
DKK Udstilling, Hillerød, 8. maj 2011 
Dommer: Berge, Karl Eddie      
Dværgschnauzer, Sort      
 
Åben Klasse - Hanhund 
1382 NOCH Black Dream Av Asubo N 00398/07, 14/12/06,  
(Enternal Gambler Moonlight Shadow - Treffa's Sara Sunshine) 
O & E: Ulla Britt Wiig Kristensen, Vestby, Norge 
4 år gammel han. Af udmærket type, med tydelig kønsprægl. korrekte prallele linier i huvedet moget lette 
øren. kraftfuld hals, som kunne være lidt ædlere. Stærk, spænstig ryg. kompakt lænd. kryds med gode 
lngder. korrekt haleansætning. god substans i krop. bra vinklet. viser lidt albuer set forfra. prima pels, farge 
og temperament. 
Excellent CK 1, 1, cert, CACIB, BIR 
  
Championklasse - Hanhund  
1383 FICH EECH LVCH NOCH RUCH Vonheimdal Supernova Fin19150/02, 02/03/02,  
(FICH Knight De Illyria - Vonheimdal Katmandu) 
O: Sari Tuomaala, Varkaus, Finland  E: Tarja Piirainen, Kajaani, Finland 
10 år gammel han, som starter at have præg af sin alder. maskulint hoved. kunne have bedre udfyldt 
næseryg. kunne ønske lidt længere hals. stram ryg. kompakt lænd. kunne ønske længere kryds. bra 
substans i krop. skulle ønske bedre vinkling fram og bag, fremskudt skulder. bevæger sig med for korte 
trippende steg. for dagen lidt tynd i pelsen. treveligt temperament. 
Very good 
 
1384 Pepalfa's J-Jackpot S 62726/2008, 26/09/08, 
(PLCH Made In Spain Dexter - Kelly's Magically Delicious) 
O & E: Gunilla Nydèn, Hällingsjö, Sverige 
2.5 år gammel han af udmærket type. med tydelig kønsprægel. noget bredde kindben, aning lette øren. bra 
hals. stram ryg. spænstig lænd, br. kryds. aning lavt ansat hale. kompakt krop. bra vilklet. aning marktrang 
bag. skulle ønske renere farge. og strevere pels. treveligt temperament. 
Excellent CK  1,2,  res. Cacib. 
 
1385 SECH EECH NOCH Capoleia´s First Gentleman S 30028/2007, 27/03/07,  
(SECH Bakkeborg's Winterspot - Pepalfa´s Lively-Ladie) 
O & E: Marie Spångberg, Sollentuna, Sverige 
4 år gammel han. med racetypisk godt langstrakt hoved. bra hals. stram, fast ryg. kompakt lænd. udmærket 
kryds. god substans i krop. aning fremskudte skuldre. bravinkler bag. noget marktrang set bagfra. viser lidt 
albuer set forfra. udmærket pels og farge treveligt temperament. 
Excellent CK 2, 3,  
 
Juniorklasse - Tæve   
1386 Sváva's Galaxy  Dk07109/2010, 06/04/10,  
(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Sváva's Ayla) 
O & E: Sussan Svane Bælum, Lundby 
13 mdr. gammel juniortæve. som er lidt ude af balance i forholdet hoved og krop. bra bet, mørke øjne. 
udmærkede øren. kort hals. kunne ønske strammere ryg, kompakt lænd. faldende kryds. lavt ansat hale. 
udmærket substans i krop. fremskudt front. viser albuer set forfra og er marktran. bevæger sig med for 
korte steg. udmærket pelskvalitet på kroppen. schnauzertemperament. 
Good 
 



1387 Sváva's Garthora Dk07108/2010, 06/04/10,  
(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Sváva's Ayla) 
O: Sussan Svane Bælum,  Lundby  E: Rikke Schultz, Roskilde 
13 mdr. juniortispe. som fremstår hvalpet. mycket på grund af trimning. mørke øjne. saksebed. sødt hoved. 
altfor lette øren. bra hals. kunne ønske strammere ryg. kompakt lænd. faldende kryds. noget lavt ansat 
hale. bra substans i krop for alderen. bevæger sig trangt set bagfra og viser albuer set forfra. har på grund 
af dårlig trimning eller mangel af dette for tiden altfo mjuk pelskvalitet. treveligt temperament. 
Good 
 
