
ISF-ARKIV 2016
VInnARAnnonSeR FRån ISF-blAdet

SId 2: åRetS IRländARe 2016 - HAne
CoppeR’S MAgISKA UndeR

SId 3: åRetS IRländARe 2016 - tIK
FAIRHAVen olIVIA optIMIzeR

SId 4: åRetS ISF IRländARe 2016 - HAne
CoppeR’S MAgISKA UndeR 

SId 5: åRetS ISF IRländARe 2016 - tIK
FAIRHAVen olIVIA optIMIzeR 

SId 6: åRetS JUnIoR & UngHUnd 2016
HAne: FRInAn enteRtAInIng CoppeRS
tIK: FRInAn eVeRgReen CoppeR

SId 7: åRetS SenIoR & VeteRAn 2016 
HAne: CoppeR’S pop tHe bUbble 
tIK: StARMIx exotIC AFteR SKI t



Årets show Irländare 2016
GB sh Ch CIe seV-13,14,15 dKV-15 ,nordV-15 

Copper’s MaGIsKa Under
( dUBlIner tIGer woods x GBsh sh Ch CIe Jww08 Copper’s MaGICal BUBBle)

Mussemannen gör det igen;-)) Älskade hund, dessutom för andra året i rad 
Årets  avelshane Irish Setters Breeders Club och Irish Setter Association England. 

Hans avkommor fortsätter vinna stort hemma och utomlands.
I Mars stod han som vinnare i stor veteranklass på Crufts och debuterar i veteran 

här hemma i sommar.  Hunden i mitt hjärta!

GrattIs alla andra lIstVInnare!

CaMIlla

 



Årets show Irländare 2016
se JV-12 C.I.e no V-15

FaIrhaVen olIVIa optIMIzer

“daGGan”
e. FaIrhaVen loVe ChIld  U. FaIrhaVen hawa nICe day

daGGan, Mattes lIlla VattensorK

JaG är Coolast JaG är Bäst,
JaG är den soM VInner Mest!

/ daGGan 2016



ÅRE�S ISF I�����ARE 
(hane) 2016

ÅRE�S ISF I�����ARE 
(hane) 2016



Daggan!
Du gjorde det i år 

igen! 

Alltid i päls! 
Alltid på bästa 

humör! 

Älskar 
kast med liten boll! 

Älskar pipleksaker!

Bästa bästa Daggis!

Matte Louise och 
många vänner!

Grattis till vinnande hane 

Muscot!

ÅRETS isf IRLÄNDARE (TIK) 2016

ÅRETS ISF IRLÄNDARE (TIK) 2016
SE jV -12 No V-15 C.I.E 

FAIRHAVEN OLIVIA OPTIMIZER



Årets junior & unghind  2016

Mina fina finska ungdoMar;-))) syskonen soM blir Årets jun/unghund 2016.

seV-16, dkjV-15, nordjV-15 frinan entertaining Coppers

frinan eVergreen Copper

( anlory keltiC blue sky jW x Cie estjCh Copper’s bubble story

ja Vad ska Man säga Mer än stort taCk till eija oCh ollie jorMakka för doM här tVÅ ungdoMarna. 

Vunnit MyCket redan kan Man säga, underbar att leVa Med, shoWiga, allt jag kan önska Mig.taCk!!

grattis alla andra fina ungdoMar!

CaMilla



Blodprovstest uppskattar prostatas storlek hos hund
http://www.slu.se/blodprovCPSEprostata

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. 
Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan 
andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring 
eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är 
vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas 
storlek kan bestämmas med ultraljud, men det skulle vara smi-
digt att kunna hitta hundar i riskzonen med hjälp av ett blod-
prov.

I studien, som utfördes av forskare vid Sveriges lantbruksuni-
versitet tillsammans med veterinärer på ReDog Veterinärklinik 
och Hundrehabilitering, Evidensia Specialistdjursjukhuset 
Strömsholm och Evidensia Djurkliniken Västerås, jämfördes 
resultatet från ett blodprovstest för prostataförstoring med ul-
traljudsmätning av prostata. Testet mätte koncentrationen av 
prostataproteinet canine prostate specific esterase, CPSE.

Koncentrationen CPSE visade ett positivt samband med pros-
tataförstoring, vilket innebär att ett blodprov för att mäta kon-
centrationen CPSE räcker för ett ungefärligt mått på hur för-
storad prostata är. Detta gör undersökning av prostatan hos 
framför allt äldre hanhundar billigare och enklare.

Hur stressande är veterinärbesöket för hunden?
http://www.slu.se/stressvetbesokhund

Att bedöma hundens stressnivå vid veterinärbesök har be-
tydelse både för hundens välfärd och klinikpersonalens säker-
het. Men hur bedöms hundens stressupplevelse?

I denna studie, utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniver-
sitet och Köpenhamns universitet, skattades stress och smärta 
hos hunden av både hundägaren, testledaren, djursjukvårdar-
en och veterinären. Hundägaren besvarade även frågor om re-
lationen mellan hund och ägare. Detta jämfördes med hundar-
nas reaktion i olika beteendetest i och utanför kliniken.

Resultaten visar att de olika observatörernas skattningar ge-
nerellt överensstämde väl. Det mest relevanta beteendetestet 
var social kontakt; hundar som bedömdes vara mer stressade 
var också mer ovilliga att ha social kontakt med en obekant 
person. Hundarna ville hellre leka och ta emot godis utanför 
kliniken än inne, vilket kan tolkas som att själva kliniken up-
plevs som mer negativ. Hundens och ägarens relation tycktes 
också påverka hundens beteende under veterinärundersöknin-
gen.

Studien visar att det finns god potential att utveckla ett sätt att 
systematiskt utvärdera stress hos hundar när de besöker vet-
erinären.

 
Forskarnytt från SLU

 
“Tequila” Starmix Exotic After Ski

Vinnare av Årets Senior/Veteran-tik 2016
Hon började sin veterankarriär med att bli Best In Show!!!

En av våra vackra pärlor genom åren, 

en underbar tik att visa och som älskar att showa! 

En fantastisk tik som från valp till veteran haft stora framgångar i utställningsringarna.

Vi ses i ringarna 2017!

Grattis till alla placerade på listorna!

Stolta ägare och uppfödare:

Therése Weckenberg och Monica Norberg, 

Kennel Starmix

Årets Senior/Veteran 2016 Coppers Pop The Bubble
e. Caskeys Concept At Aoibheanne     u. Balintyne Coppers Home N Dry

Jag vill börja med att skriva tack till Gibbes härliga uppfödare Camilla, som gett mig förtroendet att få ta mig an 

denna underbara hund. Tack för all hjälp o tack for allt stöd dessa år.

Gibbe är idag snart 8 år fyllda, en hund som ar otroligt klok och lydig.

 En riktig personkännare som omvänt sa många hundskeptiker till hundälskare.

Jag vill även passa pa att skicka ett stort grattis till alla andra listvinnare!

Hälsningar Matte Malin

 
 Kennel     Ant.
 Applegrove     8
 Copper’s     7
 Starmix      3
 Coxokhol     2
 Hot Sensation’s     2
 Fairhaven     2
 Laiza’s      1

 Brilliant Bronze Gilroy Of Galway   3
 Copper’s Disco Bubble    3
 Honeygardens Lady Chatterly   2 
 Copper’s Magical Bubble    1
 Laiza’s Do You Love Me    1
 Applegrove Look At Me I’m Natalie  1
 Applegrove Take A Look At Me Now  1     

Uppfödargrupper

Avelsgrupper


