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Diljas Fina Lýsa “Flisa” på en av sina första båtturer som liten valp. Foto: Marie Lindström
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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.

- Tio-i-topplistan har fått en nya administratörer. Det är Ursula Brehmer och 
Ingbritt Sannel som håller i trådarna tillsvidare. Det går bra att maila dina officiella 
resultat till samma mailadress som tidigare: tavling@islandshunden.se 
Aktuell lista hittar du på hemsidan och den uppdateras löpande under året. 

- Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan är bytt. Det nya är “sifk2015SIFK”

- Anmälan till medlemshelgen är öppen. Läs mer om helgen här i tidningen och 
på hemsidan. Välkommen med din anmälan!  

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

- Dags att lämna in bilder till 2016 års fotokalender! Har du härliga bilder på din 
hund i vardagen så maila in ditt bidrag till grafik@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 Irma Errodottir springer på en gotländsk strand. Foto: Torvald Berg 
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Om medlemskap...

Denna tidning kommer till er när det är sommar, en härlig tid på många sätt. När jag 
skriver detta ser jag vårens första skira grönska och hör fåglarnas härliga sångövningar 
när jag går mina promenader med hundarna. Jag tänker att en av de bästa anledningarna 
att ha hund är att man kommer ut tidig morgon och sen kväll och får njuta av allt naturen 
skänker oss av skönhet. Det är friskvård det!

Apropå vård och sjukdom - Vi har just gett hundarna fästingmedel- detta gissel som vi 
väl alla kämpar med på olika sätt. Ni som bor mer norrut har kanske inte riktigt samma 
problem men när vi åker norröver får hundarna rätt många knottbett, det är inte heller 
så trevligt. Fästingarna innebär dock större risker för sjukdom så i år har vi beslutat testa 
det nya medlet som består av en tablett som hunden sväljer och som verkar i 12 veckor. 
Efter samtal med flera veterinärer beslöt vi att testa. Jag lovar att återkomma om detta i 
höstens nummer. 

Andra sommarfaror är ju orm och i viss mån getingar. Det är nu de vaknar och promenad-
erna sker med viss ökad vaksamhet från oss medan hundarna helt sorglöst nosar på det 
mesta av allt som lockar. Våra hundar älskar maskrosor. De äter dem med stor förtjusn-
ing. Allra godast är de små delikata knopparna nere i bladrosetten men de nafsar gärna 
i sig blommor eller gräver efter rötterna. Vår trädgård är därför ganska maskrosfri . I vår 
har de också utvecklat en smak för scilla, ni vet de där blå blommorna som sprider sig i 
gräset och är så vackra på våren. Jag undrar om det är hundarnas naturliga sätt att få i sig 
något de behöver och inte får i det vi bjuder på i matskålarna? Eller är det kanske mer 
som godis?

Klubbarbetet rullar på och förberedelserna för klubbhelgen har pågått sedan i vintras. Vi 
hoppas att många av er väljer att delta första helgen i augusti. Det är ju inte bara klub-
butställning utan en hel massa annat man kan ägna sig åt med sin hund och så har man 
möjlighet att träffa andra IF ägare och utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans. 

Jag önskar er alla en skön sommar och hoppas vi ses!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
Trevlig sommar!

Sommaren är här, och det innebär att det börjar arrangeras fler hundarrangemang runt 
om i landet. Det är väldigt roligt att så många av er är aktiva i vår facebook-grupp och 
delar med er av de evenemang och vardagsaktiviteter ni varit med om! Lite extra roligt 
tycker jag att det är när ni som är nya medlemmar gör inlägg om er första tid med er 
isländska fårhund! På vår medlemshelg i slutet av sommaren hoppas jag på att få träffa 
många av er medlemmar. Vi har ju väldigt varierat utbud på aktiviteter i år, så vi hoppas 
att alla ska hitta något av intresse! Det roliga med medlemshelgen är ju också att man 
inte bara kan vara aktiv med sin hund, men även vara med för att titta, kanske få lite 
inspiration och samtidigt träffa nya vänner med samma passion. De aktiviteter jag och 
mina isländska fårhundar är mest aktiva i är ju agility, och det är inte jätteofta vi träffar på 
andra islänningar, därför ser jag lite extra mycket fram emot just medlemshelgen. Vi har 
ju en väldigt allsidig ras, så jag hoppas också att vi kommer bli fler ute på tävlingsbanorna 
framöver.

Vad gäller medlemsantalet, så ligger vi på ungefär samma nivå som förra året, och vi 
hoppas ju på att alla ni som fått gåvomedlemskap i samband med att ni köpt valp eller 
kanske en omplaceringshund, känner er välkomna i klubben och vill fortsätta vara med i 
vår gemenskap!

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

N i n a  

Passa nu på att bada i sommar tycker Litla. Foto: Jenny Lindström
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Sedan förra numret utkom så har vi genomfört en kurs med Ann Awes hemma hos henne 
den 23-24 maj. Glädjande nog så hade vi fått in flera anmälda som var med.

Vi har en planerad helg hos Lollo på Ormön. Annons om denna finns med i nr. 1 samt 
på hemsidan. Datumet är den 11-12 juli så det blir en riktig sommarupplevelse ute i 
skärgården. Det var mycket uppskattat förra sommaren så passa på att delta.

Men inte minst hoppas vi i vallningskommittén att många skall anmäla sig till vår prova 
på att valla med KM i vallning under medlemshelgen. Mer information om detta finns på 
hemsidan under länken “Medlemshelg”. Även om man bara har provat några gånger att 
valla så vågar man anmäla sig till vårt KM. Den lättare klassen har vi tänkt ska locka även 
den lite mer försiktige. Känner man att man har tränat vallning lite mer så är heardingba-
nan klass A en rolig utmaning.

Framöver har vi också en helg med vallning inplanerad hos Tony och Monica i Blekinge 
den 26-27 sepeptember.  Jag söker också Tony Söderlund i Stöde utanför Sundsvall för att 
planera in en kurs där i höst. Det som är riktigt glädjande är att på alla dessa tillfällen kan 
man låta anlagstesta sin hund. Det är än så länge inofficiella test.

Detta är vad som är inplanerat kring vallning och mer information kommer på hemsidan 
och i tidningen. Men det kommer också framöver fler intressanta artiklar här tidningen så 
håll ögonen öppna för dessa.

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

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Astrid Aaserud Hansen, Årnes Norge
Pimporn Biewsiri Johansson, Storvreta
Kicki Brattberg, Trollhättan
Tuula Gren, Sollentuna
Carina Jöers, Gärsnäs
Lilian Kullberg Margitsdotter, Karlshamn
Otto Midling Hansen, Årnes Norge
Christer Morlind, Klövsjö

Eva Pettersson, Kil
Zaphira Samuelsson, Uppsala
Lennart Skoglund, Lerum
Cia Sten, Rånäs
Kerstin Sundström, Oxelösund
Fredrike Thorstensson, Hakenäset
Eva von Wowern, Svedala
Therese von Wowern, Svedala

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

SKK vill påminna om att det är varmt i bilen under sommaren. 
Tänk på detta när du har med dig hund i bilen.
Läs med om detta på SIFK’s hemsida under fliken 

“Klubben” och “SKK”.

Nytt från SKK!

Marie och Flisa lägger upp taktiken för vallningen.
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Fredag 31 juli! 
Vallning: 
Dagen börjar kl 10.00 och vi räknar med att hålla på till kl 16.00 med  
uppehåll för lunch mitt på dagen. Vi kommer att vara utanför Mullsjö. 
 
Man kan anmäla sig till prova på vallning med inkluderat anlagstest  
och/eller att tävla i vårt KM. 
 
KM i vallning kommer att ske i två klasser. En enkel bana för dem som inte  
har vallat så mycket samt en heardingbana klass A för de lite mer erfarna.  
Även denna bana är relativt lätt men kräver att man tränat lite. 
 
Även de hundar som skall tävla kommer att få prova på att valla fåren vid  
ett tillfälle innan tävlingarna börjar. Man kan även få ett anlagstest utfärdat.  
Man måste ange i anmälan vad man skall göra. För anlagstest krävs att vissa  
uppgifter på hunden skall kunna fyllas i testunderlaget i förväg. 
 
