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Heaton speglar sig i vattnet. Foto: Elina Blomander
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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”  

- Planeringen av medlemshelgen 2016 är igång. Även denna gång kommer den att 
vara i Ulricehamn. Vill du vara med och hjälpa till på något sätt så hör av dig till 
ansvarig Lasse Österlund på medlemshelg@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:
Vakant
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:
Lasse Österlund
070-883 82 01
Mail: utstallning@islandshunden.se

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

Valberedning:
Elisabeth Folkesson
Arne-Håkon Tunheim
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...

Diljas Prins Runolfur “Rune” svalkar sig i vattnet. Foto: Kaj Skäre 
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Om medlemskap...

Jag hoppas alla haft sköna dagar tillsammans med sina hundar under sommaren. Vädret har 
kanske inte varit det bästa ur mänsklig synpunkt men passat ganska bra för våra fyrbenta 
vänner tror jag!

Denna märkligt kalla sommar bestämde sig för att gynna vår klubb och bjöd fakiskt på rik-
tigt trevligt väder i samband med vår medlemshelg i Ulricehamn första dagarna i augusti. 
Fredagens vallanlagsbeskrivning fick visserligen ske inomhus på grund av regn och kyla men 
vädret bättrade sig under dagen och sedan höll det sig fint. Det gjorde det naturligtvis lät-
tare att genomföra alla aktiviteter med gott humör.

Det är inte alldeles enkelt att planera en tredagars aktivitet och vi har mycket att lära men 
jag uppfattade det som att deltagarna var nöjda med arrangemangen och hade det trevligt 
tillsammans. Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på olika sätt och tack också 
till alla som deltog i de olika aktiviteterna med era hundar.

För oss i styrelsen är tanken med en sån här helg att det skall finnas något för alla vare sig 
man är intresserad av rally, vallning eller utställning eller något annat. Man skall också känna 
sig välkommen även om man inte vill tävla utan umgås och lära sig mer om sin hund under 
trevliga former. Vi har fått förslag på ytterligare aktiviteter t.ex. för de yngre och mottar 
gärna fler förslag.

Detta var andra gången vi genomför ett sånt här arrangemang och nästa år är det jubileum 
för vår klubb och för ISIC vilket vi kommer att uppmärksamma och göra något särskilt av, 
så en gång till blir det medlemshelg men sedan får vi utvärdera och se om vi skall fortsätta. 
Det kräver mycket av organisation och det behövs många som engagerar sig så det kommer 
att bli upp till er medlemmar hur det blir i fortsättningen. 

Det vanliga klubbarbetet rullar på och vi har våra styrelsemöten en gång i månaden. Vi del-
tar i SKK kennelfullmäktige och i ISIC möte under oktober och i november i avelskonferens 
och så förstås har vi en monter på Stockholmsutställningen innan året är slut. Lokala träffar 
blir det också under hösten, de annonseras på hemsidan och på FaceBook. Det är utmärkta 
tillfällen att komma och träffa andra hundar och deras ägare och trivas ihop.

Med våra hundar har jag tränat nosework, som det står lite om på annan plats i tidningen, 
nu funderar jag på om vi kan utnyttja det och träna in svampsök, jag skulle behöva lite hjälp 
i svampskogen!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 

Då börjar sommaren lida mot sitt slut, och i alla fall mina hundar har uppskattat att det 
inte har varit gassande värme hela sommaren. 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla er härliga medlemmar jag träffade på medlemshel-
gen i augusti. Jag tycker det är jätteroligt att få ett ansikte på medlemmarna som man 
annars bara känner vid namn. Jag upplevde en trevlig stämning mellan oss som deltog 
under helgen, och jag hoppas att alla ni andra hade med er samma upplevelse hem. Vår 
förhoppning är ju att medlemshelgen som den nu utformats ska vara en helg då man både 
träffas, umgås och lär känna varandra, men det är även en chans att visa fram bredden och 
allsidigheten hos vår ras. Jag tyckte det var jättekul att se så många aktiva islänningar och 
deras människor, och hoppas att nästa år är det ännu fler som vågar ta steget och anmäla 
sig till helgens olika aktiviteter.

Nu har vi ju ett helt år framför oss innan nästa medlemshelg att träna tillsammans med 
våra hundar, och ta reda på hur de olika grenarna fungerar. Kanske det kunde vara en idé 
att arrangera ett prova-på-tillfälle för någon gren på någon lokal träff ute i landet? Det är 
självklart öppet för alla medlemmar att dra ihop en träff, men känner man sig osäker och 
vill ha lite stöd i att arrangera en träff, så kan man också ta kontakt med medlemsansvarig 
i just din del av landet.
Men du, glöm inte att fota om ni har en träff och skicka in till tidningen, så vi andra får 
se hur trevligt ni hade.
   

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

N i n a  

Isheim Gerpla på sommaräventyr ute på fjället . Foto: Jenny Arvidsson
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Sedan i våras så har några vallningsaktiviteter hållits. Helgen hos Lollo på Ormön blev 
dock tyvärr inställd då det blev för få som anmälde sig. Vi får fundera över denna helg 
till nästa sommar. Kanske ska den ligga lite annorlunda i tiden för att det ska komma fler 
deltagare. Men Helgen 23-24 maj hos Ann Awes utanför Mullsjö blev av. Den var uppskat-
tad och här kommer vi eventuellt att boka in fler kurser i framtiden. 

Det stora glädjemomentet är vår medlemshelg där tio hundar blev anlagstestade och fick 
prova på att valla får under förmiddagen samt KM i vallning på eftermiddagen. Läs mer 
om detta i artikeln om medlemshelgen här i tidningen.
   
Det som står för dörren nu i höst är en helgkurs den 19-20 september hos Tony Söderlund 
på Stöde vallgård utanför Sundsvall. Inga förkunskaper behövs och anlagstest utförs.
En träningshelg den 26-27 september i Bleking (Backaryd) hos Tony och Monica Nilsson. 
Cecilia kommer att finnas med här som hjälp och hon gör också anlagstest för den som 
vill få ett sådant utfört. En dag med prova på att valla hos Anki Hermansson är under pla-
nering i oktober. Datum är i skrivandets stund inte bokat men kommer att läggas upp på 
hemsidan samt Facebook. Anmälan sker som vanligt till mig på vallning@islandshunden.
se. Ska man anlagstesta sin hund är det viktigt att man har med sig registreringsuppgifter 
på hunden.

