Ring: 11 Dommer: Ramsing, Jens Utke
Vejen 29.07.2011

Dværgschnauzer, Sort/Sølv
Juniorklasse - Hanhund
333 Ugly Duckling's Judas The Dealer Dk07306/2010, 01/04/10
(Ruedesheims Mediator - Kalokagathia Knízete Sternenhocha)
O: Pia Nissen, 4573 Højby E: Anne Marie Folke Larsen, 2670 Greve
ej mødt
Åben Klasse - Hanhund
334 Faible Knizete Sternenhocha Cmku/6397/08, 21/04/08
(Anthony Boy Goldton - Eta Carinae Knizete Stemenhocha)
O: Cechova, Katerina Mgr, Tjekkiet E: Jorunn Rostrup, N-4050 Sola, Norge
langstrakt hoved, go e proportioner, stoppe kunne værr nogt mere marker t. ly e øjne, små velbøjede øjne,
bra hals og overlinie, veludviklet krop, passende benstamm liten knapt vinklet fremme, tilstrækkeligt bg,
trevig a rørelser fra siden, fin pels, bra farve, kunne have lid mere underuld, desværre alt for stor, derfor
præmieringen
Good
335 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, 8653 Them E: Erik Madsen, Lone Bro Madsen, 8355 Solbjerg
maskulint hovee, bra længde og gode proportion r, noget rundede, men mørke øjne, ører ok, udmærket
hls, plan over l linje, veludviklet krop, bra proportioner, stejl overarm knap vinklet frmme, lidt bedre bag,
bra rørelser fra siden lidt løs fremme, bra pelsstruktur og farve, men s vner uld, i største laget derfor
præmeien
Very good
336 Guerlain Noble Fi 17176/11, 02/04/09,
(Noble Monument's Atman - Xtravagance Z Dixie)
O: Adriana Todorovic, E: Yvonne Hautaviita, Fi-64300 Lappfjärd, Finland
kraftift maskulint hoved, nog t bred I skalpartiet, lidt mrkerede kinder, god længde på hovedet,mørke øjne,
bra ører, bra hals og o erlinje, noget b run et bryst ka se, bra proportioner, udnærket benstammer,
tilstrække ligt vinklet, bra skridt fra siden , lidt bredt fremme, u udmærket farve, bra tegninge , men Ganske
blød stuktur bra storlek,
Very good
Championklasse - Hanhund
337 NOCH Envpy Whistler At Ruby Red Ckc Sbsc081448, 22/02/06
(CACH Envoy Foxy Spellcast Shado - CACH Envoy Foxy Elite Kitty)
O: Ben-Yosef Hollie F, Vancouver, Canada E: Jorunn Rostrup, N-4050 Sola, Norge
llangstrækt hoved, gode proportioner og form, velformede mørke øjne, lidt højt bøjede, men velformede
øjne, bra hals og overlinje, udmærket hale, veludviklet krop bra proportioner, bra benstammer, lidt stejl
oveearm knap vinklet fremme, bra bag, udmærkede spænstiga rørelser, bra fra siden, lidt bred fremme,
udmærket pelsstruktur bra farve og tegninger, kunne have mere uld, bra størrelse,
Excellent 1, CK, BIK 1, CACIB, BIR