Kostnad 300 kr per startande hund och aktivitet (inkl fika).  
 
Sista anmälningsdag är den 16 juli och du mailar din anmälan till  
vallning@islandshunden.se 
 
Gå gärna in på www.islandshunden.se och vidare till Medlemshelgen 2015  
för att få lite mer info. 
 
Lydnadstävling: 
Ulricehamns BK kommer att hålla en officiell lydnadstävling på kvällen.  
Anmälan är öppen och all information om tävlingen finns på SBK:s  
tävlingssida som du hittar på www.sbktavling.se/competitions/12727 
Sista anmälningsdag är den 9 juli! 
 
Resultatet från lydnadstävlingen gäller som SIFK:s KM och prisutdelningen  
kommer att ske på lördagen.  
 

Lördag 1 aug! 
Officiell utställning, rasspecial   Domare: Henrik Söborg, Danmark 
 
Utställningsklasser: 
Valpklass 4-6 mån 100:- 
Valpklass 6-9 mån 200:- 
Juniorklass 9-18 mån 300:- 
Unghund 15-24 mån 300:- 
Öppenklass från 15 mån 300:- 
Championklass 300:- 
Veteranklass från 8 år 200:- 
Inofficiell seniorklass från 12 år 100:- 
Uppfödargrupper 
Avelsgrupper   
Ringträning kommer att ske innan utställningen för de som vill delta. Hit är  
alla välkomna, både du som är nybörjare och du som är lite mer erfaren.  
 
Använd SKK:s tävlingsanmälan, finns att ladda ner på www.skk.se eller via  
SIFK:s hemsida: www.islandshunden.se. 
Anmälningsblanketten mailas till utstallning@islandshunden.se eller 
skickas till: 
SIFK c/o Elisabet Idefelt, Västra Röd 110, 442 74 Harestad 
 
Sista anmälnings- och betalningsdag är 16 juli! 
 
All betalning sker till klubbens BankGiro: 156-9870.  
Märk din betalning med namn, aktivitet och hundens namn  
samt registreringsnummer! 
Medlemskrav i SIFK gäller för alla aktiviteter! 
För utländska deltagare gäller medlemskap i respektive rasklubb! 
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Söndag 2 aug! 
KM i Agility och KM i Rallylydnad (inofficiella tävlingar) 
 
KM i Agility: agilityklass och hoppklass (enkel klass 2-nivå)  
Resultaten räknas samman för att kora en klubbmästare. 
KM i Rallylydnad: nybörjarklass inkl några fortsättningsskyltar,  
alla tävlande använder koppel 
 
Det går bra att delta i både agility och rallylydnad.  
Föranmälan 60:- /gren. Anmälan på plats 75:- /gren. 
 
För frågor kontakta Elisabet Idefelt på 070-216 77 52 eller via  
lydnad@islandshunden.se 
 
Anmälan sker via mail till: lydnad@islandshunden.se 
 
Sista anmälningsdag är den 16 juli! 
 
 All betalning sker till klubbens BankGiro: 156-9870  
(förutom betalning till lydnadstävlingen)  

Märk din betalning med namn, aktivitet och hundens namn  
samt registreringsnummer!  
Medlemskrav i SIFK gäller för alla aktiviteter! 
För utländska deltagare gäller medlemskap i respektive rasklubb! 

Det kommer finnas möjlighet att köpa fika och lunch! 
Vi hoppas på en härlig helg med god stämning och bra väder! 

Helgen 21-22 mars arrangerade Svenska kennelklubben (SKK) årets temautbildning för av-
elsfunktionärer i ras- och specialklubbar. Utbildningens huvudrubriker var utvärdering av 
RAS (Rasspecifika Avelsstrategier) och centrala hälsoprogram. Klubbens representant un-
der helgen var undertecknade. Vi var två som var anmälda men på grund av stort intresse 
från andra klubbar blev SKK tvungen att begränsa antalet deltagare/klubb till en person. 

Första dagen fick vi ta del av en tillbakablick med början i de tidigare sjukdomsspecifika 
”bekämpningsprogramen” till dagens rasspecifika avelsstrategier samt övergången från 
regler till rekommendationer. Sofia Malm tog oss genom en lektion i population och 
avelsstruktur och hur utvärderar man det och RAS-handledargruppen lotsade oss genom 
de årliga utvärderingarnas frågor; vad vill vi veta och hur tar vi reda på det. Under efter-
middagen berättade också några rasklubbar om sina erfarenheter av utvärderingar och 
som sista punkt talade Elisabeth Rhodin om utvärdering av exteriör.

Andra dagen var fokus på mentalitet, BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning hund) 
och MH (Mentalbeskrivning hund) samt principer för utvärdering av funktion. Med funk-
tion menas en hundras praktiska arbetssituation som för isländsk fårhund är vallnings- 
och gårdsarbete. Retrieverklubben presenterade sina erfarenheter av den funktions-
beskrivningen som de gör på retriever och därefter presenterade Australien stock dog/
working kelpie klubben sin egenskapsbeskrivning med vallningsegenskaperna i fokus. 
Deras egenskapsbeskrivning utgår ifrån vad en vallhund ska kunna och hur den gör. I 
beskrivningen tas hänsyn till arbetsförutsättningar, arbetssätt och ärftliga egenskaper. De 
startade år 2007 och har beskrivit drygt 200 hundar.

Helgen avslutades med en introduktion av SKK:s initiativ och aktiva arbete för interna-
tionell samverkan mellan samarbetande kennelklubbar i världen. Denna samverkan lyder 
under namnet International Partnership for Dogs. Deras hemsida DogWellNet har lagts 
ut på nätet och är en mycket väl värd plats att titta in på lite då och då. Hemsidan är un-
der uppbyggnad och den fylls stadigt på med information. Förhoppningen är att allt fler 
länder skall bli intresserade och gå med. Mer information om International Partnership 
for Dogs kan du hitta på SKK:s hemsida.

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

SKK höll Temautbildning för 
avelsfunktionärer

May Britt
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Det har gått mer än tio år sedan den 
Rasanpassade Avelsstrategien (RAS) för 
Isländsk Fårhund stadfästes av Svenska 
Kennelklubbens Avelskommitté. Det är 
nu dags för att göra en uppdatering och i 
samband med detta har en utvärdering av 
RAS satts igång.

Den senaste versionen av RAS fastslogs 
20040131-0201. Den formella låsnings-
tiden för RAS är av Svenska Kennelklub-
ben satt till fem år. Under denna period får 
man inte göra några ändringar. Vi står inför 
en grundlig utvärdering som troligt kom-
mer att leda till att vi behöver göra vissa 
ändringar eller förtydligande. För att vi 
skall kunna göra några ändringar måste vi 
följa samma schema som vi gjorde när RAS 

för isländsk fårhund blev till. Det innebär 
att utvärderingen visar att det är befogat 
att göra ändringar. Förslaget till ändringar 
skall sedan förankras bland medlemmarna 
innan det nya RAS dokumentet tillsam-
mans med redovisningen av hur förankrin-
gen har skett skickas till SKK/AK för nytt 
fastställande. Det nya RAS-dokumentet 
ska åtföljas av ett följebrev som beskriver 
grunden för ändringen/arna och var i RAS 
dokumentet som ändringen/arna gjorts.

Hur ser underlaget ut?
Underlaget för denna utvärdering är hämtat 
ur dataprogrammet LatHunden,SQL och 
SKK:s Avelsdata. Underlaget för redovis-
ningen av kryptorchism bygger enbart på 
information från medlemmarna.

Underlag för utvärdering av
Rasanpassad Avelsstrategi för Isländsk Fårhund

Dranga Aska Bergrós ser ut över de isländska 
vidderna. Foto: Ágúst Ágústsson

Övergripande mål
Den Rasanpassade avelsstrategien för is-
ländsk fårhund inleds med följande över-
gripande mål. Dessa mål är:
 
1) Ökat genetisk variation
2) Mentalitet, vallnings- och gårdsegenskaper
3) God hälsa 
4) Funktionell exteriör 

Dessa har delats upp i kortsiktigare mål 
(över en fem års period) med påföljande 
strategier.