Åben Klasse - Tæve      
1388 WJW10 Pepalfa´s O-Octavia S 42541/2009, 25/05/09, 
(DKCH Knowable Pepalfa's Hermes - SECH Dark Queen Hermes) 
O & E: Gunilla Nyden, Hällingsjö, Sverige 
2 år gammel tispe. med feminin helhed. og udmærket type. feminint velskåret langstrakt huved. udmærket 
hals. kunne ønske en strammere ryg. kompakt fast lænd. bra kryds. god substans i kroppen. noget 
fremskudt front. bra vinkler. bevæger sig marktrangt bag. har for mjuk pels, men god  farge. treveligt 
temperament. 
Excellent, 1,4 
 
1389 Capoleia's Harmony Beauty S 25829/2009, 01/03/09,  
(SECH Bakkeborg's Winterspot - Pepalfa's Pied-Picallili) 
O & E: Marie Spångberg,  Sollentuna, Sverige 
ej mødt 
 
1390 Klanens Feel Fine Too Dk20039/2008, 18/09/08,  
(DKCH Chinon's Amaretto - DKCH Klanens Cha Cha Cha) 
O & E: Klaus Laursen, Hanne Laursen, Randers Sv, 
2,5 år gammel tispe. feminin tispe. af udmærket type. Hoved med god længde. altfor lette øren. udmærket 
hals. udmærket  overgang mellem manke og ryg. stram, fast ryg. kompakt lænd, bra kryds. bra vinkler bag. 
god substans i kroppen. bevæger sig med godt drive fra siden og forfra. bra pels og farge. godt gemyt. 
Excellent ck, 1,1, cert, Cacib, BIM 
 
Dværgschnauzer, Sort/Sølv      
 
Juniorklasse - Hanhund      
1391 Pink-Floyd Of Taita's Ushabti Vdh 10zs42003590, 05/04/10,  
(Daddy Cool Of Taita's Ushabti - Estefania Of Taita's Ushabti) 
O: Stamm, Tyskland  E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge 
ej mødt 
 
Åben Klasse - Hanhund      
1392 Mandalay's Mint 'n Liquorice S 63931/2008, 17/09/08,  
(INTCH RUCH LUCH DEVDHCH Louis Von Den Brunnengärten - SECH(U) Tångatorpets Polly) 
O: Monica & Lage Andersson, Sverige  E: Monica Andersson, Hovmantorp, Sverige 
2,5 år gammel. maskulinn. super helhed. hoved med god længde. kunne have en aning længere hals. fin 
overgang til manke. stram ryg. bra lænd, kryds og halefæste. bra lårbredde. solid, kompakt krop. bra 
vinkler. viser en aning albuer set forfra. prima pels. som pænt trimmet. treveligt temperament. 
Excellent ck, 2,4, res. Cacib 
 
 



1393 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 
 snart 2 år gammel han. med komplet helhed. bra proportioner. bra øren. udmærket hals. med fin 
overgang. stram ryg. kort kompakt lænd. udmærket pels. bra haleansætning. kompakt krop. bra vinkler for 
og bag. parallele bevægelser set  forfra og bagfra. skulle ønske stridere pels. bra farge. 
schnauzertemperament. 
Excellent ck, 1,3, cert. Res. Cacib 
 
Championklasse - Hanhund      
1394 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 
5,5 år gammel. med maskulin stærk helhed. udmærket type. udmærkede forhold mellem hoved og krop. 
udmærket hals, ryg, lænd og kryds. korrekt haleansætning. stenhård krop som er veltrænet. korrekt, 
racetypisk krop. korrekt vinkler frem og bag. rør sig noget hasetrang bag, men med udmærket steg set fra 
siden. strid pels. med god farge. racetypisk temperament. 
Excellent ck, 1,1, Cacib, BIR 
 
Veteranklasse - Hanhund      
1395 SECH DKCH INTCH FICH NOCH Jatzers David Bow Wow S 28528/2003, 13/03/03,  
(SECH Fixus All I Want - SECH NOCH DKCH NORDCH Chottans Dancing Decoy To Jatzers) 
O: Susanne Jansson, Vallentuns, Sverige  E: Lise-Lotte Ånstrand, Enskede, Sverige 
8 år gammel. maskulin han med god helhed. noget svage tænder. aning lette øren. bra hals. stram ryg. 
kompakt lænd. udmærket kryds. aning lavt ansat hale. aning fremskudt front. viser lidt albuer set forfra. bra 
pels og farge, typisk temperament. 
Excellent ck, 1,2, Bedste veteran 
 
