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Islandshunden kommer ut med 3 nr

Utgivning   Manusstopp Utgivning

Nr 1  31/3 10/5
Nr 2  31/8 20/9
Nr 3  3/11 15/12

Ord från redaktören

Hej alla!

Så här till årets första tidning hoppas jag 
att alla har haft en trevlig vinter och att 
våren har börjat spira på sina håll där ni 
är. I det här numret får vi bland annat en 
presentation på en del av klubbens 
styrelse - resten kommer i nummer 2 i 
höst - och lite blandad kompott om vad 
som händer framöver runt om i landet.

Det är jättetrevligt att få bidrag till inne-
hållet i tidningen, och vem som helst är 
välkommen med ett bidrag! Skicka gärna 
texten i ett Word-dokument och eventuel-
la bilder som separata JPEG-filer, då det 
är lättast för mig att få in dem i tidningen 
då! Alla bidrag skickas lättast till; 
tidningen@islandshunden.se

Välkomna till våra nya medlemmar, och 
väl mött igen till återkommande medlem-
mar - hoppas det här året ska bjuda på 
fantastiska saker för er alla!

Charlotte Agdahl



Funktionärer i klubben

Styrelsen 2019
Ordförande:
Maria Hübinette
072-577 91 20
Mail: ordforande@islandshunden.se
Vice ordförande & kassör:
Tomas Agdahl
072-737 67 87
Mail: kassor@islandshunden.se
Sekreterare:
Marie Lundin
Mail: sekreterare@islandshunden.se
Ledamot, avelsansvarig:
May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se
Ledamot:
Marie Olsson
Mail: led2@islandshunden.se
Ledamot, vallningsansvarig:
Marie Lindström 
Mail: vallning@islandshunden.se
Ledamot, webbansvarig:
Pia Elldalen
Mail: webb@islandshunden.se
Suppleant 1, ungdomsansvarig:
Sara Kumlin                
Mail: suppl1@islandshunden.se
Suppleant 2, ungdomsansvarig:
Sofie Lund
Mail: suppl2@islandshunden.se

Övriga funktioner i klubben

Klubbansvarig mentalitet: 
Marie Olsson 
Mail: mh@islandshunden.se

Klubbansvarig lydnad/rally:
Marie Lundin
Mail: lydnad@islandshunden.se

Klubbansvarig agility: 
Sara Kumlin 
Mail: lydnad@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Marie Olsson 
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

Tidningsansvarig: 
Charlotte Agdahl 
Mail: tidningen@islandshunden.se

Valphänvisning:
Pia Elldalen 
Mail: valp@islandshunden.se

Valberedning:
Charlotte Agdahl
Ingbritt Sannel
Jenny Lindström
Linda Fyhr
Mail: valberedning@islandshunden.se

Klubbshoppen:
Elisabeth Anderson
Mail: shop@islandshunden.se

Lokala kontaktpersoner

Norr: 

norr@islandshunden.se

Nordväst:
Kaj Skäre, Filipstad 0727-32 09 68

Väster:
Charlotte Agdahl, Tjörn 070-285 27 81
vaster@islandshunden.se eller
girl_best65@hotmail.com

Öster:

oster@islandshunden.se

Mitten: 
Jenny Lindström, Timrå 070-393 55 35
mitten@islandshunden.se 
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Gästrikland:
Ewa Kajle, Årsunda 0762-026725
fieldwork129@gmail.com

Söder:
Helena Isberg, Karlskrona 0455-188 75
Marie Olsson, Nybro 073-392 27 14
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!

Just nu söker vi ny kontaktperson för 
område Norr och område Öster! Om 
du är intresserad, hör av dig till: 
medlemsarenden@islandshunden.se
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Ordföranden har ordet

Detta är första gången jag skriver i vår tidning som ordförande för 
föreningen. 
Det känns lite högtidligt för mig och jag vill gärna upprepa orden jag 
skrev på Facebooksidan ”Isländsk fårhund” dagen efter årsmötet:

 ”Med skräckblandad förtjusning tackar jag för det förtroende gårdagens 
årsmöte i SIFK har gett mig, genom att välja mig till ordförande för 
2019. Det är en svårbemästrad konst att avla rashundar och att arbe-
ta med att bevara och utveckla en hundras är ett konststycke. Vi ska 
förvalta det arv vi har fått. Som SKK skriver om vad en rasklubb är - en 
samling personer med ett starkt intresse för en ras och som i organiserad 
form bedriver sitt intresse. Tillsammans är ledordet i det här arbetet.”

Idag är vårens närvaro tydlig i mina hemtrakter. Jag bor ju på den 
svenska västkusten, i Ucklum. När du läser detta har våren säkert kom-
mit långt i de södra delarna av vårt avlånga land, och en bra bit på väg 
längre norrut. 

Våren och sommaren är fullspäckade av aktiviteter med och för våra 
hundar. De senaste åren har den aktiva säsongen för många av våra hun-
daktiviteter förlängts tack vare att det numera är tämligen god tillgång 
till inomhushallar för träning. Men inget går väl upp emot att få umgås 
och träna med sin hund utomhus?!

I SIFKs regi kommer det bland annat att genomföras vallanlagstest, 
vallningskurser, hundträningshelg och en klubbhelg under våren och 
sommaren. Håll utkik efter dessa aktiviteter både på hemsidan och på 
Facebooksidorna så du inte missar chansen att vara med tillsammans 
med din hund! Utöver detta ordnar medlemmar aktiviteter lokalt på oli-
ka platser. Dessa aktiviteter brukar läggas ut på framförallt Facebooksi-
dorna.

