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Tidningen Islandshunden ges ut av SIFK, 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
Varje år kommer en upplaga av 4 nummer ut. 
Material till tidningen mailas till redaktionen.

Ansvarig utgivare:
Ingbritt Sannel   

Redaktionen:
Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Grafiker:
Johanna Beijer
Mail: grafik@islandshunden.se

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

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

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

SIFK, Svenska Isländsk Fårhund Klubben
c/o Ulrika Bjursten-Gunnarsson
Vassbacken Mjöshult
504 96 BREDARED

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

Svenska Isländsk Fårhund Klubben är en 
specialklubb inom Svenska Kennelklubben.

På framsidan

ISSN 1650-9897

Tellusdream Islakkur,  
sitter i den härliga 
vårsolen och njuter.
Ägare: 
Ursula Brehmer
Foto: 
Ursula Brehmer

Medlemsavgift för 2014:

Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK

Medlem utanför Sverige: 376 SEK

Här kan du betala in din 
medlemsavgift: 

BankGiro: 156-9870

Från utlandet
BIC: SWEDSESS

IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544

Märk din betalning med: 
“Medlemsavgift 2014” 
samt namn och adress!

Nyhet!
Om du hellre vill ha din tidning som 

pdf på e-mail så hör av dig till 
medlemsarenden@islandshunden.se

Glöm inte att meddela 
medlemsansvarige din

adressändring så att du får din 
tidning till rätt adress!
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I detta nummer...

Detta är ett specialnummer av SIFK’s medlemstidning som skickats ut 
till dig som äger en isländsk fårhund. Vill du bli medlem i klubben så är 

du varmt välkommen att ta kontakt med vår medlemsansvarige.
SIFK värnar om den isländska fårhunden. Var med du också! 

Diljas Fagra Lilja vallar korna till betet Foto: Marie Olsson
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Styrelsen 2014
Ordförande:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: ordforande@islandshunden.se

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

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

Kassör:
Johanna Beijer
070-730 33 72
Mail: kassor@islandshunden.se

Ledamot 1:
May Britt Sannerholt
070-517 21 13
Mail: led1@islandshunden.se

Ledamot 2:
Nina Hellström
073-663 67 67
Mail: led2@islandshunden.se

Ledamot 3:
Mi Lilja
070-496 07 45
Mail: led3@islandshunden.se

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

Suppleant 2:
Tina Andersson
070-2087918
Mail: suppl2@islandshunden.se

Övriga funktioner i klubben
Klubbansvarig avel:
May Britt Sannerholt
070-517 21 13
Mail: avel@islandshunden.se

Klubbansvarig vallning:
Marie Lindström
08-6053532
Mail: vallning@islandshunden.se

Klubbansvarig lydnad/agility/rally:
Elisabet Idefelt
0303-220072
Mail: lydnad@islandshunden.se

Klubbansvarig MH/BPH:
Lasse Österlund
070-883 82 01
Mail: mh@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: utstallning@islandshunden.se

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

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

Klubbshoppen:
Linn Lombäck
076-2061926
Mail: shop@islandshunden.se

Webansvarig:
Jenny Arvidsson
073-9125338
Mail: webb@islandshunden.se

Funktionärer i klubben...
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Nyheter i klubben!

Några nyheter har tillkommit sedan sist. Här presenteras de och har ni frågor 
kring detta så hör gärna av er till styrelsen.

- Klubben har fått en ny medlemsansvarig, Nina Hellström. Mer om henne kan ni 
läsa här i tidningen.

- Vi har fått en ny kontaktperson för norra delen av landet. Kontaktuppgifter till 
alla kontaktpersoner runt om i landet hittar du här i tidningen och på hemsidan.  

- Klubben har fått en ny hemsida. Gå gärna in och kika på den. Vill du komma in 
på medlemssidan så behöver du ha inloggningsuppgifterna. Hör av dig till Nina 
på: medlemsarenden@islandshunden.se
Har ni några synpunkter eller glada tillrop så hör av er till Jenny som är webansvarig 
på: webb@islandshunden.se 

- Kubben har även fått en egen officiell Facebook-sida. Den kan du gå in och 
“Gilla” så följer du de nyheter som kommer där. Styrelsen känner att behovet av 
att snabbt kunna få ut information har ökat och eftersom att Facebook används 
av många så känns detta som ett naturligt steg att ta. Denna sida kommer inte 
att vara lika detaljerad som hemsidan utan är tänkt som ett “skyltfönster” för 
klubben och som ett sätt att få många att följa oss. Sök på “SIFK” så hittar du oss 
under “Föreningar”.

