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Tidningen Islandshunden ges ut av SIFK, 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
Varje år ges 4 nummer ut. Material till 
tidningen mailas till redaktionen.

Ansvarig utgivare:
Ingbritt Sannel   

Redaktionen:
Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Grafiker:
Johanna Beijer
Mail: grafik@islandshunden.se

Annonspriser:
Helsida:  kommersiell: 600 sek
  medlem: 300 sek
Halvsida: kommersiell: 350 sek
  medlem: 175 sek

Championannons eller annan merit är 
gratis för medlemmar, 1 gång/hund, och 
är på en halvsida. Det går bra att lägga till 
175:- för att få en helsida.

Vill du ha med en annons i tidningen så 
hjälper vi dig gärna med layout. Maila dina 
önskemål och uppgifter till: 
annons@islandshunden.se

SIFK, Svenska Isländsk Fårhund Klubben
c/o Susanne Rosén
Stensvik Viared
504 94 BORÅS

Hemsida: www.islandshunden.se
Facebook: sök på “SIFK Isländsk Fårhund”

Svenska Isländsk Fårhund Klubben är en 
specialklubb inom Svenska Kennelklubben.

Styrelsen 2013

Ordförande:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: ordfornde@islandshunden.se

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

Sekreterare:
Susanne Rosén
0708-75 23 33
Mail: sekreterare@islandshunden.se

Kassör:
Johanna Beijer
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Ledamot:
May Britt Sannerholt
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Suppleant 1:
Nina Hellström
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Mail: suppl1@islandshunden.se

Suppleant 2:
Mi Lilja
070-496 07 45
Mail: suppl2@islandshunden.se

På framsidan

Ástvinur Eyvindur
“Lappi” som tar ut 
svängarna i agilityn. 

Ägare: 
Nina Hellström
Foto: 
Anna Andersson ISSN 1650-9897
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Övriga funktioner i klubben

Klubbansvarig avel:
May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se

Klubbansvarig vallning:
Louise Westerberg
Mail: vallning@islandshunden.se

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

Klubbansvarig mentalbeskrivning:
Susanne Rosén
Mail: mh@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Johanna Beijer
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

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

Webansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: web@islandshunden.se

Medlemsavgift för 2013:
Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK
Medlem utanför Sverige: 376 SEK
Här kan du betala in din medlemsavgift: 
BankGiro: 156-9870
IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544
BIC: SWEDSESS
Märk din betalning med namn och adress!

Nyhet! Om du hellre vill ha din tidning 
som pdf på e-mail så hör av dig till 

medlemsarenden@islandshunden.se

På gång i framtiden...
3-4 augusti har vi medlemshelg med 
klubbens specialutställning och rallylyd-
nadstävling. 
Årets Vallanlagstest hålls den 14 september 
i Öregrund. Beskrivare är Cecilia Persson.  
Den 28 september arrangerar SIFK en 
inofficiell utställning för samtliga raser i 
Borås. Alla medlemmar är välkomna att 
delta som funktionärer och ställa ut sina 
hundar.   
Helgen 11-13 oktober är det kurs i vallning  
med Ewa Karlsson Mybrink.
MH kommer att hållas under hösten.   

Mer information om detta hittar ni här i 
tidningen, på klubbens hemsida och på vår 
Facebooksida!

I detta nummer...
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Det är många tankar som rör sig i mitt huvud idag när jag slår mig ner för att skriva några 
rader som ordförande. Det är fortfarande lite nytt och ovant men vi börjar få upp farten 
nu i styrelsearbetet och det känns fint. Vi glädjer oss åt nya medlemmar, vi har ökat sedan 
årsmötet men vi behöver bli ännu fler, det är viktigt för att vi skall kunna fortsätta arbeta 
som specialklubb. Så alla ni som säljer valpar i år, se till att valpköparna blir medlemmar, 
det kostar inget, anmäl bara adressen till medlemsarenden@islandshunden.se Berätta 
också gärna för släkt och vänner att man kan vara medlem utan att äga en hund, bara för 
att visa sitt stöd och intresse!
Om den ”uppfödarutbildning” som jag flaggade för här i första numret kan ni läsa på 
annan plats i tidningen. Jag hoppas att vi kan få igång något efter sommaren. Men anmäl 
er redan nu om ni vill vara med.
Nu i sommar är det vår Klubbutställning 4 augusti som mycket upptar mina tankar. Vi 
hoppas kunna göra den till ett tillfälle då vi möts och har trevligt tillsammans. Redan 
dagen innan finns ju möjlighet att tävla Rallylydnad för de som önskar och vi räknar med 
att hinna ha lite aktiviteter sen eftermiddag/kväll för er som kommer redan på lördagen, 
även det kan ni läsa mer om på annan plats och på hemsidan. När vi så har själva utställ-
ningen skulle jag önska att vi kunde få till en avslutning också med utdelning av våra fina 
vandringspriser, lotteripriser mm. Ofta har man ju bråttom hem förstås, men kanske kan 
några av er planera så att ni kan stanna över prisceremonin även om ni inte vunnit, så att 
vi kan göra det till något riktigt roligt att vara med om?
Detta skrivs i maj månad och naturen visar sig från sin allra vackraste sida med solsken, 
skira björklöv och ljuvliga vitsippsbackar, men därmed lurar också faror som vi hundägare 
måste se upp med, som ormar, fästingar och varma bilar. Var rädda om er och era 
älsklingar!

Jag önskar er alla en Glad Midsommar med en bild som för mig symboliserar livsglädje 
och kärlek!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 

Glad Sommar!
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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.

 - Ny policy angående vår Facebooksida har tagits fram. Den är till för att ge lite 
stadga och riktlinjer för hur vi använder oss av detta forum. Ni hittar den nya 
versionen av policyn på klubbens Facebooksida under fliken “Filer”.

- Klubben erbjuder numera gratis gåvomedlemskap för uppfödare som är 
medlemmar i klubben och vill ge detta till sina valpköpare. Det har tidigare varit 
en kostnad på 50:-/valpköpare men styrelsen har bestämt att ta bort detta för 
att underlätta för uppfödare att värva nya medlemmar till klubben.

- En ny medlemssida har skapats på klubbens hemsida. Här kan man som är 
medlem hitta information som endast berör medlemmar i klubben. För att kom-
ma in på den krävs ett lösenord som man som medlem får tillgång till genom 
tidningen och att maila webansvarig på web@islandshunden.se 
Lösen för 2013 är: SIFK2013sifk    

- Kriterierna för valphänvisning är ändrade. Mer detaljer kring detta hittar du 
här i tidningen.

- Hanhunds- och tikgalleri finns sedan ett tag tillbaka på klubbens hemsida. Här 
kan den som vill dela med sig av info om sin hund. Detta är frivilligt men det 
vore roligt om det fanns fler som ville berätta om sin hund där.

- Klubben kommer att för första gången hålla en inofficiell utställning för samt-
liga raser. Denna går av stapeln den 28 september i Borås och mer info hittar ni 
här i tidningen. Vi ser att detta kommer att ge en bra inkomst till klubben och 
ett bra tillfälle att visa upp vår fina ras. Vi kommer att behöva många funktionär-
er till denna dag. Fundera gärna på vad du kan bidra med och kom gärna och 
ställ ut din hund. Mer info om denna utställning hittar du här i tidningen.     
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Jag tänkte ge er lite uppdatering om 
medlemsläget. Som jag skrev i förra num-
ret av tidningen så har vi haft en dalande 
trend när det gäller antalet medlemmar i 
klubben. År 2007 hade klubben sin högsta 
notering med 555 medlemmar för att en-
dast nå upp till 262 under 2012. Det roliga 
är dock att denna trend håller på att bry-
tas. Vi har fått många nya medlemmar de 
senaste halvåret, hoppas verkligen att ni 
känner er varmt välkomna. Dessutom har 
det fötts en hel del kullar där uppfödarna 
använder klubbens Gåvo-medlemskap som 
är en bra introduktion i klubben. Det är 
dessutom numera gratis! 