338 NOCH Kol Tikvah Casper N 23357/07, 12/09/07
(NOCH Chottant No I - NOCH Gina)
O: John Egil Selbach, Norge E: John Egil Selbach, N-4323 Sandnes, Norge
lngstrækt maskulint hoved, bra form og proportioner, kunne have lidt m ere stop, mellembrube øjne, v
v¨alb burne ører, elegant h ls, bra overlinje, bra krop, men li lang i lænden, passende benstammer,
tilstrækkeligt vinkel fremme, bra bag, fin langt skridt, lidt bred frem, pelse kunne være lidt strid, og have lidt
mere uld, farvetegningen ok
Excellent 2, CK, Res. Cert.
Juniorklasse - Tæve
339 Scedir Gloria Gaynor Dk19420/2010, 12/05/10
(Tamarack Luke Skywalker - ITCH Scedir Vivienleigh)
O: Fabio Ferrari, Italien E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, 7430 Ikast
langstrækt fdeminint hoved, som kunne være lidt eleg ntere i skallen, bra proportioner, mørke øjne,
v¨llburna noget store ører, tilstrækkelig hals ove erlinjen ok, noget kort bryst kurv og brystben og lidt lang i
lænden, passende benstammer, lidt knap vinklet fremme, bra bag, rør sig med bra steg, bra svans, lidt løs
fremme, pelsen, er ikke i bedste udstillingskondition, ganske lang og noget myg. savner uld. bra
farvetegning . i størsta laget
Very good
340 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, Asklev, 8653 Them
langstrækt f eminint hoved, bra form og proportioner, mørk e øjne, lidt store ører, udmærket hals, l vplan
oveerlinje, fin svans, bra krop, for alderen, lang i lænden, gir et noget langstækrt indtryk, bra benstammer
lidt knap vinklet, men bra steg fra siden, meget smal bag, bra pelskvalitet, men ganske korthåret og s
savner uld, bra farvetegning, bra størrelse
Very good
Åben Klasse - Tæve
341 Nero Argento's Ww Pilot Cara Fiona Dk13616/2009, 12/06/09
(USCH WW08 Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora)
E & O: Anne Lise Lange, Skibbild, 7480 Vildbjerg
velformet feminint hoved , bra proportioner, noget runden men mørke øjne, noget store ører, bra hals og
overlinje, velburna svans, veludviklet krop, bra proportioner, passende benstammer, lidt knapt vinkelt fre
tilstrækkelig bag, spænstigt steg, lidt løst fremme, pelskvalitet ok, farven kunne være lidt renere på hovedet
og ørerne og skuldrene. ssanver lidt uld, bra størrelse
Excellent 2.
342 Naprillu's Daphne Dk24413/2008, 02/12/08
(Nero Argento's Jes Jessolo - DKCH Scedir Wandaosiris-Na)
E & O: Pernille Hedegaard, 9850 Hirtshals
fe init hover, bra proportioner, næsepartiet kunne være noget bredere, bra øjne, lidt store ører,
tilstrækkelig hals, plan overlinje, bra svans, noget rundet brystka se og lang lænd, passende benstammer,
lidt knapt vinklt, rør sig bra fra siden, trangt bag, og bredt og lost fremme pelskvalitet ok, har lidt uld,
ganske sparsomt tegnet bra størrelse
Very good

343 Nero Argento's Ww Pilot Fantastica Dk13615/2009, 12/06/09
(USCH WW08 Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora)
O: Lange, Annelise, 7480 Vildbjerg E: Saarinen Raimo, Finland
net feminit hoved som burde være længere i sin helhed. noget rundede men mørke øjne, lidt store ører,
bra hals, ryggen ok, svansen kunne bæres rettere, fremskudte skuldere, lidt knapvinklet fremme, bra bag,
veludviklet krop, lidt lang i lænden, rør sig bra fra siden, hjulbent bag, bra fremfra, bra pelsstruktur, men
savner uld, bra far etegning
Excellent 1, CK, BIK 3, Res. Cert.
Championklasse - Tæve
344 FICH Proceller Galactic Joy Fin 23954/08, 03/03/08
(Chottans In Your Dreams - Chottans True Colour)
O: Satu Lehtonen, Finland E: Eini Hollming, Fi-37800 Toijala, Finland
net feminit hoved, som kunne være elegantere i skalpartiet, noget rundede øjne, mellembrun farve, ørerne
ok udmærket hals, plan overlinje, bra sva ns, noget rundet brystkasse, lidt l lng i lænden, passende
benstammer, tilstærkkeligt vinklet, bra steg fra sidan, trang bag bra frem, bra strukrur på pelsen noget
langhåret lidt uld findes bra farvetegningen bra storlek
Excellent 2, CK, BIK 2, Cert., Res. CACIB
345 NOCH DKCH Ruby Red Farah Diba N 20995/08, 06/08/08
(NOCH Envpy Whistler At Ruby Red - NOCH DKCH NORDCH INTCH Ruby Red Ally Kaisi)
O & E: Jorunn Rostrup, 4050 Sola, Norge
feminint langstrakt hoved, noget rundet i skallen, bra proportioner og næ ep arti, noget rundede øjne,
mellembrun farve, udmærkedeører, bra hals og overlinje, vel burna svans, vel velbygget krop, bra
benstammer, stejl o ov erarm, knap vinklet frem, bra bag, udmærket let og spænstigt steg, lidt k løst frem,
herlig farve, bra struktur, kunne have lidt mere uld, brystpletten burde være brystplettetn burde være
adskildt
Excellent 1, CK, BIK 1, CACIB, BIM