- 10-i-topplistan har fått lite nya regler. Dessa kan du läsa om på klubbens hemsida 
under fliken “10-i-topp”. Numer ska du som vill delta i tävlingen skicka din 
anmälan till Ulrika Bjursten Gunnarsson på: tavling@islandshunden.se
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Ett år har jag nu innehaft detta hedersuppdrag och det har varit en spännande tid. Skulle 
styrelsen lyckas hålla i klubbarbetet och driva det framåt? Vi hade en verksamhetsplan 
att leva upp till och vi tycker nog att vi kan vara relativt nöjda även om vi naturligtvis inte 
gjort allt perfekt, men vi jobbar på det och vi lär oss. 
Det jag är mest nöjd med är att vi verkar ha fått stopp på minskningen av medlemmar. 
Det är för tidigt att säga att det vänt men vi har i alla fall något fler medlemmar i år. Det 
är dock fortfarande viktigt att vi alla hjälps åt att värva medlemmar om vi skall kunna 
fortsätta som specialklubb, något vi tror är viktigt för vår ras fortsatta utveckling, så 
därför vänder vi oss till er alla: Se till att ni betalar medlemsavgiften och påminn alla ni 
känner att göra det också!
Vad får man då som medlem? Vad har vi gjort för er under det gångna verksamhetsåret?  
Vi har fått igång träffar på olika håll i landet. Fortfarande skulle vi vilja se och höra mer av 
er i norr och det är något vi hoppas få fart på under 2014. Vi har spritt kunskap om rasen 
på olika sätt, inte minst på den årliga Älvsjömässan, något som är extra viktigt för er som 
är uppfödare och vill hitta lämpliga köpare till era valpar.
Vi har också fått flera nya ”medarbetare” som gör sin insats för klubben genom att ta 
hand om klubbshop och hemsidan, något som jag tycker är mycket glädjande.
Under året som gick genomfördes också en inofficiell utställning av medlemmarna i Borås 
med omnejd. Ett fantastiskt arbete som betytt mycket för att vi kunnat ordna till en lite 
bättre ekonomi under året. Vi är också glada att vi kunnat göra en ”förnyad” tidning och 
trycka den i färg till ett betydligt billigare pris än den svart/vita tidning vi fick tidigare.
Så vad händer då under detta år? Vi hoppas på stor uppslutning till vår helg i Norrtälje 
första helgen i augusti. Vi hoppas att många ska uppskatta möjligheten att inte bara 
delta i en utställning utan i flera andra aktiviteter och dessutom hinna umgås med andra 
medlemmar under trevliga former. Vi hoppas kunna ha en inofficiell utställning även detta 
år då den inkomst vi får utgör ett viktigt bidrag till klubbens ekonomi. Vi vill gärna se en 
utveckling av vårt arbete med vallning och där har vi nu en utökad kommitté som jobbar 
engagerat med detta. Ja allt vi planerar finns förstås i verksamhetsplanen för 2014 och 
den hittar du på hemsidans medlemssida. Men viktigast av allt är att vi som är intresse-
rade av den här rasen jobbar tillsammans, stöttar varandra, lär av varandra och har roligt 
tillsammans och med våra kära hundar och därför hoppas jag att de lokala initiativen 
fortsätter och utvecklas ännu mer.  Det är där grunden ligger för att allt det andra, det är 
där vi lär känna varandra och våra hundar. Vi som jobbar med olika saker i klubben gör 
det ju helt ideellt och för att man skall orka och vilja lägga sin tid på klubbarbete krävs det 
att man känner att det är meningsfullt och roligt. Än så länge brinner jag själv och övriga 
i styrelsen för vår klubb och vi hoppas alla ni andra gör det också och på olika sätt vill dra 
ert stå till den stora fina ”Isländsk fårhundstacken”.
En skön och lång vår önskar jag er      

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
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Nu har jag varit medlemsansvarig sedan hösten 2012 och det har varit väldigt roligt. Det 
bästa har varit att ha haft kontakt med er som bor runt om i landet. Eftersom att jag har 
flera andra uppdrag i klubben är det nu dags för mig att lämna vidare detta ansvarsområde 
till nästa person. Det känns viktigt att vi tillsammans delar på de arbetsuppgifter som 
finns i klubben så att fler gör lite. Jag är säker på att Nina kommer att klara denna trevliga 
uppgift galant och det känns kul att just hon tar över detta.  
Tack för trevliga kontakter, vi ses framöver!  

Johanna Beijer

Jag heter Nina Hellström och är ny medlemsansvarig i klubben. Jag är själv ganska ny 
som medlem och satt under 2013 med i styrelsen som suppleant men är nu ledarmot. 
Jag bor i Vänersborg tillsammans med mina två grabbar Ástvinur Eyvindur och Ástvinur 
Kátur Silfurgeisli. Att vara medlemsansvarig känns som ett väldigt roligt uppdrag som jag 
verkligen ser fram emot. Jag hoppas att ni som medlemmar känner att ni kan höra av er 
om ni har några funderingar, och jag ska göra mitt allra bästa för att svara på era frågor.

Vi har numer lokala kontaktpersoner i landet. Dessa kan ni också ta kontakt med för att se 
vad som är på gång i er del av Sverige. Information om lokala träffar och aktiviteter läggs 
ut på klubbens hemsida och på Facebook-sidan samt klubbens Facebook-grupp.
 
För några år sedan slutade vi att skicka ut inbetalningskort för årets medlemsavgift. Detta 
gör att det kan vara svårt att komma ihåg att betala medlemsavgiften. Nytt för i år är att 
det finns en påminnelselapp i tidningen man kan klippa ut och lägga bland sina räkningar 
eller kanske hänga på kylskåpet. Orsaken till att vi gör detta är att vi sparar in en hel del 
ekonomiskt både på porto och på papper. Dessutom är det ju positivt för miljön, vilket 
inte är att förglömma. Det är ännu många som inte betalat in medlems-
avgiften för 2014, så här kommer en liten uppmaning att göra detta så snart som möjligt. 
Man vill ju inte missa något nummer av vår fina medlemstidning!
Under april månad har vi ett erbjudande till nya medlemmar. Gå med i klubben för halva 
priset! Kontakta mig så hjälper jag dig. 

Vi hörs!

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

Om medlemskap...