Lycka till med vallningen!

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

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Ninnie Alders, Järfälla
Alexandra Andersson, Timmele
Ann-Christine Andersson, Timmele
Emma Brorsson, Elsöv
Liselotte Ekberg, Upplands Väsby
Ulrika Jakobsson, Herrljunga
Riitta Lumiluoto, Kerimäki, Finland

Hege Michelson Öynes, Brumunddal, Norge 
Elin Nilsson, Vena
Pia Samuelsson, Undenäs
Mikael Sunemark Persson, Hörby
Nina och Bengt Svedegård Friberg, Nättraby
Susanne Wiklund, Boda-Kyrkby

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

Den 17 september var det premiär av 
SKK Play för uppfödare.

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

Nytt från SKK!

Tellusdream Frosti på vallanlagstest. Foto: Ursula Brehmer



10 11

Medlemshelgen 2015
31 juli - 2 augusti

Årets medlemshelg gick av stapeln i 
Ulricehamn. Det var många medlemmar 
som anmält sig och deltog på alla de ak-
tiviteter som erbjöds under helgen. 
 
Medlemshelgen blev en mycket spännande 
upplevelse för oss som var med. Det bör-
jade med vallanlagsbeskrivningen på freda-
gen som genomfördes på ett lite annat sätt 
än vad vi varit med om tidigare men som vi 
upplevde gav i stort sett liknande informa-
tion om våra hundars medfödda förmåga 
som andra anlagsbeskrivningar vi deltagit i. 
Hur vi skall beskriva våra hundars anlag är 
något som vi skall arbeta vidare med i det 
internationella samarbetet och diskutera 
bl.a. på ISIC mötet på Island i oktober. 

Denna gång var vi hos Ann Awes och 
hennes make Ise. Det blev en heldag hos 
dem där det blev tillfälle för både prova-på-
vallning och vallanlagstest. I detta vallan-
lagstest bedöms fyra olika egenskaper hos 
hunden; Intresse, Naturlig förmåga, Mental 
uthållighet och Samarbete/styrbarhet. Man 
kan få från 0-5 poäng på varje egenskap 
och till slutomdöme räknar man ut ett me-
delvärde av de tre första egenskaperna. 
Några av hundarna fick omdömet goda el-
ler mycket goda vallanlag. 

Nedanstående hundar vallanlagstestades 
under helgen:
4,0 p Listorps Alfdis “Happy” - Jenny Hellman 
4,33 p Vestanvindur Draumur Kátssson, 

“Draumur”  - Sanna Rasimus 
4,67 p Vestanvindur Draupnir Kátsson “Akira” 
- Liselott Stigsdotter 
2,67 p Isboda Goliat “Goliat”-  Birgitta 
Behring 
2,33 p ”Gáski” - Elisabeth Andersson 
3,67 p Eiki Andrisson fra Dyrgja? “Eiki” - 
Harriet Holstein 
3,33 p Min Bästa Vän Alltså Ace “Ace” -Harriet 
Holstein (kelpie)
3,33 p Tildras Töfradis “Trixi” - Nils Martin 
Iversen 
0 p  Diljas Fagra Lilja “Lilja” - Marie Olsson. 
Lilja vallar kor hemma men tyckte inte fåren 
var något hon skulle bry sig i denna dag.
4,67 Diljas Frenja ”Frenja”  - Ingbritt Sannel 

KM i vallning för andra året i rad
I vårt KM i vallning provade vi på att i år 
ha två klasser för att locka fler till att våga 
prova. Vi hade en lättare klass där föraren 
jobbade med hunden i lina och där bedöm-
ningen blev ja eller nej på om man klarade 
momenten som ingick. Det ekipage som 
fick flest ja = flest godkända moment vann 
denna klass.  Här har vi en ursäkt att dela ut 
till Kerstin Karlsson med Viggo. Vi var nog 
lite trötta när vi skulle räkna ihop poängen 
efter en lång och innehållsrik dag. Så ett fel 
uppstod. Kerstin och Viggo kom på delad 
första plats i denna klass tillsammans med 
Linda Olsson och Joker. 

Den lite svårare klassen var en heardingba-
na klass A. Här är banan uppdelad i 6 olika 

moment som vart och ett har en poängko-
efficient. Man startar med 100 poäng och 
så dras poäng av för varje moment som inte 
blir korrekt utfört.  60 poäng är gränsen för 
en godkänt utförd bana. Här var det endast 
ett ekipage som klarade sig över gränsen 
för godkänt och därmed vann klassen. Det 
var Cecilia Persson med Siv. 

Reslutatlista från KM i vallning 
Introduktionsklassen:
1. Wadsteinas Joker och Linda Olsson. 
1. Viggo och Kerstin Karlsson. Båda 5 moment 
godkända. 
2. Milla och Pamela Silverhorn 4 moment 
godkända.

Herdingbana Klass A:
1. Siv och Cecilia Persson 82 p
2. Skimras Tisla och Cecilia Persson 58 p
3. Diljas Fína Lýsa ”Flisa” och Marie 42 p
4. Smilla och Tony 30 p

Det var en härlig och trevlig dag och under-
bart att se så många isländska fårhundar få 
jobba med får. Vi hade fler deltagare i KM i 
vallning än förra året och hoppas på ännu 
fler nästa år. Några hundar och förare fick 
skynda från vallningen för att hinna till lyd-
nadstävligen som genomfördes på kvällen. 
En officiell sådan på Ulricehamns BK där vi 
som inte tävlade ändå kunde samlas och 

äta och prata och beundra de som deltog. 
Eftersom att SIFK i år inte höll någon egen 
lydnadstävling så fick resultaten från den 
officiella tävligen gälla som resultat i KM.  

Resultatlista från KM i Lydnad: 
1. Bodil Carlsson och Konungsbergets Arnstein 
Vikingson. Lydnad kl 2.
2. Marie Lundin och Svenska Engårdens Steina 
Lydnad kl 3.
3. Elisabet Idefelt och Diljas Gosi Fagur. 
Lydnad kl 1.
4. Linda Olsson och Wadsteinas Joker 
Lydnad kl 1.

