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Övriga funktioner i klubben

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

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

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

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

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Johanna Beijer
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

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

Webansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: web@islandshunden.se

OBS! För dig som ännu inte betalt
medlemsavgift för 2013:
Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK
Medlem utanför Sverige: 376 SEK
Här kan du betala in din medlemsavgift: 
BankGiro: 156-9870
IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544
BIC: SWEDSESS
Märk din betalning med namn och adress!

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

tidningen@islandshunden.

På gång i framtiden...
20 april är det aktivitetsdag i Borås.
3-4 augusti har vi medlemshelg med 
klubbens specialutställning. Under hösten 
planeras kurs i vallning och vallanlagstest. 
Vi kommer också att arrangera ett MH 
(mentalbeskrivning) under hösten. 
Dessutom kommer SIFK att hålla i en av 
de två inofficiella utställningarna i Borås 
som tidigare alltid SÄKK har arrangerat.
Detta blir den 29 september. Mer info om 
allt detta kommer i nästa nummer av tid-
ningen, på Facebook och på vår hemsida. 
Håll utkik!

I detta nummer...
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Den här tidningen är den första som producerats av vår nya redaktion och den första efter 
årsmötet 31 mars 2013 där den nya styrelsen valdes och vår verksamhetsplan fastställdes. 
Det är ett viktigt och spännande uppdrag som vi har fått av klubbens medlemmar och jag 
har fått förtroendet att vara ordförande och därmed leda arbetet. Mina ledord är glädje, 
kunskap och förtroende. Att äga en isländsk fårhund och delta i vårt klubbarbete skall 
vara fyllt av glädje och välkomnande kamratskap även om vi säkert måste ta tag i svåra 
frågor ibland. Vår klubb skall bidra med kunskap om vår ras på alla upptänkliga sätt. 
Vad kan våra hundar, vad gör våra hundar, hur mår våra hundar? osv. Kunskapen måste 
vi sprida och där har vi till vår hjälp tidningen, hemsidan och Facebook, och inte minst 
träffar och möten där vi kan lära känna varandra ”på riktigt”. Med förtroende menar jag 
att vi litar på varandra, talar väl om varandra och våra hundar, att vi utgår från att var och 
en gör sitt bästa, att vi verkar med öppenhet så att medlemmarna har förtroende för sin 
styrelse och att vi hjälper och stöttar varandra som medlemmar.
Så när ni nu läser tidningen hoppas jag ni gör det med glädje, att ni får ökad kunskap och 
kan känna förtroende. En del av innehållet känns säkert igen, annat är nytt och så blir det 
nog med styrelsearbetet också. En ny styrelse tillför nya tankar men följer också upp det 
som funnits med sedan tidigare. Vi hoppas kunna locka nya medlemmar till vår klubb och 
också få tidigare medlemmar att återvända. Ju fler vi är desto bättre verksamhet kan vi 
skapa. Vi vill gärna lyssna på önskemål från medlemmarna och kommer också att driva 
våra egna hjärtefrågor. Något som jag funderat på, eftersom jag bl. a brinner för utbildn-
ing och IT- teknik är en ”Uppfödarutbildning” på nätet så att alla i hela vårt avlånga land 
kan delta. Detta hoppas jag kunna återkomma till snarast. Avelsfrågorna vet vi är många 
och kunskapen om vilka hundar som finns, var de finns och om de bör gå i avel behöver 
öka. Vi måste finna former för detta som är ännu bättre än de vi har nu. 
Det känns högtidligt och ansvarsfullt att ta vid och försöka driva vår lilla specialklubb 
vidare. Jag hade förmånen att få delta på SKK:s avelskonferens 16-17 mars där arbetet 
med ISIC, vårt internationella samarbetsorgan, beskrevs på ett inspirerande och upply-
sande sätt av Hans-Åke Sperne. Hans föredrag blev mycket uppskattat och flera klubbar 
uttryckte att de önskade sig något liknande. Det fick mig att inse att även om vi ibland 
önskat ännu mer av samarbete så har vi, inom rasen och de olika klubbarna, åstadkom-
mit mycket gott under åren som gått. Eller med andra ord att vi har en bra klubb som vi 
bör värna om och fortsätta att utveckla, för oss medlemmar och för våra nuvarande och 
framtida hundars skull!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
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Välkommen till SIFK’S 
specialutställning 2013! 

Årets klubbutställning hålls i Katrineholm på Katrineholms Brukshundsklubb 
den 4 augusti. Denna utställning är officiell och Cert delas ut. 

Vaccinationskontroll från kl. 8:30
Ringträning för de som vill kl. 9:30 

Utställningen startar kl. 11:00

Domare är Ambjörn Lindqvist som har mycket god erfarenhet av att döma isländsk 
fårhund. Sista anmälningsdag är den 3 juli och anmälan görs på SKK’s blankett 
som finns på SKK’s hemsida: www.skk.se/dokumentbanken/tavlingsanmalan
(Länk finns på klubbens hemsida: www.islandshunden.se) Skicka din anmälan till 
SIFK, c/o Elisabet Idefelt, Västra Röd 110, 442 74 HARESTAD.  
Betalning sker på vårt BankGiro: 156-9870. Märk med hundens namn och reg.nr.

Klasser: 
Valpklass, 4-6 mån och 6-9 mån: 185kr
Juniorklass (9-15 mån) och Unghundsklass (15-24 mån): 285kr 
Öppen klass (15 mån-) och Championklass: 285kr
Veteranklass (7 år-): 185kr   

Under utställningsdagen kommer det att finnas fika, mat och annat gott till en 
billig penning. För de som vill samlas vi redan på lördagseftermiddagen för 
medlemsaktiviteter. Program för helgen kommer i nästa nummer av tidningen 
samt på hemsidan.
I år kommer ingen lydnadstävling att anordnas. Däremot finns det möjlighet för 
de som vill att tävla rallylydnad dagen innan, d.v.s. den 3 augusti, på Katrineholms 
Brukshundsklubb. Detta är en officiell SKK-tävling och anmälan sker genom SKK. 
Rallytävlingen fungerar också som vårt Klubbmästerskap och SIFK kommer att ha 
prisutdelning dagen efter. Läs mer om denna tävling och om brukshundklubben 
på www.kbruks.dinstudio.se. 

Mer info om utställningen och rallylydnadstävlingen 
finns på www.islandshunden.se
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Jag vill bara skriva några rader om 
medlemskap i SIFK och hur det ser ut i 
klubben just nu. I höstas fick jag ta över 
rollen som medlemsansvarig i klubben 
och har sedan dess jobbat med att ta fram 
ny info till nya och gamla medlemmar. 
Detta är en väldigt rolig uppgift. Jag har 
dock ännu ingen riktigt positiv bild att 
ge när det gäller antalet medlemmar och 
tendenser till att vi blir fler under 2013. 
I skrivande stund har vi 188 medlemmar 
(inkl. familjemedlemmar). Detta är en 
sänkning i jämförelse med slutresultatet 
från 2012 då vi var 262. En liten positiv 
trend är ändå det ökande antalet nya 
medlemmar. Detta är dock en stor förän-
dring till det sämre med tanke på att vi för 
några år sedan var drygt 500 medlemmar. 

Vad kan vi tillsammans göra åt detta?
 Jo, det finns en hel del positivt att göra 
som vi alla kan hjälpas åt med. Klubben 
har också tagit fram några hjälpmedel som 
vi medlemmar kan använda för att sprida 
info om vår klubb. 
-Vår hemsida har fått ett nytt utseende 
med bättre överskådlighet. Arbetet 
fortlöper för att göra den informativ och 
lätt överskådlig. 
-Vi finns på Facebook som grupp och når 
därmed ut till fler med snabb info om 
vad som är på gång i klubben. Alla som 
är med i denna grupp är inte medlemmar 
i klubben men vi tycker ändå att det är 
värdefullt att dela med oss av info om vad 
vi gör i klubben för att därigenom skapa 
ett större intresse för att vara medlem. 
-Under hösten togs en ny broschyr fram 
som kommer att användas och delas ut vid 
tillfällen där vi visar upp klubben som t.ex.  

i monter vid större utställningar och andra 
aktiviteter där vi finns med. Dessa kan ni 
som medlemmar också använda för att 
sprida info om klubben. Den finns att få 
tag på hos oss som sitter i styrelsen samt 
på de aktiviteter som klubben anordnar.
-Gåvomedlemskap som du som uppfödare 
och medlem kan ge dina valpköpare. Ett 
bra sätt att introducera nya hundägare 
till klubben och att ge dem lite extra stöd 
den första tiden som ägare av en isländsk 
fårhund. 
-Lokala träffar med hundar och ägare. 
Dessa är främst till för medlemmar men 
är ett väldigt bra sätt att ta med de som 
är intresserade av rasen eller för andra 
med islandshund men som ännu inte är 
medlemmar i klubben. Dessa lokala träffar 
kan anordnas av den som vill, vart man vill 
och när man vill.
-Ett nytt utseende på denna tidning med 
spännande innehåll skrivet av medlemmar. 
Tidningen är uppskattad och med lite nytt 
utseende och innehåll så hoppas vi att den 
ska locka fler medlemmar. 

