
Så här blev resultatet vid rasspecialen SSLO 2017…….. 
 

Så var det dags för ännu en utställning i SSLOs regi, söndagen den 16 september. Även detta år på 
Norsborg Lokala Kennelklubbs fina område.  
 

Siv Jernhake var inbjuden att döma men dessvärre fick Siv ge återbud på grund av sjukdom, vilket 
hon var mycket ledsen över då hon sett fram emot att döma vår ras. Det blev då istället  
Cathrin L-Westin som dömde. Cathrin har tidigare själv haft riesen och följer intresserad vår ras. 
Efter en tid som domare valde Cathrin att vidareutbilda sig också för auktorisation på riesen. Sin 
aspiranttjänstgöring gjorde Cathrin i Kopparbo för Eva Liljekvist Borg, och fick därefter sin 
auktorisation. 
 
Totalt var 12 hundar anmälda, fördelat på 1 p&s i valpklass, 6 p&s samt 5 svarta i officiell klass. 
 

Dagen började som vanligt med valpklass, där p&s valpen glad och sprallig deltog i klass 4-6 mån, 
och där tilldelades HP, som resulterade i BIR och BIS:  
BIR/BIS Valp: Wondering Watson v d Telgthoeve. Uppf T E A Kroeske, NL. Äg Lena/Bert Linder.  
 

De officiella klasserna började sedan med p&s. Detta var nog första gången det var fler p&s 
anmälda än svarta.  
 
Fördelningen för p&s var två hanar och fyra tikar men tyvärr kom, på grund av olika 
omständigheter, endast två av dem till start. Båda var tikar, varav den ena i unghundsklass med för 
dagen Very Good och då utan CK.  Den andra tiken deltog i öppen klass och erhöll Excellent och 
CK.  Resultatet för p&s blev då: 
BIR: Silver Socks Ortenzia (1 ÖKK, 1 BT). Uppf Di Gesu´Roberto, IT. Äg Cathrine Löfgren.  
 

Så var det dags för de svarta där det denna gång enbart var tikar, varav fyra av de fem anmälda 
kom till start. Tikarna var anmälda i bruksklass, öppen klass samt championklass.  
 
Samtliga tilldelades Excellent med CK och resultatet i Bästa tikklass blev: 
1. Riezors Ice (1 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling. 
2. Dusko´s Bloody Amusing (1 CHKK). Uppf/Äg Helen Jerling. 
3. Kantberget´s Top Cool Sweet Angel (2 ÖKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Birgitta Wasserman. 
4. Riezors Athena (1 BKK, CERT). Uppf Annica Löfqvist. Äg Charlotte Olebro. 
 
Därefter följde så konkurrensen om BEST in SHOW, där resultatet blev: 
BIS 1: Riezors Ice. Uppf Annica Löfqvist. Äg Helen Jerling. 
BIS 2: Silver Socks Ortenzia. Uppf Di Gesu´Roberto, IT. Äg Cathrine Löfgren.  
 
Så följde den sedvanliga pappersexercisen och en trevlig dag var över. Varmt Tack till vår trogna 
ringsekreterare Yvonne, som så rutinerat tar hand om all ruljans i ringen. Och Varmt Tack till våra 
fantastiska sponsorer - Agria Djurförsäkring, Svenska Kennelklubben, Tumba Hund & Katt och 
Södertälje Hundhall - för fina priser.  
 

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

Brith Andersson 

http://www.skk.se/

