Så här blev resultatet vid rasspecialen SSLO 2019……..
Här ett litet referat och bilder från SSLOs utställning 2019, söndagen den 8 september. Detta år var
vi tillbaka på Botkyrka BK som plats för utställningen med de totalt 20 hundar som var anmälda.
Dömde gjorde Per Lundström, som sedan passiv elevtjänstgöring hos SSLO 2018 hade hunnit bli
klar och få sin auktorisation på vår ras. De anmälda hundarna var fördelat på sex svarta i valpklass
och i officiell klass tre p&s samt 11 svarta.
Dagen började med bedömningen av valparna där ett gäng busiga och glada valpar intog ringen.
Fem kom till bedömning där samtliga deltog i klass 4-6 månader. Samtliga valpar erhöll HP och
resultatet blev slutligen:
BIR och BIS Valp: Riezors Prinsess Gisla. Uppf Annica Löfqvist. Äg Irja Lassila.
BIM Valp: Riezors Floki. Uppf Annica Löfqvist. Äg Eva Strauss.
I valpklass deltog även en grupp i Avelsklass Valpar, tiken Riezors Stinger med fyra avkommor ur
en kombination – uppf/äg Annica Löfqvist, och en grupp i Uppfödarklass Valpar, Kennel Riezors –
Annica Löfqvist. Båda grupperna erhöll HP.
Efter detta startade bedömningen av de officiella klasserna med p&s. I öppen klass deltog två
hanar, där Charly Z Grodu Ksiazat Pomorskich erhöll Excellent i kvalitet men utan CK och blev 1:a i
konkurrensklassen. Den andra hanen i öppen klass var Altibo´s Ide, som erhöll Very Good i kvalitet
och placerad 2:a i konkurrensklassen.
Ensam tik var Riesen Artic´s Weila to Sweden och som deltog i junior klass. Ännu ung tik som
erhöll Excellent i kvalitet men utan CK.
Därefter startade bedömningen av de svarta med hanarna, där det inte blev någon Bästa
Hanhundsklass. Av de fyra anmälda hanhundarna kom två till start, en i vardera juniorklass
respektive öppen klass. I juniorklass deltog den 11 månader gamla Xlusive Edition von der
Talmühle. Ung hanhund lite i ”slyngelålder” som erhöll Excellent i kvalitet och utan CK. I öppen
klass deltog Riezors Le Petit Prince som där erhöll Very Good i kvalitet.
När det sedan blev dags för tikarna fanns samtliga på plats. Sju tikar fördelat på junior-, bruks-,
öppen- och championklass, där totalt fyra erhöll Excellent i kvalitet och sedan tre fick CK.
Det var trevligt att även i år träffa Ultimate Giant Lady Barcelona, som nu blivit lite äldre och
denna gång deltog i juniorklass. Per tilldelade Very Good i kvalitet med 2:a placering i
konkurrensklassen efter Qypz´åvs Sarabi, som erhöll Excellent men utan CK.
I öppen klass deltog Birgittas Kantberget´s Top Cool Sweet Angel. Idag visade hon att något inte
stod rätt till med hennes svans, varför Per valde att tilldela KEP (Can not be judged). Vi hoppas alla
att detta var något tillfälligt och att återhämtning nu har skett.
Och så här blev slutligen resultatet i Bästa tikklass:
1. Riezors Stinger (1 CHKK). Uppf/äg Annica Löfqvist.
2. Riezors Ice (1 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling.
3. Riezors Storm (1 BKK, CERT). Uppf Annica Löfqvist. Äg Jenny Dahlström Ilicki.
Då där inte fanns någon Bästa Hane blev så Riezors Stinger även BIR samt BIS.

Även i den officiella delen av utställningen deltog en grupp i Uppfödarklass. Det var Kennel
Riezors, Annica Löfqvist, som även hade en uppfödargrupp med ”vuxna” hundar, vilken Per
tilldelade HP.
Per höll en mycket uppskattad och informativ öppen kritik om samtliga hundar och de olika
placeringarna. I denna berättade Per även på vilket sätt olika saker allmänt har/kan ha påverkan
på hundarnas funktion.
Vad vore denna utställning utan vår trogna ringsekreterare Yvonne Kekkonen. Yvonne har nu
jobbat vid SSLOs utställning i ett antal år – och vi hoppas att det blir många till!
Våra sponsorer hade mycket generöst skänkt uppskattade produkter som gjorde att ingen åkte
hem tomhänt. Förutom ett litet ”goodie paket” till samtliga med olika saker från sponsorerna,
fanns det även något till samtliga placeringar.
Varmt Tack till Agria Djurförsäkring, Svenska Kennelklubben, Tumba Hund & Katt, och AKs
Hundprylar.
Läs även den domarrapport som kommer att komma från Per, när den har lagts ut. Ni som vill se
den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.
Stort Tack alla nisom på något sätt hjälpte till att genomföra SSLOs utställning. Ni är ett glatt gäng
där inget är omöjligt. Den knepiga tältstommen kom upp i ett huj med förenade krafter!
Nästa år ses vi söndag den 13 september för SSLOs utställning 2020. Även den på Botkyrka BK.
Brith Andersson

