
IRLÄNDSK RO D SETTERFO RENING

Protokoll
fört vid ordinarie årsmöte med lrlcindsk röd setter/örening, den 16 februari 2013
på Örebro Brukshundklubb i Orebro,

Öppnande av mötet
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

§ I Upprättande av röstläned
Röstlängden omfattar 68 namn, varav 50 genom fullmakt, se bilaga 1.

§ 2 Val av ordförande för mötet
Till ordförande for mötet valdes Anna Wockelberg.

§ 3 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare ftir mötet valdes Beatrice Lind.

§ 4 Val av två protokolliusterare tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Karin Dyrbäck och Jenny Ronnebro, att jämte
ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 5 Fråga om sodkännande av kallelseförfarandet
Mötesdeltagarr:,e fann att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 6 Fastställande av dasordnins
Mötet fastställde dagordningen.

§ 7 Föredragnins av stvrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp av mötesordförande. Se bilaga 2.

§ 8 Föredragnins av revisionsberättelse för föresående års verksamhet
Revisorerna finner inget att anmärka. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet fdr
styrelsen. Se bilaga 3.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för stvrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2012.



§ 10 Val av stvrelse

a. Val av ordförande
Valberedningens föreslog, se bilaga 4, sittande ordförande Anna Wockelberg for
omval2 är.
Fler forslag: Susanne Larsson föreslogs.
Votering begärdes och utfördes och utföll enligt följande
Susanne Larsson 48 röster
Anna Wockelberg 18 röster

Till ordförande valdes Susanne Larsson Nyval2 år

b. Val av 3 ordinarie ledamöter
Valberedning föreslog, se bilaga 4, Mattias Bornholm nyval 2 är,Lena Stenfelt
omval 2 är samt CarrnaNilsdn nyval 2 är (frän suppleantpost).
Fler förslag: Nina Saariniemi och Jenny Ronnebro föreslogs.
Lena Stenfelt avstår omval, även Carina Nilsdn avstår val.

Till ledamöter valdes Mattias Bornholm Nyval2 år
Jenny Ronnebro Nyval 2 år
Nina Saariniemi Nyval2 år

c. Till suppleant valdes Stephen Elford Nyval2 år

Camilla Östman valde att lämna sitt uppdrag som ledamot i styrelsen och
uppfödarkommittön med omedelbar verkan.
Lisa Magnusson valde att lämna sitt uppdrag som ledamot och kassör i styrelsen
med omedelbar verkan varför styrelsen har två vakanta ledamotsplatser.
Mötesordforanden påpekade för den nyvalda styrelsen att de med anledning av
detta måste utlysa extra ordinarie årsmöte.

§ 11 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en period om I år
Till revisorer valdes: Åsa Maspers

Lena Perlelund Sandqvist

Tillrevisorsuppleantervaldes: ChristinaDyrendahl

§ 12 Val av valberedning om tre personer
Inga förslag. Valberedningen vakant.

§ 13 Omedelbar iustering av parasraf 10-12

§ 10-12 förklarades omedelbart justerade.

§ 14 Fastställande av medlemsavsift för nästkommande verksamhetsår
Mötet fastställde gällande medlemsavgifter.

§ 15 Motioner (bilaeor 5-10)
a. Ändring av regler ftir uträkning av Årets Avelshane/avelstik.
Årsmötet avslo g motionen.
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b. Ändring av regler för uträkning av Årets Junior/unghund.
Årsmötet bifölt motionen,

c. Bonus till Lokalområden.
Årsmötet avslog motionen.

d. ISF sponsrar medlemmar som höftledsröntgar sin Irländsk röd Setter under
2013 med 300 kr.
Motioniiren drog tillbaka motionen,

e. Dela upp Årets Irländare och Årets Show Irländare på hanar och tikar.
Årsmötet bWA mofionen.

f. Oka avgiften för barn med hund, juniorhandling och brace frän2O kr till 40 kr.
Motionciren drog tillbaka motionen.

g. Återinföra 10 kr/deltagande hund på samtliga ISFutställningar till ISF centrala
huvudkassa.
Årsmötet biföA mofionen.

h. Motion angående uppläggningsavgift för kennelregister.
Årsmötet avslog motionen.

i. ISF sponsrar med 100kr till blodprov som skickas till Finland for forskning
kring idiopatisk epilepsi.
Motioniiren drog tillbaka motionen.