En stor händelse i år är den kommande  
inofficiella utställningen i Borås den 28 
september, där vi verkligen har möjlighet att 
visa upp oss och vår fina hundras. Jag hop-
pas att så många medlemmar som möjligt 
kommer och ställer ut sina hundar och 
därmed bidrar till att visa upp den isländ-
ska fårhunden. Vi kommer också att ha en 
monter där besökare och andra hundägare 
kommer att kunna lära känna våra hundar 
bättre. Hoppas att vi ses där!

Ibland händer det att jag träffar på 
isländska fårhunar och dess ägare. Jag ser 
definitivt till att fråga om de har hört talas 
om klubben och om de är medlemmar. 
Numera har jag också vår broschyr att dela 
ut. Vill du också ha tag på den så hör av 
dig till någon av oss i styrelsen så hjälper 
vi dig att få tag på den.      
Jag önskar er alla en skön sommar och 
jag hoppas att vi ses på någon av SIFK’s 
utställningar. 

Johanna Beijer, medlemsansvarig SIFK
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se 

Om medlemskap...

Johanna 

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Hanna-Maria Björnsson, Jönköping
Lisa Ekblom, Lidköping
Elin Hansson, Tomelilla
Göran Kajle, Årsunda
Sandra Lindeborg, Ludvigsborg
Ann-Sofie Nannmark, Alingsås

Sven Pettersson, Årsunda
Valerie Pettersson, Årsunda
Anna Rise Fahlén, Kinna 
Anna-Lena Welling, Upplands Väsby
Hanna Welling, Upplands Väsby
Therese von Wowern, Svedala

Diljas Fagra Lilja provar att gå i agilitytunneln.
Foto: Marie Olsson
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Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Eller kanske skulle vi kalla detta en kontaktannons? Vi söker dig, aktiva, 
intresserade och nyfikna person som vill vara med i någon av de arbetsgrupper vi 
vill få igång. Vi behöver vara fler än styrelsemedlemmar som engagerar sig. Mest 
aktuellt nu är de tre områdena Lydnad (även rally och agility), Avel och Mentalitet. 
Har du erfarenheter och/eller åsikter skriv till oss och berätta vad du vill jobba 
med!

Lydnad: lydnad@islandshunden.se 
Avel: avel@islandshunden.se 
Mentalitet: mh@islandshunden.se         

EFTERLYSNING!

Styrelsen

Ändrade kriterier för valphänvisning
Vi i styrelsen vill göra det enklare för uppfödare av isländsk fårhund att följa klubbens 
rekommendationer. Därför kommer det enda kriteriet för att få valphänvisning via 
klubbens hemsida vara att du är medlem i Svenska Isländsk Fårhund Klubben (SIFK). 
Ändringen beslutades på klubbens styrelsemöte 2013-05-05 och gäller från och med 
samma datum.

Vi utgår ifrån att du som uppfödare känner till klubbens avelsrekommendationer 
som riktar sig särskilt till den isländska fårhunden och är väl förtrogen med 
Svenska Kennelklubbens grundregler och avelspolicy samt inte minst den svenska 
djurskyddslagen etc. Det är i slutändan uppfödaren som med sin kunskap om 
ovanstående och enskilda hundindivider som till sist bestämmer vilka djur som väljs 
för avel och vilka kombinationer som väljs.

Rekommendationerna finns att läsa i den Rasspecifika Avelsstrategin för Isländsk 
fårhund (RAS) på klubbens hemsida.

May Britt Sannerholt, avelsansvarig SIFK 
Mail: avel@islandshunden.se

May Britt 
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Välkommen till SIFK’S 
specialutställning 2013! 

Årets klubbutställning hålls i Katrineholm på Katrineholms Brukshundsklubb 
den 4 augusti. Denna utställning är officiell och Cert. delas ut. 

Vaccinationskontroll från kl. 8:30
Ringträning för de som vill kl. 9:30 

Utställningen startar kl. 11:00
Lunchpaus med lottdragning under dagen

Domare är Ambjörn Lindqvist som har mycket god erfarenhet av att döma 
isländsk fårhund. Sista anmälningsdag är den 3 juli och anmälan görs på 
SKK’s blankett som finns på SKK’s hemsida: www.skk.se/dokumentbanken/
tavlingsanmalan
(Länk finns på klubbens hemsida: www.islandshunden.se) Skicka din 
anmälan till SIFK, c/o Elisabet Idefelt, Västra Röd 110, 442 74 HARESTAD.  
Betalning sker på vårt BankGiro: 156-9870 och senast den 3 juli ska din den 
kommit in. Det är också viktigt att du märker din betalning med hundens 
namn och reg.nr.

Klasser och avgifter: 
Valpklass, 4-6 mån och 6-9 mån: 185kr
Juniorklass (9-15 mån) och Unghundsklass (15-24 mån): 285kr 
Öppen klass (15 mån-) och Championklass: 285kr
Veteranklass (7 år-): 185kr   

Under utställningsdagen kommer det att finnas fika, mat och annat gott till 
en billig penning. Under lunchpausen kommer vår dragning av lotter och 
nummer på utställningskatalogen ske detta kommer i PM:et efter anmälan.  

Sista anmälningsdag 

är den 3 juli!



9

I år kommer ingen lydnadstävling att anordnas. Däremot finns det 
möjlighet för de som vill att tävla rallylydnad dagen innan, d.v.s. den 3 
augusti, på Katrineholms Brukshundsklubb. Detta är en officiell SBK-
tävling och anmälan sker genom SBK. Rallytävlingen fungerar också som 
vårt klubbmästerskap och SIFK kommer att ha prisutdelning dagen efter.   
Tävlingen kommer att hållas i två omgångar, förmiddag/eftermiddag, och 
alla klasser tävlar. Läs mer om denna tävling och om Katrineholms 
brukshundklubb på: www.kbruks.dinstudio.se. Sista anmälningsdag till 
rallylydnaden är den 12 juli.

För de som vill samlas vi redan på lördagseftermiddagen för medlemsak-
tiviteter.  Det kommer att finnas möjlighet att pröva på rallylydnad, delta i 
seminarium om RAS (Rasspecifika avelstrategier) med May Britt Sannerholt 
samt gemensam grillning där var och en tar med det man vill grilla.

För boende gäller följande:
Det finns plats för ca. 10 husvagnar på området till en kostnad av 50 kr 
med tillgång till dusch och toa och möjlighet att ladda men ej vara uppkop-
plad. För bokning av plats kontakta Kristina Berggren på mail: 
largos@telia.com

Det finns även flera hotell där man får bo med hund i närheten. Här är 
några av dem: 
Gillet: 0150-13340
Kungsbacken: 0150-13220
Dufweholms herrgård: 0150-75400
Åtorps gård: 0150-26159
Annat boende hittar man genom “Din guide till Katrineholm”: www.0150.
se eller Turistbyrån 0150-444140.