Dværgschnauzer, Sort
Hvalpe Klasse - Hanhund
346 Gillegaard Keep On Dk20910/2010, 12/11/10
(DKCH DEVDHCH DECH INTCH Elkost Head Hunter - DKCH INTCH Gillegaard I Phone)
O: Charlotte Staunskær, 3250 Gilleleje E: Tony Schultheiss, 3200 Helsinge
langstrakt velformet hoved, li njerne kunne være noget mere parrallellee, velformedee mørke øjne,
velburna ører fin nakke, vakker overlinje, bra svans, m g t b ra for alderen, udmærkede ben stammer
harmonisk vinklet meget bra bevægelser, lovende pels, fin farve, stoørrelsen ok, velpræsenteret
SL 1, Bedste hvalp

Juniorklasse - Hanhund
347 Gloris Limonade Joe Rfk 2797092, 22/05/10
(Ch.Gloris Hubbard - Ch. Gloris Fusion)
O: Olga Seliverstova, Rusland E: Charlotte Staunskær & Jette Larsen, 3250 Gilleleje
langstrakt maskulint hoved, bra form og proportioner mellembrube øjne, lidt højt bøjede ører, vakker hals
of ryglinje, svansev kunn væres retter, veludviklet krop noget stejl over arm, bra vinklet bag, bred fint lår
udmærkede bevægelser fra siden og bagfra, lidt lør fremme udmærket farve, teksturen kunne være lidt
hårdere, bra uld, velpræsenteret, bra størrelse
Excellent 1, CK, BIK 1, Cert., BIR
Åben Klasse - Hanhund
348 Magne Dk08418/2009, 26/04/09
(DKCH Insurgent Black Samba - Schnauzer-Huset Vektoria)
O: Finn Hauge Madsen, 7900 Nykøbing M E: Erik Bindesbøl Jensen, Assentoft, 8960 Randers Sø
vackert velformet hoved, bra længde og proportioner, noget rundede øjne, me lembrun farve, små fine
ører, noget kort hals, bra overlinje, platbåret svans noget rundet brystkasse, bra proportioner, passende
benstammer, lidt knapt vinklet fremme, noge t bedre bag rør sif bra men steget kunne effetivere, bra pels
og farve men kunne have mere uld, bra stø relse,
Excelletn 1
349 Barba Nigra My Boy Lollipop Dk11133/2009, 20/05/09
(DKCH DEVDHCH INTCH DECH Made In Spain Cortado - DKCH HUCH INTCH DEVDHCH Alex Dolina Rivendell
Ka-Vanga)
O: Schultheiss, Tony, 3200 Helsinge E: Pia Davidsen, 6200 Aabenraa
Ej mødt

Dværgschnauzer, Peber/Salt
Mellemklasse - Hanhund
350 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, 3480 Fredensborg E: Kirsten Hempler, 2830 Virum
lanfstrækt velformet hoed, velformede øjne, bra farve ører ok, bra h ls og overlinje, noget plat svans, vel
udviklet krop, bra proportioner, passende benstammer, harmonisk vinklet, udmærket steg fra sidan,
forholdves s stabil fremme, bra pelskvalitet og farve, dog noge korthåret, og savner lidt uld, bra størrelse,
Excellent 3, CK, Res. Cert.
Championklasse - Hanhund
351 DKCH Sourcils Xpelliarmus Dk14379/2008, 19/06/08
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH Sourcils My Precious)
O & E: Louise Vig, 2800 Kgs. Lyngby
lngstræt velformet hoved, bra proportioner udmærkede øjne, bra ører, udmærk t hals velansat, overlinje
ok, bra svans, veludviklet krop, bra proportioner, passende ben stammer, harminisk vinklet, udmærket
bevægelser, bra fra alle sider, bra pelskvlitet og farve men kunne have lidt mere uld, udmærket størrelse
Excellent 1, CK, BIK 1, CACIB, BIR

