
 

 
 

DvK udstilling i Skibbild d. 8. juni 2013 

Dommer Kevin Brown, DK 

 
 

Peber/Salt 
Bedste han 

Newgate Frill's Cajun (BIR) 

Bedste tæve 

Sourcils Bella Donna (BIM) 

Sort/Sølv 
Bedste han  

Nero Argento’s Inzaghi Filippo (BIR) 

Bedste tæve 

Nero Argento’s Assia Noria (BIM) 

 
 

Sort 
Bedste han 

Svchnauzer-Huset Keep Rocking (BIM) 

Bedste tæve 

Mohner’s Gucci (BIR) 

Hvid 
 

 

 

 

 

Peber/Salt 
 

Mellemklasse - Hanhund   

    

0001 Milliondollarbaby Dk17800/2011, 16/10/11  



(Ocean's Eleven Knízete Sternenhocha - Schnauzer-Huset Watch Me)  

O & E: Lars Nielsen, Hjørring  

20 mdr. han, med god længde i hoved, kunne have lidt mindre kindben, vel placeret øre, med gode 

øjne, tilstrækkelig hals, ind til stejle skuldre, en anelse åben over skuldre, kunne ønske neget mere 

forbryst, gode ben og fødder, korrekt krop og toplinie med korrekt ansat hale, normal vinklet bag, 

kunne være lidt mere positiv i forbens bevægelser og have bedre drive bag 

Excellent 1, CK, ,  BIK 4, Res. Cert 

 

Åben Klasse - Hanhund      

 

0002 Sourcils Captain Will Turner Dk00279/2011, 18/12/10,  

(Sourcils Zincerely Yours - DKCH INTCH DKSCH(S) Sourcils Royal Deeside) 

O: Louise Vig, Kgs. Lyngby  E: Andreas Toft Fensvig, Kgs. Lyngby 

2 år gammel han, maskulin hoved, vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, tilstrækkelig hals, kunne 

ønske bedre skuldre, for tung overskuldre, gode ben og poter, korrekt ansat hale, kunne ønske lidt 

mere vinklet bag, kunne have mere drive bag, en anelse for bred i front 

Excellent 1, CK, , Bik 3, Cert 

 

Championklasse - Hanhund     

  

0003 DKCH Newgate Frill's Cajun Dk21184/2010, 07/11/10 

 (DECH DEVDHCH INTCH CHCH Lord-Leon Vom Plenzenbusch - DEVDHCH DECH HRCH 

INTCH Deep Love De Illyria) 

O: Mette Riisberg Andersen, Orla Andersen, Kalvehave  E: Jakob Tveen Andersen, Kitte Borup, 

Rønde 

2½ år gammel hanmed dejligt temperament, god længde i hoved, vel placeret øre, korrekte øjne, 

kunne ønske noget mere forbryst, tilstrækkelig hals, god krop og toplinie, korrekt ansat hale, vel 

vinklet bag, bevæger sig godt bag, en anelse løs frem, fin pels 

Excellent 1, CK, BIK 1, BIR, Klubcert 

 

Veteranklasse - Hanhund    

   

0004 DKCH INTCH Starlings Narnia 08333/2005, 20/04/05 

(GBCH SECH Wellingley What About It - DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH Starlings 

Cavalleria Rusticana) 

O: Merete Stæhr-Nielsen, Fredensborg  E: Poul U. Jørgensen & Lone D. Nielsen, Skørping, 

8 år gammel han af dejlig type, maskulin hovede, vel placeret øre, god hals og skuldre, god front, 

ben og poter, korrekt krop og toplinie, korrekt hale ansætning, vel vinklet bag, bevæger sig godt 

Excellent 1, CK, BIK 2, Bedste veteran 

  

Juniorklasse - Tæve   

    

0005 Sourcils Evening Star Dk09846/2012, 06/06/12 

(KRCH INTCH Zenith Line Semperparatus - DKCH SECH INTCH DECH DEVDHCH Sourcils 

Sweet Inspiration) 