§ 16 Presentation och fastställande av budeet för 2013
Ordförande Anna Wockelberg meddelade att ingen budget kommer att presenteras
eftersom i stort sett hela styrelsen frän2012 avgätt.

§17 Utdelning av priser till vinnande hundar/ekipase på av föreninsen instiftade
listor.
Priser delades ut tlll 2012 års listvinnare, se bilaga 1 1 .

§18 Fastställande av domare till kommande års Valp-. Junior- och
Unqhundsdasar
Vi har for tillftillet:
A-domare: Tommy Eisgård - dömer 2013.
B-domare: Lena Stenfelt - dömer 2014 och är reservdomare om domaren 2013
skulle få ftirhinder.

§19 Övrisa fråeor
a. Karin Dyrbäck påpekar att styrelsen brustit i att skicka ut styrelseprotokoll till

Lokalområdesansvariga och revisorer.

§ 20 Årsmötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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Mötesordförande:

Justeras:

Jenny Ronnebro

Justeras:

9

Karin Dyrbäck
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Bilaga I

Röstläned:

Namn:
Karin Dybäck

Tomas Wiklund

Jenny Ronnebro

Lena Stenfelt
Madeleine Bäckman

Camilla Östman

Med fullmakter för:
Ewa Olsson
Hans Petter Emilsen
Irja Wigforss
eu,*run-ae-rs .J' mu</ /en o
Birgit Rosenqvist
Carina Rosenqvist
Åsa Maspers
Margarita Larsson
Owe Johansson
Maria Andersson
Stina Luuke Persson
Willy Pettersson
Mariana Åhnberg
Mario Bogdan
Eva Danneby
Gabriella Holmström
Malin Persson
Lena Årgard
Ann Carlsson
Marie Johannesson
Kristina Netterwall
Annika Harrison
Gerd Svensson
Christina Ottosson
Marita Jonsson
Anders Lindh
Elisabeth Fransson
Katarina Hansson
Brittlis Juhlin
Lisbeth Warmboe
Marie-Louise Landberg
Ann Gistedt
Ingela Gusafsson
Pillan Klebo
Ylva Johansson
Malin Rimmenstrand
Kickie Boman
Ursula Wilby
Elisabeth Holm
Bodil Johansson
Kim Grabbe
Anders Hallinder

Linda Holgersson



Susanne Larsson

Nina Saariniemi

Anna Wockelberg
Beatrice Lind
Mary Walsh
Lisa Magnusson
Elisabeth Säflund
Louise Holm
Linda-Marie Sjögren
Anette Eriksson
Maria Eriksson

Britt Larsson
Anne Nihldn Eisgård
Tommy Eisgård
Sofie Adele Sahlin
Sandra Magnusson
Anna- C arin S cheutz-Lindgren
Julia Andersson
Pernilla Jönsson



Bilaga 2

Verksamhetsberättelse Irländsk Röd Setterförening
2012

Föreningen

lrländsk Röd Setterförening (lSF) är en rikstäckande förening
med ca 800 medlemmar. ISF är indelat i 17 lokalområden.

Föreningens ändamål är att på ideell basis väcka intresse för
irländsk röd setter, sprida kunskap om rasen, bevaka och
arbeta med betydande frågor av allmänt intresse för ägare av
irländsk röd setter samt att arrangera tävlingsverksamhet

Styrelse och kommitt6er

Föreningens styrelse har bestått av

Ordförande Anna Wockelberg (Södermanlands LO),

Vice ordförande Beatrice Lind (Ostra LO),

Kassör Lisa Magnusson (Östra LO),

Ledamöterna Mariana Ahnberg samt Lena Stenfelt (båda
Uppland-Västmanlands LO), Tomas Wiklund (Värmlands LO)
och Camilla Östman (Ostergötlands LO).

Suppleanter har varit Mary Walsh (Uppland-Västmanlands LO)
och Carina Nilsön (Östra LO) vilken varit styrelsens-Kaseffi _

under året' SeLre/*'are



Styrelsen har sammanträtt såväl per telefon som vid
traditionella möten.

Tävlingskommitte: Tomas Wiklund, Linda Holgersson och
Linda-Marie Sjögren.

