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Så här blev resultatet i Vårgårda...
Rasspecial i Vårgårda med Riesen i Väst/RIV som arrangör söndagen den 26 
maj, sedvanligt på Tånga Hed.  En härlig dag med strålande solsken, trevliga 
och kunniga funktionärer, glada och trevliga 2- respektive 4-benta deltagare. 

Dömde de 25 anmälda hundarna gjorde Torbjörn 
Skaar, denna gång deltog enbart svarta represen-
tanter för vår ras. Torbjörn fick glädjen att dela 
ut både hanhunds certifikat och tik certifikat, 
samt även att medverka till ett bruksprovscham-
pionat. Därtill även medverka till att två hun-
dar blev korade i och med godkännande i den 
exteriörbeskrivning som gjordes efter att ras-
bedömningen var klar.

BIR
Dusko´s Bloody Amusing. Uppf/äg Helen Jerling. 

BIM
Dusko´s Dusk To Dawn. Uppf/äg Helen Jerling.

Bästa hanhundsklass:
1.  Dusko´s Dusk To Dawn (1 CHKK)
2.  Dusko´s Dark Angel (1 ÖKK).  Uppf  Helen Jerling. Äg Maraie Arliden Öhrman
3.  Limerocks´s Giant-Atlas (2 CHKK). Uppf/äg Ann/ Per Erlandsson
4.  Mariesen´s Blixt (2 ÖKK). Uppf  Marie/Anders Ekholm. 
Äg Ulla Thorstensson/Charlotte Orre.
Oplacerad med CERT, Sagafossen´s Brask (1 B/J KK). Uppf  Katrin Espedalen, Norge.
Äg Arnt Reiten/Tina Ulverud, Norge.

Bästa tikklass:
1. Dusko´s Bloody Amusing (1 ÖKK)
2. Mariesen´s Baronessa, CERT (1 B/J KK). Uppf/Äg Marie/Anders Ekholm 
3. Limerock´s Cold As Champagne (2 ÖKK). Uppf/Äg Ann Erlandsson
4. Bikini Hajko-Nerita (1 JUNKK). Uppf  Hajko Agnieszka, Polen. Äg Ann Lönnberg.

Pekka Steenari visade sin Åkerblommans Åska i bruksklass, med omdömet Very Good i kvalitets-
bedömningen och placering 2 i konkurrensen (2 B/J KK). Som exteriörmerit för bruksprovschampi-
onatet krävs lägst omdömet Good i kvalitetsbedömningen. Så Åskas Very Good räcker till mer än väl. 
Pekka skulle jobba och åkte direkt efter B/J klassen var klar, men han fick vända och komma tillbaka 
för att tillsammans med Åska bli uppmärksammade med gratulation och present i ringen.

Att det finns en ”kommande generation” var tydligt - flertalet av hundarna i juniorklass respektive 
unghundsklass inom båda könen erhöll kvalitetsomdömet Excellent. 

Läs även den domarrapport som Torbjörn har skrivit.
Brith Andersson

PS. Ni som vill se den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.

SRSK UTSTÄLLNING & TÄVLING

BIR LPI RLD N SE V-11 Dusko´s Bloody Amusing Uppf/Äg. Helen Jerling
BIM NO UCH Dusko´s Dusk To Dawn Uppf/Äg. Helen Jerling”
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SRSK UTSTÄLLNING & TÄVLING

Domarrapport från Vårgårda Riesenschnauzer Special
Tack för inbjudan att döma er special igen 10 år senare. 
Var mycket nyfiken på att se hur mina hundar skulle 
vara. Kommer ihåg för 10 år sedan när jag hade när-
mare 70 hundar anmälda. Att jag var överaskad över 
hur många fina hundar det var då. Jag hade 25 hun-
dar anmälda under mig och genomsnittet var mycket 
högre än jag är van att få på Kennelklubb utställningar. 
Varför visas inte dessa fina hundar på SKK utställnin-
gar? Två bröder var Bästa hane 1 och 2 och Bäst blev 
No U CH Dusko´s Dusk To Dawn och tvåa Duskos 
Dark Angel. Två mycket välbyggda härliga hanhundar. 
Certifikat gick till Norge, Korad Sagafossens Brask.  
Bästa tik blev hanarnas äldre helsyster LPI RLD N SE 
V-11 Dusko´s Bloody Amusing, som är en välbyggd 
tik som ägde ringen när hon rörde sig. Certifikat gick 
till 2 BT från Bruksklass Mariesen´s Baronessa. IPO/

BHPI, IPOI, IPOII, IPOIII, Korad Åkerblommans 
Åska blev brukschampion idag vilket hedrades i ringen 
med stolt husse. Efter bedömningen gjorde jag med 
Brith som sekreterare 2 exteriörbeskrivningar och båda 
blev godkända, samt Korade om jag inte minns fel. 
Det var trevligt att få göra exteriörbeskrivning. Kanske 
något för våra udda raser inom SKK. 
Vill tacka till arrangörerna för en mycket väl genom-
förd gemytlig utställning och en mycket lyxig hemlagad 
lunch. Tack till Brith som körde mig fram och tillbaka. 
Jag har än en gång fått uppleva att det finns fina Risen-
schnauzer i Sverige och blir glad eftersom det är min 
favorit Brukshund. Tack till alla utställare som kom 
och hoppas ni hade en lika trevlig dag som jag.

Torbjörn Skaar