Johanna 

N i n a

På nästa sida hittar du din lokala 
kontaktperson och nya medlemmar i klubben!
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Nytt från SKK!
SKK har kommit ut med en uppdaterad version av broschyren 

“Välkommen valp”. När du registrerar en valpkull hos SKK 
följer broschyren med varje registreringsbevis för att du 

sedan ska kunna ge hela ”paketet” till valpköparen. 

Alla tidigare nyheter från SKK ligger på SIFK’s 
hemsida under fliken “Klubben” och “SKK”.

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Tomas Agdahl, Hjältevad
Maria Andersson, Mora
Åsa Bergdahl, Göteborg
Benny Friberg, Sala
Philip Fyhr, Degeberga
Gunnel Harrius, Hemse
Anna Jensen, Frövi
Christoffer Lilja, Sollentuna
Berit Lindhe, Oxie
Anna Malmberg Sagergrim, Vittsjö
Anette Mc Vey, Furufällan

Bo Olovsson, Klintehamn
Gabriella Rosén, Upplands Väsby
Anders Ruuth, Arvidsjaur
Susanne Ruuth, Arvidsjaur
Alex Siggelin, Visby
Jennie Skoglund, Lerum
Niclas Strömberg, Upplands Väsby
Anna Vallin, Floda
Eva Wärnling, Enskede
Anna Zanoni, Bollstabruk

Här är era lokala kontaktpersoner i landet:
Norr: 
Kristina “Kicki” Josefsson i Kalix. 070-531 17 42, norr@islandshunden.se
Väster:
Nina Hellström bor i Vänersborg. 073-663 67 67, vaster@islandshunden.se
Öster:
Marie Lindström bor i Haninge, Stockholm. 08-6053532, oster@islandshunden.se
Mitten: 
Janna Hatsue Lofvars bor i Mora. 070-223 33 22, mitten@islandshunden.se 
Söder:
Helena Isberg bor i Karlskrona. 0455-18875, soder@islandshunden.se
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Snjófells O
ðinn har koll på sina får. Ägare och foto: Þórunn Bjarnadóttir, Island
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Medlemshelg med 
specialutställning 2014 

Välkommen till SIFK’s medlemshelg 2014!
Helgen 1-3 augusti håller klubben medlemshelg 

med officiell specialutställning i Norrtälje.

Under helgen kommer det även att hållas MH, 
möjlighet att prova på vallning, klubbmästerskap 

i rallylydnad och agility, öppen beskrivning av hundar, 
föreläsningar, god mat och trevliga möten. 

Domare för specialutställningen är Hans-Åke Sperne. 

Program, information om anmälan samt övrig 
information om  utställningsplatsen finns på 
klubbens hemsida: www.islandshunden.se

Klubben har även bjudit in samtliga ISIC-länder 
att delta under helgen.

 
Vi vill tipsa om att FCI World Dog Show 2014 anordnas i 

Helsingfors 8-10 augusti och då passar det bra att ställa ut
 i Norrtälje på vägen till Finland.

Varmt välkomna att delta!
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Rapport från årsmötet!

Klubben höll årsmöte den 1 mars i Örebro, 
på Örebro Brukshundklubb. Det blev en 
bra dag med trevliga möten.

Vi var ca 20 personer som samlades 
vid Örebro Brukshundklubb där vi haft 
årsmötet ett antal år nu. Årsmötesförhand-
lingarna leddes i år av Kent Gunnarsson 
och det gjorde han med den äran. Jag tror 
att deltagarna kände att han försökte hålla 
en viss takt men ändå ge tid till kommen-
tarer och frågor. Vi åt mat i form av hemla-
gade pajer och sallad, bröd och smör, kaffe, 
te och kaffebröd som klubben bjöd på så vi 
kunde hålla den värsta hungern borta.

Årsmötesprotokollet och alla årsmötes-
handlingarna finns att läsa på klubbens 
medlemssida och den nya styrelsen presen-
teras lite närmare både där och i tidningen. 

Efter själva årsmötet hade vi högtidlig 
prisutdelning. Först till Årets Isländska 
Fårhund och sedan till vinnarna av de oli-
ka grupperna på 10-i-topp. Team Lasskurs 
vandringspris till vinnaren av utställnings-
delen gick till Tellusdream Askur med ägare 
som tyvärr inte var på plats för att ta emot 
den. Övriga vinnare fick små pokaler att 
behålla (i år skänkt av kennel Dilja) och 
diplom förstås. Några var på plats för att 
ta emot priset, andra får sina levererade 
eller skickade. Hela listan av vinnare finns 
på klubbens hemsida och du kan läsa om 
detta här i tidningen. 

Blommor gavs till avgående revisorer samt 
till mötesordförande och sekreterare som 
tack för insatsen. Styrelsen är tacksam 
för alla funktionärers goda insatser under 
2013. 

Årsmötets sekreterare Ingbritt Sannel och ordförande 
Kent Gunnarsson.

2012 års vinnare, Kristina Berggren, lämnar över 
vandringspriset till Nina Hellström, 2013 års vinnare 
av titeln “Årets Isländska Fårhund”.
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med oss i det arbetet och att vi tillsammans  
kan hjälpas åt att ha trevligt i klubben och 
vara ett stöd för varandra när det behövs så 
att vår ras kan gå en god framtid till mötes, 
ni är alla viktiga i det arbetet.

Detta årsmöte var väldigt trevligt och vi 
hoppas att vi kan vara ännu fler nästa år. 
Vi kan alla se fram emot ett trevligt år med 
våra hundar och vår växande klubb.

Vi ses under året!