På samtliga områden är det fritt fram för 
medlemmar att medverka. 
Som medlemsansvarig ser jag gärna att ni 
som medlemmar kommer med förslag på 
hur klubben kan bli bättre och vad vi till-
sammans kan göra för att bättre nå ut. Har 
ni något som ni vill dela med er av så hör 
av er, jag hjälper er med att komma vidare 
till rätt person. Jag vet att det finns många 
duktiga och engagerade medlemmar i vår 
klubb så tveka inte att medverka.
Må så gott mina vänner!

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

Om medlemskap...

Johanna 
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För alla medlemmar!
Aktivitetsdag 25 maj i Boråstrakten!

Vi tränar kontaktövningar, möte med hund och aktiveringstips.
För mer info kontakta Sussie på 0708-752333 eller via mejl

sussie_rosen@hotmail.com
Varmt Välkomna!

Nya medlemmar hälsas välkomna!
Sandra Ahlstedt, Dalsjöfors 
Mats Andersson, Fagersta
Iza Anundborg, Moliden
Katarina Bertil, Bromma
Lena Boestad, Nyköping
Cathy Chin-Lallemand, Michigan-USA
Stefan Eliasson, Bengtsfors
Agneta Georgii, Vendelsö
Nina Hellström, Trollhättan
Anders Holm, Norrköping
Mattias Holm, Norbäck
Bo Janson, Vendelsö 
Eva Kajle, Årsunda
Jan Klockare, Sjulsmark
Carina Larsson, Istorp
Marie Larsson, Norsholm
Moa Lingek-Andersson, Eskilstuna
Therese Luthman, Norra Sorunda

Annika Löwenhielm, Gnesta
Tommy Nilsson, Åkersberga
Pia Nilsson, Vårgårda
Lennart Reinsson, Väddö
Monika Reinsson, Väddö
Anna Rosander, Uppsala
Helena Rovira Vall De Vilaramo, Stockholm 
Patrik Sandblom, Vedum
Janne Schmidt Nielsen, Svendborg-Danmark
Christina Selånger, Oskarshamn
Katarina Snorrason, Lima
Elinor Svensson, Åby
Irene Thörnqvist, Julita
Ava Tiitus, Östervåla
Rein Tiitus, Östervåla
Elin Vinblad, Visby
Håkan Vinblad, Visby
Ronny Wiksten, Sjulsmark

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!
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SIFKs ordinarie årsmöte ägde i år rum på 
självaste påskdagen, den 31 mars 2013. 
Liksom under de närmaste föregående 
åren fick vi husera i Örebro BK:s trivsamma 
klubbstuga strax utanför stadsbebyggelsen, 
vid vägen västerut mot Ånnaboda. Stort tack 
till Örebro BK för detta!

Vi samlades där vid 12-tiden, och klubben bjöd 
som inledning på smörgåslunch och påskgodis. 
Därefter inleddes årsmötesförhandlingarna. 
SIFKs kassör sedan många år tillbaka, Christina 
Liljencrantz, gick som de allra flesta vet hastigt 
och helt oväntat bort strax innan årsmötet år 
2012. Ett halvår därefter avled lika ofattbart 
klubbens medlemsansvarig/kassör  Catalin 
Westenheim. Det är självklart att två sådana 
förluster inom så kort tid sätter sina spår 
vad gäller styrelsens arbete. Därför gällde 
det att nu verkligen att få till en nystart för 
styrelsearbetet. En anledning till det var att 
medlemsantalet, som 2007 hade varit omkring 
550 personer, sedan dess har minskat till bara 
en tredjedel av det antalet. Det gällde alltså för 
den styrelse som skulle väljas vid årsmötet att 
verkligen kavla upp ärmarna och ta nya tag, 
och inte minst att försöka vända den negativa 
utvecklingen av antalet medlemmar. 

Klubbens ordförande Ami Rooth hälsade de 
24 röstberättigade medlemmarna välkomna 
och öppnade mötet. Till mötesordförande 
valdes enhälligt SKKs föreningskommittés 
ordförande Per-Inge Johansson, en man 
som är synnerligen van vid att leda bl.a. 
årsmötesförhandlingar.

Inledningsvis behandlades utvecklingen av 
klubbens ekonomi under året 2012. Man kunde 
förstås ha befarat, med tanke på hur många 
tidigare medlemmar som hade ”försvunnit”, 
att verksamheten under det gångna året skulle 
uppvisa ett kraftigt underskott. Så mycket mer 
som det i budgeten för 2012, som togs vid det 

Rapport från årsmötet 2013 i Örebro den 31 mars

föregående årsmötet, hade kalkylerats med 
ett underskott på 24 000 kr. Men resultatet 
för 2012 blev i stället ett överskott på 6 000 
kr. Detta är naturligtvis synnerligen positivt. 
En viktig orsak till att ekonomin till och med 
förbättrades en del under året 2012 var att 
klubbutställningen i Dalsjöfors utanför Borås 
den 12 augusti blev lika välbesökt som lyckad 
både rent utställningsmässigt och socialt, och 
gav ett betydande överskott. I budgeten för 
2013 räknade man med ett nollresultat, som 
förhoppningsvis skulle kunna omvandlas till 
ett plusresultat om utställningen den 4 augusti 
i Katrineholm fungerar lika bra som den 2012. 

Därefter redogjorde klubbens ordförande 
Ami Rooth för den verksamhetsplan som 
den dåvarande styrelsen hade föreslagit för 
året 2012. De närvarande kunde konstatera 
att styrelsen hade genomfört det allra mesta 
av vad som sagts i planen, som att anordna 
en officiell utställning, ordna uppfödarmöte, 
anordna vallanlagsbeskrivning, delta i det 
internationella samarbetet inom ISIC, ge ut 
fyra nummer av ”Islandshunden”, ge ut ett 
årshäfte, utveckla hemsidan, analysera MH-
resultat, utvärdera och revidera RAS, och 
en del mera. De tragiska händelserna under 
verksamhetsåret hade dock medfört att de 
aktiva insatser för medlemsrekrytering som 
hade planerats inte hade kunnat genomföras 
som tänkt. Johanna Beijer, kassör och 
medlemsansvarig, seadan december 2012, 
påpekade dock att klubben de senaste 
månaderna fått ca. 35 nya eller nygamla 
medlemmar. Vikten av att verkligen försöka 
öka medlemsantalet igen betonades vid flera 
tillfällen under årsmötet, bl.a. konstaterade 
mötesordföranden i några allvarsord då mötet 
avslutades att SKK och föreningskommittén 
anser att en specialklubb bör ha minst 1 000 
medlemmar. En förutsättning för att SIFK ska 
få förbli specialklubb är därför ofrånkomligen 
att medlemstalet börjar växa igen. Om så inte 
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sker får vi räkna med att bli en rasklubb inom 
specialklubben SSUK. Detta innebär i och 
för sig inte någon katastrof, men med tanke 
på att den sannolikt allra viktigaste delen av 
SIFKs samarbete med andra klubbar är det 
internationella samarbete som bedrivs inom 
ISIC, så vore det helt klart en nackdel om 
klubben inte kunde förbli en specialklubb, 
som t.ex. den danska klubben. De beslut som 
fattas inom ISIC måste annars föras vidare till 
den specialklubb som SIFK ingår i, vilket skulle 
göra beslutsfattandet och samarbetet inom 
ISIC mera trögarbetat än för närvarande. Det 
finns med andra ord många tunga skäl för en 
synnerligen aktiv medlemsvärvning framöver. 

2012 års styrelse beviljades därefter 
ansvarsfrihet av mötet och verksamhetsplanen 
för det innevarande året (2013) godkändes, 
med det tillägget att klubben skulle åta 
sig att arrangera en inofficiell utställning 
i Borås på uppdrag av Södra Älvsborgs 
kennelklubb söndagen den 29 september 
2013. Mötesdeltagarna uppdrog dessutom 
åt styrelsen att undersöka möjligheterna 
till att ordna någon gemensam nordisk 
utställning under kommande år, och man 
efterlyste fördjupade utvärderingar av våra 
hundars mentalitet och vallningsegenskaper, 
med fördel i nära samarbete med våra 
”systerklubbar” i de övriga nordiska länderna 
och klubbarna för isländsk fårhund i övriga 
länder. Därefter ”spikades” budgeten för 2013, 
och mötet beslutade att medlemsavgifterna 
skulle hållas oförändrade. Årsmötet beslutade 
vidare att styrelsen under 2013 skulle bestå av 

fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Till ordförande under året valdes Ingbritt 
Sannel. Till ledamöter 2013-14 valdes Elisabet 
Idefelt och Johanna Beijer. Till ledamöter för 
året 2013 utsågs Susanne Rosén och May-
Britt Sannerholt. Till suppleant 2013-14 valdes 
Nina Hellström och för 2013 Mi Lilja. Vid ett 
konstituerande möte direkt efter årsmötet 
utsåg styrelsen Johanna Beijer till kassör och 
Susanne Rosén till sekreterare. Vidare utsåg 
mötet en valberedning bestående av Kent 
Gunnarsson (omval) som sammankallande, 
och Arne Håkon Tunheim, på två år (nyval). 
Elisabeth Folkeson valdes redan vid förra 
årsmötet till medlem i valberedningen även 
för 2013. 