O: Louise Vig, Kgs. Lyngby  E: Erwin Petersen, Louise Vig, Gentofte 



1 år, god type, god længde i hoved, vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, tilstrækkelig hals, 

anelse stejle skuldre, kunne ønske mere forbryst, god krop og toplinie, korrekt ansat hale, kunne 

ønske mere vinklet bag, bevæger sig ok foran, kunne ønske mere drive bag 

Excellent 2 

 

0006 Tombola's Irmelin Dk04153/2013, 14/07/12 

(GBCH ESCH PLCH LUCH INTCH ITCH ROCH RSCH Chelines Little-Big-Man - Tombola's 

Xamantha) 

O: Christine Rossier-Feuz, Schweiz  E: Jakob Tveen Andersen, Kitte Borup, Rønde 

11 mdr. i største lag, god længde i hoved, vel placeret øre, korrekte øjne og bid, god hals, kunne 

ønske ikke så tung over skuldrene, gode ben og poter, korrekt krop, kunne have bed toplinie, 

korrekt ansat hale, vel vinklet bag, kunne ønske længre skridt og mere drive bag 

Excellent 1 

 

Åben Klasse - Tæve    

   

0007 Kobbelgaard's Freja Dk07250/2011, 18/04/11,  

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - Sourcils Zignature) 

O & E: Aase Alsted, Jens Alsted,  Bredebro   

2 år, af god størrelse, dejlig femoinin hoved med vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, god hals 

og skuldre, korrekt ben og poter, god krop, kunne ønske bedre toplinie, korrekt ansat hale, kunne 

ønske bedre vinklet bag, bevæger sig godt for, kunne ønske sig mere bred og mere drive bag, anelse 

kort i pelsen 

Excellent 1 

 

0008 Sourcils Zignature Dk09126/2009, 25/04/09 

(SECH Minivale Mr. Eklu - DKCH Sourcils Noblesse Oblige) 

O: Louise Vig, Kgs. Lyngby  E: Aase Alsted, Jens Alsted,  Bredebro 

4 år gammel, som kunne have mere udstråling, god længde i hovedet, vel placeret øre som hun 

kunne bruge noget mere, gode øjne, korrekt bid, tilstrækkelig hals, kunne ønske bedre front, gode 

ben og poter, korrekt krop, kunne have bedre toplinie, korrekt ansat hale, kunne ønske noget mere 

vinklet bag, kunne bevæge sig mere positivt for og bag 

Very good 2 

 

Championklasse - Tæve      

 

0009 DKCH Sourcils Bella Donna Dk05136/2010, 23/03/10  

(ESCH GICH Risepark 'n' Tajinastes - DKCH INTCH Sourcils O'happy Day) 

O: Louise Vig,  Kgs. Lyngby  E: Erwin Petersen, Gentofte 

3 år gammel, god type, gode øjne, korrekt bid, tilstrækkelig hals, og skuldre, god forbryst, korrekt 

ben og poter, god krop og toplinie, korrekt ansat hale, vel vinklet bag, bevæger sig godt for, kunne 

have mere drive bag 

Excellent 1, CK, BIK 1, BIM, Klubcert 

 

Sort/Sølv 
    
Hvalpe Klasse - Tæve      



 

0010  Nero Argento's Laura Morante  Dk18894/2012, 24/10/12 

(Scedir Nembo Kid-Na - DKCH Nero Argento's Assia Noris) 

O & E: Annelise Lange, Vildbjerg 

7½ mdr. dejlig type, feminin hoved, vel placeret øre, korrekte øjne, og øre, god hals, og skuldre, 

god forbryst, korrekte poter og ben, tilstrækkelig krop for alderen, god toplinie, hale ansætning ok, 

vel vinklet bag, bevæger sig godt, dejlig hvalp 

SL 1, Bedste hvalp 

 

