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Så här blev resultatet vid rasspecialen SSLO 2021…….. 
 

Äntligen kunde SRSK genomföra en rasspecial igen! Senast var Kopparbo 2019, och som vi har 
längtat till den här dagen. Nu kunde vi träffas i SSLOs regi på Botkyrka BK söndagen den  
12 september.  
 
En utställning som blev historisk, då det denna gång deltog representanter för tre färger. Detta då 
kennelklubben i Tyskland, som är hemland för vår ras och som har ansvar för rasens standard, har 
ansökt och fått beviljat hos FCI (den internationella huvudorganisationen) att också färgen svart & 
silver ska vara en godkänd färg på riesenschnauzer. Ett beslut som trädde ikraft den 1 juli i år. 
 

Dömde gjorde Johan Andersson (presentationen finns på srsk.se), som sedan sin 
aspiranttjänstgöring på Kopparbo 2019 pga pandemin inte hade fått tillfälle att döma vår ras i 
Sverige innan SSLOs utställning.  
 

Så roligt att där var så många hundar anmälda. Totalt 32 fördelat på fem i valpklass (fyra 
peppar&salt, en svart), och i officiell klass två peppar&salt, fem svart&silver samt 20 svarta. 
 

Som vanligt började dagen med valparma. Av de fyra p&s, anmälda i klass 6-9 mån, kom de två 
tikarna till start och där delades ut ett HP. Den svarta tikvalpen var lite yngre och deltog i klassen 
4-6 mån, där hon fick HP. 
 

För valparna blev så resultatet: 
BIR svart och BIS Valp: Giant Connection Find My Chevrolet. Uppf Christina Norrman. Äg Jennie & 
Ulrika Hjort. 
BIR p&s och BIS-2 Valp: Zantanas A Elegant Girl. Uppf Mona & Lars-Erik Uddenholm. Äg Rigmor 
Robért.  
 

Efter de busiga valparna startade bedömningen av de officiella klasserna med p&s, där båda 
hundarna gick i öppen klass. Hanen Riesen Artic´s Xstra Special Kasper erhöll Excellent i kvalitet 
men utan CK. Tiken Riesen Artic´s Weila to Sweden erhöll Excellent i kvalitet och med CK, och blev 
då också BIR. 
 

Nästa på tur var s&s, som startade med en hane i juniorklass. Firesilver Holms, 15 mån gammal, 
erhöll Excellent i kvalitet och fick även CK. I öppen klass var två hanar anmälda, varav enbart 
Grumpy von der Eilenriede deltog, och erhöll Excellent i kvalitet med CK.  
 

Resultatet i Bästa hanhundsklass blev sedan: 
1. Grumpy von der Eilenriede (1 ÖKK). Uppf Maja Eichhorn, Tyskland. Äg Niklas Liljehag.  
2. Firesilver Holms (1 JunKK). Uppf A. Tomofeev, Ukraina. Äg Mona Uddenholm. 
 

Därefter kom s&s tikar med två kullsyskon anmälda i juniorklass, där båda erhöll Very good i 
kvalitet. I konkurrensen placerades Firesilver Isabelle Zantana som 1:a före systern Firesilver 
Indra. 
 

I och med att det då inte blev någon Bästa tikklass, blev så Grumpy von der Eilenriede även BIR. 
 

Så var det start för de svarta. Antal hanar var totalt sex, fördelat på fyra i öppen klass och en i 
vardera junior- resp unghundsklass, där de som deltog i de två yngre klasserna båda två erhöll 
Excellent i kvalitet med CK.  
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I öppen klass erhöll Happyriesen Red Tarragon, 22 mån och yngst i den klassen, Very Good i 
kvalitet och Ultimate Giant Brosnan erhöll Excellent utan CK. 
 
Så här blev slutligen resultatet i Bästa hanhundsklass: 
1. Xclusive Edition von der Talmühle (1 ÖKK). Uppf Gerhard Weilbacher, Tyskland. Äg Karin Rye.  
2. Riezors Floki (2 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Eva Strauss. 
3. AngelRiesen´s Giant Schnauzer (1 UKK). Uppf Anita & Åke Angelryd. Äg Martina Helly. 
4. Happyriesen Handsome Rock Crystal (1 JunKK). Uppf Yvonne Eriksson Bergman & Lena Källman 
Larsson. Äg Catharina Sjöberg. 
 
