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Siv, Skimras Tisla och Gerplu Frigg Flekka tar en liten paus i det hårda gårdsarbetet. Foto: Cecilia Persson
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Nyheter i klubben!

Några nyheter har tillkommit sedan sist. Här presenteras de och har ni frågor 
kring detta så hör gärna av er till styrelsen.

- Det görs löpande uppdateringar på hemsidan av aktuell info om kommande 
aktiviteter. Har du något du undrar över så kontakta Mi Lilja på: 
webb@islandshunden.se

- Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan är bytt. Vill du ha det nya lösenordet 
till hemsidan kontaktar du vår medlemsansvarige Nina Hellström på: 
medlemsarenden@islandshunden.se 

- Uppdateringar av informationen på hemsidan kring medlemshelgen sker 
löpande. Nu har vi öppnat anmälan till helgen. Välkommen med din anmälan!  

- Nästa omgång av klubbkläder kommer att tryckas till medlemshelgen. Vill du 
beställa kläder så har du på dig fram till den 1 juli att lägga din beställning. Läs 
mer på hemsidan och ta kontakt med Elisabeth och Göran Andersson på: 
shop@islandshunden.se   

Styrelsen 2015
Ordförande:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: ordforande@islandshunden.se

Vice ordförande:
Elisabet Idefelt
0303-220072
Mail: viceordf@islandshunden.se

Sekreterare:
Ulrika Bjursten Gunnarson
033-244080
Mail: sekreterare@islandshunden.se

Kassör:
Tomas Agdahl
072-7376787
Mail: kassor@islandshunden.se

Ledamot 1:
May Britt Sannerholt
070-517 21 13
Mail: led1@islandshunden.se

Ledamot 2:
Nina Hellström
073-663 67 67
Mail: led2@islandshunden.se

Ledamot 3:
Mi Lilja
070-496 07 45
Mail: led3@islandshunden.se

Ledamot 4:
Johanna Beijer
070-730 33 72
Mail: led4@islandshunden.se

Suppleant 1:
Marie Lindström
08-6053532
Mail: suppl1@islandshunden.se

Suppleant 2:
Tomas Agdahl
072-7376787
Mail: suppl2@islandshunden.se

Övriga funktioner i klubben
Klubbansvarig avel:
May Britt Sannerholt
070-517 21 13
Mail: avel@islandshunden.se

Klubbansvarig vallning:
Marie Lindström
08-6053532
Mail: vallning@islandshunden.se

Klubbansvarig lydnad/agility/rally:
Elisabet Idefelt
0303-220072
Mail: lydnad@islandshunden.se

Klubbansvarig MH/BPH:
Lasse Österlund
070-883 82 01
Mail: mh@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Kent Gunnarsson
033-244080
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Nina Hellström
073-663 67 67
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

Valberedning:
Kent Gunnarsson - sammankallande 
033-244080
Mail: valberedning@islandshunden.se

Klubbshoppen:
Elisabeth och Göran Andersson
070-687 81 37 eller 070-687 81 39
Mail: shop@islandshunden.se

Webansvarig:
Mi Lilja
070-496 07 45
Mail: webb@islandshunden.se

Funktionärer i klubben...

Nóis Örk Ingvi spanar efter våren. Foto: Pia Elldalen
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Om medlemskap...

När ni läser detta är det förhoppningsvis redan vår i luften och föreningen har haft sitt 
årsmöte. Men i skrivande stund, 1 februari, är det full vinter med snö och is och vi jobbar med 
att sammanfatta år 2014. Vi har jobbat på så gott vi kunnat och hoppas att ni medlemmar 
märker lite av det i alla fall?

Något av det sista vi gjorde 2014 var att ha monter på Stockholms hundmässa och så 
började året med att vi hade en monter på My Dog i Göteborg. Det är ett mycket viktigt 
arbete som görs för vår ras genom detta. Många människor känner faktiskt inte ens till att 
vår ras finns och blir förtjusta när de får träffa på våra monterhundar. Mer om detta kan ni 
läsa på annan plats i tidningen. Jag vill passa på här och TACKA alla er som jobbat ideellt 
för att detta kunde genomföras. Ni bjuder på er tid och engagemang, reser och träffas för 
planeringen innan och sedan under själva genomförandet, 2 intensiva dagar i Stockholm 
och hela 4 dagar i Göteborg!

Arbetet för sommarens medlemshelg är i full gång under ledning av Kent Gunnarsson 
och vi hoppas på ett par härliga och vänliga dagar tillsammans. Vi jobbar mycket för att 
alla skall trivas och känna sig riktigt välkomna och gärna delta hela helgen aktivt som 
deltagare eller som besökare och åskådare. Information delades ut under My Dog till alla 
som visade intresse för rasen genom en fin broschyr och info blad om vår medlemshelg.
Lokala träffar är också mycket viktiga och vi hoppas få höra om ännu fler på olika håll i landet. 
Om man hör av sig till Göran och Elisabeth så kan de kanske komma med klubbsaker till 
försäljning även vid lokala träffar. Vi har nu också fina klubbkläder till beställning och 
planerar att ta fram mer saker att beställa. Hör av er om ni har önskemål så kan vi kanske 
ordna det. Vi undviker dock att köpa in stora lager, det är inte bra för ekonomin, men 
bindande beställningar organiserar vi gärna.

Vi har haft en del bekymmer att hinna med allt under 2014, datorer har krånglat, folk har 
blivit sjuka och kanske har just du upplevt att du inte fått svar på en fråga eller liknande. 
Vi vill att ni alla skall veta att vi gör allt vi kan men ingen är fullkomlig så jag hoppas ni har 
förståelse för att svar kan dröja och det kan ta tid med uppdateringar m.m. Känner du att 
du kan bidra på något sätt i föreningsarbetet så är du så välkommen att höra av dig till 
någon kontaktperson ute i landet eller till någon i styrelsen.

Ingbritt Sannel, Ordförande SIFK
Mail: ordforande@islandshunden.se

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
Glad Påsk!

En liten Tellusdream Islakkur önskar Glad Påsk! Foto:Ursula Brehmer

Då har vi kommit in i ett nytt år, och jag tror och hoppas att alla vi medlemmar i SIFK 
kommer att få ett härligt år tillsammans med våra hundar. Det är många spännande aktiv-
iteter planerade, vilket ger oss en möjlighet att lära känna andra medlemmar och ägare 
av isländsk fårhund. Då får vi möjlighet att byta erfarenheter med varandra, och kanske 
även inspireras av varandra. 

Jag hoppas att alla ni som var valpköpare under 2014 och fick gåvomedlemskap har upp-
skattat ert första år i SIFK, och att ni vill fortsätta som medlemmar. Det är väldigt roligt 
när nya medlemmar dyker upp på träffar runt om i landet. Skulle det vara så att ingen träff 
eller annan aktivitet arrangerats i din del av landet, ta gärna hjälp av medlemsansvarig i 
ditt område och arrangera en träff. En träff behöver inte vara något komplicerat, utan var-
för inte bara träffas och gå en gemensam promenad och avsluta med en fika? Det brukar 
vara väldigt uppskattat av både två- och fyrbenta. Glöm inte ta foton från era träffar och 
aktiviteter och dela era upplevelser med oss som inte kan komma. På vår facebooksida 
kan vi ta del av varandras vardag och även på så vis lära känna varandra. När vi sedan får 
träffas i verkligheten på någon träff eller kanske tävling, är det alltid lika trevligt att få ett 
ansikte på personen man “lärt känna via nätet”.

Avslutningsvis vill jag påminna er som ännu inte betalat in 2015 års medlemsavgift att 
göra det. Man vill ju inte missa nästa nummer av tidningen.

Nina Hellström, Medlemsansvarig SIFK
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

N i n a  



8 9

Sedan förra numret utkom så har det inte hänt så mycket praktiskt på vallningsfronten. 
Förhoppningsvis är det några av våra medlemmar som varit och tränat vallning någon-
stans och det vore väldigt roligt om någon vill berätta om det. En artikel i tidningen 
framöver skulle vara väldigt roligt att få. Hör av er till Marie Lindström på vallning@
islandshunden.se om ni vill skriva en artikel om vallning. 

På planeringsstadiet har det däremot hänt en hel del. Vi har ett delvis spikat program för 
2015 med kurser och träning. Delar av programmet är fortfarande under planering. Vi 
kommer givetvis att annonsera i tidningen och på hemsidan allt eftersom aktiviteter blir 
aktuella att anmäla sig till. Under våren kommer vi att ha en kurs hos Ann Awes utanför 
Mullsjö den 23-24 maj. Annons om denna kurs finns i denna tidning samt på hemsidan. Vi 
kommer också att påminna om den på faceboksidan. I sommar kommer vi också att vara 
hos Ann under medlemshelgen för ”prova på vallning” samt vårt KM i vallning. Informa-
tion om detta finner du där övrig information om medlemshelgen finns i tidningen.

Det som är riktigt glädjande är att vi under 2015 kommer att ha anlagstest igen. Både 
på kursen hos Ann samt under medlemshelgen. Så det finns all anledning att anmäla sig 
till dessa tillfällen. Fler tillfällen under året för anlagstest planeras och kommer att utan-
nonseras i tidningen och på hemsidan då de blir aktuellt. 11-12 juli kommer det att vara 
en träningshelg hos Louise Westerberg ute på Ormön i Östhammars skärgård. En favorit 
i repris från förra sommaren tror jag det kommer att bli. Vår förhoppning är att det ska 
kunna tillhandahållas ett anlagstest även i samband med denna. Information om det kom-
mer läggas ut på hemsidan eller maila vallning@islandshunden.se. I augusti kommer en 
träningshelg att ordnas i Blekinge hos Tony och Monica på deras gård. Datum för denna 
är ännu inte satt men kommer att annonseras ut i tid. En kurs på Stöde vallgård i höst 
utanför Sundsvall är vår förhoppning. Vi återkommer om detta i tidningen i ett nummer 
längre fram. 

