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Tidningen Islandshunden ges ut av SIFK, 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
 
Material till tidningen mailas till 

Ansvarig utgivare:
Maria Hübinette  

Redaktionen:
Mail: tidningen@islandshunden.se

Annonspriser:
Helsida: kommersiell: 600:-
  medlem: 300:-
Halvsida: kommersiell: 350:- 
  medlem: 175:-

Championannons eller annan merit är 
gratis för medlemmar, 1 gång per hund, 
och är en halvsida. Det går bra att lägga 
till 175:- för att få en helsida.

Vill du ha en annons i tidningen så hjälper 
vi dig gärna med layout. 
Maila dina önskemål och uppgifter till: 
tidningen@islandshunden.se

Klubbens officiella adress
SIFK 
c/o Maria Hübinette
Åsenvägen 43
444 94 Ucklum

Svenska Isländsk Fårhund Klubben 
är en specialklubb inom Svenska 
Kennelklubben samt medlem i ISIC, 
Icelandic Sheepdog International Co-
operation.

ISSN 1650-989

 Medlemsavgift för 20 :20
 Medlem i Sverige: 350:-
 Familjemedlem: 50:-
 Medlem utanför Sverige: 400:-
 BankGiro: 156-9870

 Från utlandet
 BIC: SWEDSESS
 IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443      
 0544

 Märk din betalning med: 
 “Medlemsavgift 20 ” 20
 samt namn och adress!

 Nyhet!
 Om du hellre vill ha din tidning som 
 pdf på e-mail hör av dig till 
 medlemsarenden@islandshunden.se

 Glöm inte att meddela medlems-
 ansvarige din adressändring så att du får
 din tidning till rätt adress!
På framsidan: Hreystis Hera möter ett får.

Tryck: Carlshamns Tryck & Media AB

Artikelförfattaren har till fullo ansvar för 
inlämnade uppgifter. Redaktionen svarar ej 

för insänt, ej beställt material

Foto: Maria Babkin

redaktionen.
 Swish: 123 670 39 87
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Islandshunden kommer ut med 4 nummer per år
 
Manusstopp              Utgivning runt 
Nr 1  29/3              24/4
Nr 2 24/5   19/6
Nr 3 31/8   25/9
Nr 4 1/11   4/12

Vallarbetsprov exempel på bana. 

 

3. Förflyttning. Helst utan kommandon. 

2. Fålla ut. 

4. Riktningsändring. Hunden söker balanspunkten 
bakom flocken i förhållande till herden. 

5. Fortsatt förflyttning 

6. Betesarea där fåren skall komma till ro och beta. 

7. Förflyttning från betesarean. 

8. Stoppa flocken. 

1. Vakta grind 
vid utfållning. 

10. Stabilisera flocken vid 
Infållning. 

11. Fålla in och stänga grinden.  
Provet är klart. 

9. Förflyttning efter stoppet.  
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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

 
 

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 

Övriga funktioner i klubben

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

Klubbansvarig lydnad/rally:
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Utställningsansvarig:
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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
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Mail: shop@islandshunden.se
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Charlotte Agdahl, Tjörn 070-285 27 81
vaster@islandshunden.se eller
girl_best65@hotmail.com

Öster:

Mitten: 
Jenny Lindström, Timrå 070-393 55 35
mitten@islandshunden.se 

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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Ordförande har ordet

Årets ISIC-möte har genomförts på Island, på Skálholt. Från Sverige fanns May 
Britt Sannerholt och jag på plats. Första morgonen på plats mötte oss med klart 
och kyligt väder. Minus tio grader. Det var oändligt vackert ute och vi satt inne 
på möte. Då och då var man ju tvungen att smita ut för att njuta! Ett referat från 
mötet hittar ni längre fram i tidningen.

Den annalkande vintern börjar även göra sig påmind här hemma med några frost-
nätter och lite snöfall. Våra isländska fårhundar tyckte att det var helt onödigt att 
komma in den förmiddag då den första snön hade lagt sig.
SIFK kommer även denna vinter att finnas på plats på Stockholms Hundmässa, 
och på My Dog i Göteborg med rasklubbsmontrar. Hör gärna av dig så kan du 
hjälpa till i monterarbetet i Göteborg (tidningen hinner nog inte komma ut innan 
Stockholms Hundmässa). Det är ett slitigt arbete och bra om många kan dela på 
det. Det gäller även monterhundarna som behöver avlösning då och då. Har du 
inte möjlighet till detta så vill vi gärna se dig som besökare i montrarna!

Boka in vårt årsmöte som kommer att hållas den 7 mars i Örebro! Längre fram i 
tidningen hittar du kallelse till årsmötet.
Under 2020 händer det spännande saker i klubbens regi. Håll koll i tidningen, 
på hemsidan och på Facebooksidorna! Bland annat kommer vi att ha ett offici-
ellt anlagsprov i vallning i Klämmestorp, Mullsjö söndagen den 19 april. Det är 
härligt att vi äntligen har officiella prov för att kolla vallningsegenskaperna hos 
våra isländska fårhundar. Nu kommer det ju också att finnas möjlighet att delta i 
vallningstävlingar hos Svenska kroppsvallarklubben, SvKV. Provet kommer att 
hållas på söndagen och på lördagen kommer det att finnas möjlighet att träna vall-
ning på samma ställe.

Den 18 juli firar vi den isländska fårhundens dag genom att träffas på Orust 
Hundägarförening. Medlemshelgen 2020 går av stapeln första helgen i augusti, 
på Orust. Helgen kommer att innehålla en mängd aktiviteter såsom KM i Lydnad, 
Rallylydnad, Agility och Nosework samt vår specialutställning. Lägg in fredag 31 
juli-söndag 2 augusti i din kalender redan nu! 
Om vi lyckas få till ett arrangemang med vallning så kommer även torsdagen att 
innehålla klubbaktiviteter.

Vi ses!
Maria Hübinette

Foto: Annelie Behring



-6- -7-

Foto: Annelie Behring

 

Nu går kalendern att beställa! 100 kr/st + porto. 

Mejla din beställning till shop@islandshunden.se 
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Medlemmar i SIFK som är uppfödare av 
Isländsk Fårhund i Sverige  

Brytarspetzens Kennel
Elisabeth & Göran Andersson
Örsundsbro, Uppsala län
0706878139
brytarspetzens.se
brytarspetzen@gbos.se

Dreyras Kennel
Charlotte & Elisabeth Agdahl
Tjörn, Västra Götaland
0706855540
kennel.dreyras@outlook.com

Hreystis Kennel
Maria Babkin & Kristján Hauksson
Borås, Västra Götaland
033-257114
0707122829
hreystis.se

Lappbergets kennel
Liselotte & Lennart Ekberg 
Svärmarevägen 12
194 53 UPPLANDS VÄSBY
0733401643
lottaekberg@gmail.com 

Listorps Kennel
Åsa Eriksson
Listorp, 64591 Strängnäs
0768133603
asis71@me.com
listorp.webnode.se

-8- -9-



-8- -9-

Kennel Sweet n' loud
Pamela Silverhorn
Upplands-Bro, Stockholms län
072351 04 07
sack-bell@outlook.com

Konungsbergets Kennel
Marie Lundin
Bottnaryd, Jönköpings län
036-24013
0738202484
snarabo.com
snarabo@spray.se

Tildras Kennel
Maria Hübinette
Ucklum, Västra Götalands län
0303-776777
0725779120
tildras@telia.com

Smårsgårdens kennel
Susanne Brännemo
Blecket Norrgårdsgatu 19
795 92 Rättvik
info@smarsgarden.se
0702616202

Vill du som uppfödare stå med på listan? Den är till för uppfödare av 
isländsk fårhund som är medlemmar i SIFK. Skicka dina kenneluppgifter 
till webb@islandshunden.se och betala in avgiften på 100 kr/kalenderår. 
Märk betalningen med "Hemsida kennelnamn lista". Även annonsering av 
valpkullar under valphänvisning ingår.

-8- -9-
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Statuter för Tio‐i‐topp 
Syftet med att ändra statuterna för Tio‐i‐topp har främst varit för att uppmuntra ekipagen 

att börja tävla, och att komma ut mycket på tävlingsbanorna så att vår ras syns. I Tio‐i‐topp 

får hunden poäng även om den inte uppnår tävlingspoäng som ger officiella meriter eller 

uppflyttning och dylikt. Topprestationer belönas med extrapoäng. I Tio‐i‐topp tävlar 

hundarna mot varandra i varje gren för sig. 

Dessa statuter gäller från och med den 1 januari 2020. 

Resultat ska lämnas till klubben senast 14 dagar efter genomförd tävling. 

Utländska resultat får räknas för de grenar där regelverket överensstämmer med det 

svenska för respektive gren 

Vid samma poäng i en gren får den som har tävlat färre tävlingar högre placering på Tio‐i‐

topplistan. 

