Dvk-udstilling Nyborg d. 29 maj 2011
Dommer: Svend Erik Løvenkjær, DK

Peber/Salt
Bedste han
Sourcils Xpelliarmus(BIM)
Bedste tæve
Schnauzer-Huset You Only Live Twice
(BIR)

Sort/Sølv
Bedste han
Top Secret Grasant (BIR)
Bedste tæve
Aqui Popcorn(BIM)

Sort
Bedste han
Bedste tæve
Schnauzer-Huset Emacition (BIR)

Dværgschnauzer, Hvid
Åben Klasse - Hanhund
1 Dax Dustin Vom Bommerholz Dk01040/2009, 31/05/08, Hvid (D'arné Untold Story - Galaxis
Gipsy Vom Bommerholz)(w) O: Margrit Roloff, Tyskland E: Margit Jessen, Måløv
Lidt for stor, kvadaratisk bygget, gode proportiopner mellem højde og længde, kraftig skalle, kunne
have lidt længere og kraftigere næseparti, god manke, lidt åben i sin skulder, lidt for stejl i sin
overarm, tilstrækkeligt forbryst, herli brystkasse stabil let faldende overlinie, tilpas vinkling i knæ og
has, strid pels, der kunne være lidt mere hvid, bevæger sig frit og typisk, korrekt bid god øjenfarve,
kunne have sine ører lidt mre på plads, herligt temp
Good

Åben Klasse - Tæve
2 Primavera Von Niederhalen Dk08638/2010, 27/05/09, Hvid (D'arné Untold Story - DECH Iman
Von Niederhalen)(w) O: Jörg Gruszeczka-Elke, Daniela Elke, Tyskland E: René Larsen, Padborg
Ej mødt

Championklasse - Tæve
3 DKCH Rubin In White Vom Hella-Hof Dk04521/2009, 25/05/08, Hvid (PLCH Magic Ama-Pepsi

- DKCH LUCH Empire Starlet Vom Hella-Hof) O: Hänze, Thorsten & Susanne, Tyskland E: Janne
Hay, Arne Petersen, Slangerup
Herlig størrelse, godt kønspræg gode proportioner, herligt langt hoved, meget god skalle, og
passende længde i næseparti, godt udtryk, herlig hals, meget godt forbryst, lige forben, ikke helt
stabil overlinie, men falder bag mansken og er lidt for høj over lændepartiet, herlige bestammer
meget god vinkling i bagstilling, korrekt dybde i brystkassen, oval brystkasse, herlig pelsstruktur,
men lidt for gul bevæger sig frit og typiwsk, herligt temp
Excellent 1

Dværgschnauzer, Peber/Salt
Baby Klasse - Tæve
4 Freja Dk00186/2011, 13/12/10, Peber/Salt (Helar's Ulf - DKCH Schnauzer-Huset You Only Live
Twice)(w) O: Lone Friis, Hjortshøj E: Hanne Jakobsen, Randers
Herligh type, kvadratisk, mewget godt kønspræg, lidt for markerede kindben, herlige øjne og udtryk,
god længded i bovedet, herlig hals, god ryglinie, pæne lige forben, lidt for stejl i sin overarm, hvilket
gør at hun løfter sine forben lidt for meget, herlig brystkasse kraftigt lændeparti, korrekt
haleansætning, lidt knap voinkling I knæet, kunne være mere stabil i sit haseled, fin model, med
typisk schnauzer linier
Lovende

Hvalpe Klasse – Hanhund
5 Newgate Frill's Cajun Dk21184/2010, 07/11/10, Peber/Salt (DECH DEVDHCH INTCH CHCH
Lord-Leon Vom Plenzenbusch - DEVDHCH DECH Deep Love De Illyria)(w) O: Mette Riisberg
Andersen, Orla Andersen, Kalvehave E: Jakob Tveen Andersen, Rønde
Herlig type, korrekte proportioner, meget god størrelse, flot shcnauser holdning, korrekt længde i
hovedet, maskulin, herligt udtryk, lidt for store ører, godt forhold ml skalle og næseparti, tilstrækkeligt
forbryst, herlige forben, korrekt form på brystkasse, kraftigt lændeparti, korrekt haleansætning herlig
vinkler i knæ og has, gode poter, i fin balance, bevæger sig frit og parralelt og typisk, vidunderlig
pelsstruktur.
SL, bedste hvalp