Ökad genetisk variation
Det är nödvändigt att arbeta för ökad ge-
netisk variation inom rasen. Med det me-
nar vi att det måste finnas många olika 
anlag för samma egenskap i en raspopu-
lation. Effekten av att hålla den genetiska 
variationens bredd är att hålla risken för 
att en sjukdom sprids genom en hel popu-
lation liten. Om en ärftlig sjukdom skulle 
dyka upp är det väsentlig att det finns möj-

lighet att använda obesläktade individer 
som förhoppningsvis saknar den defekta 
genen för att ta hand om problemet. 

För att hålla en bred genetisk variation är 
det viktigt att inse följande:

1) Vi måste behålla och använda hundar ur så 
många familjegrupper som möjligt.
2) Vi måste använda så många hundar som 
möjligt i avel och helst lika många hanar som 
tikar i avel samtidigt.
3) Planera urval av djur till nästa generation 
så att varje föräldrapar lämnar en son och en 
dotter till avel.

För att minska risken för genförluster (min-
skad genetisk variation) bör ambition vara 
att hålla minst 20 handjur i avel samtidigt.

Population/Avelsstruktur
De första hundarna som registrerades i 
Svenska Kennelklubben kom till Sverige 
från Norge i början av -80 talet. Den första 
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kullen föddes i Sverige 1985. Sedan dess 
har rasens numerära storlek ökat succes-
sivt till att vi under åren 2006 – 2008 reg-
istrerade kring 100 hundar om år. År 2009 
sänktes antalet registreringar till en nivå 
som kan jämföras med -90 talet. Nästföl-
jande år ökade antalet registrerade igen. 
Ytterligare en nedgång kom 2011 återföljt 
av en rejäl nedgång 2012. År 2013 visade 
igen på ett resultat kring 100 registrerade 
hundar medan det förra året sjönk igen.

Tikar och hanar använda i avel
Tabell 2 visar hundar använda i avel från 
2004 till och med 2014. Slutsats: Det totala 
antalet hundar i avel under den senaste 
tioårsperioden (2005-2014) var 29 hanar 
och 49 tikar. Enligt den årliga redovisnin-
gen användes mellan 13 – 22 hanar och 14 
– 24 tikar. Under åren 2005, 2007 och 2008 
är antalet hanar något högre. Totalt har 198 
hanar och 264 tikar använts till avel. Trots 
att antalet hanar i avel steg en aning åren 
2005, 2007 och 2008 är antalet handjur i 
avel färre än antalet tikar. Vår strävan bör 
vara att fler hanar används och att minst 
lika många hanar som tikar används i avel 
samtidigt.

Kullstorlek
Tabell 3 visar genomsnittlig kullstorlek/år 
för perioden från 2005 till och med 2014 
(10 år). Den genomsnittliga kullstorleken 
för perioden är 4,2. Slutsats: Den genom-
snittliga kullstorleken för perioden (2005-
2014) är 4,2. År 2007 visade på en ökning 
som borde motsvara rasens normala kull-
storlek. Denna glädjande ökning hänger 
troligt samman med den utomordentligt 
låga inavelsgraden. En studie gjord på sam-
bandet mellan inavelsgrad och kullstorlek 
visar att en högre inavelsgrad hos såväl 
tiken som kullen ger lägre kullstorlek.
I en tidigare studie gjord på den isländska 
fårhundspopulationen visade denna att en 
ökning av inavelsgraden på 10 % ledde till 
0,22 färre valpar.

Föräldrarnas ålder vid första valpkull
Mål: Verka för att endast använda hanhund/
tik i avel förrän vid den ålder då hunden 
uppvisar en vuxen individs fysiska mognad 
och beteende. 
Tabell 4 visar föräldradjurens ålder vid 
första valpkull. Kullar födda från 2010 till 
och med 2014. Slutsats: Den isländska får-

hunden anses ha uppnått en vuxen individs 
fysiska mognad och beteende vid två års 
ålder. Genom att studera siffrorna för föräl-
dradjurens ålder vid första valpkull visar 
siffrorna att de flesta får sin första kull när 
de är mellan 2 – 6 år gamla. Det gäller för 
såväl hanhundar som tikar.
Två hanar och en tik har använts i avel in-
nan de anses ha uppnått en vuxen hunds 
fysiska mognad och beteende vid två års 
ålder.

Inavel
Mål: Minska den genomsnittliga inavels-
graden till 5 procent innan 2008. Inavels-

graden mäts i procent. Den anger sanno-
likheten att identiska anlag ska förekomma 
i dubbel uppsättning hos en individ. Det är 
ett genomsnittsvärde och kan aldrig fast-
ställas exakt för en enskild individ. Vid en 
parning blir inavelsgraden hos avkomman 
hälften av de parade individernas släkt-
skap. Målsättningen i RAS är att sträva mot 
så obesläktade parningskombinationer 
som möjligt. På sikt kommer det inte att 
räcka med att hålla sig under motsvarande 
kusinparningsnivå lika med 6,25 procent 
utan vi kommer att behöva ligga under 2,5 
procents nivå. Vi ska i enlighet med RAS 
verka för att nytt blod tillförs den svenska 



18 19
populationen. Att nå den lägre inavelsgrad-
snivån inom den svenska populationen 
kommer endast att vara möjligt genom att 
nytt blod tillförs. Utbyte av hundar mellan 
länderna är nödvändigt för att hålla ner 
inavelsgraden och öka den genetiska vari-
ationen.
Tabell 5 visar rasens genomsnittliga ina-
velsgrad (Beräknad på 5 generationer). 
Slutsats: Inavelsgraden har minskat i en 
mycket snabbare takt än vad vi trodde var 
möjligt när arbetet med RAS påbörjades. 
Tittar vi tillbaka till 1991 var den årliga 
inavelsgraden 14,7%. Året därpå hade den 
sjunkit till 11,5%. Den genomsnittliga ina-
velgraden beräknat på fem generationer 
för den senaste tio årsperioden (2005-
2014) är 1,7 %. Det är mycket glädjande och 
utomordentliga låga siffror som visar att 
det var möjligt att komma ned under 2,5 % 
nivån. Målet i RAS att minska inavelsgraden 
till 5 procent innan 2008 uppnåddes redan 
på -90 talet. Då släktskapet motsvarar 2 x 
inavelsgraden, innebär det att den genom-
snittliga släktskapsgraden är 3,4 procent 
för hela 10 års perioden.

Fördelning parningar
Tabell 6: Inavelsgrad för kullar födda från 
2005 till och med 2014. (Beräknad på 5 
generationer) Slutsats: Antalet parningar 
som resulterat i avkomma med högre ina-
velsgrad än 6,25 % har legat på en mycket 
låg nivå under många år. Endast en kull 
född 2013 och en 2014 hade en inavels-
grad överstigande 12,5% under den senaste 

femårs perioden. Notera att släktskap-
sparningar överstigande 12,5 procent leder 
till att 6,25 procent av avkommans gener 
dubbleras på grund av föräldradjurens släk-
tskap. Vid släktskapsparningar överstigan-
de 12,5 procent har man kunnat konstatera 
ökande risker för olika inavelsproblem hos 
avkomman. Detta understryker bara ytter-
ligare vikten av att eftersträva låg inavels-
grad och eftersträva ökad genetisk varia-
tion samt behovet av nytt blod.

Generationsintervall
Förändringstakten i avelsarbetet påverkas 
av tidsavståndet mellan generationerna 
alltså det antalet år mellan föräldrarnas 
första kull och genomsnittsåldern av de-
ras avkommor när de producerar sin första 
kull. Generationsintervallet har också be-
tydelse för hur snabbt en ras förlorar ärftlig 
variation om den är utsatt för inavel eller 
när få hundar används i avel. Förändringar 
i genetisk frekvens, och sålunda förlorande 
av genetisk variation, kan endast ske mel-
lan på varandra följande generationer.
Rekommenderat generationsintervall för 
hunddjur är 5år. Ett kortare generationsin-
tervall än 5 år eller sålunda ett snabbare 
generationsintervall kan orsaka ett allva-
rligt hot mot rasen hälsa och livsduglighet.
SIFK:s rekommendationer grundar sig 
på ett generationsintervall lika med 5 år. 
Skulle det visa sig att generationsinterval-
let blir kortare reduceras proportionellt 
rekommendationerna avseende antalet 
avkommor efter en enskild hane.     

