
Domarrapport från Vårgårda 
Riesenschnauzer Special. 
Tack för inbjudan att döma er special igen 10 år senare. Var mycket nyfiken 
på att se hur mina hundar skulle vara. Kommer ihåg för 10 år sedan när jag 
hade närmare 70 hundar anmälda. Att jag var överaskad över hur många 
fina hundar det var då.  
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Jag hade 25 hundar anmälda under mig och genomsnittet var mycket högre än jag är van att få på 
Kennelklubbutställningar. Varför visas inte dessa fina hundar på SKK utställningar?  

Två bröder var Bästa hane 1 och 2 och Bäst blev No U CH Dusko´s Dusk To Dawn och tvåa Duskos 
Dark Angel. Två mycket välbyggda härliga hanhundar. Certifikat gick till Norge, Korad Sagafossens 
Brask.   

Bästa tik blev hanarnas äldre helsyster LPI RLD N SE V-11 Dusko´s Bloody Amusing, som är en 
välbyggd tik som ägde ringen när hon rörde sig.  

Certifikat gick till 2 BT från Bruksklass Mariesen´s Baronessa. IPO/BHPI, IPOI, IPOII, IPOIII, Korad 
Åkerblommans Åska blev brukschampion idag vilket hedrades i ringen med stolt husse.  

Efter bedömningen gjorde jag med Brith som sekreterare 2 exteriörbeskrivningar och båda blev 
godkända, samt Korade om jag inte minns fel. Det var trevligt att få göra exteriörbeskrivning. Kanske 
något för våra udda raser inom SKK.  

Vill tacka till arrangörerna för en mycket väl genomförd gemytlig utställning och en mycket lyxig 
hemlagad lunch. Tack till Brith som körde mig fram och tillbaka. Jag har än en gång fått uppleva att 
det finns fina Risenschnauzer i Sverige och blir glad eftersom det är min favorit Brukshund.  Tack till 
alla utställare som kom och hoppas ni hade en lika trevlig dag som jag. 

Torbjörn Skaar 
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