SIFK-träff med inriktning avel
En regnig lördag var vi ett gäng klubbmedlemmar som träffades i Sörberge, strax utanför Sundsvall på Ebbas
café. Eftersom caféet är hundvänligt så hade vi även ett gäng fyrfotade vänner med oss.
Allas våran favorit-Göran samt Maybritt Sannerholt kom upp och gjorde oss sällskap med.
Vi var inte ett hejdundrande stort deltagarantal men såklart var det ju riktigt roligt ändå.
När vi alla presenterat oss lite granna och berättat hur vi hamnade i svängen med denna underbara, roliga,
utmanande och vackra ras så höll Maybritt ett föredrag för oss. Hon berättade lite om rasens ursprung och hur
den blev just den isländska fårhunden, och hur mycket betydelsefullt arbete den utfört på Island under alla de
år. Det är ju en del av stommen i vad man ska tänka på när man skall
avla på en IF, dess genetiska ursprung och vad hunden har använts till.
Vi pratade även om vikten av en god mentalitet, och då kom vi på tal
om MH & BPH. Och vi vill gärna att så många som möjligt gör dessa två
prover med sina hundar, så vi får mer statistik på vår ras.
I Sverige finns idag näst intill 900 individer av de Isländska
Fårhundarna, så vi är ju inte en väldigt
stor mängd, men vi har en väldigt
frisk och sund hund, vilket trevligt nog
även märks när man ska försäkra sin fyrbente vän, tack vare att IF är en frisk
ras så är premierna riktigt låga! Och b.la med MH & BPH samt en god insyn i
aveln så kan vi fortsätta ha en sådan hälsosam ras.
Förutom Islands själva då så är rasen som störst i Danmark, samt att den finns
i ett dussin länder i övrigt, alla i Europa utom de som finns i Amerika då.
Alla länder som har en organisation kring IF som ras är ansluten till I.S.I.C, läs
gärna mer på deras hemsida, (icelanddog.org) där hittar man dessutom
mycket info om sin egna hund, stamtavla, inavelsprocent med mera. Det är
Söta Frosti, 9mån.
en mycket användbar sida. Kika in vettja!
Vi tog oss en liten paus med bensträckare för allihopa, och givetvis var det ju då det
skulle öka i regnandet, tack för det… Men vi vaknade till i alla fall, hehe.

Lilla rara Bella, 2år

Vi som träffades var eniga om att det är av stor vikt att göra dessa ovannämnda
tester så vi bestämde att vi ska köra en gemensam SIFK-träff i vår och boka in för att
göra detta här i Sundsvallstrakten.
När vi träffades i April så pratade vi även om att ev göra en mindre inofficiell
utställning här någonstans i trakterna. Det ska vi fundera vidare på med, det skulle

väl vara skoj?
I övrigt, framförallt till alla er som bor här i ”mitten” av landet, hör av er
om ni vill hitta på något, ge önskemål, förslag m.m. så fixar vi! Det skulle
vara skoj om det börja hända lite event här i kring med!
Mig når ni på mitten@islandshunden.se

Ha de så gött så länge och tack alla för lördagens träff! Det gör vi om 

Otis, 2år
Alla var inte så roade av teori, hehe

// Mvh Jenny - kontaktpeson för område ”mitt” i den Isländska Fårhundsklubben.