 

UTSTÄLLNING  

Good  5  

Very Good  10 

Excellent  15 

Excellent med CK (utan plac.)  20 

Excellent med CK 4 bästa bhkl/btkl  25 

Excellent med CK 3 bästa bhkl/btkl  30 

Excellent med CK 2 bästa bhkl/btkl  35 

BIM (bäst i motsatt kön)  45 

BIR (bäst i rasen)  50 

UCH 30 p 

 

VILTSPÅR 

 
1:a pris 

med HP 
1:a pris  2:a pris 

3:e pris/ 

Godkänt 

Anlagsprov  ‐  ‐  ‐  5 

Öppen klass  25  20  15  10 

VCH 30 p extra 

 

2 

 

I nedanstående grenar tillkommer extra poäng utifrån placering: 

 

1: a placering  15p extra 

2:a placering  10 p extra 

3:e placering   5 p extra 

 

NOSE WORK  

  NW 1  NW 2  NW 3 

Godkänt 
doftprov 

5  10  15 

25 p  10  15  20 

50 p         15         20  25 

75 p  20  25  30 

100 p 

Diplom 
25  30  35 

Uppflyttad  30  35  100 

       

 

LYDNAD 

  180‐
200 p 

1:a pris/ 
uppflyttad 

2:a 
pris 

3:e pris/ 
godkänd  

Startklass  15  10    5 

Klass 1    30  25  20 

Klass 2    45  40  35 

Klass 3    60  55  50 

LT‐diplom 10 p, LCH 30 p 
 

BRUKS  

  250‐220 p 
Uppflyttad 
Certpoäng 

Cert 
Godkänd 

Appellklass  15  10  5 
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LYDNAD 

  180‐
200 p 

1:a pris/ 
uppflyttad 

2:a 
pris 

3:e pris/ 
godkänd  

Startklass  15  10    5 

Klass 1    30  25  20 

Klass 2    45  40  35 

Klass 3    60  55  50 

LT‐diplom 10 p, LCH 30 p 
 

BRUKS  

  250‐220 p 
Uppflyttad 
Certpoäng 

Cert 
Godkänd 

Appellklass  15  10  5 
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Lägre klass    25  20 

Högre klass    35  30 

Elitklass    45  40 

BCH 30 p 

 
RALLYLYDNAD 

  100 p  99‐90 p  89‐80 p  79‐75  74‐70 

Nybörjarklass  25  20  15  10  5 

Fortsättningsklass  35  30  30  30  25 

Avancerad klass  45  40  40  35  35 

Mästarklass  55  50  45  45  45 

RLD‐diplom 10 p, RLDCH 30 p 

 
AGILITY/AGILITYHOPP 

Klass  Felfritt  0,01‐10 fel  Fler än 10 fel 

1  15  10  5 

2  20  15  10 

3  25  20  15 

Pinne 5 p, Agilitydiplom 15 p, Hoppdiplom 15 p, AGCH 30 p, 

AGHCH 30 p 

 

VALLNING  

 
Very 
good 

Good  Underkänd     

Vallanlagstest 
(NHAT /FCI) 

5  3  1   
 

 

           

  90‐100 p  80‐89 p  70‐79 p  60‐69 p  <60 p 

Vallarbetsprov 

(HWT) 
14  12  10  8  6 

Vallprov 1  24  22  20  18  16 

4 

 

(IHT 1) 

Vallprov 2 
(IHT 2) 

34  32  30  28  26 

Vallprov 3 
(IHT 3) 

44  42  40  38  36 
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Årets isländska fårhund 

Dessa statuter gäller från och med den 1 januari 2020 

Syftet med att ändra statuterna har framförallt varit att få en bättre jämvikt mellan grenarna 

eftersom dessa räknas mot varandra. Samt att uppmuntra till tävlande vidare i högre klasser 

och då få poäng till Årets isländska fårhund, även om hunden inte uppnår tävlingspoäng som 

ger officiella meriter eller uppflyttning och dylikt. 

Grundkrav för att få tävla om titeln: Föraren/ägaren ska vara medlem i SIFK. Hunden ska ha 

genomgått Mentalbeskrivning hund (MH) alternativt Beteende‐ och 

personlighetsbeskrivning (BPH), med eller utan skott, samt genomfört officiellt vallanlagstest 

(NHAT) för hundar födda 2020 och senare. Hundar födda tidigare får räkna inofficiell 

vallanlagsbeskrivning. Dessa prov/test behöver endast göras en gång.  

Resultatberäkning, endast svenskarrangerade prov och tävlingar: Ett officiellt 

utställningsresultat med lägst Good får räknas samt max 4 resultat i minst 2 officiella 

tävlingsgrenar (vallning, lydnadsprov, bruksprov, viltspår, tjänstehundsprov, Nose Work, 

agility eller rallylydnad).  Resultat från SIFK:s klubbmästerskapfår räknas. Tävlingsresultaten 

skall gälla för året man tävlar om titeln Årets isländska fårhund och lämnas till klubben 

senast 15 februari året efter. Priset delas ut på årsmötet om inget annat anges. 

Utställning    Good  10 p   

    Very good  30 p   

    Excellent  50 p   

    CK/cert  20 p extra   

         
    Championat  25 p extra   

         

Lydnad  Startklass  godkänd  5 p   

    uppflyttad  10 p   

  Klass 1  3:e pris  15 p   

    2:a pris  20 p   

    1:a pris  25 p   

  Klass 2  3:e pris  30 p   

    2:a pris  35 p   

    1.a pris  40 p   

  Klass 3  3:e pris  45 p   

    2:a pris  50 p   

    1:a pris  55 p   

         

    Championat  75 p extra   

         

Bruksprov  Appellklass  Godkänd  15 p   

    Uppflyttningspoäng  25 p   

  Lägre  Godkänd  35 p   

    Uppflyttningspoäng  45 p   

  Högre  Godkänd  55 p   

    Uppflyttningspoäng  65 p   

  Elitklass  Godkänd  75 p   

    Certpoäng/cert  85 p   

         

    Championat  100 p extra   

         

Tjänstehund  Patrullhund  Certifierad  50 p   

  Räddningshund  Godkänd steg 1  50 p   

  Räddningshund  Godkänd nationellt  75 p   

  Assistanshund  Diplom/Certifiering  50 p   

  Social tjänstehund  Diplom/Certifiering  50 p   

         

    Förnyad merit  50 p   

         

Rallylydnad  Nybörjarklass  Kvalificerande resultat  10 p   

  Fortsättningsklass  Kvalificerande resultat  15 p   

  Avancerad klass  Kvalificerande resultat  25 p   

  Mästarklass  Kvalificerande resultat   35 p   

         

    Championat  75 p extra   

         

Vallning  Vallanlagsprov, NHAT  Godkänd  5 p   

  Vallarbetsprov, HWT  Godkänd  15 p   

  Vallprov (IHT1)  60p‐89 p  35 p   

    90‐100 p  45 p   

  Vallprov (IHT2)  60‐89 p  55 p   

    90‐100 p  65 p   

  Vallprov (IHT3)  60‐89 p  75 p   

    90‐100 p  85 p   

         

  Tre resultat 90‐100     100 p   

Viltspårprov  Anlagsprov  Godkänd nivå  10 p   

         

  Öppen klass  3:e pris  15 p   

    2:a pris  20 p   

    1:a pris  25 p   

         
    Championat  25 p extra   

         

Agility  Klass 1  Felfri  10 p   

    Pinne  10 p extra   

  Klass 2  Felfri  20 p   

    Pinne  20 p extra   

  Klass 3  Felfri  30 p   

    Pinne/CACIAG  30 p extra   
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    Championat  75 p extra   

         

Nose Work  Godkänt doftprov  NW1  5 p   

  Godkänt doftprov  NW2  5 p   

  Godkänt doftprov  NW3  5 p   

  Diplom*  NW1  30 p   

  Diplom*  NW2  40 p   

  Diplom*  NW3  50 p   
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Tildras kennel planerar valpar under våren 2020. 

 
 
 
 

Tildras kennel 
Maria Hübinette 

Åsenvägen 43 
444 94 Ucklum 
0303-77 67 77 

tildras@telia.com 
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HD resultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 

SE15592/2017 Dreyras Djarfur Starrasson H  HD grad A 
SE12737/2013 Annkis Dreki H  HD grad A 
SE15611/2018 Listorps Lódi H  HD grad A 
SE32407/2017 Joneshill's Asdis T  HD grad A 
SE34958/2017 Dalla Drauma Kopieccy Poland T  HD grad A 
SE15590/2017 Dreyras Darri Starrasson H  HD grad A 
SE22515/2018 Vestanvindur Grimnir Ljúfsson H  HD grad A 
SE15606/2018 Listorps Liza T  HD grad A 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  HD grad A 
SE39035/2018 Tildras Undri Lendison H  HD grad A 
SE11049/2018 Lappbergets Týr H  HD grad A 
SE39036/2018 Tildras Úlfabaunir Lendidottir T  HD grad A 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  HD grad A 
SE50602/2018 Hreystis Helga Laxadottir T  HD grad A 
SE50600/2018 Hreystis Hera Laxadottir T  HD grad A 
SE50603/2018 Hreystis Hreimur Laxason H  HD grad A 
SE14551/2018 Eldur Strengurson Kopieccy Poland H  HD grad B 
SE22513/2018 Vestanvindur Gára Ljúfsdóttir T  HD grad B 
SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  HD grad B 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  HD grad B 
SE34289/2017 Dreyras Hildir H  HD grad B 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  HD grad B 
SE39128/2018 Jack Pine's Islenska Assa T  HD grad B 
SE22042/2015 Cirbizita's Aragorn H  HD grad B 
SE55764/2017 Tellusdream Ósk T  HD grad C 
SE28165/2015 Skella T  HD grad C 
SE32992/2017 Stefsstells Kvika Kamilla T  HD grad C 
SE51356/2017 Vinur H  HD grad C 
SE39034/2018 Tildras Úrdur Lendidottir T  HD grad C 
SE50599/2018 Hreystis Hafdis Laxadottir T  HD grad C 
SE39032/2018 Tildras Úlfur Lendison H  HD grad C 
SE22514/2018 Vestanvindur Gisli Ljúfsson H  HD grad C 
SE11051/2018 Lappbergets Táta T  HD grad D 

 
 
ED-resultat 2019-01-01 - 2019-11-14 
 

SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  ED ua (0) 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  ED ua (0) 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  ED ua (0) 
SE34289/2017 Dreyras Hildir H  ED ua (0) 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  ED ua (0) 
SE39034/2018 Tildras Úrdur Lendidottir T  ED ua (0) 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  ED ua (0) 
SE50602/2018 Hreystis Helga Laxadottir T  ED ua (0) 

 

 

MH-resultat 2019-01-01 - 2019-11-14 
 

SE21430/2015 Orri  H Känd mental status 

SE48483/2016 Stefsstells Tivar H Känd mental status 

SE55104/2017 Keilafells Ida Arnsteinsdottir T Avbryter - ägaren 

SE55105/2017 Keilafells Birk Arnsteinson H Känd mental status 

 

 

 

 

 

BPH-resultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 
SE15590/2017 Dreyras Darri Starrasson H Genomfört  

SE34288/2017 Dreyras Hrafntinna T Genomfört 

SE39127/2018 Jack Pine’s Islenski Argeisli H Genomfört 

SE39128/2018 Jack Pine’s Islenski Assa T Genomfört 

SE51526/2016 Listorps Höttur  H Genomfört 

SE56340/2016 Diljas Baldur Silfurgeisli H Genomfört 

 