Helgen fortsatte
Lördagen gav oss fint väder för utställningen 
och det var roligt att se de ca. 50 hundar 
som deltog, från valpar till +12. Glädjen 
hos ägare och uppfödare när segern gick 
till Tellusdream Askur gick inte att ta fel på 
men troligen var vi andra som deltog alla  
stolta över våra hundar oavsett bedömn-
ing. Några av oss avslutade lördagen med 
en gemensam måltid på verandan till 
klubbstugan och passade på att umgås lite 
grann. Det hinner man ju inte under själva 
utställningen. 

Några av deltagarna i KM Herding. Marie Lindström 
och Cecilia Persson. Foto: Elisabeth Folkesson.

Några av deltagarna i KM Lydnad. Bodil Carlsson, 
Marie Lundin och Linda Olsson. Foto: Elisabeth 
Folkesson
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Resultat från Klubbutställningen:
BIR Tellusdream Askur
BIM Sunnusteins Islandssaga
Cert hanar: Vestanvindur Bjarki Samursohn
Cert tikar: Vestanvindur Björk Samurtochter
BIR Valp Brytarspetzens Eros
BIM Valp Brytarspetzens Elska
BIR Veteran Tellusdream Askur
BIM Veteran Hekla Frá Timburhúsinu
Avelsklass: 
Losnababakken´s Vilda Vikingsdottir 1: hp
Töfra Karma Gullbrá 2:hp
Uppfödarklass: 
Kennel Vestanvindur 1: hp
Kennel Tildras 2:hp

Sista dagen
Söndagen genomfördes så KM i Rally och 
agility under trivsamma former. Vi njöt av 

att se hundarna och deras förare för de såg 
ut att ha så roligt tillsammans, ibland gick 
det bra, ibland inte fullt så bra men glädjen 
och samarbetet fanns där. 

Resultatlista KM i Rallylydnad:
1. Marie Lundin och Svenska Engårdens Steina
2. Kajsa Walberg och Konungsbergets Lendi 
Askurson
3. Elisabet Idefelt och Diljas Gosi Fagur
4. Linda Olsson och Wadsteinas Joker
5. Nina Hellström och Ástvinur Kátur Silfurgeisli
5. Bodil Carlsson och Konungsbergets Arnstein 
Vikingson
7. Pia Elldalen och Nóis Örk Ingvi
8. Marie Lindström och Diljas Fina Lýsa
9. Bitte Rase och Diljas Laxi
10. Sara Kumlin och Diljas Fagra Lilja
11. Josefine af Klinteberg och Brytarspetzens 
Hetja Pratadottir

Resultatlista KM i Agility:
1. Nina Hellström och Ástvinur Kátur Silfurgeisli  
2. Marie Lundin och Svenska Engårdens Steina
3. Elisabet Idefelt och Diljas Gosi Fagur
4. Bodil Carlsson och Konungsbergets Arnstein 
Vikingson
5. Marie Lindström och Diljas Fina Lýsa

Bilder på alla vinnarna finns på sidan 19.

Helgens allroundhundar
Detta år hade vi utlyst en tävling om att 

vara en allroundhund och det var verkligen 
roligt att se hur många som tagit utmanin-
gen och anmält sig till flera olika aktiviteter. 
Vi vill ju beskriva vår ras som allsidig och 
här fick vi verkligen bevis för att så är fallet. 
Det var med stor respekt jag delade ut dip-
lom och priser på söndagseftermiddagen.

Resultat Helgens Allroundhund:
4 godkända resultat
Bodil Carlsson och Konungsbergets Arnstein 
Vikingson

3 godkända resultat
Marie Lindström och Diljas Fina Lýsa
Nina Hellström och Ástvinur Kátur Silfurgeisli
Elisabet Idefelt och Diljas Gosi Fagur
Marie Lundin och Svenska Engårdens Steina

Övriga deltagare
Linda Olsson och Wadsteinas Joker
Pia Elldalen och Nóis Örk Ingvi
Kajsa Walberg och Konungsbergets Lendi 
Askurson
Kerstin Karlsson och Konungsbergets Viggo 
Askurson

Tack till alla som ställde upp för SIFK
En sådan här helg kan inte genomföras 
utan många människors frivilliga insatser. 
Vi vill tacka alla som hjälpte till men ändå 
särskilt nämna Lasse Österlund, Ursula 
Brehmer samt Sussie Rosén för jobb med 
bl.a. priser till utställning, rally och agility. 
Kerstin och Tomas Andersson arbetade i 
köket, tack för god mat och kakor (som ni 
donerade till oss). Tack även till Elisabeth 
och Göran Andersson för försäljning och 
mycket annat, inte minst de goda tårtorna 
som fick avsluta vår dag. Göran firade sin 
hustru som valde att fira sin 60-årsdag med 
oss som var där.  Alla krafter behövs för att 
göra en helg som denna bra och nu laddar 
vi om för nästar års medlemshelg som även 
den hålls i Ulricehamn. 

Tankar om framtida medlemshelger
SIFK’s tanke med medlemshelg är ju att 
samlas kring hunden och uppmärksamma 
olika sidor av den. Inspirationen till att 
göra det har vi hämtat från i första hand 
den Danska isländska fårhundsklubbens 
“Treff ” men också inspirerats av den norska 
Frya- lägrets innehåll. I år fanns det också 
svenska deltagare på den finska klubbens 
utställning. Vi är många som samlar på 
intryck och idéer. Hur gör man för att få 
många deltagare som i Finland och Dan-
mark? Hur gör man för att skapa gemen-
skap och engagemang? Vad vill man som 
klubbmedlem ha ut av sitt deltagande?  I 
Danmark kan man  höra hur deltagare 
berättar om att deltagande i träffen är så 
viktigt att de redan nu bokar semester den 
helg som träffen blir. Det annonseras i en 
ceremoni vid avslutningen av årets träff 
med högtidligt överlämnande av en sym-
bol för träffen och med avslöjande av da-
tum och plats för kommande år. Deltagare 
bokar boende så snart det går, gärna ett år 
i förväg. Kanske något att tänka på även för 
oss. Nästa år är det helgen 5-7 augusti som 
gäller och platsen är även då Ulricehamn. 
Vi planerar ett liknande upplägg som i år 
med den skillnaden att vi har ett samar-
rangemang med ISIC så vi hoppas på olika 
inslag i form av föredrag och möten med 
representanter för det internationella sa-
marbetet, olika roligheter, gemensam mat, 
kanske inte helstekt gris som i Danmark 
men vem vet, och så avslutas det med ut-
ställning som vi lite provocerande kallar 
ISIC-mästerskap! Det vill ni väl inte missa?