Maria Hübinette

Presentation av styrelsen 2019

Presentation Maria Hübinette Ordförande

Sedan 1991 har isländsk fårhund varit min ras och sedan 1995 har jag 
fött upp rasen i liten skala under kennelnamnet Tildras. Uppfödningen 
startade då jag bodde i Kalmar.
Jag tycker om att göra många olika saker tillsammans med hundarna. 
Och där är ju isländsk fårhund en perfekt kompis. Genom åren har det 
ju passerat några hundar hemma hos oss och vi har bland annat hållit på 
med vallning, lydnad, sök, rapport, agility, utställning och viltspår. För 
tillfället tränar jag mest Nosework och Rallylydnad och det blir oftast 
några utställningar per år också.
Jag bor nu sedan 20 år tillsammans med min familj i Ucklum, som 
ligger utanför Stenungsund på den svenska västkusten. Vi är just nu 
ungefär fyra människor, fyra hundar och tre katter i familjen…
Jag har i varierande utsträckning varit aktiv i rasklubben sedan jag skaf-
fande min första isländska fårhund. Bland annat satt jag i styrelsen för 
några år sedan, under några år.
Min första isländska fårhund, LP1 SEUCH NOUCH SELCH Geite blev 
svensk lydnadschampion vid ungefär tre års ålder. Jag brukar säga att 
jag lurade henne till ett lydnadschampionat. Nu börjar det bli många år 
sedan denna bedrift och man kan inte leva i evighet på gamla meriter. 
Vi får väl se vad jag kan samla ihop mig till framöver…
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Marie Lindström

Yrkesverksam som arbetsterapeut och coach. Arbetar med terapihund 
inom daglig verksamhet.
Inom hundvärlden har jag utbildning som instruktör och har haft ett fler-
tal kurser i vardagslydnad samt klickerträning.
Har tävlat och tränat i ett flertal olika grenar inom bruks, lydnad, jakt 
och agility med tidigare hundar av olika raser.
Är i dag ägare till Flisa som är utbildad terapihund. Flisa är min första 
isländska fårhund.
Tillsammans med Flisa är jag på fritiden aktiv inom vallning med trä-
ning och lite tävling.
Sitter med i kommittén för vallning inom SIFK där jag ordnar med kur-
ser och anlagstest i vallning.

Marie Olsson

Ledamot i styrelsen sen 5 år (tror jag), MH-ansvarig och delar numera 
medlemsansvaret med Tomas.
Har 2 isländska fårhundar Diljas Fagra Lilja (röd) och Diljas Fagra 
Fiola (tricolour) som är halvsystrar. De är 2 helt olika individer Lilja är 
ganska lat & bekväm, gör ingenting om hon inte får nått för det, Fiola 
är arbetsam och alltid igång. Vi tränar ganska mycket lydnad, bruks = 
spår & sök, viltspår har vi sysslat med en del. Lilja tycker nog att rally 
är allra roligast medan Fiola älskar att jaga. Planen är att Fiola ska starta 
i apellen i år, och Lilja och jag har tävlat några gånger i startklassen och 
apellklassen i sök.
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Pia Elldalen

Jag bor utanför Nyköping tillsammans med mina två döttrar Olivia och 
Ellen samt vår isländska fårhund Nóis Örk Ingvi som nu är 5 år. Vi är 
gärna med på olika träffar som SIFK anordnar och självklart med på 
medlemshelgen. I styrelsen är jag ledamot och ansvarar för hemsidan.

Suppleant.
Sara Kumlin Fredin heter jag. Jag bor utanför Växjö tillsammans med 
min man, dotter, två katter och vår hund Diljas Frenja Aradis.
Frenja och jag tränar och tävlar i Lydnad. Nyligen har vi börjat en 
rally-lydnadskurs, som vi även tänker att tävla i framöver. 

Mitt namn är Sofie Lund och är 24 år, bor i Skillingaryd ca 5 mil från 
Jönköping. Bor på landet med mina två islänningar Beyla och Milou. 
Jag är med i styrelsen där jag är suppleant, vilket är att man är stand in 
för dom ordinarie medlemmarna. Spännande och lärorikt!

Vi tränar bl.a agility, rallylydnad, freestyle och drag. Ska börja tävla i 
rallylydnad med Beyla nu i vår och tävla inofficiellt i drag blir också av. 
Milou tävlar inte längre, han tycker inte det är så roligt. Vi är ute och 
vandrar varje år vilket uppskattas av både fyrbenta som tvåbenta! Vara 
ute och hitta på saker är något vi brinner för.
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May Britt Sannerholt, ledamot och ansvarig för avelsfrågor

Jag hyr bostadshuset på en mindre gård i Väddö norr om Norrtälje. Jag 
fick min första isländska fårhund 1985 och har sedan dess tillsammans 
med Hans-Åke Sperne fött upp isländska fårhundar under kennelnamnet 
Ulvdalens Kennel. Idag har vi bara en hund kvar, Ulvdalens Rebbi, som 
bor hos Hans-Åke endast några få km bort. Jag började tidigt intressera 
mig för avel. Ett intresse som har hållit i sig och som intresserar mig 
mycket. Jag har/är egentligen intresserad av allt som har med djurs ur-
sprung, beteende samt deras anpassning till vår vardag att göra. Det har 
resulterat i att jag har provat på olika saker som t.ex. vallning, lydnad, 
spår, sök, Bok-prov, mentaltest och mentalbeskrivning etc. etc.

Jag har varit med i SIFK från start och har haft klubbens avelsfrågor 
som uppdrag sedan vi började. Förutom SIFK har jag varit aktiv i vår 
lokala brukshundklubb främst som figurant för mentalbeskrivning Hund 
och Mentaltest förutom att jag har gått kurser med och utan hund. Un-
der ett antal år var jag med i  Svenska Kennelklubbens Handledargrupp. 
Vårt uppdrag var att bistå Special- och rasklubbarnas arbete med deras 
Rasspecifika Avelsstrategier. Jag är också sedan ett antal år tillbaka 
tillsammans med Wilma Roem ansvarig för avelsfrågor inom det inter-
nationella samarbetet för isländsk fårhund – ISIC.

En hållbar hund!

Föreläsning med Sophie Ericson!

Under lördagen på medlemshelgen kommer Sophie Ericson att föreläsa, 
samt behandla några hundar. Sophie är sedan 1993 equiterapeut, men 
även legitimerad hundfysioterspeut. Sophie jobbar mycket med hundar 
som har nedsatt prestationsförmåga. Sophie kommer att berätta hur vi 
på ett säkert sätt kan träna våra hundar och hur vi undviker onödiga 
skador. 

