
Så här blev resultatet vid rasspecialen i Kopparbo 2016…….. 
 
Även detta år var dagen för årets rasspecial i Kopparbo samma dag som lägret senare på dagen 
startade med sedvanlig invigning – söndag 17 juli.  
 
Ernst Theisen, Tyskland, var inbjuden att döma detta år, vilket Ernst såg fram emot att få göra – 
och att få ta del av vårt fantastiska läger.  Några veckor innan utställningen blev jag kontaktad av 
Ernsts hustru, som berättade att Ernst fått en infarkt. Han mådde under omständigheterna bra 
men var av sin läkare tillsagd att inte resa runt och döma under sommaren och höst. I det hela var 
det skönt och få höra att det var en god prognos för honom. 
 
Den som dömde de 38 hundarna blev då Merete Staehr-Nielsen från Danmark. Merete är själv 
uppfödare på dvärgschnauzer, är auktoriserad på samtliga schnauzer-/pinscherraserna samt då 
våra riesenschnauzers. Sin auktorisation på RS fick Merete klar i december 2015. 
 
Anmälda hundar var 2 RS svart i valpklass, 35 i officiell klass samt 1 peppar & salt i officiell klass. 
 
Kopparbo är inte den ”enklaste” platsen geografiskt att ha utställning på. Domare som inte bor på 
avstånd att köra egen bil kommer via flyg till Stockholm. Vilket innebär att jag, eftersom jag bor i 
utkanten av Stockholm, hämtar och lämnar vid Arlanda flygplats. Detta i sin tur innebär att jag då 
inte kan hjälpa till med arbetet att göra klar ringen, resa tält, mm, på utställningsplatsen. Till att 
ordna och organisera detta har klubben fått fantastisk hjälp av Lotta Persson.  
 
Från mig ett Varmt Tack till alla ni som på olika sätt hjälpte till inför och under utställningen, ingen 
glömd – ni är alla en mycket viktig och uppskattad kugge i detta!  
 
Dagen började med bedömning av de 2 valparna, enbart tikar, där båda deltog i klass 6-9 
månader: 
 
Bästa tikvalp, BIR Valp och BIS Valp: Giant Connections Chott-Ans Angel. Uppf Christina Norrman. 
Äg Charlotte Orre.  
Bästa tikvalp 2: Rissies Itzi. Uppf Gunilla Stahre. Äg Anna Hammar 
 
Efter detta startade bedömningen av de officiella klasserna, där BIR och BIM slutligen blev: 
 
BIR och BIS:  Kantberget´s Limited Edition. Uppf Barbro Kantberg. Äg Karin Rye. 
BIM:  Kantberget´s Go For Gold. Uppf Barbro Kantberg. Äg Christin Karlsson. 
 
Bästa hanhundsklass: 
1. Kantberget´s Limited Edition, CERT (1 BKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Karin Rye. 
2. Koxpomonas Europe Cruiser (2 CHKK). Uppf Gunilla Kornberg. Äg Inger Kjellberg. 
3. AngelRiesen´s Bright Brat (1 CHKK). Uppf/Äg Anita/Åke Angelryd. 
4. AngelRiesen´s Double Trouble (1 ÖKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Mattias Blomstrand. 

 
Bästa tikklass: 
1. Kantberget´s Go For Gold (1 ÖKK).  Uppf Barbro Kantberg. Äg Christin Karlsson. 
2. Riezors Ice  (2 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling. 
3. Mariesen´s Duchess Lollypop, CERT, (1 BKK). Uppf/äg Marie/Anders Ekholm. 
4. Kantberget´s Amazing Black Elin, R-CERT (2 BKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Lilith Sarapik. 



I de officiella klasserna var det en jämn spridning över båda könen, 18 hanar och 17 tikar fördelat 
på samtliga klasser.   
 
I veteranklass var den en hane och två tikar anmälda, där alla tre fick CK. Samtliga var i mycket fin 
form och visade att en riesen håller fint och vill vara med även upp i hög ålder! Kampen om BIS 
Veteran stod sedan mellan Nina Oftedals Lukas (10 år)och Gunilla Kornbergs Koxpomonas Always 
Lovebite (8 år), där då den senare efter lite ”kämpande” blev den som tog segern.  
 
I Bästa hanhundsklass deltog de sju hanar som fått CK, där oplacerade blev AngelRiesen´s Dream 
of Just For Fun (2 ÖKK) uppf Anita/Åke Angelryd, äg Lan Lindemo, Lukas (1 VETKK) uppf Siri 
Hognestad, äg Nina Oftedal samt Loodundrets´s Archimedes (2 BKK), uppf Petra Magnusson, äg 
Stefan Olsson. Den senare, som har bruksmerit, erhöll reserv certifikatet (R-CERT). 
 
I Bästa tikklass deltog de nio tikar som fått CK, där oplacerade blev AngelRiesen´s Endness Love  
(1 UKK), uppf Anita/Åke Angelryd, äg Therérese Abrahamsson, Kantberget´s Top Cool Sweet Angel 
(3 ÖKK), uppf Barbro Kantberg, äg Birgitta Wasserman, Stablemaster´s Keep Sake (4 ÖKK), uppf 
Frances Faberge, äg Sofie/Kristian Lundström, Koxpomonas Always Lovebite (1 VETKK), uppf/äg 
Gunilla Kornberg samt Fara de Nigraderma (2 VETKK), uppf A San Juan Ruiz, äg Britt-Marie 
Israelsson. 
 
Av de två möjliga grupperna i uppfödarklass deltog båda två. Dessa var kennel Kantberget´s – 
Barbro Kantberg samt AngelRiesen´s - Anita/Åke Angelryd. Två mycket fina och jämna grupper, 
där båda erhöll HP och placerades sedan i nämnd ordning. 
 
Så var det dags för den enda p&s hunden som var anmäld. Silver Socks Ortenzia, uppf Roberto Di 
Gesú, äg Eva Bergman, deltog i junior klass. En trevlig liten tik som Merete gav ett Excellent i 
kvalitet, för dagen utan CK.  
 
I och med att det inte blev något BIR på p&s blev det så BIR svart, Kantberget´s Limited Edition 
som blev Best in Show på Kopparbo 2016. 
 
Jag vill också rikta ett Varmt Tack till våra trogna ringsekreterare, Titti och Susanne, som nu har 
gjort detta ett antal år! 
 
Varmt Tack till våra fantastiska sponsorer som skänkte oss uppskattade produkter - Halla Foder, 
Hundprylar.com, Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkring. Samtliga utställare fick något 
med sig hem, utöver de fina priser som fanns för de olika placeringarna. Vi tackar även Halla Foder 
för att, utöver foderpriser, så generöst förse oss med ringband, kritiklappar och nummerlappar. 
 
Så var denna dag slut, och efter lite mat styrde så jag och Merete mot Arlanda. Allt gick väl och 
Merete kom i god tid till sin flight. 
 
Läs även den domarrapport som Merete har skrivit. Ni som vill se den totala resultatlistan kan 
hitta denna via www.skk.se, Hunddata.      
 
Nästkommande rasspecial är i SSLOs regi på Norsborgs Lokala Kennelklubb söndag den 11 
september, domare där är Jeanett Lemmeke.  
 

Brith Andersson 

http://www.skk.se/