Beräknat på perioden från 2004 till och med 
2013 (10 års period) är generationsintervallet:
Fäder till söner   =  1849 dagar =  5,1 år
Fäder till döttrar =  1748 dagar =  4,8 år
Mor till söner     =  1863 dagar =  5,1 år
Mor till döttrar   =  1797 dagar =  4,9 år

Sammantaget är generationsintervallet föräl-
drar till avkomma = 1815 dagar = 5,0 år

Hanhunds- och tikanvändning
Mål: En hanhund bör inte producera mer än 
2 procent av antalet valpar i en generation.
Möjligheter att bevara ärftlig variation är 
beroende av antalet handjur i avel och på 
vilket sätt de används. För att upprätthålla 
bred avelsbas är det Svenska Isländsk Får-

hund Klubben (SIFK) uppfattning att ingen 
hanhund bör producera mer än 2 procent 
av antalet valpar i en generation. En han-
hund bör därför i nuläget ha högst 5 kul-
lar alternativt 25 st. valpar. Beräkningen är 
gjort på ett årsgenomsnitt av ungefär 100 
registrerade valpar per år.
Tabell 7 visar avelsstruktur, hanar – Barn
Tabell 8 visar avelsstruktur, hanar – Barnbarn
Tabell 9 visar avelsstruktur, tikar – Barnbarn
Tabell 7,8 och 9 visar svenskregistrerade 
hundar födda efter 1990.

Den önskvärda maximumnivån för barn-
barn ligger på ungefär dubbla det antal 
som gäller för hundens egna valpar enligt 
Per-Erik Sundgren. För isländsk fårhund 
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skulle det motsvara ca 50 barnbarn. Slut-
sats: Uppfödarna är övervägande bra på 
att hålla de enskilda hanarna inom rekom-
mendationen för användning i avel. Däre-
mot finns det några hanar och några tikar 
som dominerar aveln genom att deras barn 
i stor utsträckning används i avel. Hunda-
rna i tabell 7, 8 och 9 har alla producerat 
fler avkommor/barnbarn än vad som är rek-
ommenderat för rasen. En ”Avelsmatador” 
är definitionen på varje hane som har fler 
valpar än rekommenderat maximumvärde 
för rasen eller dubbla antalet barnbarn. 
Observera att samma rekommendation 
gäller även tikar. Tikarna i tabell 9 har alla 

producerat fler barnbarn än vad som är 
rekommenderat för rasen. En förebyggan-
de åtgärd vore att använda hanarna mer 
sparsamt. Låt dem para ett mindre antal 
tikar och sedan avvakta avelsresultatet. 
När avkommorna uppnått två års ålder, är 
röntgade, ögonlysta, utställda och men-
talbeskrivna kan hanarna eventuellt åter 
användas i avel efter att avkommorna är 
utvärderade.

Hälsa
Höftledsdysplasi – HD
SIFK:s ambition är att minst hälften av anta-
let registrerade hundar/år (d.v.s. ca 50 hun-

dar) röntgas varje år. Mål: Verka för att öka 
antalet röntgade individer till minst 50 pro-
cent av den svenska populationen. Tabell 
10: HD- röntgade hundar. Slutsats: Antalet 
röntgade hundar per år låg från 2000 till 
och med 2006 mellan 39 – 48 procent. En-
dast en gång är målet uppnått = 50 pro-
cent (år 1997). Vi var även mycket nära år 
2001 = 48,4 procent. Antalet allvarliga (D 
och E) dysplaster har under 2000-talet hål-
lit sig konstant mellan 1 till 4 fall förutom 
år 2005 då antalet anmärkningar result-
erade i 8 fall. Sedan det internationella sa-
marbetet började 1996 och ett ökat utbyte 
av avelsdjur påbörjades har HD-resultaten 
försämrats. Detta var förväntat då situa-
tionen var en annan utanför Sverige. Anta-
let röntgade hundar bör ökas. Det är vik-
tigt att vi följer utvecklingen i rasen. SIFK 
rekommenderar därför att HD status bör 
vara känd för hundar som används i avel. 
Det är endast genom att göra en officiell 
röntgen som vi kan få situationen statistisk 
säkerställd. Ett annat viktigt skäl för att 
rekommendera röntgen är Svenska Kennel 
Klubbens avelspolicy som säger ”Det kan 
aldrig vara försvarbart att para två grava (D 
eller E) dysplaster”.

Katarakt
Mål: Verka för att en så stor del av den sven-
ska populationen som möjligt ögonlysas.
Tabell 11 visar ögonlysta hundar, gamla och 

nya protokollet. Slutsats: Andelen ögonlys-
ta hundar för perioden 2004 till och med 
2010 var mellan 24 – 35 procent. (Siffrorna 
inom klammern anger ant. hundar avläst 
enligt nya protokollet åren 2004- 2010). 
Från och med 2011 är alla resultat enligt 
nya protokollet. Antalet anmärkningar för 
hundar registrerade år 2004 till och med 
2013 är tre (3) fall av katarakt bakre polär, 
ett (1) fall av katarakt övrig partiell, två (2) 
fall av retionopati och ett (1) fall av cor-
neadystrofi. Det senaste fallet av total ka-
tarakt kom 1999.
Fler hundar bör ögonlysas även om resul-
taten inte visar på något problem i rasen. 
Underlaget för utvärderingen är dock litet 
och hur resultatet skulle bli för de icke un-
dersökta vet vi inte. SIFK:s rekommenda-
tion är att alla hundar som ska användas i 
avel bör ögonlysas.

Armbågsdysplasi – ED
Tabell 12 visar antal röntgade hundar. 
Under åren har endast ett mindre antal 
hundar gjort armbågsröntgen. Totalt har 
sex (6) av 136 röntgade hundar fått an-
märkning sedan 1991.

Kryptorchism
Mål: Verka för att information går ut till 
uppfödare och hundägare.
Avelskommittén (AK) informerade i Islands-
hunden (1/2006) om kryptorchism samt re-
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dovisade andelen kryptorchida hanar i ra-
sen. Beräkningarna är gjorda på det antalet 
kullar som uppfödarna har redovisat för AK 
sedan 1997. I samma artikel uppmuntrade 
vi uppfödarna att fortsätta skicka in infor-
mation till AK. Det resulterade i att fem 

uppfödare redovisade tillsammans 13 kul-
lar, alla födda mellan år 2003 - 2006. Under 
samma period föddes det 88 kullar i rasen. 
Det är endast ca 15 procent av hundarna 
under en treårsperiod. En ny förfrågan till 
uppfödarna att skicka in information till AK 

gjordes 2010. Resultatet var att tre upp-
födare svarade. Därefter har inga nya kullar 
redovisats. 
Tabell 13 visar uppfödarnas redovisning 
av kryptorchism som senast uppdaterades 
2013-09-30.

Redovisning av kryptorchism 
I tabellen ovan visas medlemmarnas re-
dovisning avseende kryptorchism. Totalt 
omfattas 157 kullar. Den innefattar 369 
hanar varav 49 är kryptorchida. Det mots-
varar 13,3%. Slutsats: Responsen från upp-
födarna har varit liten och underlaget är för 
litet för att säga något om i vilken riktning 
utvecklingen i rasen har tagit sedan den 
första undersökningen gjordes. Uppfödar-
na bör redovisa flera kullar för att vi skall 
kunna utläsa utvecklingen i rasen.

Mentalitet
Mål: 
-Verka för ökat intresse för Mentalbeskrivning Hund.
-Verka för att nå ett statistiskt underlag på ca 
100 mentalbeskrivna hundar.
-Verka för att sammanställa protokoll enligt 

beskrivningen ovan för att åstadkomma en 
rasprofil för isländsk fårhund.

Tabell 14 visar genomförda mentalbes-
krivningar i rasen, årsvis registrerade hun-
dar.

