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Årets Show Irländare 2014

C.I.E Fairhaven Hellacopters
e. Dubliner Tiger Woods (Mascot)

u. Fairhaven Faye Firefly (Tippa)

Tack Louise för att jag fick denna fina kille, min fasta punkt i livet.

Alla borde få ha en egen Niclas i sitt liv!

Tack Malin för att du under 2014 hjälpt till att ta fram det bästa i Nicke,

på alla tänkbara sätt.

Tack Linda och Sussie för ni också genom åren hjälpt till i ringarna

 när matte inte klarar det lika bra själv.

Stort grattis till alla andra listvinnare! 

Ett extra stort Grattis vill  jag dock ge till Nicke-sonen 

          Fairhaven Meireles, årets lydnadssetter!    

Matte Bea
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Ytterligare ett toppenår för Tosca skulle man kun-
na sammanfatta 2014.

Hon är sparsamt utställd, men har varit med på 3 
av årets ISF-utställningar, med resultatet Best in 
Show på alla 3! Magiskt! Till ISF Eksjö hade jag 
bokat en Englandssemester sedan länge, men To-
sca fick åka med Jessica och Mattias, gissa om det 
var roligt att få beskedet i England att hon vunnit 
med Mattias i snöret, tack till er för att hon fick 
följa med!

Några av hennes barn har också visat framfötterna 
i år. Fläder inledde året med att vinna grupp 7 i 
Västerås, och Muscot har varit på Englandsturné 
där han blivit GBShCh. 

Höjdpunkten är naturligtvis de 9 valparna som 
föddes i slutet av oktober!

Tosca önskar de nya små liven lycka till sina 
nya hem, och ett gott 2015 till alla sina barn med 
familjer.

Grattis Pia och Benny till Sevens vinst på han-
hundsidan.

Madde och Tosca

Årets ISF Irländare (tik) 2014 
     C.I.E GBSHSH JWW-08 Copper’s Magical Bubble  



ÅRETS LYDNADSIRLÄNDARE 2014

Fairhaven Meireles

När jag fick reda på att min hund Riley, 

Fairhaven Meireles, blev årets lydnad-

sirländare var det en glad men väldigt 

oväntad överraskning. Det var en ovän-

tad överraskning för att även om vi har 

hunnit tävla en hel del under året, har 

Riley inte alltid följt den plan jag haft. 

Han har oftast egna bättre förslag på hur 

vi ska få så bra resultat som möjligt. Jag 

tänkte därför lite kort berätta om våra 

första tävlingar i agility och lydnad.   

Inför vår första tävling i agility var jag galet nervös, framförallt inför de inte alltid så problemfria balanshindren. Vid start-

signalen satte Riley full fart över första hindret och fortsatte sedan förbi matte och slalomet och in i en tunnel som han tyckte 

passade bättre in i banan. Efter tunneln tyckte Riley att det var dags för A-hindret och satte därför fart mot det. A-hindret 

klarade han galant och vid nedfarten från det hade matte kommit ikapp igen och fick då bestämma vägen över några hinder 

innan Riley såg balansbommen och sprang upp på den. Även balansbommen klarade han fint med korrekta kontaktfält och 

matte fick återigen bestämma vägen över några hinder till innan Riley blev lite för sugen på att springa upp på gungbrädan. 

Även denna klarade han dock fint och vi kunde gemensamt springa i mål och fira att vi hade uppnått vårt mål för dagen, 

att klara alla balanshindren! Att de inte togs i riktigt rätt ordning brydde vi oss inte om då! 

Inför vår första tävling i lydnad var jag återigen galet nervös. Vi påbörjade lydnadsprogrammet och Riley befann sig vid min 

sida för det mesta men mot slutet av programmet var det dags för momentet apportbocken. Det här är Rileys favoritmoment 

och han blir väldigt exalterad bara vid åsynen av en apportbock. Tävlingsledaren frågar om vilken storlek på apportbock 

vi vill använda, vilket Riley tycker är en onödig fråga till mig och bestämmer sig helt enkelt för att själv springa och hämta 

rätt apportbock. Han om någon vet ju vilken som är rätt storlek! Olyckligt nog för Riley hinner matte stoppa honom innan 

han är framme vid korgen med apportbockar och vi kan påbörja momentet. Momentet går galant och även det efterföljande 

momentet. Men när programmet är slut anser Riley att han minsann förtjänar att få hämta en apportbock själv så han sätter 

fart mot korgen med apportbockarna igen. Matte reagerar snabbt, men inte tillräckligt snabbt så Riley hinner hela vägen 

fram till korgen. Han plockar upp en apportbock och ska precis sätta iväg på ett litet ärevarv efter hans bedrift med att up-

pföra sig nästan hela tiden under lydnadsprogrammet när ett ryck i svansen avbryter hans planer. Matte har hunnit ikapp 

och grep tag i första bästa del på honom för att få slut på det roliga. 

