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Så här blev resultatet i Kopparbo...
Rasspecial i Kopparbo lördagen den 13 juli, dagen innan invigningen av det 
30-års jubilerande Riesenlägret. Domare var Britt Siegstad från Danmark 
och totalt 44 hundar var anmälda, 40 svarta och 4 p/s.

Det hela började lite vanskligt med försenad avgång 
för det plan som Britt skulle åka med från Köpenhamn 
till Stockholm. Till slut kom planet i alla fall iväg, med 
drygt 1,5 tim försenad avgång. För att Britt skulle veta 
vem som mötte henne på Arlanda stod jag och höll 
en ”riesen” i svart plysch. Kan lova att där var många 
barn som tittade på min ”plyschriesen” med längtans-
fulla ögon…… Efter några timmars bilresa kom vi då 
fram till Tolvsbo strax innan midnatt. Vi fick en fin 
frukost på lördag morgon och sedan var det dags för 
vår danska gäst att träffa vår härliga ras.

Bedömningen började med valparna, 8 svarta och 1 
p/s. Det är alltid lika roligt att se valparna ta ringen 
i besittning, glada och busiga! Britt delade ut två HP 
i vardera kön för de svarta valparna. I p/s var det en 
valp anmäld och denna erhöll inte HP denna dag.

Resultat blev sedan för de svarta valparna:
BIR (samt BIS): Rissies Monty.  
Uppf  Gunilla Stahre. Äg Peter Lind.
BIM: Bribories Malva. Uppf  Britt-Marie Israelsson.  
Äg Peter Hjortskog. 

För de vuxna svarta blev resultatet:
BIR (samt BIS): Dusko´s Bloody Amusing.  
Uppf/äg Helen Jerling. 
BIM: Dusko´s Dusk To Dawn.  
Uppf/äg Helen Jerling.

Bästa hanhundsklass:
1.Dusko´s Dusk To Dawn (1 CHKK)
2.Dusko´s Dark Angel (2 CHKK).  Uppf  Helen Jer-
ling. Äg Marie Arliden Öhrman.
3.Angelriesen´s A Buddy Baloo (2 B/JKK). Uppf  
Anita/Åke Angelryd. Äg Anna Jönsson.
4.Angelriesen´s Bright Brat, CERT (1 B/JKK). Uppf/
äg Anita/Åke Angelryd.
    

Bästa tikklass:
1.Dusko´s Bloody Amusing (1 CHKK)
2.Angelriesen´s Black Jess (1ÖKK). Uppf/ Anita/Åke 
Angelryd. Äg uppf  och Roger Fernquist.
3.Kantberget´s Vinnah Vildadotter (2 ÖKK). Uppf/
Äg Barbro Kantberg.
4. Riezors Ice (1 UKK). Uppf  Annica Löfquist. Äg 
Helen Jerling.

Oplacerad med CERT, Mariesen´s Baronessa (1 B/J 
KK). Uppf/Äg Marie/Anders Ekholm.
Detta certifikat var Baronessas tredje, och då de bruks-
meriter som krävs för ett championat redan var klara 
innebar det att vår danska domare fick glädjen att vara 
sista länken till ett Svensk utställningschampionat.   

Där var tre p/s vuxna anmälda men tyvärr var ägaren 
till två av dem förhindrad att komma till Kopprabo. 
Bedömdes gjorde en hane som precis gått in i öppen 
klass. Denna dag räckte det inte till Excellent och att gå 
vidare att tävla om CK, varför det inte blev något BIR 
för p/s. Då inte heller någon tävlan om Best in Show 
(BIS) med BIR vinnare från respektive färg.

Även i Kopparbo var det många av våra uppfödare 
representerade med hundar anmälda. Där var uppfö-
darklass men denna gång kom denna inte till bedömn-
ing på grund av hundbad! Det var en mycket varm 
dag och i väntan passade några hundar på att bada och 
svalka av sig… 

En kommande generation syntes även här med hundar 
i de yngre klasserna som fick kvalitetsomdömet Excel-
lent och även CK i konkurransbedömningen. 
I veteranklass deltog en svart tik, Britt-Maries Bribo-
ries Honey Love som också blev Bästa veteran.