Ingbritt Sannel
Mail: ordforande@islandshunden.se
Marie Lindström
Mail: vallning@islandshunden.se

Ingbritt & Marie

BIR och BIM valp Foto: Ursula Brehmer

BIR och BIM tillsammans med domaren. 
Foto:Ursula Brehmer.

BIR och BIM veteran Foto: Ursula Brehmer
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Här kommer bilder på de hundar som deltog på 
utställningen, i andra aktiviteter och även de 

som var på besök under helgen. 

Aslan
S11694/2007

Ástvinur Kátur Silfurgeisli
SE37606/2012

Brytarspetzens Elska 
SE15953/2015

Brytarspetzens Hetja Pratadóttir 
S30258/2008

Brytarspetzens Milla Fjálarsdóttir 
SE47916/2010

Brytarspetzens Valentine 
SE15956/2015 

Brytarspetzens Eros 
SE15957/2015

Diljas Fina Lýsa
SE37433/2011

Diljas Flinkur Laxi
SE18078/2012

Diljas Frenja Aradis 
SE31461/2013

Diljas Góa Freyja
S16058/2008

Diljas Gosi Fagur
S16055/2008

Diljas Saeta Ruska
SE379936/2015

Diljas Prins Runolfur
SE19286/2014

Embla 
SE21431/2015

Gáski
S23636/2006

Gelgja’s Skimir 
FI52375/13

Aska 
SE32871/2013

Diljas Fagra Lilja 
SE18082/2012

Gerplu Frigg Flekka
SE38701/2015

Asi
SE41603/2013  S32491/2002

Glita
 SE26294/2010

Gimgölets Veipa 
SE34214/2011

Hekla Frá Timburhúsinu 
FI11470/06
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Largo’s Zamur
SE32815/2011

Losnabakken’s Vilda Vikingsdottir 
SE18244/2010

Meester Ridge Gisle Viking
S43475/2005

Nóis Örk Ingvi
SE26618/2014

Nóis Örk Eifur
SE19933/2011

Rodiaud 
S62871/2007

Siv
S62993/2006

Icetops Skuggi 
SE44294/2014

Isboda Goliat
SES50044/2006

Iva 
SE60617/2010

Konungsbergets Arnstein Vikingsson 
SE48577/2010

Konungsbergets Lendi Askurson 
SE20752/2013

Konungsbergets Viggo Askurson
SE20748/2013

Sindra Sóldögg 
FI16752/14

Skimras Tisla
FI22698/12

Snoddur
SE28166/2015

Sunnusteins Íslandssaga 
DK16000/2012

Svenska Engårdens Idunn
SE50636/2010

Tellusdream Aldis
S20275/2006

Svenska Engårdens Steina
S64814/2006

Tellusdream Blidur
S54637/2007

Tellusdream Falki
SE36004/2010

Tellusdream Frosti 
SE36003/2010

Tildras Tindra Tigla Fjalarsdottir 
SE24145/2014

Tellusdream Islakkur 
SE20738/2013

Tellusdream Jódis
SE42689/2014

Tildra
SE18927/2012

Tildras Pyttla 
S10355/2002

Listorps Alfdis
SE22692/2014

Tellusdream Askur 
S20276/2006
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Vestanvindur Dani Kátsson 
SE53618/2014

Tunturiketun Jorunn Vorperla 
FI28675/10

Vestanvindur Bjarki Samursohn 
SE51553/2013

Vestanvindur Draumur Kátsson 
FI13750/15

Vestanvindur Deila-Rós Kátsdottir 
SE53617/2014

Vestanvindur Djarfur Kátsson 
SE53620/2014 

Vestanvindur Draupnir Kátsson 
SE53616/2014

Tildras Taefa Fjalarsdottir 
SE24146/2014

Tildras Töfradís Fjalarsdottir 
SE24144/2014

Töfra Karma Gullbra 
S65745/2007

Ullälvas Geira 
S32615/2004

Vestanvindur Björk Samurtochter 
SE51547/2013

Vestanvindur Atli Orrason 
SE54777/2010

Vestanvindur Eydis Viljadottir  
SE33992/2015 

Vestanvindur Eyfi Viljason  
SE33997/2015

Topp 3 i KM Agility. Marie Lundin, Nina Hellström och 
Elisabet Idefelt. Foto: Elisabeth Folkesson.

Topp 4 i KM Rally. Kajsa Wallberg, Marie Lundin, Elisabet 
Idefelt och Linda Olsson. Foto: Elisabeth Folkesson. 

Vill du se fler bilder i från helgen?

Gå in på www.islandshunden.se och titta under fliken 
“Gallerier” - “Klubbutställningar” - “2015”

Domare och ringsekreterare. 
Foto: Elisabeth Folkesson 

Vongoivan Jofridur 
FI19420/14

Wadsteinas Joker 
SE25693/2013

Tildras Sóley Fjalarsdottir  
SE33198/2013

Tildras Starri Fjalarsson 
SE33197/2013
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Targetträning kan användas i många 
sammanhang. Men hur fungerar det och 
när kan man använda det?

I förra numret av Islandshunden skrev jag 
om att låta hunden skapa ljud själv för att 
träna acceptans för ljud för att hunden inte 
ska skrämmas av ljud på agilityplanen. Jag 
nämnde då att man kan använda sig av 
”target”, och jag tänkte nu skriva lite om 
detta. Det allra viktigaste när man tränar 
target, precis som med all hundträning, är 

att targetträning ska vara en superrolig lek 
utan tvång och obehag.