Ingbritt Sannel, Ordförande SIFK
Johanna Beijer, Kassör SIFK
Foto: Bettan Folkesson och Johanna Beijer

Tack alla som var med på 
detta årsmöte!

På nästa sida hittar du en 
presentation av styrelsen  för 

kommande år!

Därefter fick vi en genomgång av hur man 
kan tänka kring detta med medlemmar i en 
förening. Tomas Agdahl som är nyvald revi-
sor och klubbmedlem med erfarenhet från 
annan klubbverksamhet delgav oss av sina 
tankar och erfarenheter. Hur behåller man 
dem man har? Hur lockar vi nya? Vad bör 
man tänka på? En del arbete har gjorts men 
vi ser att det kan göras mycket mer. Det 
kommer att under 2014 ligga ett fokus på 
att jobba med medlemsfrågor och med att 
öka medlemsantalet i klubben.

 

Det var med en känsla av inspiration och 
hopp som den nyvalda styrelsen drog sig 
tillbaka för att konstituera sig som det 
heter och lämnade åt övriga att städa och 
plocka ihop efter mötet. Tack till er som 
gjorde det!

Under årsmötet utökade vi styrelsen till 7 
ordinarie och 2 suppleanter. Under styrels-
ens första möte kände vi oss ivriga och 
glada över att sätta igång detta år. Vi vet 
vad som gått mindre bra under föregående 
år och som måste bli bättre, vi vet också 
att vi ändå gjort ett bra arbete under året 
som gått och kan nu tillsammans med de 
som är nya i styrelsen jobba vidare i positiv 
riktning. Vi hoppas ni medlemmar vill vara 

Tomas Agdahl höll ett inspirerande anförande med 
tankar och strategier om att höja medlemsantalet. 

Ingbritt och Johanna

Avgående glada revisorer tackades. Tack för ert 
arbete Ursula Hentschel och Kristina Berggren.
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Ingbritt Sannel - Ordförande 
Jag har varit med i SIFK sedan 1999 då min man Bertil och jag köpte vår första isländska 
fårhund. Vi bor i Tystberga utanför Nyköping. Idag har vi 4 hundar, Ullälvas Dofri 11 år, hans 
dotter Svenska Engårdens Idunn 4 år i sommar, Dofris syster Ullälvas Geira 10 år och hennes 
dotter Diljas Freyja 6 år. Vi har en liten uppfödning och det är avelsfrågorna jag brinner för. 
Jag tycker att det är särskilt viktigt i en ras som vår med liten population att vi alla agerar 
förnuftigt, och internationellt samarbete är en nödvändighet för att vår ras skall kunna leva 
vidare och vara frisk och mentalt sund. Jag har nu bara ett år kvar till pension från mitt lärar-
jobb vid Stockholms universitet och hoppas sedan få ännu mer tid att ägna åt våra hundar 
och vår förening. Jag har levt med hundar i hela mitt liv och har skaffat mig både teoretisk 
och praktisk kunskap i ämnet. Jag försöker också hela tiden följa med i det som forskas och 
skrivs om hundar i allmänhet och vår ras i synnerhet.  Mitt första år som ordförande i klub-
ben har varit spännande och lärorikt på många sätt både positivt och negativt men aldrig 
tråkigt och jag tackar för förtroendet att få jobba vidare ännu ett år.   

Detta är styrelsen för 2014 

Delar av styrelsen, från vänster: Johanna Beijer, Mi Lilja, Ingbritt Sannel, Elisabet Idefelt, 
Ulrika Bjursten Gunnarsson, Nina Hellström och May Britt Sannerholt.
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Elisabet Idefelt - Vice Ordförande
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. Vi 
bor i Harestad, norr om Göteborg. Jag började mitt ”hundliv” 1990 med whippet, totalt tre 
stycken. I samband med att jag skaffade min första hund började jag på brukshundklubben. 
Där har jag varit aktiv som handledare på valp- och allmänlydnadskurser, agilityinstruk-
tör och figurant på mentalbeskrivningar. Jag har även deltagit på lydnadsprov, samtliga 
klasser, appell spår och sök, agility samt rallylydnad. Jag har även erfarenhet av att ha 
tränat vallning och räddningshund. Mina hundar har också ställts ut och två har blivit 
champions. Jag har suttit i styrelsen för SIFK sedan 2005, och är nu vice ordförande. Jag 
är inte uppfödare, men är ändå intresserad av avelsfrågor och att arbeta för att bevara 
rasen exteriört, arbeta för att få fram friska och mentalt sunda hundar, samt arbeta för att 
bevara rasens gårds- och vallhundsegenskaper.

Ulrika Bjursten Gunnarsson - Sekreterare
På årsmötet blev jag invald i SIFK:s styrelse och är klubbens sekreterare. Men vem är 
jag då? Jag skaffade min första isländska fårhund 1995 och sedan dess har jag alltid haft 
isländska fårhundar vid min sida. Under kennelnamnet Ástvinur föder jag också sedan år 
2000 upp isländska fårhundar. Vi bor i Bredered utan för Borås. Just nu delar jag mitt liv 
med 8 underbara islänningar, bland dem finns Aldís som är 14 år gammal i år och som 
är en valp från min första kull. Avel och uppfödning är något som verkligen intresserar 
mig och jag är också mycket intresserad av hundens beteende och har läst hundens 
beteendebiologi 1 och 2 på Linköpings universitet. Med mina islänningar har jag tävlat 
både lydnad och agility, men nu mer har jag fastnat för rallylydnad som jag tycker är en 
helt fantastisk sport. Ni som ställer ut era islänningar har säkert träffat mig på utställningar 
runt om i Norden. Lyckligast är jag när jag går en härlig promenad i skogen med mina 
hundar; följsamma glada hundar som njuter av att springa fritt, underbart!