För den som vill tävla om årets isländska fårhund så finns i statuterna att man skall ha 
startat på ett anlagstest för vallning och det kommer nu bli möjligt att göra under 2015. 
Hoppas det skall bidra till att fler kan tävla om detta pris. Det finns också poäng att till-
godoräkna sig om man har tävlat inom vallning med sin hund. Poängen finns att se under 
fliken ”10 i top - årets islänning” på hemsidan. Tävlingarna är Svenska Bordercollieklub-
bens tävlingar och prov. Det är inte helt lätt att med Isländsk fårhund klara, eller att ens få 
delta i dessa. Vi kommer därför under året att se över tävlingsformerna för årets isländska 
fårhund gällande vallning då det idag finns andra former av tävlingar som lämpar sig för 
vår ras.

Marie Lindström, Vallningsansvarig SIFK
Mail: vallning@islandshunden.se

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Lovisa Almeida, Hönö
Madeleine Andersson, Tierp
Birgitta Behring, Lidköping
Karin Bäckman, Munkfors
EvaBritt Fagrell, Rönninge
Eva Linde, Månkarbo

Anne-Maj Lindström, Skogstorp
Sanna Rasimus, Finland
Liselott Stigsdotter, Bottnaryd 
Johan Strindeman, Eksjö
Emma Svärd, Lund
Malin Wärn, Vendelsö

Här är era lokala kontaktpersoner i landet:
Norr: 
Kristina “Kicki” Josefsson i Kalix. 070-531 17 42, norr@islandshunden.se
Väster:
Nina Hellström bor på Tjörn. 073-663 67 67, vaster@islandshunden.se
Öster:
Marie Lindström bor i Haninge, Stockholm. 08-6053532, oster@islandshunden.se
Mitten: 
Janna Hatsue Lofvars bor i Falun. 070-223 33 22, mitten@islandshunden.se 
Söder:
Helena Isberg bor i Karlskrona. 0455-18875, soder@islandshunden.se

Har du idéer om medlemsträffar eller andra aktiviteter så hör gärna av dig till din 
lokala kontaktperson. SIFK ser gärna att det hålls fler medlemsaktiviteter runt om i 
landet. Välkommen att delta!

Om vallning...

M a r i e

Nya registreringsregler samt en ny DNA-policy har kommit.

Läs med om detta på SIFK’s hemsida under 
fliken “Klubben” och “SKK”.

Nytt från SKK!
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och vad som krävs för att vinna det finns 
på klubbens hemsida. Övriga priser till vin-
nare av respektive klass i “Tio-i-topp” kom-
mer att delas ut på medlemshelgen. Se hela 
resultatlistan här i tidningen. 

Kaffe och RAS
Efter kaffet vidtog så information och 
samtal om RAS (Rasanpassad AvelStrategi) 
under May Britts sakkunniga ledning. Tank-
en är att RAS ska fastställas för de närmaste 
kommande åren under 2015. Det blev 
många intressanta diskussioner kring delar 
i RAS och tog sin tid att gå igenom allt. Vi 
behöver jobba vidare med RAS en under 
kommande år men en hel del synpunkter 
och intressanta frågor lyftes under mötet.

Avslutande middag
Efter väl förrättat värv serverades sedan en 
god måltid och vi hann prata lite friare om 

Ordförande Ingbritt Sannel delade ut vandrings-
priset till Elisabet Idefeldt, ägare till Diljas Gosi 
Fagur som blev “Årets Isländska Fårhund”.

Rapport från årsmötet

Den 7 mars 2015 höll SIFK årsmöte i 
Hjällsta Byggdegård utanför Örsundsbro, 
Uppland.

Vi var inte så många men desto mer entusi-
astiska medlemmar som möttes på den fina 
plats där årets möte hölls. Vi möttes av hus-
tomten Göran och hans fru Elisabeth som 
planerat och förberett det praktiska inför 
mötet och gjort det på ett välkomnande 
och inbjudande sätt. Vi började med härligt 
matiga köttbullsmackor som uppskattades 
av alla som åkt långt på morgonen.

Årsmötet 
Årsmötesförhandlingarna klarades av på 
beräknade två timmar under ledning av 
årsmötesordförande Tomas Agdahl och 
valen skedde helt enligt valberedningens 
förslag. Ekonomin gick Johanna igenom 
och presenterade förslaget till budget för 
kommande år vilken årsmötet accepterade. 
Tomas Agdahl valdes också in i styrelsen, 
förutom detta blev det inga förändringar i 
styrelsen. Under det konstituerande mötet 
lämnade så Johanna över kassörskapet till 
Tomas. Vi tackar Johanna för dubbelarbetet 
och det slit hon haft med den ansvarsfulla 
uppgiften och önskar Tomas varmt välkom-
men i styrelsen. 

Prisutdelning 
Utmärkelsen “Årets Isländska Fårhund” 
mottogs av Diljas Gosi Fagur som ägs av 
Elisabet Idefelt. Mer information om priset 

allt möjligt. Göran och Elisabeth Anders-
son tackades för sin insats inför och un-
der årsmötet. Tack även till alla andra som 
deltog. Samtliga handlingar från årsmötet 
finns på medlemssidorna på SIFK’s hemsida.  

Nu ser styrelsen fram emot ett trevligt och 
produktivt år! 
May Britt Sannerholt håller i genomgången av RAS.
Foto: Elisabeth Folkeson

Ingbritt Sannel - Ordförande
Jag har varit med i SIFK sedan 1999 då min man 
Bertil och jag köpte vår första isländska fårhund, 
Ullälvas Dilja, en härlig tik med stor personlighet, 
och efter henne har vi namngett vår kennel. Vi 
har idag 4 hundar, Ullälvas Dofri 12 år, hans dot-
ter Svenska Engårdens Idunn 5 år i sommar, Dof-
ris syster Ullälvas Geira 11 år och hennes dotter 
Diljas Freyja 7år.  Vi har en liten uppfödning och 
avelsfrågorna brinner jag för, det är särskilt viktigt 
i en ras som vår med liten population att vi alla 
agerar förnuftigt, och internationellt samarbete är 
en nödvändighet för att vår ras skall kunna leva vidare och vara frisk och mentalt sund. 
Under höstens ISIC möte blev jag vald att vara en av tre som skall leda arbetet inom ISIC, 
en spännande och ansvarsfull utmaning nu när jag går i halvpension från mitt lärarjobb 
vid Stockholms universitet och hoppas sedan få ännu mer tid att ägna åt våra hundar och 
vår förening. Jag har levt med hundar i hela mitt liv och har skaffat mig både teoretisk och 
praktisk kunskap i ämnet.  Jag försöker hela tiden följa med i det som forskas och skrivs 
om hundar i allmänhet och vår ras i synnerhet.

Presentation av styrelsen för 2015
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Elisabet Idefelt - Vice Ordförande
Jag har varit medlem i klubben sedan 1995/96 då jag 
köpte min första isländska fårhund, Tildras Lukka. 
Nu är jag inne på min tredje islänning, Diljas Gosi 
Fagur kallad Gismo. Jag började mitt ”hundliv” 1990 
med whippet, totalt tre stycken. I samband med att 
jag skaffade min första hund började jag på bruks-
hundklubben. Där har jag varit aktiv som handledare 
på valp- och allmänlydnadskurser, agilityinstruktör 
och figurant på mentalbeskrivningar. Jag har även 
deltagit på lydnadsprov, samtliga klasser, appell 
spår och sök, agility samt rallylydnad. Jag har även 
erfarenhet av att ha tränat vallning och räddningshund. Jag har suttit i styrelsen för SIFK 
sedan 2005, och är nu vice ordförande. Jag är inte uppfödare, men är ändå intresserad av 
avelsfrågor och att arbeta för att bevara rasen exteriört, arbeta för att få fram friska och 
mentalt sunda hundar, samt arbeta för att bevara rasens gårds- och vallhundsegenskaper.

Ulrika Bjursten Gunnarsson - Sekreterare
Jag skaffade min första isländska fårhund 1995 och 
sedan dess har jag alltid haft isländska fårhundar vid 
min sida. Under kennelnamnet Ástvinur föder jag 
också sedan år 2000 upp isländska fårhundar. Jag 
bor tillsammans med min man Kent i Bredered utan 
för Borås. Just nu delar jag också mitt liv med 8 un-
derbara islänningar. Avel och uppfödning är något 
som verkligen intresserar mig och jag är också my-
cket intresserad av hundens beteende och har läst 
hundens beteendebiologi 1 och 2 på Linköpings 
universitet. Med mina islänningar har jag tävlat 
både lydnad och agility, men nu mer har jag fastnat för rallylydnad som jag tycker är en 
helt fantastisk sport. Ni som ställer ut era islänningar har säkert träffat mig på utställningar 
runt om i Norden. Detta blir mitt andra år i styrelsen.