0011 Naprillu's Go Grace Kelly  Dk19052/2012, 22/10/12  

(NLCH DEVDHCH BECH INTCH DECH Léonieke's Marin-Balyn - DKCH Naprillu's Daphne)  

O: Pernille Hedegaard, Hirtshals  E: Mette Holm Hansen, Kjellerup 

8 mdr. af dejlig størrelse, god længde i hoved, ønsker en fladere skalle, vel placeret øre, gode øjne, 

korrekt bid, kunne ønske noget mere hals og bedre skuldre placering, god krop, kunne have en 

bedre toplinie, korrekt ansat hale, kunne ønske noget mere vinklet bag, kunne have mere positiv 

bevægelse både for og bag 

Lovende 

 

0021 Grønqvist Royal Black Torbjørg Dk19010/2012, 09/11/12 

(DKCH INTCH Chinon's Quite A Night - Grønqvist My Best Hope Marry) 

O & E: Lise Grønqvist, Tranekær   

7 mdr. tæve af god type, desværre kunne hun have bedre øre, korrekt bid, god hals og skuldre, gode 

ben og poter, korrekt krop og toplinie, vel ansat hale, vel vinklet bag, kunne ønske noget mere 

bredde og drive, skal have mere rungtræning 

Lovende 

 

Juniorklasse - Hanhund      

 

0012 Frisenborg's Ditlev Dk12013/2012, 04/07/12 

(DKCH ATCH NOCH Little Richard Tas Von Portenschlag - Sky-Coke V. D'n Oppasser)  

O & E: Dorit Johansen, Them   

11 mdr, god type, maskulin hovede, vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, god hals og skuldre, 

god forbryst, ben og poter, tilstrækkelig krop for aldermen, med korrekt toplinie, korrekt ansat hale, 

som hank an bære mere oprejst, vel vinklet bag, bevæger sig godt for, kunne ønske bedre drive bag 

Excellent2, CK,  BIK 2, Res. Cert 

 

0013 Schnauzer-Huset Diego Dk10294/2012, 27/04/12 

(DKCH Top Secret Grasant - Schnauzer-Huset For Your Eys Only)  

O: Lone Dahl Nielsen, Skørping  E: Bruno Solberg, Rønde 

13 mdr. han af god størrelse, god længde i hovedet, har for meget kindben, vel placeret øre, gode 

øjne, god hals, tilstrækkelig skuldre, kunne ønske mere forbryst og bedre front, gode ben poter, god 

kvadratisk krop, korrekt ansat hale, tilstrækkelig vinklet bag, kunne ønske længre skridt frem og 

mere bredde og drive bag, ikke i bedste pels 

Excellent 4 

 

0014 Nero Argento's Inzaghi Filippo Dk04116/2012, 26/02/12 

(DKCH Nero Argento's Via Vito - WJW10 Nero Argento's Ze-Ze Zmilla) 

O: Annelise Lange,  Vildbjerg  E: Dan Bundgaard, Birte Overgaard, Beder 



15 mdr. af god type, godt skåret hoved, vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, god hals og skuldre, 

tilstrækkelig forbryst, gode ben og poter, tilstrækkelig krop for alderen med god toplinie, korrekt 

ansat hale, vel vinklet bag, bevæger sog godt, god pels 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert, BIR 

 

0015 Made In Heaven Jezzy Dogs Dk15228/2012, 10/12/11 

(Gambling With The Angel Helloween - PLCH INTCH Hermiona Blue Bicassart) 

O: Agnieszka Durlik,  Polen  E: Pia Nissen, Højby 

16 mdr. af største lag, maskulin hoved, vel placeret øre, korrekt øjne og bid, god hals og skuldre, 

gode ben og poter, korrekt krop og toplinie, korrekt ansat hale, vel vinklet bag, kunne ønske lidt 

mere bredde i bagbevægelserne, løs i front, kunne have lidt hårdere pels på benene 

