
Så här blev resultatet vid rasspecialen i Kopparbo 2015…….. 
 
Även detta år var dagen för årets rasspecial i Kopparbo samma dag som lägret senare på dagen 
startade med sedvanlig invigning – söndag 12 juli. Dagen började med mycket sol och värme och 
övergick mot de sista bedömningsklasserna till fullständigt skyfall! Oavsett detta var det som 
vanligt en go och glad stämning. Våra trogna ringsekreterare Titti Wickström och Susanne 
Swedjebrink såg som vanligt till att det hela flöt på i ringen.  
 
Vår domare i år var Mette Tufte från Norge. Totalt var det 41 hundar anmälda, fördelat på 8 RS 
svart i valpklass, 32 i officiell klass varav 30 kom till start, samt 1 peppar & salt i officiell klass. 
 
Mette bilade från Oslo och hade sin goda vän Aud Fossum med som ressällskap. Många av er 
känner nog igen Aud från hennes och maken Steins tidigare mångåriga uppfödning av riesen 
med kennelnamnet Musta Koira. Aud och Stein har även deltagit med sina hundar vid lägret i 
Kopparbo – som Aud sa ”för många år sedan”. Så detta besök blev lite av en nostalgitripp för 
henne. 
 
Dagen började med bedömning av de 8 valparna, där BIR och BIM blev: 
BIR: Bruksgården´s Tarraz. Uppf Annika/Jan Byfeldt. Äg Björn Nordvall.  
BIM: Kantberget´s Top Qace. Uppf/Äg Barbro Kantberg.  
 
Valpklass är en inofficiell del av utställningen och som vanligt var det ett glatt gäng valpar som 
intog ringen i sina respektive klasser. BIR valpen tävlade i 4-6 mån och BIM valpen i 6-9 mån. Nu 
kan ju valpar variera mycket beroende på var de är i sin utveckling. Mette var i alla fall nöjd med 
vad hon fick se och delade även ut HP (Hederspris) till 7 av dem. 
 
Efter valparna startade bedömningen av de officiella klasserna, där BIR och BIM slutligen blev: 
BIR:  Riezors Ice. Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling. 
BIM:  AngelRiesen´s A Buddy Baloo. Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Anna Jönsson. 
 
I år klev Riezors Ice, ”Zookie” till vardags, och Helen upp ett steg högre - från att 2014 bli BIM till 
att i år bli BIR. 
 
Bästa hanhundsklass: 
1. AngelRiesen´s A Buddy Baloo (1 BKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Anna Jönsson. 
2. Kantberget´s Limited Edition (1 ÖKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Karin Rye. 
3. Riezors Wolf (2 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Svenn Erik Simensen. 
4. AngelRiesen´s Bright Brat (1 CHKK). Uppf/Äg Anita/Åke Angelryd.  

 
Bästa tikklass: 
1. Riezors Ice  (1 ÖKK).  Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling. 
2. Dusko´s Bloody Amusing (1 CHKK). Uppf/äg Helen Jerling.  
3. Mariesen´s Duchess Lollypop, CERT, (1 BKK). Uppf/äg Marie/Anders Ekholm. 
4. Kantberget´s Top Cool Sweet Angel (1 UKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Birgitta Wasserman. 
 
I de officiella klasserna var det en jämn spridning över båda könen, 14 hanar och 16 tikar, med 
hundar anmälda i samtliga klasser.   
 
Ett KEP (Can not be judged) delade Mette ut till Huldervangåsens Jahva på grund av för dagen 
för kort pälslängd. Jahva deltog i öppen klass och fick i övrigt en fin kritik. Pappa Vidar Haarberg 
berättade att han hade förvarnat sin dotter Hanna Karoline att Jahvas päls nog var lite för kort 



för att delta vid utställning. Hanna Karoline var ändå nöjd med dagen och vi välkomnar Jahva 
med matte tillbaka igen nästa år - med en lite bättre pälslängd.     
 
