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Övriga funktioner i klubben

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

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

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

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

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Johanna Beijer
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

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

Webansvarig:
Jenny Arvidsson
Mail: web@islandshunden.se

I detta extra tjocka nummer...

Medlemsavgift för 2014:
Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK
Medlem utanför Sverige: 376 SEK
Här kan du betala in din medlemsavgift: 
BankGiro: 156-9870
IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544
BIC: SWEDSESS

Märk din betalning med “Medlemsavgift 
2014” samt namn och adress!

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

medlemsarenden@islandshunden.se

Glöm inte att meddela adressändring så 
att du får din tidning till rätt adress!
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Nu närmar sig julen med stormsteg och året går mot sitt slut. Det är korta dagar och 
mörkt för det mesta när hundarna skall ut på sina promenader. Vi försöker se till att 
hundarna och vi själva syns i mörkret med hjälp av reflexer och små ficklampor. Visste 
ni förresten att reflexer åldras? Efter 3 år lär det vara dags att förnya dem, hörde jag på 
radion, så ett gott råd är att se över reflexförrådet!

Under hösten har jag för klubbens räkning deltagit i SKK:s Kennelfullmäktige. Det jag slås 
av när jag deltar i SKK:s olika arrangemang är vilken fantastisk organisation det är. Visst 
kan man som enskild hundägare eller klubb ha synpunkter ibland men vi ska nog vara 
glada ändå för det stora arbete som sker där och som bidrar till att hunden får en plats i 
samhället på ett helt annat sätt än i många andra länder. Vi är ju en liten kugge i det stora 
maskineriet, och har bara en röst men vi kan lägga fram förslag, så om det är någon fråga 
ni brinner för skriv till oss i styrelsen så kan det kanske bli en motion till nästa gång. Sista 
helgen i oktober så deltog May-Britt Sannerholt och jag i det årliga ISIC-mötet. Den här 
gången förlagt till Köpenhamn men nästa år blir det hos oss i Sverige. Vi berättar mer om 
detta på annan plats här i tidningen. Den inofficiella utställning vi ordnade med hjälp av 
medlemmar i Boråstrakten gav oss en rejäl och välbehövlig slant till kassan, en stor eloge 
till alla er som hjälpte till att göra den möjlig. Tyvärr kunde vår vallanlagsbeskrivning inte 
genomföras under hösten bl.a. på grund av för få anmälda men vi jobbar på att utveckla 
vår kunskap om hundarna och vallningen och lite tankar kring det finner ni också på an-
nan plats i tidningen.

En liten förening som vår är väldigt beroende av våra medlemmars ideella arbete och jag 
hoppas att alla ni där ute i vårt avlånga land känner att ni är välkomna att delta. Har du 
tankar och idéer om någon aktivitet som du skulle vilja göra så hör av dig och berätta. 
Vi har under året med glädje sett att man samlats på olika håll i landet och haft hund-
aktiviteter. Jag deltog t ex i en sådan en strålande vacker februaridag, kallt och halt men 
underbart roligt!

Jag önskar er nu alla fyr- och tvåbenta en riktigt rofylld helgperiod!

God Jul och ett Gott Nytt År!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
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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.

- Klubben har tidigare i år bytt bank. Detta innebär att det gamla PlusGirot inte 
längre finns. Tänk på detta när du ska betala in något till klubben eller när det 
är dags att betala din medlemsavgift vid årsskiftet. Det nya BankGirot är: 156-9870 
Märk din betalning med “Medlemsavgift 2014,” namn och adress. 

- Datum för årsmötet är satt till den 1 mars 2014, alltså en lördag denna gång. Vi 
är som vanligt på Örebro Brukshundklubb och alla medlemmar är varmt välkom-
na. Mer om detta hittar ni på klubbens hemsida och i detta nummer av tidningen.

- Sverige, dvs. vår klubb kommer att arrangera nästa ISIC-möte under hösten 2014 i 
Stockholm. Det blir en helg med bl.a. öppna föreläsnungar som alla medlemmar är 
varmt välkomna att delta på. Vill du vara med och hjälpa till på mötet 2014 så hör 
av dig till Ingbritt Sannel på mail:  ordforande@islandshunden.se 
I detta nummer kan du läsa mer om ISIC och den träffen som var i år.

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

- Klubben har fått en ny ansvarig för 
klubbshoppen och en ny webansvarig.  
Dessa får ni lära känna lite närmare 
här i tidningen. 

- Vi presenterar också nya kontakt-
personer runt om i landet. Mer om 
detta kan du läsa på nästa sida.  

Svenska Engårdens Idunn och Diljas Góa Freyja trivs i snön. Foto: Ingbritt Sannel
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Då var detta år snart slut. Jag har nu 
varit medlemsansvarig i ett år och det 
är väldigt roligt. Jag har fått en bra 
kontakt med många av er där ute i 
landet och det har varit roligt att lära 
känna er lite bättre. 

Det totala medlemsantalet har sedan 
2012 års slut sjunkit något. Detta är 
en trend som tyvärr finns ibland mån-
ga idella klubbar. Glädjande är dock 
att vi fått så många nya medlemmar 
i år. Jag har också fått indikationer 
av att många ofrivilligt avslutat sitt 
medlemskap därför att de glömt betala 
medlemsavgiften.  Detta är något 
jag har klurat på och i detta nummer 
finns det en påminnelselapp som man 
kan klippa ut och lägga tillsammans 
med sina räkningar. Det kan också 
tilläggas att tack vare de ekonomiska 
tillskotten i år kommer vi att kunna 
göra större insatser kring att nå ut till 
nya, gamla och blivande medlemmar 
under nästa år.

Här intill på Sverigekartan kan ni se 
var i landet ni medelmar bor. Det är 
en redovisning i all enkelhet, jag tog 
medlemslistan och satte en prick på 
kartan för varje medlem, men det ger 
en bra bild om hur det ser ut just nu. 
Det kan också ge er en bild av att ni 
kanske inte är den enda medlemmen 
på orten. Det har varit flera medlems-
träffar i landet under året och nu när ni 
vet var alla bor så kanske det kan bli 
fler. Ni är välkomna att höra av er till 
mig om ni vill ha kontakt med andra i 
ert område. 

Om medlemskap...

  Min högst vetenskapliga undersökning...
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Jag vill slutligen påminna om gåvo-medlem-
skapet. För er som säljer valpar kan det vara 
aktuellt att ge bort ett medlemskap på ett år 
till er valpköpare som ej tidigare är medlem 
i klubben. Detta kostar inget utan är gratis 
för uppfödare som är medlemmar i SIFK. 
Det innebär att din valpköpare får en extra 
bra start under sitt första år med isländsk 
fårhund. Det enda som behöver göras är att 
till mig per mail rapportera in namn, adress, 
mailadress och vilken valp som köpts. 
Jag ordnar resten. Din valpköpare får ett 
välkomstbrev och medlemstidningen. 
Utnyttja gärna detta erbjudande.   

Ha nu en skön jul och ett gott nytt år så ses 
vi på årsmötet den 1 mars i Örebro! 

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

Johanna 

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Angerd Berndtson, Sollentuna
Thomas Carlsson, Strömstad
Christina Elefsen Spur, Målöv - Danmark
Johanna Engman, Mora
Martin Engström, Karlstad
Sara-Lie Gustavsson, Upplands Väsby
Lisbeth Johansen, Halden - Norge
Ulrika Jonsson, Älvsbyn
Carina Karlsson, Västerås
Vigdis Larsen, Tistedal - Norge

Johan Lindström, Borås
Sofie Lund, Växjö
Hans Åke Lundh, Viskafors
Kenneth McMakinnell, Skivarp
Trine Myrvang, Hommelstö - Norge
Anna-Lill Mårtensson, Vårgårda
Thomas Persson, Mora
Rebecca Sandklef, Höllviken
Lisa Silverberg-Johansson, Höllviken

Jag vill också passa på att presentera de 
olika lokala kontaktpersonerna som vi har 
i klubben. Dessa kan ni också vända er till 
när ni vill ha kontakt med andra medlem-
mar i er del av landet och anordna lokala 
träffar eller aktiviteter. 

Här är era lokala kontaktpersoner:
Norr: 
Saknas tyvärr idag.
Vill du vara vår kontakt i norr så hör av dig!

Väster:
Nina Hellström bor i Vänersborg.
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 Mora.
070-223 33 22, mitten@islandshunden.se            

Söder:
Helena Isberg bor i Karlskrona.
0455-18875, soder@islandshunden.se
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Det har inte varit så mycket information om ekonomin detta år men jag tänkte kort redovisa 
en del av vad som hänt. Mer kommer i årsberättelsen och på årsmötet.  Jag blev kassör un-
der förra hösten då den som tidigare hade detta uppdrag, Catalin Westenheim, hastigt gick 
bort. Det blev klart rörigt och vi blev alla berörda av detta. Styrelsen funderade på hur vi 
skulle fortsätta. Efter att ha tittat på de kostnader som vi hade då kunde vi konstatera att vi 
behövde göra en omstrukturering kring vissa delar som rörde det ekonomiska. Vi hade för 
mycket utgifter för att kunna fortsätta i samma spår. Det vi bl.a. tittade på då var kostnader 
för styrelsen, hemsida, tidningen och banken. 

Vi har under året 2013 lyckats med att dra ner kostnaden på flera delar utan att detta har 
påverkat kvalitén. Vi har bytt bank och bokföringssystem till ett som ligger online och inte 
hemma på kassörens dator. Jag tror att det som synts och märkts mest är förändringen av tid-
ningen där den förväntade kostnadsminskningen är som störst. I budgeten för 2013 hade vi 
avsatt 55.000:- till tidningen baserat på vad den kostat under 2012. Genom att byta tryckeri 
och förhandla om pris så har vi en förväntad kostnad under 2013 på ca. 28.000:-. Jag hoppas 
att ni är nöjda med tidningen och hur den ser ut nu.

