
Varmt välkomna till 
ISF 40-års Jubileumsutställning år 2016!

Datum: Lördag den 27 augusti
Plats: Mälardalens Camping, Västerås

http://www.camping.se/sv/campingar/3025/Vasteras-Malarcamping/

Domare: Claire Prangle, Kennel Heathclare (UK)
(Vid högt deltagarantal kommer miniorer och valpar bedömas av annan domare)

Sista datum för anmälning och betalning: 2016-08-12 (Inga efteranmälningar mottages)
Anmälningsavgift betalas till: Plusgiro 88 93 88-5/ Irländsk röd setterförening
OBS! Innan betalning sker, invänta bekräftelse med Ert löpnummer som skall 

uppges i meddelanderutan vid betalning. Klasser & avgifter, se nästa sida.

Anmälning skickas till: sleelgarden@gmail.com 
Skriv på anmälningen: Stamtavlenamn, tilltalsnamn, hane/tik, vilken klass den är 
anmäld i, födelsedatum, efter och undan, uppfödare och stad och slutligen ägarens 

uppgifter; namn, adress, stad och mailadress.
Övrig information:

Kafeteria med fika och lättare lunch för självkostnadspris finns på campingområdet. 
WC finns att tillgå och rikligt med rastningsområde för Era settrar.

Så klart att vi ALLA firar med en gemensam middag kl. 19:00 inom campingområdet, 
meny kommer att presenteras på hemsidan www.isfsidan.se inom kort. Anmälan till 

middagssittningen är bindande, betalning sker på plats. 
Anmäl antal och nummer från menyn till Sussie.

Quiz och andra påhittiga saker kommer att arrangeras i anslutning till middagen!
Vid frågor och eller funderingar om utställningen 

går det bra att i första hand maila till Sussie Larsson, sleelgarden@gmail.com 
alternativ mobilnummer 070-797 88 92.

Varmt välkomna till ISF’s
 40- års Jubileumsutställning 2016 !



KLASSER & AVGIFTER 

Minior   4-6 månader    120:-
Valp    6-9 månader    120:-
Junior   9-15 månader   170:-
Unghund  15-24 månader   170:-
Öppen I   2-4 år    170:-
Öppen II   över 4 år    170:-
Premieklass       170:-
Senior   7-10 år   140:-
Veteran  > 10 år   140:-

Varmt välkomna till  
ISF östergötland’s  utställning 

Söndag den 28 augusti, 
påVästerås Mälarcamping    

Domare: 
Emese Boros, Kennel Berboss (Ungern)

Sista anmälan och betalning: 2016-08-12
Anmälan skickas till: kennelcopper@gmail.com

Betalning: Bankkonto Handelsbanken 
clearing 6598  Kontonummer 259809322 

Skriv inbetalare i meddelandet! 

Passa på att ställa ut i dagarna två, umgås, äta gott och ha det 
trevligt. Vi bjuder på  fina priser, härligt vinlotteri och 

gott humör.
 

Klasser & avgifter se nedan...

 