Tomas Agdahl - Kassör (samt Suppleant)
Jag är ny i styrelsen detta året, fyller (snart) 60 år 
och bor med min fru Elisabeth på Svanvik Gård på 
Tjörn där vi har våra Islandshästar och 2 Isländska 
fårhundar, Embla 4,5 år och Tildras Starri Fjalars-
son, snart 2 år. Dessutom har vi glädjen att få ha 
vår dotters lilla yrväder Tildras Taefa Fjalarsdottir 1 
år hos oss i perioder. I det civila har jag sysslat med 
försäljning och företagsledning i närmare 40 år, de 
10 senaste som VD för ett teknikföretag. I samband 
med att jag nu trappar ner det uppdraget så har jag 
lovat att ta mig an kassörskapet. Min föreningserfar-

enhet sträcker sig många år tillbaka med en rad olika styrelseuppdrag i allt från lokala 
vägföreningen, idrottsföreningar till Svenska Simförbundet. Har varit med  i SIFK sedan vi 
fick vår Embla 2011,  bekantskapen med Isländsk Fårhund har varit ett lyft för oss, vi har 
haft hund i 25 år, men denna kloka, energiska, envetna och kärleksfulla lilla varelse som 
Islänningen är har blivit en ljuspunkt i livet. Jag hoppas kunna bidra i arbetet med att få 
vår förening att växa och att den Isländska Fårhunden kan stärkas i landet.

May Britt Sannerholt - Ledamot
Jag kom från Norge till Sverige 1984 och min första 
islandshund var Dropi frá Hvammi, en trefärgad 
hane från Island. Min första kontakt med rasen 
skedde i slutet av i 70-talet då ett par goda vän-
ner hade importerat de första hundarna till Norge. 
Ett antal kullar har passerat min egen kennel, “Ul-
vdalens”, genom åren men uppfödningen har för 
mig och min man Hans-Åke alltmer hamnat i skug-
gan av rasens bevarande ur ett mer generellt per-
spektiv. Vi bor på Väddö som ligger lite norr om 
Norrtälje. Jag har varit med sedan SIFK bildades och 
har under många år haft ansvar för avelskommittén. 
Genom åren har jag varit nyfiken på att lära mig mer 
och gått kurser i bl.a. avel, anatomi, bedömning, genetik, fårvallningskurser med några 
av våra egna hundar samt utbildning inom hundmentalitet. Jag är även sammankallande i 
ISIC:s avelskommitté och sedan några år tillbaka ingår jag i SKK:s handledargrupp i syfte 
att hjälpa och stötta special/rasklubbar i arbetet med RAS. Till vardags arbetar jag som 
resurs på en högstadieskola. Detta är mitt tredje år i styrelsen.

Nina Hellström - Ledamot
Jag bor på Tjörn tillsammans med sambon Niklas och 
de två isländska fårhundarna Lappi och Kátur. Jag 
påbörjar nu mitt tredje år i styrelsen, och är även se-
dan ett år tillbaka medlemsansvarig i klubben. Mitt 
största intresse är, och har alltid varit hundar och 
hund-träning. Lappi, som snart fyller 11 år, har fått 
pensionera sig från tävlingsbanan, men tillsammans 
med Kátur som är 3 år åker jag så ofta som möjligt 
på agilitytävlingar. Utöver agilityn så åker vi på lite 
utställningar och ägnar oss åt rallylydnad, samtidigt 
som jag undrar på när jag ska våga mig på att tävla i 
lydnad. Till vardags arbetar jag som arbetsterapeut 
i Orust kommun.

Mi Lilja - Ledamot
Jag bor i Sollentuna utanför Stockholm. Tillsammans med min man Christoffer har jag 
sonen Charlie 2år, katterna Hnoss och Zelda och såklart vår isländska får-
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hund Kári (Ullälvas Sámur Kári) som i april blir 7år. 
Arbetar gör jag som specialistsjuksköterska inom 
geriatriken, ett fantastiskt jobb som jag verkligen 
älskar. Även Kári älskar att få följa med och hälsa 
på mina boenden. Kári har provat på det mesta och 
hittills har vi inte testat något som han inte tycker 
om. Jag upplever det som att så länge jag är glad 
och han får vara med är han glad och nöjd. Detta är 
mitt tredje år i styrelsen och jag är väldigt glad för 
det fortsatta förtroendet.

Johanna Beijer - Ledamot
Jag har varit medlem i klubben sedan 2008 och har 
idag 2 isländska fårhundar, Snjófells Loki och Stefsstells 
Paradís. Jag har suttit i styrelsen sedan 2012, varav 
två år som kassör. Tillsammans med min sambo 
Fredrik driver vi den gård vi bor på och vi finns 
utanför Sölvesborg i Blekinge på vår gård Möllekulla 
Länsmansgård. Vi har också en dotter, Matilda snart 
2 år. Jag har även några politiska uppdrag i fullmäk-
tige, nämnder och bolag. Min väg in i hundvärlden 
var genom islandshästarna och jag har själv en bunt 
hästar hemma på gården. Mina hundar är utställda 
och vi har också tränat rallylydnad. Förutom arbetet 
i styrelsen sätter jag även ihop medlemstidningen 
samt håller i de grafiska delarna i klubben. De frågor 
jag ständigt brinner för är hur vi bättre ska nå ut till medlemmarna och få in nya medlem-
mar samt att utveckla våra aktiviteter runt om i landet.  

Marie Lindström - Suppleant
Jag har varit medlem sedan 2010 och äger Flisa, Diljas 
Fina Lýsa, som är min första isländska fårhund. 
Tidigare har jag haft fågelhundar samt en jack russel 
terrier. Vi bor i Haninge utanför Stockholm och jag 
är arbetsterapeut till yrket där jag idag jobbar aktivt 
med Flisa som terapihund på mitt arbete. Vi är på 
en daglig verksamhet för personer med förvärvad 
eller medfödd hjärnskada. Flisa har en mycket viktig 
roll på vårt arbete där hon gör succé ibland de som 
är på verksamheten. Jag har suttit i styrelsen sedan 
2014 och jag tycker att det ska bli spännande att 
fortsätta. Jag är särskillt intresserad av vallning med 
den isländska fårhunden. Jag är också ansvarig för vallningen i klubben där jag är sam-
mankallande av vallnings-komittén samt medlemskontakt för östra delen av landet.
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Lydnad
1:a Salka Valka 24 poäng
2:a Konungsbergets Arnstein Vikingson 22 poäng

Agility
1:a Meester Ridge Isafold 670 poäng
2:a Icetops Irpa 555 poäng
3:a Löftorpets Snokja 155 poäng
4:a Ástvinur Kátur Silfurgeisli 145 poäng
5:a Tellusdream Embla 135 poäng
6:a Ástvinur Eyvindur 95 poäng
7:a Håkulls Idunn 55 poäng

Rallylydnad
1:a Largo’s Yssa 90 poäng
2:a Gimgölets Vaka 70 poäng
3:a Svenska Engårdens Steina 35 poäng
      Largo’s Ymur 35 poäng
4:a Tellusdream Embla 25 poäng
5:a Ástvinur Jórunn Kolbrá 20 poäng
6:a Meester Ridge Gisle Viking 15 poäng
7:a Salka Valka 10 poäng

Årets 
Isländska Fårhund 

2014

Stort Grattis!

Diljas Gosi Fagur med ägare Elisabet Idefelt blev 
Årets Isländska Fårhund 2014.

Ekipaget har deltagit på utställningar och tävlat i Agility och 
Rallylydnad under året. Därtill har Diljas Gosi Fagur genomfört 

mentalbeskrivning och vallanlagsbeskrivning.
De fick ihop 23 poäng under 2014.

Övriga vinnare och resultat på 10-i-topplistan 2014

Konungsbergets Arnstein Vikingson

Salka Valka 

På nästa sida hittar du fler bilder och resultat!

Meester Ridge Isafold

Löftorpets Snokja 

Icetops Irpa

Ástvinur Kátur Silfurgeisli
Foto: Martin Rimby

Foto: Ursula Brehmer
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Håkulls Idunn

Tellusdream Embla

Gimgölets Vaka

Largo’s Ymur

Largo’s Yssa

Ástvinur Eyvindur

Svenska Engårdens Steina

Ástvinur Jórunn Kolbrá

Meester Ridge Gisle Viking

Utställning
1:a Tellusdream Askur 475 poäng
2:a Ástvinur Fengur 405 poäng
3:a Ástvinur Isafold 395 poäng
4:a Tellusdream Islakkur 334 poäng
5:a Vaskurs Nebbi Gisslison 320 poäng
6:a Tellusdream Frosti 257 poäng
7:a Svenska Engårdens Idunn 215 poäng
8:a Aska 214 poäng
9:a Embla 190 poäng
10:a Diljas Góa Freya 184 poäng Tellusdream Askur 

Ástvinur Isafold

Vaskurs Nebbi Gisslison

Ástvinur Fengur

Tellusdream Islakkur

Foto: Anna Andersson
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Aska

Tellusdream Frosti

Diljas Góa Freya

Embla

Svenska Engårdens Idunn

Stort grattis alla duktiga 
hundar!

Då har resultaträkningen för årets 10-i-topp börjat! 
Du som vill vara med under året har fram till och med den sista april på dig 

att få med resultat från början av 2014. Därefter kommer endast resultat 
som är max 3 månader gamla att tas med i beräkningen vid första anmälan 
för att delta i tävlingen. Regler kring listan samt resultaten redovisas på 

klubbens hemsida under fliken “10-i-topp”.
Anmäl ditt deltagande till Ulrika Bjursten Gunnarsson på:

tavling@islandshunden.se

Den 11-12 juli har vi träningshelg i vallning hos Lollo Westerberg 
på Ormön i Roslagens famn. Vi tränar vallning och det kommer även att 

finnas möjlighet att göra anlagstest.

Kostnaden är 600 kr och i priset ingår frukost, fika och lunch lördag och 
söndag. Till middagen på lördagen tar man med sig eget att grilla. Grönsallad 
bjuds på. Du tar också med egen dryck till grillaftonen om du vill ha vin 
eller öl. Vi avslutar på söndagen ca. 15.00 eller när hundar och förare är 
trötta. Färjan från Gräsö går tillbaka varje hel och halvtimma.