Det andra som påverkat ekonomin i år är de inkomster vi har haft. Eftersom vi har tappat 
medlemmar under de senaste åren så har denna inkomst gradvis minskat. De två största 
inkomsterna vi haft under detta år, förutom medlemsavgifterna, är de positiva resultat som 
våra två utställningar gett. Den officiella specialutställningen i Katrineholm gick med 8.834:- i 
vinst och den inofficiella utställningen i Borås gick med ca. 20.000:- i vinst vilket är fantastiskt 
bra. En stor eloge ska ges till dem som var med och jobbade under dessa dagar.

Så, vi kommer alltså att gå med plus detta år. Vad ska vi använda pengarna till? Lite av dessa 
kommer bl.a. att gå till medlemshelgen 1-3 augusti 2014 och att utveckla klubbshoppen. Vi 
har också planer för att få kontakt med hundägare som inte är medlemmar i klubben genom 
olika utskick under nästa år samt att delta på SKK’s stora utställning med en rasmonter nu 
i december. Jag måste tyvärr använda ordet “spara” också. Vi kommer att behöva avsätta 
medel för framtida arrangemang som t.ex. den domarkonferens vi är ålagda att hålla med 
jämna mellanrum.    

Jag vill också påminna om medlemsavgiften för 2014 som ligger kvar på samma nivå som 
2013. Eftersom jag vet att det kan vara svårt att komma ihåg allt som ska betalas så föreslår 
jag att ni klipper ur och använder den påminnelselapp ni hittar här intill. Kom också ihåg att 
vi bytt till BankGiro: 156-9870. Märk din betalning med “Medlemsavgift 2014”, namn och 
adress. Har ni frågor kring ekonomin så hör av er till mig!

Vi ses nästa år!

Johanna Beijer, kassör SIFK
Mail: kassor@islandshunden.se    

Lite om ekonomin...

Johanna 
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Tiken Sunna Rögg på Island. Foto: M
aria Schinkler 
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 Kallelse till årsmöte 2014!

Lördagen den 1 mars är det årsmöte för
Svenska Isländsk Fårhund Klubben

Alla medlemmar är välkomna till Örebro Brukshundklubb. 
Vi börjar kl.12.00 med enklare förtäring som klubben bjuder på 

och håller därefter årsmöte. Vi avslutar dagen med kaffe och kaka 
och ett samtal kring om hur vi kan få fler hundar i avel, en fråga för 

såväl uppfödare som vanliga hundägare.

För vägbeskrivning till Örebro BK läs vidare på deras hemsida:
 www.orebrobk.nu

Har du motioner som du vill ska behandlas på årsmötet ska dessa ha 
kommit in till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet, det vill säga 

senast lördagen den 8 februari. Skicka in dessa per mail till 
sekreterare@islandshunden.se eller per post till: 

 SIFK, c/o Sussi Rosén, Stensvik Viared, 504 94 Borås.

Har du förslag som du vill framföra till valberedningen så ska dessa 
lämnas in senast 2 veckor innan årsmötet, det vill säga senast lördagen 

den 15 februari till sammankallande Kent Gunnarsson per mail till 
valberedning@islandshunden.se eller per post till: 

SIFK, c/o Kent Gunnarsson, Vassbacken Mjöshult, 504 96 Bredered.

Stryelsen hälsar alla varmt välkomna!
Kallelsen kommer att ligga ute på klubbens hemsida och klubbens Facebook-sida. 
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Sista helgen i oktober arrangerade ISIC/Ex-
ecutive det 18:e ISIC seminariet för isländsk 
fårhund. Denna gång i samarbete med den 
danska specialklubben, Islandsk Fårehunde-
klub. Seminariet ägde rum på Amanger, 
Köpenhamn Syd.

Både ISIC seminariet och inkvarteringen 
var förlagda till Danhostel, beläget ca. 10 
min med bil från Kastrup Internationella 
flygplats. Islandsk Fårehundeklub stod som 
värdklubb för seminariet. De lokala kontak-
terna sköttes av Islandsk Fårehundeklubs 
ordförande Jörgen Metzdorff.

Information och dagordning skickades ut 
från ISIC/Executive och som vanligt hade 

varje klubb haft möjlighet att anmäla vikti-
ga frågor för behandling. Enligt traditionen 
arbetade vi i två grupper under lördagen, 
”en ordförandegrupp” och ”en avelsgrupp”. 
Denna modell kom till för flera år sedan på 
grund av alltmer omfattande frågor runt ra-
sen. I dessa grupper förbereddes frågorna 
inför söndagens gemensamma möte där 
besluten fattas i ordförandegruppen. Från 
SIFK deltog Ingbritt Sannel, klubbens ord-
förande och May Britt som är SIFK:s repre-
sentant för avelsfrågor.

Här följer kort några minnesanteckningar 
hämtat ur våra egna anteckningar. Fullstän-
diga anteckningar med beslut kommer att 
skickas till klubbarna senare.
Seminariet öppnades officiellt lördag morgon 

Rapport från årets ISIC-möte

Årets deltagare på ISIC-mötet i Danmark. Foto: ISIC 
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av Gudrun Gudjohnsen, ISIC/Executive, 
som önskade välkommen till det semina-
riet, i år med att alla tio länder represen-
terade. Gudrun påminde oss om varför vi 
möts, nämligen för att gemensamt bidra 
till att den isländska fårhundens genetiska 
variation hålls hög samt sträva mot gemen-
samma rekommendationer och utvärde-
ringsmetoder. Hon påminde oss om att det 
är ländernas klubbar som är ISIC (Icelandic 
Sheepdog International Cooperation). ISIC-
samarbetet blir vad klubbarna gör det till 
genom att gemensamt arbeta mot samma 
mål.  ISIC /Exe. uppdrag är att förbereda 
seminarierna och stödja klubbarna mellan 
seminarierna.
Mötena har alltid varit hållna i en anda av 
vänskap och samarbete. Vilket är ganska 
unikt i hundsammanhang. 

Frågor som togs upp
Under den gemensamma delen på lördagen 
togs en rad frågor upp. Hans- Åke Sperne 
inledde med att betona vikten av att vi i 
alla länder får fler hundar i avel. En fråga 
som kom att stå i fokus under hela mötet 
på olika sätt. Det kunde konstateras att 
vår ras fortfarande är att betrakta som en 
”frisk” ras och vi har här en god statistik 
från Agria att hämta fakta ifrån. Från ISIC:s 
kassör fick vi en ekonomisk redogörelse 
och vi informerades om att ISIC fått pengar 
att förvalta från Sverige i form av Catalin 
Westenheims Minnesfond. Därefter pre-
senterades de olika ländernas rapporter 
och kommenterades av respektive land.
Sedan möttes vi i två olika grupper och Ing-
britt deltog i Ordförandegruppen. Det är 
i den gruppen som de formella besluten 
kan fattas och det första beslutet var att 
välja in Katarina Jarkko som ny medlem i 
ISIC excecutive. Hon kommer att fungera 
jämsides med Wilfred Olsen under detta år 
för att sedan ta över då Wilfred lämnar sitt 
uppdrag nästa år. En betydande tid ägnade 

vi sedan åt hur medlemsavgiften skulle 
kunna räknas ut så rättvist som möjligt. 
Beslutet blev att alla medlemsländer beta-
lar en grundavgift på €50 (euro) och sedan 
fördelas resterande kostnader på länderna 
i förhållande till medlemsantal beräknat 
31 dec föregående år (2012 i år alltså).
Ordförandegruppen fattade också flera vik-
tiga beslut som kommer att innebära att 
medlemmarna får tillgång till mer informa-
tion. Protokollen från ISIC mötet kommer 
att publiceras på hemsidan, där kommer 
också de årliga rapporterna att publiceras 
och så förstås databasen som May-Britt 
skrivit om tidigare. Likaså beslöts att vart-
annat år kommer ISIC att ha en öppen 
föreläsning dit alla medlemmar är välkom-
na i samband med det årliga ISIC- mötet. 
En liten ”tankesmedja” tillsattes också med 
Ingbritt som svensk representant tillsam-
mans med representanter från Danmark 
och Holland, för att komma med förslag 
hur en ”ISIC-festival”, ett samarrangemang 
av alla medlemsländer, skulle kunna startas 
och vad en sådan skulle kunna ha för inne-
håll.

Det internationella samarbetet
Förutom Danmark som också var ar-
rangörsland och därmed hade möjlighet 
att delta med alla ledamöter, deltog Island, 
Norge, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, 
Österrike, Schweiz och USA. Antalet del-
egater var: Island 2, Danmark 2+4, Norge 
2, Sverige 2, Finland 2, Holland 2, Tyskland 
1, Österrike 1, Schweiz 1 och USA 1. Från 
ISIC/Breeding Committee deltog också Wil-
ma Rooem (NL)

Internationell databas
Gudni Àgústsson, ansvarig för den interna-
tionella databasen går en utbildning i da-
torvetenskap vid universitetet i Reykjavik. 
Han har i höst påbörjat sitt examensarbete 
som innebär att han tillsam-
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mans med tre andra skall konstruera en 
nätbaserad databas för isländsk fårhund. 
Denna databas kommer att vara tillgäng-
lig för medlemmarna i det internationella 
samarbetet. I databasen kan du finna hun-
dens ursprungliga registreringsnummer, 
namn, förfäder, syskon, avkommor, officiel-
la resultat etc. och du kommer att kunna 
göra testparningar och beräkna inavelgrad.
Gudni och hans kompanjoner har under ca 
två månaders tid ägnat en hel del tid till 
att rätta upp fel i databasen. Detta arbete 
har skett i samarbete med klubbarnas in-
ternationella dataansvariga i varje land. 
När detta skrivs återstår ett 50-tal hundar 
om vilka Gudni har skickat ut frågor till 
de nationella klubbarna om hjälp med att 
identifiera. Det arbetet som Gudni och hans 
stab arbetar med har varit ett efterlängtat 
mål för alla uppfödare och vänner av rasen. 
Det är med stor förväntan och spänning vi 
ser fram emot dagen då vi kan introducera 
en nätbaserad internationell databas för is-
ländsk fårhund. En databas där alla hundar 
sedan stambokföringen började på Island 
samt alla registrerade hundar från de övriga 
9 ISIC-länderna finns med.    
  
