Så här blev resultatet vid rasspecialen hos SSLO 2016……..
Vilken dag det blev – söndag den 11 september – med både utställning och lydnadsprov!
Detta år var det Norsborgs Lokala Kennelklubb som var platsen för både utställning och
lydnadsprov. En plats som var utmärkt för detta. Mycket fina planer, en liten fin klubbstuga och
tillräckligt med parkeringsplatser.
Sista året med nuvarande regelverk för lydnadsprov gjorde att totalt 38 hundar, spridda över
samtliga klasser, var anmälda. En anmälningssiffra som nog tog Kerstin, m fl ”lite på sängen”, men
som efter lite planerande resulterade i en väl utförd och trevlig tävling. Mer om denna finns på
SSLOs hemsida.
Till utställningen var det totalt 18 hundar anmälda. Historisk då det var lika många p&s som svarta!
Dömde gjorde Jeanett Lemmeke, som har sin bakgrund inom brukshundarna i en långvarig
uppfödning av dobermann under kennelnamnet Jean Dark. Detta var Jeanetts debut att döma RS.
Anmälda hundar var fem p&s i valpklass, fyra p&s i officiell klass samt 9 svarta i officiell klass.
Dagen började med bedömningen av p&s valparna. Fem anmälda, samtliga i klass 4-6 månader,
men där en hane och en tik inte deltog.
Som vanligt kan vad som helst hända när busiga och glada valpar intar ringen! Resultatet blev
sedan slutligen:
Bästa hanvalp, BIR Valp och BIS Valp: Zantanas Licketysplit The Keyplayer. Uppf Mona/Lars-Erik
Uddenholm & Karin Björklund. Äg Mona Uddenholm.
Bästa tikvalp, BIM Valp: Zantanas A Fifth Harmony Of Grey. Uppf Mona/Lars-Erik Uddenholm &
Karin Björklund. Äg Eva Bergman.
Bästa tikvalp 2 (utan HP): Baronessa vom Michel. Uppf Ulrike Tessman-P. Äg Anneli Kristensen.
Lilla Baronessa, som precis hade klivit över 4 månaders strecket, kom för inte så länge sedan till
Sverige och pappa Altibo´s Ibor.
Det var snudd på att det hade blivit en uppfödargrupp med p&s valpar från kennel Zantanas. För
detta krävs att fyra hundar ingår i gruppen, och då två av syskonen inte deltog blev det inte så.
Mona och Lasse var glada ändå och gladde sig över ett glatt gäng valpar.
Efter detta startade bedömningen av de officiella klasserna för p&s, där BIR slutligen blev
Mottled´s Dizzel Dazzel, uppf Eva Berman, äg Susanne Rengren. I den öppna klassen deltog även
brorsan Mottled´s Dealer, äg Cathrin Löfgren, som erhöll Excellent i kvalitet men utan CK.
Innan dess bedömdes unghunden Charly Z Grodu Ksiazat Pomorskich, uppf Ewa Krywan, äg Eva
Bergman. En mycket lovande unghund som för dagen erhöll Very Good i kvalitet.
Ensam tik var Silver Socks Ortenzia, uppf Roberto Di Gesú, äg Eva Bergman, och som deltog i
junior klass. Nu lite mer hemtam i ringen men ännu ung och lite kvar att utveckla, erhöll Excellent i
kvalitet men utan CK.

Så efter detta startade sedan bedömningen av de svarta, där BIR och BIM slutligen blev:
BIR: Riezors Ice. Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling.
BIM: Kantberget´s Limited Edition. Uppf Barbro Kantberg. Äg Karin Rye.
Bästa hanhundsklass:
1. Kantberget´s Limited Edition, CERT (1 BKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Karin Rye.
Detta var det tredje certet, och efter att den 28/8 vid bruksprov ha blivit uppflyttad till högre klass,
innebar det även ett utställningschampionat!
2. Riesen Artic´s Huckleberry Finn (1 ÖKK). Uppf Börge Pettersen & Öivind Storfjeld. Äg Kerstin
Macke Eriksson. (Här blev jag lite nostalgisk då min östtyska tik Xinga vom Erlengrund finns med i femte
led på pappasidan).

Totalt deltog fyra hanar, varav en i bruks klass och övriga i öppen klass. Övriga hanar i öppen klass
erhöll Very Good i kvalitetspris, AngelRiesen´s Double Trouble, som denna dag visade sig med lite
av “slyngelattityd”, Quilingens Första Grey, vars matte för första gången var handler och som
gjorde detta på ett utmärkt sätt.
Bästa tikklass:
1. Riezors Ice (1 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling.
2. Kantberget´s Top Cool Sweet Angel (2 ÖKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Birgitta Wasserman.
3. Riezors Stinger (1 CHKK). Uppf/äg Annica Löfqvist.
4. Riezors Athena (3 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Charlotte Olebro.
Fem tikar deltog där samtliga erhöll CK. Den som till slut blev oplacerad i bästa tikklass var
veteranen Duskos Bell of the Ball, 9 år gammal. Detta är också mamman till de hundar från kennel
Riezors som deltog. Så roligt att också på denna utställning få se en så fin och välbevarad veteran!
Såsom ensam veteran och med CK, blev så denna ädla dam även BIS Veteran.
Så fick vi en tävling om Best in Show, då vi hade BIR i båda våra raser, vilket gladde oss alla!
Den av åskådarna väl påhejade kampen stod så mellan Riezors Ice, som slutligen tog hem BIS 1,
och Mottled´s Dizzel Dazzel, som då blev BIS 2.
Vad vore denna utställning utan vår trogna ringsekreterare Yvonne Kekkonen. Yvonne har nu
jobbat vid SSLOs utställning i ett antal år – och vi hoppas att det blir många till!
Våra sponsorer hade mycket generöst skänkt uppskattade produkter som gjorde att ingen åkte
hem tomhänt. Förutom en ”goodie bag” till samtliga med olika saker från sponsorerna, fanns det
även något till samtliga placeringar. Varmt Tack till Tumba Hund & Katt, Södertälje Hundhall, Agria
Djurförsäkring, Universitetsdjursjukhuset vid SLU, Svenska Kennelklubben samt Filmkedjan i
Tumba och AKs Hundleksaker.
Läs även den domarrapport som kommer att komma från Jeanett när denna läggs ut. Ni som vill se
den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.
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