Excellent  3 

 

Juniorklasse - Tæve      

 

0016 Nero Argento's Koscina Sylva Dk10231/2012, 23/05/12 

(DECH DEVDHCH ATCH ITCH DKCH Ashley-Noreen Von Marten - Nero Argento's Ww Pilot 

Cara Fiona) 

O & E: Annelise Lange, Vildbjerg  

1 år, tæve af god type, feminin hoved, vel placeret øre, gode øjne, korrekt bid, kunne ønske lidt 

mere hals og bedre placeret skuldre, god krop og toplinie, korrekt haleansætning, kunne have lidt 

længere skridt frem, og lidt mere bredde og drive frem 

Excellent  1 

 

Åben Klasse - Tæve    

   

0017 Nero Argento's Gravina Carla Dk15052/2011, 11/08/11 

(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Hey Chiara 

Baschetti)  

O: Annelise Lange, Vildbjerg  E: Anette S. Søndergaard, Nykøbing M 

20 mdr. af god størrelse, feminin hoved, vel placeret øre, som hun kunne bruge lidt mere, gode øjne, 

korrekt bid, kunne ønske en længere hals, og en bedre tilbagelagt skuldre, gode ben og poter, 

tilstrækkelig krop for alderen, kunne have lidt bedre toplinie, korrekt hale ansætning, vel vinklet 

bag, fremragende bevægelse bag, kunne have lidt længere skridt frem, vil desværre ikke arbejde 

sammen med sin handler i dag 

Excellent 1 

 

Championklasse - Tæve      

 

0018 DKCH Always On My Mind Z Dixie  Dk18088/2007, 30/04/07 

(Noble Monument's Atman - CZCH SKCH HUCH Tropical Night Z Dixie)  

O: Sindelárová, Michala, Tjekkiet  E: Lene Bach, Jørgen Nielsen, Ikast 

6 år, god type, feminin hoved, vel placeret øre, gode øjne, god hals og skuldre, kunne ønske en 

bedre front, god kropmog toplinie, korrekt ansat hale, vel vinklet bag, bevpæger sig godt bag, kunne 

ønske lidt bedre frem 

Excellent 2, CK, BIK 2 

 

 



0019 DKCH Nero Argento's Assia Noris Dk01611/2010, 03/01/10 

(ITCH DKCH FICH INTCH DECH Scedir Ustinovpeter-Na - Nero Argento's Hey Chiara 

Baschetti) 

O: Lange, Annelise, Vildbjerg  E: Mona Løvendahl, Vemb 

3½ år, god type, velskåret hoved, gode øjne, vel placeret øre, god hals og skuldre, korrekt krop og 

toplinie, korrekt ansat hale, vel vinklet bag, bevæger sig godt, ikke i top pels i dag 

Excellent 1, CK, BIK 1, BIM, KL.Cert 

 

Veteranklasse - Tæve      

 

0020 Schnauzerlyst's Kiki Dee 13075/2004, 12/06/04 

(DKCH Barba Nigra Joy Of Matt Junior - DKCH Schnauzerlyst's Danish Dream Girl) 

O & E: Lene Bach & Jørgen M. Nielsen,  Ikast   

9 år, tæve med godt hoved, vel placeret øre, gode øjne, tilstrækkelig hals og skuldre, gode ben og 

poter, korrekt krop, kunne have lidt bedre toplinie, korrekt ansat hale, tilstrækkeligt vinklet bag, 

bevæger sig ok frem, kunne ønske mere bredde og drive frem 

Excellent1 CK, BIK 3, Cert, Bedste veteran 

 

Sort 
 
Hvalpe Klasse - Tæve      

 

0022 Deichmanns Amazing Grace  Se56685/2012, 11/10/12 

(UACH ILCH MDCH SECH Savali Zone Of Passion - Riesenspass Connemara) 

