
ISF-ARKIV 2009
VInnARAnnonSeR FRån ISF-blAdet

SId 2: åRetS IRländARe 2009 - hAne
dublIneR Moody blue

SId 3: åRetS IRländARe 2009 - tIK
FAIRhAVen eVAngelIStA

SId 4: åRetS ISF IRländARe 2009 - hAne
dublIneR Moody blue

SId 5: åRetS lydnAdSIRländARe 2009
Röde bARonenS gloRy dAyS

SId 6: åRetS AVelShAne & AVelStIK 2009
hAne: ASoFtwInd oF the golden VAle
tIK: bAlIntyneS CoppeRS hoMe n´dRy

SId 7: åRetS JunIoR & unghund 2009
hAne: dublIneR MAC MIo
tIK: CoppeR´S undeR My uMbRellA

SId 8: åRetS SenIoR & VeteRAn 2009 
hAne: ASoFtwInd oF the golden VAle
tIK: teAtRICK Angel eyeS



ÅÅrreettss  SShhooww  IIrrlläännddaarree  22000099ÅÅrreettss  SShhooww  IIrrlläännddaarree  22000099    
BBYYCCHH      DDuubblliinneerr  MMooooddyy  BBlluuee  

Jocke Pocke dunderbäst,  tycker det är roligt att fler än mamma och Anki  
tycker att han är snygg, snyggast och är jättestolt över sin fina utmärkelse som 

  
ÅÅrreettss  SShhooww  IIrrlläännddaarree  &&  IISSFF--iirrlläännddaarree  22000099. 

 
Många fina resultat under året har det blivit och tack vare  

Malin och Tomas insats som åkt runt med honom så  
räckte resultaten ända i topp!  
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ÅÅrreettss  BBIIMMÅÅrreettss  BBIIMM----IIrrlläännddaarree  22000099IIrrlläännddaarree  22000099    
SSEE  VV--0077    FFaaiirrhhaavveenn  EEvvaannggeelliissttaa  

Liza who had a litter in October 2008, 
went back in the showring April 2009, 

What a girl !  
Perfectly handled by  

Linda Holgersson  
Just some of her results during 2009,  

BIS-2 ÖSFK, 
BOB, Goup-1 SKK Högbo,  

BIS  ISF Herrfallet.  
2010 …  

Liza had a soft start in Gotehnburg, 
2nd and 3rd best bitch,  
not in her best outfit.  

 
To be continued ... 

Much loved  
by mum and  

all of her friends. 
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Foto. Kickie Boman 



ÅÅrreettss  IISSFFÅÅrreettss  IISSFF----IIrrlläännddaarree  22000099IIrrlläännddaarree  22000099    
BBYYCCHH      DDuubblliinneerr  MMooooddyy  BBlluuee  

Resultaten; 2 BIR, BIG-1, BIG-3, BIM  
fleratelt bästa hane placeringar,  

förutom dessa resultat i Sverige har han varit  
utlånad till Finland och Kennel Original  

under senhösten och vintern, detta har resulterat  i; 
Vitrysk Champion och 2 BOB samt BIG-1  

Tack Pauliina för att du tar så bra  
vara på guldklimpen! 

Grattis övriga placerade på listorna och framförallt  
till de snygga pinglorna  

SV-07 Fairhaven Evangelista och NordV-07, 
SV.08 Kanelin Hurrah Dubliner  

som knep tik-placeringarna på listorna.. 
 