Mer info om utställningen och rallylydnadstävlingen 
finns på www.islandshunden.se

 Varmt välkomna att delta!
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AGILITY

Agility är en av våra mest populära 
hundsporter och intresset för att 
träna och tävla agility växer varje 
år. 

Agilityn uppstod i England på 70-talet 
då man önskade en pausunderhållning 
på Cruft´s utställning som var 
publikvänlig, fartfylld och där hundarna 
var glada. Sporten blev godkänd som 
officiell tävlingsgren i England bara ett 
par år senare. I Sverige dröjde det fram 
till år 1987 innan det blev en officiellt 
godkänd sport och idag arrangeras 
kurser och tävlingar över hela landet. 

Agility går ut på att ekipaget på kortast 
möjliga tid, utan fel eller vägringar ska 
visa sin hund genom en hinderbana. 
Det är en sport som kräver mycket av 
din hund fysiskt. Därför är det viktigt 
att inte börja träna på allvar med den 
unga hunden innan den fyllt 1 år och 
är färdigväxt. Däremot finns det en 
hel värld av förberedande övningar att 
ägna sig åt innan man börjar med sin 
träning på allvar. 

Lydnad är en viktig del
Det är lätt att glömma bort hur viktigt 
det är att ha en god vardagslydnad på 

-En sport full av fart och glädje!

Text: Nina Hellström
Bild: Anna Andersson och Amanda Pramsjö 

Mon Gårds Ayla i full fart över hindret.
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sin hund när man tränar agility. Hunden 
måste kunna vara lös vid sin förares 
sida för att inte riskera att hunden 
sticker iväg till något som verkar roligt 
utanför planen. Att jobba på att ha en 
fin kontakt med sin hund är exempel 
på övningar man kan ägna sig åt innan 
man börjar träna agility med sin hund. 
Andra förberedande övningar man kan 
ägna sig åt är att låta hunden gå runt 
träd eller lyktstolpar. Detta fungerar 
som förberedelse inför slalomet. I 
skogen finns många möjligheter att 
utnyttja. Fällda träd kan fungera både 
som balans- och hopphinder. I skogen 

kan man bygga en hel skogsagilitybana! 
Där är underlaget mjukare, vilket gör att 
hundens leder inte belastas lika mycket 
som på en gräsplan. Aktiviteter som 
bygger på att gå på olika underlag kan 
också vara lämpliga som förberedande 
övningar eftersom det är viktigt att 
hunden inte tycker det är obehagligt 
med olika underlag när de ska gå 
genom tunnlar och över balanshinder. 
Skrammelövningar är också bra att 
träna på, då det kan komma plötsliga 
ljud ute på en agilityplan, till exempel 
från gungan. Det är egentligen bara din 
egen fantasi som sätter gränser när du 
hittar på förberedande agilityövningar! 

Balans mellan koncentration och fart
I träningen gäller det att hitta en fin 
balans mellan koncentration och fart. 
Min erfarenhet med min islänning är att 
det inte är några problem att få hunden 
taggad, aktiviteten i sig är världens 
bästa belöning för honom! Därför måste 
jag noga välja mina belöningar. Är det 
ett moment som kräver mer precision, 
exempelvis slalom, kan jag inte ta fram 
den allra bästa leksaken utan får välja 
godis eller en leksak som inte är riktigt 
lika populär. Annars blir det allt för 
roligt och det blir slarv. Agility är en 
aktivitet som bygger självförtroende 
hos hunden. Den får träna på sin 
kroppskontroll och efter att ha tränat 
mycket kontakt och säkerhet i att ta 
hindren på korrekt sätt börjar arbetet 
i att öka självständigheten. Genom att 
hunden får ett så kallat ”hindersug” 
ökar farten och i takt med det behöver 
vi som förare kunna styra 



12
hunden rätt från större avstånd. 

Hur går tävlingen till?
När man tävlar i agility börjar man i 
den lägsta klassen, klass 1. Därefter 
kan man bli uppflyttad till klass 2 och 
slutligen klass 3 efter att man tagit tre så 
kallade uppflyttningspinnar i respektive 
klass. Hundarna delas även in i tre 
olika storleksklasser, small, medium 
och large. En uppflyttningspinne får 
ekipaget när de genomfört ett felfritt 
lopp och dessutom placerat sig bland 
de 15 bästa procenten av totalt antal 
startande. På en agilitytävling syns 
ofta förare som jublar när de gått i mål 
efter sitt lopp, trots att ekipaget blivit 
diskvalificerat. Något som kan verka 
underligt men det mest lyckade loppet 
är vid upplevelse av fart, flyt, glädje 
och kontakt med sin hund. I agility är 
det mycket små marginaler från det 

perfekta loppet, till diskvalificering. 
Hunden uppfattar och tolkar in ditt 
kroppsspråk, så för att förstå vad som 
orsakat en miss, kan man vara tvungen 
att filma sitt lopp för att sedan i lugn 
och ro analysera vad som hände. Det 
viktigaste att tänka på är att det aldrig 
är hunden som gör fel, utan det är vi 
som inte lyckats få hunden att förstå 
vad vi vill att den ska göra! 

Min egen träning
När jag tränar tillsammans med min 
hund Ástvinur Eyvindur (Lappi) är 
jag väldigt noga med att alltid gå 
en promenad innan så att han är 
uppvärmd. Detta är för att minska 
skaderisken. Lappi, som är 9 år, tycker 
att agility är det roligaste som finns 
i hela världen, och skulle lätt kunna 
skada sig annars eftersom han satsar 
100 % så fort vi kliver in på planen. När 

Nina och Lappi på banan. Agility är 
inte alltid den torraste och renaste 
sporten.



13
vi tränar är mitt mål att vi ska ha en 
rolig stund tillsammans. Talesättet att 
man ska sluta när man är på topp tycker 
jag är väldigt bra när man tränar agility! 
När vi åker hem efter en träningsrunda 
vill jag att både jag och hunden ska en 
positiv känsla, och suget att fortsätta 
träna ska finnas. Så fort känslan av 
motgång kommer krypande är det bara 
att gå av banan. Hunden känner direkt 
av frustrationen, och det är ingenting 
jag vill att han ska förknippa med 
agilityn. När vi tränar och ett moment 
utförs fel, tar jag bara lugnt tillbaka 
hunden till utgångspunkten och gör 
om, utan att göra någon sak av det. 
När han sedan gör rätt, får han direkt 
sin belöning så att han vet att ”så vill 
matte att jag ska göra”. Blir det fel flera 
gånger efter varandra, är det dags att 
tänka till på om kravet jag ställer på 
hunden är lämpligt? Annars får man 
lägga upp övningen på ett annat sätt 
och minska kravet. Kraven kan minskas 
på flera olika sätt, både genom att 
göra hinderkombinationen lättare, 
och genom att förändra omgivningen. 
Tränar man på något som är mycket 
svårt, kanske träningen behöver utföras 
då det inte är mycket rörelse i närheten 
av planen. Kraven kan alltså minskas 
genom att yttre stimuli begränsas. 

Träning för framtiden
Vår träning bygger idag mycket på 
att jobba med Lappis självständighet 
till att jobba på längre avstånd samt 
hur jag ska vara tydlig i min handling. 
Agilityträning bygger minst lika mycket 
på att vi som förare jobbar med oss 

själva och hur vi kan hjälp hunden på 
bästa sätt. Lappi vet hur alla hinder 
ska tas, men han är samtidigt väldigt 
vaken på minsta tecken som kommer 
från mig, vilket kan leda till misstag. 
Nu väntar även den roliga perioden att 
introducera agility för Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli (Kátur) som precis fyllt 1 år. 
Vi har börjat lite smått och han verkar 
tycka det är minst lika roligt som Lappi 
med agility. Agility verkar helt enkelt 
vara en aktivitet som passar perfekt för 
våra isländska fårhundar!