Krav och rekommendationer
Vidare behandlades regler och rekommen-
dationer såväl nationellt som på rasklubb-
snivå rörande kvalitetskrav som uppfödare 
måste följa och som hundar måste uppnå. 
Representanterna från Island hade redan 
före mötet bett företrädarna från de an-
dra länderna om att informera om såväl 
nationella regler som klubbföreskrifter 
liksom om rekommendationer på både na-
tionell nivå och klubbnivå. Bakgrunden är 
att DÍF (Deild Íslenska Fjárhundsins) önskar 
support från ISIC:s medlemsklubbar för att 
kunna sätta sig in i övriga klubbars regler 
och rekommendationer i samband med att 
DÍF önskar lätta upp HRFÍ:s (Hundaræktar-
félag Íslands) krav på ögonlysning för regis-

trering av valpar på Island. 

Två officiella klubbar I Holland
Hollands delegat i avelsfrågor informerade 
om läget i Holland. Klubbarna skiljer sig åt 
då den ena har mycket striktare regler än 
den andra. Den nystartade klubben som 
startades för ett par år sedan har idag en-
dats en uppfödare. Det har fram till nu inte 
funnits något samarbete mellan klubbarna. 

Kryptorchism
Temat har vi haft uppe till diskussion inter-
nationellt flera gånger där vi tidigare har 
beslutat att försöka ta reda på hur det ser ut 
i länderna. Det har hittills inte haft tillräck-
ligt stor prioritet i klubbarna och vi önskar 
fortsatt att klubbarna tar tag i saken. Den 
finska klubben är den enda som hade gjort 
en satsning genom att ringa alla uppfödare 
och ställa frågor. Detta har resulterat i att 
de lyckades få in mycket information om 
situationen i den finska populationen.
Informationen SIFK har lyckats få från 
uppfödarna visar att ca. 13% av antalet re-
dovisade hanar är kryptorchida. Genom-
snittligt antal valpar/kull för 2012 var 3,2. 
Inget annat land har så låga siffror när det 
gäller genomsnittligt antal valpar/kull som 
vi. Övriga länder har mellan 1-2 valpar mer 
i genomsnitt/kull.
I jämförelse med andra ISIC-länders redo-
visade resultat ställde vi oss frågan om det 
kan finnas ett samband mellan hög andel 
kryptorchism och små kullar. Vi besluta-
de på seminariet att SIFK skulle skicka in 
ländernas redovisning till SKK och fråga om 
det finns ett samband mellan kryptorchism 
och små kullar.

Arbetet för att få fler hundar i avel
Hur många hanar som finns tillgängliga för 
avel varierar mellan länderna. I Tyskland 
måste alla, hanar som tikar godkännas för 
avel. Situationen är den att det finns hanar 
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tillgängliga men verkligheten är att en-
dast ett fåtal används. Danmark använder 
i stort sett alla hanar tillgängliga för avel. 
På Island har det varit svårt att få tillräck-
ligt med hanar att välja bland på grund av 
kravet på ögonlysning och HD-röntgen. 
Ögonlysningen sker vid endast några tillfäl-
len och det gäller att få detta gjort om man 
vill låta sin hane eller tik går i avel.
Norge har försökt göra en lista över hanar 
användbara för avel men endast några har 
använt den. I Österrike finns endast tre upp-
födare och de samarbetar kring de hundar 
de har. Diskussioner kring lösningar för att 
få fler djur i avel återkommer i klubbarna 
då alla försöker sprida information om ra-
sen till såväl uppfödare som till hundägare.
Många länder har flera och strängare krav 
på föräldradjuren för att kunna registrera 
valpar än vad vi har i Sverige. För många 
och strängare krav än nödvändigt kan leda 
till utarmning av genetisk variation. En 
minskning av genetisk variation är ett hot 
mot rasens överlevnad.  
 
Misstankar kring tikar som går tomma
Else Westerman (DK) informerar om en 
känsla hon har av att det finns tikar i Dan-
mark som efter parning inte föder några 
valpar. Hon meddelar att hon vill under-
söka detta närmare och återkomma med 
information.

Internationell Rasanpassad Avelsstrategi 
för isländsk fårhund
Flera länder är på gång med sina rasanpas-
sade avelsstrategier. Norge är igång och 
skall ha sin klar i år. Holland meddelar att 
de är på gång. Ett av våra kommande mål är 
att utarbeta en internationell rasanpassad 
avelsstrategi. Det känns som vi är på gång 
och att vi kan börja så smått. ISIC/BC kom-
mer att till nästa seminarium presentera 
ett förslag på utkast av någon vald del, t.ex. 
mentalitet och/eller gårds- och vallning.

Rapport från ISIC:s vallningsgrupp
Cecilia Person (FIN) och Kathy Birnie (USA) 
fick på förra årets seminarium i uppdrag 
att se över olika vallanlagsbeskrivningar/
test som redan finns och utvärdera deras 
användbarhet på isländsk fårhund. De har 
arbetet med två olika fokus, Cecilia har 
fokuserat på instinkttester och Kathy på 
hur den isländska fårhunden förväntas 
arbeta. Cecilia har tittat på fem–sex olika 
tester/beskrivningar däribland den vallan-
lagsbeskrivningen som vi använder i SIFK.
Hennes konklusion så långt är att det 
kan vara praktiskt att använda ett test/en 
beskrivning som redan används av andra 
då det för närvarande inte är möjligt att 
använda samma test/beskrivning i alla ISIC-
länder. Cecilia skriver i rapporten att hon 
gärna fortsätter och att hon vill kontakta 
genetiker som kan hjälpa till med att välja 
ut ett test/enbeskrivning som kan ge goda 
möjligheter för att vi testar delar med hög 
ärftlighet.  

Under söndagen fortsatte samtalen i upp-
delade grupper och i min ordförandegrupp 
kom samtalet till stor del att handla om hur 
ISIC skall fortleva och dess uppgifter i fram-
tiden. Att mötas fysiskt är viktigt liksom att 
utnyttja de nya sätt som tekniken gett oss. 
Nästa gång vi möts så blir det i Sverige, det 
blir det 19 seminariet, troligen blir det på 
Island som det 20 seminariet kommer att 
hållas. 2016 är inte klart men 2017 blir det 
i USA. Mötet avslutades med en återsam-
ling där beslut och önskemål gicks igenom 
och som vi berättar om här på olika sätt.

Så kom den lite sorgliga delen. Det var 
ett stämningsfyllt och känslosamt ögon-
blick när det var dags att avtacka Hans-Åke 
Sperne för det viktiga arbete han ägnat ras-
en och ISIC-samarbetet ända sedan starten. 
Gudrun Gudjohnsen var först och överläm-
nade den gåva som ISIC gav, en 
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mycket vacker keramikskål gjord av Ulla 
Sonne. Därefter överlämnade Guðríður 
Valgeirsdóttir, ordföranden från Island en 
vacker bok som tack från DÍF och HRFÍ. Vi 
uttryckte alla vår förhoppning att Hans-
Åke kommer att fortsätta dela med sig av 
sitt stora kunnande även om det inte blir 
genom att vara medlem av ISIC executive.

ISICs bakgrund 
För nya medlemmar i SIFK vill jag kort 
beskriva ISIC:s bakgrund. ISIC skapades 
1996 utifrån kunskapen om att den ge-
netiska variationen i rasen borde utökas 
och att länder där rasen var gott represen-
terat behövde samarbeta kring detta. ISIC 
har även andra uppgifter som att skapa 
gemensamma utvärderingsmetoder. Detta 
för att klubbar och uppfödare lättare ska 
kunna jämföra olika resultat, oberoende av 

land. Har vi olika system har vi liten nytta 
av redovisade resultat.

Gemensamma utvärderingsmetoder inom 
ISIC är: 
Gemensamma avelsrekommendationer
HD- och ögonresultat
Hundutställningar
Mentalbeskrivning Hund (Island, Norge, 
Sverige och Danmark med några skillnader)

Vi behöver följa utvecklingen i rasen 
framöver och delegaterna behöver ta an-
svar för att utöka det internationella ar-
betet. Informationen till uppfödare och 
medlemmar bör utökas samtidigt som 
kommunikationen mellan klubbarna och 
ISIC/Exe. behöver vara levande.

Efter årets seminarium bedrivs ISIC sa-
marbetet av följande länder, alla med fullt 
medlemskap: Island, Norge, Sverige, Fin-
land, Danmark, Nederländerna, Tyskland, 
Schweiz, Österrike och USA.

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

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

Kort sammanfattning av vad ISIC är:
- ISIC står för Icelandic Sheepdog Intenational Cooperation.
- Det är ett internationellt samarbete mellan flera länder för att
  bevara den isländska fårhunden.
- ISIC jobbar för att sprida kunskap om rasen genom att bl.a. 
  hålla föredrag vid varje seminarium.

Ingbritt & May Britt

Läs mer på ISIC’s hemsida: www.icelanddog.org
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Medlemshelg med 
specialutställning 2014 

Välkommen till SIFK’s medlemshelg 2014!
Helgen 1-3 augusti håller klubben medlemshelg med

officiell specialutställning i Norrtälje.

Under helgen kommer det även att hållas klubbmästerskap i rallylydnad och agility, 
öppen beskrivning av hundar, föreläsning, god mat och trevliga möten. 

Domare för specialutställningen är Hans-Åke Sperne.

Program, information om anmälan samt övrig information om utställningsplatsen finns 
på klubbens hemsida: www.islandshunden.se

Klubben har även bjudit in samtliga ISIC-länder att delta under helgen. 
Eftersom FCI World Dog Show 2014 anordnas i Helsingfors 8-10 augusti passar det bra 

att lägga denna helg i Norrtälje.

Varmt välkomna att delta!

Nytt från SKK!

Inget nytt har kommit från SKK. 
Alla tidigare nyheter från SKK ligger på SIFK’s hemsida:

www.islandshunden.se
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Resultatet av

fototävlingen!

Som du säker har sett så pryds framsidan av detta numer med den bild som vann 
fototävlingen. Det blev en vinterbild med Diljas Fina Lýsa “Flisa” som har en här-
lig dag i vintersolen. Bilden är tagen av matte Marie Lindström som har ett stort 
fotointresse. Hon har växt upp i en fotograferande släkt med en farfar som var fo-
tograf. Hennes pappa fotade och filmade också mycket och alla barn i familjen har 
gjort likadant. Numer så ingår även foto- 
och filmredigering i hennes intresse. Hon 
gillar att fota djur och natur men även 
annat.