Mia & Anki 
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ÅÅrreettss  LLyyddnnaaddssÅÅrreettss  LLyyddnnaaddss----IIrrlläännddaarree  22000099IIrrlläännddaarree  22000099    
LLPPII  RRööddee  BBaarroonneennss  GGlloorryy  DDaayyss  

Det här var rejält roligt! 
Kanske ännu roligare eftersom jag definitivt inte hade räknat med 
att vinna Årets Lydnadssetter år 2009. 
Vilda hade nämligen en valpkull som föddes i maj, så det blev ingen 
som helst träning innan. Och det tar ett bra tag efter ett gäng med 
12 valpar innan man själv och tiken har hämtat sig så pass att man 
ens börjar fundera på träning. När vi till sist började träna igen 
tyckte jag själv att allt det inlärda fanns kvar och det enbart kräv-
des lite finslipning. Efter finslipningen började jag titta på tävling-
ar och märkte att det minsann inte fanns så många tävlingar kvar att 
välja på. Ja, inte om man sedan länge var inbokad på vissa helger 
som givetvis sammanföll med vettiga tävlingsplatser. 
Men fungerar momenten, borde man rimligtvis kunna klara sig på 
enbart tre tävlingar, eller hur? Lite tur får man kanske ha också. 
Vilda har till exempel alltid varit en säker hund då det gäller plats-
liggande i grupp. Aldrig rest sig på träning eller tävling…däremot 
har det varit lite si och så med apporten, allt tjatande till trots. Det 
är en sak att träna med en torr och fin apportbock. Det är dock en 
helt annan sak att på tävling få en apportbock presenterad som 
kanske redan befunnit sig i drygt 20 hundkäftar under dagen. Att 
få henne att greppa en slemmig och vältuggad apportbock med 
glädje har sällan lyckats. Och kanske inte konstigt heller…skulle 
jag själv vilja? Nej, absolut inte!  

Så jag inbillade mig att jag kände till hennes styrkor och svagheter. 
Men ajdå, platsliggande i grupp vid första tävlingen…Vilda snusar och sätter sig upp. 
Inte roligt alls, och alla som har tävlat är medvetna om att det nära nog krävs full pott på platsliggande om man vill erövra ett 
första-pris. Om inte resten av poängen är bra nog för att rädda slutresultatet. Nu råkade poängen räcka till ett första-pris, 
men inte mycket mera. Jag satte igång och vråltränade platsliggande i grupp och det gick lite sådär…på något vis hade hon 
tappat säkerheten på platsliggandet. Hon snusade mycket och det kändes inte speciellt tryggt. 
Men jag var trots allt säker nog att ge mig ut på tävlingsplanen igen. Nu blev det ännu värre. 
Hon satte sig upp så fort jag vände ryggen till…hoppsan, det här var ju inget vidare och endast en enda tävling kvar på året! 
Tävlar jag, så vill jag ju vinna! 
Så det blev nästan dagliga träningspass av platsliggande i grupp. 
Och så sista tävlingen blev det som jag hade hoppats, hon låg kvar! Trots att det rådde full storm så fixade vi 177 poäng. 
Men kunde en bra tävling kompensera för två mindre bra? 
Ja, med nästan minsta möjliga marginal…striden var hård och det kunde likaväl ha varit tvåan som hade skrivit den här texten! 
Men så här kan jag ju inte avsluta Vildas tävlingskarriär! 
Jag satsar på att jag reder upp platsliggandet under år 2010, då när inga valpkullar är inplanerade och hela tävlingsåret 
ligger framför mig. 
Kom igen nu, ut och tävla! Jag vill gärna ha lite motstånd på lydnadsplanen också… 
                                                         Ursula Wilby 
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ÅÅrreettss  AAvveellsshhaannee  22000099ÅÅrreettss  AAvveellsshhaannee  22000099    
1.    KbhV-06, Ww-08  Asoftwind of The Golden Vale 219p 
       Äg. Kennel Dubliner 
2. Dubliner Tiger Woods      132p 
 Äg. Kennel Dubliner 
3. LPI,LPII, FinV-03  
 Hot Sensation´s Peak Performance    125p 
        Äg. Kennel Hot Sensation 
4.    Caemgen´s Back To Hot Sensation    89p 
       Äg. Kennel Caemgen´s 
5.    KbhV-07, SV-08 Don´t Blame Me    76p 
        Äg. Marita Jonsson 