 

Ögonresultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 

SE15592/2017 Dreyras Djarfur Starrasson H  Öga UA 
SE13820/2018 Kappi Fra Olafsvöllum H  Öga UA 
SE32407/2017 Joneshill's Asdis T  Öga UA 
SE10284/2016 Kolsholts Kilja T  Öga UA 
SE14551/2018 Eldur Strengurson Kopieccy Poland H  Öga UA 
SE34958/2017 Dalla Drauma Kopieccy Poland T  Öga UA 
SE33198/2013 Tildras Sóley Fjalarsdottir T  Öga UA 
SE22513/2018 Vestanvindur Gára Ljúfsdóttir T  Öga UA 
SE15606/2018 Listorps Liza T  Öga UA 
SE14743/2016 Diljas Fagra Fiola T  Öga UA 
SE55764/2017 Tellusdream Ósk T  Öga UA 
SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  Öga UA 
SE33745/2018 Balti H  Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig 
SE33745/2018 Balti H  Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig 
SE51355/2017 Beyla T  Öga UA 
SE25693/2013 Wadsteinas Joker H  Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 
SE20897/2017 Dottlas Bera T  Öga UA 
SE15611/2018 Listorps Lódi H  Öga UA 
SE13125/2018 Fieldworks Icelandic Drauma T  Öga UA 
SE49065/2010 Ellringslätts Prins H  Öga UA 
SE20742/2013 Ellringslätts Sóti H  Pannus 
SE28165/2015 Skella T  Öga UA 
SE34290/2017 Dreyras Herdis T  Öga UA 
SE12737/2013 Annkis Dreki H  Öga UA 
SE45397/2017 Sweet N´ Loud Sansa T  Öga UA 
SE55661/2016 Nóis Örk Jarl H  Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig 
SE43177/2018 Losnabakken's R-E Björneyeifsdóttir T  Öga UA 
SE20193/2019 Vestanvindur Hrauni Tindsson H  Öga UA 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  Öga UA 
SE20895/2017 Dottlas Blika T  Öga UA 
SE24041/2016 Västergårdens Alisa T  Öga UA 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  Öga UA 
SE39035/2018 Tildras Undri Lendison H  Öga UA 
SE39128/2018 Jack Pine's Islenska Assa T  Öga UA 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  Öga UA 
SE39036/2018 Tildras Úlfabaunir Lendidottir T  Öga UA 
SE50600/2018 Hreystis Hera Laxadottir T  Öga UA 
SE46322/2015 Hreystis Tindra T  Öga UA 
SE39032/2018 Tildras Úlfur Lendison H  Öga UA 
SE20752/2013 Konungsbergets Lendi Askurson H  Öga UA 
SE19287/2014 Diljas Prins Runi H  Öga UA 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  Öga UA 
SE24144/2014 Tildras Töfradís Fjalarsdottir T  Öga UA 
SE51356/2017 Vinur H  Öga UA 
SE22042/2015 Cirbizita's Aragorn H  Öga UA 

 

 

 

HD resultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 

SE15592/2017 Dreyras Djarfur Starrasson H  HD grad A 
SE12737/2013 Annkis Dreki H  HD grad A 
SE15611/2018 Listorps Lódi H  HD grad A 
SE32407/2017 Joneshill's Asdis T  HD grad A 
SE34958/2017 Dalla Drauma Kopieccy Poland T  HD grad A 
SE15590/2017 Dreyras Darri Starrasson H  HD grad A 
SE22515/2018 Vestanvindur Grimnir Ljúfsson H  HD grad A 
SE15606/2018 Listorps Liza T  HD grad A 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  HD grad A 
SE39035/2018 Tildras Undri Lendison H  HD grad A 
SE11049/2018 Lappbergets Týr H  HD grad A 
SE39036/2018 Tildras Úlfabaunir Lendidottir T  HD grad A 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  HD grad A 
SE50602/2018 Hreystis Helga Laxadottir T  HD grad A 
SE50600/2018 Hreystis Hera Laxadottir T  HD grad A 
SE50603/2018 Hreystis Hreimur Laxason H  HD grad A 
SE14551/2018 Eldur Strengurson Kopieccy Poland H  HD grad B 
SE22513/2018 Vestanvindur Gára Ljúfsdóttir T  HD grad B 
SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  HD grad B 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  HD grad B 
SE34289/2017 Dreyras Hildir H  HD grad B 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  HD grad B 
SE39128/2018 Jack Pine's Islenska Assa T  HD grad B 
SE22042/2015 Cirbizita's Aragorn H  HD grad B 
SE55764/2017 Tellusdream Ósk T  HD grad C 
SE28165/2015 Skella T  HD grad C 
SE32992/2017 Stefsstells Kvika Kamilla T  HD grad C 
SE51356/2017 Vinur H  HD grad C 
SE39034/2018 Tildras Úrdur Lendidottir T  HD grad C 
SE50599/2018 Hreystis Hafdis Laxadottir T  HD grad C 
SE39032/2018 Tildras Úlfur Lendison H  HD grad C 
SE22514/2018 Vestanvindur Gisli Ljúfsson H  HD grad C 
SE11051/2018 Lappbergets Táta T  HD grad D 

 
 
ED-resultat 2019-01-01 - 2019-11-14 
 

SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  ED ua (0) 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  ED ua (0) 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  ED ua (0) 
SE34289/2017 Dreyras Hildir H  ED ua (0) 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  ED ua (0) 
SE39034/2018 Tildras Úrdur Lendidottir T  ED ua (0) 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  ED ua (0) 
SE50602/2018 Hreystis Helga Laxadottir T  ED ua (0) 

 

 

MH-resultat 2019-01-01 - 2019-11-14 
 

SE21430/2015 Orri  H Känd mental status 

SE48483/2016 Stefsstells Tivar H Känd mental status 

SE55104/2017 Keilafells Ida Arnsteinsdottir T Avbryter - ägaren 

SE55105/2017 Keilafells Birk Arnsteinson H Känd mental status 
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BPH-resultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 
SE15590/2017 Dreyras Darri Starrasson H Genomfört  

SE34288/2017 Dreyras Hrafntinna T Genomfört 

SE39127/2018 Jack Pine’s Islenski Argeisli H Genomfört 

SE39128/2018 Jack Pine’s Islenski Assa T Genomfört 

SE51526/2016 Listorps Höttur  H Genomfört 

SE56340/2016 Diljas Baldur Silfurgeisli H Genomfört 

 

 

Ögonresultat 2019-01-01 – 2019-11-14 
 

SE15592/2017 Dreyras Djarfur Starrasson H  Öga UA 
SE13820/2018 Kappi Fra Olafsvöllum H  Öga UA 
SE32407/2017 Joneshill's Asdis T  Öga UA 
SE10284/2016 Kolsholts Kilja T  Öga UA 
SE14551/2018 Eldur Strengurson Kopieccy Poland H  Öga UA 
SE34958/2017 Dalla Drauma Kopieccy Poland T  Öga UA 
SE33198/2013 Tildras Sóley Fjalarsdottir T  Öga UA 
SE22513/2018 Vestanvindur Gára Ljúfsdóttir T  Öga UA 
SE15606/2018 Listorps Liza T  Öga UA 
SE14743/2016 Diljas Fagra Fiola T  Öga UA 
SE55764/2017 Tellusdream Ósk T  Öga UA 
SE14390/2018 Brytarspetzens Náma Eirsdottir T  Öga UA 
SE33745/2018 Balti H  Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig 
SE33745/2018 Balti H  Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig 
SE51355/2017 Beyla T  Öga UA 
SE25693/2013 Wadsteinas Joker H  Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 
SE20897/2017 Dottlas Bera T  Öga UA 
SE15611/2018 Listorps Lódi H  Öga UA 
SE13125/2018 Fieldworks Icelandic Drauma T  Öga UA 
SE49065/2010 Ellringslätts Prins H  Öga UA 
SE20742/2013 Ellringslätts Sóti H  Pannus 
SE28165/2015 Skella T  Öga UA 
SE34290/2017 Dreyras Herdis T  Öga UA 
SE12737/2013 Annkis Dreki H  Öga UA 
SE45397/2017 Sweet N´ Loud Sansa T  Öga UA 
SE55661/2016 Nóis Örk Jarl H  Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig 
SE43177/2018 Losnabakken's R-E Björneyeifsdóttir T  Öga UA 
SE20193/2019 Vestanvindur Hrauni Tindsson H  Öga UA 
SE52487/2017 Nóis Örk Kanill H  Öga UA 
SE20895/2017 Dottlas Blika T  Öga UA 
SE24041/2016 Västergårdens Alisa T  Öga UA 
SE15609/2018 Listorps Ljósi H  Öga UA 
SE39035/2018 Tildras Undri Lendison H  Öga UA 
SE39128/2018 Jack Pine's Islenska Assa T  Öga UA 
SE39033/2018 Tildras Údi Lendison H  Öga UA 
SE39036/2018 Tildras Úlfabaunir Lendidottir T  Öga UA 
SE50600/2018 Hreystis Hera Laxadottir T  Öga UA 
SE46322/2015 Hreystis Tindra T  Öga UA 
SE39032/2018 Tildras Úlfur Lendison H  Öga UA 
SE20752/2013 Konungsbergets Lendi Askurson H  Öga UA 
SE19287/2014 Diljas Prins Runi H  Öga UA 
SE31951/2018 Losnabakken's R-E Askur Eifsson H  Öga UA 
SE24144/2014 Tildras Töfradís Fjalarsdottir T  Öga UA 
SE51356/2017 Vinur H  Öga UA 
SE22042/2015 Cirbizita's Aragorn H  Öga UA 
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Krav på känd HD-status för registrering?

Till styrelsen får vi då och då frågor/önskemål om krav på känd höftledsta-
tus av föräldradjuren för att kunna registrera valpkullen i Svenska Kennel 
Klubben (SKK).  Ett krav som många av våra systerklubbar i våra grann-
länder har infört. Syftet med förespråkarnas krav är att det skulle innebära 
till att fria föräldradjur leder till flera fria avkommor. Alltså skulle HD-
statusen i rasen förbättras. Ett annat syfte är att fler röntgar sina hundar och 
när fler röntgar sina hundar finns information om fler enskilda individers 
egen höftledsstatus vid val av avelsdjur. Det borde då utifrån resonemanget 
finnas fler avelshundar att välja bland.