Denna föreläsning vill ni inte missa, varmt välkomna! 
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Hej alla klubbkamrater!

Några veckor har gått sedan årsmötet och jag njuter av den härliga våren 
helt ”ansvarslöst” i stor förvissning om att klubbens styrelse jobbar 
hårt under mycket god ledning. Jag är så glad att Maria Hübinette tagit 
över rodret, hon har lång erfarenhet av vår ras och är mycket kunnig på 
många områden och hon får jobba med en härlig styrelse som var och 
en drar sitt strå till stacken på ett mycket ansvarsfullt sätt. Jag vill verk-
ligen tacka er alla i styrelsen för de år vi haft tillsammans.

Eftersom jag är av den åsikten att man inte ska sitta för länge som 
ordförande och att man ska avgå under ordnade former känns det bra att 
sluta nu och gå mot lite andra mål men fortfarande jobba för våra här-
liga islandshundar. Jag jobbar vidare i ISIC Executive, alltså vår inter-
nationella samarbetsorganisation, ännu några år och jag jobbar för alla 
olika hundar genom att sitta i styrelsen för Sörmlands kennelklubb.

När jag tänker tillbaka på mina år i styrelsen för SIFK är det vissa saker 
jag kanske inte är riktigt nöjd med, misstag jag gjort grämer mig länge 
men det finns så mycket jag också gläder mig åt. Jag tycker vi har haft 
ett gott samarbete i styrelsen där allas åsikt varit lika viktig, vi har haft 
styrelsemöten med stor regelbundenhet, en gång i månaden. Det under-
lättades av att vi började använda modern teknik som Skype och tele-
fonkonferenser och protokollen skrevs direkt på Google så alla ser och 
kan justera. Men vi la inte ut protokoll på nätet. SKK avråder från detta 
och nya datalagar gör det klart olämpligt. Alla protokoll finns dock att 
tillgå för medlemmar om de kontaktar styrelsen.

Jag känner stor stolthet över att vi börjat med medlemshelger i stället 
för att endast ha en specialutställning en gång om året. Det är ett stort 
jobb att få det att fungera men tack vara alla som hjälpt till har vi klarat 
det, första gången i Norrtälje, två gånger i Ulricehamn därefter Sigtuna/
Märsta och nu sist i Strängnäs. Under denna helg visas verkligen våra 
hundars mångsidighet med KM i olika grenar och utställning. Jag är 

extra nöjd med att vi även infört en inofficiell klass för de hundar som 
normalt inte kan ställas ut t ex krypta eller hängöron eller vad det nu 
kan vara. Vi utser också helgens allroundhund även det i syfte att visa 
på allsidigheten hos en isländsk fårhund.

En viktig del av allsidigheten är vallning och för den utveckling som 
skett där vill jag rikta ett särskilt tack till Marie Lindström. Utan hennes 
engagemang hade det vi nu har aldrig varit möjligt. 

Under mina år har vi deltagit med montrar på de två stora utställning-
arna i Stockholm och Göteborg för att göra rasen mer känd och därmed 
underlätta för alla uppfödare att hitta rätt köpare till sina valpar. Vi har 
genomfört ett antal lokala träffar på olika ställen i landet och uppmunt-
rat medlemmar att själva kalla till träffar. Facebooksidan/sidorna har 
utvecklats enormt under dessa år, på gott och ont. Jag vill än en gång 
uppmana er alla att tänka er för vad ni skriver där och vilka diskussioner 
ni för. Skriv direkt till styrelsen i mail eller Messenger om ni har åsikter 
om deras arbete. Var rädd om de som åtar sig att utan ersättning jobba 
för oss alla!

En klubb är ingenting utan sina medlemmar, en styrelse kan inte göra 
stor skillnad utan medlemmarnas stöd och uppbackning. Det är genom 
oss alla som klubben kan utvecklas och ta ansvar för vår ras vilket är 
avsikten med vår klubb. Så jag räknar med att ni ger Maria och styrel-
sen allt stöd i framtiden och att vi ses i många olika IF sammanhang.

Glad Sommar
Ingbritt Sannel
F d ordförande 
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Skvallerträning - vad är det?

Ingen hund är perfekt, speciellt när det kommer till osäkra och stressade 
hundar. För några tar det längre tid än andra att förstå att ”äsch... det var 
väl inte så farligt”. 

En av metoderna för att lära hunden detta är skvallerträning. Funkar 
utmärkt för att träna bort oönskat beteende, där hunden går upp väldigt 
högt i stressnivå. T.ex. valla cyklar, människor, bilar eller hundmöten. 

Skvallerträning går ut på att vi lär hunden att “skvallra” på saker i om-
givningen. Vi lär helt enkelt hunden att söka kontakt med föraren. 
Med rätt träning har den lärt sig att ”mötande djur” = ”ögonkontakt med 
förare”. Vid exempelvis hundmöten blir detta väldigt effektivt. Tänk dig 
själv att när din hund ser något, kollar den på dig och berättar ”där är 
någonting” genom ögonkontakt.

Hur fungerar då denna metod? (klicker går utmärkt att använda i skval-
lerträningen, men är inget krav).

 1. Man lär in ett kommando som man vanligtvis inte använder, som tex 
”bra”

 2. Nu ska man lära hunden vad den ska skvallra på, viktigt i detta steg 
är att hunden ska se - men innan den hinner reagera negativt, så skall 
man använda det intränade kommandot ”bra”. Klicka och belöna rikligt, 
under ”in-skvallringen”.

Man kan börja med något lätt och från långt avstånd för att den verk-
ligen ska förstå. Att ”bra” = belöning. Ett bra sätt att börja kan vara 
”fågelkvitter”, eller något annat som tar hundens uppmärksamhet.

 

 
 3. När man tränat in steg 2 under en lång period kommer hunden för-
vänta sig ett ”bra”. Här vill man att den börjar ta ögonkontakt. Nu lär 
man alltså in ”nu händer något = titta på förare = ”bra” = belöning”.

 4. När man känner att hunden kan steg 3, så kan man ta bort ”bra” från 
kedjan och istället fokusera mer på ögonkontakten. Förläng även tiden 
innan belöning.