Uppfodarkommittö: Camilla Östman, Lena Stenfelt och Jessica
Lindberg

' PR-kommitt6: Carina Nilsön, med hjälp av PA Svensson

VJU-kommitte: lnger Bååv, Malin Rimmenstrand och Maria
Eriksson.

Ovri ga förtroen deva I da

Revisorer har varit Agneta Ekholm och Marie-Louise Landberg
med Kikki Dyrendahl som suppleant.

Valberedningen har utgjorts av Louise Holm, Madeleine
Bäckman och Sussie Larsson.

Verksamhet

Föreningen har gett ut ISF-bladet med fyra nummer samt har
en hemsida på internet. Redaktörer för såväl tidning som
hemsida har varit Louise Holm och Beatrice Lind.

Under 2012 arrangerades utställningar av styrelsen samt av
Lokalområdena Småland, Södermanland, Uppland-
Västmanland och Östergötland. Valp-Junior- och
Unghundskommitten arrangerade VJU-dagen med Lena
Årgard, kennel Applegrove som domare.



Föreningens Uppfödarkommitt6 arrangerade en
uppfödarkonferens med föreläsning av Professor Kristina
Narfström i samband med årsmötet.

Tävlingskommitt6n har bl a administrerat domarpoolen samt
rapporterat resultat från utställningar och andra tävlingar.

PR-kommittön har sålt medlemsartiklar såväl i samband med
utställningar som via postorder.

I Lokalområdena har arrangerats allt ifrån promenader
korvgrillning till träffar med lydnadsträning, handlerträning och
triminstruktioner.

Föreningen har tillhandahållit hjälp med omplacering av hundar
genom Omplaceringspolen vilken har administrerats av Beatrice
Lind.

ISF:s styrelse genom

Anna Wockelberg



6{3
Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer har granskat Irliindsk röd setterforenings räkenskaper flor

åtr 2012 och fär efter verkställd revision avge foljande berättelse.

Råikenskaperna iir väl forda och styrkta med verifikationer och har inte gett upphov
till några anmåirkningar.

Diirmed tillstyrker vi ansvarsfrihet for styrelsen under den tid revisionen omfattar.

NorrtäljeNorrköping 7 /2 20 13

/ffi/rr &ae
Agnetha Ekholm Marie-Louise
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Valberedningens förslag till styrelse 2013 i ISF 2013

Ordförande:
Anna Wockelberg

Ledamöter:
Mattias Bornholm

Carina Nils6n

Lena Stenfelt

Suppleanter:
Stephen Elford

Förslag till revisorer:
Åsa Maspers

Lena Perlelund-Sandqvist

Revisorssuppleant:

Kikki Dyrendahl

Valberedningen

Madde Bäckman
Louise Holm

Sussie Larsson

Omval 2 år

Nyval 2 år

Nyval 2 år (från suppleantpost)

Omval 2 år

Nyval 2 år



Motion till lSFs Ärsmöte 2Ot3-OZ-t6

Förslag till ändrine av resler för uträkning av Årets Avelshanq/avelslit(

Detta är 2 listor, en för hanar, och en för tikar.
Detta pris instiftades av mig i mitten av 80-talet, 1984 har jag för mig. Jag hade de brittiska priserna
skänkta av lrish Setter breeders Club som inspirationskälla, och poängberäkningen är väldigt lik
dessa.

Då reglerna kom till räknades ISF- & SKK-utställningar. Även lydnadspriser räknades. Lydnadspriserna
tog jag bort bara efter ett par år, det blev inte vettigt eftersom det var svårt att hålla reda på. tngen
Hunddatabas på den tiden.

Någon gång i slutet av 90-talet/början av 2000-talet tog lsF över denna lista, och har sedan dess

_ skänkt detta pris.

Någon gång längs vägen har det tillkommit att även FA-resultat har räknats med. Varför är nog wårt
att hitta ett svar på, men alldeles säkert är detta lite förvirrande. De senaste 2 åren har det
åtminstone framgått av lSFs hemsida att FA-resultat inte räknas, men detta är gjort i alla fall. Jag
tycker nu att man ska bestämma något som ska gälla. Egentligen är det konstigt att FA-resultat
räknats, eftersom ändringar i listregler normalt tas på årsmöten , men detta har inte tagits på
årsmöte.

Så nu gör vi det tycker jag. Det var inte avsikten från början att FA-resultat skulle med.