Johanna Beijer - Kassör
Jag har varit medlem i klubben sedan 2008 och har idag 2 isländska fårhundar, Snjófells 
Loki och Stefsstells Paradís. Jag har suttit i styrelsen sedan 2012 och detta blir mitt andra år 
som kassör. Tillsammans med min sambo Fredrik driver vi den gård vi bor på och vi finns 
utanför Sölvesborg i Blekinge. Jag har även ett eget företag där jag arbetar dels med 
grafiska uppdrag och dels med förebyggande hälsa. Förutom detta har jag även några 
politiska uppdrag och sitter bl.a. i kommunstyrelsen i vår kommun. Vi har också en 
dotter, Matilda 9 månader gammal. Min väg in i hundvärlden var genom islandshästarna 
och jag har själv en bunt hästar hemma på gården. När man är på Island och träffar folk 
och hästar så är det nästa oundvikligt att inte också träffa dessa underbara hundar. Jag 
blev fast direkt. Mina hundar är utställda och vi har också tränat rallylydnad. Förutom 
arbetet som kassör sätter jag även ihop medlemstidningen samt håller i de grafiska 
delarna i klubben. De frågor jag främst brinner för är hur vi bättre ska nå ut till medlem-
marna och få in nya medlemmar samt att få igång mer aktiviteter runt om i landet. Jag 
sätter stort värde på den gemenskap kring denna ras som finns i klubben och jag hoppas 
att vi tillsammans under kommande år kan få denna att växa ytterligare.        
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May Britt Sannerholt - Ledarmot
Jag kom från Norge till Sverige 1984 och min första islandshund var Dropi frá Hvammi, 
en trefärgad hane från Island. Min första kontakt med rasen skedde i slutet av i 70-talet 
då ett par goda vänner hade importerat de första hundarna till Norge. Ett antal kullar har 
passerat min egen kennel, “Ulvdalens”, genom åren men uppfödningen har för mig och 
min man Hans-Åke alltmer hamnat i skuggan av rasens bevarande ur ett mer generellt 
perspektiv. Vi bor på Väddö som ligger lite norr om Norrtälje. 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 hund-
mentalitet. 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 andra år i styrelsen och jag ser fram emot ett utökat samarbete kring avelsfrågor 
i landet. 

Nina Hellström - Ledarmot
Jag påbörjar nu mitt andra år i SIFK’s styrelse, nu som ledamot. Jag bor tillsammans med 
mina två grabbar Ástvinur Eyvindur och Ástvinur Kátur Silfurgeisli i Vänersborg. Eyvindur, 
eller Lappi som han kallas till vardags, fyller 10 år i maj, men är “still going strong” och 
vi är fortfarande aktiva ute på tävlingsbanorna både i agility och rallylydnad. Kátur, som 
fyller 2 år i år, ska även han nu snart göra premiär på tävlingsbanorna. Vi håller även på 
lite med räddningssök och vallning. Jag kan väl helt enkelt säga att vi är aktiva med så 
mycket som vi hinner med av det som gör hundarna hundarna tycker är kul och som gör 
dem glada! I år har jag även fått det roliga uppdraget att vara medlemsansvarig. Ser fram 
emot ett nytt spännande år i klubben!

Mi Lilja - Ledarmot
Jag bor i Sollentuna utanför Stockholm. Tillsammans med min man Christoffer så har jag 
sonen Charlie, katterna Hnoss och Zelda och såklart vår isländska fårhund Kári (Ullälvas 
Samur Kári). Just nu är jag mammaledig, men när jag inte är det så arbetar jag som 
specialistsjuksköterska inom geriatriken, oftast på ett äldreboende dit även Kári följer 
med ibland och umgås med mina boenden. Till vardags är Kári först och främst en väldigt 
älskad familjemedlem och våra dagar består av långa promenader med barnvagnen och lek 
och mys med lilla Charlie. Utöver det så tränar jag lite på aktiveringsnivå och då främst 
freestyle, lydnad, agillity. Men vi har prövat på det mesta och hittills har vi inte hittat 
något som Kári inte har tyckt varit roligt. Jag upplever att så länge jag är glad och han får 
vara med så är han glad och nöjd! Detta är mitt andra år i styrelsen. Jag satt som suppleant 
under 2013 och jag tycker att det ska bli spännande att vara ledarmot under detta år.

Marie Lindström - Suppleant
Jag har varit medlem sedan 2010 och äger Flisa, Diljas Fina Lýsa, som är min första isländska 
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fårhund. Tidigare har jag haft fågelhundar 
samt en jack russel terrier. Vi bor i Haninge 
utanför Stockholm. Jag har tränat och täv-
lat i flera grenar med mina hundar samt 
arbetat med hundar som instruktör på 
brukshundklubbar, via studieförbund och 
privat. Jag är arbetsterapeut till yrket och 
jobbar idag aktivt med Flisa som terapi-
hund på mitt arbete. Vi är på en daglig 
verksamhet för personer med förvärvad 
eller medfödd hjärnskada. Flisa har en 
mycket viktig roll på vårt arbete där hon 
gör succé ibland de som är på verksam-
heten. Jag har inte suttit i styrelsen tidig-
are utan detta blir mitt första uppdrag. 
Det skall bli intressant. Jag är särskillt intresserad av vallning med den isländska fårhunden. 
Jag är också ansvarig för vallningen i klubben där jag är sammankallande av vallnings-
komittén samt medlemskontakt för östra delen av landet.