Den näst sista punkten på dagordningen 
gällde förslag till nya stadgar för SIFK, något 
som i sin tur berodde på att SKK bestämt att 
vissa stadgeändringar skulle ske vad gäller 
specialklubbarna inom organisationen. På 
den här punkten blev det en ganska livlig 
diskussion, innan årsmötet antog förslaget till 
nya stadgar. Under punkten ”Övriga frågor” 
avtackades Ami Rooth och Göran Andersson, 
som båda hade avsagt sig omval till styrelsen, 
för deras insatser för föreningen sedan flera 
år tillbaka. Vandringspriset ”Årets Guldhund” 
delades ut till Kristina Berggren och hennes 
Largos Ymur. Ett nyinstiftat vandringspris 
från Team Lasskur till årets Tio-i-topp-
utställningshund överlämnades till Bertil 
Sannel som handler för Svenska Engårdens 
Idunn. De hade plockat flest poäng på årets 
utställningar.  
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Presentation av styrelsen för 2013

Så här ser styrelsen för 2013 ut. Vi ser fram mot att få driva klubben tillsammans med er 
medlemmar under det kommande året. Detta blir ett spännande år och vi vill 

välkomna alla medlemmar att delta och komma med förslag på hur vi tillsammans ska 
göra klubben bättre. 

Ordförande - Ingbritt Sannel
Jag har varit med i SIFK sedan 1999 då min man Bertil och jag 
köpte vår första isländska fårhund, Ullälvas Dilja. Vi har idag 4 
hundar, Ullälvas Dofri, Svenska Engårdens Idunn, Ullälvas Geira 
och Diljas Goa Freyja. Hela mitt liv har jag levt med hund av 
andra raser men i och med Dilja blev det IF och inget annat för 
mig. Vi bor i Tystberga och våra hundar är mest sällskapshundar. 
Vi har tränat lite agility, rallylydnad och vallning men tävlar inte 
utan deltar i utställningar. Jag har några få år kvar till pension 
från mitt lärarjobb vid Stockholms universitet och hoppas 
sedan få ännu mer tid att ägna åt våra hundar och vår förening. 
Jag tycker allt som rör hundar är spännande och har skaffat mig 
både teoretisk och praktisk kunskap i ämnet. Eftersom vi har 
en liten uppfödning har jag försökt sätta mig in i avelsfrågorna som ju är så otroligt viktiga. 
Jag tycker att ett internationellt samarbete är en nödvändighet för att vår ras skall kunna leva 
vidare och vara frisk och mentalt sund. 

Vice Ordförande - Elisabet Idefelt
Jag har varit medlem i klubben sedan 1995/96 då jag köpte min 
första isländska fårhund, Tildras Lukka. Nu är jag inne på min 
tredje islänning, Diljas Gosi Fagur kallad Gismo. Jag börjad mitt 
”hundliv” 1990 med whippet, totalt tre stycken. I samband med 
min första hund började jag på brukshundsklubben och har 
varit aktiv som handledare på valp- och allmänlydnadskurser, 
agilityinstruktör och figurant på mentalbeskrivningar. Jag har 
även deltagit på lydnadsprov, samtliga klasser, appell spår 
och sök samt agility. Dessutom har jag även tränat vallning, 
rallylydnad och räddningshund. Jag har också ställt ut mina 
hundar varav två blivit champions. Jag är inte uppfödare men är ändå intresserad av avelsfrågor 
och att arbeta för att bevara rasen. Jag har suttit i styrelsen för SIFK sedan 2005.

Sekreterare - Susanne Rosén
Jag bor i Borås med min sambo Peter. Jag har 5 isländska 
fårhundar och 1 flatcoated retriever, 3 hanar och 3 tikar.  Jag 
tränar rallylydnad, vallar får och går på utställning så ofta jag 
kan. Är även aktiv i brukshundsklubben där jag håller kurser 
i lydnad och rallylydnad. Är också B-figurant i MH. Jag är 
dessutom vice ordförande i Ulricehamns BK. Jag har suttit i 
styrelsen sedan 2010 och jag har varit med i klubben sedan 
2005.

Kassör - Johanna Beijer
Jag bor tillsammans med min sambo Fredrik utanför Sölvesborg i vackra Blekinge. Vi driver 
lantbruk och jag har också ett eget företag där jag jobbar med grafiskt arbete. Min hund-
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bakgrund är ganska kort och jag har bara ägt isländska 
fårhundar. Idag har vi Snjófells Loki och Stefsstells Paradís. De är 
med oss och jobbar hemma på gården, i traktorn och i skogen. 
Jag har tränat lite rallylydnad, vilket jag gärna skulle göra mer 
av, annars är våra hundar bara utställda. Jag har varit medlem i 
klubben sedan 2008, suttit i styrelsen sedan 2012 och är även 
medlemsansvarig samt sätter ihop tidningen grafiskt. En av de 
viktigaste frågorna för klubben just nu är hur den ska utformas 
för att vara till störst nytta för medlemmarna. 

Ledamot - May Britt Sannerholt    
Jag kom från Norge till Sverige 1984 och min första islandshund 
var Dropi frá Hvammi, en trefärgad hane från Island. Ett antal 
kullar har passerat Ulvdalen genom åren men uppfödningen har 
för mig och min man Hans-Åke alltmer hamnat i skuggan av 
rasens bevarande ur ett mer generellt perspektiv. Jag har varit 
med sedan SIFK bildades och har under många år haft ansvar 
för avelskommittén. Genom åren har jag varit nyfiken på att 
lära mig mer och gått kurser i bl.a. avel, anatomi, bedömning, 
genetik, fårvallningskurser med några av våra egna hundar 
samt utbildning inom hundmentalitet. Jag är utbildad figurant 
på MH samt Mentaltest. Jag är även sammankallande i ISIC:s 
avelskommitté och sedan några år tillbaka ingår jag i SKK:s 
handledargrupp i syfte att hjälpa och stötta special/rasklubbar 
i arbetet med rasspecifika avelsstrategier – RAS. Till vardags 
arbetar jag som resurs på en högstadieskola. Tillsammans med 
lärarna där ger jag stöd till elever i behov av olika specifika 
insatser över kortare eller längre tid. Detta är mitt första år i 
styrelsen och ser jag fram emot ett smidigt samarbete kring avelsfrågor.

1:a Suppleant - Nina Hellström
Jag bor i Trollhättan tillsammans med sambo och våra två 
isländska fårhundar Ástvinur Eyvindur, “Lappi” och Ástvinur 
Kátur Silfurgeisli, “Kátur”. Tillsammans med Lappi tränar och 
tävlar jag både agility och rallylydnad, vilket han älskar! Jag är 
även agilityinstruktör på Vänersborgs brukshundklubb. Planen 
är att börja träna agility med Kátur så snart han har åldern inne. 
Fram tills dess ägnar vi oss åt allmänlydnad, och ska även prova 
på att valla. Jag är ny medlem i klubben och detta blir mitt första 
år i styrelsen.

2:a Suppleant - Mi Lilja
Jag bor i Sollentuna utanför Stockholm med min man, son, 
två katter och såklart isländska fårhunden Ullälvas Sámur Kári. 
Där jag är, där är för det mesta även Kári. Jag arbetar som 
sjuksköterska på ett äldreboende dit Kári ofta följer med, 
vilket är otroligt uppskattat hos både av de boende och Kári. 
Tillsammans har vi provat på flertalet grenar inom hundvärlden 
så som personsök, personspår, agility, freestyle, lydnad m.m. 
Det spelar egentligen ingen större roll vad vi gör, bara vi gör 
något tycker Kári det är kul! Jag har varit medlem i klubben 
sedan 2008 och detta blir mitt första år i styrelsen. 



12

Årets guldhund 2012!

Varje år utses årets isländska fårhund. Detta baseras på de reslutat som ni ägare skickat 
in under året och som hamnar på vår 10-i-topp-lista. Den hund som gjort bäst resultat i 
tre av grenarna utställning, lydnad, rallylydnad, viltspår, bruks och agility kan gå vidare 
och få titeln “Årets guldhund”. Läs mer om kriterierna på klubbens hemsida. 
Vad vinner man då? Förutom äran så får man under ett år ha vårt vandringspris hemma. 
Det är en tjusig akvarell av Clara Waller och detta delas ut på vårt årsmöte.      