Ett stor grattis till Marie och förutom att 
få äran att hennes foto får pryda fram-
sidan på detta nummer får hon även ett 
exemplar av nästa års fotokalender där 
Flisa får vara januarihund.  

Flisa och Marie i ett montage av Marie
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Vi har fått in många väldigt bra bidrag. Här är några av de som vi fick in. Vi vill 
verkligen uppmana er att fortsätta med att ta bilder på era hundar. Det är så roligt 
att se bra bilder på dem. Så fortsätt använda kameran! Tack för era bidrag! 

Milou fotad av matte Sofie Lund.

Bröderna Garri och Isar “Kenzo”. 

Bilden är tagen av Pia Nilsson.

Leo ler brett för matte Moa Lingek 

Andersson.

Gimgölets Veipa tuggar på ben. Fotad 

av matte Anne-Cathrine Lindbom.

En nybadad Bersi fångad av matteLinn Lombäck. 

Att tänka på när du skickar in bilder till 
 tidningen för tryck:
- Bra skärpa är viktigt. 
- Bra ljus är att föredra.
- Skicka gärna originalet, vi redigerar det så 
att det passar. 
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Det var en härlig dag för Nina och Kátur, Helena, Jens och Islay, Bodil och Arnstein samt 
Annelie och Kenzo. Foto: Ursula Brehmer
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I ett strålande solsken arrangerade SIFK 
mentalbeskrivning (MH) den 12 oktober 
på Ulricehamns BK, för isländska fårhundar.

Tyvärr deltog det bara fyra hundar och vi 
hade naturligtvis hoppats på att vi skulle 
ha fyllt de åtta platser vi hade att erbjuda. 
Det blev en trevlig och lärorik dag för de 
som var där. Alla hundar tog sig igenom 
banan och efter varje hund gick men-
talbeskrivaren Lasse Österlund, igenom 
varje moment. Han berättade varför hun-
den fått den siffran den fått på respektive 
moment och förklarade varför hunden 
reagerade som den gjorde. Det fanns även 
möjlighet för hundägaren att ställa frågor i 
samband med detta.

Ni som ännu inte varit med er hund på MH 
eller aldrig varit med och tittat på hur det 
går till, ta chansen när ni har möjlighet! 
Man lär sig massor om sin hund och dess 
beteende, som man kan ha nytta av även 
hemma i vardagssituationer.
Tack till Kerstin och Tomas Andersson som 
såg till att vi fick mat och fika!

Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Deltagande hundar var:
-Konungsbergets Arnstein Vikingson, ägare: 
Bodil Carlsson
-Isar (Kenzo), ägare: Annelie Czerapowicz
-Ástvinur Kátur Silfurgeisli, ägare: Nina 
Hellström
-Vestanvindur Ásta-Litla Orradóttir (Islay), 
ägare: Helena Isberg

MH i strålande höstsol !

Ursula
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Hur viktigt är det att ha bra mentalitet 
på den isländska fårhunden? Vi tittar 
närmare på denna frågan.

Följande text om gårds- och vallhunds-
egenskaper är hämtat ur rasanpassad 
avelsstrategi för isländsk fårhund:

“Den isländska fårhundens beteende (liksom 
f.ö. konstitution och utseende) är ett resultat 
av något som människor på Island format i ett 
alldeles bestämt syfte. Den isländska fårhunden 
är en gårds/vakt- och vallhund. Den ska alltså 
kunna utföra två olika huvuduppgifter. Dels 
ska den vakta gården där den hör hemma, dels 
ska den bidra till att samla och förflytta djur 
d.v.s. valla på ett sådant sätt som behövs i det 
klimat och den terräng som Island erbjuder.”

De genetiska förutsättningarna är en viktig 
grund för hur väl en hund ska lyckas med 
att uppfylla sin husbondes önskningar. 
Miljön, dvs. de livsförutsättningar valpen 
ges under sin uppväxt och livstid, avgör 
sedan hur väl hundens förmåga tillvaratas.

Vad är gårdsegenskaper och vad är vallnings-
egenskaper?
Åtskilliga islandshundägare beskriver, både 
nu och förr, att deras hundar jagar bort 
större fåglar (korpar och rovfåglar), harar, 
främmande kattor och andra djur som inte 
hör hemma på hundens gård. Detta vak-
tande beteende, som är påtagligt inom 
rasen, stammar ur ett behov från bonden, 
att skydda nyfödda lamm under lamnings-
tiden. För att lyckas skrämma inkräktarna 
på flykten använde hunden ofta sitt skall 
för att ge eftertryck åt sin handling. En an-
nan vaktande uppgift var att hunden skulle 
fösa bort betande tamdjur (även det med 
skall om så krävdes) när de tog sig för med 
att äta av grödorna i gårdens närhet.
Det här beteendet är ett resultat av den 
isländska fårhundens vaktande uppgift, 
den ena av rasens båda arbetsuppgifter. 
Att fösa bort djur på detta vis ska inte blan-
das ihop med hundens vallande beteende. 
Vaktande har att göra med det revir som 
hunden har och som för den isländska 
fårhunden innebär att hålla gården ren från 

Isländsk fårhund 
  – en gårds och vallhund

Den vallande isländska fårhunden. Foto: Marie Lindström
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främmande djur. Intensiteten i vaktandet 
har med närheten till ”revirets centrum” 
och revirets storlek att göra. Ju närmare hus 
och gårdsplan desto intensivare vaktande. 
Det är också den vaktande egenskapen som 
hunden visar upp då främmande människor 
närmar sig gården, dock på ett något an-
norlunda vis. Den intensitet som hunden 
visar då det gäller att fösa bort djur ska inte 
vara uttalad då det gäller människor. 

Det finns några viktiga ord i rasstandarden: 
”utmärkt vakthund utan att vara aggressiv”.... 
Det innebär att den isländska fårhunden 
möter främmande människor som kommer 
till gården, ofta i full fart och skällande. 
Den får dock inte ta till brösttoner genom 
att hotfullt morra eller bita för att fösa bort 
människor. Ett sådant beteende är otypiskt 
för en isländsk fårhund.

Inget klart samband
Det finns inget självklart samband mel-
lan en tamdjursjagande hund och en god 
vallhund. Visserligen måste hunden visa 
intresse för djuren men det räcker inte att 
den jagar dem planlöst, inte ens om terrän-
gen och fårens beteende skulle bidra till att 
hunden lyckas samla djuren. Det krävs lite 
fler genetiskt betingade anlag än att för-
följa djur för att lyckas som god vallhund.
En viktig faktor för att ha framgång i val-
landet, är att hunden ska visa intresse för 
att samla och driva alla djur i en flock. En 
annan faktor handlar om att driva flocken 
eller enskilda djur i förhållande till något, 
att balansera flocken. Det kan vara i förhål-
lande till föraren, till gården, till resten av 
flocken. Beträffande båda dessa faktorer 
krävs att hunden har en slags överblick av 
situationen. Att den har förmåga att sortera 
flera inkommande signaler på en gång och 
att värdera vilken adekvat handling som en 
situation bör följas av. Signalerna handlar 
dels om dem som kommer från de vallade 

djuren men också om den kommunikation 
som kan behövas mellan hund och förare. 
För detta krävs att hunden är kommunicer-
bar, har samarbetsförmåga och intresse av 
att vara sin ägare till lags. 

En fokuserad och modig hund
En vallande isländsk fårhund behöver sin 
uppmärksamhet och energi, sitt mod och 
sin självständighet i arbetet med får. Den 
behöver också vara mentalt balanserad, 
kommunikativ (dresserbar) och terräng-
medveten. Då kan den förflytta djur på 
ett tids- och energisparande sätt och låta 
bli att i onödan stressa djur som vallas. En 
överilad handling av en hyperstressad hund 
kan resultera i att en bonde förlorar några 
av sina djur, över en bergskant eller ner i en 
strid forsande flod.

Mentalbeskrivning Hund och Beteende- 
och personlighetsbeskrivning Hund
Svenska Isländsk Fårhund Klubben har se-
dan länge använt sig av utvärderingsme-
toden - Mentalbeskrivning Hund (MH) - för 
att utvärdera den isländska fårhundens 
mentalitet. Sedan något år tillbaka finns 
även Beteende- och personlighetsbeskriv-
ning hund (BPH).  Hundägare och upp-
födare rekommenderas att mentalbeskriva 
sina hundar företrädesvis i åldern 12 - 24 
månader. Hund som mentalbeskrivs skall 
vara minst tolv månader gammal. Ingen 
övre åldersgräns finns.
Mentalbeskrivning ger förutsättning för 
en god uppföljning av hundars mentalitet. 
Genom att så många hundar som möjligt 
beskrivs kan mentala förändringar i rasen 
uppmärksammas. Detta är ett ansvar som 
varje hunduppfödare och hundägare skall 
vara medveten om. 

Spindeldiagram
För att redovisa en hund eller en grupp 
hundars MH-protokoll kan det 
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ex. göras grafiskt i form av ett spindeldia-
gram. Spindeldiagrammet visar en isländsk 
fårhunds reaktioner jämfört med rasens 
medelvärde. Spindeldiagrammen får klub-
ben tillgång till via dataprogrammet Lat-
Hunden.
Lite längre ned i texten finns spindeldi-
agramet för isländsk fårhund. Diagrammet 
visar det totala antalet beskrivna hundar på 
MH med fullt protokoll från 1990 till och 
med 2012.  I informationsrutan till spindel-
diagrammet står att läsa hur många hundar 
som har genomfört MH, den genomsnittliga 
provålder i antalet dagar samt antalet hun-
dar som har avbrutit eller avstått från skott.