Dessa är bara några få av många idéer min hund kommit på och genomfört under tävling och träning. Vi har nu börjat 

träna sök med sikte på att tävla någon gång och med förhoppningen om att hans fallenhet för att välja egna vägar ska stim-

uleras redan på den första tävlingen. Min hund är inte perfekt men han är smart och uppfinningsrik vilket gör varje dag 

till ett äventyr i hans sällskap! 

Jenny Sahlin



 

Årets kombinationsirländare 2014 

RLD N Hot Sensation’s Fair Lady In Garden ”Lady Gaga” 
Ja vi är så stolta så . Hade verkligen inga ambitioner att börja tävla lydnad igen, men så kom detta 
med Rallylydnad (gå in på SBK och läs) in i min värld. Jag hade gått en kurs med min Welsh springer 
spaniel, Doris, för länge sedan och visste att det var ett roligt sätt att aktivera hundar på, så jag och 
Lady G gick en nybörjarkurs våren 2014 samt en helgkurs för inspiratören Zandra Beijer. Så förra 
sommaren var vi ute och tävlade mycket . Inte bara med henne utan även med min andra setter 
Anastasia, Jetsetter Limoncello Di Sicilia. Och det var JÄTTEROLIGT! Det kunde bli en aning stressigt 
ibland att tävla med två hundar och speciellt då det var dubbeltävling, alltså två tävlingar samma dag 
och ibland på olika banor. Jag hör ofta av ”lydnadsfolket” att det är väl ingen konst att tävla i rally där 
man både får prata med hunden och visa med handtecken, men det passar våra glada,  
svansviftande settrar perfekt, eftersom rallylydnad ska utföras och utstråla en glädjefylld  
resa genom en rallybana . Dock viftas någon kon ner ibland, men det är smällar man  
får ta. Vi hann med 10 starter i nybörjarklass under 2014 och fick 9 godkända resultat  
dock aldrig en 100-poängare, så nu håller vi på med inlärning av nya skyltar till 
 fortsättningsklassen. Vi tävlar för Sörmons Hundklubb LKK under Värmlands KK,  
där vi har alla våra trevliga tränings- och tävlingskompisar. 

På utställningssidan har vi varit lite mer sparsamma. Men Lady G har alltid fått excellent  
på sina starter (utom en gång då hon var ”halt”). Under 2014 placerade hon sig 2:a ökk med ck på ISF 
Värmland-Dalslands LO på Herrfallet med domare Vera De Wilde, NL, kennel Queenstone och 
placering 4:a ökk med CK på ISF Dalarna i Säter med domare Jean de Struyf, Belgien, kennel Lordly. 
Supertack till Linda-Marie Sjögren och Camilla Nyström som visade henne på dessa båda 
utställningar. Även tack till alla andra som hjälpt mig med handling som tex Tomas W , Elisabeth S , 
Linda M m.fl. Och stort grattis till övriga listvinnare . (foton: Eric Rohdin, Elisabeth Säflund, Karin Dyrbäck.) 

 

 

 

 

 

 

Tack Lady G för en rolig sommar 

/ din matte Karin 

Vi som gjorde’t 
Linda-Marie, Camilla 
,Karin & Lady G ! 

 

     



Hanar                  

1.  Dubliner Tiger Woods               206 p   

 Äg. Ann Carlsson

2.  C.I.E Kbhv-07 Kbhv-09 SE V-08 VDH CH Don’t-Blame-Me      122 p   

   Äg. Marita Jonsson               

3.  Dubliner Georgio Armani              92 p  

  Äg. Ann Carlsson

4.  C.I.E RU CH SE V-10 Fairhaven How I Became Hilarious           81 p 

  Äg. Louise Holm

5.  C.I.E Nord V-09 Est W-10 Lt W-11 WW-12 Pendoric Foggy Perfection        69 p   

   Äg. Jessica Lindberg              

6.  Copper’s Art Of Bubbels               65 p  

  Äg. Pia Hansen

7.  C.I.E VDH CH SE V-12 RU CH Discovery’s Love Of My Heart           59 p 

  Äg. Jenny Ronnebro

8.  Kbh V-06 WW-08 VWW-10 Asoftwind Of The Golden Vale           52 p 

 Äg. Ann Carlsson 

9.  Dubliner Mac Mio               51 p  

  Äg. Ann Carlsson

10.  C.I.E SE V-13 Copper’s Magiska Under             36 p   

 Äg. Camilla Östman

Tikar                  

1.  VWW-10 Fairhaven Brown Eyed Girl             162 p  

  Äg. Lena Årgard

2.  Fairhaven Faye Firefly               133 p 

  Äg. Anna Wockelberg

3.  East Meadows Jazz Summer              129 p

   Äg. U-P & Petersson Lena Fosselius Petersson

4.  FI JV-03 WW-08 Balintyne Copper’s Home N Dry            106 p   

 Äg. Camilla Östman

5.  C.I.E No V-12 Balt W-12 SE V-13 Applegrove Look At Me I’m Natalie       103 p   

   Äg. Lena Årgard              

6.  Dark Auburn’s Lady Bitter-Sweet              70 p 

  Äg. Mia Karlsson

7.  Fairhaven Herbrightsky               67 p 

  Äg. Louise Holm

8.  FI V-10 Hot Sensation’s Gemini              59 p 

  Äg. Kikki Dyrendahl

9.  Crazy’s Beauty                57 p  

  Äg. Elisabeth Holm

10.  Kerrylaw’s After Ski At Starmix              53 p       

   Äg. Thèrése Weckenberg

Dubliner Tiger Woods 
“Mascot”

