
 

 

DKK udstilling:  Bjerringbro 18. september 2011 
Dommer: Helle Gadeberg,  Danmark 
 
 

 

Dværgschnauzer, Hvid 

Åben Klasse - Tæve      

1303  Terravirtus Chatura Dk02940/2010, 05/09/08 

(PLCH Magic Ama-Pepsi - INTCH RUCH FICH BYCH LTCH LVCH MDCH Evieta Vom 
Schloss Letitia) 
O: V. E. Zilotina, Rusland  E: Lena Pedersen, Nibe 
Feminin tiltalende tæve, dejlig hoved og udtryk, velansatte og velformet ører, korrekt bid, ok 
hals, og skulder, lidt lav ansat hale, godt forbryst, god brystbybde, velvinklet bag, kunne 
ønske stridere pels, desværre mangler hun helt underuld, bevæger sig set fra siden med godt 
drive, noget hjulbenet bagtil, og løs og flagrende fortil er på udstillingsdagen i absolut højeste 
huld, en nydelig tæve, der desværre grundet pelskonditionen og dagsformen får vg 
Very good  

Dværgschnauzer, Peber/Salt      

Hvalpe Klasse - Tæve      

1304  Schnauzer-Huset Irish Dk09433/2011, 28/02/11 

(Indiana Jones Astronaut - Schnauzer-Huset Excellence) 
O: Lone D. Nielsen, Skørping  E: Hans B. Andersen, Århus N 
Feminin tiltalende tæve, velansatte og velbårne ører, dejligt hoved, godt udtryk, korrekt og 
herligt kraftig bid, velansat lang hals, kort stærk ryg, velansat hale, velvinklet for og bag, viser 
allerede en super strid pels korrekt pigmenteret, bevæger set fra siden endnu lidt hvalpet, 
rigtig fin bagtil, endnu løs i fronten 
Særdeles lovende1, Bedste hvalp 

Juniorklasse - Hanhund      

1305  Newgate Frill's Cajun Dk21184/2010, 07/11/10 

(DECH DEVDHCH INTCH CHCH Lord-Leon Vom Plenzenbusch - DEVDHCH DECH Deep 
Love De Illyria) 
O: Mette Riisberg Andersen, Orla Andersen, Kalvehave  Er: Jakob Tveen Andersen, Kitte 
Borup, Rønde 
Særdeles tiltalende maskulin hanhund, af prima størrelse, herligt maskulint hoved, rigtig dejlig 
udtryk, kraftig korrekt bid, herlig hals og overlinie, fin underlinie, tilstrækkelig forbryst, god 
brystdybde, velvinklet for og bag, prima peber salt pels af god struktur, bevæger set fra siden 
med masser af stil og drive, forfra og bagfra helt korrekt 
Excellent 1,CK, CERT, BIK 2 

Championklasse - Hanhund      

1306  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 
Tiltalende maskulin hanhund med masser af udstråling, godt hoved, mørke øjne, godt udtryk, 
korrekt bid, velansatte velbårne ører, meget fin skulder, forbryst og brystdybde, flot overgang 
mellem hals og overlinie, velvinklet for og bag, vises i super pelskondition, hel regelmæssig 
peber salt pigmentering, bevæger sig prima set bagfra, fra siden og forfra 
Excellent 1, CK, CACIB, BIK 1, BIR  



 

 

1307  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 
Tiltalende maskulin hanhund, kraftig maskulin hoved med en anelse kindben, lidt lyse øjne 
med godt udtryk, dejlig kraftig bid, ok forbryst, hals og overlinie, kunne ønske en anelse mer 
brystdybde og lidt længere overarm, godt vinklet bagtil, velpigmenteret god peber salt pels, 
bevæger sig racetypisk set fra siden forfra og bagfra helt paralel 
Excellent 2, CK, Res.CACIB, BIK 3 

Mellemklasse - Tæve      

1308  Schnauzer-Huset Golden Celebration Dk22266/2009, 15/10/09 

(DKCH Eager Beaver Astronaut - Schnauzer-Huset Win It All) 
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping  E: Vivian Seedorff, Erik Thouber, 
Odense S 
Knap 2 år gammel velbygget tæve, dejlig hoved og udtryk, fin hals, velansatte lidt lette ører, 
tilstrækkelig forbryst, god stærk ryg, en anelse knap vinklet fortil, velvinklet bag, på dagen er 
hun desværre ikke i pelskondition, den pels der vises er korrekt pigmenteret, bevæger sig fint 
set fra siden, en anelse hjulbenet bagtil ok fortil, grundet pelskonditionen får hun i dag vg 
Very good 

1309  Schnauzer-Huset For You My Friend Dk22561/2009, 18/10/09,  

(Indiana Jones Astronaut - DKCH Helar's Napa Valley) 
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping  E: Astrid Carl, Hammel 
Feminin tiltalende tæve med dejlig hoved og udtryk, korrekt bid, velansat skulder, stærk ryg 
og velkonstrueret bagpart, ok forbryst og dejlig kort lændeparti, pelsen er i dag ikke i 
topkondition, velpigmenteret peber salt, bevæger sig mojentvis godt set fra siden, lidt tæt 
bagtil men stabil i fronten, hendes udtryk forstyrres af hendes noget flagrende ører 
Very good 