Mitt förslag enligt denna motion är att endast ISF- & SKK-resultat ska räknas på denna lista.

Madeleine Bäckman



Motion till lSFs Årsmöte 2Ot3-02-L6

Förslae till ändrins av rqgler för uträkpine av Årets Junior/unghund

Dagens regler har ett minimikrav på kvalitetspris. Det har alltid funnits, men har av någon anledning
ändrats sedan ett par år.

Ursprungligen var minimikravet att hunden skulle fått ck eller hp. För ganska många år sedan togs hp
bort som kvalitetspris ijunior- & unghundsklass på SKK, och då ändrades minimikravet naturligt till
att bli ck som minimikrav på SKK/officiella, medan hp kvarstod som minimikrav på tSF.

För ett par år sedan infordes nya kvalitetspriser på SKK. Det var då excellent, very good etc. infördes.
Samtidlgt ändrades antal placerade hundar till4 istället för 5.

ISF var då tvungna att skriva om uträkningsreglerna, så det passade ihop med 4 placerade hundar
istället för 5. Samtidigt infördes minimipriset excellent för att få tiltgodoräkna sig poäng från officiella
utställningar på denna lista.

Jämfört med lSFs egna utställningar blir detta lite snedvirldet, eftersom ISF inte har dessa
kvalitetspriser. Det är av praktiska skäl oftast lnte så att fler än de placerade 5 fårfår hp/ck på lSF.

Det hänger på rlngsekreteraren. Det känns inte oK tyckerjag att det ska vara så.

Mitt förslag enligt denna motion är således att minimikravet för att få tillgodoräkna sig poäng på

denna lista ska vara:

ISF-utställning: hp eller ck

SKK/officiell utstä il ning: ck

Madeleine Bäckman
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Till årsmötet L6 feb 2OL3 i Örebro:

Motion angående: Bonus till Lokalområden.

Förslas: En summa pengar betalas ut till aktiva Lokalområden varje

år . Beloppet beror på föreningens ekonomi och överskott det

aktuella året och betalas ut efter årsmötet för föregående år.

Motiverins: Sverige är ett långt Iand och består av många

lokalområden, som vart och ett jobbar för sina medlemmar i

närområdet. Styrelsen jobbar för hela Sverige , men eftersom det är

!ånga avstånd så kan det var svårt / omöjligt att fånga in oss alla till
diverse aktiviteter , som enligt senaste utbudet i bladet nr 4 20L2

verkar vara både intressant och mångfaldigt . Så med en årlig summa

pengar kan vi antingen ordna lokala aktiviteter eller bekosta

transport till övriga aktiviteter utanför LO:t.

Aktivt lokalområde: styrelsen kan ange tex ett visst minimum av

träffar per år för att få ta del av ev. bonus.

20L3-0L-23

ISF Värmland Dalslands LO

Linda-Marie Sjögren , Karin Dyrbäck, Eva Johansson
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Motioner ISF årsmöte 2013
l)

ISF sponsrar medlemmar som höftledsröntgar sin Irländsk röd Setter under 2013 med 300 kr.

Motivering

Höftledsdysplasi har en polygen nedärvning som gör den komplicerad att få bukt med.
Höftledsröntgen görs för att vi skall kunna väljarätt foräldradjur. Därför är det även viktigt att
avkommorna höftledsröntgas. Idag har ca35 Yo hd-fel .

SKK har nu börjat med ett så kallade BlUP-avelsvärde för höft- och armbågsledsdysplasi ft)r
ett antal raser. Metoden har dock tillämpats sedan länge på lantbrukets husdjur och inom
hästavel. Internationellt används metoden också i hundpopulationer, som grund för
avelsvärdering för till exempel HD och olika jaktliga egenskaper.

BLUP står för "Best Linear Unbiased Prediction". Det betyder att metoden ger "bästa möjliga
skattning" av en individs värde som avelsdjur för den aktuella egenskapen. Genom att ta hänsyn till
effekter av miljö, ålder och kön, samtidigt som man tar in information om alla sliiktingar till en
individ, får man ett mer renodlat rnått på en hundsf ktiska nedtirvningsJörmåga. Hunden får ett
avelsindex där 100 är genomsnittet. Ett index över 100 innebär att hunden lämnar "bättre" höfter till
sin avkomma än genomsnittet. Avelsindex är inte statiskt utan ändras underliden fler släktingar
röntgas.