Årets GULDHUND är 
Largo’s Ymur

Ymur har samlat ihop 35p under året och 
har tävlat i lydnad, rallylydnad, viltspår 

och utställning. 
Ymur fyller 9 år den 17 april och har tävlat 

mycket under åren tillsammans med sin 
matte Kristina Berggren.

Stort grattis till 
Ymur och Kristina! 

Årets 2:a blev
Largo’s Yssa med 31p. Yssa har tävlat i ral-
lylydnad, viltspår och utställning. Matte är 
Kristina Berggren.

Årets 3:a blev
Diljas Gosi Fagur med 21 p. “Gismo”  har 
tävlat i lydnad, agility och utställning. Han 
blev också klubbmästare i SIFK i lydnad 
sommaren 2012. Matte är Elisabet Idefelt.

Grattis till er alla!

Largo’s Yssa

Diljas Gosi Fagur 
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Övriga resultat på vår 10-i-topp-lista för 2012
Lydnad
1:a Largo’s Ymur 50 poäng.

Rallylydnad
1:a Tildras Nypa 55 poäng.
2:a Largo’s Yssa 40 poäng.
3:a Largo’s Ymur 30 poäng.
4:a Gimgölets Saga 25 poäng.
5:a Ástvinur Dimma 10 poäng.

Agility
1:a Tellusdream Embla 490 poäng.
Viltspår
1:a Largo’s Yssa 7 poäng.
1:a Largo’s Ymur 7 poäng. Tildras Nypa

Gimgölets Saga

Ástvinur Dimma

Tellusdream Embla

Som ni ser så behöver dessa topplistor 
fyllas på. Se till att skicka in era resultat 
under det kommande året till Kristina 
Berggren på largos@telia.com

Nu tar vi och kollar på resultatet för 
utställning på nästa sida. 
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När det gäller utställning så har fler ägare 
varit aktiva och skickat in resultat. 

Utställning
1:a Svenska Engårdens Idunn 510 poäng.
2:a Tellusdream Askur 290 poäng.
3:a Ástvinur Fengur 250 poäng.
4:a Ástvinur Ísafold 237 poäng.
5:a Ullälvas Geira 199 poäng.
6:aTellusdream Grembla 164 poäng.
7:a Tellusdream Blidur 125 poäng.
8:a Ástvinur Jórunn Kolbrá 116 poäng.
9:a Vestanvindur Atli Orrason 110 poäng.
10:a Losnabakken’s Vilda Vikingsdottir 97 poäng.

Svenska Engårdens Idunn

Tellusdream AskurÁstvinur Fengur

Ástvinur Ísafold
Ullälvas Geira
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Tellusdream Grembla Tellusdream Blidur

Ástvinur Jórunn Kolbrá

Vestanvindur Atli Orrason

 Losnabakken’s Vilda Vikingsdottir

Om du och din hund vill vara med på 
topplistorna och tävla om den fina 

titeln GULDHUNDEN så se till att skicka 
in era resultat för de officiella tävlingar 

ni är med på till: 
Kristina Berggren 

på mail: largos@telia.com 
eller med vanlig post till: 

Hagaberg Norrsäter, 
641 96 Katrineholm.

Löpande resultat redovisas på klubbens  
hemsida under 10-i-topp.

Lycka till med tävlingarna under det 
kommande året! 
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I och med att nya regler för resa med hund 
till Norge införs den 1 maj 2013 kan det 
vara bra att hålla sig uppdaterad. Vi börjar 
med lite information om detta.

Inledning och historik
Det är väldigt trevligt att resa med hund i 
de nordiska länderna. Där som här hemma 
får man ofta goda kontakter tack vare hun-
darna. Tyvärr kan man ju inte ta med sin 
isländska fårhund till rasens hemland, Is-
land. I varje fall inte som turist. Om man 
tänker stanna där en längre tid är det dock 
möjligt. Men det kräver att hunden sätts i 
en lång och mycket dyr vistelse i karantän. 

Utställning utomlands?
Funderar du på att ställa ut 
i sommar? Kanske åka på 
en utställning utomlands? 
Här får du lite tips och 
annat som är bra att tänka 
på! 

Det kan verka märkligt, men kom då ihåg 
att det inte var mer än ca. 20 år sedan som 
karantän gällde också hos oss, om man 
ville föra in en hund från andra länder än i 
första hand Finland och Norge, som ansågs 
rabiesfria. För Finlands del dock endast 
fram till 1988-89, då några fall av rabies 
noterades hos främst rävar och mårdhun-
dar i den sydöstra delen av landet. Smit-
tan kom in i Finland med vilda djur från 
dåvarande Sovjetunionen. Sedan dess har 
det krävts att hundar som reser in i Sverige 
från Finland är rabiesvaccinerade, trots att 
inga nya fall av rabies har noterats i Finland 
sedan 1991. 

Text: Bertil Sannel
Bild: Ingbritt Sannel

Bertil med hundarna på Åland
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Det fortsatte att vara enkelt för oss sven-
skar att resa med våra hundar till Norge, 
även om det ett tag krävdes ett veter-
inärintyg som man skulle kunna visa upp 
för tullen. Den som försökte göra det blev 
dock ofta inte så väl bemött av tullarna, 
som surt undrade varför man störde dem 
med den här struntsaken. Kravet på intyg 
togs också bort. Så förblev det fram till dess 
att några fall av dvärgbandmask upptäcktes 
hos rävar i uddevallatrakten och lite senare 
i Sörmland och Dalarna 2011. (Den första 
räven med bandmask sköts utanför Udde-
valla i december 2010.) 
Detta medförde att det tidigare kravet på 
avmaskning mot dvärgbandmask vid inresa 
till Sverige från bl.a. Danmark och Konti-
nenten togs bort från den 1 januari 2012. 
I gengäld infördes från finsk och norsk 
sida krav på att svenska hundar som skulle 
föras in till Finland och Norge skulle vara 
avmaskade före inresan. Avmaskningen 
måste dock ske 1-5 dygn före inresa till 
Finland men maximalt 2 dygn före inresa 
till Norge. Man kan onekligen fråga sig 
varför det var så. Både finska och norska 
myndigheter krävde således hädanefter att 
hundar som fördes in från Sverige före in-
resan skulle ha avmaskats med ett medel 
som biter på dvärgbandmask, som Droncit 
vet. Vad gäller Norge räckte det med att 
ägaren själv gav hundarna medlet före in-
resan till Norge, och att hon eller han skrev 
ut och fyllde i en ”självdeklaration” om 
detta. Intygsblanketten hämtade man helt 
enkelt från det norska mattilsynets hem-
sida. (Denna norska myndighet motsvarar 
ungefär jordbruksverket i Sverige.) 

Skärpta krav på avmaskning
Det här med att ägaren själv kunde av-
maska hundarna och skriva ett intyg om 
det blev tyvärr snart alldeles för enkelt och 
obyråkratiskt. Tillämpning av EU-regler, 

som gäller också i Norge, har medfört att 
från och med den 1 maj i år (2013) så måste 
svenska hundar som tas med till Norge av-
maskas av en veterinär, och denne måste 
stämpla in uppgifter om detta i hundens 
pass. Avmaskningen ska göras 1-5 dygn 
före inresan till Norge. Därmed gäller från 
och med den 1 maj i år samma regler vid 
resa med hund från Sverige till Norge som 
från Sverige till Finland. Observera att det 
inte går att ”svänga in till en veterinär” 
med hunden på vägen till tullstationen – 
avmaskningen måste ske senast ett dygn 
innan man passerar riksgränsen. 
Om man reser ofta kan det vara bra att veta 
att det finns en möjlighet att avmaska hun-
den var 4:e vecka i stället för att ge den 
maskmedel före varje gränspassage – men 
det får man tala med sin veterinär om. Och 
både om man reser ganska ofta till Finland 
eller Norge, eller om man har många hun-
dar med sig, så kan det vara ett bra tips 
att köpa storförpackningar av avmaskn-
ingsmedlet. Sådana har apoteken knappast 
hemma på lager, men de går att beställa. 
Då blir priset per tablett betydligt lägre 
än om man köper småförpackningar från 
apotekshyllorna. Men man måste beställa 
de större förpackningarna senast någon 
vecka i förväg.
För att ta med sig hundar till Danmark 
krävs inte någon avmaskning i förväg, och 
det finns rent juridiskt sett inte längre 
något krav på avmaskning innan man reser 
tillbaka till Sverige med hunden. Men jord-
bruksverket m.fl. rekommenderar att man 
ger hunden avmaskningsmedel om man 
reser in med den från Danmark eller från 
andra EU-länder än England, Irland och Fin-
land, eller från icke EU-landet Norge. Gör 
det – för det vore ju hemskt om din hund 
eller dina hundar skulle bidra till att föra in 
mer bandmask till Sverige. 
Det kan tilläggas att det från 2011
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planerades stora kampanjer med avskjut-
ning av rävar m.m. för att försöka utrota 
bandmasken i Sverige, men myndigheterna 
gav upp efter det att ytterligare fall hade 
påträffats på flera och ganska utspridda 
håll i landet. Så vi får nog leva med att det 
finns bandmask i vår natur, men alla måste 
absolut hjälpas åt för att begränsa före-
komsten och spridningen! Det bästa vore 

helt klart att hundar från bl.a. Danmark 
och Tyskland etc. också fortsättningsvis 
ges avmaskningsmedel innan de reser till 
Sverige! Upplys gärna deras ägare om det, 
och varför det bör ske, om ni får kontakt 
med dem på campingplatser m.m. Det vore 
därför väldigt bra om det fanns avmaskn-
ingsmedel att köpa på campingplatserna 
och inte bara på apoteken. 

