ISF Värmland-Dalsland /Östergötland inbjuder till aktivitet i
coronatider.
Utställnings på Kristinehamns Herrgårdscamping den 19/9
Domare Ami Myrhman Hobbs kennel Queensett
En liten presentation av vår domare:
1990 köpte jag min första irländare från
Kennel Crazy, det blev snabbt en till tik
från samma uppfödare.1993 hade
Queensett sin första kull e Copper´s All
Over The Place u.Crazys Audria.Samma år
utökades familjen med Arnold / Copper´s
Man In Command som fortfarande efter
alla dessa år har en stor plats i mitt
hjärta.Queensetts Absolutely Fabulous
blev med tiden stamtik för kenneln med
avkommor som Q Aragon och Q
Arwen.Efter Arwen behöll vi Q Of The
Seventh Son som lämnat framgångsrika barn runt om i Europa.Seven var vår sista Irländare i kenneln,
sedan 2009 föder vi framgångsrikt upp Welsh Springer Spaniel.Jag känner mig ärad och upprymd
över att bli inbjuden att döma era irländare. / Ami

Vi måste respektera Folkohälsomyndighetens och SKK:s rekommendationer på 50
människor. Blir vi fler än 50 människor så kommer vi att dela utställningen med en del på
förmiddagen och en på eftermiddagen.
Vill du bo över finns stugor att hyra. Bokning på 0550 102 80
Herrgardsliv.se, där finner du även övrig upplysning om utställningsplatsen.
Tält kommer inte tillåtas nära ringen. Vi måste hålla anvisade avstånd. Det kommer att
finnas handsprit på plats. På anmälan behöver vi förutom sedvanliga uppgifter om hunden,
stamtavlenamn, föräldrar, födelse, klass också antal personer. Begränsa antalet människor!
Anmälan senast den 10/9 till:
east.meadows@telia.com
Betalning senast 10/9 till:
ISF Östergötland, Handelsbanken 6598-413971791
Klasser och anmälningsavgifter:
Minior (4-6 mån)
120:Valp (6-9 mån)
120:Junior (9-15 mån)
170:Unghund (15-24 mån)
170:Öppen I (2.4 år)
170:Öppen II Över 4 år
170:Premieklass 170:Senior (7-10 år)
140:Veteran (Över 10 år)
140:-

Vi kommer med ett utförligt PM om vad som kommer gälla. Vi ber er att den här gången
kanske inte ta med hela familjen. Vi kommer inte anordna barn med hund eller junior
handling på grund av 50 personers regeln.
Vi vill upplysa att ISF:s styrelse under Coronavåren tagit beslutet att INTE räkna årslistor
2020, det innebär alltså att detta tillfälle inte räknas på någon lista.
Vi förbehåller oss rätten att om antalet tvåbenta överskider Folkhälsomyndighetens
anvisningar och vi överskrider 50 tvåbenta vid delade starter för/ eftermiddag så stänger vi
anmälan. Vi tror ni förstår och vi tror inte det kommer att hända. / Arrangörerna

Välkommen!
Frågor besvaras helst via mail antingen av
Lena Fosselius Petersson
east.meadows@telia.com
Tfn Lena 070 361 59 99
eller
Camilla Östman
kennelcopper@gmail.com
Tfn Camilla 070 664 68 79