Tina Andersson - Suppleant
Jag är 24 år gammal och bor med min 
sambo Benny i Sätra Brunn. Vi har två 
isländska fårhundar som heter Brana 
och Hilding samt en Siberian Husky som 
heter Devil. Vi har även två katter och tre 
hästar. Jag brinner för mina hundar och 
går gärna kurser och tränar lydnad. Det 
bästa jag vet är att åka på utställningar 
och det gör vi ofta. Jag blev vald som sup-
pleant på årets årsmöte. Det är första året 
som jag är med i styrelsen så det ska bli 
väldigt roligt och spännande.

Styrelsen kommer att ha möten under året. Har du något som du vill framföra till oss eller 
om du tycker att vi ska ta uppnågot så tveka inte att höra av dig. Datum för våra möten 
finns på medlemssidorna på klubbens hemsida. 

Vi tackar för förtroendet! 
Vi ses under 2014!
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Årets 
Isländska Fårhund 

2013
Det var två ekipage som kvalificerade sig den här gången. Båda är förstås mentalbeskrivna 

och vallanlagsbeskrivna. De har även två utställningsresultat vardera 2013.

Vann gjorde Ástvinur Eyvindur 
med matte Nina Hellström. 

De har förutom 
ovanstående tävlat i 

både rallylydnad 
och agility. 

De fick ihop 39 
poäng.

På andra plats kom Diljas Gosi Fagur 
med matte Elisabet Idefelt. 

De har förutom ovanstående också 
tävlat i rallylydnad. 

De fick ihop 31 poäng.

Nu har tävlingen ”Årets Isländska 
Fårhund 2013” avgjorts!

Foto: Anna Andersson

Foto: Bettan Folkesson

Foto: Ingbritt Sannel
Stort Grattis!
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Övriga vinnare och resultat på 10-i-topplistan 2013

Lydnad
1:a Konungsbergets Arnstein Vikingson 21 poäng
2:a Salka Valka 17 poäng
3:a Largo’s Ymur 10 poäng

Bruksprov
1:a Largo’s Yssa 10 poäng

Konungsbergets Arnstein Vikingson

Salka Valka 

Largo’s Ymur

Largo’s Yssa

För att komma med på 10-i-topplistan måste man anmäla sitt 
deltagande till Ulrika Bjursten Gunnarsson på 

tavling@islandshunden.se 
Från det datumet då din anmälan görs räknas resultaten tre månader 

tillbaka. Regler kring listan samt resultaten redovisas på klubbens 
hemsida under fliken “10-i-topp”.

På nästa sida hittar du fler resultat!
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Agility
1:a Tellusdream Embla 705 poäng
2:a Meester Ridge Ísafold 540 poäng
3:a Icetorps Irpa 405 poäng
4:a Löftorpets Snjóka 150 poäng
5:a Ástvinur Eyvindur 100 poäng
6:a Diljas Gosi Fagur 25 poäng

Rallylydnad
1:a Largo’s Yssa 80 poäng
2:a Tellusdream Gletta 55 poäng
3:a Salka Valka 50 poäng
4:a Largo’s Ymur 45 poäng
5:a Ástvinur Eyvindur 40 poäng
6:a Diljas Gosi Fagur 25 poäng
7:a Brytarspetzens Aedi Spoason 20 poäng Tellusdream Embla

Meester Ridge Ísafold och Icetorps Irpa Löftorpets Snjóka

Ástvinur EyvindurDiljas Gosi Fagur
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Largo’s Yssa

Tellusdream Gletta

Salka Valka 

Largo’s Ymur

Brytarspetzens Aedi Spoason

På nästa sida finns resultaten från utställningarna!

Varje vinnare i respektive gren fick ett diplom. Här är Kristina Berggren med att av de två hon fick med 
sig hem i år. De fina pokalerna sponsrades av Ingbritt och Bertil Sannel, kennel Dilja.
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Utställning
1:a Tellusdream Askur 410 poäng
2:a Ástvinur Ísafold 370 poäng
3:a Tellusdream Grembla 350 poäng
4:a Svenska Engårdens Idunn 345 poäng
5:a Ullälvas Geira 335 poäng
6:a Ástvinur Fengur 285 poäng
7:a Tellusdream Frosti 222 poäng
8:a Ástvinur Kria Glitbrá 170 poäng
9:a Hilding 130 poäng
10:a Tellusdream Blidur 115 poäng
11:a Konungsbergets Arnstein Vikingson 105 poäng
12:a Ástvinur Jórunn Kolbrá 90 poäng
13:a Sunnusteins Islandsgosi 75 poäng
14:e Diljas Gosi Fagur 55 poäng
15:e Tellusdream Gletta 51 poäng

Tellusdream Askur

Ástvinur Ísafold

Tellusdream Grembla Svenska Engårdens Idunn Ullälvas Geira

Ástvinur Fengur

I år har vi utökat 10-listan till en 15-lista. 
Det har varit många hundar som utmärkt 
sig på utställningar runt om i landet.

Tellusdream Frosti Ástvinur Kria Glitbrá
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Hilding Tellusdream Blidur Konungsbergets Arnstein Vikingson

Sunnusteins IslandsgosiÁstvinur Jórunn Kolbrá Diljas Gosi Fagur

Tellusdream Gletta

Stort grattis 

alla duktiga 

hundar!