Krav på rabiesvaccination

Vad gäller resa till (och från) Norge så krävs 
det fortfarande inte att hunden ska vara 
rabiesvaccinerad. Både Norge och Sverige 
anses dessbättre vara rabiesfria. Sedan är 
det nog ändå klokt att vaccinera sin hund 

mot rabies. Fundera lite på vilken masshys-
teri och rusning efter vaccin som det skulle 
bli om rabiessmittade rävar eller hundar 
plötsligt skulle dyka upp i Sverige. Då är 
det bra om våra hundar redan är vaccine-
rade. (Däremot går det ju inte att vaccinera 
sina hundar mot bandmask …)
Vid resa med hund till Danmark och Fin-
land gäller däremot att hunden måste vara 
vaccinerad mot rabies. Detta ska stämplas 
in i hundens pass. Hunden måste alltså ha 
ett sådant – och det gäller från den 1 maj 
i år också för hundar som ska tas med till 
Norge, fast de alltså inte behöver vara ra-
biesvaccinerade. 
Du ska absolut se upp med rabiesvaccin-
eringarnas giltighet. Det finns instämplat i 
din hunds pass hur länge en viss vaccina-
tion gäller. Om du låter giltighetstiden löpa 
ut så kan du naturligtvis vaccinera om hun-
den – men då inträder en viss karenstid! 
Det måste alltså gå några veckor (antalet 
varierar från land till land) mellan en om-
vaccination mot rabies och den tidigaste 
dagen för inresa till exempelvis Danmark 
eller Finland. Så låt aldrig giltighetstiden 
gå ut, om du inte planerar att göra ett långt 
uppehåll i utlandsresandet med din hund.

Ytterligare vaccinationskrav vid utställ-
ningar och prov
För att krångla till det här ytterligare så 
måste du observera, att om du ska vara 
med på utställningar eller prov utomlands 
så måste du ta reda på vilka vaccinations- 
regler som gäller för det. De reglerna är 
generellt sett hårdare än för inresa till lan-
det. I stort sett tillämpar de danska, finska 
och norska kennelklubbarna samma regler 
som Svenska kennelklubben. Men kolla för 
säkerhets skull på deras hemsidor. Efter-
som de flesta som eventuellt läser den här 
artikeln väl knappast förstår finska kan det 
vara ett tips att i en sökmotor som Google 



19
skriva in de tre orden: finska kennelklub-
ben vaccinationer. Då kommer du in på en 
sida som på god svenska ger utmärkt in-
formation om de aktuella reglerna. I övrigt 
hänvisas till den danska och norska ken-
nelklubbens hemsidor. 

Avslutningsvis- nyttiga hemsidor
Här följer några tips om några statliga myn-
digheters hemsidor. Det är inte så svårt att 
förstå dansk och norsk text, men det är 
förstås desto värre med finsk för de flesta 
svenskar och andra svensktalande, med un-
dantag för finlandssvenskar. Notera också 
en varning – det ligger kvar massvis med 
uppgifter på Internet om regler som inte 
gäller längre. Detta kan vara fatalt!
Finland: www.evira.fi/portal/se/djur 
Denna sida ger bra information på god 
svenska   
Norge: www.mattilsynet.no 
Det här är en bra sida – men se upp så att 
du inte läser om vad som har gällt fram till 
och med den 30 april. Införselreglerna än-
drades avsevärt fr.o.m. den 1 maj 2013.
Danmark: www.foedevarestyrelsen.dk/
dyr/rejse_med_kaeledyr    
Om du orkar skriva in hela den här långa 
adressen så kommer du in på rätt ställe i en 
annars ganska snårig hemsida, som givetvis 
är på danska.

Men glöm för allt i världen inte att vara 
kritisk när du läser hemsidor. Du kan my-
cket väl ha hamnat på en lite äldre hemsida 
med bestämmelser som inte gäller längre! 
Gamla hemsidor ligger ju kvar på nätet i 
åratal! Det finns sällan någon ansvarig som 
tar bort dem, det går kanske inte ens rent 
tekniskt, och tyvärr framgår det ofta inte 
när hemsidan är skriven! (Detta är däremot 
en brist som borde gå att åtgärda!) Så var 
extremt noggrann när du letar efter  
information som gäller idag! 

Allt det här kan verka avskräckande – men 
är du bara ute i tid så ska det inte behöva 
vara några problem att ta med din hund till 
de andra nordiska länderna, med undantag 
för Island. Här i Norden finns knappast hel-
ler mera otrevliga sjukdomar, eller ännu 
värre fästingar och parasiter etc. än vad vi 
har hemmavid. Reser du till Central- och 
Sydeuropa eller till andra kontinenter ska 
du däremot absolut tala med en erfaren 
veterinär i mycket god tid innan du ger dig 
iväg med din hund. Här finns både virus, 
bakterier och kryp som inte är trevliga att 
råka ut för eller ta med hem. Så var försik-
tig och ”tänk efter före” – trots att det finns 
tusentals hundar som årstidspendlar mel-
lan exempelvis Sverige och Spanien, och 
som inte har mått illa av det. 

Lycka till med dina utlandsresor – och 
kontakta mig gärna per mejl eller telefon. 
Jag är inte veterinär eller anställd vid jord-
bruksverket, men jag försöker att bevaka 
de här frågorna bl.a. för Södermanlands 
kennelklubb, en länsklubb inom SKK. Lik-
som för vår egen del, eftersom vi brukar ta 
med oss våra hundar till Danmark, Finland 
och Norge ett antal gånger om året. Och 
det räknar vi med att fortsätta att göra. 
Väl mött!

Mail: bertil.sannel@telia.com

Bertil Sannel
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Under åren 2011-2012 åkte Askur och jag 
på ett antal utställningar i Norge, 
Danmark, Frankrike, Finland och Estland. 
Rent generellt kan man säga att utställ-
ningarna inte skiljer sig så mycket från 
våra här hemma. 
Det är viktigt att kontrollera respektive 
lands införselkrav innan resan startar, med 
tanke på eventuell avmaskning, vaccina-
tioner med mera. Ta god tid på er att via 
nätet hitta bra resvägar och eventuella fär-
jor, samt kolla vilka regler som respektive 
färjerederier har beträffande hund under 
överfarten. Kolla också om det hotell ni 
bokar in er på tar emot hundar. Det är inte 
alltid det står på hotellets hemsida. 
Har ni anmält i championklass, så ta med 
bevis på att hunden är svensk champion. 
Om ni tar CERT i respektive land, tag kon-
takt med informationen på respektive ut-
ställning för att meddela att er hund då 
blivit champion. Ni får då betala en summa 
för ett diplom som senare kommer på pos-
ten. Har ni blivit BIR så se till att få tillstånd 
av arrangören att eventuellt åka tidigare 
från utställningen, utan att vara med i 
grupptävlingen. I vissa fall kan Certet hållas 
inne om man inte är med i gruppfinalerna. 
I Finland så skall ni ha en kopia på MH re-
sultatet, med 1-3 på skotten. 

Kolla noga vad som gäller i de olika länder-
na för att bli Champion. Vissa länder har 

”små” och ”stora” Cert (bl a Norge). Det är 
också olika hur många Cert som krävs i res-
pektive land, för att bli Champion i just det 
landet. Information om det får man söka 
hos respektive lands kennelklubb.
På SKK:s hemsida finns länkar till olika ut-
ställningar i utlandet. 

I Frankrike kontrollerade man hundens 
vaccinationer vid ett tillfälle på utställnin-
gen och man fick en stämpel, så att man 
slapp att stå i vaccinationskön andra da-
gen. Detta var enda gången under en vecka 
och passerande av många gränser som 
vaccinationen kollades. Mycket fin utställ-
ningsplats, bra service med bland annat 
champagnebar som besöktes efter vinsten. 

Ok, då vet vi lite mer om 
hur de nya reglerna är. Hur är 
det då på plats? Vad ska man 
tänka på? Är det stor skillnad 
från en utställning i Sverige?
Lasse vet lite mer om detta! 
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En övernattning i norra Finland och sedan 
direkt till Helsingfors där jag bokat hotell 
via nätet. 
I Helsingfors gick utställningen i samma 
lokaler som World Dog Show 2014 skall gå. 
En fantastisk utställningsplats.