Ta också med:
-Sovmadrass och sovsäck/lakan. Det finns ett begränsat antal sängplatser så 
det kan vara bra att ta med. Det går bra att tälta på gården om man vill det.
-Bur till hunden är bra att ha. 
-Flytväst till hund och sig själv för sjöresa.
-Oömma kläder efter väder. Det är ofta lite lerigt i hagar där djuren går.
-Mat till hunden.
-Ta med badkläder. Möjlighet till bad finns för både hundar och folk. 

Resväg:
Färja från Öregrund kl. 09.00 ut till Gräsö lördag morgon rekommenderas. 
Från Gräsö till Ormön skjutsar Lollo med båt. För vägbeskrivning och 
ytterligare information ring Lollo på 0703-11 22 03

Anmäl dig genom att maila Marie Lindström på vallning@islandshunden.se 
samt sätta in 600 kr på SIFK’s BankGiro 156-9870. Glöm inte att uppge 

ditt namn och vad du betalar för.

Välkommen till en härlig och givande helg!

Vallningskurs 
i sommar!
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Under förra året anordnade SIFK för första 
gången ett klubbmästerskap i vallning. 
Intresset var stort och självklart gör vi om 
det i år. Men hur är det att delta i en vall-
ningstävling? 

I fjol ordnade vi för första gången ett 
klubbmästerskap i vallning. Jätte kul tycker 
jag, det borde vara självklart att rasklubben 
ordnar en vallningstävling när det är en 
gammal vallhundsras som vi värnar om. Så 
jag hoppas att detta är en verksamhet  som 
kommer att växa och utvecklas och att vi 
framöver får fler ekipage som kommer till 
start. Tidigare har de enda vallningstävlin-
gar som stått till buds varit de som anor-
dnats av Svenska vallhundsklubben. Dessa 
tävlingar är upplagda för att passa till bor-
dercolliens arbetssätt och dessutom är 
svårighetsgraden ganska hög även på den 
lägsta nivån på tävling.  

Amerikanskt test
På KM:et i fjol använde vi oss av det 
regelverk för valllningstävlingar som tagits 

fram av Amerikanska kennelklubben och 
som ska vara lämpligt att använda för alla 
vallhundsraser. Vi ordnade tävlingen på det 
som kallas bana A och i startklass. Denna 
klass ser ut som följer:

Startklassen, Bana A
Tidsgränen är 10 minuter.
Start – Hunden kommer in på banan okopp-
lad och placeras vid stolpe B. Föraren får 
röra sig längs mittlinjen mellan stolpe A 
och stolpe B.
Utgång, upptag och drivning/fösning – 
Hunden börjar sin utgång från stolpe B. 
Hunden gör upptag och förflyttar flocken 
nedåt banan på den bortre sidan av mittlin-
jens grindhål till markering 1 (stolpe C).
Föraren får röra sig inom förarzonen mel-
lan stolpe A och B under utgången, uppta-
get och drivningen. Efter drivningen till 
stolpe A, kan föraren välja på vilket sätt 
banan genomförs:
fösning, drivning eller en kombination av 
båda. Föraren får gå vart han vill så snart 
flocken har passerat stolpe A.

Y-tratten – Vänd runt stolpe C och fly-
tta flocken till Y-tratten med en vändning 
nedåt banan genom tratten till markering 
2. 
Z-tratten – Vänd mot den bortre sidan vid 
markering 2 och för flocken genom Z-trat-
ten till markering 3.
Korridor – Vänd mot toppen vid markering 
3 och för flocken rakt genom korridoren till
markering 4.
Mittlinjens grindhål – Vänd mot den ”nära” 
sidan vid markering 4 och för flocken tvärs 
över banan genom grindhålet till marker-
ing 5. Föraren tillåts gå genom grindhålet.
Fålla – Vänd mot banans topp och för flock-
en nära fållgrinden. Hunden håller flocken 
i en position nära utsläppsfållan men un-
dan för fållgrinden medan föraren öppnar 
denna.
Flocken är i fållan. Föraren avslutar genom 
att stänga grinden.

Man kan få som mest 100 poäng. Sedan 
dras det av poäng för alla missar. Mer än 60 
p räknas som godkänt.

Denna bana går alltså ut på att man börjar 
med att låta hunden hämta fåren en kort 
sträcka. Sedan ska man gå runt en bana och 
passera ett antal hinder. Föraren får gå före 
eller efter, hur man vill men man får inte gå 
genom hindren förutom genom den sista 
grindpassagen. Sedan avslutar man med 
att låta hunden hålla fåren medan föraren 
öppnar grinden till fållan. Därefter sänder 
man runt hunden och låter den driva in 
fåren i fållan. 

Med lite träning så går det
Låter det svårt? Jo det kan det vara om 
fåren inte är samarbetsvilliga och om man 
har höga krav på precisionen. Men jag kan 
också berätta att när vi hade en vallnings-

kurs förra hösten med en del deltagare som 
aldrig hade vallat förut så lyckades alla hun-
dar valla runt den här banan någotsånär på 
kursens andra dag. 

En enklare klass
I år har vi också tänkt anordna en ännu 
enklare tävling för att förhoppningsvis få 
ännu fler ekipage som vågar komma med 
och prova på att tävla i vallning. Denna 
bana heter pre-trial test i det amerikanska 
regelverket och jag tycker att vi kan döpa 
den till introduktionsklass på svenska. 

Introduktionsklass
Tidsgränen är 10 min
Start – Fåren står i övre ändan av banan. 
Hunden kommer in kopplad. Domaren 
instruerar föraren om när 

A

B

C

1

23

4 5

START

Att starta på 
en vallningstävling

Foto: Cecilia Persson
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hunden ska kopplas loss och när den ska 
sändas iväg. Tiden räknas från när kopplet 
tas av. På domarens kommando ska hun-
den ta upp fåren och driva dem längs med 
ena långsidan av banan och passera det 
ena grindhålet. Sedan längs med banans 
kortsida, genom nästa grindpassage och 
halvvägs upp på nästa långsida. Därefter 
ska hunden vända fåren och driva dem till-
baka samma väg. Vid övre kortändan ska 
hunden stå /sitta /ligga stilla medan föraren 
öppnar grinden och sedan fösa ut djuren.  
Tävlingen är avslutad när grinden är stängd 
bakom fåren.

Under hela banan får föraren befinna sig i 
valfri position. Domaren kan ge föraren råd 
om hur han ska uppmuntra hunden att dri-
va djuren och hur han bör placera sig men 
får inte fysiskt hjälpa föraren eller hunden. 

Övning ger så klart färdighet
Svårare än så här är det inte. För att klara 
av att ställa upp på en sådan här tävling så 
behöver du ha kommit så långt i vallnings-
träningen att hunden kan valla får på ett 
lugnt och kontrollerat sätt. Med det menas 
att hunden ska kunna stanna på komman-
do och att den kan driva fåren lugnt utan 
att rusa mot flocken, spränga den eller 
jaga. Däremot behöver den t.ex. ännu inte 
vara säker på riktningskommandon som 
höger och vänster, man kan hjälpa hunden 
att göra rätt genom sin egen placering, så 
länge som man inte själv föser hunden eller 
fåren. I kommande nummer av tidningen 
kommer jag att försöka ge lite råd om valln-
ingsträning. Har du turen att bo i närheten 
av en bra vallningstränare så har du det bra 
förspänt. Vi andra får försöka träna på egen 
hand och åka iväg på en helg-kurs någon 
gång emellanåt. Dels försöker vi i klubben 
ordna sådana kurser ett par gånger per år 
men de tränare vi anlitar håller också regel-
bundet kurser dit alla hundraser är välkom-
na. Om man inte har några egna djur att 
träna på så får man fråga någon som har 
om man kan få lov att träna hos dem. Då 
är det förstås en fördel att man har gått en 
kurs först och fått grunderna så att man 
kan övertyga djurägaren om att ens hund 
inte utgör någon fara för fåren.

Cecilia Persson, vallningskomittén
Mail: cecilia.skimra@aland.net

8m

4m

Storlek på bana
Minst: 30x70m
Max: 70x140m

Cecilia

Ska vi ta det högra eller vänstra varvet idag? Är det någon mer än jag som brukar fråga 
hunden det när det är dags för sista kvälls kissen? 
När vi bestämmer oss för att köpa hund och väljer att ta en valp så blir vi överösta med 
tips om hur vi ska miljöträna vår nya lilla familjemedlem. Dom ska lära sig att åka kom-
munalt och i bil, lära sig gå i koppel och komma på inkallning, vara själva och umgås med 
andra. Listan kan göras hur lång som helst. Nog så snabbt blir dock den lilla valpen vuxen 
och vi börjar skapa oss en vardag. Det är mycket som går på rutin och våra liv blir snabbt 
inrutade i mönster och vanor. Man hittar sina favorit kisspromenader, de vanliga lång-
promenaderna och samma hundvänner. Men på samma sätt som hunden precis som vi 
mår bra av sina rutiner i vardagen så mår även den vuxna hunden bra av lite miljöombyte. 
Nu går vi mot våren och sommaren, solen börjar komma fram och det är enklare och mer 
lockande att vara ute längre stunder. Pröva att åka iväg någon stans där du inte brukar 
gå. Om du bor i stan kanske du kan ta en sväng till skogen och bor du på landet så varför 
inte åka in till stan. Åk gärna kommunalt om du inte brukar det, det är ofta en mental 
utmaning för hundar som gör dom härligt trötta efteråt. Var försiktig bara ifall din hund 
är lättstressad, även då det är bra med variation så är onödig stress aldrig hälsosamt. Det 
behöver dock inte vara något större projekt att variera sina promenader. Bor du i ett sam-
hälle eller som mig i en förort så gör en sökning på internet och se om det inte finns några 
vandringsleder, elljusspår eller liknande i närheten. Själv har jag bott i samma kommun 
hela livet, men upptäckte i veckan ett elljusspår som jag aldrig gått endast 10 minuter 
bort med bil – roligt för både mig och Kari! Och är det någon med hund i närheten som 
du inte brukar stanna och prata med, gör det. Det kan vara roligt för både dig och hunden 
med en ny promenad kompis. 