 5. Nu är det dags att minska avståndet till andra hundar. Målet är att 
kunna passera med några meters avstånd och ändå ha en hund som 
söker din kontakt under hela mötet. Om hunden har svårt att visa önskat 
beteende, då får man backa lite i träningen, alla hundar är individer och 
lär sig i sin takt. 

Detta är en ganska tidskrävande metod, finns inga ”quick-fixes” när 
det kommer till hundträning. Men den är så otroligt effektiv, när den 
är inlärd. Speciellt om man har hunden lös i skogen och den får syn på 
någonting!

Alla hundar går att träna skvaller med, men avståndet är absolut viktigt. 
Om hunden låser sig på 10 meter, öka till 20 o.s.v. Hunden får inte låsa 
sig under träning, då kommer den inte lära sig någonting alls.
Bra belöningar är nyckeln till lyckad träning. Det är hunden som be-
stämmer vad en bra belöning är, inte vi. 

Fredrik Niemi
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Genom åren har dessa domare dömt utställningen på rasspecialen för 
Islandshunden/SIFK

 2018 Nina Karlsdotter Strängnäs
 
 2017 Sóley Halla-Möler Sigtuna/Bro-Håbo
 
 2016 Hann-Laine Jensen  Ulricehamn
 
 2015 Henrik Söborg  Ulricehamn
 
 2014 Hans-Åke Sperne Norrtälje
 
 2013 Ambjörn Lindqvist Katrineholm
 
 2012 Birgitta Svarstad Borås
 
 2011 Jahn Stääv  Wången
 
 2010 Göran Bodegård Seglingsberg
 
 2009 Ing-Marie Hagelin Kalmar
 
 2008 Per-Erik Wallin Lida/Tullinge   Circuit
 
 2007 Sigridur Petursdottir Borås
 
 2006 Tina Permo  Örebro
 
 2005 Kenneth Edh  Norrköping
 
 2005 Nina Karlsdotter Möklinta
 
 2004 Ove Germundsson Tjörn

 2003  Hans-Åke Sperne Saxtorp
 
 2002 Gudrun Gudjohnsen Vadstena
 
 2001 Wera Hübenthal Morokulien
 
 2000 C-J Adlercreutz Möklinta   
 
 1999 Birgitta Svarstad Värmdö
 
 1998 Boo Lundström Öland
 
 1997 Helge Lie  Morokulien
 
 1996 Gudrun Gudjohnsen Bjuv
 
 1995 Boo Lundström Högbobruk
 
 1994 Marianne Fürst-Danielsson Tjörn
 
 1993 Per-Erik Wallin Tierp
 
 1992 Anders Cederström Julita
 
 1991 Bengt Johansson Lida

 Med reservation för eventuella fel.
/Maria Hübinette
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Tildras Lukka, 1997 
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Valpar väntas mellan
Tildras Sóley Fjalarsdottir

Annkis Dreki
Valparna väntas första veckan i maj. Kontakta Lennart Nilsson, 

Skredsvik, Uddevalla, 070-2293833

Planerad valpkull 2019
Far: AGDI AGHDI RLDA RLDF RLDN SEVCH Wadsteinas Joker 

SE25693/2013
Mor: SEUCH RLDF RLDN Kolsholts Kilja SE10284/2016
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Maria Hübinette
Åsenvägen 43

444 94 Ucklum
tildras@telia.com

0303-776777
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Inbjudan till denna trevliga tillställning med hopp 
om härlig höstsol kommer att publiceras på 

SIFK´s hemsida, islandshunden.se 

Varmt välkomna till en härlig höstdag mitt i Sverige! 

Vi kommer att erbjuda de sedvanliga 

          klasserna, från valp till veteran, 

samt ”Vi gillar Olika” 
 * I klassen ”Vi gillar Olika” tikar/hanar, och hundar som i 

vanliga fall inte kan ställas på en ordinarie utställning, t. ex 
pga hängöra, kastration, saknar någon tand och liknande. 

OBS! I denna klass kan endast IF-relaterade hundar deltaga. 

Utställningen kommer att hållas i Bergsåker, Sundsvall  
Tävlingsringen kommer att vara utomhus. 
Fika/lunch finns inomhus att handla och där är hundar välkomna.  
 
Vi följer Svenska Kennel Klubbens regler, 
riktlinjer och lagar på vår utställning. 
CUA: Göran Andersson 
Kontakt Mitt: Jenny Lindström 
Info: sifkutstallning@gmail.com 
 
Vi arrangerar denna utställning som en liten 
warm-up dagen Mitt-Norden utställningen som är 
i Sundsvall under samma helg. 

    SIFK Mid Sweden IceDogShow  

          12 oktober 2019, Sundsvall 
 

           Inofficiell utställning 

          för alla Gr.5-hundar  

 

  

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

Vi ønsker velkommen til Norsk Islandshundklubb sitt årlige treff pinse-
helgen, 7-9.juni 2019 på Tretten, Gudbrandsdalen.

Det blir aktiviteter for store, små og 4-beinte.

Fredag blir det felles grilling kl 18.00. Klubben sørger for varm grill, 
samt engangsservise.

Lørdag blir det ringtrening, aktiviteter for barn og hund, foredrag om 
avl og genetikk med PhD Peer Berg, medlemsmøte og festmiddag for 
NIHKs/søsterklubbenes medlemmer.

Søndag arrangeres klubbens årlige spesialutstilling, med dommer fra 
Island.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til spesialutstillingen gjøres via 
NKK, og IKKE til treffkomitéen.

Naturstien er åpen fredag og lørdag, vinner annonseres på festmidda-
gen.

Påmelding med skjema til styret@islandshunden.no innen 15. maj 
2019. Via våres homepage www.islandshunden.no

Overnattingsplass bookes direkte hos Tretten Kro og Motell per e-post 
post@13kro.no eller per telefon 0047 980 43 303/0047 612 76 321.

Oppgi Norsk Islandshundklubb som referanse og ikke betal på siden, 
dere vil få en faktura fra NIHK.

Informasjon om overnattingsmulighetene finner du på 
http://www.13kro.no/.
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Det blir aktiviteter for store, små og 4-beinte.