En trevlig men mycket varm dag var det. Britt pratade 
en mycket lättförståelig danska – nästintill svenska – 
och höll en uppskattad öppen kritik vid konkurrens-
klassena.  
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Efter lite mat och kaffe påbör-
jade vi sedan bilresan tillbaka till 
Stockholm och Britts flyg till Kö-
penhamn. Vi har lite mer av skog 
och vattendrag än i Danmark så 
det var trevligt att under resan 
samtidigt kunna visa och berätta 
lite om vår vackra natur. Britt 
fick se lite mer av vårt vackra 
land än bara flygplats och utställ-
ningsplats!  Riesen är ingen stor 
ras i Danmark så Britt uppskat-
tade mycket sin dag, hade fått se 
många fler riesen i ringen än vad 
som kan förväntas i Danmark. 
Läs även den domarrapport som 
Britt har skrivit.

Tack alla som på olika sätt med-
verkade till denna trevliga dag!

Brith Andersson

Domarrapport från Kopparbo udstilling 13. juli 2013

Hej allesammen,
Jeg vil gerne have lov at takke for en rigtig dejlig dag 
d. 13. juli, hvor jeg dømte jeres pragtfulde race. Så 
mange Riesen på en gang er et yderst sjældent syn, det 
sker nok ikke for mig igen. Den mulighed er jeg meget 
taknemmelig for at have fået! Og absolut noget, som 
jeg kan tage med mig videre fremover.

Kvaliteten på hundene var fantastisk, i alle klasser! Og 
det samme kan jeg sige om temperamenterne. Jeg var 
især imponeret over brugshundeklassen. Både eksteriør 
og temperamenter og udstråling var helt som de skulle 

være. I andre racer er eksteriøret på brugshundeklas-
sen ikke altid specielt god må jeg sige. Så, jeg nød den 
klasse! Herligt, at eksteriøret fulgte brugsmeriterne!

Mange tak for den fine behandling og det hyggelige 
selskab. Jeg er imponeret over, at Riesenklubben år 
efter år efter år kan have den store deltagelse I har til 
dette Riesentræf. Helt fantastisk, og ikke noget jeg um-
iddelbart kender til at andre klubber kan matche!

Mange hilsener,
Britt Siegstad

Domaren ger öppen kritik för Katnr 14 Roles Dyas Poland 1a Öppen klass hanar

PS 1. Ni som vill se den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.
PS 2. Vi ses väl på SSLOs utställning söndag den 15 september – årets sista rasspecial!
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BIM och BIR Katnr 23 NO UcH Dusko´s Dusk to Dawn och 40 NO 
UCH SEV-11 LP1 RLD N Dusko´s Bloody Amusing.

BIM- och BIR-valpar svart Katnr 5 Birbories Malva och nr 4 Rissies Monty

Katnr41 Bribories Honey Love Veteranklass tikar

Katnr 10 Angelriesen Cool Queens Flash 1a Juniorklass 
hanar Svart

Katnr 16 Angelriesen´s Briht Brat 1a Bruksklass hanar

Katnr 25 Up Shots Åccra Juniorklass
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Bruksklass Tikar samtliga

Katnr 20 Röver´n Öppen klass

Katnr 22 NO UCH Dusko´s Dark Angel och 
23 NO UCH Dusko´s Dusk To Dawn Champklass hanar

Katnr 26 Riezors Ice Unghundklass
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Katnr 30 Mariesen Baronessa Cert och utställningsschampionat

Katnr 33 Angelriesen´s Bless Jess 1a Öppen klass, 2a Bästa tik

Katnr 34 Fara de Nigraderma Öppen klass tikar

Katnr 35 Kantberget´s Vinnah Vildadotter Öppen klass tikar

Katnr 44 Altibo´s Hunter Vuxen P&S




