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Väderprognosen för dagen var lite ”si och så” 
med löfte om både regn och åska. Åskan kla-
rade vi oss utan och det regn som kom var inte 

allt för besvärande. När regnet kom lånade domaren 
glatt ut sin jacka till en av utställarna inne i ringen. Som 
vanligt en trevlig dag med glada och positiva 2- respek-
tive 4-benta deltagare! 
 Dömde de 48 anmälda hundarna gjorde Joseph (Jos) 
van Dijk från Holland. Jos föder själv upp svart riesen-
schnauzer och har prefixet ”de Riesenhorst”.  Samtliga 
anmälda hundar var svart RS, varav 12 i valpklass.
 Jos anlände med flyg till Arlanda. Då vi har träffats 
tidigare behövde jag inte denna gång ta med mig min 
”plyschriesen” som kännetecken då jag mötte upp... 
Det var en mycket varm dag så bilresan upp till Tolvs-
bo hade ett antal pauser. Passade då på att stanna vid 
de fina platser som finns längs med vägen upp. Vår na-
tur skiljer mycket från vad som finns i Holland och Jos 
var mycket förtjust i vad han fick se av Sverige.  Logi 
var inbokat på Tolvsbo där då innehavaren Roswitha 
fick tala sitt modersmål med Jos. 
 Dagen började med bedömning av de 12 valparna, 
där BIR och BIM blev:
BIR: Kantberget´s Top Cool Cute Angel. Uppf  Barbro 
Kantberg. Äg Christina Blomé. 
BIM: AngelRiesen´s Dream of  Just for Fun. Uppf  
Anita/Åke Angelryd. Äg Jan Lindnemo.
 Valpklass är en inofficiell del av utställningen och 
det var ett glatt gäng valpar som intog ringen i sina 
respektive klasser, 4-6 mån resp 6-9 mån. I år hände 
något som inte sker så ofta – vi hade både avelsgrupp 
och uppfödargrupp valpar. Båda dessa grupper fick 
Hederspris. I avelsklass valpar var det den norska tiken 
Sagafossen´s BravoZulo til Caranina som deltog med 
fyra av sina avkommor, uppf  Katrin Espedalen/äg 
Nina Gjödingseter. I uppfödarklass valpar kom grup-
pen från den norska kenneln Caranina´s, uppf  Nina 
Gjödingseter. 
 Efter detta startade bedömningen av de officiella 
klasserna, där BIR och BIM slutligen blev:
BIR:  AngelRiesen´s Bright Brat. Uppf/äg Anita/Åke 
Angelryd. 
BIM: Riezors Ice. Uppf  Annica Löfqvist. Äg Helen 
Jerling.

Så här blev resultatet i Kopparbo...
Dagen för årets rasspecial i Kopparbo var söndagen den 13 juli, samma dag  
som lägret senare på dagen startade med sedvanlig invigning. 

Bästa hanhundsklass:
1. AngelRiesen´s Bright Brat (1 CHKK). Uppf/äg 
Anita/Åke Angelryd.
2. Kantberget´s Limited Edition (1 JUNKK). Uppf  
Barbro Kantberg. Äg Karin Rye.
3. Mariesen´s Nilo (1 VETKK). Uppf  Marie/Anders 
Ekholm. Äg Kerstin Ekengren.
4. AngelRiesen´s An Thony (1 ÖKK). Uppf  Anita/
Åke Angelryd. Äg Lena Källman Larsson.

Bästa tikklass:
1. Riezors Ice  (1 ÖKK).  Uppf  Annica Löfqvist. Äg 
Helen Jerling.
2. Riezors Stinger (2 ÖKK). Uppf/äg Annica Löfqvist. 
3. Mariesen´s Duchess Lollypop (1 JUNKK). Uppf/äg 
Marie/Anders Ekholm
4. Sagafossen´s BravoZulu til Caranina, CERT, (1 B/
JKK). Uppf  Katrin Espedalen, Norge. 
Äg Nina Gjödingseter, Norge.