För hundens skull, medlemmens skull, uppfödarens skull men främst för rasens skull mäste
fler hundar röntgas. Genom att fler hundar röntgas samt att BLUP (avelsindex) är påväg in
blir det enklare för uppfödaren att välja avelhundar och på så sätt föda upp hundar med bättre
hd-status.

ISF arbetar för en frisk ras - vi visar att vi bryr oss!

Kriterier för att erhålla erstittning:

- Medlem har betalt medlemsavgift senast 2012

- Hunden skall vara av rasen Irländsk röd setter

- Hunden skall röntgas i Sverige

- Plåten skall avläsas av SKK veterinär och publiceras på hunddata/avelsdata

- Medlem är inte uppfödare

- Det gäller endast för en hund (setter)

- Det gäller endast för ftirstagångs röntgen, alltså inte omröntgen



- Pengarna kommer medlem tillhanda då resultatet ligger ute på SKK hemsida, d v s då
resultatet är officiellt.

- Det är upp till ägaren att meddela kassör hundens registreringsnummer, och att resultatet
ligger ute på SKK hemsida för att erhålla 300 kr.

Finansiering:

- Öka intäkterna från sponsorer, detta har ingen kontrollerat.

- Öka intäkterna från försäljningar av setterartiklar

- ISF erhåller 10 kr/deltagande hund på ISF utställningar. En utställning med 70 anmälda

hundar skall gå med plus. (se nedan)

2)

Dela upp Åre$ Irländare och Årets Show lrländare på hanar och tikar.

Detta skulle medföra att de tävlar på varsina listor, båda med samma status och med samma

förutsättn i nga r.

Motivering

En tik fäller samt eventuellt har valpar vilket gör att hon inte kan vara i päls 12 månader om året.

Detta innebär att hon har svårare att konkurrera med hanhundar på listorna som alltid, ingen regel

utan undantag, är i päls. Flera hundklubbar har delade listor och så även ISF, då gäller det Junior och

unghundslistan samt veteran och avel. Varför då inte skilja hanar från tikar på dessa listor.

3)

Öka avgiften för barn med hund, juniorhanclling och trrace från 20 l<r till 40
kr.

Förtjänsten gällande dessa aktiviteter går alltid med ett underskott då rosetterna kostar mycket mer
än 20 kr/st. Det är aldrig meningen att en aktivitet skall gå med underskott, inte ens i |SF'sregi.

4)

Återinföra10 kr/deltagande hund på samliga ISF utstiillning till I§F centrala
huvudkassa

I regelgår en ISF utställning plus då anmälningarna hamnar på + 70 hundar. Dessa pengar som ISF

inkasserar, ca 2500 - 3000 kr/år, skall gå till aktiviteter som inte är förknippat med utställningar. Det

kan vara föreläsare så som genetiker/veterinärer. Hands-on projekt. lnstruktör, problemlösningar,

hundmassage, jakt mm
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Till årsmötet L6 feb 2013 i Örebro:

Motion a ngående Ken nel register.

Förslas: Betala en engångsavgift tex 50 kr för upplägg av

kenneluppgifter itidning och på webben.

Motiverine: Känns lite omotiverat att kennlar ska betala 250 kr i

medlemsavgift + 200 kr för kennelregister =450 kr per år . Det är väl i

föreningens intresse att marknadsföra rasen irländsk röd setter för
allmänheten samt att underlätta för nya setterintresserade att hitta

till föreningen / kennlar. De flesta kennlarna hänvisar till föreningen

på sina hemsidor. Gratis.

SISK har gratis kennelregister och ISBC har gratis länkar till din kennel.

Länsklubbarna inom SKK tar ut en engångsavgift för kennelregister.
( iaf Värmlands KK -övriga vet jag ej. )

2013-0L-23

Karin Dyrbäck

Kennel Honeygardens



Motion till ISF årsmöte den 16 Februari 2013

Undertecknad motioner om att ISF stöttar forskningen vad gäller att hitta genen/generna som

orsaker idiopatisk Ep ivår ras genom att sponsra blodtagning med 100 KR per prov.

Forskning håller på i Finland och det behövs mera blod för att kunna jobba vidare. All finformation

finns utförligt här i motionen men en mycket snabb förenkling.