Target eller mål
”Target” kan översättas till ”mål”. När man 
tränar med sin hund kan man använda en 
target som en måltavla, och det går att 
använda i väldigt många situationer.  En 
target kan se olika ut, och utföras på olika 
sätt. Man kan använda till exempel sin 
hand, en targetstick, eller en musmatta 
som taget. En targetstick fungerar som en 

förlängd arm och ser ut som en pinne med 
en liten kula längst ut. När jag tränar agility 
med mina hundar använder jag mig gärna 
av tasstarget, det innebär att hunden ska 
sätta sin tass mot det jag använder som 
target, vilket oftast är en rosa musmatta. 
Färgen har ingen betydelse, men jag gillar 
att det är en tydlig färg så att jag lätt ska se. 

Hur tränar man då in target? 
Självklart finns det lika många sätt som 
det finns hundar, hussar och mattar! Jag 
jobbar väldigt mycket med klicker med 
min hund, men som valp började vi med 
tasstarget mot min hand. Jag placerade då 
en godis i min hand. Valpen försökte då på 
alla sätt att få fram godisen, först med sin 
mun, men när han upptäckte att handen 
inte öppnade sig försökte han istället med 
sin tass. Man får räkna med lite bitmärken 
från vassa valptänder, men polletten tril-
lar fort ner. Till en början är det viktigt att 
inte träna uthålligheten, utan öppna så fort 
tassen slår emot handen. När man fått upp 
en säkerhet i det kan man öka tiden och 
uthålligheten till att det räcker inte att slå 
tassen mot handen, utan den måste ligga 
kvar mot handen en liten stund. Att träna 
in en target som ligger på golvet går till på 
ungefär samma sätt. Antingen använder 
man sig av klicker om man tränat in det, 
eller så berömmer man med rösten istäl-
let och belönar. Jag har som sagt använt en 
musmatta. Jag har då klickat när hunden av 
tillfälle råkar sätta en tass på musmattan. 
Klicker har fungerat bra för oss, då det blir 
väldigt exakt och tydligt när han gör rätt. 
När man också har tränat in klickern som 
metod kan man få en hund som provar sig 
fram och bjuder på beteenden, vilket är ett 
väldigt roligt sätt att träna på! När hunden 
har förstått att tass på musmatta betyder 
klick och belöning, placerar jag den längre 
och längre bort. Om man vill lära hunden 

att stå kvar på targeten, kan man klicka el-
ler berömma hunden när den står på tar-
geten, och då kasta godisen till den. Det 
viktiga då är att hunden får godisen när 
den står rätt i positionen och inte under 
rörelse. När hunden är säker på vad man 
vill med sin övning, kan man lägga på kom-
mando. Det kan exempelvis vara ”tryck” el-
ler ”target”. Om man på samma sätt tränar 
in nos target mot sin hand, kan man an-
vända detta i flera vardagssituationer, som 
exempelvis vid hundmöten eller när man 
ska kontrollera hundens tänder. 

Kan användas i många situationer
Target kan som sagt användas i många situ-
ationer och när man i förberedande övnin-
gar ska träna på tolerans för ljud, men det 
kan även användas då man börjar träna på 
kontaktfälten på balanshindren. Det finns 
olika sätt att träna in kontaktfälten, en 
del använder nosdutt, då har man använt 
en nostarget i slutet av kontaktfältet och 
tränat hunden att dutta med nosen innan 
hunden springer av hindret. En del an-
vänder så kallad ”två på – två av”, då ska 
hunden stå med bakbenen uppe på balan-
shindret, och framtassarna på gräset innan 
de efter signal från sin förare springer vid-
are. Då är en tasstarget bra att 

Targetträning
-träning med mål.
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använda under inlärningen. ”Running Con-
tacts” är något som blir mer och mer pop-
ulärt, och det innebär att hunden springer 
hela vägen över kontaktfältet och ner på 
gräset utan att hoppa. Även här kan man 
använda sig av tasstarget. För att få hunden 
att inte hoppa, kan man lägga nerfarten till 
balansen platt på gräset, har man en target 
framför så ska hunden springa över nerfar-
ten hela vägen fram till targeten. Därefter 
höjer man upp ena änden i små etapper, 
någon centimeter i taget, för att hundens 
muskelminne hela tiden ska hänga med 

och tala om för hunden att man ska fortsät-
ta springa, och inte hoppa. Det kräver my-
cket tålamod och träning under ganska 
lång tid men samtidigt så får man en säker 
hund och man sparar mycket tid under ett 
lopp om man har målsättningen att tävla 
med sin hund.

Eftersom våra islänningar är vallhundar och 
en del individer kan vara väldigt bundna 
till matte/husse, kan target även användas 
för att träna hundens självständighet på 
agilityplanen. Det kan man göra genom att 
placera ett tasstarget efter ett hinder, och 
att hunden då ska kunna hoppa ett hinder 
och sikta på targeten istället för att bara ha 
ögon för sin förare. Möjligheterna där man 
kan använda target är oändliga! Det är bara 
att sätta igång!

Nina Hellström
Mail: hellstrom_nina@hotmail.com

N i n a

Nois Örks Irma Errodottir tar det hela med ro. Foto: Torvald Berg
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Den 1:a maj deltog SIFK på hundens dag med information om rasen samt i 
rasparaden. Vi som jobbade denna lite kyliga majdag var Tomas Agdahl, Lotta 
Agdahl, Maria Hübinette, Leo Hübinette och Elisabet Idefelt samt hundarna 
Diljas Gosi Fagur och Brytarspetzens Dúfa.

Det var ca 500 besökare och en del besökte oss och fick brochyrer om rasen. Vi 
hade en mycket trevlig dag med många trevliga möten.

Islänningar deltog på 
Hundens Dag på Bohus fästning

Så var det dags att ses ett gäng på hundöarna igen. Vi fick en fantastisk dag med 
sol på himlen och i sinnet! Sammanlagt 7 hundar kom med deras tvåbenta och vi 
fick en väldigt trevlig stund. Hundarna lekte, busade och badade och vi tvåbenta 
fick prata hund och fika som Aslan så snällt gick runt och bjöd på. Vi kunde även 
passa på att köpa lite fina kläder från vår klubbshop då Göran hade stora väskan 
med sig. Titta gärna in på shoppens sida på hemsidan och beställ något fint till 
dig själv!

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Hundträff på hundöarna 9 Augusti

Mii
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Ingbritt

Under våren har jag gått kurs med Idunn i 
det som heter Nose Work, ibland K9 Nose 
Work. Det är något av det roligaste jag 
gjort i hundväg.