Då har resultaträkningen för årets 10-i-topp börjat! 
Du som vill vara med under året har fram till och med den sista april 

på dig att få med resultat från början av 2014. Därefter kommer 
endast resultat som är max 3 månader gamla att tas med i 
beräkningen vid första anmälan för att delta i tävlingen.
Anmäl ditt deltagande till Ulrika Bjursten Gunnarsson på:

tavling@islandshunden.se
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Vi hade haft hundar förut och ställt ut då 
och då men det var länge sedan och resultaten 
hade varit lite si och så och inte gett oss 
mersmak. Men nu hade vi skaffat Isländsk 
fårhund och uppfödaren ville att vi skulle 
komma med vår valp till klubbutställningen 
på Värmdö, året var 1999.

Det var med viss oro jag gick in med vår 
tikvalp. Jag hade inte riktigt hunnit se på 
de andra hur det skulle gå till eftersom 
de yngsta hundarna alltid går först un-
der utställningsdagen. Men jag gick runt 
och försökte få den lilla busiga valpen att 
visa sig så bra som möjligt. Det lyckades 
tillräckligt för att vi skulle bli Bästa Valp 
även om domaren påpekade att vi behövde 
ringträning!

Fastnade för utställning
Från den stunden hände något, vi blev lite 
”fast” kan man nog säga. Framgång stimulerar! 
Detta bevisar också att man inte behöver 
vara ”utställningsproffs” för att klara av att 
visa sin hund på utställning. Man behöver 
bara våga anmäla sig och komma iväg. Man 
kan börja öva sig på det som heter inofficiella 

utställningar både med valpar och vuxna 
hundar och gör man som vi och börjar på 
en klubbutställning så finns det alltid snälla, 
vänliga och hjälpsamma människor att 
fråga och vi ordnar ringträning innan den 
vanliga utställningen. Man kan också hålla 
ögonen på våra andra aktiviteter i klubben 
på olika håll i landet för där kan man också 
få hjälp att träna. Det kan man naturligtvis 
göra också på olika hundklubbar överallt i 
Sverige. Men att träna innan är inget krav, 
vi hoppas att även om du inte tränat så ses 
vi i Norrtälje 2 augusti.

Innan utställningen
En isländsk fårhund behöver man inte jobba 
särskilt mycket med innan utställning, bada 
inte innan om hunden inte luktar illa brukar 
jag säga, även om en del tycker att man 
ska det. Har du en hund med bra päls finns 
det risk att du förstör den genom flitigt 
badande med schampo. Man ska förstås ha 
en ren och borstad hund, rena tänder och 
klorna klippta så hunden kan gå skönt men 
det är egentligen allt du behöver tänka på 
när det gäller hundens utseende, hunden 
skall visas naturligt och helst ställa sig själv 

Plötsligt hade vi fått en vacker valp!
-om att ställa ut för första gången

Ullälvas Dilja på sin första utställning 1999.
Foto: Bettan Folkesson
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när man står still och domaren tittar på 
den. Du bör ha lärt hunden att det är OK 
att låta någon annan ta i den och titta den 
i munnen. Detta gäller ju inte bara utställn-
ing utan inte minst hos veterinären! Som 
utställare gäller det också ett naturligt 
utseende och sköna skor. Jag hör ibland 
personer som tror att man måste klä sig på 
ett särskilt sätt eller se bra ut… I så fall 
skulle vi aldrig vunnit någonting. Släpp 
tanken på att det är dig man tittar på och 
koncentrera dig på hunden för det är den 
domaren skall fokusera.

Att bli bedömd
Visst händer det att man stöter på domare 
som kan vara mindre trevliga och som inte 
verkar gilla din hund. Om detta händer 
första gången så ge inte upp, detta är en 
bedömningssport och även om domarna 
har en rasstandard att gå efter där det står 
hur hunden bör se ut och uppföra sig så 
kan det alltid tolkas lite olika. När du ställt 
din hund för 10 olika domare, brukar jag 
säga, kan du göra en sammanfattning. Om 
alla ger högsta betyg har du fått en ut-
ställningsstjärna om det är hälften vin och 
hälften vatten har du troligen fått en helt 
normalt rastypisk hund och om alla ger sämre 
betyg kanske inte fler utställningar kommer 
att locka men du har ändå världens mest 
underbara hund men kanske inte just utseen-
demässigt i förhållande till standarden, 
hur många av oss skulle få excellent i en 
mänsklig motsvarighet? Det är bra för vår 
ras om så många som möjligt ställer ut sin 
hund någon gång, då kan vi följa effekter 
av aveln och se om vi är på rätt väg. Vi vill 
ju att hundarna skall behålla det utseende 
och även psyke som vi uppskattar och som 
är anledningen till att man valt rasen. 

