
PLANERAD KULL - PLANNED LITTER 
För er som vill ha en robust och tålig hund i mindre format! 
Nu planerar vi återigen en intressant Dvärgschnauzerkull på Kennel Ekhöjden denna gång efter en mycket stilig och trevlig hane vid namn 

Invicta Midnight Sun-N ”Sun” och vår egen tik Stommelyckans Sense of Humor "Mango".  

Båda föräldradjuren är mycket sociala, öppna och trevliga med ett utmärkt temperament! De har båda stor lek och kamplust men också en fin 

samarbetsförmåga, exteriört är de mycket välbyggda med fina propotioner med korrekt pälskvalitet. Det är vår absoluta förhoppning att 

denna kombination skall ge avkommor med samma goda egenskaper som föräldradjuren!

DVÄRGSCHNAUZER - MINIATURE SCHNAUZER 



DT/VDH CH INVICTA MIDNIGHT SUN-N 

 

 

Sun är en trygg och självsäker individ som är mycket social och trevlig hane på drygt tre år! Han är pigg och lekfull med 

en fin och balanserad kamplust. Exteriört är han kompakt och kvadratiskt byggd med bra storlek, han har en mycket bra 

pälskvalité med bra färg och strävhet. Han är utmärkt vinklad och har en bra hals och förbröst med en djup och fin 

bröstkorg. Han härstammar ur välkända och framgångsrika avelslinjer och har själv meriter som Jahresjugendsieger, 

ISPU Klubjugendsieger, Klubjugendsieger, Klubsieger, Dt. und VDH Champion, Europasieger-Show mit 

V1. Han är ögonlyst utan anmärkning. 

  

STOMMELYCKANS SENSE OF HUMOR "MANGO" 

 

 

Stommelyckans Sense Of Humor "Mango" är en social och trevlig tik med en alert och energisk utstrålning. Exteriört är 

hon robust och funktionellt byggd med fina propotioner hon är välvinklad och har en bra pälskvalité. Hon är en socialt 

tillgänglig och öppen individ med många fina mentala egenskaper, hon har genomgått Svenska Brukshundklubbens 

MH med bra resultat. Mango har sedan tidigare en kull som vi är mycket nöjda med, hon är dessutom en bra och 

naturlig avelstik som tar hand om och sköter sina valpar på bästa sätt! Hon är ögonlyst utan änmärkning och har 

genomgått patella luxation undersökning med grad 0 (utan anmärkning) 