352 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, Gravlev, 9520 Skørping
lngstrakt hoved md m rkerede, bra proportioner, øjenfarven ok, rundede ører, fin hals og overlinje bra
krop, ret overarme, knap vinklet fremme lidt bedre bag, men noget smalt lar, rør sig bra fra sidan og bagfra,
lidt bredt fremme, bra pelskalitet, farven kunn være renere på hovedet i øvrigt ok, savne lidt uld i stør sta
laget,
Excellent 4
353 FICH SECH EECH LTCH Super Play's Dolcelino Fin 16326/08, 15/01/08
(FINCH EECH Super Play´s Ricardo - FINCH Super Play's Glory Story)
O: Miettinen Mervi, E: Jokgla Raili, Fi-01900 Nurmijarvi, Finland
maskulint hoved bra læng e og proportioner, men lidt markedrede kinder, mørke øjne, bra ører, bra hals vel
nsat, bra overlinje og hals, velbygget krop, bra benstammer, tilstræk kkleigt vinklet fremme, velviknklet
bag, udmærket steg, bra fra sidan, trang bag og lidt løst fremme, udmærket pelskvalitet, farven på ryggen
kunn være nog t mrer gennembrudt, i øvrigt bra farve kunne ha lidt mere uld, udmærket storlek, vel
præsenteret
Excellent 2, CK, BIK 2, Cert., Res. CACIB
354 FINCH EECH Super Play´s Ricardo Fin 11709/07, 02/11/06
(INTCH FICH LVCH EECH Alert Charm Yudgin - Super Play's Imagine)
O: Miettinen Mervi, E: Jokela Raki,Fi-01900 Nurmijarvi, Finland
mskulint hoved bra længde og protprtioner b noget marker de kind e, velformede øjne mellembrun farve,
ørerne ok, bra hals og over linje, noget lavt ansat svans veludviklet krop, passende benstammer, harmonisk
venklet, udmærkede bevægelser fra sidan, trang b bag og løs fremme bra pelskvalitet, farven ok, savner li
lidt uld, bra størrelse, velpræsenteret
Excellent 4, Ck, BIK 3
Mellemklasse - Tæve
355 Skovsschnauz Elegant Lady Dk00160/2010, 29/10/09
(DKCH Eager Beaver Astronaut - Skovsschnauz Blame The Talent)
O & E: Grethe Skovshoved, 4500 Nykøbing Sj.
Ej mødt
356 Schnauzer-Huset Gloire Dk22268/2009, 15/10/09
(DKCH Eager Beaver Astronaut - Schnauzer-Huset Win It All)
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, 9520 Skørping E: Erik Thouber, Sankt Klemens, 5260 Odense S
langstrakt feminint hoved som kunne have lidt m re mrkeret stop, velformede mørke øjne, lidt lette ører, ti
lstrækkelig hals, plan over linje, noget lavt ansat hale, veludviklet kr op, kunne være noget kortere, passen
benstammer, lidt knapt vinklet, spænstigt steg, bra pels kvalitet men noget lang i pelsen og savner uld. stor
tæve velvist
Excellent
Åben Klasse - Tæve
357 NOCH SECH Spumante's Winnie Eccellenza N 22600/07, 12/09/07
(DKCH INTCH Starlings Narnia - NOCH DKCH INTCH Tjurrupynten's Enjoy Eternity)
O: Torill Og Bjørn Adde, 0979 Oslo, Norge E: Torill Og Bjørn Adde, N-0979 Oslo, Norge
langstrakt hoved bra form og proportion r, velformede øjne, farven ok, hvide ører hvilket lidt ødelægge r
udtrykket, udmærket hals, bra ov rlinje, fin svns, veludviklet krop, kunne væ e noget kortere, passende