Förklaring:
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

Egenskaper
1 = Nyfiken/Orädd
2 = Hot/Aggression
3 = Social kontakt
4 = Jaktintresse, förföljer & griper
5 = Lekfullhet

Slutsats: Målet för ett statistiskt underlag 
på cirka 100 hundar är uppnått. Det finns 
206 hundar som har kommit till start och 
av dessa har 196 genomfört mentalbeskriv-
ningen. Det innebär att 10 st. har avbrutet 
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antigen av ägaren eller av beskrivare. Av 
dessa är 122 mellan 12 – 24 månader. 

Tabell 15 visar hundars egenskapsvärden 
från 2000 till och med 2012.

Nyfikenhet/Orädsla
Medelvärdet för egenskapen nyfikenhet/
orädsla  = 2,9. Det innebär att medelhun-
den i momenten överraskning, ljudkäns-
lighet och spöken går fram när föraren 
sitter på huk, står bredvid och talar med 
föremålet/spöket samt lockar på hunden.

Aggressivitet
För egenskapen aggressivitet är medelta-
let 1,7. Det innebär att medelhunden visar 
enstaka hotbeteenden.

Social kontakt
För egenskapen social kontakt är medel-
talet 3,6. Det innebär att medelhunden 
tar eller besvarar kontakt själv, accepterar 
hantering och följer med en främmande 
person utan att engagera sig i personen.

Jaktintresse, förföljer & griper
För egenskapen jaktintresse är medeltalet 
1,8. Det innebär att medelhunden startar 
jaken men avbryter.
Lekfullhet
För egenskapen lekfullhet är medeltalet 

2,6. Det innebär att medelhunden startar 
leken långsamt men blir mer aktiv och le-
ker. Den griper föremålet långsamt eller 
endast med framtänderna. Den griper tvek-
samt, släpper, håller men drar inte emot. I 
sista lekmomentet griper den inte utan den 
bara nosar på föremålet 

Exteriör
Stäva efter en funktionell exteriör anpas-
sad till hundens ursprung som gårds- och 
vallande spets. Särskilt avseende skall fäs-
tas vid funktionsbehoven i förhållande till 
den isländska miljön och landets klimat. 
Helhetsintrycket skall ge en bild av en 
härdig, livlig och kavat rektangulär spets 
något under medelstorlek.

Proportioner
Som vallande spets skall den isländska får-
hunden vara rektangulär och starkt byggd 
hund utan att vara lågställd eller lång. 
Den effektiviserar en balanserad trav med 
”motorn bak” och grundar sig på de i ras-
standarden, beskrivna vinkelförhållandena. 
Proportionerna innebär normal benlängd. 
Rasen skall alltså inte ha korta ben. Ett bal-
anserat kraftbesparande framåtdrivande 
rörelseschema på lagom vinklar, med cen-
trering mot mittlinjen i ökat trav ska eft-
ersträvas och föredras framför allt längre 
steglängd grundad på extrema vinklar 

och korta ben. Lättbyggda och luftiga och 
knappt vinklade med smala huvuden och 
felplacerade stora öron är vanligt förekom-
mande i rasen och bör uppmärksammas. 

Bakställ
Fallande kors med lågt ansatt och öppen 
svans är vanligt i rasen. Fallande kors ger 
för underställda bakbensrörelser som bör 
uppmärksammas. Ett brett, muskulöst, 
ganska kort svagt lutande kors tillsam-
mans med högt ansatt svans som bärs 
ringlad över ryggen bör kommenteras och 
premieras vid bedömning. Kohasiga bak-
ställ förekommer i rasen. Välställda bak-
ben bör kommenteras och premieras vid 
bedömning men inte framför korrekt ras-
typ. Kohasighet ökar slitaget och försvårar 
rörelseförmågan

Päls - dubbel – tät, kort-lång
Det är mer angeläget att vara uppmärksam 
på pälsens kvalitet än dess längd. Pälsen 
skall klara det isländska klimatet och den 
isländska terrängen. Det isländska klimatet 
är inte polärt med extrema låga tempera-
turer och torr luft. Pälsen skall däremot 
skydda den arbetande gårds- och vallhun-
den från ”ruskväder” i kraftiga vindar, regn, 
snöglopp och dimma i temperaturer som 
varken är särskilt höga eller låga. En is-
ländsk fårhund skall kunna simma över en 
starkt strömmande isälv och ha en päls så 
att den kan ruska sig torr efter simturen.
Mjuk päls och avsaknad av underull är van-
ligt förekommande och bör uppmärksam-
mas. Avsaknad av pigment och för mycket 
vit har blivit allt mer förekommande och 
bör uppmärksammas. 

Tassar och trampdynor
Den isländska terrängen består av områden 
med hård och kärv lava som kräver sam-
lade tassar och starka trampdynor. Efter-

som flata och öppna tassar förekommer vill 
vi gärna att goda tassar uppmärksammas 
vid bedömning. Dubbla sporrar på bak-
benen önskas även om de saknar betydelse 
ur funktionssynpunkt.

Vid exteriörbedömning – mentalitet/agg-
ressivitet en funktionsfråga
Den isländska fårhunden skall kunna ar-
beta tillsammans med flera hundar, även 
av samma kön. Det fungerar utmärkt när 
vallningsintresset är tillräckligt starkt och 
aggressiva beteenden inte är uttalade. Vid 
exteriörbedömning vill vi att aggressivitet 
tydligt uppmärksammas, att detta märks 
vid bedömning och noteras i kritiken. En 
del olika rädslor, bl.a. sociala, har uppmärk-
sammas i rasen. Det hindrar hunden från 
att fungera rastypiskt, både som vallhund 
och gårdshund.

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

May Britt

Har du någon kommerntar 
eller fråga kring utvärder-
ingsmaterialet går det bra 

att kontakta May Britt. 

Utvärderingen ligger ute 
på SIFK´s hemsida under 

fliken Islandshund/Historia 
& Avel/Utvärdering RAS. 

www.islandshunden.se 
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Alltid på väg!
Islänningarna som har koll på jobbet

Lastbilshundarna Akilah och Mimir jobbar hårt. Foto: Sophia Ström

Morgonrastning i Sollefteå och kvällskiss i 
Hässleholm. Nog är dom beresta, mina 
islänningar, Akilah 9 år och Mimir 8 år. 

Jag jobbar som fjärrbilschaufför, det vill säga 
jag kör långtradare och ligger ute varannan 
vecka. Akilah och Mimir följer med i lastbilen 
och far land och rike runt med mig. De gör 
ett fantastiskt jobb! Islänningarnas så typ-
iska “av och på-knapp” gör verkligen skäl för 
sig. Det är otroligt hur de kan ligga så snälla 
och lugna och sova i 70 mil ena dagen, och 
nästa fara omkring på pigga tassar i skogen, 
outtröttliga och starka.  

En vanlig dag för oss är aldrig den andra lik, i alla fall inte för mig som vet var i landet vi är. 
Hundarna tycker nog att det är samma visa varje dag. Vi går upp tidigt och jag lyfter ur dom 
ur lastbilen för en liten morgonpromenad, i Skånes lövskogar, Norrbottens storslagna 
landskap eller var som helst därimellan. Sen blir det frukost innan vi börjar rulla. Jag kör 
allt mellan 20 och 100 mil per dag så det kan bli långa, tråkiga dagar för hundarna. Men 
de belönas alltid med en promenad och lite lekar på kvällskvisten när matte är klar för 
dagen. På sena kvällen parkerar vi lastbilen någonstans där vi kan stå och sova, och kryper 
till kojs. Akilah och Mimir är förvånandsvärt avslappande och till freds med att bo i lastbil 
hela veckorna, men det är ju vårat andra hem. De finner sig förnöjt i att sitta på passag-
erarplatsen och spana, ibland tror jag nästan de har en överenskommelse om skiftgång på 
utkiksplatsen. En sover på golvet, den andra spanar, och plötsligt så byter dom. Men nog 
märker jag att det finns mycket spring i benen när vi kommer hem efter vår arbetsvecka. 

En av fördelarna med detta fantastiska jobb 
är att vi efter avslutad vecka har hela nio da-
gar lediga tillsammans då vi kan göra sådant 
som hundar älskar. Den enda nackdelen jag 
kan komma på är att jag redan tidigt på året 
fått plocka några fästingar, antagligen liftare 
från sydligare breddgrader, som vi annars är 
befriade från hemma i Mora. Det är ett enor-
mt privilegium att kunna ha hundarna med 
sig på jobbet. Nog tror jag dom också tycker 
det är bra, som får göra det islänningar mest 
av allt vill, nämligen få vara med! 

