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ISF-UTSTÄLLNINGSHELG I KRISTINEHAMN 

VÄLKOMMEN PÅ HUNDUTSTÄLLNING I VÄRMLAND! 
LÖRDAG 17/7 & SÖNDAG 18/7 PÅ KRISTINEHAMN HERRGÅRDSCAMPING 
SAMARRANGEMANG: LO ÖSTERGÖTLAND & LO VÄRMLAND-DALSLAND 

DOMARE LÖRDAG: Anki Engström, Sverige
Anmälan och betalning senast 2 juli 
Eventuella frågor och anmälan till kennelcopper@gmail.com
Betalning Handelsbanken clearing 6598 kontonummer 413971791

DOMARE SÖNDAG: Sinnika Thåg Karlson, Sverige
Anmälan och betalning senast 2 juli 
Eventuella frågor och anmälan till east.meadows@telia.com
Betalning Nordea clearing 1175 kontonummer 2120442

MINIOR
VALPKLASS
JUNIOR
UNGHUND

ÖPPENKLASS I
ÖPPENKLASS  II
PREMIEHUND
SENIOR
VETERAN

4-6 mån
6-9 mån
9-15 mån
15-24 mån

2-4 år
4-7 år

7-10 år
10+ år

140 kr
140 kr
190 kr
190 kr

190 kr
190 kr
190 kr
160 kr
160 kr

KLASSER OCH AVGIFTER

Vid anmälan ange hundens namn, födelsedata, föräldrar samt klass och ägare.
Glöm inte att skriva vem som betalar på inbetalningen. Fodersponsor Bozita Robur.
Vi återkommer med PM inför utställningen! 

Restauranger finns i närområdet, toaletter finns i servicebyggnader och det finns
bra rastningsmöjligheter. 

För information om boende i anslutning till utställningen se www.herrgardsliv.se
Telefonnummer till Herrgårdscampingen 0550-102 80
Det är högsäsong och trycket på boenden kan vara stort i Kristinehamn men det finns fler 
campingar med stugor samt hundvänliga hotell i närliggande städer som Karlskoga och Karlstad.

Vi önskar er hjärtligt Välkomna!

VI VÄLKOMNAR

IRLÄNDSK RÖD & 

ENGELSK SETTER
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DOMARPRESENTATION
ANKI ENGSTRÖM

Mitt namn är Anki Engström och jag är uppvuxen bland 
irländska settrar på Kennel Markant då min mor är Ann 
Gistedt (Hedersledamot i ISF). Jag började visa våra 
settrar på utställning och det blev ett stort intresse för 
mig tillsammans med avel, trimning och allt inom hund-
sport. Fortfarande är det inte mycket som slår en vacker 
irländsk setter!

Under ett par lärorika år jobbade jag hos Christer Jans-
son som hade mycket vinstrika engelska settrar, bl.a 
Suntop Nightingale. Jag har mängder av fantastiska min-
nen från framgångarna i ringen med underbara hundar; 
När Markants Magnolia vann Nordisk vinnare i Stock-
holm och BIS i Visby BIS-3 i Jönköping med Tactics 
Chianti. Båda hundarna hade en särskild utstrålning och 
älskade att visa upp sig!

En vacker hund är också alltid vacker på insidan, 
temperamentet lyser igenom! Settern måste vara sund 
och allround. Nu är det många år sedan jag ägde setter 
men rasen har såklart en särskild plats i mitt hjärta.

Jag ser mycket fram emot att träffa en massa härliga 
settrar igen!

DOMARPRESENTATION
SINNIKA THÅG KARLSON

Min första irländare flyttade in i början av 80-talet, en 
hane från kennel Gaerlic. Efter några år importerade 
jag tiken Danaway Dana från England. Hon kom att bli 
stamtik på min kennel under prefixet Danamoor. 

Det har blivit ett antal kullar genom åren och en del Da-
namoor hundar finns kvar i stamtavlor runt om. Ända 
sen starten med irländsk setter har jag varit engagerad i 
ISF både i Värmlands lokal område och centralt. Jag har 
många minnen från stora fina utställningar och lydnads-
tävlingar och samkväm här i Värmland och resten av 
Sverige. Under åren har jag dömt på inofficiell nivå alla 
raser och naturligtvis setter raserna som jag dömt i Eng-
land, Estland, Norge och Sverige. 

2018 blev det för första gången  hundtomt här då mina 
två grabbar blev änglahundar. Blir nog en ny så småning-
om. Det ska bli otroligt kul att få döma ISF utställningen 
i sommar. Ser fram emot att träffa alla mattar och hussar 
med sina fina hundar.  

Vi möts i Kristinehamn, Sinnika 
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VINNARE
SKAPAR

I Vårgårda tillverkas Bozita Robur – ett vete- 
och spannmålsfritt superpremiumfoder med en 
stor andel färskt kött. Råvarorna är av högsta 
kvalitet och det breda sortimentet innefattar allt 
från valp till senior och från låg aktivitetsnivå till 
de allra mest krävande ansträngningar.

VETE- OCH 
SPANNMÅLSFRITT

HÖGKVALITET 
PROTEIN

STÄRKER
HÄLSAN

bozita.se
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