
Rasspecial för riesenschnauzer. 
Norsborg/Stockholm den 11 september 2016. 

 
Första gången jag fick döma riesenschnauzer blev på klubbens egen rasspecial i september i 
Stockholm. Jag känner mig både glad och väldigt hedrad över att som nybliven domare på Er 
ras få komma till en special – tusen tack till ansvariga och inte minst till Er utställare för 
förtroendet!  
 
Som vanligt numera med våra fina brukshundar, är de inte så många, och så var fallet även 
här också.  
 

Först ut var de små, och det var roligt och trevligt att flera peppar och salt valpar var 
anmälda denna dag. Valparna är ju “coming generation” och det är viktigt att det finns nya 
som tar vid. Samtliga valpar var mycket trevliga, stabila och sunda hundar. Bra benstommar, 
pälskvalitet och rörelser. Jag hoppas ni behåller de flesta av dem i Sverige, och att de får 
användas även i ert framtida avelsarbete.  
 
De vuxna hanarna av båda färgerna var av olika kvalitet, och jag hade önskat att några var 
lite mer trimmade och också uppfostrade. Utseendet var det inget fel på, men på tävling är 
det bra att ha allt av “det lilla extra”.  
 
Vinnande peppar och salt hane var en korrekt hane på alla vis, men jag hade önskat honom 
mer trimmad för dagen.  Svart vinnande hane var välvinklad, med ett tilltalande huvud och 
underbara rörelser.   
  
Tikarna imponerade stort, och bästa tikklassen var stor och innehöll en väldigt bra kvalitet 
enligt min åsikt. Samtliga damer, välvisade, välpresenterade och mycket trevliga i sitt sätt, 
hade de också alla en helt underbar exteriör. Veterantiken var i mycket fin form. 
 
Vinnande tiken var en riktig ”eye cathcher”, med ett välskuret huvud, underbart uttryck, 
välvinklad och med ett tilltalande steg med flyt i. Jag är säker på att hon skulle kunna vinna 
stort även utomlands. Tvåa bästa tik var i mina ögon väldigt nära, och det var egentligen små 
detaljer som avgjorde placeringarna denna dag.  
  
Härligt med bra stämning runt ringen, och trevlig mentalitet på nästan alla hundar.  
Jag hoppas verkligen fler får upp ögonen för er underbara ras, fler människor behöver en 
brukshund som riesen!  
 
Tack än en gång för att jag fick komma!  
 
Många hälsningar  
Jeanett Lemmeke 
 