O: Ulla Bengtsson, Gert Bengtsson, Sverige  E: Ulla Bengtsson, Sverige  

8 mdr. tæve af god størelse, feminin hoved, vel placeret øre, gode øjne, tilstrækkelig hals, kunne 

ønske bedre skuldreparti og mere forbryst, gode ben og poter, tilstrækkelig krop for alderen, kunne 

ønske bedre toplinie, korrekt ansat hale, tilstrækkeligt vinklet bag, noget løs i forbens bevægelse, 

kunne ønske mere bredde og drive bag 

Lovende 

 

Juniorklasse - Hanhund      

 

0023 Ugly Duckling's American Sniper Dk08099/2012, 07/04/12 

(USCH Dreams Don't Skip Liberty - Gran Caribe True Blue) 

O & E: Pia Nissen,  Højby  

15 mdr. han af god type, velskåret hoved af god længde, vel placeret ørte og øjne, korrekt bid, god 

hals og skuldre, tilstrækkelig forbryst, god krop og toplinie, korrekt ansat hale som han kan bære 

mere lige, vel vinklet bag, bevæger sig virkelig godt bag, ikke i bedste pels 

Excellent 1, CK, BIK 2, Res. Cert, KL-Junior Cert 

 

0024 Ugly Duckling's Master Of The Game Dk07974/2012, 09/04/12 

(PACH INTCH MXCH Gran Caribe Waradmiral - Borgia In Black Knízete Sternenhoch) 

O: Pia Nissen, Højby  E: Ulla D Bengtsson, Gert Bengtsson, Sverige 

14 mdr. han af god størelse, god skalle, kunne ønske stærkere næseparti, vel placeret øre, gode øjne, 

korrekt bid, tilstrækkelig hals, meget tung over skuldrene, kunne ønske noget mere forbryst, gode 



ben og poter, bærer lidt for meget vægt i dag, korrekt ansat hale, tilstrækkelit vinklet bag, bevæger 

sig godt bag, noget løs i forbens bevægelse, god textur i pelsen 

Very good  2 

 

Åben Klasse - Hanhund    

   

0025 Schnauzer-Huset Keep Rocking Dk17555/2011, 09/09/11 

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Schnauzer-Huset Dark Chocolate) 

O: Lone Dahl Nielsen, Skørping  E: Jannie Nielsen, StorvordeKnap 2 år, af dejlig tupe, maskulin 

hoved, med velplaceret øre, gode øjne, korrekt bid, god hals og skuldre, kunne ønske lidt mere 

forbryst, god front, ben og poter, god krop og toplinie, vel vinklet bag, bevæger sig rigtig godt bag 

god pels 

Excellent 1, CK, BIK 1, Cert 

 

 

Veteranklasse - Hanhund      

 

0026  DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron 14559/2002, 05/07/02  

(SECH Avantage Van De Havenstad - DKCH Schnauzer-Huset Knowing Is All)  

O: Lone D. Nielsen & Poul U. Jørgensen,  Svenstrup J  E: Dorte Stephensen, Højbjerg 

11 år, god type, maskulin hoved, vel placeret øre, flot bid for alderen, god hals og skuldre, gode ben 

og poter, korrekt krop og toplinie, korrekt ansat hale, tilstrækkelig vinklet bag, bevæger sig fint 

Excellent 1, CK, BIK 3, Bedste veteran 

 

Juniorklasse - Tæve    

   

0027 Tinghofs Shania Starlight Se43165/2012, 28/06/12 

(RUCH BYCH PLCH LTCH RSCH Dreamkiss Non Stop - Ultimate Beauty Misurata) 

O: Tore Brogren, Beatrice Brogren,  Sverige  E: Ulla Bengtsson, Gert Bengtsson, Sverige 

