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Varje år kommer en upplaga av 4 nummer ut. 
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SIFK, Svenska Isländsk Fårhund Klubben
c/o Ulrika Bjursten-Gunnarsson
Vassbacken Mjöshult
504 96 BREDARED

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

Svenska Isländsk Fårhund Klubben är en 
specialklubb inom Svenska Kennelklubben 

samt medlem i ISIC, Icelandic Sheepdog 
International Cooperation.

På framsidan:

ISSN 1650-9897

Ishildurs Glittra står 
i den härliga vinter-
snön och spanar på 
vad matte gör.

Foto och ägare:
Maria Andersson

Medlemsavgift för 2015:

Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK

Medlem utanför Sverige: 376 SEK

Här kan du betala in din 
medlemsavgift: 

BankGiro: 156-9870

Från utlandet
BIC: SWEDSESS

IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544

Märk din betalning med: 
“Medlemsavgift 2015” 
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 
medlemsansvarige din

adressändring så att du får din 
tidning till rätt adress!
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Atla spanar i den vackra höstljungen. Foto och ägare: Lisa Silverberg 
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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.

- En ny omgång kläder har tryckts och skickats ut. Det blir en ny omgång inför 
årsmötet. Så vill du beställa kläder så har du på dig fram till den 8 februari att 
lägga din beställning. Läs mer på hemsidan och ta kontakt med Elisabeth och  
Göran Andersson på: shop@islandshunden.se   

- Kalendern för 2015 är färdigtryckt och kan beställas. Läs mer om detta i tidningen. 

- Hemsidan rullar på och det görs löpande uppdateringar av aktull info om 
kommande aktiviteter. Har du något du undrar över så kontakta Mi Lilja på: 
webb@islandshunden.se
Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan är till: SIFKmedlem2014

- Uppdateringar av informationen på hemsidan kring medlemshelgen sker 
löpande. Håll utkik! Under våren 2015 öppnar vi anmälan till helgen.  

Styrelsen 2014
Ordförande:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: ordforande@islandshunden.se

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

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

Kassör:
Johanna Beijer
070-730 33 72
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

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

Suppleant 2:
Tina Andersson
070-2087918
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:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: utstallning@islandshunden.se

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

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

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

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

Funktionärer i klubben...

Lycka! Bangsi tuggar på sin pinne ute på fjället. Foto och ägare: Karin Sundgren Brunnberg 
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Året närmar sig sitt slut och jag har nu gjort mitt första år som medlemsansvarig i klub-
ben. Det har gått fort, jag har lärt mig massor och det har varit väldigt roligt! Jag ser 
nu fram emot att börja nästa år med lite mer rutin i bagaget om vad uppdraget som 
medlemsansvarig innebär!
 
Att 2014 snart är slut innebär också att det är dags att betala nästa års medlemsavgift! 
Som vanligt skickar vi inte ut något inbetalningskort, utan vill ni ha en påminnelse att 
hänga på exempelvis kylskåpsdörren kan ni klippa ut talongen som finns i tidningen. 
Medlemskapet kostar som tidigare 300 kr, och ni sätter in pengarna på klubbens bank-
giro: 156-9870. Familjemedlemskapet kostar, också det som vanligt, 50 kr. Märk er 
betalning med Medlem 2015 samt ert namn och adress.
 
Det styrelsen diskuterat det sista angående medlemsantalet är hur vi ska lyckas få alla 
de som är medlemmar i vår Facebook-grupp att även bli medlemmar i klubben. Har ni 
kanske några förslag? 
 
Arbetet kring nästa års medlemshelg har redan påbörjats sedan en tid tillbaka, förbere-
delser för nästa års årsmöte och även arbete med rasmontrar på de kommande stora 
inomhusutställningarna (Stockholm och Göteborg). Det är med andra ord en hel del 
spännande aktiviteter på gång! I tillägg till detta hoppas vi såklart på att det bli lokala 
träffar runt om i landet. Vill ni ha hjälp med att anordna en lokal träff kan ni kontakta 
den som är medlemsansvarig i ert distrikt.

Har ni haft en lokal träff är det också jättekul om ni vill dela med er av era upplevelser, 
både i form av ord och bild, antingen på Facebook eller i tidningen!
Har ni tankar och funderingar, är det bara att höra av sig till mig!

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

Om medlemskap...
Nu närmar året sig sitt slut, en tid som vi gärna vill tänka på som glädjerik och rofylld 
men som för många djur kan vara nog så trist. Vi får hoppas på en så smällarfri helgtid 
som möjligt.

Detta är också en tid för eftertanke och tillbakablickar. Vad har hänt under det gångna 
året? Klubbarbetet har flutit på med möten via Skype en gång i månaden och vi har 
försökt förbättra och förenkla protokollshanteringen genom de digitala möjligheter som 
nu finns. Några nyheter för året har det också varit i arbetet. För första gången ordnade 
vi klubbutställning i samband med medlemshelg under 3 dagar då vi också lyckades få till 
ett KM i Vallning . En annan nyhet för detta år, fast den genomförs på det nya året, är vårt 
deltagande med monter i Göteborg på MY DOG. Vi stod också värdar för årets ISICmöte 
som ni kan läsa mer om på annan plats i tidningen. 

Vi lyckades genomföra mötet på bästa sätt enligt deltagarna. Det var ett stort stöd att 
vi i klubben hade Hans-Åke Spernes och May Britt Sannerholts erfarenheter av dessa 
möten att bruka oss av i planerandet och de engagerade sig mycket i både planering och 
genomförande. Stort tack! Som ni ser i artikeln om mötet fick vi också ett utmärkt stöd 
av SKK som försåg oss med en fantastiskt intressant föredragshållare utan kostnad för vår 
klubb. Två giganter inom samarbetet och i IF-världen slutar nu sitt ISIC executiv arbete, se 
bilder och text i artikeln, och det känns verkligen mycket ansvarsfullt att ha blivit invald 
som efterträdare. Att ersätta dem är naturligtvis egentligen omöjligt men vi som nu har 
fått det uppdraget kommer att göra vårt yttersta. ISIC handlar om samarbete över lands-
gränser, att se på våra hundar som en enda population, oavsett var de bor. Under året har 
jag försökt utöva sådant samarbete rent personligt genom att delta inte bara i vår egen 
medlemshelg utan även i den norska träffen, på Frya, och den danska, på Jesperhus. Jag 
berättar lite om mina intryck från träffarna på annan plats i tidningen, men jag vill här 
säga att jag tror att det är av stor vikt att lära sig mer om och av varandra och dessutom 
är det så roligt och stimulerande att få se alla dessa fantastiska isländska fårhundar! Så har 
ni möjlighet att åka på dessa träffar kan det varmt rekommenderas! I framtiden kommer 
det att finnas information om de olika ländernas aktiviteter på ISIC:s hemsida.

Jag önskar er alla en fin och rofylld helgtid tillsammans med era hundar, släkt och vänner!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 

N i n a

God Jul och Gott nytt år!
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En helgkurs på Svenska Herdeskolan hos Maud Grönberger hölls den 18-19 oktober. Vi 
var fyra ekipage som deltog med lite blandade erfarenheter av vallning. Men det som 
var nytt för oss alla var att använda klicker i vallningsträningen. Om man vill veta mer 
om detta med klicker och vallning så rekommenderar jag Mauds bok ”Herdeskolans, Väl 
kardat-Hälften spunnet” Gråbens förlag. Se även artikel av Cecilia Persson i detta nummer 
av tidningen. Under hösten har också vallning tagits upp på ISIC-mötet den 25-26. Under 
mötet togs ett beslut på att varje medlemsland under 2015 ska fundera över hur man skall 
arbeta med vallning inom rasklubben. Detta utvärderas och tas vidare under 2015 års 
ISIC-möte. De länder som idag har ett vallanlagstest skall ge sitt bedömningsunderlag till 
styrelsen inom ISIC så att de finns samlade där. Detta i akt och mening att så småningom 
komma fram till ett anlagstest som kan användas i samtliga ISIC-länder. De länder som 
idag har ett anlagstest är Amerika, Sverige, Finland samt Danmark. 

När det gäller anlagstest så har Vallningskommittén tillsammans med Ingbritt Sannel och 
Maj Britt Sannerholt från styrelsen haft ett möte där det diskuterades hur vi i Sverige 
skall fortsätta arbetet med ett nytt bedömningsunderlag och anlagstest. Beslut togs på 
att använda det underlag Cecilia Persson tagit fram som ett fördjupat test där man tittar 
på fler egenskaper inom vallning hos hunden. Detta underlag har Cecilia tagit fram utifrån 
forskning om arvbarhet kontra bedömning av anlag. Detta fördjupade test kommer att 
vara ett inofficiellt test men ett test som säger mer om hundens olika anlag för vallning. 
Det kommer att utföras i samband med kurs- eller träningshelg. Det innebär att den som 
bedömer hunden har sett den valla vid flera tillfällen under kursens gång. Ett kortar an-
lagstest som blir officiellt kommer i framtiden att anordnas av föreningen Kroppsvallarna. 
Denna förening tar tillvara samtliga kroppsvallande raser, dvs. de som inte vallar med eye. 
Man har som mål att bli den förening, direkt under SKK, som ska anordna anlagstest samt 
tävlingar i vallning för kroppsvallande raser. Till kroppsvallare hör också vår isländska 
fårhund så det kommer att gå alldeles utmärkt att anmäla sig till ett sådant test. 