Karis favorit trix är nog att gå slalom mellan mina ben. Det är ett trix som vi förutom i 
freestyle använder mycket i vardagen. Under våra promenader brukar jag kalla in Kari lite 
nu och då för att göra ett trix och då är detta kanon, dessutom är det enkelt att lära in. Jag 
har haft Kari i fotposition för att sedan helt enkelt visat vägen med en godisbit i handen. 
Första gången gick han bara igenom en gång, men jag kunde väldigt snabbt lägga in fler 
passager för att senare kunna gå nästan som vanligt medan han springer slalom mellan 
benen. Ett tips, speciellt om du tränar lydnad, är dock att ha hunden på din högra sidan 
alternativt att ha hunden på vänster sidan och då alltid börja med höger ben så att hun-
den inte blandar ihop slalomgång med fotarbete.

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Variera vardagen med nya 

miljöer och med att 

gå slalom

Mii
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För många är hunden en del av familjen 
och Edmund är det på ett särskilt sätt. Det 
var en självklarhet att han skulle vara med 
på matte och husses vigsel. 
 
Björn och jag träffades genom gemensamma 
vänner våren 2006 och flyttade tillsammans 
våren 2007. Det var svårt för mig att flytta 
hemifrån då saknaden av min fyrfotade 
familjemedlem, Pretty Prud’s Lappi, direkt 
gjorde sig påmind. Därav tog vi ett beslut 
att vi skulle ta oss an en av Lappi’s valpar 
från den valpkull han skulle få tillsammans 
med Wadsteinas Rimma, uppfödare Sara 
Eliason. Vi hämtade lille Emund från ett 
snöstormigt Gotland i november samma år 
och sedan dess är han en naturlig del av 
vårt – “Vi”. Han är en del av varför vi är de 
människorna vi är idag, de val vi gör, den 
kärlek vi känner – han genomsyrar hela vår 
samexistens. 

Med på den stora dagen
När dagen då stundade, att lova varandra 
evig trohet, var det helt enkelt otänkbart 
att göra detta utan att Emund skulle när-
vara. Vi sökte därför rätt på möjligheten 
att ha Emund som ringbärare vid vår vigsel 
och fick ett fint mottagande i vår försam-
ling där de förstod betydelsen av Emunds 
närvarande för oss, på ett både andligt och 
symboliskt plan. Emund var med oss hela 
dagen den 18 augusti 2012 då vi gifte oss 
och bar fram ringarna bundna runt halsen i 
den fluga han hade på sig under ceremonin.

Vår vigselförrättare Ola Fornling sade till 
oss i vigseltalet;
”Det har varit roligt att få träffa och lära kän-
na er, det började ju med en del telefonsamtal 
och sen har vi ju också setts några gånger och 
det är spännande att se också tycker jag hur ni 
har samarbetat kring den här vigseln och hur 
ni också har varit väldigt måna om att båda 
två ska få rum i det här och få plats och att 
det ska bli bra för er båda. Ni har visat en stor 
omsorg om varandra i den här planeringen och 
det bådar gott, också en viss envishet som med 
hunden Emund, som ju kom fram med ringarna 
idag, och det tror jag också bådar gott. Det 
finns nånting fint i det att ni vill verkligen nånt-
ing med detta//…// Och ringarna som ni bär är 
ju tecknet för den kärleken och på det sättet, 

var du än går Björn så finns Sandra där och 
var du än går Sandra så finns Björn där och det 
löftet gäller fullt ut hela livet. Det är väldigt få 
saker man lovar på det sättet som ni gjort här 
idag och det är en stor sak och ett stort steg 
att ta men också ett härligt steg. Och nu ska ni 
snart få varandra vidare på den kärlekens väg 
som ni har påbörjat och på den vägen önskar 
jag er allt gott och Guds välsignelse.”     

Emund bar fram de ringar som känneteck-
nar det band vi har valt att manifestera 
mellan oss och på det sättet så är även han 
alltid där - med oss.

Edmund 
-Vår kärlek

Sandra Jarl
Mail: sandra.jarl@outlook.com

Sandra
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Till dig som funderar på att köpa eller sälja 
en valp från/till utlandet

I slutet av 2014 ändrades införselreglerna 
för hundar och katter. Här kan du läsa om 
vad som numer gäller (från Jordbruksverk-
ets hemsida):

Varför Jordbruksverket slutar att ge till-
stånd för införsel av valpar och kattungar?
Enligt den EU-förordning om införsel av 
sällskapsdjur som började gälla 2004 fick 
EU-länderna själva välja att ge tillstånd för 
införsel av ovaccinerade hundar, katter och 
illrar under tre månaders ålder från en an-
nan medlemsstat eller från ett listat land 
utanför EU. Sverige har hittills valt att ge 
tillstånd endast för djur från länder inom 
och utanför EU som är rabiesfria.

Ny EU-förordning
I den nya EU-förordningen som börjar gälla 
den 29 december 2014 finns EU-ländernas 
möjlighet att välja att ge tillstånd för ovac-
cinerade hundar, katter och illrar kvar. 
Dessutom ska samma möjlighet gälla för 
införsel av djur som är 12-16 veckor gamla 
och är rabiesvaccinerade men som inte 
hunnit vänta i 21 dagar efter vaccinationen.

EU-kommissionen stoppar olika behan-
dling av länder
Den 5 november 2014 sände EU-kommis-
sionen ut ett förtydligande till alla EU-
länder om villkoren för att föra in valpar 
och kattungar som är yngre än tolv veckor 
utan rabiesvaccination. EU-kommissionen 
angav att medlemsstaterna inte får göra 
skillnad mellan införsel av djur från olika 

EU-länder. Sverige får alltså inte längre, i 
och med den nya EU-förordningen, välja 
att släppa in djur från vissa EU-länder men 
inte andra, även om rabiessituationen i 
länderna är helt olika. På motsvarande sätt 
får EU-länderna inte heller göra skillnad 
mellan olika listande länder utanför EU. 
EU-kommissionen angav också att länder-
na inte får välja att släppa in bara sällska-
psdjur men inte djur som ska säljas. Från 
länder utanför EU får man enligt den nya 
förordningen inte alls föra in ovaccinerade 
valpar, kattungar och illervalpar som ska 
säljas. Alla EU-länder har nu fått välja att 
antingen tillåta införsel av ovaccinerade 
djur från alla EU-länder oavsett om de ska 
behållas eller säljas, eller att stoppa denna 
införsel helt.

Sveriges val
Jordbruksverket har beslutat att stoppa all 
tillståndsgivning för införsel av valpar och 
kattungar till Sverige. Om Sverige skulle 
tillåta införsel från alla EU-länder kan det 
få allvarliga följder. De djurhandlare som 
enbart letar efter de billigaste djuren kan 
vända sig till de EU-länder där rabiessitu-
ationen är instabil och fall av rabies före-
kommer på sällskapsdjur. Detta medför en 
ökad smittrisk. Därför har Jordbruksverket 
fattat detta beslut.

Effekter av att införseln stoppas
Införselstoppet den 29 december innebär 
att det inte går att föra in ett djur från EU 
eller ett listat land utanför EU förrän det 

blivit minst 15 veckor gammalt. Eftersom 
hundägaren eller uppfödaren måste be-
hålla djuret längre än tidigare kan det bli 
dyrare att köpa djur från dessa länder, men 
det är fortfarande möjligt för den som vill.
Det finns flera positiva följder av att in-
förseln av valpar och kattungar stoppas. 
Exempelvis blir det svårare att samla ihop 
hundvalpar som ska säljas vidare efter 
hand. Både djurskyddsmässigt och smitt-
skyddsmässigt är det en stor fördel att slip-
pa denna handel. Det blir också lättare att 
skilja ut smugglade småvalpar från legalt 
införda äldre hundar.

Förteckning över länder:
EU-länder 
Belgien, Bulgarien, Cypern (grekcypriotiska 
delen), Danmark (inklusive Grönland och 
Färöarna), Estland, Finland (inkl. Åland), 
Frankrike (inklusive Franska Guyana, Gua-
deloupe, Korsika, Martinique och Réun-
ion), Grekland, Gibraltar, Irland, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal 
(inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, 
Slovakien, Slovenien, Spanien (inklusive 
fastlandet, Balearerna, Kanarieöarna samt 
Ceuta och Melilla), Storbritannien, Sverige, 
Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Tredje länder med EU-villkor 
Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, Schweiz och Vatikanstaten och 
Norge. 

Listade länder = länder utanför EU som 
har fungerade kontrollsystem för rabies 
Andorra, Antigua och Barbuda, Argentina, 
Aruba, Ascension, Australien, Barbados, 
Bahrein, Bermuda, Bosnien och Hercego-
vina, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna, 
Chile, Fiji, Falklandsöarna, Franska Polyne-
sien, Förenade Arabemiraten, Guam, Hong 

Kong, Island, Jamaica, Japan, Kanada, Liech-
tenstein, Makedonien, Malaysia*, Mauritius, 
Mayotte, Mexiko, Monaco, Montserrat, 
Nederländska Antillerna, Nya Kaledonien, 
Nya Zeeland, Ryssland, Saint Helena, Saint 
Kitts och Nevis, Saint Pierre och Miquelon, 
Saint Vincent och Grenadinerna, San Ma-
rino, Schweiz, Singapore, Taiwan, Trinidad 
och Tobago, USA, Vanuatu, Vatikanstaten, 
Vitryssland, Wallis, Futuna och Saint Lucia. 

