
Så här blev resultatet vid rasspecialen i Kopparbo 2019…….. 
 
Åter igen var dagen för årets rasspecial i Kopparbo samma dag som lägret senare startade med 
sedvanlig invigning – söndag 14 juli. Dömde gjorde Bo Skalin, för många välkänd som tidigare 
uppfödare av riesenschnauzer med kennelnamnet Hassan Hill´s.  
 
Antal anmälda hundar var totalt 42, fördelat på 7 RS svart i valpklass med fördelning 2 hanar och 5 
tikar, i officiell klass 3 RS p&s fördelat på 1 + 2 samt 32 RS svart fördelat på 9 + 23. 
 
Under Malous ledning fixades dagen innan allt med uppbyggnad och under utställningsdagen all 
fika- och grillförsäljning, samt sedan efterföljande nedplockning när allt var klart. Inte att 
förglömma Astrid och Svenn Eriks alltid fina hinkar med nyplockade blommor till varje ringhörn. 
Från mig ett Varmt Tack till alla ni som på olika sätt hjälpte till i uppbyggnad och under 
utställningen, ingen glömd – ni är alla en mycket viktig och uppskattad kugge i detta! För egen del 
har den officiella delen hanterats – förarbete, genomförande, redovisning.  
 
Dagen började med bedömning av valparna, där 5 av de anmälda var på plats. Ledsamt nog var de 
andra två förhindrade att delta på grund av skada.   
BIR och BIS Valp: Riezors Prinsess Gisla. Uppf Annica Löfqvist. Äg Irja Lassila.  
BIM Valp: Bounder´s Mean Mr. Mustard. Uppf/Äg Åsa Björk.  
 
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, där BIR och BIM slutligen 
blev: 
BIR: Charly Z Grodu Ksiazat Pomorskich. Uppf E. Krywan, Polen. Äg Eva Bergmann. 
BIM:  Riesen Artic´s Weila to Sweden. Uppf B. Pettersen/Ö. Storfjeld, Norge. Äg Eva Johannisson. 
 
Därefter följde bedömningen av de svarta, där BIR och BIM slutligen blev: 
BIR:  AngleRiesen´s Fit For Fight. Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Jan Lindenmo. 
BIM:  AngleRiesen´s Endless Love. Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Thérese Abrahamsson. 
 
Bästa hanhundsklass: 
1. AngleRiesen´s Fit For Fight (1 ÖKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Jan Lindenmo 
2. AngelRiesen´s Bright Brat (1 VETKK). Uppf/Äg Anita/Åke Angelryd. 
3. Riezors Spartacus (2 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Astrid Bergo Simensen. 
4. Riezors Quicksilver, CERT och Championat (1 BKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Jenny Viklund. 

 
Bästa tikklass: 
1. AngleRiesen´s Endless Love (1 CHKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Thérese Abrahamsson. 
2. AngleRiesen´s Elegant Girl (1 ÖKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Katrin Engström.  
3. Stablemaster´s Keep Sake (2 CHKK). Uppf Frances Fabergé, Finland. Äg Sofie/Kristian 
Lundström, Finland. 
4. AngleRiesen´s Famous For Ever (2 ÖKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Eva Norén Jonsson. 
 
I de officiella klasserna var det en lite ojämn spridning mellan könen med betydligt fler tikar, där 
den öppna klassen var störst med hela 10 hundar anmälda.  
 



I veteranklass deltog en hane och en tik, där båda fick CK. Båda veteranerna var i mycket fin form 
och visade att en riesen håller fint och vill vara med även upp i lite högre ålder! Kampen om BIS 
Veteran stod sedan mellan Anita och Åke Angelryds AngelRiesen´s Bright Brat (drygt 8 år) och 
Christina Österbergs Stablemaster´s Up To The Top (drygt 8 år), där då den förstnämnde blev den 
som tog segern.  
 
I Bästa hanhundsklass deltog de fem hanhundar som fått CK, där oplacerad blev Ultimate Giant Sir 
Lancelot (1 UKK), uppf Monika Sussman Pedersen/Lars Pedersen, äg Josefina Fransson.  
 
I Bästa tikklass deltog de åtta tikar som fått CK, där oplacerade blev Ultimate Giant Lady Bohemia 
(1 UKK), uppf Monika Sussman Pedersen/Lars Pedersen, äg Monika Pedersen, Happyriesen Pim 
Pim (3 ÖKK), uppf Yvonne Eriksson Bergman/Lena Källman Larsson, äg Lena Källman Larsson, 
Bounder´s Corona (4 ÖKK), uppf Åsa Bjöck, äg Taina Andersson samt Stablemaster´s Up To The 
Top (1 VETKK), uppf Frances Fabergé, Finland, äg Christina Österberg. 
 
Av de två möjliga grupperna i avelsklass deltog en grupp, HMS Princess Noomi Radinie med fyra 
avkommor ur en kombination – äg Monika Pedersen. En trevlig och jämn grupp som erhöll HP. 
 
Av de tre möjliga grupperna i uppfödarklass deltog samtliga. Dessa var kennel AngelRiesen´s - 
Anita/Åke Angelryd, kennel Riezors – Annica Löfqvist samt kennel Ultimate Giant – Monika 
Sussman Pedersen/Lars Pedersen. Tre mycket fina och jämna grupper, där samtliga erhöll HP och 
sedan placerades i nämnd ordning. 
 
Som extra krydda denna dag blev det också två championat. Riezors Quicksilver, som deltog i 
bruksklass, erhöll här sitt sista utställningscertifikat och blev därmed utställningschampion. 
Den nödvändiga exteriörmeriten – lägst Good - för brukschampionat var målet för Ekhöjdens Öza, 
som deltog i bruksklass och där erhöll kvalitetspris Good, uppf Anneli/Gunnar Skatt, äg Birgitta 
Sunnergren.  
 
För auktoriserade domare finns två olika alternativ att utöka sitt rasregister, via elev- och 
aspiranttjänstgöring eller via examination. Johan Andersson, som valt alternativet elev- och 
aspiranttjänstgöring, genomförde nu sin aspiranttjänstgöring och var mycket glad över 
möjligheten att få se och hantera så många hundar vid samma tillfälle. Susanne Swedjebrink hade 
valt examination, vilket genomfördes efter att bedömningen var avslutad och där Bo Skalin och 
undertecknad var examinatorer. Susanne har i många år varit en av våra ringsekreterare i 
Kopparbo, men i och med att hon nu blir auktoriserad på riesen är det inte längre tillåtet.  
 
Ett Varmt Tack vill jag rikta till våra fantastiska sponsorer som skänkte oss uppskattade priser - 
Hundprylar.com, Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben. Samtliga utställare fick något 
med sig hem, utöver de fina priser som fanns för de olika placeringarna.  
 
Jag vill också rikta ett Varmt Tack till våra idoga och kunniga ringsekreterare, Maj Johansson och 
Barbro Olsson. 
 
Ni som vill se den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata. 
     
SRSKs nästkommande rasspecial är i SSLOs regi på Botkyrka BK söndag den 8 september. Domare 
där är Per Lundström, en av våra ”nya” domare på vår ras och som i sin utbildning gjorde en del av 
denna på SSLOs rasspecial 2018.  

Brith Andersson 

http://www.skk.se/
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