Åben Klasse - Tæve      

1310  Not Your Business Knízete Sternenho Dk06532/2009, 18/11/08 

(Minuteman Natural Talent - History Of Sternenhoch Piwowar) 
O: Katerina Cechova, Tjekkiet  E: Bjørn Madsen, Vissenbjerg 
Stor kraftig tæve, feminint hoved af korrekt størrelse, mørke øjne, korrekt velbårne ører, 
kunne ønske lidt mere forbryst, god brystdybde for alderen, ok skulder, men lidt kort overarm, 
lidt lav ansat hale, ok vinkler bagtil, hun er i dag i øverste huld og viser sig under bevægelse 
set fra siden noget overbygget, bagtil en anelse trang, fine bevægelser set forfra, korrekt 
velpigmenteret pels 
Excellent 2 

1311  Schnauzer-Huset Gloire Dk22268/2009, 15/10/09 

(DKCH Eager Beaver Astronaut - Schnauzer-Huset Win It All) 
O: Lone D. Nielsen, Poul Ulmer Jørgensen, Skørping  E: Erik Thouber, Odense S 
Tiltalende feminin tæve, korrekt hoved og udtryk, velansatte ører, dejlig hals, overlinie, 
forbryst, prima brystdybde, harmoniske vinkler for og bag, korrekt velpigmenteret pels, 
bevæger sig set fra siden med masser af drive, forfra godt 
Excellent1, CK, CERT, BIK3 

Championklasse - Tæve      

1312  DKCH Schnauzer-Huset You Only Live Twice Dk22429/2007, 05/10/07 

(DKCH Starlings Dakota - DKCH Schnauzer-Huset Romantica)  
O: Nielsen, Lone D. og Jørgensen, Poul Ulmer, Skørping  E: Lone Friis, Hjortshøj 
Tiltalende feminin tæve, feminin hoved og udtryk, korrekt ansatte velbårne ører, god hals, 
skulder, stærk ryg, godt forbryst ok brystdybde, prima fprhold mellem brystkasse og lænd, 
velvinklet bag, korrekt velpigmenteret pels, bevæger sig bag noget hjulbenet stabil i fronten, 
set fra siden ønskes lidt mere stil og drive 
Excllent 2, CK, Res.CACIB. BIK 2 

1313  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 
Feminin kraftig velbygget tæve med dejlig bredde, korrekt hoved og udtryk, bid, velansatte 
ører, god hals og skulder, stærk ryg korrekte vinkler for og bag, bevæger sig bagtil en anelse 
tær set fra siden ok, godt drive 
Excellent 1, CK, CACIB, BIK 1, BIM 



 

 

Dværgschnauzer, Sort      

Mellemklasse - Hanhund      

1314  Gloris Limonade Joe Dk12138/2011, 22/05/10 

(RUCH UACH Gloris Hubbard - RUCH BYCH LTCH UACH Gloris Fusion) 
O: O. Seliverstova, Rusland  E: Charlotte Staunskær, Jette Larsen, Gilleleje 
Stor kraftig tiltalende, kraftig maskulin velskåret hoved, ok forbryst rigtig god brystdybde, 
super pelskvalitet god farve, særdeles kraftig bygget, god skulder, velvinklet bagtil, dejlig 
overgang hals til overlinie, velansat og båret hale, bevæger sig set fra siden med masser af 
drive, gode bevægelser set bagfra, en anelse åben i front 
Excellent 1, CK, CERT, CACIB, BIK 1, BIR 

Åben Klasse - Hanhund      

1315  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 
Maskulin noget højbenet hanhund, kraftig hoved med en anelse lyse øjne, ok hals og skulder, 
kort stærk ryg, velansat hale, kunne ønske mere forbryst, og bedre brystdybde, ok vinklet for 
godt vinklet bag, strid pels, der på dagen ikke er i topkondition bevæger sig ok set bagfra, og 
forfra kunne ønske mere drive set fra siden 
Very good 

1316  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, Helsinge  E: Pia Davidsen, Aabenraa 
Herlig maskulin model, godt hoved og udtryk, velansatte ører, kraftig bid, ok forbryst, dejlig 
brystdybde, herlig kompakt hund, med gode vinkler for og bag, bevæger sig en anelse 
hjulbenet bag, set fra siden ønskes lidt længere skridt, fin stabilitet i fronten 
Excellent 1, CK, Res,CERT, Res.CACIB, BIK 2 

Mellemklasse - Tæve      

1317  Mohner's Gucci Dk07019/2010, 21/04/10 

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Chinon's Double Scoop) 
O & E: Helle Chryssidis, Stavros Chryssidis, Vamdrup 
Stor feminin tæve, velskåret hoved med godt udtryk, god hals, en anelse fremskudt skulder, 
ok forbryst, prima brystdybde, herlig kraftig bygget med god bredde harmonisk vinklet for og 
bag, velplejet sort pels af god pelskvalitet, bevæger sig bagtil en anelse trangt men med fine 
paralelle fortil og masser af drive fortil 
Excellent 1, CK, CERT, CACIB, BIK 1, BIM 