Juniorklasse - Hanhund
6 Maren Brems' Icon Dk03378/2010, 08/02/10, Peber/Salt (Maren Brems' Ramses - Solimans
Sunshine)(w) O: Helle Maltha, Bindslev E: Berit Praem Jensen, Årslev
16 mdr. for højt stillet han, 39 cm, kraftig skalle, lidt for makerede kindben, korrekt stop, dejlige
øjne, korrekt bid, store hvide tænder, flot hals, stabil overlinie, med kraftig lænd og korrekt ansat
hale, tilstrækkelig forbryst, lige kraftige forben, herlig brystkasse, tilpas vinklet i knæ og has, men
kunne være mere stabil i sit haseled, meget godt kønspræg, bevæger sig frit. Pga størrelsen
Diskvalificeret
7 Starlings Saybia Dk08853/2010, 15/04/10, Peber/Salt (FICH SECH EECH LVCH Axcium´s
American Idol - DKCH INTCH SECH Starlings Miss Marple)(w) O: Merete Stæhr-Nielsen,
Fredensborg E: Kirsten Hempler, Virum
Herlig type og størrelse, korrekt proportioner, kvadratisk, kraftig skalle, god længde i næseparti,
herligt udtryk, saksebid, tilstrækkeligt hals, meget godt forbryst, korrekt brystkasse i form og
længde, lige forbten, korrekte poter, god underliine, kraftigt lændeparti, korrekt ansat hale, tilpas
vinkling i knæ og has, korrekt strid pels på kroppen men lidt for blød på benene bevæger sig typisk
med godt drive
Excellent 1, CK, cert, BIK 2

Åben Klasse - Hanhund
8 Sourcils Zincerely Yours Dk09132/2009, 25/04/09, Peber/Salt (SECH Minivale Mr. Eklu DKCH Sourcils Noblesse Oblige)(w) O: Louise Vig, Kgs. Lyngby E: Aase Alsted, Karsten Hald,
Odense
God størrelse, maskulin, lidt for kraftig skalle, for markerede kindben, tilpas mørke øjne, godt
næseparti, tilpas lang hals, herligtg forbryst, kraftige forben, står noget fransk, tilpas dyb
brystkasse dog dog kunne være lidt længer kraftige lændeparti, korrekt ansat hale, kunne være lidt
bedre vinklet i sit, knæ, tilstrækkelig strid pels, lidt åben pels på ryggen, bevæger sig frit set fra
siden men for åben i sin front
Excellent 1
9 L'barokam Luciano Knizete Sternenho Dk18758/2008, 25/11/07, Peber/Salt (Stubborn's
Dutch Game - Contessa Diablo Z Barokamu)(w) O: Katerina Cechova, Tjekkiet E: Ane Hansen,
Holmegaard
Kraftig han, god størrelse, langstrakt hoved, herlige øjne, saksebid, lidt for kort hals, godt forbryst,
lige kraftige forben, meget god brystkasse, kraftigt lændeparti, god overlinie lidt for faldend kryds,
tilpas vinkling i knæ og has, bevæger sig typisk, kvacratisk, god pelsstruktur, men ikke i bedste trim
for lang pels, som gør at han ser plump ud
Very good

Championklasse – Hanhund
10 DKCH Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08, Peber/Salt (ESCH GICH Risepark 'n'
Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils My Precious)(w) O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby
God størrelse herlig type, meget gode proportioner, maskulin, tilstrækkeligt langstrakt hoved,
herligt udtryk, tilstrækkeligt stop, saksebid, tilpas lang hals, herligt forbryst, lige forben, meget stabil i
fin balance, korrekt brystkasse og lændeparti, korrekt haleansætning fine vinklet bagstilling, god
pelsstruktur, bevæger sig med herligt skridtlængde, og godt væsen
Excellent 1, CK, BIK 1, BIM
11 Indiana Jones Astronaut Dk03167/2010, 08/10/08, Peber/Salt (RUCH BYCH INTCH Zeus De
Coa Negra - CZCH SKCH Toffifee Astronaut)(w) O: Suchá Miroslava, Tjekkiet E: Lone D. Nielsen,
Skørping
God størrelse, fin balance, kvadratisk, maskulin, lidt for markerede kindben, herligt udtryk, saksebid,
kraftig næseparti, lidt for fremskudt skulder, kunne have bedre markeret forbryst, lige forben, lidt for
stejl overarm, herlg stabil ryglinie, korrekt brystkasse, stabil bagstilling, gode vinkler i knæ og has, tip
top pels strid og god farve kunne bevæge sig med længere skridt
Excellent 2, CK, BIK 3