När det sedan blev dags för tikarna fanns samtliga utom en på plats. 13 tikar fördelat på junior-, 
unghund-, öppen- och veteranklass. I Juniorklass deltog tre tikar, som samtliga erhöll Very Good i 
kvalitet, med Ultimate Giant Dona Beauty som 1:a i konkurrensen. Bribories Oj En Till Wiza var 
ensam i unghundsklass, där hon erhöll Excellent i kvalitet utan CK. 
 
I öppen klass deltog sju tikar, där sex erhöll Excellent. Ordningsföljd i konkurrensplaceringen blev 
sedan Riezors Princess Gisla, Giant Connection Friend of Mine, Riezors Astrid samt Riezors Thyri, 
där de tre första fick CK.  
 
Så var det veteranklassen med tre anmälda, där två kom till start. Här var verkligen bevis för att vi 
har en ras som håller upp genom åren! Båda SE UCH och aktiva inom bruksarbete upp i hög ålder. 
Idag är damernas ålder strax 10 år respektive precis fyllt 12 år. Båda damerna erhöll Excellent i 
kvalitet med CK, och placerades sedan i ordningen Riezors Stinger följd av Stablemaster´s Up To 
The Top. 
 
Och så här blev sedan resultatet i Bästa tikklass: 
1. Riezors Stinger (1 VetKK). Uppf/äg Annica Löfqvist.  
2. Riezors Princess Gisla (1 ÖKK). Uppf Annica Löfqvist. Äg Irja Lassila. 
3. Giant Connection Friend of Mine (2 ÖKK). Uppf Christina Norrman. Äg Titti Wickström. 
4. Riezors Astrid (3 ÖKK). Uppf/ÄgAnnica Löfqvist. 
 
Innan det blev dags för BIS-finalen var där avelsklass med en grupp, samt uppfödarklass med två 
grupper. 
 
I avelsklass deltog veterantiken Riezors Stinger med fyra avkommor ur en kombination, och 
gruppen erhöll HP. Uppf/äg Annica Löfqvist.  
 
De två grupperna i uppfödarklass var en grupp med två kombinationer från Kennel Riezors, Annica 
Löfqvist, samt en grupp med fyra kombinationer från Kennel Ultimate Giant, Monika Pedersen. 
Två mycket fina grupper, där Kennel Riezors blev bästa grupp med HP. 
 
Så var det slutligen dags för Best In Show finalen! In kom tre fina rasrepresentanter för våra tre 
färger, där sedan placeringen blev: 
 
BIS-1. Riezors Stinger. Uppf/äg Annica Löfqvist.  
BIS-2. Grumpy von der Eilenriede. Uppf Maja Eichhorn, Tyskland. Äg Niklas Liljehag. 
BIS-3. Riesen Artic´s Weila to Sweden. Uppf Börge Pettersen/Öivind Storfjeld, Norge.  
Äg Eva Johannisson. 
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En informativ öppen kritik av Johan om de olika placeringarna fick vi alla ta del av, vilket var 
mycket uppskattat. Det ger så mycket att som deltagare och publik, att få höra lite om de olika 
hundarna. 
 
Vad vore denna utställning utan vår trogna ringsekreterare Yvonne Kekkonen, som nu har jobbat 
vid SSLOs utställning i många år – och vi hoppas att det blir många till! Då det i år var över 25 
hundar anmälda säger reglerna att det ska vara två ringsekreterare, så Yvonne fick sällskap av 
Carina Jägrén, som också har jobbat för oss tidigare. Tack till er båda! 
 
Våra sponsorer hade mycket generöst skänkt uppskattade produkter som gjorde att ingen åkte 
hem tomhänt. Först ett ”goodie paket” med sittunderlag och kasse till samtliga från Agria 
Djurförsäkring, sedan fanns det också något från någon av våra sponsorer till de olika 
placeringarna. 
 

Varmt Tack till Agria Djurförsäkring, Hundprylar.com, Tumba Hund & Katt, och AKs Hundprylar.  
 

När utställningen var klar var det även en exteriörbeskrivning. Sju hundar fanns anmälda till att bli 
exteriörbeskrivna av Johan, för den exteriöra merit som ingår som en särskild del i korningen. 
Samtliga sju hundar blev godkända. 
 
Tack alla och en var för en mycket trevlig dag – och tur med vädret hade vi, det lilla regn som kom 
var det ingen som brydde sig om!  
 
Nästa år ses vi söndag den 4 september för SSLOs utställning 2022. Även den på Botkyrka BK. 
 
Läs även den domarrapport som kommer att komma från Johan, när den har lagts ut. Ni som vill se 
den totala resultatlistan kan hitta denna via www.skk.se, Hunddata.   
 
 

Vid pennan/ 
Brith Andersson 
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