SIFK har som ambition att till våra medlemshelger kunna tillhandahålla dessa kortare 
tester då vi har många hundar samlade på plats. Förhoppningen med det är att så många 
som möjligt gör ett anlagstest. Vill man sedan få ett mer djuplodat utlåtande/test samt få 
prova att valla med sin hund anmäler man sig till de helgkurser SIFK anordnar i samarbete 
med utbildade instruktörer.

Till våren kommer en helgkurs med möjlighet till fördjupat anlagstest att anordnas hos 
Ann Awes utanför Mullsjö. Hos Ann kommer vi också att ha vallning under medlemshelgen 
på fredagen och förhoppningsvis också det kortare anlagstestet. 

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

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Birgitta Broman, Norrköping
Caroline Eriksson, Katrineholm 
Eleonor Gidlund, Gideå 
Julia Hägg, Vällningby
Natasha Jarlstam, Hörby
Mariusz Kopiecki, Golina - Polen

Jon Lennström, Gävle 
Britt-Inger Lindeskow,  Karlstad
Jenny Lindström, Timrå 
Tomas Samuelsson, Höviksnäs
Axelina Skantz, Örnsköldsvik 
 
 

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

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

Om vallning...

M a r i e

SKK fyller 125 år och detta ska firas på 
Stockholmsutställningen i december.

Nya registreringsregler samt en ny DNA-policy har kommit.
Läs med om detta på SIFK’s hemsida under fliken “Klubben” och “SKK”.

Nytt från SKK!
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Kallelse till 
Årsmöte 2015
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Lördagen den 7 mars är det årsmöte för
Svenska Isländsk Fårhund Klubben

Alla medlemmar är välkomna till Hjällsta Byggdegård. 
Vi börjar kl. 12.00 med lunch och därefter blir det årsmöte. 

Efter detta blir det medlemsmöte med bl.a. samtal kring avel. 
Dagen avslutas med middag och trevligt umgänge.   

Mer detaljerad information som vägbeskrivning, boende i närheten 
samt detaljer om dagen finns på klubbens hemsida.

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 14 februari. Skicka in dessa per mail till 
sekreterare@islandshunden.se eller per post till: 

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

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 21 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.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
Kallelsen kommer även att ligga ute på klubbens hemsida och klubbens Facebook-sida. 
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Novemberbadaren Ishildurs Glittra. Foto och ägare: Maria Andersson 

Nytt om klubbshoppen!

Dags att beställa kalender för 2015! 

 
Kalendern är tryckt och finns att beställa i 

shoppen. Den kostar 80:- 

Det går bra att beställa kläder igen fram till den 
8 februari. Kläderna kommer att kunna hämtas 

ut på årsmötet eller skickas hem till dig om 
du inte kommer dit.

Det finns ett antal tidningar över från 2013 och 
2014. Dessa går att köpa för en billig pening. 

Alla kläder och andra saker finns att se på 
klubbens hemsida.

Det kommer fler nyheter till shoppen under början av nästa år. Har du något 
särskilt önskemål så hör av dig till Elisabeth och Göran Andersson som håller 

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

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

lokalt arrangemang. 
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Sista helgen i oktober arrangerade ISIC/
Executive det nittonde ISIC seminariet för 
isländsk fårhund. Denna gång i Sverige i 
samarbete med SIFK:s styrelse. Plats för 
seminariet var Salnö Gård på Väddö i 
Roslagen. 

Information och dagordning skickades ut 
från ISIC/Executive och som vanligt hade 
varje klubb haft möjlighet att anmäla viktiga 
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 
rasen. I dessa grupper förbereddes frågorna 
inför söndagens gemensamma möte där 
besluten fattas i ordförandegruppen. Från 
SIFK deltog Ingbritt Sannel, klubbens 
ordförande och May Britt Sannerholt som 
var SIFK:s representant i avelsfrågor. Efter-
som SIFK var värd för seminariet hade, som 
det alltid är, värdlandets styrelse möjlighet 
att vara med. Från styrelsen deltog Elisabet 

Idefelt och Johanna Beijer. Marie Lindström 
var med under lördagen.

Vad är ISIC?
För nya medlemmar i SIFK vill vi kort 
beskriva ISIC:s bakgrund. ISIC skapades 
1996 utifrån kunskapen om att den gen-
etiska variationen i rasen borde utökas och 
att länder där rasen var gott representerat 
behövde samarbeta kring detta. ISIC har 
även andra uppgifter som att skapa gemen-
samma 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)

Internationellt seminarium
för Isländsk Fårhund

och för en mycket intressant föreläsning.  
Tyvärr blev Pekka Olsson sjuk och kunde 
inte medverka. Vi fick istället lyssna till 
Brenda Bonetts föreläsning om Internation-
al Efforts to Improve the Health, Well-being 
and Welfare of All Dogs, International Partner-
ship for Dogs and DogWellNet samt Agria Dog 
Breed Profiles and Updates Icelandic Sheepdog 
2006-2011. Sammanfattningsvis kunde 
Brenda konstatera att ISIC har ett mycket 
gott och föredömligt internationellt samar-
bete samt att den isländska fårhunden är 
en generellt mycket frisk ras. 

Brenda Bonnetts föreläsning kommer i sin 
helhet finns tillgängligt på ISIC:s hemsida. 

Det internationella samarbetet
Förutom Sverige som hade möjlighet att 
delta med alla ledamöter, deltog Island, 
Norge, Danmark, Finland, Holland, Tysk-
land, Schweiz och USA. Antalet delegater 
var: Island 2, Danmark 2, Norge 2, Sverige 
2 + 3, Finland 2, Holland 2, Tyskland 1, 
Schweiz 1 och USA 2. Från ISIC/exec deltog 
Gudrun Ragnars Gudjohnsen, Svend Brandt 
Jensen, Wilfred Olsen och Katariina Jarkko.
Som inbjuden mötesordförande var den 
tidigare ISIC/exec medlemmen Hans-Åke 
Sperne. 

Internationell databas
Gudni Àgústsson, ansvarig för den inter-
nationella databasen, har studerat data-
vetenskap vid universitetet i Reykjavik och 
tillsammans med tre andra studiekamrater 
gjort ett examensarbete som har resulterat 
i en nätbaserad databas för alla isländsk 
fårhundsintresserade. I databasen kan du, 
förutom att se hundens ursprungliga reg-
istreringsnummer, namn, förfäder, syskon, 
avkommor, officiella resultat etc., göra 
testparningar och beräkna inavelgrad.Det 
arbetet som Gudni och hans 

Här följer kort några minnesanteckningar 
hämtat ur våra egna anteckningar. Full-
ständiga anteckningar med beslut kommer 
att skickas till klubbarna senare.

Öppnandet av seminariet
Seminariet öppnades officiellt lördag morgon 
av Gudrun Gudjohsen, ISIC/Executive, som 
önskade välkommen till det nittonde semi-
nariet, i år med nio av tio länder represen-
terade. Gudrun påminde oss om varför vi 
möts, för att gemensamt bidra till att den 
isländska fårhundens genetiska variation 
hålls högt samt sträva mot gemensamma 
rekommendationer och utvärderingsmet-
oder. Det är ländernas klubbar som är ISIC 
(Icelandic Sheepdog International Cooper-
ation). ISIC-samarbetet blir vad klubbarna 
gör det till genom att gemensamt arbeta 
mot samma mål.  ISIC /Executives 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.

Inledande föreläsning
Svenska Kennelklubben sponsrade oss 
med en föreläsning av Brenda Bonnett och 
Pekka Olsson. Vi vill tacka Svenska Kennel 
Klubben för ett mycket uppskattat bidrag 

Brenda håller sitt intreassanta föredrag
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stab har arbetat med har varit ett efterläng-
tat mål för alla uppfödare och vänner av 
rasen. Det är med stor förväntan och spän-
ning vi har sett fram emot dagen då data-
basen blir verklighet. En internationell da-
tabas för isländsk fårhund där alla hundar 
sedan stambokföringen började på Island 
samt alla registrerade hundar från övriga 
nio ISIC-länderna finns med. Databasen 
ägs av samarbetet (ISIC). Jörgen Meztdorff, 
DK, presenterade databasen och visade 
vad som går att göra där. Framöver är det 
klubbarna inom samarbetet som skall ans-
vara för uppdateringar av databasen. Varje 
klubb har utsett en administrator som in-
nan sista april varje år skall ha uppdaterat 
databasen med föregående års data som 
ex. födda valpar samt nya HD- och Ögon-
resultat. Mer information om hur vi kan 
använda den nya databasen kommer här i 
detta nummer av tidningen.   