Det viktigaste med agility är att det ska 
vara en rolig aktivitet för både hund 
och förare!

Mail: hellstrom_nina@hotmail.com

Nina 



14

Mi Lilja och Ullälvas Samur Kári, 5 år.
Jag började träna agillity med Kári när han var runt året och för honom var det 
glädje från det att tassarna nuddade planen. Numera avslutar vi alltid även lyd-
nadsträning på klubben med en kort sväng på agillitybanan. Att få springa över 
balanshinder och genom tunnlar är belöning i sig för honom idag.

I början spenderade vi mycket tid på bal-
anshinder, dels såklart för att spara på 
höfterna och dels för att lägga en bra 
grund gällande kontaktfälten. Detta var 
något som min förra hund gärna slar-
vade med och som även Kári finner an-
ingen onödiga. Innan vi började med rik-
tiga hinder så byggde jag kombinationer 
med hinderstöd och en bom på marken 
för att få honom att förstå konceptet. 
Det är en metod som jag fortfarande 
använder i de perioder vi tränar myck-
et, ett bra sätt att spara lite på sin hund 
tycker jag. 
När vi tränar agillity så vill Kári gärna gå in med inställningen fort och fel. Men 

då vi tränar för aktivering och inte har 
några tävlingsambitioner så har jag svårt 
att inte låta honom hållas när jag ser hur 
roligt han tycker det är. Jag röntgade 
Kári då han var en bit över året och fick 
då resultatet HD:A samt ED:u.a. Detta 
var för mig viktigt att veta just för att 
kunna lägga upp träning anpassad efter 
honom.
För mig är det sann lycka att få se min 
hund utstråla den glädje i träning som 
han gör på agillitybanan. 

Bilder: Mi Lilja

Här kan ni läsa några härliga berättelser om några av 
våra medlemmars tankar och erfarenheter i agility.  

Mi och Kári 
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Annette och Peter Kjellgren med Tellusdream Embla, 3,5 år.
Redan när vi i juni 2010 hämtade Embla, som då var tio månader, på Kennel 
Tellusdream så var det bestämt att Peter skulle köra agility med henne, om hon 

tyckte det var roligt förstås. Jag, Annette, 
tränade agility med vår andra hund men 
man kan inte påstå att jag gjorde det lätt 
för henne. Med en sådan virrig matte 
som inte visste vart hon var eller vart 
hon skulle på banan skulle inte jag heller 
gilla agility om jag vore hund. Peter hade 
också tröttnat på hur jag yrade runt 
på banan. ”- Nästa hund kör jag agility 
med”, sa han och så fick det bli. 

Är man bara tio månader är man för ung 
att gå agilitykurs på vår klubb så de fick 
vänta till våren. Vi fusktränade dock lite 
på tunnlar, slalom och balansen. Det här 
var kul tyckte Embla och drog upp på 
vippan innan jag hann stoppa henne, så 

jag skrek STANNA! Det gjorde hon, vippan slog ner och Embla springer av som om 
hon aldrig gjort något annat. Likaså platta tunneln, inga problem. Efter att Peter 
och Embla gått kurs i två terminer så var det då dags för tävlingsbanorna. De 
började med två inofficiella tävlingar som uppvärmning inför den första officiella. 
Man kan inte säga annat än att det gick bra. På drygt sex månader tog de tre 
pinnar i både agility och hoppklass 1 och även en pinne i agilityklass 2. I och med 
det var hans första mål nått – uppflyttning till klass 2 i både agility- och hoppklass!

Peter har gått några kurser för bl a Annica Aller och Josefin Märlman och det har 
gjort honom bättre på att handla Embla 
och det i sin tur gör henne säkrare på vart 
hon ska och då kommer farten. Klarar de 
referenstiden som är mycket tightare i 
klass 2 så tillhör de oftast topp tio. Embla 
är hindersäker och river sällan. Nu är det 
en ny säsong och nya pinnar att jaga! 
 

Bilder: Ursula Brehmer

Hälsningar från familjen Kjellgren
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Anita Fredin med Meester Ridge Ísafold, 4 år, och Icetops Irpa ”Edda”, 2 år.        
Vi som tränar och tävlar agility brukar synas och höras på våra klubbar, en 
kontrast till en del annan hundträning. Vi springer, sprintar och spurtar, tjoar, 
tjimmar och peppar hundarna. Vi är generellt sett väldigt glada typer, både 
vi tvåbenta och våra 
fyrbenta. 

Jag och mina båda hundar 
tränar både organiserat 
i grupp och spontant på 
min hemmaklubb DTBK. 
Vi åker tillsammans med 
klubbkompisarna till 
tävlingar där vi stöttar 
och hejar fram varandra, 
gemenskapen är stor i 
med och motgång. Jag 
skaffade min första islänning Meester Ridge Ísafold för fyra år sen med syftet 
att träna hund aktivt, helst i form av agility. Vi tävlar idag i agility- och hoppklass 
2 och har ett par ”pinnar” kvar till klass 3. Är glad att jag valde just isländsk 
fårhund som min första agilityhund. Brukar bland andra agilityhundar jämföra en 
islänning med en stabil Volvo, fast sportversionen, lyckas man dessutom köpa en 
med kraftfull motor så kan det bli riktigt bra.

Ísafold är arbetsvillig, väldigt lyhörd men självständig och har bra fart. Att träna upp 
en hund i agility oavsett ras är ingen lätt uppgift. Det krävs enormt med tålamod, 
både från förare och från hund. Man måste vara positiv och tydlig och har man 
en envis islänning gäller det att man själv är ännu mer envis. När man väl lärt in 

alla hinder från grunden gäller det sen att finslipa 
samtliga moment, lära sig att analysera banor, vara 
noga med uppvärmning och nedvarvning för att 
undvika skador. Färdiglärd blir man aldrig! Någon 
jämförde agility med avancerad hästsdressyr, lägg 
sen till att kunna dirigera hunden på distans och 
med absolut högsta möjliga fart, inte så lätt som 
det ser ut. 

Efter ett par år med Ísafold var det dags för hund 
nummer två i familjen. Icetops Irpa som kallas 
Edda susade in i våra liv för drygt 1 ½ år sen, full 
fart från start. Här behövs ingen motivation för 
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att öka farten i agilityn eller olika belöningar i form av godis eller lek, hon verkar 
själv tycka att belöningen är glädjen att få jobba och agility är hennes nummer 
1! Eftersom det är min andra agilityhund har jag en del gratis, och det har därför 
gått fortare än väntat att få henne startklar. Hon 
debuterade vid minimiåldern 1 ½ år och lyckades 
med bedriften att plocka två pinnar på sin första 
tävling och fler fina placeringar och pinnar har det 
blivit sen dess. 

Jag har två underbara hundar av samma ras, trots 
det är de olika som natt och dag, men det de har 
gemensamt är kärleken till sin flock och agilityn!