Sophia Ström
Mail: ichibondistansritt@gmail.com

Sophia
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Skogsagility
Många med vår härliga ras tränar fartfyllda sport-
er såsom agility, rallylydnad och kanske freestyle. 
Men att åka till brukshundsklubben tar både tid, 
planering och kostar lite grann och då är det 
väl en himla tur att vi har skogen och naturen 
runt omkring oss. Att låta hunden balansera 
över nedfallna träd, hoppa över ett dike, krypa 
under låga grenar, gå slalom mellan täta träd 
tränar upp både rörlighet och följsamhet hos 
hunden. Dessutom så stärker bandet er emel-
lan att ha roligt och göra saker tillsammans. 
Det finns dock lite att tänka på. Kontrollera 
att nedfallna trä och stenar inte är vassa el-
ler lösa. Om hunden är ovan kan den lätt bli lite osäker, så se 
till att vara nära din hund för att ge den det stöd den behöver. Ha även i åtanke de 
lagar som finns kring att ha hundar lösa i skogen under sommarhalvåret, men skogsagility 
kan man träna även med koppel.

High Five 
Ett roligt trick att lära sin hund är High Five. Ett förhållandevis enkelt trick att lära sin 
hund och som framförallt barn tycker är roligt att få göra. För att lära hunden, börja med 
att lägga en godis i en stängd hand men visa hunden att du har den. Så fort hunden nud-
dar handen med sin tass så ger du godisen. Upprepa det flera gånger. När hunden börjar 
förstå vad den ska göra kan du lägga på ett kommando som t.ex high five, vacker tass, 

hälsa osv.  Du kan sedan göra övningen svårare 
genom att hålla handen högre upp, använda 
båda händerna samt inte belöna direkt eller ens 
varje gång. 

Lycka till och glöm inte att ha roligt tillsammans!

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Mii

Aktiveringst
ips!

Linafins Tindra balanserar på en stock och Isheims 
Gerpla ”Gerpla” visar hur man gör och hoppas på en 
god belöning.

 

Vallningskurs  
19-20 sep 

Stöde/Sundsvall 
 
 
 
 
 

 

 

 Denna helg har SIFK en kurs i vallning av får hos 
Tony Söderlund på Stöde vallgård några mil utanför 
Sundsvall. 

 Vi har varit här en gång tidigare, våren 2014 och det 
var mycket uppskattat. 

 Vi hoppas nu på en lika fin kurs i höst. 
 Inga förkunskaper krävs. 
 Anlagstest görs under kursens gång så det får man 

med sig hem. 
 Priset är 1500 kr och så tillkommer boende och mat.  
 Stöde camping är nära och bra att bo på. 
 Anmälan sker till vallning@islandshunden.se 
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Att ha hund på landet kan förefalla bäst 
för hunden och för ägaren. Så klart många 
fördelar men kanske inte alltid bara enkelt. 

Själv bor jag på en liten gård mitt i skogen 
på gränsen mellan Småland och Västergöt-
land. Jag har en fårbesättning, stallkatter 
och så min islandshund – Konungsbergets  
Lendi. Han kom in i mitt liv för två år sen 
när det var dags att skaffa ny hund. Nu ska 
det bli en mindre hund var min plan och 
det var han förvisso och som gårdshund var 
han enligt rasbeskrivningen perfekt. 

Tänk bara att ha en robust hund som har en 
enastående päls. Han behöver inget täcke 
på vintern som t.ex. en dansk-svensk gårds-
hund. Pälsen är underligt nog självrensande 
och självborstande. All smuts som fastnar, 
ramlar av senast i samma stund som den 
torkat och hårlaget tovar aldrig ihop sig 
ens bakom öronen. Inte behöver jag klippa 
honom mellan trampdynorna heller och 
väldigt lite snö fastnar där. Annars finns det 
ju mycket härlig skit att både äta och rulla 
sig i på landet. 

För övrigt är bajspåsar ett relativt okänt be-
grepp för oss på landet. Det innebär att har 
vi jycken med oss till stan får vi ofta väldigt 
dåligt samvete när vi plötsligt upptäcker att 
vi har glömt denna viktiga detalj. Staden 
är också en fantastisk bra plats att träna 
socialisering på. Våra lantisar till hundar 
som fungerar perfekt hemma, kan bli som 
förbytta när de hamnar bland trafik, tåg, 
rulltrappor, hissar, folk, affärer och framför 
allt en massa andra hundar som med up-
phöjt lugn passerar allt utan att blinka. 

Risken på landet är att hunden blir lika 
självklar som de andra husdjuren man har. 
Han är ute hela dan och lufsar runt på egna 
äventyr. Man tränar för lite och stimulerar 
honom mindre än de som har hund i stan. 
Många stadshundar får nog fler promenad-
er och aktiviteter än lantisarna. Men det är 
klart, våra hundar är med oss hela tiden, 
åker traktor och skottkärra, passar på 
fåren, jagar katterna och håller möss och 
sorkar på avstånd. 

Då är träningskamrater guld värda. Här i 

Hund på landet 
–så självklart enkelt?

Konungsbergets Lendi är med överallt 
i arbetet på gården. Foto: Kajsa Walberg

bygden är vi 5-6 stycken som tränar tillsam-
mans i olika konstellationer, både lydnad, 
spår och sök.  Vi har jättekul och Maries 
stall fungerar som träningslokal på vintern. 
Underbart är det på landet när man bara 
kan öppna dörren och släppa ut hunden. 
Den påhittiga islandshunden lär sig dock 
snabbt att öppna själv. Så står dörren 
halvöppen och det är fritt fram för kylan på 
vintern och flugorna på sommaren.  Antag-
ligen skulle det gå att lära honom stänga 
den efter sig också, men dit har jag inte 
kommit än. 

Ute på landsbygden har vi nog mindre prob-
lem med raketer och smällare under nyår, 
åtminstone där jag bor. Däremot skjuts det 
ju med jaktvapen både nu och då så kanske 
går det på ett ut. Lendi tar det bra men jag 
haft hundar som gått och gömt sig bara de 
ser eller känner lukten av ett gevär.

Islänningarna är kända för att skälla bort 
allt oknytt som dyker upp på kvällarna i 

gårdens närhet. Då är det bra att bo på lan-
det och ha långt till grannarna. Den gräv-
ling som satt vid förstukvisten sist, måtte 
ha varit döv, men det var inte grannarna 
den gången...

En islänning är ju en ”stor liten hund” som 
kan inge viss respekt som vakthund tänkte 
jag optimistiskt. Det behöver vi på lands-
bygden. Men Lendi blir på islänningars vis 
överlycklig när det kommer folk, skäller 
inte utan far rätt in i bilen så fort en dörr 
öppnas. Jag hinner inte med, men mina 
vänner lär sig fort. Är dom inte mina vän-
ner så får dom skylla sig själva!

Mina vänner säger att jag och Lendi passar 
bra ihop. Ganska små, ganska blonda, gillar 
gården, är snälla och glada, håller oss rela-
tivt rena och prydliga, skäller på fåren och 
sover gott på nätterna. Vad mer kan man 
begära?

Kajsa Walberg
Mail: karin.valberg@glocalnet.net

Kajsa
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Runt om i landet ordnas det med träffar av och för medlemmar. Ibland blir det spontant 
påkomna träffar men en del är mer planerade i förväg. Det blir trevliga möten männi-
skor och hundar emellan. Inget är väl så härligt som att få se sin hund busa runt med 
likasinnade och att för oss ägare träffa lika hundtokigt folk som en själv? 

