FAMILJE- OCH UTSTÄLLNINGSHELG (LÖRDAG)
VÄLKOMMEN TILL ISF-UTSTÄLLNING I VÄSTERÅS
LÖRDAG 28 AUGUSTI, PÅ FIRST CAMP VÄSTERÅS-MÄLAREN
ISF-DOMARE: Yvonne Kojzar, kennel Sunny Prides, Sverige
Anmälan och betalning senast 9 augusti
Anmälan via e-mail till medlem@isfsidan.se
Eller anmälan via post till Åsa Maspers • Packhusallén 8B • 652 12 Karlstad

ÖR I ÅR
SPECIAL F
MNAR
VI VÄLKO
ERRASER
ALLA SETT

Vid anmälan och betalning ange hundens stamtavlenamn, tilltalsnamn, kön och klass,
födelsedatum, uppfödare, ägare, adress, ort och e-post samt att det gäller ISF-utställning.
Vid anmälan via e-post kontrollera att du får en bekräftelse på anmälan
Betalning Nordea clearing 1175 kontonummer 21 24812
KLASSER OCH AVGIFTER

ÖPPENKLASS I

2-4 år

190 kr

4-7 år

190 kr

MINIOR

4-6 mån

140 kr

ÖPPENKLASS II

VALPKLASS

6-9 mån

140 kr

PREMIEHUND

JUNIOR

9-15 mån

190 kr

SENIOR

7-10 år

160 kr

UNGHUND

15-24 mån

190 kr

VETERAN

10+ år

160 kr

190 kr

ÖVRIG INFORMATION
Cafeteria med fika och lättare lunch finns på campingområdet. WC finns att tillgå. Rikligt med rastningsområden finns för era settrar. Behöver du boende, boka direkt på First Camp Västerås-Mälaren
(www.firstcamp.se/destination/vasteras-malaren eller tel. 021-14 02 79). Fodersponsor Bozita Robur.
Eventuella frågor kontakta: Åsa Maspers 076-102 73 00
Det planeras även för mingel och middag på lördagskvällen, mer info i PM till anmäld.
ISF´s styrelse ser fram emot att träffa er alla, gamla som nya medlemmar. Välkomna!

DOMARPRESENTATION
YVONNE KOJZAR
Jag heter Yvonne Kojzar, Kennel Sunny Prides och bor i Hölö. Jag har
fått den äran, att få döma era hundar, under förutsättning att Corona
pandemin tillåter det. 1976 blev jag medlem i ISF (en av de första) och
i ett kök i Rönninge ”tryckte” jag ISF-bladet på en sprit stencileringsapparat, det luktade gott!!!!
Jag har haft Irländare i 42 år tävlat i lydnad, bruks och ställt ut.
Tränat fram två Irländare till tjänstehundar i flygvapnet och haft uppfödning sedan 1986. Numera har jag bara Gordon setter.
Hoppas på en mycket trevlig utställning,
med många vackra hundar.

16

FAMILJE- OCH UTSTÄLLNINGSHELG (SÖNDAG)
VÄLKOMMEN TILL AKTIVITETSDAG I VÄSTERÅS
SÖNDAG 29 AUGUSTI, PÅ FIRST CAMP VÄSTERÅS-MÄLAREN
PROVA-PÅ-STATIONER
Liksom tidigare år kommer vi att arrangera olika stationer där det finns möjlighet att prova på
• Handlerträning
• Rallylydnad 		
• Nosework		
Eventuellt någon mer station beroende på intresse!
Stationerna kommer att vara öppna från kl. 09.00 – 11.00.
VJU-UTSTÄLLNING (VALP/JUNIOR/UNGHUND)
Utställningen ger nya utställare och unga hundar en chans att prova på ringen för första gången. Det
är en möjlighet att lära sig hur man visar sin hund med hjälp av vana utställare och domaren.
Fodersponsor Bozita Robur.
KLASSER OCH AVGIFTER

JUNIOR

9-15 mån

150 kr

MINIOR

4-6 mån

110 kr

UNGHUND I

15-24 mån

150 kr

VALPKLASS

6-9 mån

110 kr

UNGHUND II

24-30 mån

150 kr

VJU-DOMARE: Ann Paleski, kennel Dubliner, Sverige
Bedömning startar kl. 11.00
Anmälan och betalning senast 9 augusti
Anmälan via e-mail till annelie.s.n@hotmail.se
Eller anmälan via post till Åsa Maspers • Packhusallén 8B • 652 12 Karlstad
Vid anmälan och betalning ange hundens stamtavlenamn, tilltalsnamn, kön och klass,
födelsedatum, uppfödare, ägare, adress, ort och e-post samt att det gäller VJU.
Vid anmälan via e-post kontrollera att du får en bekräftelse på anmälan.
Betalning Nordea clearing 1175 kontonummer 21 24839

DOMARPRESENTATION
ANN PALESKI
Hej! Mitt namn är Ann Paleski och jag bor i Göteborg med min flock.
Jag har haft Irländsk Röd Setter i över trettio år. 1994 startade jag
Kennel Dubliner, året efter kom den första setterkullen och många har
det blivit sedan dess.
Det är en ära att få döma på VJU-dagen och det ska efter denna långa
utställningstorka bli spännande att se era unga hundar, som inte haft så
stor möjlighet att visa upp sig tidigare.
Jag hoppas ni både nya och gamla setterägare känner er välkomna. Att
ni ser det som en chans på en nystart och att vi har en riktigt rolig dag
tillsammans. Vi ses i Västerås!
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SKAPAR

VINNARE
I Vårgårda tillverkas Bozita Robur – ett veteoch 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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