Bilder: Anita och Pär Fredin

Jarmo Honkanen och Brytarspetzens Smyril Pratason ”Smirre”, 5 år.
Vi håller på med det här för skojs skull och tävlar inte aktivt. Finns tyvärr inte 
tid till det. Vi är med i Olandstraktens Brukshundklubb i Alunda, Uppland. Det 
började med att vi gick en allmänlydnadskurs hos OTBK 2009 och hon som höll i 
den kursen tävlade i agility så vi anmälde oss till en nybörjarkurs för det verkade 
trevligt både för hund och husse. Det var helt hopplöst i början, jag trodde inte 
att det skulle kunna fungera nån gång. Största felet var nog husse som var trögare 
än Smirre med att göra rätt. Men efter genomgången kurs så kändes det rätt bra 
ändå. Vi gick på träningar lite sporadiskt när tid fanns och vädret var bra. Man kan 
konstatera att hundarna kommer ihåg mycket bättre än hundföraren gör. Vi gick 
senare en fortsättningskurs i agility och det kändes som det mera föll på plats då 

ca. 1 år efter första kursen. 

Vi försöker vara med när det är 
KM och liknande. Det blev en stor 
förbättring träningsmässigt när det 
byggdes en agilityhall här Alunda. 
Nu finns det möjlighet att träna även 
på vintern och mörka höstkvällar. Jag 
kan rekommendera agility som är en 
trevlig form att umgås med sin hund 
och ge den lite hjärngympa. Även bra 
social träning för hunden 

Anita och hundarna
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att vara lös bland folk och andra hundar. Verkar passa bra för Islandshunden med 
sitt nyfikna och lättlärda sätt. Verkar som det går på automatik ibland att lära 
sig nya banor. För att det ska fungera med agilityträning så bör man ha gått nån 
lydnadskurs tidigare. Dessutom  måste man ha stort tålamod i början. 

Allt man behöver veta om agility finns att läsa 
på Brukshundsklubbens hemsida. Mitt råd 
är att ta kontakt med en Brukshundsklubb 
så hjälper dom till med det praktiska.

Bilder: Jarmo Honkanen och Catalin 
Westenheim

Frida Hedström och Mon Gårds Ayla, 5 år, 
Som alla vi som har islänning vet så är det en väldigt aktiv ras som älskar att vara 
med ägaren så agility är en sport som passar våra islänningar väldigt bra.  I agility 
krävs ett bra samarbete mellan förare och hund och det krävs att båda parterna 
hänger med i svängarna och av min erfarenhet att döma så passar islänningarna 
perfekt till detta. Det är också tillåtet för hundarna att skälla och eftersom vår 
härliga hundras gärna skäller så hindrar inte det oss att delta vilket det kan göra 
i många andra hundsporter. Mina hundar älskar att jobba med mig och det gör 
de mest för att jag har från början lärt dom att vi har väldigt roligt tillsammans 
och att hundarna alltid ska tjäna på att vara i kontakt med mig. Jag försöker 

alltid att planera mina träningspass så att 
hundarna tycker det är så roligt som möjligt 
och jag anpassar belöningen efter aktivitet 
och hund, så att allting ska bli så bra som 
möjligt! 

Just nu har jag tyvärr ingen tillgång till 
agilityhinder och det tycker både jag och mina 
hundar är väldigt tråkigt men under tiden 
som jag gick på hundsportsgymnasiumet i 
Forshaga så tränade jag och Ayla agility flera 
gånger i veckan med härliga hundvänner. 

Jarmo och Smirre
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Snabbfakta om agility!

Ayla som är min första isländska fårhund har jag lärt mig massor med och det har 
inte varit lätt alla gånger men oj så vi har kämpat tillsammans och vad roligt vi har 
haft! Vi har tävlat några få gånger men när man har så långt att åka till närmsta 
tävling och ingen tillgång till bra träning så bortprioriteras agilitytävlingarna 
tyvärr.

Jag hoppas snart jag får tillgång till agilityhinder igen, antingen får jag flytta eller 
se till att hinder kommer hit. Mitt bästa tips är att se till att ha roligt när ni tränar 
och både jag och många andra kan bevisa att våra islänningar är för det mesta 
väldigt roliga och härliga att jobba med så våga att prova. Kanske ska du och din 
islänning anmäla dig till agilitykurs? Det är så roligt!!

Bilder: Frida Hedström 

Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller 
vägringar ta sig igenom en hinderbana. 
Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i 
England år 1978. 1985 introducerades agility i Sverige och sedan 
1987 är det en officiell hundsport.
I agility kan man tävla både individuellt och i lag. 
Hundarna är indelade i olika storleksklasser, small, medium och large. 
Det finns två tävlingsformer, agilityklass som innehåller balanshin-
der (klätterhinder) och hoppklass utan balanshinder. 
Hunden börjar i klass 1 och kvalificerar sig upp till klass 2 och till sist 
klass 3.
Tävlingarna är öppna för alla hundar över 18 månaders ålder.
Alla registrerade och oregistrerade raser får tävla.

Mer information kan du hitta på Brukshundsklubbens 
hemsida: www.brukshundklubben.se

Frida och Ayla
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I Sverige används idag MH och BPH 
för att fastställa våra hundars mentala 
status.  
SIFK har beslutat att använda sig av 
SKK:s vedertagna utvärderingsmetoder 
- Mentalbeskrivning Hund (MH) eller 
Beteende- och Personlighetsbeskrivning 
Hund (BPH) - för att utvärdera den is-
ländska fårhundens mentalitet. Orsaken 
är att vi behöver ta reda på mer om ra-
sens mentala egenskaper och personli-
ghet. Vi behöver få en uppfattning om 
hur hundarna reagerar på och hanterar 
olika situationer. Hur lekfulla är de och 
hur nyfikna är de efter att ha blivit över-
raskade.

Ökad kunskap
Vill vi öka kunskapen skall vi medverka 
till att så många hundar som möjligt 
beskrivs och det är av stor vikt att ock-
så uppfödare gör det. För varje hund 
som beskrivs får vi säkrare informa-
tion om både hunden själv och om ra-
sen som helhet då de reaktioner som 

hundarna uppvisar har stark koppling 
till hur de uppträder i vardagen samt 
till deras förmåga till att kunna valla får 
och agera som gårdshundar.

SIFK’s rekommendationer
Vi rekommenderar alla uppfödare och 
hundägare att mentalbeskriva sina 
hundar företrädesvis i åldern 12 - 24 
månader. Hund som mentalbeskrivs 
skall vara minst tolv månader gammal. 
Ingen övre åldersgräns finns. MH ger 
oss förutsättning för en god uppföljning 
av hundars mentalitet. Genom att så 
många hundar som möjligt beskrivs 
kan mentala förändringar i rasen upp-
märksammas samt också på sikt ge 
förutsättningar för beräkningar av 
beteende och egenskapers arvbarhet. 
Detta är ett ansvar som varje hund-
uppfödare och hundägare skall vara 
medveten om. Totalt har 205 st hundar 
kommit till start på MH sedan 1991.  
Av dessa har 196 st hundar kompletta 
protokoll och endast åtta hundar har  

Mentalbeskrivning av 
våra hundar 

-Viktigt för den svenska aveln

Text: May Britt Sannerholt
Bild: Ursula Brehmer
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i tabellen ovan då dessa kennlar har 
registrerat minst 20 valpar eller fler.