Juniorklasse - Tæve
12 Capella's Naughty Girl Dk11727/2010, 09/06/10, Peber/Salt (Indiana Jones Astronaut DECH DEVDHCH DKCH HRCH INTCH Capella's Jolene) O & E: Janne Hay, Arne Petersen,
Slangerup
Gods størrelse, meget feminine, kraftig skalle, mørke øjne korrekt form, saksebid, kunne have
kraftigere underkæbe, god hals, for stejl skulder, tilstrækkelig forbryst lige forben, ikke stabil
overlinie, men overbygget dvs for høj over lændepartiet, tilstrækkelig brystkasse tilstrækkeligt
vinklet i knæ og has for lavt ansat hale, lidt kort i sin pels i dag, lidt mørk i farvern bevæger sig
åbent i sin front
Good

Mellemklasse - Tæve
13 Schnauzer-Huset Fair Play Dk22562/2009, 18/10/09, Peber/Salt (Indiana Jones Astronaut DKCH Helar's Napa Valley) O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping E: Lone Friis,
Peder Friis, Hjortshøj
Meget femioni tæve, 18 mdr kraftigf skalle, lidt for markerede kindben, mørke øjne, som kunne
være en anelse mere ovalt formede saksebid, tilpas lan hals, tillpas forbryst, for kort i sin overarm,
som gør at hun går og står åbent i sine albyer, herlig brystkasse i dybde og længde, god ryg men
lidt for faldende, tilpas vinkling i knæ og has, herlig lav has, herlig pelsstruktur, flot fafve, går med
god skridtlængde, men for åben i sin front.
Very good
14 Schnauzer-Huset Gloire Dk22268/2009, 15/10/09, Peber/Salt (DKCH Eager Beaver
Astronaut - Schnauzer-Huset Win It All)(w) O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping
E: Erik Thouber, Odense
Gods størrelse, godr portoptioner, feminin, herlig langt hoved, kunne have ørene lidt bedre in til
kinden, korrekt øjne, godt udtryk, godt næseparti, saksebid, tilstrækkelig hals, meget godt forbryst,
lige forben, strekrtyg, korrekt ansat hale, meget god brystkasse, kraftigt lændeparti med god dybde,
kune være lidt bedre vinklet i sin has, herlig peslstruktur, god trum, bevæger sig frit og typisk
Excellent 1, CK, cert, BIK 3

15 Sourcils All That Jazz Dk13701/2009, 24/06/09, Peber/Salt (ESCH GICH Risepark 'n'
Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils Sweet Inspiration)(w) O & E: Louise Vig, Kgs. Lyngby
Velbalanceret tæve god størrelse, gode proportioner, herlig overlinie, lidt formarkerede kinder,
mørke øjne med godt udtryk, kiorrekt stop, saksebid, herligt forbryst lige forben, herlig brystkasse,
godt ansat hale, tilpas vinklet i knæ og has, strid god farve, frie bevægelser
Excellent 2, CK, BIK 4

Åben Klasse - Tæve
16 Not Your Business Knízete Sternenho Dk06532/2009, 18/11/08, Peber/Salt (Minuteman
Natural Talent - History Of Sternenhoch Piwowar)(w) O: Katerina Cechova, Tjekkiet E: Bjørn
Madsen, Vissenbjerg
God størrelse, kvadratisk, kraftig skalle men lidtr for m markerde kindben, mørke øjne, saksebid,
tilpas hals, kunne have bedre markeret forbryst, lige forben, god lang brystkasse, ikke helt stabil
overlinie, dykker bag manken, for markeret lændeparti, modcereat vinklet i knæ og has, herlig
pelsstruktur, bevæger sig frit med tendens til hjulbenethed, herlig pels og farve
Very good

