
 
 

Så här blev resultatet vid rasspecialen i Kopparbo 2018…….. 
 

Som vanligt var dagen för årets rasspecial i Kopparbo samma dag som lägret senare på dagen 
startade med sedvanlig invigning – söndag 15 juli. Ernst Theisen, Tyskland, var inbjuden att döma 
detta år. Tidigare har Ernst varit ordförande i den tyska specialklubben PSK/Pinscher-Schnauzer-
Klub och då även ordförande i ISPU/Internationale Schnauzer Pinscher Union.  
 

Ernst var inbjuden att döma redan 2016, men några veckor innan utställningen blev jag kontaktad 
av Ernsts hustru som meddelade att han på grund av sin hälsa var tillsagd av sin läkare att inte resa 
runt och döma under den sommaren.  
 
Nu är Ernst i full gång igen och glad för att han nu kunde komma och döma hos oss. Ernst anlände 
med flyg till Arlanda. Vi har träffats tidigare i ISPU sammanhang, men för säkerhets skull fick min 
Isett följa med som ”kännetecken” in i ankomsthallen. Fungerade alldeles utmärkt! Där var även 
andra som tyckte det var trevligt att träffa en glad riesen. 
  
Antal anmälda hundar var 1 RS svart i valpklass, 30 i officiell klass samt 4 peppar & salt i officiell 
klass. 
 

Dagen började med bedömning av den enda anmälda valpen, en tik, som deltog i klass 4-6 
månader. BIR Valp och BIS Valp: Dusko´s Embrace. Uppf/Äg Helene Jerling.  
 

Efter detta startade bedömningen av de officiella klasserna, där BIR och BIM slutligen blev: 
 

BIR:  Riezors Spartacus. Uppf Annica Löfqvist. Äg Astrid Bergo Simensen NO. 
BIM:  AngelRiesen´s Elegant Girl. Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Katrin Engström. 
 

 Bästa hanhundsklass: 
1. Riezors Spartacus (1 JUNKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Astrid Bergo Simensen NO. 
2. AngelRiesen´s Bright Brat (1 CHKK). Uppf/Äg Anita/Åke Angelryd. 
3. AngelRiesen´s Fit For Fight (1 UKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Jan Lindenmo. 
4. Stablemaster´s Ninja (1 ÖKK). Uppf Frances Fabergé. Äg Uppf & Sofie Lindström. 
 

Bästa tikklass: 
1. AngelRiesen´s Elegant Girl (ÖKK). Uppf Anita/Åke Angelryd. Äg Katrin Engström. 
2. Bounder´s I Want You, CERT (1 BKK).  Uppf Åsa Björck. Äg Lena Harmsund. 
3. Kantberget´s Amazing Black Elin, R-CERT (2 BKK). Uppf Barbro Kantberg. Äg Lilith Sarapik. 
4. Bruksgården´s Unnie (1 UKK). Uppf Annica/Jan Byfeldt. Äg Ingemar Bjurö. 
 

I de officiella klasserna var det en jämn spridning över båda könen, 14 hanar och 16 tikar fördelat 
på samtliga klasser, varav fyra hanar resp sju tikar anmälda i bruksklass.   
 

I Bästa hanhundsklass deltog två hundar från bruksklass som blev oplacerade, men som tilldelades 
certifikat och reservcertifikat. Det var Carlshill´s Greven (1 BKK) som fick CERT, uppf 
Agneta/Stellan Guhrén, äg Kent Karlsson. Samt Lennox Lewis Goldest Danubius (2 BKK) som fick 
R-CERT, uppf Petra Rohlenova CZ, äg Monika Herzberg. 
 

En grupp deltog i uppfödarklass. Detta var kennel AngelRiesen´s - Anita/Åke Angelryd. En mycket 
fin och jämn grupp som erhöll HP. 
 

Så var det dags för p&s, där två av de fyra anmälda hundarna fanns på plats.  



 
 

En intensiv telefonkontakt skedde med den tyska ägaren till de andra två hundarna, som även 
skulle delta under lägerveckan. De hade fått förhinder på vägen och dessutom kört fel och befann 
sig nu en bra bit från Kopparbo. Det blev lite oroligt avseende tid då Ernst hade flyg att passa från 
Arlanda. Efter att ha avvaktat en stund bestämdes i kontakt med ägaren att vi inte skulle vänta 
längre utan fortsätta bedömningen.  
 
De två p&s som fanns på plats var en hane och en tik, anmälda i öppen klass där båda tilldelades 
Excellent med CK. BIR och BIM blev: 
 
BIR:  Mottled´s Dealer. Uppf Eva Bergman. Äg Cathrine Löfgren. 
BIM:  Baronessa vom Michel. Uppf Ulrike Tessmann-P, DE. Äg Anneli Kristensen. 
 
Så trevligt att det i år fanns BIR hundar i både svart och p&s. Det gjorde att det kunde bli en 
konkurrensbedömning i Best in Show, där resultatet blev: 
 

BIS-1: Riezors Spartacus. Uppf Annica Löfqvist. Äg Astrid Bergo Simensen NO 
BIS-2:  Mottled´s Dealer. Uppf Eva Bergman. Äg Cathrine Löfgren. 
 
Det förenklade för alla att Ernst, som har engelska som andraspråk, valde att döma på engelska 
istället för på tyska. Jag vill rikta ett Varmt Tack till våra ringsekreterare, som detta år var Titti 
tillsammans med Barbro Olsson där Barbro var den som skrev kritikerna.  
 
Jag vill också rikta ett Varmt Tack till våra fantastiska sponsorer som skänkte oss uppskattade 
produkter att dela ut; Hundprylar.com, Svenska Kennelklubben och Agria Djurförsäkring. Samtliga 
utställare fick något med sig hem, utöver de fina priser som fanns för de olika placeringarna.  
 
Efter lite mat var det dags att starta bilen och köra mot Arlanda. Allt gick väl och Ernst kom i god 
tid till sin flight. 
 
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 den 16:e september, 
domare där är Charlotta Melin.  
 

Brith Andersson 

http://www.skk.se/