Internationell Rasanpassad Avelsstrategi 
för isländsk fårhund
Flera länder är på gång med sina rasan-
passade avelsstrategier. Norge har en och 
Holland är på gång. Ett av våra kommande 
mål är att utarbeta en internationell rasan-
passad avelsstrategi. Det känns som vi är 
på gång och att vi kan börja så smått. SIFK 

presenterade ett förslag till en rasanpassad 
avelsstrategi för mentalitet och vallning. 
Den godkändes och kommer att bifogas 
de tidigare internationella rekommenda-
tionerna. Dessa finns tillgängliga på ISIC:s 
hemsida 

Rapport från ISIC:s vallningsgrupp
Cecilia Person (FIN) och Kathy Birnie (USA) 
hade i uppdrag från ett tidigare seminar-
ium, i Oslo 2012, att se över olika vall-
anlagsbeskrivningar/test som redan finns 
och utvärdera deras användbarhet på 
isländsk fårhund. Cecilias konklusion var 
då att det kan vara praktiskt att använda 
ett test/beskrivning som redan används 
av andra då det för närvarande inte är 
möjligt att använda samma test/beskrivn-
ing i alla ISIC-länder. Cecilia har till årets 
seminarium utarbetat ett förslag till en 
vallanlagsbeskrivning. Klubbarna har tagit 
del av anlagsbeskrivningen och kommer att 
fortsätta arbetet i respektive klubbar. 

Vit färg, avsaknad av pigmentceller i huden
Med bakgrund i en artikel publicerat i den 
vetenskapliga tidskriften PLoS One har 
forskare från SLU, Uppsala universitet och 
Broad Institute spridit nytt ljus över hur 
det kommer sig att hundar så ofta har vita 
tecken och hur kan det förklaras samt hur  
det bestäms  genetiskt. En sammanfattning 
av artikeln har publicerades på SKK:s hem-
sida. Vit färg hos hund beror på mutationer 
i MITF-genen. Denna gen har en avgörande 
betydelse för en normal utveckling av pig-
mentcellerna. Vita tecken på hund beror 
inte på att de inte kan producera pigment 
utan att de helt saknar pigmentceller i 
huden i de områden som har vita tecken.
Vi upplever att antalet hundar med mycket 
vitt ökar. Läser vi färgkapitlet i rasstand-
arden och ser till de två sista meningarna i 
förhållande till resterande texten i färgkap-

Deligaterna samlade i det fina koferensrummet

itlet så skapar dessa två meningar förvirring. 
Seminariets önskan är att Islands delegater 
tar med sig mötets synpunkter när de skall 
se över standarden. 

Dubbla sporrar
Vi enades om att väl utvecklade sporrar är 
typiskt för rasen men att bortfall av sporrar 
inte skall ses som ett allvarligt fel. Även 
dessa synpunkter bad vi de isländska del-
egaterna ta med sig till nästa översyn av 
standarden. Allvarliga fel bör endast om-
fatta sådant som påverkar hundars hälsa 
negativt eller påverkar hunden negativt på 
så sätt att den inte kan röra sig normalt eller 
hindar hunden från att leva ett långt och 
gott liv.    

Distichiasis
Hollands delegater meddelar att de är på 
väg att häva avelsförbudet på hundar med 
påvisat distichiasis. Istället för avelsförbud 
kommer det att vara OK att para med en 
individ som är fri. Vi välkomnar hävningen. 

Ländernas ordförande
I ordförandegruppen följdes samma dagord-
ning som vanligt. Vi fick en ekonomisk 
rapport och konstaterade att medlem-
savgiften räknas ut på samma sätt som det 
senaste åren. Alla klubbar betalar, i euro, 
en grundavgift på €50 och sedan en mindre 
summa, ca €1.20, för varje person som är 
medlem i klubben i december månad, för 
Sveriges del innebär det för 2014 en års-
avgift på €369, i SEK blir det 3404. Detta är 
det mest rättvisa sättet att beräkna avgift 
på som vi kunnat komma fram till i ord-
förandegruppen. De pengar ISIC förfogar 
över används för att möjliggöra för kom-
mittémedlemmarna att mötas och för att 
genomföra ISIC möten. Under året har ISIC 
mottagit en donation från Catalins minnes-
fond till ett värde av 10200:-. Detta är pengar 

som samlades in i samband med Catalin 
Westenheims bortgång och begravning 
och som nu kommer att användas till nytta 
för den isländska fårhunden. Ett varmt tack 
har framförts till familjen.

En ny databasgrupp
Vi talade mycket om hur vi kan ytterligare 
förbättra samarbetet mellan länderna och 
vi tillsatte en grupp som skall arbeta med 
alla datorfrågor, främst kring databasen, så 
att den kan bli ett gott verktyg och fungera 
väl i framtiden. Gruppen består av Gudni 
Àgústsson, Jörgen Meztdorff och Hans-
Tollef Bergan.

Vill hålla en ISIC festival
Vi beslöt också att starta arbetet med en 
”ISIC festival”. Första gången den blir av 
kommer att bli i Sverige 2016 i samband 
med att vi firar 25 år som klubb och ISIC 
firar sitt 20-års jubileum. Detta innebär att 
ISIC får ha hand om en av de dagar då vi 
träffas under medlemshelgen.

Ny sammansättning i ISIC/exec 
Ordförandegruppen utsåg Ingbritt Sannel 
till att ingå i ISIC/exec. ISIC/exec består 
nu av: Svend Brant Jensen (DK), Katariina 
Jarkko (FIN) och Ingbritt Sannel (SE).  Semi-
nariet avtackade Gudrun Ragnars Gudjohn-
sen för hennes engagemang 

Avtackning av Gudrun, Wilfred och Hans-Åke
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för den isländska fårhunden och för initia-
tivet till och vidareförandet av det interna-
tionellt samarbete i hela 19 år. Stort TACK 
till Gudrun för omtanken om rasen och för 
ditt outtröttliga engagemang. Wilfred Ols-
en tackades också av efter nästan lika mån-
ga år inom samarbetet. ISIC/exec. avtack-
ade även tidigare avtackade medarbetare i 
ISIC/exec. Dessa var: Hans-Åke Sperne som 
lämnade ISIC/exec. förra året och Arni Ey-
mundson som lämnade ISIC/exec. några år 
tidigare. Sist tackades Jan Ericsson för hans 
engagemang och som samarbetets revisor 
och för arbetet med Rules of Procedures 
for ISIC.    

Framtiden för ISIC
Vi behöver följa utvecklingen i rasen 
framöver och delegaterna behöver ta ans-
var för att utöka det internationella ar-
betet. Informationen till uppfödare och 
medlemmar bör utökas samtidigt som att 

kommunikationen mellan klubbarna och 
ISIC/Exec. behöver vara levande.

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

Vi i SIFK’s styrelse är mycket glada över 
årets seminarie och vi tycker att det blev 
mycket lyckat. Vi vill också tacka för den 
fina vistelsen vi hade hos Eva och Thore på 
Salnö Gård.

Ingbritt Sannel
Mail: ordforande@islandshunden.se

May Britt Sannerholt 
Mail: avel@islandshunden.se

Ingbritt 
 och May Britt

Deltagarna under ISIC-seminariet 2014 på Salnö Gård. 

ISIC’s hemsida: www.icelanddog.org

För tjugo år sedan köpte vi det som då kallades Björkhaga av Hedvig Eleonora och Oscars 
församling i Stockholm som sedan 1920-talet bedrivit koloni på gården. Byggnaderna 
var i det närmaste ruckel och vi har i många år ägnat oss åt att rusta. Nu kan vi börja se 
resultatet. Gården hade legat för fäfot i många år och vi önskade återställa till att vara 
ett småskaligt jordbruk. Tanken var hela tiden att kunna erbjuda gäster en så genuin och 
avstressande miljö som möjligt. I den tanken ryms varken storskalighet eller miljöpåverkan. 
Materialval har styrts av långsiktighet. All uppvärmning sker med biobränsle från egen 
skog. De första djur som kom hit var isländska vikingahöns (precis som hundarna en 
oblandad gammaldags ras). Trots besök av havsörn räv mink har de varit några kvar. Efter 
några år tillkom får och då allmogefår av typen Roslagsfår som är en utrotningshotad 
ras. De är goda slybetare och är bara hälften så stora som moderna får. Får vanligtvis ett 
lamm och är härdiga, friska och mycket tillgivna. Isländska hästar kom sedan, först två och 
sedan ytterligare en som fått två föl, så de bildar flock om fem. För att få det komplett 
kom islandshundarna Freyja och Deppla till genom goda vänner. De härstammar direkt 
från Island även om de är födda i Sverige. Freyja har valpat två gånger och valpen i andra 
omgången, Perla behöll vi, sanslöst bortskämd av mor och moster.
På vår hemsida hittar du mer om oss och vår gård. Du är alltid välkommen att höra av dig 
till oss! 

Hemsida: www.salnogard.se  
Mail: info@salnogard.se

Salnö Gård

Eva och Thore



20 21

Den 18-19 oktober hade vi en vallnings-
kurs hos Maud Grönberger i Osby som 
driver Svenska herdeskolan. 

Maud har skrivit två böcker om vallnings-
träning och det unika med hennes träning 
är att hon har börjat använda klickerträn-
ing i vallningen. Ni som har använt den 
metoden tidigare känner till att man an-
vänder sig av s.k. targets som man kan sända 
hunden till. Maud hade små plasttunnor 
som hon använde som target. Vi fick prova 
på att skicka hundarna runt en fålla med får 
med hjälp av att sätta tunnan ut åt sidan 
och successivt allt längre bort tills den står 
på andra sidan i förhållande till föraren. 
Fördelen med att använda klicker är att 
man jobbar med positiv förstärkning hela 
tiden istället för att ryta åt hunden när den 
gör fel vilket kan göra hunden osäker och 
uppstressad.