 Foto Kickie Boman

VWW-10 Fairhaven Brown Eyed Girl 
“Lollo”

Foto Lena Årgard

AVELSHUND 2014



JUNIOR & UNHUND 2014
bÄsta junior & unghund hane 
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BÄSTA JUNIOR & UNGHUND TIK
COPPER ’S ROSES ALL OVER    

E .GBSHCH CIE SEV-13,14 COPPER ’S MAGISKA UNDER

U. HJCH COPPER ’S WINE ‘N’ROSES

 





SENIOR & VETERAN 2014
ÅRETS SENIOR & VETERANTIK 2014

Hi���� An� Hi���� Jus� A La�� ‘T�n�r�’ 

� 2�03-09-17

St��� ��pföd��� & äg��� S������  F�r���r�

��S-�e��r�� A�ft � 2014, 
d�m��� Ly�i� E�h�� , 

Ne���l�n���n�.

T�n�r� - Va���� o�� �i�!

Tindra är född i vår J-kull, där av namnet Just A Lady, vilket är 
väldigt passande på henne. Hon är en riktig Lady, ser alltid så 
förnäm ut, springer med högburet huvud. Tindra gillar verkligen 
att bli fotograferad, hon ställer upp sig, eller sätter sig framför 
kameran och plirar med ögonen, eller har något annat utryck för 
sig, precis som hon säger, är det bra så här?

Som liten valp fanns hon bara där, gjorde inte så mycket väsen av 
sig. Vi gick på kurs men utan några större framgångar, hon tyckte, 
att hemma på gräsmattan var det mycket roligare, och spåra i 
skogen och leta saker, ännu bättre. Numera blir det inte så långa 
och svåra spår, utan lite lättare och korta, för spåra det vill hon 
göra. Det är ju ett bra sätt att hålla den gamla hunden fräsch, 
precis som vi människor som håller igång hjärnan för att inte bli 
senila i förtid. Så är det viktigt att den gamla hunden får röra på 
sig, inte bara ligga i soffan. Tindra är med på långpromenader i 
skogen ca två timmar ett par gånger i veckan, och får då springa 
fritt. Allra bäst är det när matte packar ryggsäcken, för då vet hon 
att nu blir det extra mysigt i skogen. På sommaren är det jätteskoj 
att gå till stranden och plaska. När hon var yngre simmade hon, 
numera blöter hon bara magen, och tittar på de andra hundarna 
som stojar på. Det här med utställning tycker hon väl inte är så 
himla skoj, men får hon en egen stol att ligga i, och en klappande 
kompis är det helt ok tycker hon. Så känner hon när det går bra, 
för då blir ju matte so himla glad.

 Den roligaste utställningen var nog i Alfta sommaren 2014. Då 
gick hon till final i veteranringen, och det väl alla, att veteraner är 

det många av. Så vinner Tindra över alla de andra, och blir BÄSTA 
VETERAN, det var en holländsk domare som gillade henne. Detta 
glömmer vi aldrig, så himla kul. Från Svenstavik har vi också ett 
roligt minne, då mamma Stina blev BIR och Tindra 2:a Bästa tik 
och halvsyrran Sickan 3:a Bästa tik. 

Så detta med fjällen? Att gå ut på fjället och i bästa fall hitta ripa, 
det är väl det bästa en irländare kan få göra.  Men som unghund 
höll det på att gå riktigt illa, då vallade hon en flock med ca tio 
renar rakt mot matte och husse, och mamma Stina. Vi hörde bara 
ett himla brak i skogen, så kom hela flocken mot oss, sist Tindra. 
Tur vi hann ta skydd bakom några träd. Sedan blev det koppel på 
resten av fjällvistelsen.  Nu har hon lugnat ner sig, men känner 
hon doften av ripa, då vispar svansen runt runt, på ett speciellt 
sätt. Att åka skidor efter Tindra har varit trevligt, det har liksom 
gått i lagom fart. Det är ett bra sätt att motionera hunden om den 
inte kan få springa fritt. Numera är hon för gammal för det.
Tindra är också vår ordningsvakt här hemma. Är det någon av de 
andra hundarna som tänker tanken att ta något från bordet, så 
ställer hon sig mellan, sträcker upp sig och blir alldeles stel, med 
öronen högt upp på huvudet. Mer behövs inte, för så tala hon om, 
att det där gör du inte.

Nu hoppas vi Tindra får vara med oss några år till, hon är ju pigg 
och ser ut att må bra, fortfarande lekfull, ibland när hon träffar 
nya hundar. Så blev hon ju årets listvinnare bland veterantikarna. 
Det glömmer vi inte, min fina Tindra!
M�� � S������ 


