben Klasse - Tæve
43 WJW10 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, Skørping E: Bruno Solberg, Rønde
2 åe gammel harmonisk velbygget, prima outline, gode ører æjne og bid, god hals, ryg af god længde godt
ansat hale, muskuløs godt vinklet bagpart kunne ha lidt mere udfyldt foreste del af brystet gode benstammer
og poter, bevæger sig parallelt bag og for harmonisk set frqa siden god pelskvalitet acceptabelt trimmet, god
farve prima temperament.
Excellent 1, CK, CERT, BIK 1, BIR
Championklasse - Tæve
44 HUCH Papillon V.H Pauwenland Nhsb 274955, 14/05/09,
(NLCH, DKCH Russkiy Asi'c Showy - Billy Jo V.T Adelerf)
O: Lies Seerden, Nederland E: Peter & Jeanique V.D Linden, Hw Sint-Oedenrode, , Nederland
2 år gammel velbygget elegant tæve som kunne være lidt mere dybde i kroppen, d gode ører, øjen og bid
god hasl, fast ryg, velansat hale, muskuløds godt vinklet bagpart, gode benstammer og poter, bevæger
sighasetrangt bag godt skæg og bryn godt temperament.
Excellent 1, CK, BIK 3, Klub Cert.