Till Estland tog jag mig via Kapellskär till 
Paldiski med färja, sedan hade jag ca 20 mil 
att köra på vägar av varierande kvalitet. Ho-
tellet i Tartu tog inte emot hundar på rum-
met, men med lite muta ordnade det sig 
också. Utställningen var i en skola och det 
var ganska trångt, men trevligt. Ingen vac-
cinationskontroll förekom vad jag kunde 
se. Mycket fina pokaler fick man med sig 
hem, det är en viss skillnad på hederspriser 
utomlands och här i Sverige.
Har ni möjlighet, så ta chansen att åka 
utomlands. Man träffar många trevliga 
människor och hundar.

Mail: tellusdream@telia.com

Text: Lasse Östlund 
Bild: Ursula Brehmer

Språk att göra sig förstådd på är i första 
hand franska och sedan engelska eller ty-
ska. Innan resan bokade jag övernattnin-
gar i Paris via nätet, men eventuella övern-
attningar på vägen dit eller hem fixade jag 
längs resvägen. Det blev två övernattningar 
i Tyskland.

Till Danmark är det inga konstigheter att 
åka på utställning, samma regler som vi har 
och det är lätt att förstå språket.

Till Norge har det inte varit några problem 
med avmaskning eller vaccinationer, men 
det kommer nya regler från den 1 maj be-
träffande avmaskning. 
Utställningen bedrivs efter samma regler 
som vi är vana vid. Boendet i Bö där jag var, 
hittade jag på nätet. Ett vandrarhem som 
var alldeles utmärkt, för 400 kr natten.

Till Finland tog jag mig genom att köra via 
Haparanda, detta beroende på att jag un-
der veckan före utställningen fick ett jobb 
norr om Piteå. Jag hade tidigare bokat färja 
från Kapellskär till Nådendal, men skippade 
den då det hade blivit längre att åka till-
baka till Kapellskär än att köra runt. 

Liten sammanfattning:
-Hunden måste vara korrekt ID-märkt.
-Hunden måste ha ett korrekt ifyllt EU-pass.
-Vid resa till Danmark och Finland: Hunden måste vara vaccinerad mot rabies 
och vaccinationen får inte ha upphört att gälla.
-Vid resa till Finland och Norge: Hunden måste vara avmaskad mot dvärgband-
mask av veterinär 1-5 dygn före passagen av riksgränsen. Avmaskningen ska av 
veterinären vara införd i hundens pass.
-Vid återresan till Sverige krävs inte avmaskning, men sådan rekommenderas 
avgjort vid inresa från andra länder än Finland och Norge.
-Vid deltagande i utställningar och prov utomlands gäller respektive nationella 
kennelklubbs vaccinationsbestämmelser. Dessa är hårdare än reglerna för inresa 
till landet.

Lasse och Askur



22

År 2012 registrerade Svenska Kennelklub-
ben 53 isländska fårhundar, 34 hanar och 
19 tikar. Två av årets registreringar är im-
porter (Island 1 och Norge 1). På två år har 
antalet registreringar halverats. 2010 reg-
istreringar 123 hundar. Vi måste tillbaka 
till 1998 för att hitta samma låga registre-
ringssiffror som 2012.

Totalt har årets valpar fördelats på 15 kul-
lar. Tretton hanar (13) har använts i avel var-
av två (2) hanar är registrerade utomlands 
(1 i Norge och 1 i Danmark). Sju hanhundar 
(7) gjorde avelsdebut under året. Två (2) var 
mellan 2 – 3 år, tre (3) var mellan 4 - 6 år 
och två (2) var 7 år och äldre när de fick sin 
första kull.  
Totalt har 15 tikar använts i avel. Sex (6) ti-
kar fick sin första kull under året. En (1) var 
mellan 13 – 18 månader, en (1) var mellan 
2 - 3 år och fyra (4) var mellan 4 - 6 år gamla 
när de fick sin första kull.

Antalet hanar och tikar i avel
För att minska risken av genförluster bör 

ambitionen vara att hålla lika många hanar 
och tikar och helst hålla minst 20 handjur i 
avel samtidigt. 

Ett kullgenomsnitt på 3,1.
Genomsnittligt antal registrerade valpar 
per kull år 2012 = 3,1. Kullgenomsnittet 
har sjunkit jämfört med förra årets 4,3 och 
4,8 år 2010.  År 2007:s kullgenomsnitt var 
5,0. Det var det högsta kullgenomsnittet 
sedan den första kullen registrerades 
1985. Under 2000-talet har kullgenom-
snittet legat kring 4 med högsta siffra 5,0 
(år 2007). En siffra som då gladde oss my-
cket.  Årets siffror är ytterligare ett år med 
minskade siffror och det lägsta på mer än 
tjugo år. Vi måste tillbaka till före 1990 för 
att hitta ett kullgenomsnitt på 3 valpar 
eller mindre. Vetskapen om att målet är 
möjligt att nå inger självklart förhoppning 
om att det finns möjligheter till att vi igen 
kan uppnå ett kullgenomsnitt på 5,0 även 
om det med årets siffror kan tyckas verka 
vara långt bort.

Avelskommitténs sammanfattning 
av året 2012

Text: May Britt Sannerholt
Bild: Ingbritt Sannel
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Inavelsgrad = 0,9%
Rasens genomsnittliga inavelsgrad 
beräknad på fem (5) generationer är för 
2012 0,9 %. Klubbens mål är att inavels-
graden bör ligga under 2,5 %. Ett mål som 
vi redan 2005 (2,7 %) var mycket nära. Ina-
velsgraden har sedan dess minskat. Den år-
liga inavelsgraden har sedan 2007 legat un-
der 2,5%. Trots denna låga inavelsgrad ska 
vi dock inte förlita oss att tro att vi klarar 
oss framöver utan tillförande av nytt blod 
från andra länder. Utbytet är fortsatt av my-
cket stor vikt för att bredda avelsbasen.
Samtidigt är det är viktigt att ha god 
kännedom om de hundar som går i avel 
oberoende av vilket land de kommer från. I 
vissa fall saknas elementära fakta.  Det har 
dock förbättras avsevärt med åren. I sådana 
fall manar avelskommittén till att skynda 
långsamt och inhämta kunskaper om ras-
typiska egenskaper innan hundarna går 
i avel. Det kan ske genom utvärdering av 
mentalitet (Mentalbeskrivning Hund / MH), 
hälsa ( HD-röntgen, ögonlysning mm.), 
exteriör (hundutställning) och gårdsegen-
skaper (vallanlagstest). Utvärdering tar tid 
men ger uppfödarna viktig information om 
avelsdjuren, en information som ökar möj-
ligheten att uppnå önskade avelsresultat 
och bevara rasens särskilda egenskaper.

Inavel
Av årets parningar har 13 st en inavelsgrad 
upp t.o.m.= 6,25% eller lägre. Två parning-
ar har en inavelsgrad mellan 6,26% - 12,49%.
Alla parningar utom två ligger inom klub-
bens rekommendation om att ej bedriva 
närmre släktskapsavel mellan hane och tik 
än kusiner (motsvarande max. 12,5% släkt-
skapsgrad = 6,25% inavelsgrad).
Föräldrarnas ålder vid första valpkullen
Den isländska fårhunden anses ha upp-
nått en vuxen individs fysiska mognad och 
beteende vid två till tre års ålder. Vi vill där-

för starkt avråda avel med individer yngre 
än två år. Förra året debuterade en tik i avel 
när hon var mellan 13-18 månader gammal.

Mentalitet
Klubben använder utvärderingsmetoden 
– Mentalbeskrivning Hund (MH) – för att 
utvärdera den isländska fårhundens men-
talitet. Hundägare och uppfödare rekom-
menderas att mentalbeskriva sina hundar 
företrädesvis i åldern 12-24 månader. 
Förra året mentalbeskrevs nio (9) hundar. 
En (1) var registrerade 2009, fyra (4) 2010 
och fyra (4) var registrerade 2011. Förutom 
en hund, där ägaren avbröt beskrivnin-
gen, har övriga hundar genomfört Men-
talbeskrivning Hund. Två hundar registre-
rade 2011 har genomförde under året BPH 
(Beteende- och personlighetsbeskrivning 
hund).

Hälsa
ED-situation
Under året har tre (3) hundar ED-röntgats. 
Totalt har 135 hundar röntgats under åren 
1990 -2012. Av dem har tre (3) lindriga ben-
pålagringar (LBP), en (1) har grad 1 och en 
(1) har grad 2.

HD-situation
Under året har trettio (30) hundar HD-rönt-
gats. Av dessa har 10 hundar fått anmärkn-
ing (C = 7, D= 2 och E = 1). De utgör 33,3 
% av de röntgade hundarna.
Klubbens ambition är att minst hälften av 
antalet registrerade hundar/år (d.v.s. c:a 40 
-50 hundar) röntgas varje år. 

Ögonlysning
Årets resultat visar 30 ögonlysningsresul-
tat. Bland årets ögonlysningar finns en (1)
hund med anmärkning – katarakt, partiell 
cortex, BPK, måttlig. Ärftlig.