(*Särskilda regler för Malaysia. Extra krav 
ställs vid införsel av hund och katt från 
Malaysia, på grund av sjukdomen Nipah 
disease.)

Övrigt att tänka på vid införsel
Vid införsel av djur, t.ex. hund, är det vik-
tigt att vara ute i god tid för att hinna med 
att ordna allt som ska ordnas innan resan. 
Som tidigare ska hunden vara ID-märkt 
och vaccinerad. Hunden måste även ha ett 
EU-pass och vara försäkrad. Vid införsel av 
hund eller annat djur ska man passera en 
gränskontrollstation som finns på  flygplat-
serna Arlanda och Landvetter.  

Mail: tidningen@islandshunden.se

Redaktionen

Läs mer om 
in- och utförsel av hund 

på jordbruksverkets 
hemsida:

www.jordbruksverket.se
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Att våra isländska fårhundar gillar att 
hitta på aktiviteter tillsammans med sina 
människor vet vi alla, och fler och fler bör-
jar dessutom få upp ögonen för agility. 

Därför kommer jag under året att skriva en 
liten följetong med lite tips och tränings-
tankar som vi kommer att ha med i varje 
nummer. Det som skrivs är baserat på mina 
erfarenheter och tankar, och är absolut inte 
något facit, utan helt enkelt tips som jag 
hoppas ni kan få glädje av.

Mycket träning ger resultat
Agility ser så lätt ut när ett skickligt ekip-
age går in på banan och kör ett lopp. Det 
är lätt att glömma all träning som ligger ba-
kom. För att ett lopp ska se enkelt ut krävs 

nämligen att hunden vet precis vad som 
förväntas av den, och hur den ska utföra 
uppgiften. Med det följer även ett självför-
troende som hunden har nytta av inte bara 
när det gäller just agility, men även i alla 
andra situationer hunden får vara med om i 
sin vardag. Innan man börjar med att träna 
agility på de riktiga hindren tycker jag att 
det är bra att börja lära hunden aktiviteter 
där svåra element från agilityn finns med. 
Det kan handla om att gå på olika mate-
rial, klara av plötsliga ljud eller att kunna 
balansera och ha god kroppskontroll. Detta 
är saker man kan börja med redan med sin 
valp. Det är inte bråttom att använda hin-
dren, utan lägg god tid på förberedande 
övningar. Det är viktigt att man inte på 
grund av att hunden inte kan hindren får 

negativa upplevelser. De kan vara svåra att 
jobba bort.

Ge hunden möjligheten att lyckas
Det viktigaste av allt tycker jag är att man 
tänker till så att man ger sin hund möj-
lighet att lyckas, varje gång. Det är nämli-
gen bästa sättet att vinna självförtroende. 
Kroppskontroll är A och O i agility. För att 
träna kroppskontrollen utan att använda 
agilityhindren, kan man bara gå ut i skogen. 
Skogen är full av potentiella hinderför-
beredande övningar. Stockar, stenar och 
nedfallna träd är perfekt att balansera på. 
Kanske finns det en gärdsgård man kan 
gå på? Då kommer hunden upp lite ovan-
för marken och får träna på det, samtidigt 
som tassarna ska placeras på det ojämna 
underlaget . Om man inte har skogen inpå 
husknuten, utan bor i stan kan man även 
där hitta saker i sin omgivning för att träna 
kroppskontrollen. Låt hunden hoppa upp 
på en mur och gå på den. Jag tycker att 
”betongsuggor” kan vara fantastiskt roliga 
att använda när man tränar hund. De kan 

ju självklart fungera som hinder, att man 
hoppar över dem, men de är även perfekta 
för balansövningar. Till en början, innan 
man hunnit komma så långt i sin träning 
kan man bara hoppa upp på dem och låta 
hunden stå uppe på den. För kom ihåg, det 
är viktigt att ge hunden förutsättningar att 
lyckas. När hunden blivit mer säker på sin 
kropp, kan man även börja ge kommandon 
att hunden ska sitta uppe på betongsug-
gan, ställa sig upp igen, och kanske till och 
med från stående, lägga sig ner på suggan. 
Möjligheterna är oändliga, det måste bara 
få ta tid så att hunden aldrig behöver att 
misslyckas.

När ni tränar, tänk på att berömma mycket 
och var generös med belöningar så att hun-
den förstår att han/hon är duktig!

Nästa gång tänkte jag ge lite tips på för-
beredande övningar för att bättre kunna 
hantera de plötsliga ljud som hör till under 
ett agilitylopp.

Nina Hellström
Mail: hellstrom_nina@hotmail.com

Träna agility utanför banan

Ástvinur Kátur Silfurgeisli får både ligga på en 
betongsugga och klättra på en stock.

N i n a

Ástvinur Eyvindur övar sin balans ute i skogen. Foto: Nina Hellström.



34 35

Vi var några stycken som med kort varsel fick chansen att delta i ett tillfälle av ”prova på 
vallning” i mitten av oktober. Vi träffades en regnig söndagförmiddag hos Åsa i Lindome. 
Deltagarna var Kerstin Andersson med Tellusdream Falki, Tomas Agdahl med Embla, Elvira 
Hübinette med Töfra Karma Gullbrá och Maria Hübinette med Tildra. De som skulle vallas 
var sex stycken baggar födda i våras.

Först fick vi hjälpa till och flytta staket och baggar för att få en lämplig storlek på hage 
att valla i. Därefter fick vi en teoretisk genomgång av Åsa, innan vi fick prova på praktisk 
vallning. Den vallning vi fick prova kallade Åsa för ”staketvallning”. Det gick ut på att valla 
gruppen av baggar fram och tillbaka längs fårstängslet och den första omgången gick vi 
med hunden i koppel. Då kunde vi se vilket tryck hunden hade på fåren bland annat. Det 
var kul att se hur olika fåren reagerade på de olika hundarna, och hur olika hundarna ag-
erade. Vi vallade tre korta omgångar var. Mitt under ”kursen” hade vi fikapaus ute i hagen. 
Då hade vädret också börjat visa sig från en ljusare och klarare sida. Under omgång två 
och tre hade vi hunden i lina så den fick chansen att agera mer självständigt och med 
avstånd till föraren.

Dagen var mycket lyckad och vi var nöjda och trötta allihop – hundarna, förarna, Åsa och 
hennes sheltie som var vallningshjälpreda under dagen. Nu ser vi fram emot nästa tillfälle 
och hoppas kunna få fler chanser och att fler isländska fårhundar med förare kan vara med!

Valla 
–hur kul som helst!

Maria Hübinette
Mail: tildras@telia.com

Maria
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Den 23:e november arrangerade SIFK en inofficiell utställning för alla raser från 4 månaders 
ålder. Vi hade hyrt ridhuset i Björkås, Ytterby utanför Kungälv, och bjudit in Lasse Öster-
lund att döma grupp 1, 3, 5, 6, 7 och 8, samt Catharina Bråkenhielm att döma grupp 2, 
9 och 10. 90 hundar av 49  raser var anmälda, alla rasgrupper, utom taxar, var represen-
terade. 

Strax före BIS-finalerna dömde Catharina  Bråkenhielm Barn med Hund. Det var åtta barn 
i två åldersklasser, som ville visa upp sig och sina vackra hundar av vitt skilda raser. 
Catharina dömde även BIS-finalen och det var en toy pudel vid namn Ten Sharp’s Show 
Must Go On med ägaren Carina Sachade, Lycke som var dagens vackraste hund. Lasse 
Österlund dömde fram pomeranianen Black Orange’s Touch of Excellence, ägare Håkan 
Olhage, Hyssna, till BIS-valp och BIS-veteran blev golden retrievern Sanny Delight’s Inside 
Out, ägare Niklas Gustafsson, Rönnäng. 

Vi fick mycket beröm av både utställare och domare för vårt arrangemang och engage-
mang, men utan vår entusiastiska medlemmar som ställde upp både före och under denna 
dag hade det inte blivit någon utställning. Vi hade också gott om fina priser skänkta 
av diverse sponsorer. Kongahälla Ridsällskap såg till att alla utställare, besökare, funk-
tionärer och domare höll sig vid gott mod genom att sälja både fika och lunch, och annat 
smått och gott denna råkalla novemberdag.

En redovisning av utställningen finns på medlemssidorna på SIFK’s hemsida.

Inofficiell utställning i Ytterby

BIS, BIS-veteran, BIS-valp
samt de båda domarna 
för dagen.
Foto: Elisabet Idefelt

Elisabet Idefelt
Mail: elisabet.idefelt@compaqnet.se

Elisabet
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Information om hundar, stamtavlor, officiella 
tävlingsresultat och annan bra avelsinformation 

finns på SKK’s avelsdata. 
Har du inga inloggningsuppgifter så kontakta SKK.

Vill du se bilder på hundarna så titta in på 
“Bettans Bilder”:

www.icelandic-sheepdog-picture-gallery.com
Här hittar du bilder på isländska fårhundar genom tiderna!

Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20140808-20141118

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE51546/2013 Vestanvindur

Bleikja
Samurtochter

T HD grad A Ari-Samur Fra 
Dyrgjadottir 

Losnabakken’s 
Vilda
Vikingsdottir

SE51552/2013 Vestanvindur 
Blidur Samursohn 

H HD grad A Ari-Samur Fra
 Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE51553/2013 Vestanvindur 
Bjarki Samursohn

H HD grad A Ari-Samur Fra
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE36394/2013 Alda T HD grad A Arnarstada
Kiljan

Nóis Örk
Dottla

SE54262/2014 Stefsstells Solon H HD grad A Leiru Sámur Stefsstells
Salka Spesia

SE17443/2013 Stefsstells Eirika T HD grad B Stefsstells 
Stefnir

Eir Frá 
Keldnakoti

SE36392/2013 Atla T HD grad B Arnarstada 
Kiljan 

Nóis Örk 
Dottla

SE19287/2014 Diljas Prins Runi H HD grad B Kersins 
Kóngur

Svenska 
Engårdens 
Idunn

SE20747/2013 Ellringslätts Thor H HD grad C Lizz-Bon’s 
Gaski 

Snugga

HD - Nya avläsningssystemet

I varje nummer av tidningen redovisar vi de senaste resultaten av hälsoundersökningarna 
som gjorts de senaste månaderna. Det som undersöks normalt är HD (höftröntgen), ED 
(armbågsröntgen), Ögonlysning, MH (mentalbeskrivning) samt BPH (Beteende- och person-
lighetsbeskrivning hund). Dessa uppgifter hittar du i Avelsdata som SKK tillhandahåller. 
Undersökningarna görs för att vi ska kunna följa hälsostatusen för den isländska rasen. 
Dessa uppgifter är viktiga för uppfödare som så klart vill avla på friska individer och för 
hundägare som tävlar t.ex. agility eller deltar i andra aktiviteter med fart i. 
Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: avel@islandshunden.se      

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE20747/2013 Ellringslätts Thor H ED ua (0) Lizz-Bon’s 

Gaski
Snugga

SE44858/2013 Villiros T ED ua (0) Smårsgården
Moldi 

Vebjörg

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE20747/2013 Ellringslätts Thor H Öga UA Lizz-Bon’s 

Gaski
Snugga

SE36394/2013 Alda T Öga UA Arnarstada 
Kiljan

Nóis Örk 
Dottla

SE36392/2013 Atla T Öga UA Arnarstada 
Kiljan

Nóis Örk 
Dottla

SE19287/2014 Diljas Prins Runi H Öga UA Kersins 
Kóngur

Svenska 
Engårdens 
Idunn

Ögonlysning - Nya protokollet

S62969/2008 Vaskurs Nebbi 
Gislisson 

H HD grad C Vaskurs Gisli 
Traustisson

Vaskurs 
Embla 
Danidottir

SE44858/2013 Villiros T HD grad C Smårsgården 
Moldi 

Vebjörg

Under denna period har inget BPH eller MH genomförts.
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En sammanställning av avelsåret 2014 
sett ur RAS-perspektivet finns nu. RAS 
står för Rasanpassad avelsstrategi.  Detta 
görs för varje år och det gör att vi kan få 
en överblick av året som gått ur ett avels-
perspektiv. 

Den isländska fårhundens utveckling grun-
das på uppfödarnas val av avelsdjur samt 
på den användning som dessa får. Ärftlig 
variation är en förutsättning för rasens 
möjlighet att fortleva. Därför skall aveln 
vara målinriktad, långsiktig och hållbar. 
Med hållbar menas att den inte leder till 
brister avseende hälsa, mentalitet eller 
funktion eller tömmer rasen för genetisk 
variation.

SIFK’s målsättningar
För att säkra en fortsatt positiv utveckling 
har Svenska Isländsk Fårhund Klubben 
utarbetat målsättningar och riktlinjer som 
stöd för avelsarbetet. En av målsättnin-
garna i den rasanpassade avelsstrategin för 
isländsk fårhund (RAS) är att hålla en bred 
genetisk variation och behålla och använda 
så många hundar som möjligt ur så många 
familjer som möjligt och helst lika många 
hanar som tikar i avel samtidigt samt plan-
era urval av djur till nästa generation så att 
varje föräldrapar lämnar en son och en dotter 
till avel. För att minska risken för genför-
luster (minskad genetisk variation) bör am-
bition vara att hålla minst 20 handjur i avel 
samtidigt. 

Obesläktade föräldradjur
En annan målsättning är att sträva mot så 
obesläktade parningskombinationer som 
möjligt. På sikt kommer det inte att räcka 
med att hålla sig under motsvarande kus-
inparningsnivå lika med 6,25 procent utan 
vi kommer att behöva ligga under 2,5 pro-
cents nivå. Generationsintervallet har ock-
så betydelse för hur snabbt en ras förlorar 
ärftlig variation om den är utsatt för inavel 
eller när få hundar används i avel. Rekom-
menderat generationsintervall för hund-
djur är 5år. Ett kortare generationsintervall 
än 5 år eller sålunda ett snabbare genera-
tionsintervall kan orsaka ett allvarligt hot 
mot rasen hälsa och livsduglighet. En ytter-
ligare målsättning är att värka för att endast 
låta använda en hanhund/tik i avel först vid 
den ålder då hunden uppvisar en vuxen in-
divids fysiska mognad och beteende vid 2 – 
3 års ålder. Klubbens ambition är också att 
minst hälften av antalet registrerade hun-
dar/år (d.v.s. ca 50 hundar) röntgas varje år 
och att en så stor andel som möjligt av den 
svenska populationen ögonlysas.

Öka MH, BPH och vallanlagsbeskrivningar
Klubbens målsättningar för rasens men-
talitet och vallningsförmåga är att verka 
för att öka intresset för Mentalbeskrivn-
ing hund (MH) / Beteende och person-
lighetsbeskrivning hund (BPH) samt att 
verka för ett ökat intresse för vallning. En 
målsättning är att sammanställa protokol-
len från MH för att åstadkomma en raspro-

fil. Vi behöver söka bättre modeller för 
vallanlagsbeskrivningar och försöka nå ett 
statistiskt underlag på 100 beskrivna hun-
dar i syfte att få ett gott statistisk underlag 
samt lokalisera hundar med goda vallanlag. 

Resultat för 2014
Förra året användes 14 tikar och 14 hanar 
i avel och totalt föddes 14 kullar. Ur dessa 
kullar registrerades 65 valpar och 2 import-
er, varav 37 var tikar och 30 hanar. I grup-
pen av avelsdjur debuterade 6 tikar och 7 
hanar i avel. Två hanar var över 7 år gamla, 
övriga var mellan 2 och 6 år.

Den genomsnittliga kullstorleken var 4,4 
valpar och den genomsnittliga inavels-
graden var 2%. Beräknad över en tioårspe-
riod (2004-2013) är generationsintervallet 
i rasen 5 år.

Det röntgades totalt 31 hundar förra året. 
Av dessa fick 23 hundar resultatet A eller B, 
5 hundar fick resultatet C och 3 fick D.

Det ögonlystes totalt 19 hundar varav 18 
var utan anmärkning och en hund fick re-
sultatet Retionopati – ej ärftlig.

Det mentalbeskrevs totalt 19 hundar varav 5 
hundar fick känd mental status från MH och 
12 av totalt 14 hundar genomförde BPH. De 
övriga två avbröt på begäran av ägaren. 

Revidering av RAS 
Det har gått mer än tio år sedan den Rasan-
passade Avelsstrategien (RAS) för Isländsk 
Fårhund stadfästes av Svenska Kennelklub-
bens Avelskommittén 2004-01-31 -02-01. 
Den formella låsningstiden för RAS är av 
Svenska Kennelklubben satt till fem år. Un-
der denna period får man inte göra några 
ändringar. Vi står inför en grundlig utvär-
dering som troligt kommer att leda till att 
vi behöver göra vissa ändringar eller för-
tydligande. Underlaget för utvärderingen 
bygger på sammanställningar av resultat 
gjorda över femårsperioder eller mer. Ser 
vi ändast till resultaten från förra året säger 
det oss att några av de mål vi skrev in i vårt 
första RAS är uppnådda medan andra bör 
formuleras om eller förtydligas. Vi behöver 
också sätta fokus på ett eller ett par om-
råden som vi bör ha mer kunskap om. Ett 
par sådana områden skulle kunna vara att 
öka kunskapen om rasen vallningsförmåga 
och sammanställa MH-protokollen för att 
skapa en rasprofil. 

May Britt Sannerholt, Avelskomittén
Mail: avel@islandshunden.se

Avelsåret 2014 sett ur RAS synpunkt

May Britt

Foto: Cecilia Persson
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ensam alls, äter inte så bra, rymmer eller är 
rent av otrevlig mot andra. Mervi berättar 
om sina egna upplevelser med egna hundar 
eller hundar hon mött i sin verksamhet. Del 
två beskriver så den inspiration hon fick då 
hon hörde Jan Fennel och om hur man enligt 
henne blir en naturlig och trygg ledare för sin 
hund eller flock. Del tre heter: Att leva med 
hund - Tankar och praktiska råd. Där finns 
mycket av visdomsord och när jag tänker på 
våra islänningar så känner jag att avsnitten 
om avkoppling, konsten att leka och det ty-
sta språkets harmoni inspirerar mig extra. Jag 
citerar några rader som avslutning, stress och 
avkoppling är något av det som jag funderat 
lite extra på sedan jag läste boken under ju-
len.