Juniorklasse - Tæve      
1396 Chinon's Instant Coffie Dk03946/2010, 19/02/10,  
(DKCH Top Secret Grasant - Chinon's Bianca Castafiore) 
O & E: Helle Agerskov, Hundested 
1 år gammel. med feminin helhed. kunne ønske en aning længere huved. noget lette øren. god hals. med 
lidt for marekret overgang til manke. kunne have lidt strammere ryg. og bedre substans i lænd. udmærket 
kryds. tilstrækkelig masse i krop. raning fremskudt front. udmærket vinklet bag. rør sig bra. racetypisk 
korrekt strid pels. bra farge. trveligt temperament. 
Excellent, 2 
 
1397 Djakartas Rock Me Wild Se 39055/2010, 02/05/10,  
(Caletto Money Talks - SECH DKCH Djakartas Inch By Inch)  
O & E: Mariecharlotte Eriksson, Sala, Sverige 
1 år gammel tike. med udmærket tydelig kønsprægel. bra forhold mellem hoved og krop. noget lette øren. 
udmærket hals. god manke, stram ryg. kompakt lænd. kryds med god længde. bra lårbredde. god substans i 
krop. udmærket vinklet. anelse svag i hasen. rør sig meget bra set fra siden. kunne have strevere pels. 
prima temperament. 
Excellent ck, 1,1, cert, BIM 
 
Åben Klasse - Tæve      
1398 Mandalay's Marshmallow S 63932/2008, 17/09/08,  
(INTCH RUCH LUCH DEVDHCH Louis Von Den Brunnengärten - SECH(U) Tångatorpets Polly) 



O & E: Monica Andersson, Hovmantorp, Sverige 
2,5 år gammel. med femin helhed. hoved med god længde. noget lette øren. god hals. bra manke. stram 
ryg. aning lang i lændepartiet. bra vinkler frem og bag. god substans i krop. rør sig noget marktrag bag, viser 
lidt albuer set forfra. prima pels og farge. racetypisk temperament. 
Excellent ck, 1,2, Res. cert, Cacib 
 
1399 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 
ej mødt 
 
Championklasse - Tæve      
1400 NOCH DKCH Empress-Elita Of Taita's Ushabti Vdh07zs42002406, 10/08/07,  
(Vamos Vis A Vis - Angelique Of Taita's Ushabti) 
O & E: Oskar Ødegaard, Auli, Norge 
4 år gammel tispe. feminin helhed. hoved med god forhold men savner paralelle linier. noget bredde 
kindben. kunne ønske lidt længere hals. bra manke. stram ryg. kompakt lænd, aning lang lændeparti. kunne 
ønske en aning længere kryds. bra substans i krop. rør sig noget hasetrangt, parallelt set forfra, på grund af 
altfor blød pels, undtaget på ryggen gives præmiegrad. treveligt temperament. 
Very good 

Dværgschnauzer, Peber/Salt 
 
Juniorklasse - Hanhund      
1401 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 
1 år gammel han. med maskulintskåret hoved. mørke øjne. gode bredde kinder. altfor lette øren. 
udmærket hals. bra manke. stram ryg. kompakt lænd. som karper en aning. aning faldende kryds, og lavt 
ansat hale. udmærket vinklet. god substans i krop for alderen. bevæger sig bra set frem og fra siden, men 
karper noget over lænden i bevægelse. god pels og farge. treveligt temperament. 
Excellent 1 
 
Mellemklasse - Hanhund      
1402 Greypix's Innocent No 56851/09, 04/10/09,  
(NOCH Greypix's Dark Dante - NOCH SECH Greypix's And That Is Arja) 
O & E: Kent Olsen & Bård Snevoll, Vormsund, Norge 
16 mdr. gammel han, udmærket type og helhed. stærke tænder. velskåret hoved af god længde. udmærket 
hals. manke og ryg. spænstig lænd. kryds med udmærket bredde og længde. korrekt haleansætning. god 
substans i kroppen for sin alder. aning hasetrang bag, parallel frem, med udmærket steglængde set fra 
siden. rør sig, typisk, korrekt strid pels, god farge. pels som korrekt trimmet. godt temperament. 
Excellent ck, 1,1, Cert, Cacib, BIR 
 
Åben Klasse - Hanhund      
1403 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 
2,5 år gammel. Af udmæket type. og rydelig kønspræg. hoved med god længde. udmærket hals, manke og 
ryg. kompakt land. bra kryds. udmærket substans i sin krop. bra vinkler. rør sig med god steglængde. aning 
svag i hasen. prima pels og farge. ravetypisk temperament. 
Excellent ck, 1,2, Res. Cert., Res. Cacib. 



