
Hjärtligt välkomna till 

ISF Värmland-Dalslands LO´s utställning !

Datum : Lördag 23 augusti 2014
Plats : Herrfallets fritids och konferensanläggning i Arboga. www.herrfallet.se

Domare: Mrs Vera de Wilde , Holland , kennel  Queenstone

Sista datum för anmälning och betalning : 4 augusti 2014

Avgift insättes på pg 644 01 73-0  ISF VÄRMLANDS LOKALOMRÅDE . 
 Anmälan skickas till : karin_dyrback@hotmail.com . Se till att få mailet bekräftat.

OBS. Skriv  hundens namn ,klass och  ägare .
 Samtliga ägare ska vara medlem i ISF ( gäller ej minior och valp).

Klasser och avgifter , se sid 2 i bladet alt. hemsidan www.isfsidan.se
Anmälan ska innehålla: Hundens stamtavlenamn , tilltalsnamn ,  hane/tik , klass, 

födelsedatum , far och mors stamtavlenamn , ägarens  och uppfödarens namn och adress.

Boende 
Ett antal stugor till ett bra pris är res. För ISF .

Tex. 6-bädds stuga fre-sön 1560 kr +600 kr i stugdepo-
sition, som återbetalas vid godkänd städkontroll

 innan avresa. 
Incheckning från kl .15.00

 och utcheckning före kl.12.00
Fler alternativ: kontakta Herrfallet.

Stugor bokas och betalas direkt till Herrfallet.
Tel. 0589-40110 receptionen

Middag lördagkväll
räk- och grillbuffe´ 199 kr / person ,

 barn upp till 12 år halva priset
Anmäl namn på dom som vill boka buffe´till 

karin_dyrback@hotmail .Bokning är bindande
Betalning sker på plats . 

( Måste vara minst 50 bokningar )

We, me and my husband, have had Irish Setters since 1976, 

directly after our marriage. We got a pet dog from our par-

ents and this was the right breed for us. A friendly dog for every-

body. But the intention from them  by doing this was not that we 

should now have have a lot more of them. Two years later we got 

our first pedigree dog from Lowfield kennel, famous in Belgium 

at that time. But unfortunatly the type were not good enough to 

breed with. That’s why we bought another puppy “ Revival Mad-

rigal “ and this was the start for a successful Queenstone breeding. 

We have visited Crufs a lot of times and other shows  in England, 

Germany, Sweden and Finland to become more experienced about 

the Irish Setter.

We have found out that  you must have a little bit of luck too 

in your breeding and will not always get what you expect. Our 

houserule is always to keep the dog staying as pet even if it don’t 

become a showdog.  Most of our dogs have become Dutch-, Lux-

emburg-  and German Champion. We have a lot of Queenstone 

favourite dogs, too many to mention them all. But special in our 

heart are Q. Gentle Lady, Q. Golden Glen and still alive Q. The Jee 

Jee Man, Q. Lady Oilily and Q. Simply The Best.  A lot of other ken-

nels now have Queenstone dogs in their pedigree’s and this is also 

something to be proud of. I have judged the Piet Roks Young Dog 

show in Holland. It is Mostly my husband who takes the dogs to 

the shows and because we’re having so many dogs I stay at home 

and take care of the dogs at home I would like to thank the com-

mittee and I am very honored being invited to judge at your show 

and am very much looking forward to it.

Vera de Wilde. Kennel Queenstone, Holland. 

     



Hjärtligt välkomna till 

ISF VJU - dagen!

Datum : Söndag 24 augusti 2014

Domare: Ann Gistedt , Sverige, kennel Markant 

Sista datum för anmälning och betalning :
 4 augusti 2014

Avgift insättes på pg .  88 93 88-5 ISF
Anmälan skickas till:

 katarinahansson_79@outlook.com  
Se till att få mailet bekräftat.

Boende, middag och övrig info se annons ISF 

Värmland-Dalslands LO´s utställning

Övrig info:

Fina priser båda dagarna 

LOTTERIER – FÖRSÄLJNING AV 

ISF-ARTIKLAR.....

Barn med hund och Juniorhandling och brace! 

Lördag: kaffe och kaka kan köpas.  En enklare lunchsallad 

(kyckling) kan förbeställas  till ett capris 60 kr.

Söndag: Ev. kommer det att säljas något ätbart.  Mer info i 

PM.     

Frågor lördag : Karin Dyrbäck  070 670 4224

Frågor söndag:  Katarina Hansson 0721 820 490             

Det ska bli jätteroligt att få döma en setterspecial 

igen, VJU den här gången. Ann Gistedt heter jag; 

många känner mig redan men en hel del settermän-

niskor undrar säkert vem jag är.

Nu 2014 har jag haft irländsk röd setter i 50 år. Jag 

tog kennelprefixet Markant’s när jag fött upp tre 

kullar och uppfyllt andra krav som SKK ställde på 

den tiden. För 36 år sedan var jag med och startade 

Irländsk Setterföreningen. Jag har varit dess 

sekreterare och ordförande, i ett par tre år hade jag 

båda posterna samtidigt. 1998 utgavs min bok Irlän-

dsk röd setter som ni kanske läst?

Jag dömer inofficiellt 5-15 ggr per år, då alla raser. 

Började faktiskt genom att bli inbjuden till England 

för att döma irländsk- och gordon settrar, fick blo-

dad tand och så tog det fart. Har dömt irländare på 

en stor show med bara irländska raser i Helsingfors, 

Finland, i Danmark och på ISF specialer.

Nu ser jag fram emot 

att få känna igenom 

era röda. Jag pre-

mierar typ och god 

könsprägel, sund ana-

tomi och naturligtvis 

korrekta rörelser.

Tack för inbjudan. 

Hoppas många kom-

mer med sina hun-

dar!

   

Ann