May Britt Sannerholt, avelsansvarig SIFK
Mail: avel@islandshunden.se
 

brutit. Flest antalet hundar beskrevs 
2006 (26 hundar) följt av 2002 (21) och 
1997 (20). Till trots för att det med 
svenska mått kan tyckas vara många 
hundar beskrivs det för få  hundar för 
att kunna utläsa huruvida rasens men-
tala konstitution förbättras, ligger på 
samma nivå eller rent av kanske försäm-
ras. Jag hoppas att alla uppfödare vill 
vara med och bidra till att fler hundar 

blir beskrivna.
BPH blev tillgängligt för alla förra året. 
Två hundar genomförde BPH 2012, 
båda med kompletta protokoll. BPH 
erbjuds dock endas på ett fåtal platser. 
För närvarande finns sju banor tillgäng-
liga i landet, från Bjuv i söder till Timrå 
i norr. Var banorna finns hittar du på 
SKK:s hemsida.

Tabell över utvalda kennlar och MH-testade hundar

MH hos kennlar i Sverige
I den ovanstånde tabellen valde jag att 
visa antalet kennlar med 20 eller fler 
födda/registrerade valpar och/eller 5 
eller fler mentalbeskrivna hundar för 
tidsperioden 2003-2012. 
För samma tidsperiod finns totalt 30 
svenska kennlar med minst en hund 
mentalbeskriven. Av dessa har 25 kenn-
lar mellan 1 och 4 hundar beskrivna på 
MH. Av dessa 25 kennlar finns 9 redovisade 

Källa: SKK’s Lathunden

May Britt 

MH-statistik på nästa sida
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Tabellen nedan visar årsvis antalet födda/registrerade hundar som genomförda MH.

År Hundar Startar
Antal 

genom-
förda

% 
Genom-

förda

Antal 
avbrytna

% 
Avbrytna

1991 73 1 1 1 0 0

1992 74 1 1 0 1 100

1993 78 3 3 4 0 0

1994 103 3 3 3 0 0

1995 61 6 6 10 0 0

1996 91 5 5 5 0 0

1997 86 20 20 23 0 0

1998 57 8 8 14 0 0

1999 69 3 2 3 1 33

2000 70 7 7 10 0 0

2001 97 17 14 14 3 17

2002 104 21 21 20 0 0

2003 77 12 11 14 1 8

2004 94 15 15 16 0 0

2005 91 11 10 11 1 9

2006 119 26 25 21 1 4

2007 113 13 13 12 0 0

2008 120 12 12 10 0 0

2009 69 5 5 7 0 0

2010 123 12 10 8 2 17

2011 86 4 4 5 0 0

Totalt 1855 205 196 95 8 4

Hundar = antalet födda/registrerade
Startar = antal MH-beskrivna
Genomförda = med kompletta protokoll
Genomförda % = % av antal hundar/år
Avbryter = avbryter MH-beskrivning
Avbryter % = % av antalet starter

Källa: SKK’s Lathunden
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Resultat för egenskaper för genomförda MH genom åren. 

År 1 2 3 4 5

1991 2,7 4,6 1,0 2,0 2,3
1992 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1993 3,1 3,1 1,9 2,9 2,0
1994 3,3 2,1 1,1 2,8 2,2
1995 3,4 2,4 1,7 3,2 2,2
1996 4,1 2,3 1,4 3,2 1,7
1997 3,5 2.5 2,1 2,9 1,6
1998 3,5 2.7 2,0 2,6 1,9
1999 3,5 2.3 1,4 3,3 1,3
2000 3,4 1,7 2,1 2,9 1,5
2001 3,4 2,8 2,2 3,0 2,2
2002 3,3 2,7 1,8 2,7 2,0
2003 3,3 2,4 1,3 2,7 1,8
2004 3,8 2,8 2,1 2,9 1,7
2005 3,4 2,8 2,0 3,0 1,7
2006 3,6 2,7 1,7 3,1 1,5
2007 3,7 2,5 2,0 3,1 1,6
2008 3,9 2,4 1,3 3,2 1,9
2009 3,3 2,2 1,7 2,7 1,3
2010 3,8 2,4 1,3 3,1 1,4
2011 3,8 2,8 2,2 3,5 1,9

1 = Social kontakt
2 = Lekfullhet
3 = Förföljer & griper
4 = Nyfiken/Orädd
5 = Hot/Aggression

Källa: SKK’s Lathunden

Klubben planerar att hålla MH i 
egen regi under hösten. 

Håll utkik på hemsidan och 
Facebook!
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SIFK arrangerar 
Inofficiell hundutställning  

för alla raser 
(i samarbete med Södra Älvsborgs Kennelklubb) 

Lördagen den 28 september 
på Södra Älvsborgs Kennelklubb, Borås 

Klassindelning: Valpklass 4-6 mån, 6-9 mån, Öppen klass fr 9 mån,  
                            Veteranklass fr 8 år  Pris: 150 kr i samtliga klasser 
 

Domare ännu ej fastställt! 
 

Använd SKK:s nya Tävlingsanmälan!  
Finns på www.skk.se/dokumentbanken/tavlingsanmalan eller 
via hemsidan: www.islandshunden.se 
 

Betalning till bankgiro: 156-9870 , ange hundens namn och regnr. 
Anmälan skickas till:  
Ursula Brehmer, Lycketorpet 101, 523 91 Ulricehamn 
 

Anmälan och betalning ska ske senast den 8 sept! Poststämpel gäller. 
 

För ytterligare info se hemsidan: www.islandshunden.se eller 
kontakta Sussie på inoff2013@islandshunden.se 
 

                        Välkomna! 

Du som inte ska ställa ut är hjärtligt välkommen att hjälpa till! 
Det går åt många funktionärer för att allt ska funka. Vi behöver 
p-vakter, ringsekreterare, ringinropare, lottförsäljare osv. 
Hör av dig till Sussie: 0708-75 23 33 el inoff2013@islandshunden.se 
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Lördagen den 25 maj träffades ett gäng glada ägare med Isländsk Fårhund i 
Viared (Borås). Sussie Rosén hade ordnat en liten promenadrunda där olika 
aktiviteter var inlagda. 
Det var bl.a. enkla moment i rallylydnad, uppletande och viltspår. Vädret liksom 
arrangemanget var perfekt.  Dagen avslutades med korvgrillning vid stranden 
av Viaredssjön, där hundarna fick bada, vilket en del hundar tog tillfället iakt att 
göra. Dock var det inga hussar eller mattar som vågade sig i. Efter ett par timmars 
gemenskap var det dags att dra sig hemåt igen, nöjda och belåtna.
Tack Sussie, för jobbet du lagt ner på denna aktivitetsdag!

Bilder: Ursula Brehmer

Liten rapport från aktivitetsdagen för 
medlemmar i väst!

Ursula och Lasse
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SIFK inbjuder till vallanlagstest  
lördagen den 14 september  

 
Plats: Utanför Öregrund i norra Roslagen, 
ca 10 mil öster om Uppsala och 10 mil söder om Gävle 
 

Start: kl 9.00 
 

Beskrivare: Cecilia Persson från Åland 
 

Kostnad: 300 kr (inkl fika) 
Lunch får du ta med dig själv. 
 

Vi testar på får och de kommer även vara möjligt att testa sin 
hund på kor. 
  

Vi börjar med en gemensam genomgång om hur vi vill att 
den isländska fårhunden ska arbeta, testets upplägg, liten 
vallningsdemonstration... 
  

Därefter får de hundar som aldrig sett djur förut gå till en 
fålla där de bara får bekanta sig med fåren. Under tiden 
börjar vi testa de hundar som har sett får förut, i en annan 
fålla. 
  

Efter att hundarna blivit testade kan de som vill, pröva på lite 
vallningsträning inne i rundfålla. 
  

Sista anmälningsdag: 10 september via mail: 
vallning@islandshunden.se 
  

För mer information: 
Louise Westerberg 
070- 311 22 03 
                            Välkomna! 
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Nytt från SKK!