Träna på gäss
Vi människor fick också pröva att valla själva. 
Fyra gäss skulle drivas i serpentiner runt 
några koner, en mycket nyttig övning för 
att öva upp känslan för hur man ska styra 
hunden för att få djuren dit man vill. Dess-
utom hade vi några kommunikationsövnin-
gar mellan förare–hund där vi tränade på 
att få hundens uppmärksamhet och styra 
den dit vi ville enbart med kroppsspråket. 
Vi fick en hemläxa på lördagskvällen att 

se på film bl.a. med Monty Roberts, den 
kände hästtämjaren. Samma principer som 
används i natural horsemanship i kommu-
nikationen mellan häst och människa är 
giltiga mellan människa–hund och mellan 
hund–får. 

Olika vallningssätt
På söndagseftermiddagen när regnet 
tvingat in oss under tak så kom diskuss-
ionen mycket att handla  om våra islands-
hundars vallanlag. Det finns olika ideér 
om vad den medfödda vallningsinstinkten 
beror på och olika sätt att gruppindela 
vallhundsraserna efter arbetssätt. Dels 
kan man dela in dem i eye- och loose-eyed 
raser. Eye-raser är bordercollie och kelpie 
som vallar med en krypande stil och som 
stirrar på djuren så att de blir liksom hyp-
notiserande. Loose-eyed raser kallas också 
kroppsvallande raser och är alltså alla andra 

vallhundar som inte använder eye. Till denna 
gruppen får vi räkna islandshunden även 
om det lär finnas några enstaka isländare 
som har använt eye. Dels kan man också 
dela in hundarna i headers respektive heelers 
med vilket menas hundar som styr mot 
huvudena på djuren för att stoppa dem 
eller mot bakbenen. Sedan pratade Maud 
också om kontinentala gränsvallare kontra 
öhundar. På den europeiska kontinenten 
har det funnits rovdjur och vallhundar från 
detta område har mera vakt i sig, de har 
behövt skydda sina djurflockar och de har 
också använts för att patrullera gränser 
mot t.ex. åkrar. Öhundar kallas hundraser 
från Storbritannien där trycket från rovdjur 
var mycket mindre och fåren blev mindre 

hanterade och skyggare och därför krävde 
en hund som går ut i stora bågar och job-
bar på stort avstånd från djuren. Maud ville 

klassa islandshunden som en gränsvallare 
men samtidigt borde den också vara en 
öhund, det  finns ju inte mycket rovdjur på 
Island heller. Vi kom väl aldrig till någon 
slutsats i denna fråga, diskussionen får 
fortsätta.

Sen information inför kursen
Tyvärr hade förra numret av Islandshunden 
blivit försenat och inbjudan till kursen 
hade därför bara gått ut via klubbens Face-
booksida. Det kan vara anledningen till att 
vi bara var fyra deltagande ekipage på denna 
kurs men kanske var det tur så eftersom vi 
inte riktigt hade vädrets makter med oss. 
På lördagen var vädret någotsånär men på 
söndagen vräkte regnet ner och varken 
hundar, får eller människor tyckte att det 
var särskilt roligt att vara ute i regnet. Det 
blev tyvärr därför heller inte många bilder 
tagna. 

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

Lästips:
Väl kardat – Hälften spunnet, en bok om hur 
man kommunicerar med djuren. Av Maud 
Grönberger, Gråbens förlag 2012

Kan hunden bli bättre på att valla med klickerträning? 

Gässen vi vallade

Smilla och Tony var ett av ekipagen på kursen

Cecilia
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Vi hundmänniskor gillar att ge hundgodis som belöning i många olika sammanhang, i skogen, 
på lydnadsplanen eller på kvällspromenaden. Dessutom är många av våra islänningar 
tacksamt glada i godis (åtminstone min egen islänning) och lätta att motivera med en 
godisbit i handen. Mycket godis blir det ibland och därför tänkte jag bjuda på lite recept 
på eget hundgodis man kan göra själv. Recepten är hämtade från både internetsidor och 
”hemmarecept” och det är recept på allt ifrån hundkakor om man känner sig sugen på lite 
kakbak i höstmörkret till hur man torkar blodpudding, hjärta, lunga och annat hundgott 
till att bli praktiskt och lätthanterat träningsgodis.  

Tänk på: Alla hundar tål inte alla livsmedel så är din hund allergisk mot något livsmedel 
så uteslut dessa och gör om recepten efter eget huvud om hunden har någon allergi.

Torkad blodpudding
Tärna små bitar av blodpudding. torka på 100 grader i ugnen tills dom känns torra. Låter 
ugnsluckan stå lite öppen också under tiden. Sen förvaras dom i kylskåpet.

Torkat träningskött
Torka lamm och nöt lunga i ugnen. Skär i små bitar och lägg på en plåt och torka på 50 
grader under natten eller till dom är helt torra. Finns det kvar en fuktig kärna så frys in 
och ta fram efter behov annars möglar det. Perfekt godis som inte ger många extra 
kalorier, luktfritt och hundarna är tokiga i det.

Kokt, fryst kycklinglever och kycklinghjärta
Använd kycklinglever eller kycklinghjärta. Skär i småbitar och koka i ca. 10 min, ska anta 
en brungrå ton ej vara rosa inuti. Stoppa sedan i frysen, älskas av de flesta hundar. 

Levergodis 
Ta en rejäl bit lever, skär i småbitar och lägg i långpannan. Pudra över lite vitlökspulver. 
Låt leverbitarna torka i ugnen på ca 75 grader i minst 4h eller över natten. Förvara det 
färdiga godiset i en burk med lock i kylen. 

Gör hundgodiset själv!

Här kommer lite recept på mer avancerad bakning av hundgodis. Recepten är tagna 
från www.latinostassar.se Titta under fliken “Hundgodis”, där hittar du fler recept.

Leverskorpa
500 gram lever
3,5 dl Filmjölk
4 dl grahamsmjöl
0,5 dl vetegroddar
0,5 dl linfrö
1 tsk bikarbonat
2 mak brödsirap

Favoritkex
4dl grovt rågmjöl
1dl vetemjöl
1dl rågkross
1 ägg
1,2 dl mjölkpulver
100 gr mjukt margarin eller smör
1-1,5 dl kokt mald lever (kan rivas på rivjärn eller köras i mixer)
1-1,5 dl rivna morötter
1/2 tsk salt 
1 tsk socker 

Mumsbitar
7 dl filmjölk
3 dl keso
125 g margarin
3 msk honung
1/2 tsk salt
1-2 liter vetemjöl
grovt vetekli

Hundkakor
5 dl vetemjöl
2 tsk socker
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
3 dl krossad hundmat 
2 ägg 
1 dl mjölk 

500 gram lever kokas först tills den är genomkokt, mixas sedan i 
mixer tillsammans med 3,5 dl filmjölk. Blanda sedan i resten av in-
gredienserna i en stor skål, rör dem tills det är en jämn smet. bred 
ut smeten i en långpanna på bakplåtspapper .Grädda längst ner i 
ugnen i 125 grader i ca:1.5 timmar. Låt kakan kallna under hand-
duk. Skär sedan i lagom stora bitar, bitarna kan frysas in och tas 
upp vid behov. Garanterat den bästa godisbit din hund har smakat!

Blanda samman alla ingredienser. Knåda till en slät deg. Kavla 
ut på en bakplåt. Skär rutor av önskad storlek och sära dem 
något från varandra. Grädda i 45-60 minuter i 150grader. Låt 
svalna på galler  Lovar vovven kommer att älska dom! 

Sätt på ugnen på 275 grader. Blanda ingredienserna väl. Tillsätt 
så mycket vetekli att degen blir blank och lättarbetad. Baka ut 
till ca 1 cm tjocka länger. Skär längderna i 3-5 cm långa bitar. 
Grädda tills kexen blivit ljusbruna. Torka efteråt i svag värme (ca 
100 grader) tills kexen känns lätta (ca 2-3 timmar). Ju längre tid, 
desto hårdare kex.

Blanda allt och rör om tills det blir en deg. Om det är för 
kletigt, häll i mer mjöl. Och om det är för tort, häll i mer mjölk. 
Ta fram en plåt och lägg kakorna på plåten i den storleken du 
tycker är lämplig för hunden och i den form du vill. Sätt in 
plåten i ugnen på 200 grader. Ge bara hunden en kaka när den 
har varit duktig som belöning.
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Och en hundtårta som avslutning!

Du behöver:
5 dl uppblött torrfoder eller hundmat på burk.
5 dl kokt ris/pasta.
Några bitar av råa morötter.
Gröna ärtor
Hundgodis
1 köttbulle

Gör så här:
1. Blanda det uppblötta torrfodret eller burkmaten med riset/pastan i en skål.
2. Häll ner det i en sockerkaksform.
3. Vänd formen fort uppochner på ett fat.
4. Garnera med morotsbitar, ärtor och hundgodis
5. Sätt en köttbulle på toppen.