Fredag blir det felles grilling kl 18.00. Klubben sørger for varm grill, 
samt engangsservise.

Lørdag blir det ringtrening, aktiviteter for barn og hund, foredrag om 
avl og genetikk med PhD Peer Berg, medlemsmøte og festmiddag for 
NIHKs/søsterklubbenes medlemmer.

Søndag arrangeres klubbens årlige spesialutstilling, med dommer fra 
Island.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til spesialutstillingen gjøres via 
NKK, og IKKE til treffkomitéen.

Naturstien er åpen fredag og lørdag, vinner annonseres på festmidda-
gen.

Påmelding med skjema til styret@islandshunden.no innen 15. maj 
2019. Via våres homepage www.islandshunden.no

Overnattingsplass bookes direkte hos Tretten Kro og Motell per e-post 
post@13kro.no eller per telefon 0047 980 43 303/0047 612 76 321.

Oppgi Norsk Islandshundklubb som referanse og ikke betal på siden, 
dere vil få en faktura fra NIHK.

Informasjon om overnattingsmulighetene finner du på 
http://www.13kro.no/.
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Ved spørsmål knyttet til treffet kan du sende mail til styret@islandshun-
den.no

And in English:

We would like to welcome you to the yearly gathering of NIHK June 7.-
9. 2019 at Tretten, Gudbrandsdalen.

Friday we welcome you all with a barbeque at 18.00. We will provide 
you with disposable tableware and keep the grills hot.

Saturday there will be show training, activities for children with dogs, 
lecture about breeding and genetics with PhD Peer Berg, members me-
eting and dinner for NIHKs (and sister clubs) members.

Sunday we arrange the Norwegian special show for Icelandic Sheep-
dogs, with a judge from Iceland.

We would like to point out that registration for the show is done through 
NKK.no (Norwegian Kennel Klub).

The Quiz trail will be open Friday and Saturday, the winner will be 
announced during the dinner Saturday evening.

Send the registration form to styret@islandshunden.no before 15.May 
2019. The form is available via our homepage www.islandshunden.no.

Book a cabin or place for your caravan directly by e-mail post@13kro.
no or phone 0047 980 43 303/0047 612 76 321.

Specify Norsk Islandshundklubb as your reference and don`t pay on the 
website, you will get a invoice from NIHK.

For more information about Tretten Kro og Motell please visit 
http://www.13kro.no/ .

If you have any questions related to the gathering you can send mail to 
styret@islandshunden.no
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Du vet väl att Sveriges Hundungdom finns?

För några år sedan startade vi en ungdomsavdelning inom SIFK men 
faktum är att den inte längre är aktiv. I stället slöt vi under 2018 ett sam-
arbetsavtal med Sveriges Hundungdom. De är Svenska Kennelklubbens 
ungdomsavdelning och har så mycket mer att erbjuda än vad vi kunde 
klara inom vår klubb.

Sveriges Hundungdom välkomnar ungdomar som är 6-25 år gamla.
Sveriges Hundungdoms klubbar är indelade i distrikt. Distrikten anord-
nar aktiviteter. Om man går in på deras hemsida så ser man alla olika 
trevliga aktiviteter som finns för alla yngre. Lägerverksamhet, träningar 
och tävlingar. Om det inte finns någon lokal klubb just där man bor hjäl-
per Sveriges Hundungdom till och ger råd hur man kan starta något och 
man utbildar också ungdomarna, i samarbete med Studiefrämjandet, i 
föreningsteknik och annat nyttigt.

Sveriges Hundungdom har idag ca 8000 medlemmar fördelade över ca 
60 lokalklubbar. Högsta beslutande organ är Representantskapsmötet. 
På ”Repskapet” i september varje år träffas representanter för klubbar-
na och distrikten som bl a väljer styrelse - Ungdomsrådet utser i sin tur 
centrala kommittéer och projektgrupper som ansvarar för olika saker t 
ex kursverksamhet, PR mm.

Sveriges Hundungdom är liksom ett flertal andra specialklubbar, t ex 
SIFK är en specialklubb under Svenska Kennelklubben som är en så 
kallad ”paraplyorganisation”.

1991 infördes ”ungdomsmedlemskapet” som innebär att alla Sveriges 
Hundungdoms medlemmar, som är under 18 år får ett medlemskap på 
köpet i en vuxenklubb. Dessutom blir alla våra medlemmar tom det år 
de fyller 18, automatiskt medlemmar i SKK Länsklubb.
 Idag är det glädjande nog större delen av de specialklubbarna som har 
samarbetsavtal, som godkänner ungdomsmedlemskapet för medlemmar 

upp till 25 år. Vi i SIFK har avtal upp till 25 år. 

Sveriges Hundungdom har också ett samarbetsavtal med SBK som 
innehåller regler om alla ungdomsmedlemmars rätt att delta i kurser och 
tävlingar.

SIFK slöt detta samarbetsavtal eftersom vi såg att ett medlemskap för 
våra ungdomar ger väldigt många fördelar till en rimlig avgift,
Som medlem hos oss får du många förmåner. Du får bland annat med-
lemstidningar och ungdomsmedlemskap. Ungdomsmedlemskapet gäller 
för dig som är under 25 år. Det betyder att du får ett extra medlemskap 
i en av SKKs specialklubbar. För dig som är under 18 år innebär ditt 
medlemskap att du även blir medlem i den SKK länsklubb där du bor. 
Andra förmåner är att du får 10 procents rabatt på enskild hundförsäk-
ring hos Agria.

På hemsidan https://www.skk.se/sv/SHU/  kan du läsa mycket mer om 
Sveriges Hundungdom och inte bara alla dessa förmåner som jag här 
kopierat in.