ÅÅrreettss  AAvveellssttiikk22000099ÅÅrreettss  AAvveellssttiikk22000099    
1. FinJV-03, Ww-08  
 Balintynes Coppers Home N´Dry     139p 
 Äg. Kennel Copper´s 
2.  Crazy´s Beauty     101p 
 Äg. Kennel Fairhaven 
3.  Fairhaven Brown Eyed Girl   96p 
 Äg. Kennel Applegrove 
4. Honeygardens Imitation    93p 
 Äg. Kennel Dubliner 
5. KbhV-06, NordV-06, VdhCh  
 Brilliant Bronze Cutty Sark   85p 
 Äg. Kennel Brilliant Bronze 

UUttddeellnniinngg  aavv  pprriisseerrnnaa  fföörr  22000099  åårrss  lliissttvviinnnnaarree  sskkeerr  ppåå  ÅÅrrssmmöötteett  ii  AApprriill..    
VVaarrmmtt  vväällkkoommmmeenn  aatttt  kkoommmmaa  ddiitt  oocchh  mmoottttaaggaa  ddeett..    

HHaarr  NNii  iinnggeenn  mmööjjlliigghheett  aatttt  kkoommmmaa  ssåå  mmeeddddeellaa  ggäärrnnaa  ddeett  iinnnnaann  ttiillll  TTKK..    

1. LPI Röde Baronens Glory Days   82,33 % 
           Äg. Kennel Röde Baronens 
 
2. Iceridges Sunshine-Suzon     78,92 % 
           Äg. Maria Grindal-Skogs 

Årets Lydnads Irländare 
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ÅÅrreettss  JJuunniioorr//UUnngghhuunndd  22000099ÅÅrreettss  JJuunniioorr//UUnngghhuunndd  22000099    

DDuubblliinneerr  MMaacc  MMiioo  
Stark, Elegant,  

En riktig Showman! 
Kramig och charmig 

Mio min Mio … 
 

Grattis till Camilla och  
ursöta Blomman! 

 
Matte Ann 
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Mattes favorit 
Wow vilket år. Trots sparsamt ut-

ställd så gjorde han det igen, vinner 
listan. Att sen få vinna BIG-Veteran 
2 ggr hade jag aldrig trott. Magnus är 
en fantastisk hund som man bara äls-
kar. Han är charmig och väldigt pratig 
vilket man också ser på hans underba-
ra barn. I skrivande stund har vi hunnit 
med att tävla på MyDog , Magnus bli 
BIG-1 ena dagen. Vi tackar alla som 
supportat ossunder året och grattar 

alla listplacerade. Specillt Ann & 
Mio. Nu satsar vi på WDS i  

Danmark, det ska bli kul. Måste  
också nämna att han för fjärde året är 
Årets avelshane. Vi är mycket stolta 

över denna hund.. 
/ Ewa 

WW-08 Asoftwind of The Golden Vale 

FinV-07  Teatrick Angel Eyes 

ÅÅrreettss  SSeenniioorr//VVeetteerraann  22000099ÅÅrreettss  SSeenniioorr//VVeetteerraann  22000099    

22 

Salsa, vår lilla pärla!   
Så roligt att bli bästa  
Senior/Veterantik 2009! 
Hon föddes Maj 2001 i Västerås 
och flyttade hem till oss i Juli,  
2002 blev hon bästa Junior-
Unghundstik och BIS på VJU-
dagen, sen har det rullat på med 
flertalet BIR och BIM både på 
SKK och ISF, 2005 premierad 
ISF, FinV-07...listan kan göras 
lång, dessutom har hon hunnit med 
att bli mamma till 3 kullar, däribland 
K. After Ski At Starmix och  
K. Bark At The Moon. 
 
Tack Lisa och Bittan för denna 
underbara hund! Och stort grattis 
Magnus till Årets Senior/
Veteranhane!  
/Carina & Pas och resten av  
  Älta-flocken 
 