 
1404 Sourcils Rob Roy Macgregor 05439/2006, 11/03/06,  
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH Sourcils O'happy Day) 
O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby 
5 år gammel han med udmærket kønspræg. maskulint hoved med god længde med en aning bredde 
kindben. udmærket hals. god manke. stram ryg. spænstig lænd. kryds med god længde, som kunne være en 
aning breddere. kompakt krop. kunne have en aning bedre knævinkle. viser noget albuer set forfra. prima 
pels. og farge. som er korrekt trimmet. racetypisk temperament. 
Excellent ck, 2,3 
 
Championklasse - Hanhund      
1405 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 
 2,5 år gammelhan hvor jeg kunne ønske en aning bedre kønspræg. bedre parallelitet i huvedet. god hals, 
manke, stram ryg. spænstig lænd. kryds af udmærket længde, men som falder noget. aning lavt ansat hale. 
god substans i krop. tilstrækkeligt vinklet frem. bevæger sig bra bag. men viser albuer set forfra. karper 
også noget over lænden. udmærket pelskvalitet, som er bra i stand gjort. bra temperament. 
Excellent 1. 
 
Juniorklasse - Tæve      
1406 Starlings Swan Lee Dk08850/2010, 15/04/10,  
(FICH SECH EECH LVCH Axcium´s American Idol - DKCH INTCH SECH Starlings Miss Marple) 
O: Merete Stæhr-Nielsen,  Fredensborg  E: Tove Aabenhus, Hans Nielsen, Fredensborg 
1 år gammel tispe med feminin helhed. kunne ønske en aning længere hoved. noget lette øren. god hals. 
bra manke. stram ryg. spænnstig lænd. kryds med god længde. aning lavt ansat hale. bra lårbredde. god 
substans i krop. bra vinklet. bevæger sig med effektivt steg. en aning trangt bag. prima pels og farge. tidevis 
bra temperament. 
Excellent 1. 
 
1407 Sourcils Bella Donna Dk05136/2010, 23/03/10,  
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH Sourcils O'happy Day) 
O: Louise Vig,  Kgs. Lyngby  E: Erwin Petersen, Gentofte 
13 mdr. gammel tuspe. med feminin helhed. velskåret huved med god længde. mørke øjne. hals af 
tilstrækkelig længde. bra manke. stram ryg. soanstig lænd. som karper en aning. aning kort og svag kryds. 
god substans. kunne ønske en aning bedre knævinkel. bevæger sig med altfor korte steg og trække op over 
lændepartiet. under bevægelse. god pels og farge. altfor for forsigtig, savner schnauzer temperament. 
Very good. 
 
Mellemklasse - Tæve      
1408 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 
knap 2 år gammel tispe. som skulle have en bedre harmoni mellem hoved og krop. fortsat noget sødt 
udtryk. god hals. bra manke. stram ryg. kompakt lænd. bra kryds. aning lavt ansat hale. lidt for rund 
brystkårg. men med meget god substans. bevæger sig noget marktrangt bag. kunne have lidt bedre 
schnauzer temperament. bra pels og farge. 
Very good. 
 
 



Åben Klasse - Tæve      
1409 Greypix's Good To Be Me No 44756/09, 16/02/09,  
(USCH Regency's Good To Go - NORDCH DKCH INTCH Mysterious Narrative) 
O & E: Kent Olsen/Bård Snevoll, Vormsund, Norge 
2 år gammel tispe. feminin helhed. udmærket type. feminint skåret huved. udmærket hals. bra manke. 
kunne have strammere ryg. spænstig lænd. kryds med udmærket længde. bra haleansætning. bra 
lårbredde. god substans i krop. aning fremskudt skulder. svigter en aning i ryggen under rørelse ellers 
effektive bevægelser. prima pels og farge, som er korrekt trimmet. bra temperament. 
Excellent ck, 1,1, cert. Cacib, BIM 
 
Championklasse - Tæve      
1410 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 år gammel tispe. feminin tispe. hoved af god længde. men skulle ønske bedre parallelle linier. bra hels. 
bra manke. kunne have lidt strammere ryg. spænstig lænd. aning kort kryds. bra jaleansætning. lidt grund 
brystkasse. fremskudt front. bevæger sig noget hase trangt, med tilstrækkelig skridtlængde. prima pels og 
farge, som er korrekt trimmet. mangler totalt schnauzertemperament. 
Very good. 
 