Den 11 april träffades ett gäng i västra Sverige. Så här skriver Kaj Skäre om dagen:
“Strax söder om Filipstad, Värmland, hittar man Brattforshedens naturreservat. Jag och mina 
hundar har trampat många meter på de promenadleder som finns där, och eftersom jag tycker 
så mycket om dessa omgivningar ville jag dela med mig av upplevelsen till er alla. En träff blev 
det för umgänge och hundbus, mycket prat och lite prova på spår också. För min del så var det 
en mycket trevlig dag, jag tror att såväl hundar som människorna som kom trivdes gott. Det är 
nog nyttigt att umgås otvunget och utan tidspress eller krav, både för hundar och deras ägare och 
detta var en sådan dag. Tänk så mycket det finns att prata om när glada och trevliga människor 
med gemensamt intresse för våra hundar får träffas. Solsken, lite vårvärme och korv i bröd bjöd 
dagen på. Kanske det blir en träff i dessa trakter lite senare i sommar igen, då tror jag att bad för 
hundar kan vara ett tema.”

Vi har åkt på medlemsträff!

På den östra sidan blev det en mer spontan träff lite senare i april på Hundöarna. Så här 
skriver Mi Lilja om träffen:
“En fredag i slutet av april la matte Nina ut ett inlägg på vår facebook grupp SIFK Isländsk 
Fårhund där hon undrade om inte någon ville ses på hundöarna under helgen, och det var vi ju 
några som ville såklart! Så under söndagen träffades vi några stycken med våra tre islänningar 
Kári, Vaena och Eyja. Vi fick några riktigt mysiga timmar i solen med glada hundar som lekte, 
badade och till och med ställde upp på en porträtt bild.  Hundöarna är två öar på Drottningholm 
som omsluts av vallgravar. Det är en platt ö och en lite mer kuperad ö med många gamla träd. 
På hundöarna är det tillåtet ha sina hundar helt lösa. Det är väldigt olika hur många hundar som 
befinner sig på öarna, det kan vara allt från 4- 100 hundar på samma ställe. Hit är alla välkomna 
vilket såklart är trevligt, med det finns alltid en risk med många lösa hundar på samma ställe och 
som ägare bör man vara beredd att gå emellan och avstyra eventuellt gruff. Det är ett jättefint 
område och det finns en stor grusparkering med gott om plats och som är kostnadsfri, det går 
även fint att ta en buss från Brommaplan. 

Vi hade en himla trevlig dag och det här vill vi absolut göra igen, gärna med ännu fler härliga 
islänningar så jag tänkte redan nu föreslå sön 9 aug klockan 10.00 då de flestas semestrar är slut. 
Medtag kaffe, vatten till hunden och ett glatt humör, jag och Kári hoppas att vi ses då!”

Vill du arrangera en träff i
 närheten av dig? 

Ta kontakt med din lokala 
kontaktperson eller hör 

av dig till Mi Lilja på 
webb@islandshunden.se 

så hjälper hon dig att få ut 
information på hemsidan 

och/eller i tidningen. 
Glöm heller inte bort 

vår facebook sida, där har 
många hittat nya vänner!
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När man tränar och tävlar agility, finns det 
ett hinder som skapar en del skrammel, 
och det är gungan. Hur övar man på vanan 
att höra oljud utanför banan?

I tillägg till gungan, är det även bra att vara 
beredd på att det kan skramla till om man 
river något hopphinder eller långhoppet. 
På tävlingar är det dessutom liv och rörelse 
utanför planen och det är då viktigt att man 

tränat på att ljud i samband med agility inte 
är något farligt. Det finns många övningar 
på acceptans av ljud man kan göra utanför 
planen, och det är inte bara en agilityhund 
som har nytta av detta såklart. En hund 
som inte hoppar högt och blir rädd för 
minsta ljud är lite värdefullt för en familje-
hund. Ett, enligt mig, bra sätt att träna på 
att ljud inte är något farligt, är att låta hun-
den skapa ljuden själv. Redan med den lilla 

Träna agility 

utanför banan

Ástvinur Eyvindur är en van hund när det kommer till att springa på 
bana, inte så mycket som skrämmer honom. Foto: Nina Hellström.

valpen kan man börja. Börja träna hemma i 
en trygg miljö, plocka fram en kastrull och 
lägg en godis uppe på locket. När hunden 
tagit godisen några gånger, lägg locket lite 
på sned, så att när hunden tar godiset vick-
ar locket till. Det är viktigt att man själv är 
lugn och trygg och berömmer hela tiden! 
Ett annat sätt är att stapla några tomma 
konservburkar uppe på varandra. För att 
träna detta kan man både använda sig av 
metoden att lägga en godis på översta 
burken, eller att använda sig av target, men 
det tänkte jag gå in mer på i nästa nummer. 
När man har fått en hund som är helt orädd 
för ljudet av de fallande konservburkarna, 
kan man gå ytterligare ett steg, och utmana 
hunden genom att placera burkarna uppe 
på en ugnsplåt. Men, det är superviktigt att 
man tassar fram med små steg, så att hun-
den hela tiden känner sig trygg och klarar 
uppgiften utan att bli rädd.

Balanshindret gungan är som sagt ett hin-
der som skapar lite skrammel och det är 
väldigt viktigt att gå långsamt fram innan 
man släpper upp hunden i full fart på det 
hindret! Orsaken till det är inte bara sk-
ramlet, utan även att det är ett hinder som 
rör på sig i samband med att gungan vip-
par över. För att hunden i lugna former ska 
lära sig att ljudet från gungan inte är något 
farligt, kan man vippa över gungan så att 
den försiktigt slår i marken när hunden 

fortfarande står på marken. När gungan 
slår i marken berömmer man och belönar 
hunden. Det är viktigt att man gör det för-
siktigt till en början, så att man inte plöt-
sligt slår gungan ner mot marken allt för 
hårt. Då kommer smällen plötsligt och så 
överraskande att man riskerar skrämma 
hunden.

Även i den här övningen kan man låta hun-
den vara den som själv skapar skramlet. Det 
gör man genom att man står jämte hunden, 
och väger över gungan nästan mot marken, 
och låter hunden själv sätta tassen på gun-
gan så att den slås mot backen. Klicker är 
ett väldigt bra redskap i den här övningen 
om man har lärt sin hund vad klickern be-
tyder.

Som sagt, gungan är också ett hinder 
som rör på sig i samband med att hunden 
springer över den, och det kan för många 
hundar vara läskigt. Även här kan man 
med enkla medel förbereda sig hemma i 
vardagsrummet, genom att lägga en lite 
bred planka över exempelvis en vedkubbe. 
Fördelen med detta är att det blir inte på 
någon hög höjd, och hunden kan i lugn 
och ro få känna av att det inte är farligt. 
Med sin valp kan man börja träna genom 
att ha hunden stående i sitt knä, samtidigt 
som man rör benen lite försiktigt upp och 
ner. Tyvärr är väl i alla fall oftast våra vuxna 
hundar lite för stora för den övningen, men 
det är ett bra sätt att träna både balans och 
kroppskontroll, samt lära dem att ostabila 
underlag inte är något att vara rädd för!

Det är det viktigaste i alla träningsmoment 
enligt mig, få hunden att förstå att så my-
cket som möjligt är ”normalt” och inget de 
behöver vara rädda för. På det sättet kan 
agilityträningen bidra till att vi får trygga 
och glada hundar!

Nina Hellström
Mail: hellstrom_nina@hotmail.com

N i n a

2
Fortsättning från förra numret... 
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20150217-20150630

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE33197/2013 Tildras Starri

Fjalarsson 
H HD grad A Ástvinur Fjalar Töfra Karma

Gullbrá

SE33196/2013 Tildras Smyrill
Fjalarsson

H HD grad A Ástvinur Fjalar Töfra Karma
Gullbrá

SE33198/2013 Tildras Sóley
Fjalarsdottir

T HD grad A Ástvinur Fjalar Töfra Karma
Gullbrá

SE20738/2013 Tellusdream 
Islakkur 

H HD grad A Vestanvindur
Atli Orrason

Tellusdream 
Folda

SE30069/2011 Tellusdream 
Grembla

T HD grad A Nóis Örk 
Depill  

Tellusdream 
Aura

SE20751/2013 Konungsbergets 
Bergur Askurson

H HD grad A Vestanvindur
Atli Orrason

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE11544/2011 Ishildurs Diva  T HD grad A Girdir Ishildurs Disa