Samtidigt som det är rätt enkelt att 
klara av, inga kroppsliga krafter behövs 
från förarens sida egentligen och är inte 
ansträngande för hundens kropp heller 
men den får rejäl mental träning. Det 
passade oss utmärkt då Idunn var dräktig.
Det är ju egentligen en verksamhet som 
går ut på att tävla om att ha en hund som är 
duktig på att markera dofter på ett sådant 
sätt att man som förare förstår att hunden 
hittat en doft.

Naturlig att nosa
Första delen vi gick lärde man sig att söka 
och markera doften eukalyptus. Egentligen 

behöver inte hunden lära sig att nosa, det 
är ju naturligt och alla hundar kan det 
men att få hunden att förstå att den ska 
visa för sin förare att den känner just den 
doften och inte fuska för att få belöning är 
en av svårigheterna liksom att som förare 
belöna snabbt och rätt. Det tyckte jag nog 
var knepigast och det kämpar vi med en 
hel del fortfarande. Men vi har nu även 
hunnit med del två där vi tränat på doften 
lagerblad. Vid senaste tillfället gjorde vi 
ett sk doftprov som övning. Det är något 
man måste göra på riktigt sedan om man 
vill tävla. Det går ut på att hunden ställs 
inför 12 lådor där doften bara finns i en 
enda av dem och man skall läsa av sin hund 
och ange vilken det är. Mattes stolthet när 
det visade sig att Idunn var den enda av 
kursdeltagarna som angav rätt kartong kan 
ni säkert föreställa er.

Tränar överallt
Numera tränar vi att söka dofter överallt. 
Man förbereder några doftplatser under 
promenaden med den ena hunden och så 
går man söket med den andra. Folk som 
ser mig gömma små tops lite varstans tit-
tar lite undrande men verkar tycka att gal-
ningen ser rätt beskedlig ut i alla fall. För 
jag gör det alltså inte bara inomhus eller  i 
skogen. Någon hade provat att lägga dofter 
inne i en djuraffär, tänk er vilken miljö och 
vilka frestelser det innebär och ändå visade 
hunden rätt! Så svårt gör jag inte för Idunn 
men vi har väldigt roligt. Mitt mål är inte 
heller att tävla utan jag ser det som en fan-
tastiskt spännande och naturlig form av 
samarbete mellan mig och hundarna. Jag 
tycker detta är något som passar perfekt 

för de flesta hundar och inte minst för våra 
islänningar. Vill ni veta mer om det så kan 
man gå in på hemsidan www.snwk.se eller 
bara hålla ögonen öppna för uppvisningar 
av Nose work. Det kommer mer och mer 
och är alltså ytterligare en aktivitet som 
finns under SKKs paraply.

Ingbritt Sannel
Mail: ingbritt.sannel@telia.com

Att börja med Nose Work

Svenska Engårdens Idunn tränar Nose Work. Foto: Ingbritt Sannel

Valpar planeras

Such Atle & Such Stefsstells Paradís

Möllekulla
Länsmansgård

www.mollekulla.se

Välkommen att höra av dig till oss!
Johanna Beijer & Fredrik Gran

Möllekulla  -  Sölvesborg

info@mollekulla.se  
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Vi bor i ett litet samhälle med ca. 400 
hushåll och ändå finns här faktiskt två 
ställen som har Isländsk fårhund, men 
man kan ändå  inte säga att vår ras är 
vanligt känd här. Därför blev vi faktiskt 
riktigt förvånade en kväll då den lokala 
vägföreningen skulle ha möte hemma hos 
oss. 

Bland personerna som våra hundar glatt 
hälsade välkomna fanns en person som 
blev alldeles särskilt glad att se hundarna 
och då särskilt vår tricolorfärgade Freyja. 
Han yttrade inte det vanliga om vad är nu 
detta för ras utan sa leende: Men titta detta 
måste vara en Isländsk fårhund, så lik vår 
kära Snullan!

Det visade sig nu att denna man någon 
gång tidigt 80-tal jobbat i Östafrika och där 
av alla ställen fått ta hand om en Isländsk 
fårhund. Hunden hade kommit dit med en 
islänning som jobbat där ett antal år men 
nu skulle han vända hem och kunde inte ta 
med sig hunden. Hon adopterades av den 
svenska familjen och blev högt älskad av 
både de vuxna och familjens barn för vilka 
hon blev en underbar lekkamrat och ”barn-
vakt”. På bilden bredvid kan man ju inte se 
hur hon ser ut, det är en ögonblicksbild där 
Snullan blir dragen i svansen av familjens 
treåring  och ruskar vilt på huvudet, kam-
eran hann inte med och hon ser enögd ut. 
Det finns film på henne men väldigt få still-
bilder.

Så här berättar hennes svenske husse:
“Jag och min fru, barnen 3-6 år och 1-4 

år bodde under tre år i Nyeri, en liten stad 
vid Mount Kenyas sluttningar.  Huset vi 
hyrde var av typiskt engelsk kolonial stil, 
trädgården var stor, 10 000m2 och fylld av 
exotiska blommor och träd. Våra små barn 
hade en mycket bra tid i Nyeri, men de 
kanske inte hade så många lekkamrater och 
då, på den tiden, fanns det inga dataspel 
eller barnprogram på TV, kenyansk tv 
var inte så utvecklad då. Snullan blev en 
mycket god vän främst till vår son när han 
gick på sina upptäcktsfärder i denna stora 
trädgård.  Vi hade en hund till, Otto, han 
var stor och ovanligt dum och var konstant 
förbannad på vår trädgårdsmästare. 