Dværgschnauzer, Hvid 
 
Åben Klasse - Hanhund      
*1411 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 
3 år gammel han maskulin han som er stor. altfor bred skalle. noget vodstillet øjne. skulle have bedre 
længde i næsepartiet. aning lette øren. bra hals, god manke, stram ryg, og lænd. aning faldende kryds. og 
lavt ansat hale. spænstig muskulatur. spænstig krop. parallel forfra og bagfra. noget kort steg set fra siden. 
prima pelsstruktur. racetypisk temperament. 
Very good. 
 
1412 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 
2,5 år gammel hanmed tilstrækkelig kønspræg. kunne have bedre udfyldt næseryg. udmærket hals. bra 
manke. stram ryg og lænd. bra kryds. korrekt haleansætning. aning lang i lændepartiet kunne have lidt 
bedre substand i krop. bevæger sig noget marktrangt bag. bra pels. racetypisk temperament. 
Excellent ck,1,2, cert., res. cacib 
 
1413 Svarthöfda Hrimnis Freyr Kaldi Dk18483/2009, 10/09/08,  
(Præstekjær's Jaime - Xerra Svarcava) 
O: Anna D. Hermannsdottir, Island  E: Gina Gravenslund, Auning 
2,5 år gammel han som kunne have bedre kønspræg. bredde kindben. skulle ønske lid t bedre parallelle 
linier i hovedet. bra hals. god manke. og ryg. spænstig, noget tynd lænd. kryds med udmærket længde. 
kunne have lidt mere substans i krop. aning fremskudt front. rør sig hasetrangt bag og viser albuer set 
forfra. kunne have en aning stridere pels. bra temperament. 
Very good. 
 
 



Championklasse - Hanhund      
1414 Pepalfa's Crystal Snow Limbo S 11267/2009, 08/12/08,  
(Black Beatle's Yoschka-Supergirl - DKCH SECH INTCH WW10 Pepalfa's Crystal Snow Magic) 
O: Gunilla O Bengt Nydèn, Sverige  E Gunilla Nydèn, Hällingsjö  Sverige 
lidt over 2 år gammel han af udmærket type og helhed. velskåret hoved. med racetypiske detaljer. 
udmærket hals. og manke. stram, fast ryg. kompakt spænstig lænd. udmærket kryds og haleansætning. 
kompakt massiv krop. udmærket vinklet frem og bag. bevæger sig med god steglængde. prima pels og 
farge. har racetypisk attitude. 
Excellent ck, 1,1, Cacib, BIR 
 
1415 SECH Sombios Vilges Yes Capoleia S 32041/2008, 14/02/08,  
(NOCH DKCH SECH Kuriosity Von Niederhalen - Sombios Vilges Lara) 
O: Kirsten Somby, Norge, E: Marie Spångberg, Sollentuna, Sverige 
ej mødt 
 
Mellemklasse - Tæve      
1416 India Svarcava Dk02774/2010, 08/07/09,  
(INTCH CZCH PLCH SKCH Euro Snowwhite V. D. Spikke - Wonderfull Dream Svarcava) 
O: Hedvika Marková, Tjekkiet  E: Gina Gravenslund, Auning 
17 mdr. gammel tispe med feminin helhed. fortsat noget sødt og hvalpet over udtrykket. aning lette øren. 
god hals. som kunne have bedre overgang til manke. stram ryg. spænstig lænd. noget faldende kryds. højt 
ansat hale. bra substans. skulle have meget bedre knævinkel. bra vinklet frem. bevæger sig marktrangt og 
med kort steglængde. tilstrækkelig pelskvalitet. treveligt temperament. 
Very good 
 
Åben Klasse - Tæve      
1417 Capoleia's Brilliant Happy Girl S 25840/2009, 26/02/09,  
(SECH Sombios Vilges Yes Capoleia - SECH NOCH DKCH FICH Pepalfa's Cry stal Snow April) 
O: Marie Spångbeg, Sollentuna, Sverige  
2 år gammel tispe. med feminin helhed. kunne ønske bedre paralelle linier i hovedet. mørke øjne. lette 
øren. bra hals. god manke. kunne have strammere ryg. spænstig lænd. noget faldende kryds. aning lavt 
ansat hale. god substans i krop. aning fremskudt skulder. bevæger sig noget marktrangt bag, viser albuer 
set forfra. bra pels og farge. bra temperament. 
Very good. 