Hur kan vi läsa av diagrammen?
Längst upp på själva diagrammet står kontakt 
och under det siffrorna 8e,1a,1b och 1c. 
Dessa siffror hänvisar till samma siffror i 
protokollet och beskriver hundens kon-
takttagande under provet. Den inre gröna 
cirkeln visar rasens medelvärde. Allt som 
sticker utåt från cirkeln är mer än genom-
snittet för rasen. Allt som finns inom cir-
keln är lika med rasmedelvärdet eller mindre. 
Diagrammet visar att den isländska fårhun-
dens vilja att ta kontakt med en främmande 
person är ungefär lika med rasmedelvär-
det. Nästa moment är leken som visar att 
hundens vilja att leka med en främmande 
person är betydligt mindre än genom-
snittet för rasen. Det är endast i momentet 
avståndslek som den visar en ungefärlig 
lika stor vilja till lek som genomsnittet för 
rasen. Lusten att förfölja och gripa ett fly-
ende föremål ligger också betydligt under 
rasmedelvärdet. Intresset visar på hundens 
intresse i avreaktionen i momentet där 
overallen far upp och vid skramlet. Hun-
dens intresse för att förvissa sig om att 
overallen kommer att stanna kvar och att 
den inte tänker fara upp igen samt under-
söka vad det var som skramlade är lägre 
än rasmedelvärdet.Hundens förmåga till 

nyfikenhet är  mycket viktig för hundens 
välbefinnande. En nyfiken hund har god 
hjälp av sin nyfikenhet för att komma över 
obehagliga överraskningar. Diagrammet 
visar att den isländska fårhundens förmåga 
till nyfikenhet är betydligt lägre än rasme-
delvärdet vilket gör att avreaktionerna blir 
fördröjda. Aktiviteten som kanske hellre 
kan beskrivas som passivitet beskriver 
hundens förmåga att koppla av. I detta mo-
ment ligger hundens förmåga att kunna 
koppla av ungefär lika med rasmedelvär-
det. Skottet visar på en tydlig utstickare. 
Den isländska fårhunden är betydligt mer 
berörd av skott än genomsnittet för rasen 
Rädsla visar också på en tydlig utstickare. 
Det visar att den här isländska fårhunden är 
mer ljudkänslig än genomsnittet för rasen 
och efter flera promenader finns det även 
kvarstående rädsla för spökena. Når det 
gäller ljudkänslighet måste vi också ta med 
rädslan för skott. Hotet visar med vilken 
tyngd hunden har förmåga till att hota. En 
kan också beskriva det med hundens vilja 
till att sätta sig i respekt och hur den förs-
varar sig. Den isländska fårhundens förmå-
ga till att sätta sig i respekt/försvara sig är 
ungefär lika med rasmedelvärdet.

Uppfödarnas ansvar
Uppfödarna har ett stort ansvar för att 
bidra till att minska den isländska fårhun-
dens rädslor. Genom att välja föräldradjur 
med förutsättning för att få avkomma som 
är mer lekfulla, nyfikna och socialt trygga 
utan kvarstående rädslor kommer det i 
fortsättningen att leda till att det föds fler 
hundar med bättre förutsättningar för att 
klara av ett modernt samhälle samt ha 
förmåga till att utföra de arbetsmoment 
som bonden behöver hundens hjälp med i 
det dagliga livet på gården.    

Variation inom rasen
För att visa på hur den mentala variationen 
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inom rasen kan se ut har jag valt några 
spindeldiagram på några grupper av hun-
dar, i detta fall 4 kennlar med minst 10 el-
ler fler hundar mentalbeskrivna på MH. Jag 
har valt att utelämna namnen på kennlarna 
och endast visa spindeldiagrammen. Som 
uppfödare är det många hänsyn och beslut 
som skall fattas innan föräldradjuren väljs 
ut. Hänsyn som omfattas av genetisk varia-
tion, förmåga till att valla och fungera som 
gårds-/vakthund, mentalitet, hälsa och ex-
teriör.
Dessa hänsyn tillsammans med standarden 

för isländsk fårhund, klubbens rasanpassade 
avelsstrategi samt resultaten på MH hop-
pas jag skall kunna bidra till någon mer 
hjälp på vägen till beslut om vilka djur och 
kombinationer som väljs ut för avel.

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

May Britt
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Mentaliteten hos våra hundar är mycket 
viktig. Vi hundägare har krav på oss hur våra 
hundar skall uppföra sig i olika situationer 
och det är vårt ansvar som hundägare, att 
se till att hunden fungerar i samhället.

SKK och SBK har tagit fram olika mental-
beskrivningar såsom MH och BPH. Syftet 
med beskrivningarna är att ge ökad kunskap 
om hundarnas mentalitet. Uppfödaren kan 
få en bild av de hundar som används i aveln 
och hundägaren får en bild av den egna 
hundens mentalitet.
BPH är den senaste beskrivningen och kan 
nu göras på flera håll i landet, både hos 
SKK:s länsklubbar, en del brukshundklubbar 
och hos privata aktörer. BPH är idag jämställt 
med MH för alla raser, som SBK inte har avels-
ansvar för (detta innebär bruksraserna).

För att delta på ett BPH gäller:
- Hunden skall vara minst 12 månader
- Svenskägd hund skall vara registrerad i SKK
- För utlandsägd hund skall kopia av regis-
treringsbeviset skickas med vid anmälan
- Oregistrerade hundar får delta, men då 
krävs en tävlingslicens utfärdat av SKK
- Löptikar får göra BPH men startar sist vid 
beskrivningen

I vissa moment kommer hunden att vara 
lös och i vissa moment kopplad. Kopplet 
skall vara ca 180 cm långt och halsbandet 
av icke strypande typ, sele får användas.
Om du inte vill/kan ha hunden lös, får den 
vara kopplad till en lina på minst 15 meter.

Följande moment ingår i BPH

Främmande person: 
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet 
med en främmande person och hundens 
oro/undvikande beteende, hundens behov 
av att hävda sig eller visa underkastelse, 
eller avvisar med aggression.

Föremålslek: 
Här skall både ägaren och testledaren leka 
med hunden. Här vill man se hundens lust 
till att leka med ett föremål, och hundens 
allmänna attityd i leken, det behöver inte 
ha direkt koppling till lekföremålet.

Matintresse:
Här tittar man på hundens intresse hur 
mycket hunden vill jobba för att få tag på 
godbitar som är lagda i olika burkar som 
antingen är öppna, lätt stängda eller hårt 
åtskruvade.

Överraskning:
Under en kort promenad dyker en siluett 
i form av en halvfigur upp. Man beskriver 
här hur hunden reagerar med aggressivitet 
och rädsla. Man beskriver även hundens 

Vi fortsätter temat om hundarnas 
mentalitet med att titta närmare 
på vad Beteende och personlighets-
beskrivning hund – BPH är och hur 
den går till.

Iskristallens Laki undersöker hur man kommer 
åt maten i burken. Bilderna är från när han 
gjorde BPH tidigare i år. Foto: Maria Hübinette
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sätt att övervinna en negativ känslomässig 
upplevelse. Dessutom beskriver man hur 
engagerad hunden är att lösa uppgiften.

Skrammel:
Under en kort promenad uppstår ett 
skrammel. Hunden ges möjlighet att un-
dersöka detsamma och man beskriver här 
hundens rädsla för ljud.

Närmande person:
Person utklädd i kappa, hatt och solglasögon 
närmar sig hunden, personen går i etapper 
och stannar sedan på ett givet avstånd från 
hunden. Personen vänder sig om och hun-
den släpps för att undersöka och ta kon-
takt med personen. Här beskrivs hundens 
reaktioner i en situation som hunden kan 
uppleva som avvikande.

Underlag:
Föraren med hund skall passera två olika un-
derlag, och här beskrivs hundens eventuella 
rädsla för att gå på annorlunda underlag.

Skott:
Detta är ett valfritt moment, två skott skall 
skjutas, ett i rörelse och ett stillastående. 
Här beskrivs hundens reaktioner vid skott. 

När dessa moment är genomförda hålls en 
genomgång av beskrivaren. Beskrivningen 
tar ca 30 minuter. Med genomförd BPH me-
nas att samtliga moment har utförts och 

det finns kryss i samtliga rutor. Ny beskrivn-
ing medges vid högst ett tillfälle i det fall 
föraren avbrutit beskrivningen och får inte 
ske på samma plats. Om beskrivaren av-
bryter får man inte göra om beskrivningen.
Minst 6 veckor skall förflyta mellan test-
tillfällena om hund deltagit i BPH, MH eller 
annan mentaltest.

Du har samma hund med dig hem som du 
kom med till beskrivningen, hunden tar in-
gen skada av att genomföra BPH.
Om BPH kan ni läsa mera detaljerat på SKKs 
hemsida www.skk.se. 

Det är viktigt att påpeka att BPH och MH 
inte är ett prov, utan en beskrivning av hun-
dens reaktioner i olika situationer.

Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Ursula
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Detta lydnadspris instiftades 2006 och 
består av en Isländsk fårhund gjord i keramik 
av Gunilla Agronius samt en mindre modell 
av Isländsk fårhund som vinnaren fått behålla. 
Priset har delats ut under 5 år (2006-2012), 
två år är överhoppade då ingen lydnads-
tävling anordnades. Kriterierna var bl.a. att 
deltagarna skulle vara anmälda till på både 
lydnaden och utställningen på SIFK:s special-
utställning. 

Följande hundar har vunnit Rappes kombi:
Gimgölets Odda Örebro 2006
Largos Yssa Borås 2007 och Lida 2008
Svenska Engårdens Steina Kalmar 2009
Diljas Gosi Fagur Dalsjöfors 2012

Largos Yssa tillsammans med matte Kristina 
Berggren vann detta två gånger så de fick be-
hålla detta pris och är nu stolta ägare av det. 

Dessa keramikhundar, samt ytterligare en 
stor som jag beställde till mig själv, är uni-
ka eftersom de är specialbeställda för än-
damålet. Skulptören hade inte Isländsk fårhund i sitt sortiment 2006 och verkar inte ha 
det i nuläget heller. Rasen finns i alla fall inte med på hennes hemsida.

För dem som undrar vem Rappe var så hette han Hrappur i stamtavlan och var en alldeles 
underbar, rolig och envis liten röd och vit hanhund som tyvärr var skotträdd och inte helt 
stabil mentalt men fungerade trots det bra i vardagen. Vi lyckades med 1:a pris i lydnads-
klass 2 och uppflyttning till lägre klass i spår. Han blev knappt 11,5 år, 1992-2004.