Hoppas ni testar några av dessa recept! Tanken är att detta skall följas upp till nästa nummer 
med en ”provsmakning” där hundarna får säga sitt om dom olika recepten. 

Vi ses i nästa nummer!

Janna Lofvars
Mail: lofvarsjanna@gmail.com

Janna och Birna

VWW-14 FIUCH SUCH NUCH 
DKUCH C.I.B KBHV-09 KBHV-10

 NORDV-10 SV-11 NO V-12 SE V-12 
DK VV-13 NO VV-13 

NO V-13 SE V-13 KBH V-14 KBH 
VV-14 

Ástvinur Fengur
Född: 2005

Grattis till matte Ulrika Bjursten 
Gunnarsson och husse 

Kent Gunnarsson!

Svenska World Winner-hundar
FCI World Dog Show i Helsingfors 2014

Stort Grattis!

Bästa Veteran och Bäst I Rasen - Ástvinur Fengur

CACIB vinnare - Sunnusteins Islandsgosi

WW-14
SUCH NUCH FIUCH 

Sunnusteins Islandsgosi
Född: 2012

Grattis till ägare Maria Schinkler 
samt fodervärdarna 

Kicki och Börje Josefsson!
Handler var Linda Björk Jónsdóttir

Kicki, Börje, Linda och Maria tillsammans med “Gosi”.
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Att använda nosen ligger i alla hundars 
naturliga instinkt och även då de är fram-
avlade för helt andra ändamål tycker de 
flesta hundar att det är roligt och har ofta 
en naturlig fallenhet för det.  

När hunden arbetar med nosen måste de 
koncentrera sig på sin uppgift vilket gör att 
de under nosarbete använder både kropp 
och knopp. Genom att lägga in nosaktiv-
ering under de vanliga promenaderna låter 
vi hunden inte bara bli trött fysiskt utan 
även mentalt vilket ger en lugnare hund 
som är mer tillfredställd.

Vertikal träning
Här tänkte jag tipsa om vertikal nosaktiv-
ering – att få hunden att söka sig uppåt och 

inte bara på marken. Med min hund brukar 
jag gömma godis i allt från träd till snö-
gubbar och sedan låta honom söka. Här 
tänkte jag använda ett träd som exempel. 
Som ett första steg för att få hunden att 
förstå uppgiften kan du visa en godisbit för 
hunden och lägg den sedan i noshöjd i ett 
träd (tryck fast den bakom en bit bark) och 
säg sedan sök, varsågod eller något annat 
kommando som känns bra. Att hitta godis-
biten blir sedan direkt belöning av nosar-
betet. Öka sedan svårigheten gradvis med 
fler godisbitar vartefter i olika höjder och 
runt hela trädet. Nästa steg kan vara att du 
lägger ut godisbitarna när hunden inte ser 
och så småningom lägga i flera träd bredvid 
varandra. Denna övning går att variera och 
försvåra i oändlighet samtidigt som den är 

enkel att göra under sin vanliga promenad. 
Tips på andra ställen än träd är att gömma 
i snön på en snögubbe, på en parkbänk, 
på och runt stenar – bara fantasin sätter 
gränser! 

Att stå på bakbenen  
Att lära sin hund lite onödiga trix är roligt 
och givande – för både dig och din hund! 
Genom att träna in trix så gör du något 
praktiskt med din hund vilket stärker både 
er relation och er kontakt till varandra. 
Att stå på bakbenen kanske kan tyckas 
som något totalt onödigt, men i vissa av-
seenden är det ett riktigt bra trix att träna 
med sin hund.  Det stärker hundens lår-
muskeler och balans samtidigt som det trä-
nar hundens koncentration och uthållighet 
(var dock försiktig med gamla hundar samt 
hundar med led och höft besvär).   

Att börja
Börja med att hålla en liten bit godis fram-
för hundens nos, för sedan biten uppåt 
och lite bakåt så hunden behöver lyfta sina 

framben. När hunden gör detta ge godiset 
och belöna! Lyft sedan biten högre och 
högre upp innan hunden får sin belöning. 
Så småningom får inte hunden sin belöning 
fören den står och balanserar på bakbenen. 
När hunden väl kan balansera på bakbenen 
kan du lägga in ett kommando, tex stegra. 
Denna övning kan man försvåra genom att 
hunden ska kunna utföra trixet genom endast 
ett kommando, att stå länge på bakbenen 
eller kanske till och med snurra runt eller 
gå på bakbenen. Börja träna hemma i lugn 
miljö på ett bra underlag som inte glider 
och när det fungerar där så testa ute under 
promenader eller med störning av andra 
människor runt omkring.

Lycka till och glöm inte att det ska vara 
roligt att träna! 

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se 

V
E
R
T
I
K
A
L
T
 nosjobb

Aktivera din hund

Mi 

Ullälvas Sámur Kári och matte Mi.
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Det finns många olika ögonsjukdomar hos 
hundar. Hos den isländska fårhunden finns 
idag inte några större kända problem. SIFK 
rekommenderar att ägare och uppfödare 
ögonlyser. Varför då?
  
Som i ett led för att samla in information 
om den isländska fårhunden rekommen-
derar SIFK sina medlemmar att ögonlysa 
sina hundar. Detta är för att säkerställa den 
goda hälsan även i framtiden hos rasen. 
Katarakt är en av de vanligaste sjukdomarna 
hos hundar. I RAS, Rasspecifik avelsstrategi, 
för isländsk fårhund kan vi läsa om hur 
katarakt tas upp:

”Katarakt 
Katarakt eller grå starr kan uppträda hos valpar, 
hos vuxna relativt unga hundar samt hos äldre 
(gamla) hundar. Katarakt kan i svårare fall 
leda till blindhet. Katarakt hos äldre hundar är 
”naturlig” på grund av linsens åldrande. Skulle 

den uppträda hos yngre hundar kan den vara 
sjuklig och ärftligt betingad. 

Arvsgång 
Katarakt kan ha många olika former men 
nedärvningen antas följa någon av följande 
nedärvningsmodeller; dominant, enkel recessiv 
eller polygen recessiv. Samtliga former av arvs-
gång kan förekomma, olika för olika hundraser. 
Vi vet inte om katarakt inom isländsk fårhund 
är ärftligt betingad. Om så är fallet, är den i 
alla fall inte av dominant typ. 

Frekvens 
Andelen anmärkning på ögon - total katarakt 
och övrig partiell katarakt - för perioden 1994 - 
2002 är 5,03% av 159 ögonlysta hundar . Under 
2001 registrerades ett nytt fall av total kata-
rakt och 2002 registrerades ytterligare ett fall 
av övrig partiell katarakt. Första fallet av total 
katarakt kom 1994 och ytterligare ett 1995. 
Åren 2000 och 2001 visar en markant nedgång 

i antalet lysta hundar medan 2002 visar på en 
tydlig ökning av ögonlysta hundar jämfört med 
de två föregående åren. Orsaken till att Svenska 
Isländsk Fårhund Klubben rekommenderar 
ögonlysning är att få situationen statistiskt 
säkerställd. 

Avelsrekommendationer 
Ögonlysningsresultat skall vara känd för att 
avelshänvisning skall ske. Svenska Isländsk Får-
hund Klubben rekommenderar att ögonlysnings-
resultatet är ua för hundar som skall användas 
i avel. Möjligheten till att göra en korrekt 
bedömning gällande arvsgång hos isländsk får-
hund ökar med antalet ögonlysta hundar. Det 
är därför viktigt att inte bara avelsdjuren och 
släktingar ögonlyses utan en så stor slumpmässig 
vald andel av rasen som möjligt. 

Målsättning 
 -Verka för att en så stor andel av den svenska 
populationen som möjligt ögonlyses. 
 -Verka för att få en så stor andel hundar ögon-
lysta så att Svenska Isländsk Fårhund Klubben 
får ett gott underlag att utreda eventuell arvs-
gång av katarakt inom rasen. ”
 
Detta är ett utdrag ur RAS som antogs 
2004-02-01. En revidering pågår just nu 

och en mer aktuell redovinsning av det 
aktuella läge kring ögonstatus i Sverige 
kommer i nästa nummer av tidningen.

SKK’s rekomendationer
SKK, Svenska Kennelklubben har rekommen-
dationer kring att ögonlysa, här är det då 
särskillt viktigt ur avelsynpunkt:

”Resultat av ögonundersökningar registreras 
centralt för samtliga raser. För officiellt under-
sökningsresultat krävs att hunden är id-märkt. 
Endast veterinärer med speciell kompetens får 
utföra ögonlysningen. För vissa raser krävs att 
båda föräldradjuren är ögonundersökta för att 
avkomman ska registreras hos Svenska Kennel-
klubben. Undersökningen ska vara utförd inom 
ett år före parning.
För information på rasnivå, se gällande regist-
reringsregler.”

Vad är då katarakt och varför är det så 
viktigt att det upptäcks? 
Katarakt är den medicinska termen för grå 
starr och innebär att ögats lins grumlas. 
Det kan uppstå när som helst under hundens 
liv. Linsen som normalt är helt genomskinlig 
hjälper till att bryta ljusstrålarna som faller 
in i ögat. När några enstaka små grumlingar 

Ögonhälsa 
-En viktig fråga i längden!