Dværgschnauzer, Sort/Sølv      

Hvalpe Klasse - Tæve      

1318  Naprillu's Evita Peron Dk02063/2011, 15/01/11 

(Nero Argento's Ww Pilot Massimo - DKCH Scedir Wandaosiris-Na) 
O: Pernille Hedegaard, Hirtshals  E: Dorte Stoltenberg Jensen, Fredericia 
Kraftig feminin tævehvalp der næsten allerede er fuld udviklet herlig femint hoved med godt 
stræk, velansatte og velbårne ører, og godt udtryk, prima forbryst og dejlig brystdybde, prima 
overgang fra hals til ryg, velansat hale, velstillede for og bagben med gode vinkler, prima pels 
og aftegninger, bevæger sig endnu noget hvalpet bagtil bevæger sig med masser af stil og 
drive når det passer hende. En sød og charmerende tævehvalp der bliver spændende at 
følgefremover 
Særdeles lovende 1, Bedste hvalp 



 

 

Juniorklasse - Hanhund      

1319  Pelle Vom Paderquell Dk18492/2010, 20/04/10 

(Artlöhrs Solero-Primero - Lina Vom Paderquell) 
O: Wilfred Lohmann, Tyskland  E: Tine Andersen, Hadsund 
Stor kraftig lidt let hund, godt hoved og udtryk, korrekt bid, lidt kort hals og fremskudt skulder, 
noget lang i lænden, lang ryg men velmuskuleret, ska have meget mere forbryst, god 
brystdybde, ok vinklet for og bag, bevæger sig ok set fra siden, godt bagfra men ustabil for, 
har på dagen ikke meget dækpels men korrekte aftegninger, en hanhund der fortsat behøver 
masser af til til at udvikle sig 
Very good 

Åben Klasse - Hanhund      

1320  Epokétts Lady Killer S 51039/2007, 04/06/07 

(Impala Puzzled Ice - Epokétts Included White Fashion) 
O: Mari Bärgardh, Sverige  E: Mari Bärgardh, Sverige 
Ej mødt 

1321  Nero Argento's Ww Pilot Massimo Dk13613/2009, 12/06/09 

(USCH WW08 Axcium's Clearedfortakeoff - DKCH Præstekjær's Isadora) 
O & E: Annelise Lange, Vildbjerg 
Herlig stram maskulin hanhund, prima hoved og udtryk, kraftig hals med fin overgang til ryg, 
vekvinklet for og bag, god strid pels i topkondition, god forbryst med god brysrdybde, 
bevæger sig set fra siden med god skridtlængde, bevæger sig ok set bagfra og god paralitet 
forfra 
Excellent 1, CK, CERT, CACIB, BIK 1, BIR 

1322  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 
Kraftig kompakt hanhund, herligt maskulint hoved, med godt stræk god hals, kraftig kompakt 
krop,, velvinklet for lidt knap bagtil strid sort velplejet pels, korrekte sort sølv aftegninger, 
bevæger sig bagtil en anelse tæt, ok forfra, set fra siden ønskes en anelse mere drive 
Excellent 2, CK, Res.CERT, Res.CACIB, BIK 2 

Mellemklasse - Tæve      

1323  Nero Argento's Cornelia Cinna Minor Dk08988/2010, 18/04/10 

(Nero Argento's Jes Jessolo - DKCH Nero Argento's Dai Donatella) 
O: Annelise Lange, Vildbjerg  E: Lene Sørensen, Auning 
Sød feminin tæve fin hoved med feminin udtryk, korrekt bid, fin hals med god overgang til ryg, 
en anelse lav ansat hale, ok forbryst for alderen, god brystdybde, en anelse lang i lænden 
men ellers dejlig kompakt, fine vinkler for og bag, særdeles velplejet pels, bevæger sig fint set 
fra siden, tæt bagfra og endnu en anelse ustabil i front, en sød tæve som fortsat skal udvikles 
Excellent 1 

Åben Klasse - Tæve      

1324  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 
Sød feminin tæve med en noget rund skalle, med korrekt forhold hoved krop, noget store lyse 
øjne forstyrrer helheden godt forbryst og brystdyyde, noget fremskudt skulder, ok overlinie, 
harmonisk vinklet for og bag, bevæger sig set fra siden med masser af stil og drive, set 
bagfra noget tæt, men stabil i fronten 
Excellent 2 

1325  Frisenborg's Betty Dk02864/2009, 24/01/09 

(NLCH INTCH Scudder-Rosel V. D'n Oppasser - Chinon's Silver Dollar) 
O & E: Dorit Johansen, Them 
Kraftig kompakt tæve, velskåret hoved med velansatte og velbårne ører, mangler forbryst, 
noget rund i ribbenene, men herlig kompakt i kroppen, vises i pels topkondition pels med 
korrekte sort sølv aftegninger, velvinklet for og bag, bevæger sig noget tæt set bagfra, men 
herlig paralel set forfra, set fra siden med rigtig god skridtlængde og drive 
Excellent 1, CK, CERT, CACIB, BIK 1, BIM 

 