Championklasse - Tæve
17 WJW10 Schnauzer-Huset Could It Be Magic Dk07732/2009, 19/03/09, Peber/Salt (NOCH
SECH Axcium's Casanova - DKCH Schnauzer-Huset Romantica)(w) O: Nielsen, Lone D. og
Jørgensen, Poul Ulmer, Skørping E: Bruno Solberg, Rønde
Herlig type, og g størrelse, meget feminin, kvadratisk, god længde i hovedet, godt forhold ml skalle
og næseparti, lidt store ører, herligt udtryk, korrekt stop, saksebid, flot hals, står lidt franks, flot hals
og ryg korrekt haleansætning tilstrækkelig lang brystkasse, sktærk lændepart meget stabil
bagstilling, strid, pels, bevæger sig frit flot farve
Excellent 2, CK, BIK 2
18 DKCH Schnauzer-Huset You Only Live Twice Dk22429/2007, 05/10/07, Peber/Salt (DKCH
Starlings Dakota - DKCH Schnauzer-Huset Romantica) O: Nielsen, Lone D. og Jørgensen, Poul
Ulmer, Skørping E: Lone Friis, Hjortshøj
Herliog type, ideelt forhold ml forhold på længede i hoved længde på hals og længden på hunden,
lidt for bred skalle herligt udtryk, godt næseparti, meget flot hals og overgang mod ryggen, god
markeret forbryst, lige forben, herlig overarm, god brystkasse, korrekt over og underlinie, herligt
vinklet bagstilling, strid pels af super peber salt farve går som hun skal
Excellent 1, CK, BIK 1, BIR

Opdrætsklasse
13, 14, 17, 18
Herlig gruppe, meget god størrelse, balancerede helheder med godr proportioner ml højde og
længde, meg godt type, lidt varieende i kvalitet, men vel værd sin hæderspris
Hæderspræmie, Ærespræmie

Dværgschnauzer, Sort/Sølv
Baby Klasse – Tæve
19 Naprillu's Evita Peron Dk02063/2011, 15/01/11, Sort/Sølv (Nero Argento's Ww Pilot Massimo
- DKCH Scedir Wandaosiris-Na)(w) O: Pernille Hedegaard, Hirtshals E: Dorte Stoltenberg Jensen,
Fredericia
Herlig type, meget feminin, meget gode proportioner, helt k kvadratisk, langstrakt hoved, herligt
udtryk, meget god skalle og langt næseparti, korrekt stop, flot hals, godt forbryst, lige forben, herlig
kort strqm ryg, korrekt haleansætning god dybde i kroppen, tilpas vinklet i knæ og has, endnu lidt
blød pels, bevæger sig når hun vil som en rigtig schnauzer med stramhed og udstråling
SL, bedste baby
20 Naprillu's Enya Dk02062/2011, 15/01/11, Sort/Sølv (Nero Argento's Ww Pilot Massimo - DKCH
Scedir Wandaosiris-Na)(w) O: Pernille Hedegaard, Hirtshals E: Gitte Paaskesen, Otterup God
størrelse, en anelse læng i lændepartiet, god skalle korrekt stop, mørke korrekt formede øjne, lidt
fremskudt skulder herligt forbryst, kunne være lidt mere stabil i sin mellemhånd, god brystdybde,
kraftigt lændeparti, korrekt ansat hale, godt vinklet i knæ og has, for sin alder god pelsstruktur
trænger snart til trim
SL

Juniorklasse - Hanhund
21 Peppe Vom Paderquell Dk17531/2010, 20/04/10, Sort/Sølv (Artlöhrs Solero-Primero - Lina
Vom Paderquell)(w) O: Wilfred Lohmann, Tyskland E: René Larsen, Padborg
Ej mødt

Mellemklasse - Hanhund
22 Nero Argento's Ww Pilot Massimo Dk13613/2009, 12/06/09, Sort/Sølv (USCH WW08
Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora)(w) O & E: Annelise Lange, Vildbjerg
God størrelse, kvadratisk, kunne ønske lidt længere hals for bedre at passe til længden i kroppen,
meget maskulin, langstrakt hoved herligt udtryk, saksebid, kunne have mere forbryst, lige forbe
dyb lang brystkasse, stærk lændeparti, velbalanceret bagstilling, lidt fladt liggende hale, herlig strid
pels, gode afarver.
Excellent 1