SE42690/2014 Tellusdream Jóra T HD grad A Hilding Tellusdream 
Folda

SE10774/2012 Bjarmi H HD grad C Gålåbergets 
Draumur  

Menjarinn 
Skoppa

SE44857/2013 Vinablom T HD grad D Smårsgården 
Moldi 

Vebjörg

SE51649/2011 Nóis Örk Vaena T HD grad D Nóis Örk 
Depill

Wadsteinas 
Wina Viol

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
SE10774/2012 Bjarmi H ED ua (0) Gålåbergets 

Draumur 
Menjarinn 
Skoppa

SE11544/2011 Ishildurs Diva T ED ua (0) Girdir Ishildurs Disa

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE33197/2013 Tildras Starri 

Fjalarsson  
H Öga UA Ástvinur Fjalar Töfra Karma

Gullbrá

SE60615/2010 Embla T Öga UA Drengur Meester 
Ridge Katla

S31777/2006 Mullestripe H Öga UA Alfur Buåsens 
Tindra

SE32815/2011 Largo’s Zamur H Öga UA Smårsgården 
Moldi

Largo’s Yssa

SE33196/2013 Tildras Smyrill 
Fjalarsson

H Öga UA Ástvinur Fjalar Töfra Karma
Gullbrá

SE33198/2013 Tildras Sóley
Fjalarsdottir

T Öga UA Ástvinur Fjalar Töfra Karma
Gullbrá

SE20738/2013 Tellusdream 
Islakkur

H Öga UA Vestanvindur
Atli Orrason

Tellusdream 
Folda

SE32871/2013 Aska T Öga UA Tellusdream 
Askur

Kersins Lina

S16055/2008 Diljas Gosi Fagur H Öga UA Westmanna’s 
Ullin-Hvitti

Ullälvas Geira

SE51547/2013 Vestanvindur 
Björk Samurtochter

T Öga UA Ari-Samur Fra 
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE51552/2013 Vestanvindur 
Blidur Samursohn

H Öga UA Ari-Samur Fra 
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE60617/2010 Iva T Öga UA Drengur Meester 
Ridge Katla

SE51649/2011 Nóis Örk Vaena T Öga UA Nóis Örk 
Depill

Wadsteinas 
Wina Viol

Ögonlysning - Nya protokollet
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE17687/2013 Gimgölets Yssa T Känd BPH-

status
Brytarspetzens 
Dyggur Pratason

Gimgölets 
Rökkvadis

SE19287/2014 Diljas Prins Runi H Känd BPH-
status

Kersins 
Kóngur

Svenska 
Engårdens 
Idunn

SE25693/2013 Wadsteinas Joker H Känd BPH-
status

Vestanvindur 
Atli Orrason

Rodiaud

BPH

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE11195/2015 Eiki Andrison Fra 

Dyrgjadottir 
H Känd MH-

status
Fjarhundi’s 
Andri

Ansvor-Smilla 
Von 
Der Kinnwies

MH

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!

Rättelse!
Ett litet tryckfel smög sig in i förra nummret av tidningen. 

Det blev fel datum för föregående period av de 
officiella resultaten från avelsdata. 

Rätt datum för föregående period ska vara
20141118-20150217
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Detta gör att det är en bok inte bara för 
uppfödare utan den innehåller sådant som 
är bra att veta för varje hundägare. Alla 
tikar löper ju och alla hanar kan få pros-
tatabesvär. Hur kan man tänka kring kas-
trering t ex? Alla hundar äter och här kan 
man lära sig en hel del om näringsbehov 
och vikt hos våra älsklingar. Alla hundar 
har en anatomi, hur fungerar egentligen 
en hunds kropp? Vad innebär det om min 
hund sägs ha ”fallande kors” eller ”trånga 
bakbensrörelser” eller ”normala vinklar”? 
Funderar man på sånt hittar man svaret i 
anatomiavsnittet. 
I den första nya handboken från SKK, som 
jag skrev om i nr 1 2014, finns väldigt my-
cket om genetik och avel, den heter också 
Hundavel i teori och praktik, och kan kan-
ske bitvis upplevas som lite svår om man 
inte är van att läsa om genetik. I denna 
senare handbok finns ett avsnitt som heter 
Genetik på lätt sätt och det kan rekommen-
deras som en start om man vill förstå bät-
tre varför vi ofta skriver och talar om ”vik-
ten av genetisk variation” mm.

Lite mer lättviktig men ändå en faktabok 
är den jag hittade i vår hundaffär här i 

Boktips!

Så här inför sommaren borde jag väl föreslå 
något lättsmält för hängmattan eller bad-
stranden men först i mitt huvud nu är SKKs 
nya Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa 
Lindholm, Catharina Linde Forsberg och In-
galill Blixt. Detta kanske för att vi just i skri-
vande stund väntar valpar (hoppas vi).

Denna bok ersätter flera av de böcker som 
tidigare användes inom uppfödarutbildnin-
gen, den har delvis samma innehåll men 
uppdaterat och med de senaste forskning-
srönen och anpassat till våra grundregler.  
Den handlar både om lagar och bestäm-
melser kring att vara uppfödare, utfodring, 
genetik och avelsplanering men också om 
parning, dräktighet och valpning på både 
teoretiska och praktiska sätt. Inte minst 
handlar det om valpen och dess liv hos 
uppfödare och när den kommer till sitt nya 
hem. 

Ingbritt 

Nyköping Trädgård för hundälskare av Malou 
Kjellson. Ni kanske tänker som jag att hund 
och trädgård inte är så lätt att kombinera. 
Våra hundar håller visserligen maskrosorna 
stången men de efterlämnar en hel del spår 
efter sig i form av gropar mm. Jag blev lite 
inspirerad att göra något åt saken när jag 
såg den här boken.

Men vad ska man då läsa i hängmattan? 
Kanske någon av Lucy Dillons feelgood-
böcker som Hundar, hus och hjärtats läng-
tan eller Ensamma hjärtan och hemlösa hun-
dar skulle passa. Jag gillar lyckliga slut och 
böcker där hundar är en viktig del av in-
trigen utan att ha huvudroll. I de här böck-
erna får man möta människor som gillar att 
leva med hundar men det handlar inte bara 
om det utan lite mänsklig kärlek och prob-
lem finns med.

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

Nytt om klubbshoppen!

En ny termosmugg kommer att finnas i shoppen från och med 
medlemshelgen. Den kommer att kunna köpas på plats men 

det går även bra att beställa den och få den hemsickad. 
Vi räknar med att den finns tillgänglig 

i början av augusti. 
Pris 85:-

Det senaste omgången kläder är påväg och kommer att finnas på medlemshelgen. 
Nästa omgång kläder trycks i november och kommer att finnas för uthämtning på 
Stora Stockholmsutställningen samt på MyDog i Göteborg. Det går bra att beställa 
kläder fram till den 1 november. Har du inte möjlighet att hämta dina kläder då så 

kan de skickas till dig. Alla kläder och andra saker finns att se på 
klubbens hemsida.

Har du något särskilt önskemål när det gäller sortimentet i shoppen så hör 
av dig till Elisabeth och Göran Andersson.

De tar också emot din beställning och skickar hem det till dig. 
Din beställning mailar du som vanligt till: shop@islandshunden.se  

Göran och Elisabeth kommer gärna och säljer varor från klubbshoppen 
vid lokala träffar. Hör gärna av dig till dem om du planerar ett 

lokalt arrangemang. 
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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

Styrelsen önskar er alla skön sommar!

Kommande aktiviteter i höst:
9 augusti  Medlemsträff på Hundöarna, Drottningholm
19-20 september Vallningskurs i Stöde, Sundsvall 
26-27 september Vallningskurs utanför Ronneby 

Mer information finns på hemsidan!

I nästa nummer...

...blir det mer om sommaren som gick, medlemshelgen 
och lite om nosework.  

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

Nästa nummer kommer i september!

På baksidan:
Floki njuter av sommaren.

Foto:
Melissa Lindholm

Ägare:
Anders Rådberg

Simma lungt i sommar! Eyja badar med glädje. Foto: Nina Skogsrået

Vi beklagar att detta nummer kommer ut 
så sent. Det har mest varit krångel med 

datorer men nu är detta fixat!

Glöm inte att titta in på 10-i-topplistan!
Den ligger på hemsidan och det går bra att 

rapportera in dina officiella resultat.



48
Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

Trevlig Sommar!