Hundägaren laddar ner formuläret, blod tas och skickas till Finland.Blodtagning är inte jättedyrt men

ISF kan liksom vår systerklubb i Finland visa sin goda vilja och sponsra med 100KR till doms som

sänder in sitt kvitto.

EPfinns irasen och skattas ligga på 3-5%, den drabbade hunden och hundägaren då detgällergrav
EP innebär ett lidande för hund och ägare. Kan vi hjälpa till att stödja forskning i området är det i

mina ögon vår plikt att göra så.

Det krävs ju att hundägana uppmuntras att hjälpa till.Uppfödare ska som en självklarhet sända blod

på både drabbade hundar, hundar med EP bland syskon, hundar över 7 år som är friska.

Vi talar om diagnostiserad EP./ ldiopatisk EP

Kan vi kanske , inget är säkert få ett DNA test så har vi kommit mycket långt i arbetet för rasens

hä lsa.

Här följer informationen om forskningen.

Camilla Östman Asketorp 2Ot3 Ot 22

Right now we are gathering more samples from Irish Red Setters with idiopathic epilepsy and
for the research we are also gathering samples from over 7 year old healthy dogs and dogs
with epilepsy in the close family. Adjoining the samples, we also gather general health
information with a form and illness descriptions from the dogs with idiopathic epilepsy with a
separate epilepsy questionnaire. Instructions for taking the sample and sending it to us can be
found at:
http ://www. koirangeenit. fi /in-engli sh/participate/

The epilepsy questionnaire can be found here in several different languages:
http : //www. koirangeenit. fi /osalli stuminerVlomakkeet/

At the moment we have samples from 134 Irish Red Setters in our data base and six out of
these have epilepsy. We have seven samples from Irish Red and White Setters. We have
however done preliminary research in identifying epilepsy genes with samples from our
partner in the United States of America. That research consisted of 75 dogs (40 with epilepsy



and 35 comparison dogs). This also included samples from six Finnish dogs. With this set of
samples we couldn't find genes predisposing to epilepsy and we are now continuing our
research by collecting new samples.

The Dutch Irish Setter Club has been in contact with us earlier and we have agreed on a
sample collection with them. Our partner veterinarians from the University of Utrecht are
coordinating the local sample collection. Samples from other countries can be sent directly to
us.

Unfortunately I cannot say for certainty how many samples we need in this breed to find the
genes causing epilepsy. On top of the actual amount of samples many other things have an
influence, such as how "unified" the genetic background for epilepsy is in this breed. If the
genes don't play a major part or there are several genes behind the illness we need a lot more
samples than if there was only one gene determining a majority of the illness. If the epilepsy
symptoms are very mild or seizures ate rare, it might be difficult for the owner to recognise
the illness and thus there could be affected dogs among the healthy comparison group. That is
another reason why the sample amount should be as high as possible so these aberrations
wouldn't play such an important role in the results.

Finding the gene is a sum of many things, e.g. the amount of samples, the amount of
predisposing factors for epilepsy in the breed and the accuracy and reliability of the
information related to the dogs in the research. Our goal could be to gather up samples from
80 to 100 dogs with idiopathic epilepsy and continue the research with this material.

You can contact me about the epilepsy research for Irish Setters and the sample collection.

Best regards
Lotta Koskinen

Lotta Koskinen, PhD
Folkhälsan Institute of Genetics,
Research Program for Molecular Neurology,
Department of Medical Genetics,
Department of Veterinary Biosciences
Biomedicum Helsinki 1 (room 8322b)
P,O. Box 63, 00014 University of Helsinki



Bilaga I I

Årets lSF-priser

Årets Show hländare2}l2 Copper's Magiska Under

Ärets BIM hländare2Ol2 Fairhaven Louise Mountbatten

Årets ISF kländare2012 Copper's Magical Bubble

Å"rets Junior & UnghundHane2Ol2 Copper's Mandelkubb

Årets Junior & UnghundTik2}lz Copper's Magic Touch

Årets Avelshane}}l2 Dubliner Mac Mio

\--l Årets Avelstik2Ol2 Dark Auburn's Lady Bitter-Sweet

fuets Lydnads Irländare}}l2 Touchwind Millenium Falcon

Årets Veteranhane}}l2 Hot Sensation's Maraschino

\--l Årets Veterariik2}I2 Fairhaven Banchee Barracuda