Det har inte kommit ut något nytt den senaste tiden från SKK. 
Vi vill ändå påminna om att alla nyheter från SKK finns på SIFK’s 

hemsida under fliken “SKK Nytt”.
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20130324 - 20130527

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE42571/2011 Linarfins Milo H HD grad A Árperla Baldur Gaija

SE58093/2010 Kveikja T HD grad C Nóis Örk 
Depill 

Smårsgården 
Katla

SE58091/2010 Kjarkur H HD grad C Nóis Örk 
Depill 

Smårsgården 
Katla

S63966/2009 Ullälvas Stássa T HD grad C Ferjukots 
Sorrow 

Svörtin

SE30067/2011 Tellusdream Gletta H HD grad D Nóis Örk 
Depill 

Tellusdream 
Aura

HD - Nya avläsningssystemet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE42571/2011 Linarfins Milo H ED grad 1 Árperla Baldur Gaija

ED (f.d. AD)

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 och MH (mentalbeskrivning). Dessa undersökningar 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 aktiviteter med fart i. Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: 
avel@islandshunden.se      

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE30067/2011 Tellusdream Gletta T Öga UA Nóis Örk 

Depill
Tellusdream 
Aura

Ögonlysning - Nya protokollet
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE30631/2011 Brytarspetzens 

Aedi Spoason 
H Känd MH-

status
Gimgölets 
Spoi

Brytaspetzens 
Dúfa

MH

Vad är kryptorchism? Kryptorchism innebär, för hanhunden, att när hunden är vuxen så 
ligger inte både testiklarna på sin normala plats i pungen. Har hunden bara en testikel 
i pungen är hunden monochid vilket innebär att den andra testikeln ligger kvar i 
ljumskkanalen. Den är då oftast mindre och har inte utvecklats normalt.  Kryptochism 
är i förhållande till kunskapen vi har om rasen, isländsk fårhund, kanske ett av de stora 
hoten för rasens fortlevnad. Tidigare undersökningar som endast bygger på uppfödarnas 
frivilliga information visar på en mycket hög andel kryporchism.  Detta är en tydlig signal 
till oss om att det är ett område vi absolut bör följa upp och få mer information om. Från 
övriga länder inom det internationella samarbetet (ISIC) får vi samma signaler.

Vi har i SIFK igenom åren uppmuntrat uppfödarna om att redovisa sina kullar i syfte att 
få mer kunskap om huruvida andelen kryporchida hundar ökar eller minskar i rasen. 
Vi vill tacka alla som hittills har hjälpt oss med information och vill på det starkaste 
uppmuntra alla uppfödare att skicka in information om era kullar. Det går bra att skicka 
på mail till mig.  
 
Redovisning av kryptorchism önskar jag få på följande sätt: 
-Redovisa kullar lägst 6 månader gamla (SKK har satt en gräns vid 6 månader). Av 
erfarenhet vet vi att på enskilda individer kan testikeln/testiklarna åka upp och ner och 
ibland håller det i sig en längre tid.

-Redovisa hela kullen, hur många hanar och hur många tikar kullen består av samt kullens 
födelsedatum. Ange hur många kryptorchida hanar det är i kullen.

-Redovisa alla kullar även ”friska” för att ge något att jämföra med i statistiken.

Vi vill verkligen uppmana er uppfödare! Bidra med din information och du bidrar till mer 
kunskap om kryptorchism i rasen. 

May Britt Sannerholt, avelsansvarig SIFK 
Mail: avel@islandshunden.se

Om redovisning av kryptorchism...

May Britt
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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 50:-/
kull och 100:-/kull om du vill ha med en bild på valparna eller föräldrarna. 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 valphänvisning så tveka inte 
att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 

Klubbshoppen!

Du vet väl att klubben har en shop på hemsidan? Där säljs t-shirts och 
tröjor med klubbens logotyp, muggar och årshäften från tidigare år.
Vi håller på att se över sortimentet för 
att bättre tillgodose medlemmarnas 
önskemål. Den senaste nyheten är en 
dekal som kan sättas på ex. bilen. 
Märket finns att beställa i shoppen 
redan idag.

Har du något önskemål om vad du vill 
se ska finnas i shoppen så hör av dig till: shop@islandshunden.se

Du hittar shoppen på www.islandshunden.se under fliken “Shop”!      
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om ämnen som annars, för oss lekmän, 
kan verka svåra. För uppfödare finns 
ett mycket intressant kapitel om 
beteendets ärftlighet där han reder ut 
hur man sett på medfött och ärftligt 
tidigare och var forskningen befinner 
sig just nu, eller i alla fall år 2011, då 
boken kom ut. Ett annat avsnitt som 
jag tror alla som lever tillsammans 
med hundar kommer att uppskatta 
är det som handlar om samarbete 
och språk. Hur många ord kan din 
hund? Hur kommer det sig att vi kan 
”samtala” över artgränserna? Hur bra 
är du på att tolka hundens språk? Per 
Jensen hävdar t ex att hundens och 
människans gemensamma väg genom 
årtusendena lett till att både människan 
och hunden utvecklat sina förmågor 
att förstå varandra. Hunden är det djur 
som troligen är allra bäst på att förstå 
människors språk. ”Under senare år har 
omfattande forskning visat hur hundar 
i många sammanhang är överlägsna 
vargar i förmåga att kommunicera 
med oss, ja till och med bättre än våra 
närmaste släktingar” skriver Jensen 
och då menar han inte Faster Agda 
utan våra släktingar bland aporna!

Om man vill lära 
mer om agility 
och hur man 
positivt kan 

träna agility med sin 
hund finns boken ”Agility Right from 
the start” skriven av Eva Bertilsson 
och Emelie Johnson Vegh. Boken 
som är skriven på engelska ger tips 
genom både text och bilder på hur 
man ska lyckas med sin träning och 
även många idéer på hur man kan 
påbörja sin träning innan man kör 
igång med hindren, något de kallar 
för ”foundation skills” vilket betyder 
grundfärdigheter. Mer information om 
boken kan ni hitta på internetsidan: 
www.agilityrightfromthestart.com 

Vill du läsa en riktigt intressant bok 
om hur långt forskningen kommit i sitt 
sökande efter kunskap om hunden, dess 
beteende, språk och tankeförmåga? Då 
tycker jag du skall välja att ägna några 
timmar åt Per Jensens bok Hundens 
språk och tankar. Per är professor i 
etologi vid Linköpings universitet och 
har faktiskt en gång också haft en IF. 
Han är en mycket duktig föreläsare och 
skriver också begripligt och intressant 

Boktips!

Ingbritt 

Nina 
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Det kom upp en fråga...

sina rörelser och som är färdig i skelettet.
Inga hundar är färdigvuxna före ett års 
ålder.

Åk ut och titta på hundarna där de tränar 
agility. Titta inte bara på hur duktiga de är 
utan koncentrera dig på följande: Studera 
rörelseschemat på klättrande hundar, titta 
på höftlederna hur de rör sig under huden. 
På en riktigt korthårig hund kan det se 
ut som som höftledskulan arbetar “utan-
för” kroppen. Titta ordentligt när hunden 
skall klättra nerför, den bromsar sig oftast 
ner under inlärning. Boglederna och arm-
bågslederna får det mest skrämmande 
utseende där det putar ut åt alla håll. Tas-
sarna vrids utåt av hundens egen tyngd och 
kloproblem är inget ovanligt. Videofilma 
gärna och sedan tittar du på filmen hemma 
i slow motion just för att se hur olika rörel-
ser påverkar kroppen. Då förstår säkert alla 
och envar att agility sliter på den ej färdig-
vuxna hunden. Man måste alltid när man 
tränar hund, ta hänsyn till den egna hun-
dens ålder och kroppsliga förutsättningar, 
och inte jämföra med andra!
 