Vad är då nackdelarna? Vi kommer inte kunna tvinga hundägare till att 
röntga sina hundar. Det innebär att det alltid kommer att finnas hundar, 
från såväl otypiska till hundar av utmärkt typ, som inte är aktuella för avel. 
Vi vet också från våra systerklubbar att det kommer att födas isländska 
fårhundar som inte uppfyller kravet för registrering.  Det innebär att vi får 
isländska fårhundar utanför stamboken. Hundar som kommer att klassas 
som blandrashundar. De är med andra ord förlorade inom rasaveln.

Vad är och hur utvecklas HD?

HD är en rätt vanlig skelettrubbning hos många hundraser och innebär en 
felaktig utveckling av höftleden. Risken för att en hund skall utveckla HD 
beror på både arv och miljö. Många studier visar att arvsgången är kom-
plex, eller kvantitativ, egenskaper där fenotypen (det vi kan se eller mäta) 
påverkas av många gener. Detta innebär att hundar med normala höfter kan 
producera avkommor som utvecklar HD.

I raser som endast har använt HD-fria hundar i avel visar sammanställning-
ar av frekvensen för HD att antalet HD-fri avkommer efter en tid stagnerar 
och man kommer inte vidare. Det har sin grund i att röntgenbilder inte kan 
beskriva ledens kvalitet fullt ut.  Speciellt svårt är det att till fullo beskriva 
bilden av en led på en hund utan anmärkning. Begränsningen ger en ofull-
ständig bild och gör att hundar kan hamna i samma grupp, t.ex gruppen 
med normala höfter trots att dessa hundars höfter kan ha stora skillnader i 
genuppsättning (genotyp).
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Arvets påverkan på HD är mellan 30 – 50% vilket gör att det genom avels-
utvärdering finns goda möjligheter att minska frekvensen av sjukdomen. 
Genom att skatta en hunds avelsvärde tar man även hänsyn till släktingars 
HD-status i tillägg till informationen om den enskilda hundens höftledssta-
tus. Med hjälp av avelsvärdering får man bredare kunskap om tilltänkta av-
elshundars gener och hur stor sannolikheten är för att hunden skall nedärva 
höftledsdysplasi eller inte. Ett sådant instrument, index, har SKK utarbetat 
och sedan 2012 har ett antal raser fått tillgång till avelsindex. Avelsindexet 
är med andra ord ett effektivare sätt att minska förekomsten av t.ex. HD. 
SKK arbetar på med avelsindex för såväl AD som HD och varje år får yt-
terligare några raser tillgång till utvärderingen via SKK:s Aveldata. Man 
arbetar utifrån att raser med svåra problem kommer först i fråga.

Vilka regelverk/policyer har vi att ta hänsyn till: 

I Svenska Kennelklubbens Avelspolicy står det: SKK skall medverka till ut-
formningen av rasspecifika avelsstrategier (RAS) samt verka för att minska 
antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till hundrasernas sund-
het men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga 
hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, 
vilka bygger på olikheter i enskilda genpar t ex färg, hårlag och storlek.

I SIFK:s unga historia var vi tidiga med att ansöka om central registrering 
av HD, vilket vi också fick beviljat. Vid den tiden hade vi fått de första 
hundarna med anmärkningar och vi stod inför ett beslut om att öppna grän-
ser och göra det möjligt att friare röra sig över landgränserna. Vi visste att 
HD-situationen varierade mycket mellan olika länder. Med den bakgrun-
den, tillsammans med SKK regelverk och policy samt nulägesbeskrivning-
en i den svenska populationen, kom vi fram till formuleringen av målen 
för HD i klubbens RAS-dokument som lyder: Svenska Isländsk Fårhund 
Klubben rekommenderar att HD-status är A eller B för hundar som skall 
användas i avel. Hundar med HD-status C tillåts användas i avel. Svenska 
Isländsk Fårhund Klubben har beslutat göra denna öppning för att inte 
viktig genetisk variation i rasen skall gå förlorad. Vid avel med ett föräld-
radjur med HD-status C bör helst det andra föräldradjuret ha HD-status 
A. Bakgrunden till att Svenska Isländsk Fårhund Klubben rekommenderar 
HD röntgen är just att få situationen statistisk säkerställd.
Möjligheten att göra en korrekt riskbedömning beträffande HD ökar av-
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sevärt med antalet röntgade släktingar. Det är därför viktigt att inte bara 
avelsdjuren röntgas utan en så stor andel av rasen som möjligt. Det är vår 
förhoppning att så många som möjligt går och röntgar sina hundar och 
vår tillit till er uppfödare är mycket hög. Just för att få information om så 
många hundar som möjligt genom uppfödarnas engagemang för den egna 
uppfödningen och rasen i stort.  

Och till sist har vi det allra viktigaste av allt. Den isländska fårhundens  
avelsbas är mycket liten. Även om vi utnyttjar allt tillgängligt avelsmateri-
al, inte bara i den svenska populationen men också totalt, kommer det inte 
att räcka för att upprätthålla den genetiska variationen utan på sikt kommer 
det att leda till förlorad genetisk variation och ökad inavelsgrad. Det inne-
bär att ytterligare ”nytt blod” krävs inom rasen för att kunna hålla inavels-
graden på en låg nivå. Nytt blod i vår ras innebär samarbete och utbyte av 
avelsdjur med andra länder. För att även fortsättningsvis kunna visa upp en 
sund och frisk ras är detta nummer ett.

Jag hoppas att jag har kunnat bidra med några fler aspekter i synen på 
ovannämnda krav. Jag har dock inte redovisat SKK:s Hälsoprogram. 
Det kan med lätthet letas upp på SKK:s hemsida www.skk.se.

May Britt Sannerholt/Avelsfunktionär 
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Kallelse till SIFKs årsmöte 2020 

Lördagen den 7 mars 

På Örebro Brukshundklubb 

10:30 SIFK bjuder på fika 
11:00‐12:30 Föreläsning av Hans‐Åke Sperne om det viktiga 
med rasstandard och raskompendium o.dyl. 
12:30‐13:30 Lunch till självkostnadspris 
13:30 Årsmötesförhandlingar 
 
Alla medlemmar i Svenska Isländsk Fårhund Klubben hälsas 
välkomna till årsmöte på Örebro Brukshundklubb. 
 
Vi startar med fika som följs av ett föredrag av Hans‐Åke Sperne 
som bland annat är auktoriserad domare på vår ras och som har 
många års erfarenhet av rasen bland annat som uppfödare. Hans‐
Åke kommer att berätta för oss om det viktiga med rasstandard och 
raskompendium. Vi kommer säkert också att diskutera RAS, 
domarseminarier och annat intressant. 
 
Årsmötesförhandlingarna samt utdelningar av priser såsom 10‐i‐
topp och Årets isländska fårhund påbörjas efter lunchen. 
 
Ingen anmälan krävs till årsmötet. 
Vill du ha lunch vill vi att du anmäler detta till 
ordforande@islandshunden.se i förväg. 
 
Mer detaljerad information kommer på klubbens hemsida 
islandshunden.se och på våra facebooksidor framöver. 
 

 
Medlemstidning för Svenska Isländsk Fårhundklubben

Nr 99
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Hej! Jag heter Keilafells Birk Arnsteinson och 

har nyligen fyllt 2 år 
 
Och jag är nog som de flesta islänningar
 
Älskar att bada, även långt in på hösten fast det är ganska kallt i vattnet. 
 
Älskar att rulla mig i bajs, bara det luktar riktigt gott, och balar med ensilag  är en favorit.

 
Älskar att springa i skogen och hoppa upp på stenar, helst höga. 
 
Älskar snö när den kommer blir jag överlycklig, och tar gärna med mig lite in  
 
Älskar att träna ☺  
Matte säger att jag är en fantastisk lydnadshund, det sa fröken också när vi gick 
lydnadskurs, och då såg matte sååå stolt ut ☺  
 
Rallylydnad är också jättekul 
och jag är duktig säger matte 
Jag vill helst träna jämt 
Men man måste vila ibland säger hon 
 
Ibland tränar vi Nosework och personspår, man måste använda näsan å 
 
Vaktar gården gör jag förstås också säger till ordentligt om det kommer någon, men 
jag är inte arg, vill bara hälsa och pussa på alla 
 
Fast matte och husse tycker jag är väldigt speciell ☺  jag är deras första 
islänning förut har dom haft collie långhår i många år, minst femton
 
Jag har förresten en storebror som är en collie långhår, vi har jättekul tillsammans, 
man kan bita och dra i hans långa päls, och retas och dra i svansen då blir han 
jättesur och jagar mig det gillar jag.
Men vi är bästisar
 
Min matte såg islänningar första gången redan i början på 80-talet på en utställning 
med isländska hästar och blev helt förälskad men hade inte tillräckligt med tid att 
ha hund då! 
 
Så av någon anledning tog det många år innan det äntligen blev min tur att komma 
hem, och det blev till landet, mitt i skogen!  
 
Varma hälsningar från Birk 

. 

. 

. 

.

e

då ocks

Med önskan om en snörik vinter �
 

 

Med vänlig hälsning 
Marita Harrysson  
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Brist på genetisk variation – en hundras största hot

Isländsk fårhund, Islands nationalras, ett kulturarv att bevara men hur och 
vad skall bevaras?

När vi talar om bevarande av t.ex en hundras är det hundrasens typ och 
karakteristiska drag samt dens ursprung man vill bevara. Det som tillsam-
mans skiljer en hundras ifrån varje annan hundras. Vad vet vi då om typ, 
karakteristiska- och ursprungliga drag hos isländsk fårhund? I rasstandar-
den för isländsk fårhund finns rasens karakteristiska drag och typ beskrivit. 
Rasstandarden beskriver alltså rasens idealhund. Det räcker inte med att 
enbart avla för sunda hundar när syftet är att bevara en hundras och ett 
kulturarv.