 1. Du blir medlem i din valda Hundungdomsklubb
 2. Du får välja till ett medlemskap i en av de ras-, verksamhets- eller 
     specialklubbar som vi har samarbetsavtal med
 3. Du får tidningen Brukshunden som medlemstidning
 4. Du får tidningen Hundsport som medlemstidning
 5. Du får 10 % i rabatt på din hundförsäkring hos Agria
 6. Du får 10 % i rabatt på hundfodren Acana och Orijen
 7. Du har försäkringsskydd vid lokalklubbens och distriktets alla 
     aktiviteter
 8. Fri juridisk rådgivning i hundfrågor via Svenska Kennelklubbens       
     kansli
 9. Du får tillgång till kurser, läger och utbildningar som Sveriges 
     Hundungdom anordnar
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 10. Du får delta på de tävlingar som Hundungdomsklubbar och 
       Hundungdomsdistrikt anordnar
 11. Du får delta på Ungdoms-SM
 12. Du får tävla på alla officiella tävlingar i de allmänna 
       hundsporterna (agility, rallylydnad, lydnad, nosework, freestyle och                
       heelwork to music)
 13. Du kan tävla på SBKs bruksprov
 14. Du kan gå på kurser och utbildningar hos SBK
 15. Du kan delta på utställning hos SBK
 16. Du får gratis inträde på SBKs utställningar

Medlemskapet för våra medlemmar under 18 år innebär dessutom att:

 1. Du blir automatiskt medlem i den SKK länsklubb där du bor
 2. Det finns fler klubbar att välja mellan i ditt dubbla medlemskap 
     (för ras-, verksamhet- och specialklubbar) 
 3. Du får gratis inträde på länsklubbsutställningar
 4. Du får delta på lydnads- och bruksprov hos SBK
 5. Du får ställa ut din egen hund på länsklubbsutställningar
 6. Du får ta del av SKKs medlemsförmåner

Jag hoppas vi i SIFK får många yngre medlemmar som också är anslut-
na till oss genom Sveriges Hundungdom!

Ingbritt Sannel

Lite från Söder

För oss har det varit en bra vinter vi har legat i och tränat nästan som 
vanligt. Slår ett slag här för lägret vi ska ha i Maj, kom igen anmäl er! 
3 platser kvar, ska bli SÅ roligt och ni som inte är sugna på att träna 
KOM ÄNDÅ vi kommer att umgås. Hitta på lite annat roligt och prata 
hundar förstås!!
 
Årsmötet gick av stapeln härnere och vi fick en ny ordförande Maria 
Hübinette!! Det var ett 25-tal personer som slöt upp. 

Vi hade en föreläsning om hundars mentalitet utav Carina Melanoz som 
är en erfaren hundmänniska, MH- beskrivare, domare mm som var bra!

 Lite senare var vi faktiskt på en islänningsträff hos Linda Fyhr i Skåne, 
det var 5 isländska fårhundar med vi tog en promenad och fikade, alltid 
kul att träffas. Tiden går fort och snart är augusti här och medlemshel-
gen, det är nu full fart för få den att gå ihop!! 

Vi behöver verkligen medlemmar som kan hjälpa till med olika saker!! 
Har ni tid så Maila någon av oss i styrelsen. Det kommer att bli en 
härlig helg full med tävlingar, föreläsning och förstås utställning VÄL 
MÖTT då på Lesseboortens brukshundsklubb. 
Fram till dess ha det gott / Marie



-29-

 10. Du får delta på de tävlingar som Hundungdomsklubbar och 
       Hundungdomsdistrikt anordnar
 11. Du får delta på Ungdoms-SM
 12. Du får tävla på alla officiella tävlingar i de allmänna 
       hundsporterna (agility, rallylydnad, lydnad, nosework, freestyle och                
       heelwork to music)
 13. Du kan tävla på SBKs bruksprov
 14. Du kan gå på kurser och utbildningar hos SBK
 15. Du kan delta på utställning hos SBK
 16. Du får gratis inträde på SBKs utställningar

Medlemskapet för våra medlemmar under 18 år innebär dessutom att:

 1. Du blir automatiskt medlem i den SKK länsklubb där du bor
 2. Det finns fler klubbar att välja mellan i ditt dubbla medlemskap 
     (för ras-, verksamhet- och specialklubbar) 
 3. Du får gratis inträde på länsklubbsutställningar
 4. Du får delta på lydnads- och bruksprov hos SBK
 5. Du får ställa ut din egen hund på länsklubbsutställningar
 6. Du får ta del av SKKs medlemsförmåner

Jag hoppas vi i SIFK får många yngre medlemmar som också är anslut-
na till oss genom Sveriges Hundungdom!

Ingbritt Sannel

Lite från Söder

För oss har det varit en bra vinter vi har legat i och tränat nästan som 
vanligt. Slår ett slag här för lägret vi ska ha i Maj, kom igen anmäl er! 
3 platser kvar, ska bli SÅ roligt och ni som inte är sugna på att träna 
KOM ÄNDÅ vi kommer att umgås. Hitta på lite annat roligt och prata 
hundar förstås!!
 
Årsmötet gick av stapeln härnere och vi fick en ny ordförande Maria 
Hübinette!! Det var ett 25-tal personer som slöt upp. 

Vi hade en föreläsning om hundars mentalitet utav Carina Melanoz som 
är en erfaren hundmänniska, MH- beskrivare, domare mm som var bra!

 Lite senare var vi faktiskt på en islänningsträff hos Linda Fyhr i Skåne, 
det var 5 isländska fårhundar med vi tog en promenad och fikade, alltid 
kul att träffas. Tiden går fort och snart är augusti här och medlemshel-
gen, det är nu full fart för få den att gå ihop!! 

Vi behöver verkligen medlemmar som kan hjälpa till med olika saker!! 
Har ni tid så Maila någon av oss i styrelsen. Det kommer att bli en 
härlig helg full med tävlingar, föreläsning och förstås utställning VÄL 
MÖTT då på Lesseboortens brukshundsklubb. 
Fram till dess ha det gott / Marie



-30-

Vallning

Hej! I skrivandets stund är det mars och våren är på intågande. Med 
våren och möjligheten att komma ut med djurbesättningar ökar intresset 
för att träna vallning igen hoppas vi.

Under våren och försommaren kommer det finnas några olika möjlighe-
ter att gå kurs eller göra ett officiellt anlagstest.
I datumordning sker följande.