benstammr, lidt knapt vinklede, udmærket steg fra sidan lidt løs frem, bra pels på kroppen, men savner lidt
uld meget lyse benhår fremm, og i fremten, på halsen og i skægget, størrelsen på overgrænsen
Excellent 2
358 Ingiva´s Fryktløse Frøya N 24902/06, 31/10/06
(DKCH Stubborn's Dutch Game - Arielle)
O: Ingeborg H. Einarsen, 4370 Egersund, Norge E: Ingeborg H. Einarsen, N-4370 Egersund, Norge
noget lille og kort hoved med bra proportioner øjne og øreer ok, bra hals, ryggen burde være strammere,
en lille svaj i ryggen, noget rundet brystkasse, bra proportioner lidt tyk, bred i fronten , passende
benstammr, lidt knapvenklet, rør sog bra fra siden, løs frem og smal bag. pelsen kunne være hårdere og
farven renere, bra størrel e
Good
359 Ingiva´s Karismatiske Kybele No 46372/09, 02/06/09
(Herakleitos Knizete Sternenhocha - Ugly Duckling's Rapsody In Blues)
O & E: Ingeborg H. Einarsen, 4370 Egersund, Norge
langstrakt hoved, bra form og proportioner, mellembrune øjne, lidt lette ører, bra hals, plan overlinje,
velburen svans, kraftig krop, passende benstammer, lidt knapv vinklet fremme, noget bed re gag, rør sig bra
farn sidan hjulbenet bag, kraftig pelskvalitet, som ddog er klippet farven kunne være renere og jævnere,
velvist.
Very good
360 Starlings Dizzy Mizz Lizzy Dk08848/2010, 15/04/10
(FICH SECH EECH LVCH Axcium´s American Idol - DKCH INTCH SECH Starlings Miss Marple)
O & E: Merete Stæhr-Nielsen, 3480 Fredensborg
velformet ffeminint hoved, bra proportioner, mørke øjne, bra ører, udmærket hals, plan ryg som kunne
være strammere veludviklet krop men tendens til kølleformet brystk sse på sende benstammer,
tilstrækkeligt vinklet, rør sig bra fra sidan, bredt og stejl fremme, pelsen kunne være noget hårdere og frven
klarere og rrnere, bra størr lse
Very good
361 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, 3480 Fredensborg E: Anne-Marie Hindsberg, Lise Aasberg Hindsberg, 2000
Frederiksberg
lngstrakt hoved, bra form og proportioner, velformede øjne bra farve, lidt lette ører, bra hals, ryglinjen
burde være s st rammere, bra svans, veludviklet krop, kunne være noget kortere, pa sende benstammer,
knapt vinklede rør sig bra fra sidan og bag, bra pelskvalitet men lidt gles. Uld findes, bra farve på kroppen,
bra størrelse
Excellent 3
362 Sourcils All That Jazz Dk13701/2009, 24/06/09
(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH SECH INTCH DECH DEVDHCH Sourcils Sweet Inspiration
O & E: Louise Vig, 2800 Kgs. Lyngby
velformet hoved, bra øjne og ører, udmærket hals, ryglinjen ok, bra h svans, veludvinklet krop, anelse rund i
bystkassen, passende benstammer, harmonisk venklede bra bevægelser fra sidan og fremme, lidt trang
bag, pelskvalitet ok, kunne have mere uld, bra farve på kroppen, velvist
excellent 1, CK, BIK 1, Cert., CACIB, BIM

Championklasse - Tæve
363 SECH Ancient Wisdom Goldton S 67391/2008, 13/04/08
(Minuteman Natural Talent - Ekaia Qwin Aniretak)
O: Tonda Havlan, Tjekkiet E: Ulrika C Månsson, Se-54157 Skövde, Sverige
feinint hoved, bra form og proportioner, mellembrueb øjne l lidt lette ører som desværre er maskineklippet
og dermed mege lyse i farven. tilstrækkelig hals, plan overlinje, noget rundet brystkasse, p assende
benstammer, knap vinklet fremme lidt bedre bag, rør sis bra fra sidan, stegene skal være noget effektivere,
bra pelskvalitet pp kroppen, desværre meget lyse ben og front og på magen, bra størrelse,
Excellent 2
364 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, 9520 Skørping E: Bruno Solberg, Thorsager, 8410 Rønde
let feminint hoved, bra proportioner, lvelformede øjne lidt store ører som desværre er ganske lyse, elegant
hals plan overlinje, tilstrækkelig krop, noget brem frrmmme når hun står , harmonisk vinklet, godt be
vægelser fra siden, udmærket størrelse, bra pelskvalitet, men kun have mere uld, bra farve på kroppen,
ganske lyse benhår
Excellent 1, CK, BIK 2, Res. CACIB