Text: May Britt Sannerholt
Bild: Ingbritt Sannel
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SIFK rekommenderar att hundar som an-
vänts i avel ögonlyses innan de går i avel.
Totalt har 480 ögonlysningar gjorts sedan 
1990. Det totala antalet hundar med an-
märkning är 16. 
För Avelskommitén

Mail: avel@islandshunden.se

Liten sammanfattning:
•Antal registreringar år 2012 
= 53 hundar
•Kullgenomsnitt = 3,1
•Inavelsgrad = 0,9 %
•Antal registrerade kull = 15
•Antal använda hanar = 13
•13 kull med inavelsgrad/parning = 
6,25 % eller lägre

Källor: SKK:s Avelsdata, Internationella rapporter 2012

Antal registreringar 2011 

HD och ögonlysning 2011

Antal registreringar Genomsnittlig kullstorlek Genomsnittlig inavelsgrad

Island 121 4,3 3,8%

Norge 36 4,0 1,5%

Danmark 162 4,8 0,9%

Sverige 87 4,3 1,5%

Finland 43 3,9 1,2%

Tyskland 88 5,5 0,9%

Holland 65 5,5 5,5%

Österrike 11 5,5 7,3%

Schweiz - - -
USA 104 4,3 3,5%

HD-röntgen Anmärkta Anm i % Ögonlysta Anmärkta Anm. i %

Island 35 19 54,3 59 3 5,1

Norge 27 10 37 26 2 7,7

Danmark 64 18 28,1 84 4 4,8

Sverige 35 13 37,1 35 3 8,6

Finland 45 9 20 81 1 1,2

Tyskland 32 6 18,6 36 6 16,7

Holland 16 0 - 13 7 53,8

Österrike 5 0 - 6 1 16,7

Schweiz - - - - - -
USA 30 - - 140 7 5

May Britt Sannerholt
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 e: SE54777/2010 
Vestanvindur Atli Orrason    

HD B öga ua              
NORD CH, JWW -11, NORD JV -11, NORD V -12  

 
u. SUCH S62871/2007 

Rodiaud    
HD A öga ua

Karin Öst
www.Wadsteinas.se
karin.ost@telia.com

0143-106 42, 0703-946 950

Kennel Wadsteinas 
väntar valpar i mitten på april

I mars månad 2009 skickade SIFK ut en hälsoenkät till ägare av hundar 
registrerade 2001 och 2005. Kanske minns några av er detta och har 
funderat på vad som hänt? De 22 respektive 24 enkäter som kom in till 
SIFK och togs om hand av Catalin Westenheim finns bevarade och visar 
inte på några alarmerande resultat eller tydliga tendenser. 
Vi kan konstatera att utifrån dessa inskickade enkäter mår hundarna 
relativt bra och är omtyckta av sina ägare. Men vi behöver arbeta vidare 
med dessa frågor för att kunna uttala oss om dagens hundar. Styrelsen 
kommer att återkomma med någon form av enkät för att kartlägga 
nuläget.

Ingbritt 

Några ord om hälsoenkäten...
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NORDISK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
FI UCH, NO UCH, SE UCH

SVENSKA ENGÅRDENS IDUNN SE50636/2010

Idunn är född den 14 juli 2010 e INT UCH, NORD UCH, SV-04 Ullälvas 
Dofri, u SE UCH Fjára. Uppfödare är Gunilla Sterner, Sorunda, och ägare 

Ingbritt & Bertil Sannel, Diljas kennel i Tystberga utanför Nyköping.

NORSK VETERANVINNARE 2012
NORD UCH, INT UCH

ULLÄLVAS GEIRA S32615/2004

Geira är född den 6 april 2004 e SE UCH Ullälvas Litli Garpur, 
u NORD UCH, INTUCH, SV-02 Ullälvas Dilja. Geira är uppfödd av Lillemor 
Kullman, Kennel Ullälva och ägs av Ingbritt & Bertil Sannel, Diljas kennel.

Idunn och Geira inspekterar resterna av Norges äldsta sluss, från 1840-talet, 
i Sootkanalen i Hedmark fylke, på hemvägen från Norges hittills genom tiderna 

största utställning, i Lilleström den 24 november 2012, då Geira blev 
Norsk Veteranvinnare 2012.

www.diljas.se
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Liten rapport från SKK:s 
avelskonferens 16-17 mars 

2013

Det var ett späckat program som erbjöds 
deltagarna i avelskonferensen som hade 
som tema ”Hundavel, en välfärdsfråga för 
hunden.”
Många spännande frågor väcktes under ru-
briker som Rasavel- bevarande eller utveck-
ling eller Hundraser-en mångfald på gräns-
en till enfald. Hur kan avel bedrivas på ett 
klokt sätt i små populationer var den stän-
digt återkommande frågan som belystes på 
flera olika sätt. Ett mycket uppskattat inslag 
bland deltagarna var den presentation som 
Hans-Åke Sperne gjorde där han berättade 
om arbetet med att skapa och vidmakthålla 
det internationella samarbetet som vi har 
i vår ras genom ISIC. Det kändes fint att 
ha en namnskylt med Isländsk fårhund som 
rasbeteckning när man stod i lunchkön och 
jag fick höra många positiva kommentarer 
och intresserade frågor. Att få igång ett 
fungerande samarbete över nationsgränser 
är en tuff uppgift som kräver både diplo-

mati, envishet och tålamod.
Andra intressanta föreläsningar berörde 
ämnen som avläsning av HD/ED röntgen, 
BPH och immunförsvar och så deltog en 
av mina favoriter, Per Jensen, som föreläste 
om Epigenetik -arv och miljö i kemisk 
förening. Kan förvärvade beteenden ärvas?  
Ja säger Jensen, ärftlig variation kan orsa-
kas av miljön. Vad innebär den kunskapen 
för en uppfödare? Ett spännande ämne att 
fundera vidare på!
Hundens hälsa var ett påtagligt inslag i 
konferensen och vi såg exempel på hundar 
och andra djur som fått extrema utseenden 
genom mänskligt ingripande och avel. Ex-
teriördomares och uppfödares ansvar för 
olika hundars hälsoproblem belystes och 
då kändes det skönt att representera en 
hundras som fått behålla ett ”naturligt” 
utseende, hundar med en kropp som låter 
den röra sig lätt och livligt i naturen.
Mina tankar efter konferensen handlar 
mycket om hur kunskap som finns i klub-
ben kan få större spridning och komma fler 
till del.

Ingbritt 

Nytt från SKK!
Det har kommit ett pressmeddelande från SKK. Det gäller kampanjen “Skäll inte på 
hunden”. Kampanjen har som syfte att öka hundägaransvaret, minimera inskränk-
ningar och förbud i att äga hund. Hela kampanjen kan du läsa om på SIFK’s hem-

sida.

Alla nyheter från SKK finns på SIFK’s hemsida under fliken “SKK Nytt”.
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
20121115 - 20130324

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE36007/2010 Tellusdream Folda T HD grad A Drengur Wadsteinas 

Rita

SE50538/2011 Ástvinur Jórunn 
Kolbrá 

T HD grad A Meester Ridge 
Gisle Viking 

Fältstigen 
Salka

SE60617/2010 Iva T HD grad B Drengur Meester 
Ridge Katla

SE43676/2011 Beyla T HD grad B Hjálmur Tellusdream 
Dimma

SE49449/2010 Garri H HD grad C Tellusdream 
Askur 

Dimma

S34374/2009 Linarfins Tindra T HD grad C Elduris Geisli Gaija

SE37249/2011 Birna T HD grad C Gimgölets 
Ulfur

Linalángsok-
kur

SE18081/2012 Diljas Litla Freydis T HD grad D Snjófells Loki Diljas Góa 
Freyja

HD - Nya avläsningssystemet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE43676/2011 Beyla T ED ua (0) Hjálmur Tellusdream 

Dimma

ED (f.d. AD)

I varje nummer av tidningen redovisar vi de senaste resultaten av hälsoundersökningarna 
som gjorts de senaste månaderna. Det som undersöks normalt är HD (höftröntgen), ED 
(armbågsröntgen), Ögonlysning och MH (mentalbeskrivning). Dessa undersökningar görs 
för att vi ska kunna följa hälsostatusen för den isländska rasen. Dessa uppgifter är viktiga för 
uppfödare som så klart vill avla på friska individer och för hundägare som tävlar t.ex. agility 
eller deltar i aktiviteter med fart i. Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: 
avel@islandshunden.se     
Under denna period har ingen MH rapporterats in.  
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE49451/2010 Idunn T Öga UA Tellusdream 

Askur
Dimma

S54637/2007 Tellusdream Blidur H Öga UA Pretty-Prud’s 
Keli

Wadsteinas 
Rita

SE36004/2010 Tellusdream Falki H Öga UA Drengur Wadsteinas 
Rita

SE54357/2011 Salka Valka T Öga UA Bjarkarkots 
Hektor

Kría

SE50538/2011 Ástvinur Jórunn 
Kolbrá

T Öga UA Meester Ridge 
Gisle Viking

Fältstigen 
Salka

S63966/2009 Ullälvas Stássa T Öga UA Ferjukots 
Sorrow

Svörtin

SE18081/2012 Diljas Litla Freydis T Öga UA Snjófells Loki Diljas Góa 
Freyja

SE43676/2011 Beyla  T Öga UA Hjálmur Tellusdream 
Dimma

SE18080/2012 Diljas Ljufa Frida T Öga UA Snjófells Loki Diljas Góa 
Freyja

Ögonlysning - Nya protokollet

Så här glad 
kan man bli när man vinner. 
Detta är Sigurður Edgar Andersen 
Stanton och hans tik 
Eir frá Keldnakoti. Denna bild är 
från den Isländska rasspecialen i 
januari 2012 då Eir blev BIS 
(Best In Show). Domare var Wilma 
Roem från Holland. Ögonblicket är 
fångat av Ágúst Ágústsson.  
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SIFK arrangerar inofficiell utställning i 
Borås den 29 september!