Vid tangenterna
Kerstin Gunnebro
som numera, förutom två gamla tollartikar, är ägare till en 4 månader gammal Chodský pes-kille.
Mail: kegun@telia.com

Detta trevliga inlägg kom in till redaktionen: 

Historien bakom Vandringspriset “Rappes kombi”

Vill du också ha en av dessa härliga isländska fårhundar i keramik?
Vi har undersökt om vi i framtiden kan ha dessa i vår klubbshop och

 Gunilla har möjligheten att göra dessa hundar åt oss. Är du intresserad av 
att beställa så skicka gärna ett mail till shoppen: shop@islandshunden.se 

Vi kommer att i nästa nummer av tidningen berätta mer om detta. 
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Valpar väntas i början av februari

Such Snjófells Loki & Stefsstells Paradís

Möllekulla
Länsmansgård

www.mollekulla.se

Välkommen att höra av dig till oss!
God Jul & Gott Nytt År!

Önskar
Johanna & Fredrik  

Möllekul lavägen 127  -   294 93 S ölvesborg
0456-303 40
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SIFK fick en förfrågan om att stå som huvud-
arrangör för en inofficiell utställning, som 
normalt Södra Älvsborgs Kennel-klubb 
alltid har anordnat. Förutsättningarna var 
att SÄKK skulle sköta köket och få inkom-
sten som blev där och SIFK skulle sköta 
hela utställningen med allt vad det inne-
bär.

Datumet fastställdes till lördagen den 28 
september och platsen var på SÄKK:s område. 
Förberedelserna drog igång redan tidigt 
i våras. Det ska bokas domare, annons i 
Hundsport måste beställas osv. och det 
gäller alltså att vara ute i god tid. För att en 
utställning med så pass många hundar ska 
fungera så krävs det många frivilliga som 
hjälper till. Det blev till slut 262 anmälda 
hundar, så det var på gränsen att vi klarade 
oss med tre ringar. Ytterligare en ring hade 
vi haft svårt att klara, med det antal funk-
tionärer vi lyckats få ihop.

Förutom allt förarbete med att ta emot 
anmälningar, stämma av betalningar, göra 
katalog, köpa in priser, beställa rätt antal 
rosetter o dyl, så är det mycket praktiskt 
som måste göras dagen före utställningen.

Det var ett tappert litet gäng som samlades 
på fredagseftermiddagen. Sussie kom inru-
llandes med en toavagn på släp –en annor-
lunda husvagn, kan man kanske säga.To-

mas, Ulf, Lasse och Sussie satte igång att 
markera ringarna, slå upp ett antal funk-
tionärstält, samt sätta upp hänvisningsskyl-
tar. Inne i klubbstugan skrev Kerstin num-
merlappar, Lisa och undertecknad hängde 
upp rosetterna. Senare kom Sussie in och 
vi fördelade priserna till de olika placerin-
garna. Mitt i alltihop kom Peter med en väl-
behövlig fika! Vid nio-tiden var det dags att 
åka hemåt för några timmars sömn. Samling 
kl 7 lördag morgon!

Tidig lördag-morgon, några minusgrader 
och strålande sol, som tyvärr försvann 
lagom till utställningen började! Nu anslöt 
sig även övriga funktionärsgänget och ar-
betsuppgifterna skulle fördelas, samt en 
genomgång om vad som ingick i arbetsupp-
gifterna. Vid halvniotiden (utställningen 
började kl 10), började de första utställarna 
droppa in. Då blev de mottagna av Bengt, 
Tomas och Erik som hänvisade dem till 
lämplig parkeringsplats. Vid vaccinations-
kontrollen stod Ingela, Bodil och Helena 
med ett glatt leende och lotsade alla vidare 

SIFK höll 
inofficiell 
utställning
i Borås!
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till nummerlappsutdelningen. Där satt Lisa, 
Peter och Torbjörn. Kerstin skötte kata-
logförsäljningen. Sekretariatet sköttes av 
Camilla och Sussie.

Klockan började närma sig tio och det var 
dags att hälsa alla välkomna. Detta gjorde 
Kent på ett trevligt och positivt sätt!
Utställningen drog sedan igång i de tre 
ringarna. Domare var Henrik Skog, Carina 
Andersson Rapp och Lasse Österlund. Till 
sin hjälp hade de som ringsekreterare 
Therese Skog, Elisabet Idefelt, Eva Borg, 
Kent Gunnarsson, Ulrika Gunnarsson samt 
undertecknad. Allt flöt på utan problem 
och vid fyra-tiden på eftermiddagen var 
BIS-vinnaren korad, vilket blev en Cocker 
Spaniel. Verkade som de flesta utställare 
var nöjda och glada! Det var fyra ”islänningar” 
som ställdes ut, en i öppen klass och tre 
valpar. 

Ett stort tack till er SIFK:are som tog er 
tid och gjorde denna för klubben viktiga 
utställning möjlig, samt ett lika stort tack 
till er andra som frivilligt hjälpte vår klubb 
att ro detta i land!

Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Foto: Ursula Brehmer

Fler bilder från utställningen finns via 
hemsidan: www.islandshunden.se.

Ursula
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Det var kurs i vallning på Mårtensby den 
11-13 oktober. Fem ekipage var hos Ewa 
Myrbrink för att lära och träna vallning.

”Det här var kanon kul”. Detta var Angerds 
spontana utrop efter två dagars vallning 
med sin hund Tanni. Cecilia och Tisla som 
varje dag arbetar med fåren hemma på 
gården och var de mest erfarna bland oss. 
Angerd och Tanni, Barbro och Vinna samt 
Kicki och Gosi som provade vallning för 
första gången och så Jag och Flisa som varit 
några gånger på Mårtensby tidigare och 
tränat. Några till hade anmält sig men dök 
tyvärr inte upp. 

Kursen började på fredag kväll med teori. 
Många nya termer och begrepp som snur-
rar runt i huvudet. Kommandon på svenska 
och engelska och vad ska jag själv välja 
bland allt detta. Det blev en sen kväll med 
mycket hundprat denna afton. Så var det 
lördag och solen strålade från en klarblå 
himmel och nattfrosten fick ge sig. Nu 
gällde det praktiskt arbete i hagen med en 
liten grupp får som skulle föras dit föraren 
tänkt sig och inte dit fåren eller hunden 
själva valde. Det går lätt runt i huvudet de 

första vändorna när man skall hålla reda 
på sig själv, en stav, höger och vänster, en 
hund och så dessa får. Rätt var det är så står 
man mitt bland fåren och kommer ingen 
vart och hunden förstår inte vad man vill 
att den skall göra. ”Att känna sig så bort-
kommen fast man har jobbat med hund i så 
många år” var en av upplevelserna. Vallning 
är nog det svåraste jag själv har provat på 
i hundvärlden men också något av det rolig-
aste. Men övning ger färdighet. Redan efter 
lunch såg det hela mycket bättre ut för alla 
ekipage. ”Det är som en dans” tyckte An-
gerd och det är en bra liknelse. En vacker 
dans med föraren som håller i taktpinnen, 
vallningsstaven, och fåren mellan sig och 
hunden och allt går åt det håll föraren visar 
med staven.Vi jobbade hela lördagen i ko-
rta pass och när klockan närmade sig sex 
var det fem trötta förare och lika många 
trötta hundar, men nöjda. Denna kväll blev 
inte lika sen utan alla ramlade i säng vid 
tiotiden. Man skulle ju orka en dag till och 
ville ta vara på den. 
Söndagen bjöd på lika vackert väder och 
vi fortsatte med arbetet i hagen. Tisla och 
Flisa fick träna på att hämta fåren på ca. 75 
meters avstånd. Hundarna tränades att ta 

Vallningskurs med islänningar

Härligt väder för deltagarna på kursen Foto: Marie Lindström
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ut svängen ordentligt till höger eller vänster 
om fåren. När hunden kommit upp bakom 
fåren måste föraren få stopp på den innan 
den nådde fram till fåren för att därefter 
sakta och fint driva dem mot föraren. Tisla 
som är van att jobba med får hemma klarade 
detta på ett lugnt sätt men behövde träna 
på att ta ut svängen runt fåren när hon 
hämtar dem. Flisa sätter däremot upp hög-
sta fart runt fåren då detta är det roligaste 
hon vet men här fick jag sprinta på för att 
stoppa upp henne bakom fåren.  Minst sex-
ton 100-meters sprintlopp blev det totalt 
under helgen vilket blev bra benträning. 

Gosi, Vinna och Tanni fortsatte att träna 
grunderna i vallningen, hunden skall balan-
sera bakom fåren med föraren framför flock-
en. De var mycket duktiga alla tre för att 
vara första gången. Gosis matte jobbar med 
kor hemma till vardags och Gosi är till hjälp 
med dessa. Tannis matte har några får och 
kanske Tanni i framtiden kan vara behjälplig 
med dem. Vinnas matte jobbar med hästar 
och här är en hjälpreda på plats att hämta 
dem när det behövs. Det gör Vinna redan 
idag men inte på Barbros kommando och 
det är dit Barbro vill. Barbro har också lite 
får och framtiden får utvisa om Vinna kan 
valla dessa. Får behöver nämligen också 
vänjas vid att bli vallade och långt ifrån alla 
får låter sig snällt vallas. 

Vi tyckte alla att det var roligt att ha kurs 
för bara isländska fårhundar och se hur de 
olika hundarna tog sig an uppgiften med 
fåren. Under Evas trygga ledning fick alla 
hundarna med förare starta utifrån sina 
förutsättningar och alla jobbade på ett 
fint sätt. Hundarna jobbade också till stora 
delar tyst och lugnt med fåren. ”Det gäller 
att som förare ha pondus i fårhagen” säger 
Eva, så hunden inte börjar ta för sig och 
styra upp efter eget huvud för mycket. Att 
vara lugn och läsa fåren är nästa viktiga 
punkt. Är du själv lugn blir också hunden 
och därmed hela situationen lugnare.  Att 
arbeta med vallning är en bra träning i att 
läsa hund och att samarbeta med sin hund 
på ett lugnt och harmonsikt sätt. Så vi som 
var där var eniga om att detta vill vi göra 
fler gånger och vi hoppas att fler vill prova 
på. En tradition i föreningen framöver kan-
ske att ordna en vallningskurs en eller två 
gånger per år.