När stambokföringen av isländsk fårhund påbörjades på Island 1967 fanns 
endast 23 hundar att stambokföra. Dessa hanar och tikar är rasens starthun-
dar, också benämnt founders, och är grunden för renrasig avel. Den mång-
fald/variation som fanns i dessa hundar är och förblir den totala mångfald/
variation som finns i rasen. En hundras kan aldrig få större mångfald än det 
starthundarna hade tillsammans.

Rasens starthundar/founders hade alla några unika gener och uppfödare har 
ansvar för att bevara dessa. Tänker man sig att alla hundar går i avel kom-
mer den genetiska mångfalden att vara 23 under den tid som alla är i avel. 
Önskvärt skulle vara att alla hundar som kunde gå i avel fick göra det för 
att upprätthålla den genetiska mångfalden. Det är dock endast ett önske-
tänkande. I hundvärldens rasavel ser det ganska så annorlunda ut. Att föda 
upp rashundar innebär att uppfödarna väljer ut individer för avel och övriga 
djur får aldrig några avkommor.

1999 publicerades en studie av Pieter Oliehoek, Holland, gjord på insam-
lade data av alla registrerade isländska fårhundar i länder där hundrasen 
fanns representerad, med början i de första starthundarna på Island. Stu-
dien visade att efter 30 års avel härstammade den största andelen (80%) av 
existerande hundar från endast tre founders. Det innebar att i löpet av en 
förhållandevis kort period hade rasen förlorat mycket av sin ursprungliga 
mångfald/genetiska variation trots att antalet isländska fårhundar i många 
länder hade ökat mycket snabbt.
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Redan under de första åren från 1955 – 1962 hade hundrasen förlorat hälf-
ten av den genetiska variationen. Därefter och fram till 1969, året då den 
Isländska kennelklubben bildades med  syftet att bevara deras enda natio-
nella hundras , hade den genetiska variationen sjunkit till 5. Det betyder att, 
av alla existerande hundar vid den tidpunkten härstammade alla från endast 
5 founders. 

Den största familjegruppen, bestående av 80% av alla hundar fanns i flera 
länder, Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Tyskland. 
Med andra ord en familjegrupp som i verkligheten var en kombination av 
linjer från många olika regioner. Det är alltså inte tal om en egen linje från 
ett särskilt distrikt. Det är heller inte på det viset att ett land har sin egen 
familjegrupp. Hos rasen isländsk fårhund består en familjegrupp oftast av 
hundar från flera länder.

Det som hade hänt med rasens genetiska variation var att antalet isländska 
fårhundar ökade snabbt men den genetiska variationen följde inte med.
Det finns ett starkt samband mellan genetisk variation och inavel. Desto mer 
genetisk variation i en hundras desto mindre släktskap mellan individer och 
risken för inavel minskar. Saknas det genetisk variation leder det till inavel 
och inte tvärt om. I perioder med ökad inavel kommer detta att ackumuleras 
i rasen och troligen påverka den genetiska variationen framöver.

Det brukar talas om tre problem när en ras förlorar genetisk variation. Det 
är ökad risk för genetiska sjukdomar, inavelsdepression och brist på gene-
tisk variation.

Låt oss säga att en individ bär på en eller flera genetiska sjukdomar. Kom-
binerar man denna individ med en partner som inte är närbesläkad är chan-
sen liten för att avkommorna skall få någon av sjukdomarna. Är avelskom-
binationen närmare släkt än 12,5% är risken stor att någon av avkommorna 
får sjukdomen om båda föräldrarna bär på samma gen för sjukdomen. 
Även inavel längre bakåt i stamtavlorna kan resultera i sjukdomar på grund 
av för liten genetisk variation.

Hur många sjukdomar som finns vet man inte men att det är fler än 700, 
troligen mycket fler. Ett mått på att beräkna antalet genetiska sjukdomar i 
en ras är antalet founders x 5. Det skulle för isländsk fårhund bli 23 x 5 = 
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115 olika sjukdomar. Ni hör. Det är som att leta efter en nål i en höstack att 
försöka hitta vilka sjukdomar som finns i vår ras.

Inavelsdepression kan påverka djuren i form av svagare immunförsvar och/
eller att djuren föder färre valpar, den genomsnittliga kullstorleken mins-
kar.

Det finns med andra ord en större risk för att det skall poppa upp en eller 
flera allvarliga sjukdomar som i sin tur kan resultera i en för tidig död.

Vad går att göra?

Genom att i avel använda individer som är mindre släkt med varandra än 
genomsnittet i rasen kan man i nästa generation lyckas öka den genetiska 
variationen.

Det gäller att använda en hane sparsamt samt att hålla många hanar i avel 
samtidigt. Egentligen borde alla hanar som kan gå i avel få göra det en 
gång.

Vara sparsamma med att selektera i första kullen. Följ kullens utveckling 
och utvärdera när de har uppnått en mogen ålder.

När Pieter Oliehoek gjorde sin studie på Isländsk fårhund använde han 
Mean Kinship och cluster analyser som metod för släktskapsberäkningar. 
Mean betyder genomsnitt och kinship betyder släktskap. Mean Kinship är 
alltså ett mått på individens släktskap i förhållande till det genomsnittliga 
släktskapet i rasens population.

Mean Kinship är en beräkning av en individs släktskap jämfört med po-
pulationen i sin helhet inkluderat individen själv och kan beräknas helt 
tillbaks till rasens starthundar/founders. Det innebär att Mean Kinship för 
en specifik individ kan förändras över tid när populationen förändras. T.ex. 
kommer Mean Kinship att öka varje gång ett djur producerar avkommor.

Källa: Pieter Oliehoek 1999 Inbreeding, Mean Kinship and Cluster Ana-
lysis in the Icelandic Sheepdog as a Small Population. Wageningen Uni-
versity, The Netherlands.
 
May Britt Sannerholt/Avelsfunktionär 
  

 
   

Nosework på hög nivå
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Karma har hittat doftkällan Karma markerar genom att titta 
på föraren

Karma får belöning vid doftkällan

Nosework på hög nivå
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Genetic diversity -seminar with Pieter Oliehoek.

The Danish kennel club, DKK, held together with the Danish Kooikerclub 
a seminar 2019 March 9 on genetic diversity/variation in dog popula-
tions. This is a subject that concerns a lot of breeders, and the seminar was 
visited by a lot of people. The main lecture was given by the Dutch lectu-
rer Pieter Oliehoek and at the end Helle Friis Proschowsky finished it by 
giving the lecture a Danish perspective. 
This text is by Helle Friis Prochowsky, veterinarian, Ph.D and special con-
sultant with DKK. It is printed and translated by Ingbritt Sannel with the 
permission of DKK.

The dog was the first animal that was domesticated by us humans. Our 
forefathers were early aware of the many ways a dog could be useful, and 
many different dog types or “breeds” were created. Generation after ge-
neration we have decided what individuals would be allowed to give their 
genes on to the next generation. This has given us a lot of fantastic breeds, 
but in doing this we have also lost some parts of the important genetic 
variation - or diversity. We know now that genetic variation is important 
for a population’s general health and fertility. The variation, once lost, will 
not come back, unless we involve other breeds in our own breed. Because 
of this it is important for all breeders to know how you take care of and 
preserve the variation there is in the breed. The number of individuals, the 
size of the breed, does not necessarily tell us how much genetic variation 
that is left. If you wish to know exactly how much diversity there is in a 
breed, you will need to use computer programs or go to a laboratory and 
make DNA analyses. 

Pedigree data

Pietr Oliehoeks interest in genetic diversity started when he was a student 
of biology and began his exam assignment. Since he was an owner of a 
Icelandic Sheepdog it was natural for him to study this breed more clo-
sely.  Through extensive analyses of pedigree data, he managed to show 
how the breeding was concentrated to a few families or bloodlines. He also 
showed that these lines were overrepresented in many European countries 
and his work has been referred to several times in the Icelandic Sheepdog 
magazines in different countries. The results of this study can not be found 
through ordinary studies of pedigrees, such as many breeders of course al-
ready do. Because what you need is to have access to data that goes all the 
way back to the beginning of the breed as such. Nevertheless, his result has 
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had a great impact on what you expect if you for instance decide to bring 
“new blood” into your breeding. Pieter told that he once brought from 
Iceland a potential bitch for breeding, believing that she represented “so-
mething new” only to find that this was not so at all. He could just as well 
have brought a bitch from Denmark or Germany because she represented 
almost exactly one of the lines that was already overrepresented in the rest 
of Europe.

Founders- the first of the breed

When Pieter wrote his master thesis, he identified a long line of problems 
connected to loss of genetic diversity, but he had no solutions. It was, 
according to him, quite unsatisfactory when he held lectures to breeders 
or breed clubs. So, he decided to continue his work on the subject for 
his Ph.D. and he also started his firm “Dogs Global”. Now, when Pieter 
gives his lectures, he has three solutions to offer, but more of this later. 
To be able to understand Pieters work, you must first understand the con-
cept “founders”. The word “founder” is used for individuals that started 
a certain breed. Founders are defined as being mutually unrelated and all 
individuals in a breed can in principal be traced back to one of these first 
dogs. Pieter Oliehoek stated that a breed never has more diversity than that 
which existed with the founders. If you have pedigree facts that goes back 
long enough you can calculate how much of the founders´ original genome 
that is still to be found in the present dog population. Pieter calls this FGS 
(Founder genome Surviving) or FGE (Founder Genome Equivalent) and to 
make it easier to understand he recalculates the concepts into individuals.

Overrepresented ancestors

The concept “genome” is used for an individual´s total amount of DNA. If 
for instance a breed is started from four dogs, then there were principally 
four founder genomes to start with. If all four original dogs have contri-
buted lively to the breeding in the following new generations all the here-
ditary material – that is all four founder genomes- will still be there. FGS 
will be four. But that is very rare. In a lot more of the breeds some founders 
will be overrepresented and he genome of others has almost disappeared. 
This is what Pieter Oliehoek has specialised in calculating, in order to bet-
ter understand the breeds genetic diversity. When he calculates a breed´s 
FGE (Fonder Genome Equivalent) that tells us the number of founders that 
could have produced the present population if they had been used equally. 
A breed could for example start out with ten original founders, but if four 
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of them have no progeny in the present population then their lines are “ex-
tinct” and their genetic contribution is lost. A bit simplified you can then 
say that the breed´s FGE is reduced to six individuals.