Åben Klasse - Hanhund
23 Nero Argento's Via Vito Dk04656/2009, 25/02/09, Sort/Sølv (DKCH Nero Argento's Ciao
Caravaggio - Nero Argento's Jes Jacobella)(w) O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Martin Lønborg,
Skive
Kraftig han, god størrelse, god overlinie, landstrakt hoved, kraftig skalle, lidt for markerede
kindben, mørke øjne, kolrrekt stop, saksebid, kunne have lidt længere hals herligt forbryst, stabilt
lændeparti, korrekt ansat hale, herlig dybde i kroppen, kunne være lidt bedre vinklet i sit knæ,
herlig pelsstruktur kunne have mere underuld
Excellent 1, CK, cert, BIK 2

Championklasse - Hanhund
24 DKCH Aqui Xpression Of Charme Dk13404/2007, 10/06/07, Sort/Sølv (DKCH INTCH
DEVDHCH Ruedesheim's Boomerang - Aqui Show Stopper)(w) O: Neertoft, Dorrit, Vanløse E:
Henny Runge, Hans Runge, Esbjerg
God størrelse, herlige proportioner, maskulin, god længde i hovedet, lidt for bred i skallen, for
markerede kindben, herlige øjne, meget godt næseparti, flot hals, kunne have mere forbryst, lidt for
stejl i sin overa4rm, herlig ryg lænd og haleansætning, god brystdybde, tilpas vinkling i knæ og
has, herlig pelsstruktur, kunne bevæge sig med længere skridt specielt i fronten
Excellent 2, CK, BIK 3, Klubcert.
25 DKCH Top Secret Grasant Dk14868/2008, 01/01/08, Sort/Sølv (PLCH Char N'co One More
For The Road - Vice Versa Grasant)(w) O: Bielinscy, Anna Dariusz, Polen E: Pia Nissen, Højby
Meget god størrelse, meget velbalanceret herlig proportioner ml højde og længde godt langt
maskulingt hoved, kunne have en anelse skarpt udtryk, meget flot stram overlinie med flot
overgang ml hals og ryg, tilpas forbryst, kraftige lige forben, god bredde og dybde i en ellers kort
lænd, stabil bagstilling, strid pels, bevæger sig med god skridtlængde, godt fraskub
Excellent 1, CK, BIK 1, BIR

Juniorklasse - Tæve
26 Scedir Gloria Gaynor Dk19420/2010, 12/05/10, Sort/Sølv (Tamarack Luke Skywalker - ITCH
Scedir Vivienleigh)(w) O: Fabio Ferrari, Italien E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast
12 mdr. gl. feminin, trænger at blive lidt strammere over det hel herligt udtryk, meget god skalle,
saaksebid, godt næseparti, tilstrækkelig lanbg hals, trænger meget mere forbryst, for stejl overarm,
og derfor for åben i sin front, god brystkasse i dybde og længde, en anelse for lang i lænden lidt for
faldende kryds, tilpas vinkling i knæ og has, kunne være lidt mere strid i sin pels bevæger sig fri men
kunne have mere kraft
Very good
27 Nero Argento's Cornelia Cinna Minor Dk08988/2010, 18/04/10, Sort/Sølv (Nero Argento's
Jes Jessolo - DKCH Nero Argento's Dai Donatella)(w) O: Annelise Lange, Vildbjerg E: Lene
Sørensen, Auning
Herlig model, kvadratisk, god størrelse, feminin, tilstrækkelig langt hoved, lidt for markerede
kindben, kunne have mere underkæbe, god hals, tilstrækkeligt forbryst, herlig brystkasse, både i
dybde og længde, stabilt lændeparti, moderat vinklet i sin bagstilling, kunne være renere
sølvfarvet, bevægers saig frit
Excellent 1

Mellemklasse - Tæve
28 Nero Argento's Assia Noris Dk01611/2010, 03/01/10, Sort/Sølv (ITCH DKCH FICH INTCH
DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Hey Chiara Baschetti) O: Lange, Annelise,
Vildbjerg E: Mona Løvendahl Kjeldgaard, Ulfborg
God størrelse, fgeminin, gode proportioner ml højde og længde god substans for sin alder, kraftig
skalle, for runde øjne, god farve, saksebid, tilstrækkelig haals, godt forbryst, for kort og stejl
overarm, som giver en åben front, tilpas kraftig benstamme, god brystdybde og længde, herlig ryg
og lænd, korrekt ansat hale, tilpas vinklet i knæ og has, bevæger sig frit men for åben i sin front
Very good