Att inte göra någonting med sin hund är en av 
de svåraste uppgifter som vi som hundägare 
ställs inför. Vi strävar efter att ge våra hundar 
det bästa de kan få - med våra referensramar 
kärlek och uppmärksamhet. Men i hundens 
värld är att bli lämnad i fred, att ignoreras av 
sin hundägare något helt annat. Hunden upp-
fattar din ignorering som vila, avkoppling och 
att inga uppgifter behöver utföras. En hund 
som sover är avkopplad. En hund som ligger i 
sin korg och tuggar ben är tillfreds. En avkop-
plad hund har aldrig tråkigt. En nöjd hund 
har ingen stress i kroppen. En hund som 
klarar att sova när resten av familjen har ett 
aktivt liv runt om är en trygg hund. Omgiven 
av gästhunden Happy och våra egna 4 hundar 
som ligger lugnt på olika platser i huset efter 
sin förmiddagspromenad i snöslasket medan 
jag skriver detta, funderar jag vidare på om 
jag förstår dem och om de förstår mig? En 
alltid lika spännande fråga.

Har du boktips som du vill dela med dig av? 
Då kan du maila dessa till: 
tidningen@islandshunden.se

Boktips!

Den här gången har jag läst en bok av en 
kvinna som heter Mervi Kärki och i den berät-
tar hon om hur hon utvecklats som hundä-
gare. Hennes mentor och förebild är Jan 
Fennel som utvecklat den metod eller teknik 
som kallas ”Amichien bonding” och Mervi 
berättar om hur hon tillämpat tekniken på 
sina hundar och andras som hon mött i sitt 
liv som professionell rådgivare med fokus på 
vardagsproblem. 

Jag har sedan länge läst böckerna av 
Fennel, The Dog Listener etc. och det var 
roligt att möta tankarna åter igen. Jag vet 
inte vad jag egentligen tycker om detta och 
hur jag själv gör men det är intressant att 
läsa om det och har man bekymmer med 
sin hund på något sätt så kan det inte skada 
att ta till sig av tankarna i boken. Titeln är 
Det god hundägarskapet - från Desperation 
till inspiration. Det är en bok som vill hjälpa 
oss att förstå våra hundar. Boken är delad i 
tre delar, den första beskriver desperationen 
man känner när hunden inte uppför sig som 
man önskar, den drar i kopplet, kan inte vara 

Ingbritt 

För fjärde året i rad hade SIFK monter på Stora Stockholms utställningen i december. Det 
var många som kom och tittade under de två dagar som arrangemanget varade. Flera 
verkade vara seriöst intresserade men det var också många som bara var nyfikna och 
tyckte att våra hundar var väldigt vackra och trevliga. Sen var det flera som redan har eller 
har haft islänning som kom förbi – så roligt att träffa er alla. I år deltog för första gången 
Hanna Welling och hennes trevliga tik Tindra som uppförde sig som att hon aldrig gjort 
annat. Även Ingbritt och Bertil Sannel, Marie Lindström, Elisabeth Andersson och Jenny 
Hellman var med och visade upp vår fantastiska ras. Jenny kom till montern och ville veta 
mer om vår ras ett år tidigare. Tänk vad härligt rätt det kan bli för nu har hon en egen 
liten islänning. Hundarna som var i montern var de kastrerade hannarna Kari och Gaski 
och tikarna var Flisa, Dilja, Freya, Idunn och Tindra, alla uppförde sig perfekt och gjorde 
verkligen ett fantastiskt jobb. Våra islänningar var även representerade i rasparaden både 
under lördagen med Ingbritt och hundarna Idunn och Gaski och på söndagen med Marie 
och hundarna Flisa och Tindra.

För första gången deltog SIFK med monter på Göteborgs stora hundutställning MyDog i 
januari. Denna utställning varar i fyra dagar och klubben var representerad under alla dagar. 
Eftersom att det var första gången så visste vi inte vad vi kunde vänta mer än många 
besökare men det blev verkligen lyckat. I montern under dessa dagar stod Ulrika Bjursten 
Gunnarsson, Kent Gunnarsson, Elvira Hübinette, Maria Hübinette, Ingbritt Sannel, Elisa-
beth Andersson, Nina Hellström, Tomas Agdahl, Elisabeth Agdahl, Lotta Agdahl och Sussi 
Rosén. De hundar som tjänsgjorde var Isa, Nebbi, Karma, Taefa, Embla, Viking, Idunn, 
Freyja och Kátur. Även här deltog vi i rasparaden och eftersom att vi är vana från Stock-
holmsutställningen så visade vi upp våra hundar i historiska kläder. Kan tilläggas att vi var 
de enda som gjorde detta men kanske startade vi en trend? Vi träffade många gamla och 
nya medlemmar, blivande hundägare och andra som ville veta mer om vår hundras. Det 
var fyra fantastiska dagar och vi kommer definitivt att delta under kommande år. Under 
båda tillfällena delade vi ut många broschyrer och även nr. 3 av vår klubbtidning Islands-
hunden. I Göteborg hade vi även ett uppskattat bildspel med fina bilder av våra medlem-
mars hundar. 

SIFK vill tacka alla som engagerat sig i arbetet med våra montrar. Nu planerar vi för 
kommande utställningar!

SIFK visar upp sig från sin bästa sida!
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Fråga: Min hund skäller när det kommer 
hem någon till oss? Jag vet att det delvis 
har med rasen att göra, men varför gör 
den det och vad kan jag göra för att den 
ska sluta?

Oj oj oj vilka stora frågor jag får, det vete 
sjutton om det går att svara entydig på 
detta!

Man får ju inte glömma bort att en Isländsk 
fårhund är -vallande -vaktande -gårdshund,  
alltså tre egenskaper utomhus, dessutom 
den fantastiska egenskapen som “sina 
människors närmaste vän” alltså en sällska-
pshund! FYRA stycken egenskaper i en och 
samma hund, tre som de kan arbeta självs-
tändigt med och den fjärde tillsammans 
med ägaren. Det kan nog bli lite kollison 
mellan de olika egenskaperna och då kan 
det bli skällande.

Den  “sämsta egenskapen”  är alltså skäll-
andet när någon ringer på dörrklockan och 
kommer in men kan också vara när denne 
någon går. Det enklaste sättet kan vara att 
redan när valpen kommer till sitt nya hem 
så har man installerat en barngrind i hallen. 
Man lär valpen  “sitt eller “stanna” med 
både röst och tydliga handtecken och trän-
ar på att gå själv genom grinden, en enkel 
sak att lära en valp. Man öppnar ytterdörr-
en och tittar ut, stänger dörren och går 
lugnt tillbaka genom grinden och beröm-
mer valpen med en lågmäld men insmick-
rande röst. Grinden betyder att där är det 
stopp för hundar och att det är människan 

som bestämmer över “dörrområdet”.
Lycka till!

Mail: karin.ost@telia.com

Vem är Karin?
Jag är snart 74 år, pratglad och social men har 
en lugn personlighet - enligt mig själv!
Har alltid varit intresserad av avel både vad det 
gäller hundar och hästar. Första egna kullen 
var långhårig Collie 1979, gick först kurser 
på SBK om avel och uppfödning 1973 - 74.
Isländsk fårhund blev mitt stora intresse år 
1990. Jag är uppfödare av rasen sedan 1997 
och den senaste kullen föddes 2013. Mitt 
kennelnamn är Wadsteinas.

 

Fråga Karin...

Karin Öst

www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA

Som ni säkert vet så har klubben ett antal tjänster för dig som är medlem och 
föder upp isländsk fårhund. För dig som planerar eller redan har fått en kull så 
kan klubben hjälpa dig med hänvisning av valparna på klubbens hemsida. De nya 
kriterierna för valphänvisning finns att läsa på klubbens hemsida under fliken 
“Valpar”. Där hittar du även den blankett som ska fyllas i och skickas in till mig. 
En hänvisning kostar 100:-/kull och du kan ha med två bilder på valparna eller 
föräldrarna. Ta kontakt med mig och maila över det material som du vill ska fin-
nas på klubbens hemsida så ser jag till att det hamnar där.

Jag har även hand om omplaceringar av vuxna hundar och detta kan du också hitta 
information om på klubbens hemsida. Har du några frågor angående valphänvis-
ning så tveka inte att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 
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Efterlysning!

Styrelsen fortsätter att efterlysa medlemmar som vill vara delaktiga i arbetet 
med tidningen. Det som söks är medlemmar med ett intresse för att vara 
med och ta fram material till tidningen, arbeta med bildbearbetning och 

textsättning. Har du som läser detta ett intresse att del ta så är du 
välkommen att engagera dig. Finns det kunskap om 

Adobe’s Photoshop eller InDesign så är detta också välkommet. 
För frågor kontakta Johanna Beijer på grafik@islandshunden.se

I nästa nummer...

...blir det mer om vallning, medlemsträffarna i Sverige och 
en djupare avelsutvärdering från 2014.  

Vill du ha med något i nästa nummer? Då vill vi ha ditt material 
senast den 1 maj! Maila till tidningen@islandshunden.se

Nästa nummer kommer i juni!

På baksidan:
Gimgölets Tyke Trostan vaktar sina 
tuppar och hönor.

Foto och ägare:
Sofie Wahlström

Ute på äventyr på Åland. Siv, Skimras Tisla och Gerplu Frigg Flekka är redo!  Foto: Cecilia Persson

Styrelsen önskar er alla Glad Påsk!

Kommande aktiviteter i vår:
11 april  Medlemsträff i Filipstad/Brattforsheden
  Aktivitetsdag med spår, hundpromenad och grillning. 

10 maj Medlemsträff i Bro Håbo Brukshundklubb
  Aktivitetsdag med agility, rallylydnad och gillning.
  Siv Persson som är kennelkonsulent från SKK 
  kommer och håller föredrag.

23-24 maj Vallningskurs med anlagstest utanför Mullsjö

30 maj Prova på vallning utanför Mariefred
  Begränsat antal platser! 
       

Mer information finns på hemsidan!
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

Glad Påsk!