Reasons for worrying

In almost all breeds we should probably worry more about the loss of 
diversity than we do. The tricky thing is that many of the actions that has 
led to that only a small part of the breed´s original genetic material still is 
available happened a long time ago. That is why breeders now can not act 
as they did before when they make decisions about mating two individuals. 
They may think that a planned mating will not lead to inbreeding because 
there are no common ancestors within three to five generations. But ac-
cording to Pieter Oliehoek not even ten generations is enough to evaluate 
inbreeding. If a few of the breeds founders are overrepresented in a large 
part of the breed, nearly every mating will result in inbreeding with the 
problems and risk that follows. It is usually said that inbreeding leads to 
loss of genetic diversity. That is not wrong- but the opposite is actually 
also a fact: that is, low genetic variation can contribute to an increase of 
a breeds inbreeding. The problem is of course that most of us is very far 
from having access to pedigree data that goes all the way back to the be-
ginning of the breed.

Three solutions – Pieter Oliehoek

During the seminar Pieter Oliehoek presented three solutions to the par-
ticipants.  One solution assumes extensive pedigree data knowledge, the 
two others do not. Absolutely basic is to use as many animals as possible 
for breeding. In doing so you can secure that there will be enough variation 
also in the future for our breeds. Every single breeder can do a lot when 
choosing animals to breed, but the strategic responsibility when it comes 
to secure the genetic variation in the breed must be up to the breed club. 
The Icelandic Sheepdog club (Denmark and other countries as well within 
the ISIC cooperation. I added this as translator) has worked with Pieters 
first data for nearly 20 years and the club has even looked for dogs with 
“rare genes” in adds in the club magazine. That is, they looked for potential 
breeding animals who represented those lines that were near extinction. 
The club is continuously working with this subject and the day after the 
seminar, the club had invited Pieter to hold a workshop with focus on their 
own breed.

-32- -33-



-32- -33-

Mean Kinship or average relationship

This method demands access to pedigree data for the breed all the way 
back to the founders and if possible, on a global scale. With the help of a 
special computer program you can calculate an individual dog´s average 
relationship to all other individuals in the breed. Based on the size of this 
relationship Pieter Oliehoek gives them a colour code like green, yellow 
or orange. Green dogs have very low relationship to the rest of the breed. 
They represent thus “rare genes” that are important to preserve by using the 
dog for breeding. Yellow dogs are middle high in relationship to the rest of 
the breed and they are also fine to use. In order not to indicate a “full stop” 
Pieter uses the colour orange in stead of red on those dogs that have a high 
degree of relationship to the rest. There may well be other characteristics 
with such a dog that makes it a positive contributor to the breed. But basi-
cally, the orange dogs are so much related to the rest of the breed that many 
breedings will produce a higher degree of inbreeding.

One-time litters

Many breeds have different breeding restrictions that decides what dogs 
may be used for breeding. The most important reason why a dog is not 
used in breeding is as a rule a dog that lives with a family that has not 
considered breeding. This is something that national kennel clubs or spe-
cial clubs must try to change by encouraging to what Pieter calls one-time 
litters. It is better for the genetic variation of the breed that many different 
dogs have one litter instead of litters being concentrated to some few bree-
der dogs. This goes for both male dogs and bitches and breeders can help 
to make sure that family dogs can contribute to the breed. Here Pieter also 
warned against the tendency, in many countries, to routinely neuter dogs at 
an early age. 

Crossbreeding

Pieters last solution is crossbreeding with another breed. In that way you 
can introduce a new founder, and thus new genetic variation to the breed. 
But it is important to think carefully before starting such a project. If a 
crossbreeding project is not carefully planned or if you do nothing in the 
following generations to keep the new variation that has been added the 
effect will quickly be lost.

-32- -33-



-34- -35-

Genetisk mångfald
Föreläsning med Pieter Oliehoek

Sista helgen i januari var Ingbritt Sannel och undertecknade på en föreläs-
ning i Kookierhondklubbens regi. Temat var genetiskt mångfald i hund-
populationer. Några av er känner kanske igen Pieter Oliehoek från hans 
engagemang för isländsk fårhund vilket bland annat resulterade i hans 
examensarbete i biologi vid universitet i Wageningen, Holland ”Cluster 
analysis of kindship in the Icelandic Dog as a small pedigree population”. 
Sedan dess har Pieter bland annat varit inblandad  i avel av sällsynta hästar 
och utrotningshotade arter i fångenskap i syfte att bevara deras genetiska 
förmågor. 
Här följer några anteckningar från Pieters föreläsning.

Avel med rashundar har pågått i generationer och uppfödarna har valt ut 
vilka djur som får föra sina gener vidare till nästa generation. Trots alla 
goda syften att välja de ”bästa” har vi förlorat en hel del viktig genetisk 
variation då ett stort antal individer aldrig har blivit valda.  Genetisk varia-
tion är viktigt för en populations hälsa och förmågan till att reproducera 
sig. Genetisk variation som har gått förlorad går inte att få tillbaka och den 
sista utvägen  för att behålla en ras sund och frisk är att korsa in en annan 
närliggande hundras. För att undvika att det går så långt är det viktigt att 
vi tar vara på den genetiska mångfald som finns i rasen. För uppfödare blir 
det viktigt att veta hur man kan bevara så mycket genetisk variation som 
möjligt och försöka minska hastigheten av förlusten. Hur vi än beter oss 
kommer vi att förlora en viss del. Målet måste vara att vi skall förlora så 
lite som möjligt.

När Pieter gjorde sin studie på 90-talet kunde han konstatera att isländsk 
fårhund hade en del problem med förlorandet av genetisk variation men 
han hade inga verktyg för att förmedla lösningar. Han berättar att det kän-
des frustrerande att se problemen utan att kunna ge förslag till lösningar. 
Han slutade föreläsa och tog tag i saken som blev ämnet för hans PhD-
avhandling. Samtidigt startade han företaget Dogs Global som har samma 
namn som hans nya nätbaserade dataprogram.

Genom att samla information från en hundpopulations alla stamtavlor helt 
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tillbaka till de första registrerade hundarna i populationen, rasens start-
hundar också benämnt founders, kan man beräkna hundarnas inbördes 
släktskap. Dessa starthundar är inbördes obesläktade och alla hundar inom 
samma population kan föras tillbaka till en av dessa founders. Med hjälp av 
dataprogram kan man sedan beräkna hur mycket av dessa founders gene-
tiska variation som finns kvar i en population (hundras).

Pieter har två sätt att benämna hur mycket genetisk variation som finns i 
en population. Den ena benämns FGS (Founder Genome Surviving) och 
beräknar den genetiska variation som fanns när rasen bildades. Den andra, 
FGE (founder Genome Equivalenter) beräknar antal nuvarande founders. 
Genom att beräkna en populations FGE vilket svarar till antalet founders 
som hade kunnat reproducera dagens population om de hade använts lika 
mycket så får man fram hur många founders som finns kvar i nuvarande 
population. Det kan innebära att en viss del av en founders genetiska varia-
tion (genom) finns kvar och en viss del kommer från en annan. Med hjälp 
av dataprogram läggs dessa variationer ihop och för att det skall vara lätt-
tare att förstå räknar Pieter om resultaten till hela individer.

Genom är ett begrepp som används om en individs samlade DNA. Låt oss 
säga att antalet founders i en ras är 4 individer. Det innebär att det fanns 4 
foundergenom från starten. Om alla 4 hundar bidrar till aveln i kommande 
generationer kommer all genetisk variation finnas kvar i populationen. FGS 
kommer alltså fortsatt vara 4 individer. 
Detta förkommer nästan aldrig i verkligheten. Mer vanligt är att några 
founders är mer representerade än andra och några har helt fallit bort därför 
att de aldrig har reproducerat valpar. Isländsk fårhund hade vid tiden för 
rasens bildande 24 founders. Låt oss säga att 10 av dem inte har producerat 
några avkomma alls. Det innebär att dessa 10 individers genetiska varia-
tion har gott förlorad för alltid och antalet founders vi har kvar i nulevande 
population är alltså 14 och inte 24. FGE har nu reducerats till 14 individer.

Det Pieter Oliehoek har gjort och specialiserat sig på är att han har räknat 
ut hur man bättre kan förstå en populations genetiska mångfald. Genom att 
räkna ut en ras  FGS och FGE får man fram hur många founders som finns 
kvar i populationen (rasen) i nutid eller vid det tidpunkt man bestämmer. 
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Med denna kunskap kan man i nästa steg beräkna varje individs släktskap 
(Mean Kinship) och jämföra den med populationen i sin helhet inklusive 
individen själv. Det innebär något så fantastiskt som att vi med hjälp av 
Mean Kindship kan få veta vilka individer som är bärare av dessa genom 
som bidrar till den genetiska mångfalden i rasen. Sedan är det upp till upp-
födarna att använda dessa individer.

May Britt Sannerholt/Avelsfunktionär  

Pieter Oliehoek framför Skálholts kyrka och med Gerplu Ljósalfur
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Pieter Oliehoek framför Skálholts kyrka och med Gerplu Ljósalfur

HD-utredningens slutrapport
Den 11 maj presenterade HD-utredningen sin slutrapport för special- och 
rasklubbar. Tyvärr hade inte någon av oss möjlighet att närvara vid själva 
presentationen. Istället skall jag försöka sammanfatta vad utredningen kom 
fram till i sin slutrapport.

På kennelfullmäktige 2017 fick Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse i 
uppdrag att tillsätta en utredning för att studera utvecklingen av höftleds-
dysplasi, den så kallade HD-utredningen. I arbetet med utredningen har 
representanter för ras- och specialklubbar samt veterinärer och genetiker 
deltagit. Nio raser valdes ut som alla hade minst 40 röntgade hundar pr. 
år. Utöver underlag från utvalda raser har tidigare forskning och data från 
SKKs databas samt nya analyser över tid studerats och ingått för att försö-
ka förstå vilka faktorer som kan ha varit med och påverkat HD- förekom-
sten. Analyserna har i första hand omfattat åren 2004-2018. 