I de officiella klasserna var det en jämn spridning över 
båda könen, med hundar anmälda i samtliga klasser.  
 I veteranklass fanns både hane och tik anmälda. För-
hoppningen var då att domaren skulle tycka att båda 
hundarna var av CK-kvalitet så att vi skulle få utse 
utställningens bästa veteran – vilket vi också fick göra. 
Båda veteranerna Mariesen´s Nilo (8 år) – uppf/äg se 
ovan, och Bribories Honey Love (9 år) - uppf/äg Britt-
Marie Israelsson, fick Excellent med CK. Den av hun-
darna som Jos sedan utsåg till Bästa Veteran blev Nilo. 
 Av de totalt 20 hundar som i kvalitetsbedömningen 
erhöll Excellent delade Jos även ut totalt 10 CK (Cer-
tifikatkvalitet), fyra i hanhundsklass resp sex i tikklass. 
Certifikat delas sedan ut i Bästa hanhundsklass resp 
Bästa tikklass. Av de fyra hundarna i Bästa hanhunds-
klass var två redan svenska utställningschampion och 
kan då inte ta emot ytterligare svenskt certifikat. Av de 
övriga två hundarna var det ingen som för dagen hade 
de bruksmeriter som krävs för att kunna ta emot certi-
fikat. Därav anledning till att det inte delades ut något 
certifikat i hanhundsklassen. 
 I Bästa tikklass deltog de sex tikar som fått CK, 
varav två då blev oplacerade. Oplacerade var Dusko´s 
Bloody Amusing (1 CHKK) – uppf/äg Helen Jerling, 
samt Bribories Honey Love (1 VETKK) – uppf/äg se 
ovan.
 I avelsklass tävlar tik eller hane med fyra av sina av-
kommor. Utifrån anmälda hundar fanns det fem möj-
liga avelsgrupper varav två slutligen deltog. Detta var 
Lukas, uppf  Siri Hognestad, Norge/äg Nina Oftedal, 
Norge, samt Kantberget´s Åh En Till Vildadotter, 
uppf  Barbro Kantberg/äg Jenny Fasth. Båda grupper-
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na erhöll HP (Hederspris) och som Bästa grupp utsågs 
Lukas avelsgrupp.
 Av de fyra möjliga grupperna i uppfödarklass deltog 
slutligen tre. Dessa var kennel AngelRiesen´s - Anita/
Åke Angelryd, Mariesen´s - Marie/Anders Ekholm 
samt Kantberget´s – Barbro Kantberg. Samtliga grup-
per erhöll HP och placerades i nämnd ordning.
 Innan bilresan tillbaka till Stockholm fick Jos en liten 
guidning på lägerområdet av Bertil. Jos var inbjuden att 
stanna någon dag extra men hade tyvärr inte möjlighet 
att göra detta på grund av sin veterinärklinik. Under 
bilresan söderut pratade vi om dagen. Jos var mycket 
nöjd och tyckte allmänt att vi har bra och trevliga hun-
dar, framförde igen vikten av en bra könsprägel - det-
samma som i sin öppna kritik.
 På måndag förmiddag avgick flyget till Amsterdam. 
På vägen mellan hotellet och Arlanda hade jag klämt in 
lite mer ”sight seeing” - ett snabbt besök på Svenska 
Kennelklubbens (SKK) kansli med en kort guidning på 
SKKs fina museum, vilket också var uppskattat.
 Våra rasspecialer är en del av de viktiga kuggar som 
SRSK har att arbeta med för att föra vår ras framåt. 
Från och med nästa år kommer det endast att vara två 
rasspecialer, en i Kopparbo och en i SSLOs regi. 
 Tack alla ni som på olika sätt innan och under denna 
rasspecial i Kopparbo bidrog till att göra detta till den 
fina dag det blev – både funktionärer och utställare. 
Tack till våra sponsorer Halla Foder, hundprylar.com 
samt Pyramidbageriet som även i år skänkte uppskat-
tade produkter.
 Läs även den domarrapport som Jos har skrivit, 
finns på sidan 5. Ni som vill se den totala resultatlistan 
kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.   
  
 Nästkommande rasspecial är i SSLOs regi på Bot-
kyrka BK söndag den 21 september, domare är Dodo 
Sandahl. Då ses vi där! 

Brith Andersson
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