29 Olga-Wenka Von Marten Dk14053/2010, 14/02/10, Sort/Sølv (DECH DEVDHCH Xanti Vom
Rensekamp - Wenka-Queen Von Marten)(w) O: Bernd Marten, Waltraud Marten, Tyskland E:
Helle Lassen, Fredericia
Meget feminin god størrelse, god skalle, lidt for store men mørke øjne, kunne ha ve mere
underkæbe, saksebid, lidt for kort hals, pga fremskudt skulder, skulle have dybdre forbryst, lige
forben, ikke helt stabil overlinie, men er lidt for høj overlændepartiet, meget god vinkling i knæ og
has, god farve, kunne vise mere kraft i sin bevægelse vidunderligt temp.
Good

Åben Klasse - Tæve
30 Frisenborg's Betty Dk02864/2009, 24/01/09, Sort/Sølv (NLCH INTCH Scudder-Rosel V. D'n
Oppasser - Chinon's Silver Dollar)(w) O & E: Them
Meget god størrelse, gode proportioner ml højde og længde, tilstrækkeligt lsangt hoved, godt
udtryk, meget gode ører, saksebid, herlig hals, kunne have dybere forbryst, lige forben, god lang
dyb brystkasse, kraftigt lændeparti, korrekt ansat hale, stærk bagstilling med god vinkling I knæ og
has, tilstrækkelig strid pels, gode farver, bevæger sig med herligt fraskub, og udstråling
Excellent 1, CK, cert, BIK 2
31 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08, Sort/Sølv (Nero Argento's Jes Jessolo - DKCH
Scedir Wandaosiris-Na)(w) O & E: Pernille Hedegaard, Hirtshals
God størrelse, gode proportioner, lidt for bred skalle og for markerede kindben, kunne have lidt
mre rmandelformede øjne, saksebid, meget god hals, godt forbryst, lige forben tilpas lang og dyb
brystkasse, stærk lænd, korrekt kryds, godt vinklet I knæ og has, kunne have lidt kraftigere
benstammer bevvæger sig frit men lidt for åbent I sn front tilstrækkelig strid pels
Excellent 2

Championklasse - Tæve
32 DKCH Scedir Wandaosiris-Na 00514/2006, 26/03/05, Sort/Sølv (Scedir Freddymercury-Na ITCH NOCH INTCH Scedir Jodie Foster-Na)(w) O: Fabio Ferrari, Italien E: Pernille Hedegaard,
Hirtshals
God størrelse, feminin, lidt for bred skalle for markerede kindben, kunne have et længere hoved ift,
kroppen, god hals, ikke helt stabil overlinie, men falder bag manken, og er højere over lændepartiet,
kunne have bedre markeret forbryst lige forben med gode poter, herligt brystkasse, kraftig
lændeparti, tilstrækkeligt vinklet i knæ og has, ny trimmet, kunne være mere klar sølv, bevæger sig
frit
Very good

Veteranklasse - Tæve
33 DKCH DECH DEVDHCH CHCH INTCH SECH Aqui Popcorn 14047/2002, 13/07/02, Sort/Sølv
(FICH SECH Sailer's R.S. Tiger Woods - DKCH INTCH DECH DEVDHCH SECH CHCH Aqui It's
Showtime)(w) O & E: Dorrit Neertoft, Vanløse
Herlig type, kompakt, kvadratisk, herligt udstråling, i meget god kondition for sin alder, kraftfulde
bevægelser, herligt udtryk, godt forhold skalle næseparti, rene pæne tænder, herligt forbryst, god
hals, ligee forben, herlig kropsdybde og kraftig lænde, korrekt ansat hale, korrekt kryds, meget strid
pels, fine farver vel værdig sit CK
Excellent 1, CK, BIK 1, BIM