Av materialet framkommer att förekomsten av HD-anmärkningarna mins-
kade kraftigt under senare delen av 1900-talet. Denna minskning av HD-
förekomster är ett resultat av de hälsoprogram som har varit/är kopplade 
till HD och som infördes på -70 och -80 talet. Vidare har HD-grad D och E 
fortsatt att minska under 2000 talet men inte lika markant som tidigare.
På senare år har dock andelen C-hundar ökat och andelen A-hundar har 
minskat. Analyserna visar att ökningen av C-hundarna hänger samman 
med förändringen av sederingen i och med minskat användning av Ple-
gicil. Hundar sederade med Plegicil visade sig ha bättre HD-värden än 
hundar sederade med andra preparat. Detta tros hänga samman med att en 
beståndsdel i Plegecil inte har samma avslappande effekt på muskulaturen 
som andra sedederingspreparat. De innebär att hundar sederade med Plegi-
cil har kunnat missas avseende HD dysplasi.
Andra faktorer som kan ha inverkat är ökad ålder då hundarnas ålder vid 
röntgentillfället har ökat något. En högre ålder har visat sig vara kopplat till 
sämre HD-status. En annan faktor är att antalet bilder som avläsas är fler 
eftersom nära på alla bilder är digitala och bidrar till en noggrannare avläs-
ning.

Intressant är att analyserna visar att ökningen av antalet C-hundar inte 
beror på försämrad genetisk variation då den genetiska trenden går i posi-
tiv riktning i många raser. Snarare beror ökningen av andelen C-hundar på 
förbättrade möjligheter för att upptäcka dysplaster samt att utvecklingen 
har bidragit med effektivare verktyg. HD utredningen önskar framöver att 
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skapa mer enhetliga former för HD-screening och förslår att det upprät-
tas avtal mellan SKK och röntgade kliniker samt standardiserade rutiner 
för sederingsrutiner. De föreslår också att det bestäms en tidsplan för att 
avsluta analogt tagna röntgenbilder som skickas med post för avläsning.
HD-utredningen föreslår även att SKK avsätter medel till en uppföljning av 
HD-utvecklingen efter 5-10 år.

För de raser som tillämpar HD-index förväntas andelen C-hundar att vän-
da. Utvärderingen av HD-index har visat sig ha god effekt på HD-resultatet 
om det nyttjas i valet av avelsdjur. För att säkerställa tillförlitligheten till 
HD-index önskar utredningen att SKK avsätter resurser för att initiera ett 
samarbete med nordisk/internationell gemensam avelsvärdering av HD.

May Britt Sannerholt/Avelsfunktionär    
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Internationellt seminarium
för

Isländsk Fårhund
Skálholt, Island

Sista helgen i oktober arrangerade ISIC/Executive det tjugofjärde ISIC se-
minariet för isländsk fårhund. Denna gång i samarbete med Deild Ìslenska 
Fjárhundsins (DÍF). Både ISIC seminariet och inkvarteringen var förlagda 
till Skálholtsstaður, Skálholt. Skálholt ligger 92 km österut från Reykjavik 
på södra Island. DÍF stod som värdklubb för seminariet och de lokala kon-
takterna sköttes av DÍFs Stefanía Sigurðardóttir.

Information och dagordning skickades ut från ISIC/Executive och som 
vanligt hade varje klubb haft möjlighet att anmäla viktiga frågor för be-
handling.
Enligt traditionen arbetade vi i två grupper under lördag eftermiddag och 
söndag förmiddag, ”en ordförandegrupp” och ”en avelsgrupp”. Denna mo-
dell 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 Maria Hübinette, klubbens ordförande och May Britt 
Sannerholt, representant för avelsfrågor.

Seminariet öppnades officiellt lördag morgon av Svend Brant Jensen ISIC/
Executive som önskade välkommen till det tjugofjärde seminariet, i år med 
åtta av elva länder representerade. Till seminariet kom åhörare från Bel-
gien, Holland och Island. 
För nya medlemmar i SIFK vill jag ta med några ord om varför vi möts. Vi 
möts för att gemensamt bidra till att den isländska fårhundens genetiska va-
riation hålls högt samt för att sträva mot gemensamma rekommendationer 
och utvärderingsmetoder. Det är ländernas klubbar som är ISIC (Icelandic 
Sheepdog International Cooperation). ISIC-samarbetet blir vad klubbarna 
gör det till genom att gemensamt arbeta mot samma mål.  ISIC/Exe. upp-
drag är att förbereda seminarierna och stödja klubbarna mellan seminari-
erna.
Mötena har alltid varit hållna i en anda av vänskap och samarbete. 
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Ordförande för seminariet var Hundaräktarfélag Íslands (HRFÌ) ordförande 
Herdis Hallmarsdottir och sekreterare var Katariina Jarkko (FI).

Det internationella samarbetet:
Förutom Island som också var arrangörsland, deltog Norge, Sverige, Fin-
land, Danmark, Holland, Tyskland och USA. Antalet delegater var: Island 
3, Danmark 2, Norge 3, Sverige 2, Finland 1, Holland 2, och USA 1.  ISIC/
Exc. består av Svend Brandt Jensen (DK), Katariina Jarkko (FI), Gudridur 
Thorbjörg Valgeirsdóttir (IS) och Ingbritt Sannel (S) som denna gång inte 
deltog.

Efter öppnandet och en kort redovisning från klubbarnas rapporter lyssnade 
vi till Dr. Pieter Oliehoeks föreläsning: Diversity within dog breeds. Bree-
ding in practice – diversity. Mean Kindship and Dogs Global.
Se mina anteckningar från föreläsningen på annan plats i bladet.

Efter lunch lyssnade vi till Dr. Ragnhildur Sigurðardóttirs föreläsning: Pro-
tocol development for the Systematic Conservation of the Genetic diversity 
of Icelandic Sheepdog.
Föreläsningen handlade om att försöka hitta ett enkelt protokoll för in-
samling och lagring av reproduktivt material samt säkerställa lagring av 
genetiskt material i en säker officiell anläggning. För ändamålet behöver 
det hittas vägar för att ekonomiskt kunna driva projektet i en överskådlig 
framtid samt uppfylla myndigheternas officiella krav. Man behöver hitta 
system som ökar kunskapen om rasen samt dess bevarande. Projektet är än 
så länge i sin vagga där samtal förs med HRFÍ och DÍF samt myndigheter 
på Island.
Här följer några korta minnesanteckningar hämtat ur våra anteckningar. 
Fullständiga anteckningar med beslut kommer att läggas ut på ISIC:s hem-
sida. www.icelanddog.org

Från ordförandegruppens diskussioner och beslut:
Den stora frågan för ordförandegruppen var om vi skulle säga ja till och 
skriva avtal med Dogs Global och Pieter Oliehoek. Inför mötet fanns en 
del tveksamheter och frågetecken från några av klubbarna. Att Pieter deltog 
på mötet på Skálholt och dels presenterade sitt arbete men också fanns på 
plats för att svara på frågor och diskutera avtalets innehåll var absolut ovär-
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derligt, och definitivt en grundförutsättning för att beslutet om deltagande 
i Dogs Global sedermera togs av ordförandegruppen efter långa diskussio-
ner.

Danmark presenterade ett förslag till förändrade medlemsavgifter i ISIC. 
Detta förslag välkomnades av övriga länder då det innebar att Danmark 
som enda land kommer att betala in mer varje år till ISIC-arbetet. Avgifts-
höjningen rör nämligen enbart medlemsantal som överstiger 500 personer 
och i dagsläget är det bara Danmark som har så många medlemmar. Tack 
Danmark!

Från avelsgruppens diskussioner:
ISIC databas och Dogs Global databas
Dogs Globals databas möjligheter till att öka kunskapen om rasens genetis-
ka variation i den totala populationen är särskilt viktig för samarbetet kring 
rasen. Det innebär unika möjligheter till att upprätthålla rasens genetiska 
variation. 
ISIC databas är väl känd bland medlemmarna och har använts för att hitta 
tänkbara avelsdjur tvärs över landsgränserna. Det är därför i nuläget viktigt 
att behålla båda databaserna och låta framtiden avgöra hur länge vi är gyn-
nade av de båda.

Fråga från DÍF. Godkännande av rasen i The United Kingdom/Kennel Club 
(UK/KC).
Det finns ett mindre antal nu kända individer i Storbritannien. Rasen är 
inte godkänd av UK/KC och en ägare som önskar börja avla har kontaktat 
DÍF och bett om hjälp. För ett godkännande finns ett antal krav som måste 
uppfyllas. Ett är att det behöver finnas ett minimiantal levande hundar i 
landet. Vårt bidrag börjar med att försöka hitta ytterligare individer genom 
att tillfråga klubbarnas medlemmar om någon känner till eller har exporte-
rat hundar till Storbritannien.

Mentalitet och vallning
Två områden vi behöver få mer kunskap om. När det gäller vallning har fler 
länder börjat arrangera officiella vallanlagsbeskrivningar och en klubb pla-
nerar för ett arrangemang nästa år. Vilket är glädjande. Flera klubbar käm-
par dock med att skapa intresse för såväl vallning som hundarnas mentalitet.
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DÍF 40 år 
Söndag eftermiddag bjöd DÍF på en guidad tur från Skálholt till Keflavik. 
På vägen från Skálholt besökte vi gården Òlafsvellir. Ett välkänt namn 
i många stamtavlor. Sigridur Petursdóttir som nu inte längre finns bland 
oss var en av pionjärerna i rasen. I tillägg till att hon började avla tidigt 
samlade hon också information om hundarna och upprättade kartotek över 
varje hund. Det användes sedan när HRFÍ började skriva ut stamtavlor på 
hundarna. Idag bor hennes man och son med familj på gården tillsammans 
med ett antal hundar som gladligen kom och välkomnade oss. Därefter 
gick resan vidare via Arnarstadir till Eyrarbakka och sedan kustvägen till 
Krisuvik där vi fick möjlighet att promenera bland heta källor. I Sandgerði 
bjöd DÍF på middag på restaurant Vitinn. Mätta, nöjda och trötta efter 
några intensiva dagar med god mat och gott sällskap tog bussen oss till vårt 
boende i Keflavík för några timmars sömn innan avresan hem.      