SIFK har fått möjlighet att arrangera en inofficiell utställning för
alla raser på Södra Älvsborgs Kennelklubb (SÄKK). Vi ser detta som ett 
bra tillfälle att visa upp vår fina ras och att detta ska inbringa en extra 

inkomst till klubben.
Vi kommer att behöva hjälpas åt för att göra detta till en lyckad dag. 

Ni som vill vara med kan höra av er till Susanne “Sussi” Rosén på:
 sekreterare@islandshunden.se. Inga förkunskaper behövs, bara ett varmt 
engagemang. Om ni vil ställa ut så är detta är ett bra tillfälle att träna er 

och era hundar. 
Vi hoppas att ni vill vara med och visa upp den isländska fårhunden. 

Mer information om utställningen kommer i nästa nummer av tidningen, 
på hemsidan och Facebook!

Som ni säkert vet så har klubben ett antal tjänster för dig som är medlem och föder upp 
isländsk fårhund. För dig som planerar eller redan har fått en kull så kan klubben hjälpa 
dig med hänvisning av valparna på klubbens hemsida. För att använda denna tjänst har 
klubben satt upp ett antal kriterier. Dessa finns att läsa på klubbens hemsida under fliken 
“Valpar”. Där hittar du även den blankett som ska fyllas i och skickas in till mig. En hänvis-
ning kostar 50:-/kull och 100:-/kull om du vill ha med en bild på valparna eller föräldrarna. 
Jag har även hand om omplaceringar av vuxna hundar och detta kan du också hitta 
information om på klubben hemsida.
Har du några frågor angående valphänvisning så tveka inte att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: viceordf@islandshunden.se

Valphänvisning...

OBS! Klubben har bytt från PlusGiro till BankGiro!
Se till att du har rätt uppgifter när du ska betala in något till klubben:

SIFK’s BankGiro är: 156-9870

Elisabet 
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Härliga valptid av: Ingalill och Curt Blixt

Den här fantastiska boken rekommenderar 
jag numera till våra valpköpare. Men den 
kan med fördel läsas även av oss som redan 
passerat valpstadiet för den innehåller så 
mycket klokskap om hundars beteende att 
den är ett sant nöje att läsa. Författarna 
är två riktiga veteraner inom hundvärlden 
som här delar med sig av sin samlade 
erfarenhet både praktiskt och teoretiskt. 
På senare tid har Curt Blixt varit en av de 
drivande bakom BPH och när man läser 
den här boken förstår man verkligen hur 
viktigt det är att begripa sig på sin hunds 
personlighet för att få ett så bra liv som 
möjligt tillsammans med sin hund. Med 

boken Härliga valptid 
följer också Min 
valpguide som är ett 
arbetshäfte där man 
kan anteckna allt 
om sin valp. Boken 
blir dessutom 
inte sämre av 
att den faktiskt 
har några bilder 
på en isländsk 
fårhund.

Vardagsuppfostran med känsla och respekt 
av Åsa Ahlbom

Åsa Ahlboms nya bok Vardagsuppfostran med 
känsla och respekt är en riktigt innehållsrik 
bok där Åsa delar med sig av sin samlade 
kunskap. Hon har också ett långt ”hundliv” 
bakom sig och hennes speciella sätt att 
skriva hjälper oss läsare att förstå vår hund 
och dess känslor utan att förmänskliga den. 
Åsa berättar om olika hundtyper och att vi 
måste förstå deras olikheter för att bättre 
kommunicera med just vår egen hund. Den 
handlar om valpen och dess fostran men de 
råd som ges kan man mycket väl anpassa 
till den vuxna hunden. Efter att ha läst 
igenom dessa 350 sidor har man fått del av 
mycket ”sunt förnuft och erfarenhet” och 
dessutom har du fått del av Åsas filosofi, 
”förståelse för djur kan man inte läsa sig till - 
den måste man leva sig till” men att läsa just 
den här boken kan göra levandet lättare! 

Har du ett boktips som du vill dela med dig 
av så maila detta till: 
tidningen@islandshunden.se

Boktips!

Ingbritt 
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Det kom upp en fråga...

arna stod det ofta att att den unga hunden 
kunde börja med vuxenfoder när de nått 
80% av vuxenvikten. Jag frågade runt lite 
men det var ingen som hade något bra svar. 
Alltså satte jag igång med något man kunde 
mäta och det var mankhöjd. Har alltid haft 
en mätsticka i bilen så nu började jag mäta 
5-månadersvalpar som jag träffade på och 
sedan en mätning vid 12 månaders ålder. 
Vid 12 månader så tas alla hundar till vet-
erinären för sina 1-årsvaccinationer och i 
samband med det så vägdes dom också. 
Hundägaren mätte snällt mankhöjden på 
sina hundar och ringde mig och berättade 
om höjd och vikt. Vikterna från 1-årskon-
trollen var de som jag jobbade vidare på 
och så kom jag på en modell.
Den modellen gjorde att jag kunde svara 
på när deras hund hade kommit till 80% av 
vuxenvikten eftersom att det visade sig att 
tikarna växte ca 3 cm och hanarna 4-5 cm 
efter 5 månader. Då gick det att beräkna 
ungefärlig vuxenvikt minus 20%  när det 
gällde fodret.
Hoppas att någon kan ha nytta av detta.

Mail: karin.ost@telia.com

Det har undrats en del om vikt på islands-
hundar. Detta kan vara klurigt att veta för 
våra hundar är så olika. En som vet mer 
om detta är Karin Öst som funderat lite 
närmare på denna fråga.

Jag har sett att vikter på våra islänningar 
har diskuterats på Facebook och jag har en 
egen liten mall att gå efter som jag gärna 
delar med mig av. OBS! Detta är cirkavik-
ter! Gäller framförallt hundar upp till två år. 
Efter det börjar hanarna att grovna i huvud, 
benstomme och muskler och
tikarna kanske blir lite längre i ryggen.

Så här kollar du vikten:
Mät den vuxna hundens mankhöjd. 
1) är hundens mankhöjd mellan 30 och 40 
cm multiplicerar jag den med 0,2 i en sti-
gande skala (där en hundradel läggs till för 
varje centimeter höjden överstiger 30 cm) 
t ex vid mankhöjd 37 cm x 0.27 = 9.99 kg
 
2) är hundens mankhöjd mellan 40 och 50 
cm multiplicerar jag den med 0,3 i en sti-
gande skala (där en hundradel läggs till för 
varje centimeter höjden överstiger 40 cm) 
t ex vid mankhöjd 42 cm x 0.32 = 13.44 kg
 
Som kuriosa kan nämnas att det går 
att beräkna den vuxna hundens troliga 
mankhöjd redan vid 5 månaders ålder om 
man då mäter och sedan lägger till 3 cm för 
tikar och 4-5 cm för hanar. Kan t.ex vara bra 
att veta vid köp av hundbur till bilen.

Jag började att mäta och beräkna vikter 
på våra hundar eftersom många valpköpare 
frågade vad vuxenvikten kunde vara på just 
deras hund. På valp- och juniorfodersäck-

Karin Öst
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I nästa nummer...

Agility - bra och rolig träning för dig och din hund!

Kommer i juni!

Och så en sista påminnelse för dig som ännu inte betalt din 
medlemsavgift. Om du vill ha nästa nummer av klubbtidningen så 

är det bra att vara medlem i SIFK...

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

Ett sista tips!
Vill du se bilder på isländska fårhundar i Sverige genom tiderna? 
Kanske du vill se hur en förfader i din hunds stamtavla såg ut? 

Titta på “Bettans bilder” 
www.icelandic-sheepdog-picture-gallery.com

Här finns bilder av hundar från många år tillbaka. 

BankGiro: 156-9870
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I väntan på våren... 

Tidningsretur:

SIFK
c/o Johanna Beijer
Möllekullavägen 127
294 93 Sölvesborg

Porto Betalt

Sverige

B