Dværgschnauzer, Sort
Juniorklasse - Tæve
34 Spike Jones' Emmylou Harris Dk03193/2010, 06/02/10, Sort (RUCH Made In Spain A Por
Todos - DKCH Aquirra Dolina Rivendell Ka-Vanga)(w) O & E: Ulla Marie Hald Hansen, Sol Hald
Svensson, Frederiksværk
Endnu lidt sustabil juniortæve, herligt udtryk, meget smukke øjne god skalle og fin længde i
næseparti, lidt for fremskudt skulder, godt forbryst, lige forben, god ryg og lænd, heroig vinkling i
knæ og has, god bredde og længde i brystkassen, strid pels, men kunne have mere underuld,
bevæger sig frit og typisk, men kunne have lidt mre drive
Excellent 3
35 Ugly Duckling's Jutlandia Dk08377/2010, 02/04/10, Sort (PACH INTCH MXCH Gran Caribe
Waradmiral - Black Widow Knizete Sternenhocha)(w) Opdrætter: Pia Nissen, 4573 Højby Ejer:
Marie-Louise Ricard, Hellerup
Meget feminin tæve, god størrelse, gode proportioner ml højde og længde, god skalle, en anelse
for runde øjne, saksebid, kunne have bedre til kinden liggende ører, tilstrækkelig lang hals, lidt
åben i sin skulder, lige forben, herligt forbryst, meget god brystkasse, stærk lændeparti og korrekt
ansat hale, moderat vinklet bagstilling kunne have lidt kraftigere underlår, tilpas strid pels, bevæger
sig frit og typisk
Excellent 2
36 Mohner's Gucci Dk07019/2010, 21/04/10, Sort (DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron Chinon's Double Scoop)(w) O & E: Helle Chryssidis, Stavros Chryssidis, Vamdrup
Herlig type, meget gode porportioner, meget god skalle, korrekt stop, mørke øjne, saksebid, herlig
hals, meget godt forbryst, lige forben, tilstrækkeligt kraftige, herlige brystkasse, god underlinie,
stram overlinie, vinkling i front og bagstilling paser sammen og derfor en langt skridt med godt
fraskub, herlig pelsstruktur
Excellent 1

Åben Klasse - Tæve
37 Schnauzer-Huset Emaciton Dk07583/2009, 22/03/09, Sort (DKCH Insurgent Black Samba Schnauzer-Huset Otello) O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping E: Lars Nielsen,
Hjørring
Herlig type, gode proportioner, meget stram, fine hals og ryglinie, godt langt hoved, mørke øjne,
korrekt stop, saksebid, herlig hals, tilstrækkeligt forbryst lige forben, stram stærk ryg, kraftig lænd,
korrekt brystdybde og længde kunne være mere vinklet i sit knæ, herlig pelsstruktur, men kunne ha
ve mere underuld, bevæger sig med stil og typisk
Excellent 1, CK, cert, BIK 1, BIR

Championklasse - Tæve
38 DKCH Aquirra Dolina Rivendell Ka-Vanga Dk13511/2007, 10/01/07, Sort (USCH SECH
DECH DEVDHCH INTCH Enjoy's Midnight Welcome Matt - RUCH PLCH SKCH Belladonna Tuk
Baroness Of Dolina R)(w) O: Adamik, Aleksandra, Polen E: Sol Hald Svensson, Thor Svensson,
Havdrup
Meget elegant tæve med flot hals og stærk overlinie, langstrakt hoved, herlig skalle, godt lang
næseparti, herlig hals, tilstrækkeligt forbryst, lige forben, stam stabil overlinie med kraffuld5t kort
dybt lændeparti, herlig brystkasse, meget godt vinklet i knæ og has, lidt for effileret på sin hals,
kunne have lidt længere pels på ryggen, bevæger sig med herligt skridt og godt fraskub Excellent
1, CK, BIK 2, Klubcert
39 DKCH Kiss Me More Hermes Dk19864/2008, 29/04/08, Sort (PLCH Made In Spain Dexter PLCH Pepalfa's New-Noble)(w) O: Merek Wardach, Polen E: Marie-Louise Ricard, Hellerup
God størrelse, gode proportioner ml høje og længde, god længde i næsepartiet, mørke øjne,
saksebid, herlig hals, meget godt forbryst, lige forben, herlig krop og brystkasse tilstrækkeligt
vinklet bagstilling, herlig pelsstruktur, fin trim mister lidt asf sin kvalitet i bevægelse, da hun ikke
holder overlininen 100 procent, men dykker bag manekn
Excellent 2, CK, BIK 3