Träningshelg på Fäboda gård 27-28 april. Denna är fullbokad men möj-
lighet att komma och titta kan finnas.

Officiellt vallanlagstest på Fäboda gård 5 maj. Detta vallanlagstest står 
SIFK för som teknisk utförare. SvKV står som arrangör. Så här hoppas 
vi på många anmälda isländska fårhundar. Då blir det lite av en rasträff 
samtidigt. Det vore roligt. Prova på vallning den 4 maj på Fäboda gård.

Kurs i vallning utanför Örnsköldsvik på Gårdsbackens Hundcenter 
31 maj – 1 juni. En kurs i SvKV:s regi. Här finns någon enstaka plats 
kvar att anmäla till om man skyndar sig. Flera isländska fårhundar är 
anmälda så passa på.

Officiellt vallanlagstest på Fäboda gård 16 juni. Ett SvKV 
arrangemang. 

Prova på vallning 15 juni.

Kurs i vallning hos Ann Awes utanför Mullsjö 6-7 juli. 

Vallning och anlagstest under medlemshelgen är under planering. Vi ar-
betar för att kunna ha ett KM samt en träningsdag infor KM. Därutöver 
ska vi förhoppningsvis också kunna erbjuda inofficiellt vallanlagstest.

Vad som är på gång till hösten får vi återkomma till i nästa nummer av 
tidningen. Men på hemsidan och Facebook sker uppdateringar så fort 
något är planerat och klart.

Till samtliga arrangemang kan man höra av sig på vallning@islands-
hunden.se för information och anmälan.

För förtydligande kan sägas att SvKV är en förkortning för Svenska 
Kroppsvallarklubben. Det är denna klubb som anordnar officiella val-
lanlagstest för kroppsvallande raser dit den isländska fårhunden hör.
Vill man veta lite mer om denna klubb går man in på 
www.kroppsvallarna.se.

Mvh
Vallningskommittén, Marie Lindström
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Sol, sol - strålande vårsol! 

Jag ska inte säga ”äntligen vår” för både jag och matte gillar ju alla års-
tider lika mycket. Vintern är snart över och istället för att åla i snö så är 
det bad i ån som nalkas! Matte säger att hon längtar till påskveckan, för 
då är min andra valpkull planerad. Ska bli spännande säger hon. Damen 
jag uppvaktade heter Listorps Alfdis, och valparna kommer att finnas på 
valphänvisningen på hemsidan sedan.
 
Hoppas alla jyckar haft en bra vinter och ser fram emot att hoppa, stud-
sa och leka i ALLA lerpölar som syns – våra hussar och mattar blir så 
j*beep*a glada då, jag lovar!
  
Eftersom jag är snällast i världen och inte gör sånt *host* (vill inte 
publicera några bevis lixom) så lägger jag med en bild på min bortgång-
na storasyrra Littla istället, HON kunde de där med att pölasöla ner sej 
hon! Tror hon rent av hade SM-guld i detta alltså.
På åter // ”polisen” i distrikt mitt – Thor aka Otis

Som tidigare nämnts så fanns ju planerna på en utställning här i Sunds-
vall i April, men alla domare var ju upptagen så vi valde att skjuta på 
detta till den 12 oktober, dvs i samma veva som Mitt-Norden utställ-
ningen, där gr.5 går den 13e. Så jag hoppas det kommer massor av 
isländska hundkompisar denna helg! 

All information om denna kommer att finnas på SIFKs hemsida, inbju-
dan, reklam med mera. Där kommer även en fil ligga angående reklam/
marknadsföring/monter att finnas, den är fritt fram att sprida så vi får in 
sponsorer och sådant till utställningen, ju fler ju trevligare. 
Finns intresse så anordnar vi här i Mitt en träff när helst det önskas, det 
behöver givetvis inte vara i Sundsvall, distriktet sträcker ju sig en bit åt 
alla håll och kanter utanför det med, så det är bara att hojta till så fixar 
vi ihop något! // Mitten-Jenny 
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sa och leka i ALLA lerpölar som syns – våra hussar och mattar blir så 
j*beep*a glada då, jag lovar!
  
Eftersom jag är snällast i världen och inte gör sånt *host* (vill inte 
publicera några bevis lixom) så lägger jag med en bild på min bortgång-
na storasyrra Littla istället, HON kunde de där med att pölasöla ner sej 
hon! Tror hon rent av hade SM-guld i detta alltså.
På åter // ”polisen” i distrikt mitt – Thor aka Otis

Som tidigare nämnts så fanns ju planerna på en utställning här i Sunds-
vall i April, men alla domare var ju upptagen så vi valde att skjuta på 
detta till den 12 oktober, dvs i samma veva som Mitt-Norden utställ-
ningen, där gr.5 går den 13e. Så jag hoppas det kommer massor av 
isländska hundkompisar denna helg! 

All information om denna kommer att finnas på SIFKs hemsida, inbju-
dan, reklam med mera. Där kommer även en fil ligga angående reklam/
marknadsföring/monter att finnas, den är fritt fram att sprida så vi får in 
sponsorer och sådant till utställningen, ju fler ju trevligare. 
Finns intresse så anordnar vi här i Mitt en träff när helst det önskas, det 
behöver givetvis inte vara i Sundsvall, distriktet sträcker ju sig en bit åt 
alla håll och kanter utanför det med, så det är bara att hojta till så fixar 
vi ihop något! // Mitten-Jenny 
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Medlemshelg 2019

Medlemshelgen 2019 är planerad till 2-4 augusti 2019 i Lessebo BK 
Småland, sista anmälningsdag är 10 juli 2019.

Vi behöver hjälp till olika sysslor på helgen, inga förkunskaper krävs, vi 
är glada för all hjälp. Hör av er till Sara Kumlin på mejl: 
suppl1@islandshunden.se

Övernattning hänvisar vi till att ni själva söker på olika boenden i närhe-
ten av Lessebo, det finns tyvärr inte plats för husvagnar på klubben. 

Undrar ni något om medlemshelgen så kontakta gärna någon i styrelsen 
via mejl.