Det som har fastnat långt in i hjärtetrak-
terna på mig är när vi efter tre år skulle 
återvända till Sverige och hundarna skulle 
ges bort till några som vi kände och vis-
ste var bra och hundvana. Otto hämtades 
på den näst sista dagen i Nyeri av en Dis-
trikt Officer.  Vår son var med, Otto hop-
pade snällt in i baksätet på Mercedesen, 
men när bilen for iväg vände sig Otto om 
och tittade ut genom bakrutan med stora 
skrämda ögon. Denna blick var så stark att 
jag än idag får en rysning genom kroppen 
när jag tänker på den. Sonen såg också Ot-
tos blick och sprang genast och hämtade 
Snullan som han sedan inte på något vis 
släppte ifrån sig. Ingen skulle få ta hans 
Snullan. Den indiske doktorn, som skulle ta 
hand om Snullan fick åka hem igen.       
Sista natten i Nyeri hade vi bokat in oss 

på ett känt och anrikt bättre hotell, Out 
Span, där hundar var strängeligen förb-
judna, men sonen släppte inte Snullan. Jag 
smugglade in honom med Snullan gömd 
i en badrock till vårt hotellrum. Hotellets 
välkända 10-yards buffé fick vi byta ut 
mot majsgröt och seg köttstuvning. Sonen 
släppte inte Snullan och vägrade att gå 
till matsalen. När han sent om sidor som-
nande med Snullan fortfarande i sin famn 
tog jag Snullan och åkte med henne till vår 
indiska familj.

Morgonen därefter vakande vi alla, Snul-
lan var borta men vi sa inget och sonen 
sa inget. Och ärligt talat så har vi knap-
past talat om detta i vår familj sedan detta 
hände. Nu har snart 30 år gått sedan vi 
lämnade Snullan och Nyeri.” 

Den svenske hussen berättade sen att 

efter att han träffat våra islänningar kom 
minnena tillbaka och då letade han rätt på 
bilden och skrev ner historien till oss och 
hans nu vuxne son har även varit här och 
träffat våra hundar.

När jag hör sådana här berättelser tänker 
jag på hur det är att leva med djur. Ibland 
blir livet med dem inte så långt men den tid 
man har är viktig och känslorna ofta väldigt 
djupa och sen måste man klara att leva utan 
dem då vi skiljs åt av olika anledningar. Då 
känner jag mig så privilegierad som fått 
så många år redan med våra hundar och 
förhoppningsvis får vi ännu några år.

Ingbritt Sannel
Mail: ingbritt.sannel@telia.com 

En något sorglig historia...

Ingbritt
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Appropå sovstilar...
Klubben har en grupp på FaceBook. Där delar 
medlemmar och andra som är intresserade av 
isländsk fårhund bilder och erfarenheter med 
varandra. Ett tema som återkommit är sovstilar. 
Här är några stilar som ni säker känner igen. 

Att bädda sin “säng” händer ofta och mattor 

används gärna. Dreyras Bordi Starrasson “Teitur” 

vet hur man bäddar. Foto: Hanna Welling

En klassiker! Svenska Engårdens Svala slappar 

med stil. Foto: Malin Wärn

Tillsammans med en vän. Bröderna Konungsbergets 

Eizra Aksurson och Istindras Adair-Askurson trivs 

tillsammans. Foto: Lisa Lindman

Uppe på något med god utsikt. Nois Örk Gritt 

har hittat den perfekta platsen. Foto: Lisa 

Johansson

Är detta verkligen skönt? Alda verkar tycka det. 
Foto: Sandra Lindeborg
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Nu har vi påbörjat arbetet inför kommande montrar. Vi är anmälda till att finnas med på 
“Hund -15” i Stockholm den 12-13 december. Här har SIFK deltagit i några år nu och det 
har som redan blivit en fin tradition. Vi är också anmälda till att delta på MyDog 2016 i 
Göteborg den 7-10 januari. I januari i år deltog vi för första gången och det blev lite av 
en succé. Utöver montrarna hoppas vi även på att kunna delta i rasparaderna på båda 
mässorna. 

Som vanligt välkomnar vi nya och gamla deltagare. Vi tar tacksamt emot både idéer om 
allt ifrån utförande av montern till deltagande. För att vara med i montern bör du ha ett 
brinnande intresse för rasen och grundläggande kunskaper om rasen. Du behöver dock 
absolut inte vara någon expert, vi går igenom de vanligaste frågorna innan. Din hund 
behöver inte vara någon champion, men ska se rastypisk ut och framförallt ha ett bra 
temperament där den är lugn i röriga miljöer. Den ska tycka om att umgås med andra 
hundar, många människor och små barn. Om du vill gå med i någon av rasparaderna är 
du välkommen att göra det med. Vi har tidigare klätt oss i kläder som symboliserar vår 
ras, exempelvis med inspiration från vallning alternativt vikingatiden. Tanken är att även 
dessa gånger göra detta för att visa upp vår fina ras.

Låter detta som något för dig? Välkommen att vara med!
Tveka inte, utan hör av dig till mig, Mi Lilja, på: led3@islandshunden.se 

SIFK visar upp isländsk fårhund 
på kommande hundmässor 

Mii

Vi har ju denna lista sedan ett antal år tillbaka och tanken är att det skall vara spännande att 
se utvecklingen under året och att alla ska få del av alla olika tävlingar våra hundar deltar i. 
Vi försöker hela tiden utveckla listorna och få det att fungera bättre. Vad som gäller nu är att 
man anmäler att man vill vara med på listorna och sedan uppdateras listorna med resultat 
tre månader bakåt samt resten av året. Resultat uppnådda utomlands måste man meddela 
till: tavling@islandshunden.se

Som det nu är ser vi att alla tio platserna på listorna fylls lätt när det gäller utställning men 
det är färre hundar på övriga listor. Man kan ju tänka att det beror på att färre hundar tävlar 
t ex i lydnad och så är det nog delvis men det beror också på hur vi gjort reglerna för att 
få poäng. Vi vill att det skall synas att det faktiskt är betydligt fler som är aktiva med sina 
hundar och därför jobbar vi nu under hösten med en översyn av poängberäkningen i de 
olika grenarna så att vi kan ändra det som behövs inför 2016. För årets Isländska fårhund 
gör vi också en översyn och där kommer t ex att skrivas in att BPH är jämställt med MH.
Välkommen att fylla på listorna!

10-i topp och Årets Isländska Fårhund

Ursula och Ingbritt
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20150630-20150830

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE32871/2013 Aska T HD grad B Tellusdream 

Askur  
Kersins Lina

SE37248/2011 Stina T HD grad B Gimgölets 
Ulfur

Istindras
Linalángsokkur

SE43935/2012 Brytarspetzens 
Engifer S-Dóttir 

T HD grad C Brytarspetzens
Smyrill 
Pratason

Brytarspetzens
Dúfa

SE31459/2013 Diljas Álma 
Frostrós 

T HD grad C Tellusdream 
Askur

Diljas Góa 
Freyja

SE12735/2013 Annkis Dirfa T HD grad C Buåsens Edor  Annkis Stella

SE47185/2013 Íseyjar Stormur H HD grad C Sindra Jarl Íseyjar Ylfa

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      

Under denna period har inget BPH eller MH genomförts.