I veteranklass var Britt-Marie Israelssons båda veterandamer anmälda. Till start kom denna gång 
dock enbart Bribories Honey Love, nu drygt 10 år och i fin form. Uppf och ägd av Britt-Marie. 
Mette tilldelade ett Excellent, för dagen utan CK, och de blev då även Bästa Veteran. 
 
Av de totalt 20 hundar som i kvalitetsbedömningen erhöll Excellent delade Mette även ut totalt 
12 CK (Certifikatkvalitet), sju i hanhundsklass resp fem i tikklass.  
 
I Bästa hanhundsklass deltog de sju hanar som fått CK, där AngelRiesen´s Double Trouble  
(1 JKK) uppf Anita/Åke Angelryd, äg Mattias Blomstrand, Caranina´s Crazy Black Cody (2 JKK) 
uppf Nina Gjödinseter, äg Helle Ibsen samt Kantberget´s Top Cool Black Hunter (1 UKK), uppf 
Barbro Kantberg, äg Kerstin Ketti, blev oplacerade . 
 
I Bästa tikklass deltog de fem tikar som fått CK, där Mariesen´s Baronessa, (2 CHKK). Uppf/äg 
Marie/Anders Ekholm, blev oplacerad. 
 
Certifikat delas ut i Bästa hanhundsklass resp Bästa tikklass. I hanhundsklassen var vinnaren 
redan ”fullcertad” och får då inte ta emot fler certifikat. Nu väntar vi på att Anna och Buddy 
Baloo ska fixa nästa bruksmerit och nå själva utställningschampionatet. Vi håller tummarna!  
Av övriga hanar hade 2:an och 3:an för dagen inte den nödvändiga bruksmeriten, 4:an är redan 
utställningschampion och får då inte ta emot fler certifikat. Därför kunde det inte delas ut något 
certifikat i Bästa hanhundsklass.  
 
I Bästa tikklass blev det Mariesen´s Duchess Lollypop (1 BKK), uppf/äg Marie/Anders Ekholm 
som fick certifikatet. Detta blev deras andra utställningscertifikat. 
 
Av de tre möjliga grupperna i uppfödarklass deltog slutligen två. Dessa var kennel AngelRiesen´s 
- Anita/Åke Angelryd samt Kantberget´s – Barbro Kantberg. Båda grupperna erhöll HP och 
placerades sedan i nämnd ordning. 
 
När himlen hade öppnat sig och regnet fullständigt vräkte ner var det så dags för den enda p&s 
hunden som var anmäld. Altibo´s Hunter, uppf Camilla Johansson, äg Ingrid Freij, deltog i öppen 
klass. Mette tilldelade Hunter ett Excellent i kvalitet, för dagen utan CK. På grund av vädret hade 
tyvärr många av åskådarna lämnat och fick då inte se Hunter glatt visa upp sig tämligen oberörd 
av regnet.  
 
Tack alla ni som på olika sätt innan och under denna rasspecial i Kopparbo har bidragit till att 
det blev den fina dag det blev – både funktionärer och utställare. Nu kan vi ju dessvärre inte 
råda bot på vädrets makter. Jag är imponerad av er som ”dyngblöta” men oberörda var inne i 
ringen med era hundar då det regnade som värst. Det är vad som utmärker riesenfolk det!  
 
Tack till våra sponsorer som skänkte uppskattade produkter - Halla Foder, Hundprylar.com samt 
de två nytillkomna sponsorerna Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben.  
 
Läs även den domarrapport som Mette har skrivit. Ni som vill se den totala resultatlistan kan 
hitta denna via www.skk.se, Hunddata. 
      
Nästkommande rasspecial är i SSLOs regi på Tyresö BK söndag den 13 september, domare är 
Thord Byström. Presentation av Thord samt information om anmälan till utställningen hittar ni i 
RiesenNytt nr 2/2015 samt via länken till SSLOs hemsida. Vi ses väl där!          // Brith Andersson 

http://www.skk.se/