Tack Cecilia som tog initiativ till denna kurs 
och bokade in föreningen hos Ewa och tack 
Ewa för din trygga vägledning där du de-
lar med dig av all din erfarenhet. Och inte 
minst tack till Pyzze, Evas man, som står 
för all god mat under kurshelger.

Marie Lindström
Mail: marie-lindstrom@telia.com

Marie
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20130905-20131114

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE26295/2010 Hilding H HD grad A Elduris Dropi Ulvdalens 

Osk

SE33224/2010 Iskristallens Laki H HD grad A Ástvinur Fjalar Diljas
Smáralind

SE42569/2011 Linarfins Teitur H HD grad A Árperla Baldur Gaija

SE53712/2012 Sunnusteins 
Islandsgosi 

H HD grad A Arnarstada 
Rektor 

Sunnusteins 
Brella

S41487/2004 Largo’s Xidrun T HD grad B Fjalla-Hnokki Largo’s Urra

SE18927/2012 Tildra T HD grad B Largo’s Ymur Tildras Rinda-
Tindra

SE49448/2010 Isar H HD grad C Tellusdream 
Askur 

Dimma

SE34212/2011 Gimgölets Vaka T HD grad C Aslan Gimgölets 
Rökkvadis

SE50821/2011 Stefsstells Paradís T HD grad C Stefsstells 
Stefnir 

Eir Frá 
Keldnakoti

SE58091/2010 Kjarkur H HD grad C Nóis Örk 
Depill 

Smårsgården 
Katla

SE18082/2012 Diljas Fagra Lilja T HD grad D Snjófells Loki Diljas 
Góa Freyja

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 per-
sonlighetsbeskrivning hund).  
Undersökningar görs för att vi ska kunna följa hälsostatusen för den isländska rasen. 
Dessa uppgifter är viktiga för uppfödare som så klart vill avla på friska individer och för 
hundägare som tävlar t.ex. agility eller deltar i andra aktiviteter med fart i. 
Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: avel@islandshunden.se      
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE50821/2011 Stefsstells Paradís T ED ua (0) Stefsstells 

Stefnir 
Eir Frá 
Keldnakoti

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE26295/2010 Hilding H Öga UA Elduris Dropi Ulvdalens 

Osk

SE49448/2010 Isar H Öga UA Tellusdream 
Askur

Dimma

SE33224/2010 Iskristallens Laki H Öga UA Ástvinur Fjalar Diljas 
Smáralind

SE43678/2011 Eistla T Öga UA Hjálmur Tellusdream 
Dimma

SE37606/2012 Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

H Öga UA Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen 
Salka

SE50821/2011 Stefsstells Paradís T Öga UA Stefsstells 
Stefnir

Eir Frá 
Keldnakoti

SE39974/2012 Virkur’s Ebra 
Coladottir

T Öga UA Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

S65234/2008 Mon Gårds Ayla T Öga UA Mon Gårds 
Jarpi

Diljas Saela

SE39972/2012 Virkur’s Durc 
Colason

H Öga UA Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

SE53712/2012 Sunnusteins 
Islandsgosi

H Öga UA Arnarstada 
Rektor

Sunnusteins 
Brella

SE50636/2010 Svenska 
Engårdens Idunn

T Öga UA Ullälvas Dofri Fjára

Ögonlysning - Nya protokollet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE53712/2012 Sunnusteins 

Islandsgosi
H Känd BPH-

status
Arnarstada 
Rektor

Sunnusteins 
Brella

BPH

Fortsättning på nästa sida
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE37606/2012 Ástvinur Kátur 

Silfurgeisli 
H Känd MH-

status
Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen 
Salka

SE48577/2010 Konungsbergets 
Arnstein Vikingson

H Känd MH-
status

Meester Ridge
Gisle Viking

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE49448/2010 Isar H Känd MH-
status

Tellusdream 
Askur

Dimma

SE54779/2010 Vestanvindur Ásta-
Litla Orradóttir

T Känd MH-
status

Kersins Orri Ásta

MH

Påminnelse 
om att skicka in årets resultat till Årets Isländska fårhund!

Varje år utses Årets Isländska fårhund. Du som deltagit i officiella tävlingar 
i lydnad, agility, rallylydnad, viltspår och ställt ut på SKK’s utställningar kan  
skicka in dina resultat till klubben och hamna på “10-i-topp”-listan. Varje 

gren har sin lista och den hund som placerar sig bäst på tre eller fler listor 
får titeln Årets Isländska fårhund. 

Årets resultat finns på klubbens hemsida och uppdateras löpande. 
Där hittar du även mer info och reglerna kring detta.

Skicka dina resultat för 2013 till Kristina Berggren:
largos@telia.com

eller 
Kristina Berggren

c/o SIFK
Hagaberg Norrsäter
641 96 Katrineholm

Lycka till och må bästa hund vinna!
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Var rädd om vallanlagen!
I Sverige tänker många i första hand på border collie när man talar om vallhundar. Men 
en rad andra hundraser har också ursprungligen avlats för att hantera arbetsuppgifter 
som förekommer på en gård med djur. De kan skilja sig åt ganska mycket i arbetssätt och 
tekniker, beroende på hur djurhållningen såg ut just där rasen togs fram. Man kan till ex-
empel ha behövt en hund som kan förflytta djuren över långa sträckor, något som kräver 
stor uthållighet. Eller många, täta förflyttningar mellan små betesmarker. Eller hantera 
djur i trånga utrymmen. Eller vara en ”allround-hund” på gården, med förmåga att tänka 
självständigt och lösa problem på egen hand i olika situationer. 

Det är detta som är bakgrunden till många av våra bruks-, tjänste- och sporthundar idag. 
Dessa arbetande hundraser är som regel intelligenta och lättlärda. De blir trevliga och till-
givna familjehundar och är framgångsrika tävlingshundar i olika grenar. Men det händer 
att vallinstinkt hos dem betraktas som en belastning. Föreställningen är att hundarna blir 
ohanterliga, att de ska valla i tid och otid och att den instinkten tar över om hunden inte 
får utlopp för den genom att arbeta med djur. Det ser vi som ett stort missförstånd. Goda 
vallningsegenskaper är en tillgång i nästan alla sammanhang, även för den som inte tänker 
vallträna eller låta sin hund arbeta i djurskötsel. Vallegenskaperna är en del i hundens upp-
sättning av förmågor och förstärker och samverkar med andra förmågor såsom intelligens 
och problemlösning, koncentration, arbets- och samarbetsvilja, lydnad och lyhördhet. För 
den som har prövat på att valla med sin hund blir detta extra tydligt. Det finns till exem-
pel ingen bättre lydnadsträning än den i beteshagen och här syns särskilt väl de vallande 
rasernas villighet till samarbete och att vara lyhörda för sin förare. Att försöka ta bort 
vallanlagen är att ta bort en värdefull egenskap som det tagit lång tid och mycket arbete 
att utveckla och som är ett viktigt inslag i de här rasernas karaktär.  

På väg mot SKK-klubb
Idag finns det cirka 55 raser med vallningsbakgrund i Sverige, fördelade på ett 40-tal 
rasklubbar. Intresseföreningen Kroppsvallarna har bildats för att uppmuntra uppfödarna 
att behålla vallegenskaperna hos dessa raser. Inte minst för att vi ser ett växande intresse 
bland hundägare för vallande hundar, både bland dem som inte har och som har egna 
djurbesättningar. 

Vi kommer nu att intensifiera arbetet med att lyfta fram styrkan hos de kroppsvallande 
raserna ytterligare. Vi har fått ett uppmuntrande besked från SKK och vårt mål är att bli 
verksamhetsklubb inom SKK i januari 2014. Vi arbetar också för att ta ansvar för anlagstest 
av alla kroppsvallande raser. Vi har en diger att-göra-lista, bland annat att:

	 •	 Ta	fram	regelverk	för	utbildning	av	domare,	instruktörer	och	anlags	 	
  beskrivare
	 •	 Ta	fram	utbildningsplaner	och	utbildningar	för	funktionärer

Detta kom in till redaktionen:
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	 •	 Ta	fram	regelverk,	råd	och	anvisningar	för	tävlingsarrangemang	
	 •	 Etablera	samarbeten	med	rasklubbar
	 •	 Arrangera	träningstävlingar	
	 •	 Inventera	lämpliga	fårbesättningar	och	träningsmöjligheter	runt	om	i			
  landet
Intresseföreningen har inte som mål att ta något rasansvar. Istället vill vi vara en drivande 
kraft som kan skapa bättre förutsättningar för att utveckla vallningsverksamheten i Sverige, 
eftersom vi tror att det behövs gemensamma ansträngningar för att få ett tillräckligt stort 
underlag för en livaktig verksamhet. Alla rasklubbar och hundägare som är intresserade 
är mer än välkomna att bidra i det arbetet framöver. 

Styrelsen
Intresseföreningen Kroppsvallarna
Mail: info@kroppsvallarna.se

Lite mer om Intresseföreningen Kroppsvallarna...
Bildades 2010 med syfte att vara arrangör av tävlingsinriktade 
vallningsprov 
Vill underlätta för rasklubbarna att intressera uppfödarna för att 
bibehålla vallegenskaperna inom sina raser
Vill utbilda och tillgodose vallhundsägare att träna och tävla under 
organiserade former.

Läs mer på deras hemsida: www.kroppsvallarna.se

Nu är det dags att lämna in nomineringar till styrelsen inför årsmötet den 
1 mars. Valberedningen kommer snart att börja sitt arbete med att ta 

fram förslag på ledamöter och suppleanter. Alla medlemmar kan 
nominera kandidater. 

Valberedningen tar gärna emot förslag på medlemmar som kan tänkas 
sitta i styrelsen för 2014. Hör av dig till valberedningen så får du veta 

vilka poster som är aktuella för nyval.