Ett öga i gemonskärning. 
Här syns linsens placering 
tydligt.
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förekommer kan ärftlighet ofta ej bedömas, 
utan hunden måste ögonlysas igen ett år 
senare. Katarakten kan uppstå i olika delar 
av ögat och är därför namngivna därefter; 
bakre polär katarakt, total katarakt, främre 
Y-sömskatarakt och övrig partiell katarakt 
(övriga typer av katarakt är registrerade 
hos SKK som övrig partiell katarakt om de inte 
faller under tidigare uppräknade varianter). 
För att kunna ställa diagnos måste hunden 
ögonlysas, vilket en veterinär med särskild 
ögonkompetens gör med hjälp av en spalt-
lampa. Katarakt syns i de allra flesta fall endast 
vid en ögonlysning, förutom vid total katarakt 
som kan ses med blotta ögat. Total katarakt 
ger synnedsättning eller blindhet på det 
drabbade ögat. 

Ärftlighet
De flesta katarakter är ärftliga, men orsak-
erna till grumlingen av linsen kan vara flera. 
Ur avelssynpunkt är det bara de medfödda 
och misstänkt ärftliga varianterna som är 
av intresse. De icke ärftliga orsakerna kan 
vara, virussjukdomar hos den dräktiga 
tiken, ämnesomsättningsrubbningar, slag 
mot ögat, infektioner och bristsjukdomar. 
Om man upptäcker ögonförändringar hos 
en hund som är över 7 år och som före det 
har ögonlysts och varit frisk brukar man 
tala om senil katarakt, men då måste 

hunden ha varit undersökt och frisk åren 
innan upptäckten av den senila katarakten 
för att man ska kunna bedöma den som av 
icke ärftlig art. Den här typen av katarakt 
är medfödd, har bildats under fosterstadiet 
och kan bero på störningar i livmodern under 
dräktigheten såsom; infektioner, förgift-
ning eller olämplig utfodring.

Ögonproblem hos isländsk fårhund
Utgår man från den statistik som idag finns 
kring ögonesvär hos den isländska fårhunden 
kan man se att det är få individer som har 
problem med ögonsjukdomar. Enligt Agrias 
egen statistik över antalet anmälda veteri-
närbesök gällande just ögon så kan man se 
att den vanligaste typen av skada på ögon 
är en förvärvad skada. Det kan t.ex. handla 
om skador kring ögat eller på hornhinnan. 
Detta känner säkert många hundägare 
igen eftersom att vi vet att våra hundar är 
mycket aktiva ute i skog och mark. Vi kan 
också, som sagts innan, konstatera att 
rasen är mycket frisk i förhållande till andra 
hundraser. Därmed är denna fråga inte fullt 
utredd och SIFK vill fortsätta att upp-
mana dig som hundägare att ögonlysa 
och rapportera in resultatet sill SKK. Detta 
för att vi i framtiden ska ha en bra infor-
mationsbas att stå på och för att vi fortsatt 
ska kunna ha en friska och sunda isländska 
fårhundar. 

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

Mer om ögonhälsa  
i nästa nummer! 

Total katarakt syns utan att man behöver ögonlysa.

May Britt

Vi drog igång årets tävlingar i slutet av april på lite skakiga ben efter sjukdom och opera-
tioner för min del. Med pålitliga och bussiga hundar gick det alldeles utmärkt. Vi deltog 
på olika tävlingar fram till juni då vi tog ett längre sommaruppehåll fram till slutet av 
augusti. Då valde jag att äntligen flytta upp Isa till klass 3 som hon varit klar för i över 
ett år men av olika skäl hade jag valt att vänta. Debuten gick absolut över förväntan, i tre 
av fyra lopp fick vi pallplaceringar och kvalificeringspinnar till SM. Höstens tävlingar gick 
fortsatt fint för båda hundarna. Edda plockade någon pinne till i klass 2 och har nu ett par 
kvar innan även hon är klar för klass 3. Vi hann med att tävla KM i oktober på DTBK som är 
vår hemmaklubb. Där vann Isa stort, följd av Edda på en andra plats, detta sammantaget 
bland alla hundar i alla storleksklasser. Duktiga islänningar!

Vi avslutade årets tävlande i slutet av november inomhus med DM för Stockholmsdistrik-
tet. Där placerade sig båda hundarna på fina platser individuellt. Största glädjen var dock 
att det lag som vi tävlat och vunnit med på DM 2013 lyckades försvara titeln och vann DM 
även 2014! I lagagility tävlar fyra ekipage tillsammans. Det gäller att som alltid i agility att 
vara så felfria som möjligt på så snabb tid som möjligt. Minst tre av fyra ekipage måste 
klara banan, annars blir hela laget diskvalificerat. Otroligt nöjda och glada fick vi ta med 
oss pokalen och vandringspriset tillbaka till klubben där det får stå ännu ett år. 

Vår stora satsning inför 2015 blir i lag. Både Ísafold och Edda kommer att ingå i ett lag 
som har som mål att ta sig till SM 2016! Så när kvalperioden (1/5-2015-30/4-2016) startar, 
hoppas jag att vi är i god form och taggade till tusen. Det lär helt säkert även bli en del 
individuellt tävlande under året. Aldrig är jag och hundarna så lyckliga som när vi jobbar 
tillsammans. Att träna och tävla agility med mina bästa vänner är ett riktigt lyckopiller!

Anita Fredin
Mail: anitafredin@hotmail.com

På prispallen Meester Ridge Ísafold “Isa” och Icetops Irpa “Edda”

Anita, Isa och Edda

Agilityåret 2014 med 

Ísafold och Edda
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Även i våra grannländer hålls det stora årliga 
medlemsträffar. Det är en upplevelse och 
väldigt inspirerande att åka på dem. 

Två gånger i år har vi packat in våra hundar 
i bilen och med takboxen full gett oss ut på 
spännande äventyr i nordiska grannländer. 

Först till Norge
Första resan gick till Norge 6-7-8 juni. Där 
deltog vi i Fryaträffen och den Norska special-
utställningen. Det bästa är nog när man 
kommer fram till den platsen och får se alla 
hundarna och deras ägare som samlats och 
har det trevligt tillsammans. Fredag kvällen 
var det grillning tillsammans, en mycket 
uppskattad aktivitet, inte minst av hunda-
rna som alltid lyckas få smaka en och an-
nan godbit. I år hade vi extra roligt då vi 
fick möjlighet att umgås lite extra med två 
av Idunns valpar från våren som kom dit 
och vi kunde glädja oss åt att se dem leka 

ännu en gång. Runa bor ju i Norge numera 
och Rune hade kommit med sin familj från 
Värmland. Lördagen bjöd på ett fantastiskt 
väder och mina nyinköpta regnkläder ut-
sattes för ett verkligt eldprov när vi skulle 
gå runt och försöka klara tipspromenaden. 
Det var faktiskt svårt att ens få papperet 
att hålla ihop i regnet den korta stund som 
behövdes för att markera svaret. Att svara 
var dessutom väldigt svårt ska ni veta, att 
klara en tipspromenad på ett främmande 
språk, alltså norska som vi förstår alldeles 
utmärkt, visade sig vara nästan omöjligt i 
vissa fall eftersom det också krävdes kul-
turell kunskap, som vad bakverk vi inte 
visste namnet på kunde innehålla osv. 
Nyttiga erfarenheter för att förstå de som 
är nya i vårt land t ex. På kvällen deltog vi 
i ett medlemsmöte, en i mitt tycke god idé 
att ha medlemsmöte kvällen innan klubb-
utställningen. Vi var många medlemmar 
som kommit och vi kunde avhandla klubb-

frågor i lugn och ro. Ja vi är sedan många 
år medlemmar i Norska och Danska klubb-
arna om någon undrar.

Utställningsdagen i Norge
Dagen efter mötte vi en stålande sol och 
det var ju väldig tur då det var utställn-
ingsdag. Vi hade turen med oss på andra 
sätt också, det gick fint för vår lille Rune 
som blev bästa valp och syster Runa fick 
fin kritik hon med. Allra bäst var ändå den 
fina stämningen och att vi fick se många 
hundar samlade och fick prata hund med 
många olika vänner och bekanta innan vi 
vände hemåt igen, det tog oss lååång tid 
men vad gör väl det i den ljuvliga nordiska 
försommarnatten.

Den danska träffen
Väldigt många fler hundar fick vi faktiskt se 
när vi kom till den danska träffen på Jesper-
hus i närheten av Nyköbing Mors på Jylland. 