11 mdr. tæve af god størelse, god skalle, kunne ønske stærkere næseparti, kunne ønske bedre 

placering af øre, korrekt bid, kunne ønske noet længere hals og bedre skuldre placering, god krop, 

kunne have en bedre toplinie, acceptabel haleansætning, kunne ønske mere vinklet i bagpartiet, skal 

have meget mere skridt frem og noget mere drive bag, kunne have bedre temperament 

Very good 2 

 

0028 Ugly Duckling's Stars And Stripes Dk08101/2012, 07/04/12 

(USCH Dreams Don't Skip Liberty - Gran Caribe True Blue) 

O & E: Pia Nissen, Højby  

8½ mdr. dejlig type, men kunne have mere udstråling i dag, prima feminin hoved, med gode 

øreplacering, korrekt bid, god hals og skuldre, god forbryst, korrekt front, ben og poter, god krop og 

toplinie, vel ansat hale, vel vinklet bag, kunne bevæge sig med mere begejstring 

Excellent 1, CK, BIK 2 Cert, KL-Junior Cert 

 

Åben Klasse - Tæve      

 

0029 Merkurlautar Kumen Dk13767/2012, 12/02/11 

(Black Pepper Mengo Celebration - Merkurlautar Isol) 

O: Margret Asgeirsdottir, Makedonien  E: Hanne Laursen, Klaus Laursen, Randers Sv 



26 mdr af god type, feminine hovede af god længde, vel placeret øre, god hals og skuldre, 

tilstrækkelig krop for alderenmed god toplinie, korrekt ansat hale, vel vinklet bag, bevæger sig god 

bag, en anelse løs foran, i god pels 

Excellent 1, CK, BIK 3, Res. Cert 

 

Championklasse - Tæve      

 

0030 DKCH Mohner's Gucci Dk07019/2010, 21/04/10 

(DKCH DKSCH Schnauzer-Huset Sauron - Chinon's Double Scoop) 

O & E Helle Chryssidis Og Stavros Chryssidis,  Vamdrup   

3 år, excellent type, prima hoved, vel placeret øre, gode øjne, god hals og skuldre, korrekt front, ben 

og poter, god krop og toplinie, korrekt haleansætning, vel vinklet bag, bevæger sig godt, god pels 

Excellent 1, CK, BIK 1, BIM 

 

Hvid 
 

 

Juniorklasse - Tæve    

   

0031 Noxeema's Jasmine Jazzdancer Dk01337/2013, 21/04/12 

(NOCH DKCH WW10 INTCH NORDCH Tarchicy's Hawai - Kingsport's Fata Morgana Mb) 

O Oskar Ødegaard,  Norge  E: Lise Grønqvist, Tranekær 

14 mdr. tæve som virker noget nervøs, god længde i hovedet, vel placeret øre som kan bruges noget 

bedre, lidt lyse øjne, korrekt bid, tilstrækkelig hals, kunne ønske bedre skuldre placering, gode ben 

og poter, tilstrækkelig krop for alderen, kunne have en bedre toplinie, ok i hale ansætning, kunne 

ønske bedre vinklet bag, kunne ønske renere bevægelser for og bag hun skal have mere udstråling 

Very good, 1 

 

Åben Klasse - Tæve      

 

0032 Jessica Alba Ama-Pepsi Dk17609/2011, 29/05/11 

(INTCH PLCH ROCH Aladin Blues Lananasim - PLCH Ahovoy Emma Emmylou) 

O Beata Grabowska-Strzelec, Polen  E: Janne Hay, Arne Petersen, Slangerup 

2 år tæve af god størrelse, feminin hoved, kunne have noget stærkere næseparti, lidt lyse øjne, 

tilstrækkelig hals, kunne ønske bedre skuldre parti, og noget mere forbryst, gode ben og poter, god 

krop, kunne ønske bedre toplinie, korrekt ansat hale, kunne ønske bedre vinklet bag, bevæger sig ok 

frem, kunne ønske mere drive bag, kunne ønske bedre farvet pels 

Very good, 1    

   

   

  


