
Några ord efter utställningen i Kopparbo från er domare. 
 
Jag vill börja med att tacka för inbjudan att döma er rasspecial i Kopparbo. För mig väckte 
detta domaruppdrag en hel del minnen. Det var på en av rasklubbens utställningar 1995 som 
jag gjorde min tjänstgöring och sedan blev auktoriserad domare för riesen, och jag har 
tidigare i många år ställt ut mina riesen på klubbens utställningar. Då var det runt 100 
hundar som deltog, men jag är mycket glad för det stora antalet som deltog i år och att båda 
färgerna var representerade.  
 
Allmänt hade hundarna ett trevligt temperament och där var ingen som var lite ”blyg”. I snitt 
en hög och jämn kvalitet, många hundar med fin typ och bra proportioner, trevliga huvuden 
och bra päls i färg och kvalitet. Där var några hundar som kunde vara lite mer elegant 
trimmade och med lite mindre benhår.  
 
Även om jag idag inte längre har riesen försöker jag att följa rasen både här hemma och vid 
domaruppdrag i andra länder.  Jag ser att uppfödarna har gjort ett fantastiskt bra jobb med 
rasen, en ras blir aldrig bättre än sina uppfödare. Men en uppfödare är också beroende av 
aktiva valpköpare, och det vet jag att det finns inom denna härliga ras. Men - det är synd att 
fler inte visar den här underbara rasen också på SKKs utställningar, nu när det finns så många 
hundar med så hög kvalitet.  
 
Johan Andersson, min domaraspirant, uppskattade möjligheten att kunna göra sin 
aspiranttjänstgöring i Kopparbo med så många bra hundar och båda färgerna. I och med det 
blev det en person till som hanterade hundarna. Jag vill tacka er för det, och också tacka de 
som efteråt ingick i Susanne Swedjebrinks examination.    
 
Tack för en mycket fin och trevlig dag - och bra jobbat! 
Bo Skalin 
 