Enligt arrangörerna var där 172 hundar och 
237 personer som samlats där 5-7 septem-
ber. Det lär vara VÄRLDSREKORD? En helt 
fantastisk plats är det med en blomster-
park som vi paraderade igenom på lördagen. 
Även den lördagen var en regndag, men 
det struntade vi faktiskt i och njöt av hundar 
och blomsterprakt. Det började dock med 
utställning för vår del på fredagen och vi 
kunde glädja oss åt att vår Idunn placerade 
sig som tredje bästa Champion och på en 
hedrande 6 plats totalt bland alla dessa 
vackra tikar, det var ca 50 tikar vill jag minnas. 
Idunn spanade också efter snygga herrar 
och hon hittade nog minst en som hon 
kunde tänka sig bilda familj med i fram-
tiden, sa hon. Roligast för henne var nog 
ändå att få prova på vallning och få sina val-
lanlag bedömda. Detta gjorde vi i hällande 
regn och dundrande åska men det bekom 
henne inte alls utan hon visade mycket 
goda anlag. Man kunde delta 

Att åka på TRÄFF!
En samlingsbild på de som var med på den danska medlemsträffen.
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i så mycket annat, rally, agility och andra 
prova på aktiviteter men vi valde att ta det 
lite lugnt mellan varven och gosa lite i vår 
fina stuga som vi hyrt på området och prata 
hund med alla möjliga vänner där. Det är 
det som är det bästa med träffar, just att 
man hinner med att samtala med andra IF- 
älskare.

Äter god mat tillsammans 
Något speciellt med de danska träffarna är 
den härliga stämning som finns när man 
samlas i det stora partytältet för gemensam 
frukost, eller morgonmat, som det heter 
där. Tänk er härligt gott färskt bröd, t. ex. 
danskt rågbröd och god ost och sedan den 
sista smörgåsen med en eller två bitar tunn 
choklad på, ja ni läser rätt. Det finns både 
mörk och ljus choklad att välja på. Säkert 
inte särskilt nyttigt men det är en perfekt 
avslutning på frukosten till sista slurken kaffe! 
Så har vi då den goda mat som serveras 
på kvällen när man har prisutdelning och 
det enorma lotteriet. Alla tar med priser 
och nästan alla vinner också något. Själva 
lottdragningen är ett evenemang bara det, 

det kan ej beskrivas, det bör ses och 
upplevas!

Det danska upplägget
I Danmark har man så en annan typ av ut-
ställning som kallas Klubcup och där tävlar 
alla men indelade i olika klasser och olika 
heat, 4 hundar i varje, vinnarna i de olika 
heaten går så vidare och möter andra vinnare 
och så har man till slut en vinnare i varje 
kategori, från ”barnehage” kategorin som 
är de allra yngsta upp till ”professorsklass” 

som är våra championhundar. Man får inga 
skriftliga omdömen och tävlingen pågår i 
två ringar först parallellt, hanar i en, tikar 
i den andra. Det går ganska fort trots att 
väldigt många hundar är med och på slutet 
återstår en hane och en tik i kategori som 
deltar i stora finalen. I år fick Idunn och 
Geira en inteckning var på väg mot Club-
championat, det kändes verkligen som en 
stor framgång!

Men det är som sagt inte främst för tävlandet 
vi åker på träff utan just för det namnet 
säger, vi träffar andra och det är otroligt 
roligt och lärorikt och stimulerande. Vi 
funderar på att utvidga vårt resande när jag 
nu snart blir pensionär och då hoppas vi på 
fler träffar i andra länder också. Kanske ses 
vi på någon av dem om ni blivit inspirerade 
att delta?

Ingbritt Sannel
Mail: ordforande@islandshunden.se

Prisbordet på den danska medlemsträffen.

Ingbritt 

Vill du komma på den 
svenska medlemshelgen 2015?

Läs mer om detta på 
klubbens hemsida!Vallanlagsbedömning på den danska träffen. 

Lite regn i Danmark hindrade inte aktiviteterna.
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islänningar som har en lite kortare päls. Liksom selar, halsband och reflexer så finns det 
en mindre uppsjö av reflextäcken. Allt ifrån regn/fodradetäcken med reflexer till tunna 
som endast är tänkta som just reflexer. De flesta modeller fungerar fint för våra hundar, 
men om Mia skulle rekommendera någon så är det Hurttas Polarväst då den har en bra 
passform för våra hundar samt håller pälsen i schack, den har dessutom ett visst skydd 
mot väta. Även reflexkoppel är rekommenderat, det finns både med insydd reflex och 
reflexbitar som är tänkta att fästa mellan halsbandet och sitt vanliga koppel. 

Avslutningsvis tipsade Mia en lampa som kan lysa eller blinka som man kan fästa i hundens 
halsband eller med fördel i en sele. Här finns det många märken och modeller, men hon 
slog ett slag för orbiloc safety light. Dom är lite dyrare men har tre års garanti samt en 
synlighet upp till 5 km. 

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Under årets mörkaste månader är det extra viktigt att synas när man är ute och går, och 
inte bara vi utan även våra hundar. Ibland är det dock svårt att veta vad som är bra och 
vad som passar till just sin hund. 

Jag träffade duktiga Mia Dahlberg på Grizzly Zoo som tog sig tid och gick igenom deras 
reflexsortiment och lyfte särskilt fram några produkter som hon tror passar våra hundar 
med sin semilånga päls extra bra. Vi började med att titta på halsband. Alla vanliga hals-
band och selar finns att köpa med reflexdetaljer, vissa har även extra tydliga reflexer 
samt lampdetaljer. Exempelvis har Rucka ett halsband som lyser och kan blinka i två olika 
hastigheter, detta fungerar dock bäst om man har en hund med ljusare och helst lite kor-
tare päls. När det kommer till halsband och selar som endast är tänkta som reflex så rek-
ommenderar Mia märket Boett, framförallt för att deras reflexer inte stelnar och spricker 
samt som ett extra plus är det ett svenskt familjeföretag. Även dessa passar dock bäst de 

Reflexguide!
Liten

Utan reflexer syns man dåligt. Här är Ullälvas Sámur Kári helt utan reflexer och 
Isheims Gerpla med sin orbiloc safty light.

Ullälvas Sámur Kári med reflexväst samt koppel och halsband med små ”insydda” reflexer. (ej tagen med 
blixt, endast upplyst med skärmljus från mobil för att aktivera reflexerna)

Nu är det dags att skicka in resultaten till ”Årets Isländska fårhund 2014”!

Grundkrav för kvalificering är: 
Genomgått MH eller BPH. Startat  på vallanlagsbeskrivning eller vallnings-prov. 
Dessa prov/test behöver endast göras 1 gång och kan tillgodoräknas varje år.

Övriga årliga resultat: 
2 utställningsresultat + 2 till 4 lydnadsprov, bruksprov, vallningsprov, 

viltspårsprov, tjänstehundsprov, rallylydnad eller agilityresultat. 
Dessa resultat skall vara från 2014.

Resultaten ska vara från officiella tävlingar förutom 
SIFK:s Klubbmästerskap som också får räknas med.

Skicka en lista på de resultat du vill tillgodoräkna dig. Finns resultaten på SKKs 
hunddata räcker det med listan annars behöver du skicka med kopior på resultaten.

Om du vill läsa statuterna för priset så finns de på hemsidan.

Senast den 15 januari ska resultaten vara Kristina Berggren tillhanda.
Adress: Hagaberg, Norrsätter, 641 96 Katrineholm.

Mail: kristina@largos.se

Mi 

Årets Isländska fårhund

Vi vill utlysa en tävling! 
Ta en bild på hur bra din hund syns i mörkret 

och mejla den till ”tavling@islandshunden.se”. 
Vinnande bidrag får ett litet pris sponsrat av 

Grizzly Zoo samt sin bild publicerad i nästa numer av tidningen. Lycka till!
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20140808-20141118

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE17685/2013 Gimgölets Yrsa T HD grad A Brytarspetzens 

Dyggur Pratason 
Gimgölets
 Rökkvadis

SE51550/2013 Vestanvindur 
Bibi Samurtochter 

T HD grad A Ari-Samur Fra 
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda Vikings-
dottir

SE65223/2010 Angi T HD grad A Drengur Gålåbergets
Dimma

SE51547/2013 Vestanvindur
Björk Samurtochter 

T HD grad A Ari-Samur Fra
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda Vikings-
dottir

SE10774/2013 Nóis Örk Gritt H HD grad B Aslan Wadsteinas
Wina Viol

SE48352/2012 Villingur H HD grad B Smårsgården
Moldi 

Vebjörg

SE19933/2011 Nóis Örk Eifur H HD grad B Elduris Dropi Nóis Örk 
Leista

SE24660/2010 Äppledalens Bella T HD grad B Vaskurs Moggi 
Flibbisson

Äppledalens
Tinka

SE48353/2012 Vaeni H HD grad C Smårsgården
Moldi 

Vebjörg

SE26294/2010 Glita T HD grad C Elduris Dropi Ulvdalens
Osk

SE41608/2013 Lýsa T HD grad D Fieldworks
Raumur

Linarfins 
Tindra

HD - Nya avläsningssystemet

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

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE19933/2011 Nóis Örk Eifur H ED ua (0) Elduris Dropi Nóis Örk 

Leista

SE17685/2013 Gimgölets Yrsa T ED ua (0) Brytarspetzens 
Dyggur Pratason 

Gimgölets
Rökkvadis

SE41608/2013 Lýsa T ED ua (0) Fieldworks
Raumur

Linarfins 
Tindra

SE26294/2010 Glita T ED grad 1 Elduris Dropi Ulvdalens
Osk

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE10774/2013 Nóis Örk Gritt H Öga UA Aslan Wadsteinas