Dværgschnauzer, Hvid
Åben Klasse - Hanhund
365 Præstekjær's Lamborghini Jr. Dk06879/2008, 29/03/08
(PLCH Lamborghini Svarcava - DKCH Hassanhill's Bedford Belle)
O: Jan Præstekjær, 5591 Gelsted E: Vibeke Busch-Knudsen, 9000 Aalborg
langstrakt hoved bra form og proportioner, vakre velformede øjne, lette ører, noget lys næsepigment,
tilstrækkelig hals bra ryg og svans, velformet brystkasse, bra proportioner passende benstammer, knapt
vinklede, rør sig a ligevel med br bra steg fra sidan, noget gulr på ryggen i øvrigt b ra farve, men savner uld,
desværre alt for stor over den kvalificerende grænse
Disqualified
366 Little Resebud´s Wilmer X S 41287/2007, 23/04/07
(Little Rosebud´s Quatre Saisons - Black Beatle´s Swedish-Supergirl)(
O & E: Susanne Swedjebrink, Se-79433 Orsa, Sverige
kraftfuldt mskulint hoved som kunne være eleganter i skallen branæseparti, bra ører og øjne og pigment,
kraftig b hals, bra over linje, kraftig krop, noge rundet brystkasse, passende benstamme r tilstrækkeligt
venklet, udmærket bevægelse fra sidan, ret frem, fantastisk farve, bra pels kvalitet med underuld, bra
størrelse, velpræsenteret
Excellent 1, CK, BIK 1, CACIB, BIR
Veteranklasse - Hanhund
367 SECH DKCH WVW10 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, Se-79433 Orsa, Sverige
kraftigt maskulin hoved, lidt bred i sakllepartiet, bra næseparti, velformede mørke øjjne, udmærket
pigment, tilstrækkkelig hals, bra overlinje, veludviklet krop, udmærkede benstammer, harminisk vinklede,
udmærket bevægelse fra lidt trang bag, bra pelskvalitet, farve ok, underuld findes men lidt glest på visse
holdet, i udmærket kondotion bra storlek
Excellent 2, CK, BIK 2

Juniorklasse - Tæve
368 Yet Orcus Gucci Unique In White Pkr.Ii-105348, 07/07/10
(Yet Orcus Davidoff Silver - PLCH Atena Z Cedry)
O: Anna Ogonowska, Polen E: Tone Johansen, No-4054 Tjelta, Norge
vakkert velformet hoved, bra proportion r og længde velformede ,ørke øjne, bra pigment, lit store ører, bra
hals, pl plan overlinje, bra kropsforhold, kunne være noget kortere, pa sende benstammer, harmonisk
vinklede, bra steg från sindan forholdsvis stbil frem, noget lidt gul i overpelsen på ryggen ov i øvrigt god
farve, uld finns
Very good
Åben Klasse - Tæve
369 Primavera Von Niederhalen Dk08638/2010, 27/05/09
(D'arné Untold Story - DECH Iman Von Niederhalen)
O: Jörg Gruszeczka-Elke, Daniela Elke, Tyskland Ejer: René Larsen, 6330 Padborg
Ej mødt
Championklasse - Tæve
370 EECH FICH LTCH Darya´s Blazig Briella Fi 14543/09, 03/11/08
(Lummel Von Niederhalen - FICH INTCH EECH NOCH Matraszepe Radio Gaga)
O: Tarja Ivakko, Vantaa, Finland E: Eini Hollming, Fi-37800 Toijala, Finland
velformet feminit hoved, bra proportioner, velformede mørke øjne, bra pigment, lette ører, bra hals og
oveelinje veludviklet bryst, bra proportioner, passende benstammer, har bra farve, men desværre klip, alt
for kort i pelsen og blød, ej i beds e kondotion pådagen, prisen på grund af pe pelsen
Cannot be judged