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE43935/2012 Brytarspetzens 

Engifer S-Dóttir
T ED ua (0) Brytarspetzens

Smyrill 
Pratason 

Brytarspetzens
Dúfa

SE37248/2011 Stina T ED ua (0) Gimgölets 
Ulfur 

Istindras
Linalángsokkur

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE31459/2013 Diljas Álma 

Frostrós  
T Öga UA Tellusdream 

Askur
Diljas Góa 
Freyja

SE31458/2013 Diljas Aska 
Fjalladis 

T Öga UA Tellusdream 
Askur

Diljas Góa 
Freyja

SE12735/2013 Annkis Dirfa T Öga UA Buåsens Edor Annkis Stella

SE47185/2013 Íseyjar Stormur H Öga UA Sindra Jarl Íseyjar Ylfa

Ögonlysning - Nya protokollet

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!

Bera frà Fridarstödum som bor i Holland 
stannar upp ett kort tag. Foto: Astrid Ingrid Wevers
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Sen vill jag också slå ett slag för Tricks som 
aktivering av Anita Axelsson. Just tricks är 
något som vi tränar mycket hemma och 
våra islänningar tycker ofta att det är roligt 
att få jobba med huvudet. Dessutom är 
det ofta bra att börja med grunderna för 
tricktsträning inomhus, extra passande nu 
när höstmörkret är på ingång.
Författaren för denna bok har tränat 
hund i många år, men 2005 råkade en av 
dennes hundar ut för en olycka och efter 
insåg hon än mer vikten av tricksträning. 
Tricksträningen blir förutom mental 
aktivering även en del av sjukgymnastiken 
samt hjälper hunden att hålla sig lugn.

Jag hoppas ni får en trevlig läsning!

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

Boktips!

Hallå i höstmörkret! Nu är böckernas årstid 
på ingång och ialla fall jag älskar att sätta mig 
med en kopp te och en bra bok, och gärna då 
något hundrelaterat.

Den första boken jag skulle vilja tipsa om 
är Lystra av Memea Mohlin. Det är en bok 
som i första hand riktar sig till träning med 
den nya valpen. Men som med all träning 
stöter man då och då på ett problem där 
man behöver gå tillbaka och börja om 
från början, eller för den delen tar över en 
unghund med bristande träning i grunderna. 
I dessa fall tycker jag att denna boken har 
en del intressanta infallsvinklar, grunden är 
ju trots allt en förutsättning för att träning. 
Boken betonar vikten av att hunden lär sig att 
koncentrera sig och bli uppmärksam på dig 
som ägare oavsett situationen ni befinner er 
i - hur ni två tillsammans blir ett team.

Mii
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Nosaktivering – Hitta kotten 
Att använda nosen är ju något som våra hund-
ar gör hela tiden och möjligheterna till nosak-
tivering är oändliga. Ett exempel kan vara att 
låta hunden leta upp rätt kotte och ge den till 
dig. Om du aldrig har tränat någon form av ap-
portering kanske det dock räcker om hunden 
markerar rätt kotte.  
Börja med att visa hunden kotten i handen, 
belöna då huden nosar på den/plockar upp 
den. Lägg den sedan på marken och gör 
likadant. Så småningom kan du lägga kotten 
bland flera andra kottar och så ska hunden 
plocka upp rätt kotte. Tänk dock på att hålla 
kotten en längre stund i handen så den luktar dig ordentligt 
samt var noga med att inte röra de andra kottarna för då blir det svårt för hunden 
att ta rätt kotte.  

Trix – Godis på tassarna 
Att lära sin hund koncentration och träna passivitet är något jag gör mycket med min 
hund. Då det oftast är ”fort och fel” som gäller men det är viktigt att varva ner och kom-
ma tillbaka till verkligheten ibland. Denna övning är även en bra ledarskapsövning och 
bra för hundar som som är väldigt matglada att lära sig vara lugna kring mat. 
Du börjar med att lägga en godisbit framför hunden som den inte når utan att sträcka 
på sig, när hunden sedan tittar på dig låter du hunden ta godisen. Stoppa hunden om 

den försöker innan du gett den klartecken. Flytta 
godisen närmre och närmre hunden, till slut kan 
du lägga godisbitar på tassarna och kanske till och 
med nosen! Det kan vara bra att använda godis 
med plan yta i början som inte ramlar av hunden 
så lätt.
Lycka till och glöm inte att ha roligt tillsammans!

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Mii

Aktiveringst
ips!

På bilderna ser ni Ullälvas Sámur Kári som letar 
efter rätt kotte och Icetorps Irpa med godis på 
tassarna. 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 
finnas 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 
valphänvisning så tveka inte att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 
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Efterlysning!
Styrelsen fortsätter att efterlysa medlemmar som vill vara delaktiga i arbetet 

med tidningen. Det som söks är medlemmar med ett intresse för att vara 
med och ta fram material till tidningen, arbeta med bildbearbetning och 

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

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

Styrelsen önskar er alla 
en skön höst!

Kommande aktiviteter i höst/vinter:
Det kommer att finnans flera tillfällen för vallningsträning i västsverige 

under oktober och november. Se mer under “Vallning” på hemsidan. 
24 oktober  Medlemsträff med personsök, Bro-Håbo BK
12-13 december Monter på Hundmässan, Stockholm 
7-10 januari  Monter på MyDog, Göteborg
5 mars  Årsmöte 

Mer information om detta och mer finns på hemsidan!

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

rapportera in dina officiella resultat.

I nästa nummer...

...får ni läsa om vallningsträning, vallanlagsbeskrivning, 
ISIC-seminatiet på Island och om det kommande årsmötet.  

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

Nästa nummer kommer i december!

På baksidan:
Skella, 5 månader, springer över 
stubbåkern.

Foto och ägare:
Malin Eriksson

Hetta håller koll på arbetet med utfodringen av fåren. Foto: Louise Westerberg
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

Ha en underbar höst!