Wina Viol

SE65223/2010 Angi T Öga UA Drengur Gålåbergets
Dimma

S62866/2007 Atle H Öga UA Pretty-Prud’s
Lappi

Wadsteinas
Rimma

SE44858/2013 Villiros T Öga UA Smårsgården 
Moldi

Vebjörg

SE51550/2013 Vestanvindur Bibi
Samurtochter

T Öga UA Ari-Samur Fra
Dyrgjadottir

Losnabakken’s 
Vilda Vikings-
dottir

S29067/2006 Ulvdalens Pjakkur H Öga UA Ulvdalens
Narfi

Ulvdalens
Orka

SE41608/2013 Lýsa T Öga UA Fieldworks
Raumur

Linarfins
Tindra

SE44571/2011 Ulvdalens Rebbi H Öga UA Arnarstada
Hjálmur

Ulvdalens
Prydi

SE33221/2010 Iskristallens Hekla T Öga UA Ástvinur Fjalar Diljas
Smáralind

SE19933/2011 Nóis Örk Eifur H Öga UA Elduris Dropi Nóis Örk 
Leista

SE24660/2010 Äppledalens Bella T Retinopati. 
Ej ärftlig

Vaskurs Moggi
Flibbisson

Äppledalens
Tinka

Ögonlysning - Nya protokollet
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Information om hundar, stamtavlor, officiella 
tävlingsresultat och annan bra avelsinformation 

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

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

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

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
S16055/2008 Diljas Gosi Fagur H Känd BPH-

status
Westmanna’s
Ullin-Hvitti

Ullälvas Geira

S54637/2007 Tellusdream Blidur H Känd BPH-
status

Pretty-Prud’s
Keli

Wadsteinas
Rita

S65745/2007 Töfra Karma 
Gullbrá

T Känd BPH-
status

Hektor Töfra Birta
Freyja

SE35274/2010 Isboda Algot H Känd BPH-
status

Drengur Isboda Hilda

SE60615/2010 Embla T Känd BPH-
status

Drengur Meester
Ridge Katla

BPH

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE10774/2012 Bjarmi H Känd MH-

status
Gålåbergets
Draumur

Menjarinn 
Skoppa

SE18927/2012 Tildra T Känd MH-
status

Largo’s Ymur Tildras Rinda-
Tindra

SE39972/2012 Virkur’s Durc 
Colason 

H Känd MH-
status

Losnabakken’s
Cola-Teit Urson

Mon Gårds
Ayla

SE39974/2012 Virkur’s Ebra 
Coladottir 

T Känd MH-
status

Losnabakken’s
Cola-Teit Urson

Mon Gårds
Ayla

MH

Vi önskar alla valpköpare och alla 
andra vänner en riktigt 

God Jul och 
ett Gott Nytt År!

Det gångna året har varit ett fint hundår för oss. 
De tre nytillskotten som Idunn fick i våras har växt till sig 
och visat framtassarna på olika sätt. Rune blev BIR valp på 

norska specialutställningen, Runi blev BIR valp på den svenska 
klubbutställningen och Runa blev Nordisk Juniorvinnare och 

Norsk Juniorvinnare i Lilleström. De får pryda årets julannons. 
Förhoppningsvis får de halvsyskon här hos oss till våren då vi 

planerar en ny kull med Idunn. 

Våra egna hundar har också haft framgångar i utställningsringen 
och Idunn har visat sig gilla att träna vallning. Vi njuter av livet 

tillsammans med dem alla fyra och hoppas få göra det många år till!

www.diljas.se

Ingbritt och Bertil Sannel
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gillar bilderböcker, fotoböcker etc. Den här 
boken passar både barn och vuxna tycker 
jag.

Nästa bok vet jag inte riktigt vad man 
ska säga om, jag föll helt enkelt för fram-
sidan! Den innehåller 43 korta berättelser 
om djur som funnit varandra, som ni ser 
på bilden ganska oväntade kombinationer. 
Detta tema om kärlek utan gränser som ju 
passar så fint med julens budskap!

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

Boktips!

Så här innan jul kan det vara bra med ju-
lklappstips. I mina julpaket ligger de här 
böckerna som jag fotade i bokhandeln 
innan de packades in för att bli gåvor. 

Den första är en mycket intressant bok för 
de som vill veta mer om hundars beteende. 
Per Jensen är professor vid Linköpings uni-
versitet, en god föreläsare och författare 
som på ett lättläst sätt kan förmedla senaste 
forskningen så att vi alla kan ta del av den. 
Hur många gånger har man inte funderat 
på titeln t.ex? Kan hundar verkligen 
skämmas? Vill ni veta hur man gör för att 
studera det? Det beskrivs i boken och 
mycket annat också. Kanske ger jag inte 
bort den trots allt, vill ju ha den i bokhyl-
lan… eller så får jag köpa ett exemplar till!

I paket nr två ligger en bok för alla oss som 
är lite galna i hundar rent allmänt och som 

Ingbritt 
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Fråga: Jag funderar på köpa en ny islänning. 
Hur ska jag göra för att hitta en hund som 
passar mig ? 

Oj, det är en stor fråga som det inte är så lätt 
att svara på, det beror på vad du ska ha din 
islänning till och hur du vill arbeta med den.

Har du en islänning sedan tidigare så tycker 
jag att du ska tänka på att det mellan han-
hundar bör vara 3-4 år mellan ny valp och 
vuxen, är det en äldre tik så bör det vara 2-3 
år. Varför? Jo, då har man hunnit lära den 
äldre hunden lydnadsträningens ädla konst, 
kanske agility eller rallylydnad och att följa 
spår i skog och mark. En äldre hund som 
nått sin mentala mognad och är tränad i 
olika saker kan hjälpa dig att uppfostra den 
nya valpen på ett enklare sätt. En äldre hund 
som inte nått mental mognad och inte är 
tränad i att vara ensam hemma eller inte kan 
grundkraven i lydnad m.m. kan äventyra ditt 
mål med en ny valp.

Börja med att kolla SIFK´s hemsida där finns 
det en sida där du hittar uppfödare och 
kennelnamn på dom som föder upp isländsk 
fårhund, hemsida och kontakt uppgifter, där 
finns också en länk till planerade kullar och 
valpar som är födda. 

Titta efter om föräldradjuren är HD rönt-
gade, ögonlysta och utställningsmeriterade, 
helst också mentaltestade - MH eller BPH.
SKK har också på sin hemsida valphänvisning 
under rubrik “köpa valp”. Läs allt du kom-
mer över om rasen. Åk på SKK utställningar 
och titta på de islänningar som är med och 
prata gärna med ägarna. Kom själv med din 
hund när vår klubb SIFK har sin årliga ut-
ställning, där kan du få ditt lystmäte vad det 
gäller att träffa olika modeller av vår ras och 

massor med uppfödare och andra ägare att 
diskutera med. 

Ta kontakt via e-mail eller telefon med de 
uppfödare som du tycker verkar har bra 
hundar och ställ frågorna du vill ha svar på: 
hur är föräldradjuren, kan du komma och 
hälsa på? Har tiken haft valpar förut och är 
dom sociala och friska vad gäller HD och 
ögon och är dom följsamma? Skälliga? Kom-
mer du att kunna ha fortsatt kontakt med 
uppfödaren för att få råd och hjälp efter att 
valpen levererats? Är uppfödaren trevlig och 
svarar på dina frågor så du får ett förtroende 
för denne - då är det en bra början!

Lycka till med att hitta din hund!

Mail:karin.ost@telia.com

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

 

Fråga Karin...

Karin Öst

www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA

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

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

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 
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Påminnelse!
Rapportera in era officiella tävlingsresultat till 

10-1-topp-listan!
Skicka dina resultat till Ulrika Bjursten Gunnarsson 

på tavling@islandshunden.se
Aktuella resultat och mer information finns 

på hemsidan!

Efterlysning!
Styrelsen efterlyser medlemmar som vill vara delaktiga i arbetet med 
tidningen. Det som söks är medlemmar med ett intresse för att vara 

med och ta fram material till tidningen, arbeta med bildbearbetning och 
textsättning. Har du som läser detta ett intresse att del ta så är du 

välkommen att engagera dig. Finns det kunskap om 
Adobe’s Photoshop eller InDesign så är detta också välkommet. 

För frågor kontakta Johanna Beijer på grafik@islandshunden.se

I nästa nummer...

...blir det en rapport från årsmötet, träningstips och 
mer om de nya registreringsreglerna hos SKK.  

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

Nästa nummer kommer i mars!

På baksidan:
Tellusdream Dimbra njuter av snön 
och vintersolen. 

Foto:
Ursula Brehmer

I väntan på nästa nummer. Unni tar en paus från sitt 
arbete på fjället. Foto: Susanne Lundström Ruuth 

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året! 
Ett särskillt varmt tack till de medlemmar som på något 

sätt bidragit med sin tid, sitt engangemang och sina idéer. 

Vi ser fram emot ett nytt år med fler inspirerande 
aktiviteter och händelser. 

God Jul och Gott Nytt År!

Litet tillägg! 
Rätt namn på förra nummrets omslagshund 

är Aedur men han kallades för Leo. 
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

God Jul & Gott Nytt År!