Utställning:
 Anmälningsavgifter utställningsklasser (kan komma att ändras):
 Valpar 4-6 månader: 100 kr
 Valpar 6-9 månader: 200 kr
 Juniorklass 9-18 mån: 300 kr
 Unghundsklass 15-24 mån: 300 kr
 Öppenklass från 15 mån:  300 kr
 Championklass:     300 kr
 Veteranklass, från 8 år: 200 kr
 Inofficiell Seniorklass, från 12 år: 200 kr
 ”Vi gillar olika”, för de som inte får vara med i övriga klasser: 100 kr      
(inofficiell)
  Barn med hund, anmälan på plats: 20 kr

Anmäl med blankett från SKK som du hittar på vår hemsida, 
 www.islandshunden.se/medlemshelg Klubbmästerskap i Agility, Rall-
ylydnad samt Lydnad 
 

Agility: Information kommer på hemsidan
 
KM i Agility, hoppklass och agilityklass (1) som räknas samman, stor-
leksklass Medium. 
 
Rallylydnad:
 KM i Rallylydnad, nybörjarklass. 

Lydnad:
KM i Lydnad, startklass.

Anmälningsblanketter till dessa finns även de på vår hemsida.

Det kommer även finnas möjlighet att vallanlagstesta sin hund under 
medlemshelgen - mer info finns på vår hemsida!

 Varmt välkomna!
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Agrias Breed Profile

För ungefär 15 år sedan började ett samarbete mellan Agria Djurför-
säkring, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Kennelklubben och 
University of Guelph i Kanada. Syftet var att ge nyttig information om 
hundars hälsa samt bidra till rasklubbarnas arbete för bättre hundhälsa. 
Agrias Breed Profile eller Agrias statistik skall också kunna användas 
för att identifiera hundar och rasers hälsa. Statistiken bygger på infor-
mation från 1995 - 2016. Presentationen som nyligen kom är den fjärde 
och omfattar åren 2011-2016.
Materialet innehåller information om hundar försäkrade i Agria Djurför-
säkring, Agria har hela 60% av landets hundpopulation försäkrade hos 
sig.

Statistiken är uppdelad i liv- och veterinärvård och presenteras i huvud-
sak i form av en jämförelse mellan, som för vår del, Isländsk fårhund 
och Alla Raser. Över tid kan man t.ex. för veterinärvård se hur sjuk-
domsfrekvensen ökar eller minskar över tid.  Frekvensen är beräknad på 
hur många djur som var försäkrad under den perioden som presentatio-
nen omfattar.

Veterinärvården är sedan indelat i ett antal diagnoser och för att komma 
med i statistiken behöver minst 8 hundar ha blivit behandlade för en och 
samma diagnos. En hund räknas bara en gång per diagnoskategori.
I detta sammanhang är Isländsk Fårhund en mycket liten ras med få 
hundar redovisade. Det gör att statistiken inte är så tillförlitlig. För att få 
vara med bland de raser som får sin presentation vart femte år behöver 
rasen registrera minst 100 nyregistreringar varje år. Årets presentation 
av isländsk fårhund innehåller endast veterinärvård då antalet hundar 
som har dött till följd av en för tidig död är för få för att presentera ett 
statistiskt säkert underlag.
Presentationen för 2011-2016 omfattar 2500-5000 isländska fårhundar 
jämfört med alla raser = 1,76 miljoner. Jämfört med Alla raser är antalet 
isländska fårhundar ganska litet statistiskt sett.

När man läser genom materialet ser man att isländsk fårhund löper en 
mindre relativ risk än för alla raser för veterinärvård. Den relativa risken 
är 0,9. Medianålder vid första veterinärvårdtillfället för isländsk fårhund 
är 6,4 år jämfört med 5,2 år för Alla raser. Jämför man hanar och honor 
inom rasen finns det ingen större skillnad. Honorna har en aning lägre 
risk för behovet av veterinärvård.

De kategorier i veterinärvården där isländsk fårhund löper större risk 
jämfört med Alla raser är: Orm/insektsbett, blåsljud, inflammation buk-
spottkörtel, lever, tänder, inflammation kornea, förgiftning, trauma på 
hud och kornea sår. T.ex. löper isländsk fårhund 2,5 gång större risk för 
att behöva behandlas mot orm/insektsbett samt blåsljud. (Vi skall kom-
ma ihåg att det är endast ca. 50 hundar som har behandlats för blåsljud). 
Det första kan vi nog förstå men varför de löper så mycket större risk 
för blåsljud är svårare att förstå. Här skulle det vara intressant att veta 
om det i första hand drabbar äldre hundar eller de yngre. Hur många 
individer det är framgår inte av statistiken.
 
Hur många hundar som behandlas för ögonåkommorna ovan är ungefär 
150. Den främsta orsaken till det är nog att många hundar springer in i 
buskar och kratt och får sår på ögat. Åkommor på mage/tarm omfattar 
ungefär 500 hundar och handlar om diagnoser kring diarré, inflamma-
tioner, inflammationer i bukspottkörtel och förgiftningar.
En annan kategori där isländsk fårhund löper 1,5 gånger större risk än 
Alla raser handlar om tänder. Vilka diagnoser om ingår har jag ingen 
redovisning över. Det skulle vara intressant att veta om det är gamla 
hundar som drabbas.

När det gäller skador löper isländsk fårhund 1,25 gånger större risk än 
Alla raser. Det omfattar ca 350 hundar och omfattar diagnoserna trauma 
på hud och skada.
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Vad jag minns från tidigare presentationer finns det inga större skillna-
der i sjukdomsfrekvenserna i rasen. De ligger vad jag minns på ungefär 
samma nivå och omfattar samma kategorier.

Isländsk fårhund är friskare och löper mindre risk för att behöva nyttja 
veterinärvårdsförsäkringen än Alla raser.

May Britt Sannerholt/Avelsfunktionär  

Tryckfels-Nisse har varit i farten! 

I förra medlemstidningens färgbilaga från Medlemshelgen 2018 hade 
det smugit sig med ett fel: Bilden på hunden Sweet N’ Loud Stella 
Odinsdóttir var i själva verket en bild på Sweet N’ Loud Sansa.
Nedan är en bild på rätt hund.

//Red. 
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