Kent Gunnarsson, sammankallande för valberedningen 
Mail: valberedning@islandshunden.se

Dags för att lämna in nomineringar 
till valberedningen!
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Hej alla medlemmar! 
Mitt namn är Linn Lombäck och jag kommer från och med nu att ta över klubbens shop. 
Lite kort om mig, jag är 20 år och bor i Norberg tillsammans med min sambo Mattias, våra 
två hundar Bersi 2 år och Vinur 5 månader samt våra två kattsystrar Muffen och Festis. 
Jag pluggar sista året på högskolan Dalarna och kommer till sommaren att vara färdig 
produktionstekniker. På fritiden så är jag och hundarna oftast i stallet på mina föräldrars 
gård där jag har mina två islandshästar Mistur och Illingur. Tillsammans med Mistur har 
jag tävlat tre fantastiska säsonger som bland annat har resulterat i SM guld 2012 och 2013 
i 150 meter pass, inför 2014 sätter vi ribban ännu högre och får se vart vi hamnar.

Under vintern så kommer klubbens sortiment att utökas 
rejält och jag hoppas att alla kommer hitta något kul! 
Det senaste nytt i shoppen är ett tygmärke med klubb-
ens logga som du kan sy på kläder och väskor. Dessutom 
är 2014 års kalender färdig och går att beställa nu. 

Har ni några frågor, önskemål eller vill köpa något så 
tveka inte att kontakta mig! 
Ni når mig på shop@islandshunden.se och 070-5849172.

Linn Lombäck, ansvarig klubbshoppen SIFK
Mail: shop@islandshunden.se

Klubbshoppen!

Mattias, Bersi, Linn och Vinur

Hälsningar

Linn 0
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Vi har fått in många fina bilder till kalendern. 
Det har varit svårt att välja men här är den nu!
 
Framsidan pryds detta år av Árperla Ásta med 
syskonbarn och bilden är tagen av Maria Schinkler. 

Denna kalender är tryckt på ett kraftigt papper 
och har en svart spiral och upphängningsbygel.  
Den kommer att tryckas i 130 exexmplar så se 
till att beställa din kalender innan de tar slut. 
Kalendern finns att beställa i shoppen från och 
med början av december. 

Det har kommit in många bidrag till kalendern 
i år och vi är väldigt tacksamma för detta. Vi 
vill ändå på peka att det är tyvärr många fina 
bilder som valts bort för att de haft för dålig 
skärpa. Tänk på detta när ni är ute och fotar 
era härliga hundar. Det är också viktigt att 
bilden är tillräckligt stor för att kunna användas till tryck. Så för 
att underlätta för oss maila alltid in originalstorleken till oss så redigerar vi bilden så att 
den passar för ändamålet. Stort tack till alla som bidragit med bilder. Ut och fortsätt att 
fotografera nu!

Här är årets bilder i kalendern!  

   

2014 års kalender är klar!
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Dog Bakery www.threedog.com där de pro-
ducerar nyttigheter för hundar, färskt bakade 
hundkakor utan onaturliga tillsatser t ex.
Man kan verkligen inte säga att deras sätt 
att välja valp är vad vi rekommenderar, kan-
ske inte heller deras sätt att klä ut sina hun-
dar eller vårda dem men kärleken till hun-
darna och kamratskapet mellan människa 
och djur lyser upp och lyfter berättelsen för 
mig. Den är också full av härlig humor och 
självironi. Så vill du ha lite avkoppling och 
kanske lära känna ett amerikanskt förhål-
lande till hundar på ett roande sätt rekom-
menderar jag Den fantastiska Gracie!

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

Boktips!

Ingbritt Är du som jag så att du gillar att läsa lite 
tårdrypande saker om hundar, men ändå 
sån´t som ger hopp och glädje. Då ska du 
kanske skaffa den här boken. Den är en 
sann historia om Dan och Mark och deras 
hundar och hur de kom att starta Three 
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Karin Öst har tagit  julledigt men återkom-
mer i tidningen under nästa år. 
Denna gång vill vi presentera veterinär 
Elsa Gunnarsdóttir som kommer att svara 
på frågor från er här i tidningen framöver.  

Nu när vintern närmar sig kan det vara bra 
att ha i åtanke att det blir en del ändrade 
förhållanden för våra små vänner. 

Vi har en hundras som sällan fryser, men 
allt är individuellt och har man en hund 
som fryser är det viktigt att man tar hänsyn 
till det. En hund fryser framför allt då den 
sitter still på ett kallt underlag. Har du en 
hund som lätt fryser, eller en äldre hund 
som börjar bli stel i leder och muskler, så 
skaffa ett bra täcke som till exempel kan 
användas i bilen innan och efter prome-
naden eller under en fikapaus i skogen. 
En isländsk fårhund fryser sällan om tassarna, 
men en del hundar är känsliga för skarsnö 
och har lätt för att riva upp sår på tassar/
trampdynor. Då är skor eller tasskydd ett 
utmärkt alternativ. Det är viktigt att man 
kontrollerar att skon inte sitter för hårt, 
tassen får absolut inte bli stasad (svullen).

Bor man i tätort så kan vägsalt ställa till 
problem. Saltet kan torka upp trampdynorna 
och orsaka små sprickor. Ett bra tips är att 
skölja tassarna efter promenader, det räcker 
oftast med ljummet vatten. Torka alltid 
tassarna noga efter promenader i fuktigt 
väder och titta efter röda missfärgningar 
och/eller dålig lukt som kan tyda på en 
svampinfektion. Blir trampdynorna torra 
och spruckna finns det olika sorters tassalva 
man kan smörja med. Fråga hos veterinären 
eller på djuraffären!

Ishalka kan orsaka olyckor, framför allt 
muskel- och senskador. Gå gärna med 

Fråga veterinär Elsa...

hunden kopplad 10 min i början på varje 
promenad så att den är uppvärmd innan 
den släpps lös. Samma gäller mot slutet 
av promenaden, avsluta med 10 min lugnt 
tempo.

Sist men inte minst – kom ihåg reflexer i 
vintermörkret! Både till hunden men även 
till dig själv!
Jag önskar er en underbar (olycksfri!) vinter 
tillsammans med era fyrfota vänner!

Elsa Gunnarsdóttir, veterinär
Mail: elsa_gunn@hotmail.com

Har du en fråga till Elsa? Maila gärna den 
till henne.

Elsa Gunnarsdóttir kommer från Island men är 
delvis uppväxt i Sverige. Hon är veterinär och 
tog veterinärexamen från Köpenhamns Univer-
sitet i maj 2010. Den isländska fårhunden lig-
ger henne varmt om hjärtat och hon har själv 
ett litet busfrö, Salka Valka “Aska”, som hon 
importerade från Island 2011.

Elsa d
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Den 15 september var det dags för en “islänningsträff ” i Sibbamåla, Blekinge. Vädret var 
inte riktigt på vår sida, vi visste inte om den mulna himlen skulle öppna sig och börja 
regna. Vi stod i valet och kvalet om vi skulle gå till en sjö, där hundarna kunde bada och 
leka fritt och ostört eller om vi skulle vara på den säkra sidan och gå till ett vindskydd 
med risk att det kunde komma folk och andra hundar. Vi tog chansningen att gå till sjön. 
Hundarna blev glada då de kunde bada och leka fritt. Med på “islänningsträffen” var 6 is-
landshundar och 4 andra kompisar till dem. Populärt var det även att smaka en korvbit när 
mattarna och hussarna hade grillat. Kort och gott, en trevlig eftermiddag i Sibbamåla med 
mycket bad, lek och bus, prat och mat för de tvåbenta, och vi hade turen att slippa regnet. 
Vi får tacka snälla Helena att vi fick komma!

Sara Kumlin
Mail: sarakumlin16@gmail.com

Lokal träff i söder...

Monika Nilsson, Tony Pettersson, Patrik Holmberg ,Marie Olsson, Sara Kumlin, Helena Isberg , Fredrik 
Grahn med lilla Matilda i bärsele och Johanna Beijer. Dessutom en massa glada hundar. Foto: Sofie Lund 

Sara
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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 50:-/
kull och 100:-/kull om du vill ha med en bild på valparna eller föräldrarna. Jag har även 
hand om omplaceringar av vuxna hundar och detta kan du också hitta information 
om på klubbens hemsida. Har du några frågor angående valphänvisning så tveka inte 
att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 
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Ny webansvarig 
i klubben!

Mitt namn är Jenny, 21 år gammal, och bor tillsam-
mans med 1½ år gamla Isheim Gerpla i Sollentuna, 
strax utanför Stockholm. Tillsammans tränar vi en 
hel del; lydnad, spår, agility, rallylydnad och freestyle, 
men än så länge är allt på just träningsnivå och för 
aktivering. Den tid jag inte spenderar aktivt med Ger-
pla hamnar jag oftast vid datorn och under flera år har 
jag fascinerats av bland annat hemsidor, och har börjat 
komma underfund med hur saker och ting fungerar 
och har nu blivit anförtrodd webbmaster-posten för 
klubben.

Klubbens hemsida kommer att få ett nytt utseende i 
början av 2014. Har ni frågor eller funderingar kring 
klubbens hemsida så ta gärna kontakt med mig!

Jenny Arvidsson, webansvarig SIFK
Mail: web@islandshunden.se

Jenny

Styrelsen tackar för detta mycket 
givande och roliga år!

Tack alla medlemmar som bidragit med sin tid 
och engagemang. Vi kan alla se fram emot ett 

gott nytt hundår med nya aktiviteter 
och spännande möten.

God Jul & Gott Nytt År! 
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I nästa nummer...

...handlar om hur det är att åka på hundutställning, 
hundars tandhälsa och rapport från årsmötet. 

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

Vi ses väl på årsmötet?

Nästa nummer kommer i mars!

På baksidan:
Julhälsningen kom från jultomtens hundar i år.
I pulkan sitter Tildras Ólga och framför
från vänster: Gimgölets Odda, Töfra Karma 
Gullbrá, Brytarsptezens Dúfa samt Tildra.
Ägare: 
Maria Hübinette
Foto: 
Elvira Hübinette

Avslappnad på utställning. Iskristallens Hekla väntar på sin tur 
tillsammans med matte Maria Babkin. Foto: Ingbritt Sannel
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Johanna Beijer
Möllekullavägen 127
294 93 Sölvesborg

Porto Betalt

Sverige

B

God Jul och Gott Nytt År!