Träning av den lilla valpen ska istället börja 
med uppfostran. I uppfostran ingår mycket 
roliga saker att lära valpen. Alla hundar kan 
från födseln sitta, ligga, stå och springa. I 
uppfostran lär man valpen att göra de här 
sakerna på kommando på ett roligt och 
positivt sätt. Skogen är en naturlig agility-
bana, där finns små diken att hoppa över, 
stubbar att hoppa upp på, träd som du kan 
gömma dig bakom så att valpen får hålla 
reda på dig, m.m. Kurser på Brukshund-
klubben kan sedan hjälpa dig att träna hun-
den att vara uppmärksam på dig som förare 
trots att det finns andra hundar runt om-

Hur tidigt kan man träna agility med sin 
hund och måste man veta HD-status på 
hunden?

Jag var valphänvisare under många år och 
telefonen kunde gå varm vissa dagar med 
frågor om vår ras. Datorn hade inte blivit 
var mans egendom utan det var telefon-
samtal som gällde och när man pratar hund 
så blir samtalen ofta väldigt långa!
Förutom frågor om valpkullar så kom också 
frågor som kunde låta som följande: 
Hej, vi har en jättetrevlig valp på drygt 5 
månader som barnen tränar lite agility 
med, hon är så följsam och lätt att lära, 
men hon vill inte klättra upp på hindren 
utan går under, är det ett vanligt problem? 
Jag brukar svara att “du har en mycket in-
telligent liten valp”! 

Den här typen av samtal gör mig lite led-
sen, finns det inget sunt förnuft längre? 
Brukar berätta att inga hundar, oavsett 
ras, skall tränas i agility förrän de har blivit 
drygt ett år och att många hundklubbar 
kräver  en höftledsröntgen innan unghun-
darna börjar med klätterhindren så man 
känner till hur man ska träna med just sin 
egen hund. Hund med HD A, B eller C kan 
tränas men att man tänker på att särskilt 
C-hunden behöver träna upp en mycket 
bra muskelkorsett som ger stadga vid klät-
trande och slalom. Det sliter nämligen hårt 
på ledband, senor och tillväxtzonerna i 
armbågar, bogar samt i knä och höftleder 
att klättra upp för hindren och ännu mer 
att att sakta klättra ner. Det ska ju vara klät-
trande under stark diciplin där hunden ska 
lära sig att gå på varje trappsteg. Det fodrar 
en balanserd hund som har kontroll över 
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Lycka till!

Mail: karin.ost@telia.com

Karin Öst
kring. Vid 10-månaders ålder är det lagom 
att gå dressyrkurs där man lär in grunderna 
till lydnadsklass 1.
 
När hunden sedan efter att ha fyllt 1 år 
och förhoppningsvis är höftledsröntgad 
med A, B eller C, kan du som grädde på 
moset börja så sakta med agility under 
sakkunnig ledning.

Så var rädd om din hund, låt den få vara 
valp och unghund utan att överansträngas, 
så får den starka leder, ledband och senor 
samt en stark muskulatur och tycker det 
är roligt att jobba med agility tillsammans 
med dig, när den är färdigvuxen.

www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp dig med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA
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I tidningen nr 1 2013 har tävlingen Årets Isländska Fårhund felaktigt kallats Årets 
guldhund, ett namn som redan är upptaget av SKK. Nog för att vi väldigt gärna 
sett Largos Ymur även som guldhund i hela Sverige men det är Årets Isländska får-
hund denne 7-årige hund utsetts till och inget annat. Tävlingarna ”Årets Isländska 
Fårhund” och 10-i-Topp har inget med varandra att göra även om hundarna kan 
förekomma i båda. Hur man kan vinna denna fina titel finns att läsa på hemsidan. 
Statuterna betonar mångsidigheten hos vår ras. Förhoppningsvis kommer många att 
lockas att tävla om priset Årets Isländska Fårhund även i framtiden. Styrelsen ber om 
ursäkt för den begreppsförvirring som uppstått och lovar bättring. Tack till Kristina 
Berggren som uppmärksammat oss på detta och hjälpt oss reda ut begreppen.

Rättelse!

Styrelsen

Många av oss uppfödare har väl säkert redan någon form av utbildning som t.ex. SKK’s 
uppfödarutbildning, detta brukar anordnas av länsklubbarna. Om du ännu inte gått den 
så rekommenderar jag den varmt. SIFK brukar ju också kalla till uppfödarmöten en gång 
om året i klubben. Så finns det då behov av något ytterligare? Ja, det är det jag funderar 
på och jag tror att något sådant nog skulle kunna ha sitt berättigande.
Jag tänker mig att man kan delta som enskild person men också att det kan bildas lokala 
grupper på olika ställen i landet men att vi skall samtala om i stort sett samma frågor på 
alla ställen. Vi har ju t.ex. vår “RAS”, vårt styrdokument, frågor om avel i en så liten popu-
lation som den isländska fårhunden utgör och sedan allt om hur man gör rent praktiskt. 
Jag tror vi skulle få fullt upp. Dessutom kan vi välja ut ämnen som vi vill lära oss mer om, 
kanske läsa någon artikel eller se en film och sedan diskutera. Jag tänker mig också att 
någon av oss som är avelsansvariga skall kunna komma på besök till olika delar av landet 
någon gång under året om intresse finns och vi skall naturligtvis fortfarande ha det årliga 
uppfödarmötet. Det mesta av kommunikation tänker jag skall ske digitalt över internet i 
en sluten grupp för de som anmäler sig med möjlighet att diskutera enligt i förväg 
uppgjorda ämnen men också att ställa frågor. Detta skulle alltså inte vara en ”kurs” med 
en ”lärare” utan ett gemensamt forum där vi tillsammans bestämmer vad vi vill lära oss. 
Jag ser mig absolut inte som någon specialist på dessa frågor men jag har läst en hel del 
etologi vid Linköpings och Stockholms universitet. Jag har även egen uppfödning och 
jobbar till vardags med pedagogik så jag tror jag skulle kunna organisera detta om 
intresse finns. Så min fråga till er är: Kan detta va´ nåt´? I så fall kontakta mig!

Ingbritt Sannel, ordförande SIFK och medlem i avelsrådet.
Mail: ordforande@islandshunden.se 

Uppfödarutbildning med fokus på isländsk fårhund?

Ingbritt 
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I nästa nummer...

OBS! Klubben har bytt från PlusGiro till BankGiro!
Se till att du har rätt uppgifter när du ska betala in något till klubben:

SIFK’s BankGiro är: 156-9870

...får vi bland annat träffa “Flisa” en isländsk fårhund som jobbar 
som vårdhund, kolla in resultatet från sommarens 

specialutställning och mycket mer!

Vill du ha med något i nästa nummer? Då vill vi ha ditt material 
senast den 15 augusti! Maila till tidningen@islandshunden.se 

Nästa nummer kommer i september!
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VI ÖNSKAR GLAD SOMMAR!

Tidningsretur:

SIFK
c/o Johanna Beijer
Möllekullavägen 127
294 93 Sölvesborg

Porto Betalt

Sverige

B