För nya medlemmar i SIFK vill jag kort beskriva ISIC:s bakgrund. ISIC 
skapades 1996 utifrån kunskapen om att den genetiska variationen i rasen 
borde utökas och att länder där rasen var gott representerat behövde samar-
beta kring detta. ISIC har även andra uppgifter som att skapa gemensamma 
utvärderingsmetoder. Detta för att klubbar och uppfödare lättare ska kunna 
jämföra olika resultat, oberoende av land. Har vi olika system har vi liten 
nytta av redovisade resultat.
Gemensamma utvärderingsmetoder inom ISIC är: 
-     Gemensamma avelsrekommendationer
-     HD- och ögonresultat
-     Hundutställningar
-     Mentalbeskrivning Hund (Island, Norge, Sverige och Danmark med      
       några skillnader)
-     Vallanlagsbeskrivningar. (Danmark, USA, Finland och Sverige)

Vi behöver följa utvecklingen i rasen framöver och delegaterna behöver ta 
ansvar för att utöka det internationella arbetet. Informationen till uppfödare 
och medlemmar bör utökas samtidigt som att kommunikationen mellan 
klubbarna och ISIC/Exce. behöver vara levande.
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Efter årets seminarium består ISIC samarbetet av följande länder, alla med 
fullt medlemskap: De är: Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Ne-
derländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och USA.

Maria och May Britt  

Sven Brandt Jensen   ISIC Executive



-44- -45-

I detta nummer kommer artikeln om vallning handla om 
Vallarbetsprov (FCI Herding Working Test HWT)

I förra numret så berättade vi om FCI Vallanlagstest (Natural Herding 
Aptitud Test NHAT)och hur ett sådant går till. Nu kommer vi till nästa steg 
inom FCI ”Traditional style” Vallarbetsprovet.  För att få starta på ett Vall-
arbetsprov så krävs godkänt Vallanlagstest enligt FCI:s regelverk. Men det 
räcker långt ifrån bara med ett sådant. Man behöver också en rejält vall-
ningstränad hund. Den ska vara tränad för att jobba enligt FCI:s regelverk 
”Traditional style”.  

För att få gå upp i de egentliga tävlingsklasserna inom FCI:s regelverk, 
Vallprov nivå 1-3, så krävs ett godkänt Vallarbetsprov. Vallarbetsprovet 
skall visa att du och din hund är redo att jobba med en djurbesättning på ett 
tillräckligt kontrollerat sätt. Här ligger djurskyddspolicyn till grund för att 
säkra djurbesättningens välbefinnande under vallning.  Hunden skall visa 
att den klarar att jobba med djuren utan att ta till tänder eller jaga djuren. 
Ett väl intränat stoppkommando är viktigt att ha. Då kan man som förare 
rädda upp det mesta och lugnt hämta upp djur som eventuellt har sprungit 
ifrån föraren och hunden och därpå fortsätta banan.

”Traditional style” är ett sätt att valla djur på som förekommit under 
mycket lång tid runt om i Europa. Främst i Tyskland, Frankrike, Holland, 
Belgien och andra länder på kontinenten. Våra Isländska fårhundar har 
kanske inte bara jobbat utifrån denna tradition då de hämtar djuren runt om 
ute i markerna på Island.  Men det är ett sätt att valla på som ändå passar 
vår ras.  Fortsatt i artikeln så benämner jag denna vallningsstil som Tradi-
tionell stil för att använda ett svenskt namn. 

I Traditionell stil så är det av stor vikt att hunden utifrån sina instinkter kan 
arbeta med att hålla en djurflock samlad. Hunden skall inte behöva kom-
menderas att vara i rätt position utan den skall läsa sin herdes kroppsspråk 
och djurens beteende och rörelser och utifrån det själv positionera sig rätt. 
Då våra isländska fårhundar gillar att tänka själva och lösa olika problem 
så är min känsla att detta passar dem mycket bättre än om man hela tiden 
ger dem kommandon för att visa var man vill ha dem.  Det kan ofta skapa 
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frustration hos hunden att man som förare lägger sig i hundens arbete med 
djuren annat än vid behov.
Under ett HWT Traditionell stil går det ut på att herden går först vid för-
flyttningar därpå djurflocken och sist hunden. Djuren ska vara invallade att 
söka trygghet hos sin herde. Hundens roll är att genom sina rörelser bakom 
och till viss del upp längst sidorna om flocken hålla den samlad och se till 
så att alla djur är med. Vissa raser använder också skallet, däribland den Is-
ländska fårhunden.  Även om det varierar hur intensiva de är med att skälla 
så har de skallet som en naturlig del i sin vallning. Hundens egen initiativ-
förmåga att hålla flocken samlad utan kommandon bedöms under ett HWT.

När herden ändrar riktning så skall hunden läsa av detta genom herdens 
kroppsspråk och djurens rörelser och genast förpassa sig i balans bakom 
flocken helst utan kommando. Balansen för hunden i förhållande till herden 
är klockan sex om herdens position är klockan 12.

Men hunden behöver under testet också visa att den kan lyda kommandon. 
Till exempel när man fållar in och ut djuren från den mindre fålla som 
ingår i testet. Här kan man behöva dirigera hunden med höger respektive 
vänsterkommando. Hunden skall också hålla flocken på plats en bit utanför 
fållan när herden öppnar respektive stänger grinden till fållan.  Hunden 
skall också vakta djuren när de skall stanna för vila och bete på en utsedd 
betesarea. I dessa lägen kan ett stopp, sitt eller ligg behövas så hunden är 
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stilla med flocken. Hunden skall också visa att den kan stoppa upp flocken 
på signal från herden, antingen ett kommando eller genom att läsa herdens 
kroppsspråk och förstå att den snabbt skall byta position och förflytta sig 
framför flocken för att stoppa den. Detta moment skall efterlikna en pas-
sage av till exempel en trafikerad väg. Höger, vänster, stopp och fram är av 
vikt för hunden att kunna lyda.  Hunden skall också visa att den är direkt i 
sin lydnad. 

När man har ett godkänt Vallarbetsprov får man starta de egentliga Vallpro-
ven där man tävlar i konkurrens med övriga startande. Det finns tre klasser 
och svårighetsgraden höjs naturligtvis för varje klass. Men vi återkommer 
till Vallproven i ett nytt nummer av tidningen.

För här vill jag passa på att berätta att FCI Vallarbetsprov anordnas av 
Svenska Kroppsvallarklubben (SvKV). Kroppsvallare är alla vallhunds-
raser utom Border Collie och de Kelpies som vallar med sitt eye. Det vill 
säga att de flyttar djuren med hjälp av sin intensiva blick. En kroppsvallan-
de hund flyttar djuren med hjälp av sina pendlande rörelser och de arbetar 
närmare djuren än hundar som vallar med eye. 

SvKV har under flera års tid arbetat för att de kroppsvallande raserna skall 
få egna officiella anlagstest samt vallprov. Officiella Vallanlagstest har nu 
funnits under 2018 och 2019 och vi har ett tiotal isländska fårhundar som 
gjort detta test. Vallarbetsprov hölls nu i oktober för allra första gången. 
Premiär med andra ord och det hela hölls på Fäboda gård i Södermanland. 

De var totalt fem raser som deltog varav en var Isländsk fårhund och en 
Lapsk vallhund. Så två vallande spetsar utav dessa fem raser är nog att be-
trakta som något lite särskilt roligt då det finns många kroppsvallande raser 
som tränats i många år inom vallning. Övriga raser som deltog var Austra-
lian Cattledog, Australian Shepherd samt Briard. Den Isländska fårhund 
som var med och skrev svensk vallhundshistoria inom SvKV var Diljas 
Fina Lýsa (Flisa)som ägs och tränas av mig, Marie Lindström. Flisa och 
jag har tränat vallning i många år med blandad framgång men i och med 
att vi började träna enligt Traditionell stil så har Flisa fått komma mer till 
sin rätt och utvecklats fint som vallhund. Det passar henne att få tänka själv 
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och läsa situationen utan för många kommandon. Samarbetet mellan mig 
och Flisa har blivit mycket smidigare med detta sätt att valla. Men vi hop-
pas att vi får fler Isländska fårhundar med ute på tävlingsbanorna framöver 
och jag vet att det finns ekipage som ligger väl framme i sin träning. Så vi 
ser fram emot att få mötas, inte bara i träningssammanhang i fårhagarna, 
utan även på tävlingsbanorna. 

Vallningskommittén genom 
Marie Lindström
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Vallarbetsprov exempel på bana. 

 

3. Förflyttning. Helst utan kommandon. 

2. Fålla ut. 

4. Riktningsändring. Hunden söker balanspunkten 
bakom flocken i förhållande till herden. 

5. Fortsatt förflyttning 

6. Betesarea där fåren skall komma till ro och beta. 

7. Förflyttning från betesarean. 

8. Stoppa flocken. 

1. Vakta grind 
vid utfållning. 

10. Stabilisera flocken vid 
Infållning. 

11. Fålla in och stänga grinden.  
Provet är klart. 

9. Förflyttning efter stoppet.  
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Svenska Isländska Fårhundsklubben söker:
 

Redaktör till tidningen Islandshunden.

Din uppgift blir att sätta samman materialet till tidningen och 
kunna utforma enklare annonser.

Vi tror att du har en ”journalistisk ådra” i dig och kan uttrycka 
dig i väl i form och skrift.

Har du erfarenhet av att arbeta i Indesign eller motsvarande 
program är detta ett stort plus.

Vår klubbtidning Islandshunden utkommer med 3-4 nummer 
per år och vi har ett nära samarbete med Carlshamn Tryck & 
Media AB som trycker och distribuerar tidningen till våra med-
lemmar.

Då vi är en ideell förening är detta ett ideellt arbete men myck-
et viktigt för oss. Känner du att du är den rätta för oss så kontak-
ta Maria Hübinette (ordforande@islandshunden.se) eller Tomas 
Agdahl  (kassor@islandshunden.se).
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