På utställningsdagen
Så när du nu bestämt dig för att göra detta 

så se till att komma i god tid så både du 
och hunden hinner vänja er vid miljön. 
Här gäller det dock att läsa sin hund, en 
del blir helt slut och uttröttade om de får 
vänta för länge andra behöver mycket god 
tid. Man kan ha en bur med sig om hunden 
är van vid det, en pläd eller liknande att 
ligga på för hunden och en stol att sitta på 
för ägaren kan vara bra att ha och någon 
form av regn eller solskydd vid utomhus-
utställningar. Många som fastnar för det 
här med utställning skaffar sig tält men det 
är verkligen inget man måste ha. Det man 
bör tänka på är att ha med sig ett lätt och 
smidigt så kallat ”utställningskoppel” som 
man bara använder när man tränar eller går 
in i ringen. Då lär sig hunden att när jag 
har det på mig ska jag göra som jag lärt 
mig när jag övat. En rejäl vattenflaska och 
skål är bra och så brukar det vara bra med 
riktigt gott godis. Men alla hundar kan man 
inte ge godis i ringen, man måste testa, en 
tiggande, skuttande hund kan inte visa sina 
fina rörelser för domaren och det händer 
att hundar snappar i fingrarna efter godis 
och det gör ont! Ge inte heller godis strax 
innan domaren skall titta på tänderna! 
Hur gör man då i ringen? Jo man lyssnar 
på ringsekreteraren och domarens anvis-
ningar, man kan tala om att man är ovan 
och då brukar de vara mycket hjälpsamma 
men man kan ju förbereda sig genom att 
läsa om utställningar i böcker eller på SKK:s 
hemsida så man förstår vad det betyder när 
man får en blå eller röd skylt uppvisad. Förr 
fick man ett band men av miljöskäl gör man 
oftast inte det idag. 

Varför ställa ut?
För oss blev det så att detta med att åka 
på utställning blev ett nöje. Inte för att 
det gick bra alla gånger men för att vi fick 
se många hundar, även andra raser, vi kan 
träffa många människor och 

Plötsligt hade vi fått en vacker valp!
-om att ställa ut för första gången
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prata om det vi gillar, våra hundar! Regler-
na kring utställning säger att man inte får 
tala illa om varandra eller våra hundar eller 
domaren men man kan alltid talas vid 
och försöka förstå varför man fick det omdöme, 
den kritik som det heter, som man fick och 
då märker man att olika domare har olika 
saker den tycker är viktigast. Man blir lätt 
hemmablind, vår egen hund är helt perfekt, 
eller hur? Men det kan vara nyttigt att 
någon tittar på den med nya ögon ibland. 
Det hjälper uppfödare att välja lämpliga 
hundar i aveln. Man bör inte para två 
hundar som ofta får klagomål på precis 
samma fel. Så som uppfödare tjatar jag på 
valpköpare att ställa ut och vill man inte 
själv, hjälper vi gärna till och det tror jag 
gäller alla uppfödare. Så vill du inte ställa 
själv, trots att jag här försökt förklara hur 
enkelt det är, så kontakta din uppfödare!

Jag hoppas få se många nya hundar i ringarna 
framöver!

Ingbritt Sannel
Mail: ingbritt.sannel@telia.com

Vi har många medlemmar i klubben som 
åker på utställning. Tips och råd finns det 
gott om så vi fortsätter med lite fler 
erfarenheter. 

Tina Andersson om sin upplevelse av att 
åka på utställning:

Vi har en Siberian husky, Devil född -09 
och två isländska fårhundar födda-10. Dom 
heter Brana och Hilding. Jag halkade in på 
detta med utställning då min mamma ställde 

ut sin blodhund Ragnar. Jag följde med 
henne och blev fast direkt. Jag tyckte att 
det var väldigt spännande och bestämde 
mig för att testa själv. Brana var bara valp 
när jag ställde henne ett par gånger och se-
dan höll jag upp ett par år då jag tävlade 
med hästen och tiden inte räckte till. För ca 
1½ år sedan hittade jag Hilding på blocket, 
han var då 2½ år gammal och sökte ett nytt 
hem. Det var kärlek vid första ögonkastet 
så han fick följa med oss hem. Min mam-
ma sa direkt när hon träffade Hilding att 
honom måste jag pröva att ställa. Sagt och 
gjort, jag följde med henne till Stockholms 
hundmässa och ställde honom för första 
gången. Mamma skulle nämligen ställa sin 
Ragnar och ville ha sällskap. 

Nervositet och lycka
Stockholms hundmässa är en av dom större 
utställningarna och är kanske inte att rek-
ommendera som första utställning, men 
jag kände lite att det får gå som det går. 
Jag har nog aldrig varit så nervös någon 
gång i mitt liv innan vi fick komma in i 
ringen, men när vi väl var där så var man så 
fokuserad och koncentrerad på hunden att 
man tänkte bort allt annat. Hilding skötte 
sig utmärkt och efter det fick jag blodad 
tand. Det var verkligen jätteroligt och jag 
bestämde mig då för att åka på fler utställ-
ningar. År 2013 åkte jag och Hilding runt på 
många olika utställningar med bra resultat 
och till slut kom det vi strävat efter, cham-
pionatet. Lyckan när vi fick championatet 
är svårt att beskriva, det är en av mina lyck-
ligaste stunder någonsin. 

Inoficiella utställningar
Brana har jag ställt en del officiellt, men 
det har även blivit en del inofficiella utställ-
ningar både med henne och Hilding förra 
året. Hon har fått lite varierande resultat 
men tanken är att jag ska ge henne mer tid 

Ingbritt 
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i år och åka på fler officiella utställningar. 
Har man aldrig ställt sin hund så rekom-
mendrar i alla fall jag att man prövar att 
ställa sin hund på en inofficiell utställning 
först. Det är ett perfekt tillfälle att träna 
och pröva på hur det känns innan man åker 
på dom större officiella.  

På utställningsdagen
När vi åker på utställningar så blir det 
tidiga mornar. Räkna med att åka i god tid 
då det kan bli köer till incheckning eller 
om du åker fel osv. Jag är i princip alltid på 
plats en stund innan bedömningen i ringar-
na börjar. Det är speciellt för att mina hun-
dar ska rastas ordentligt och hinna få kolla 
läget på platsen innan vi ska in i ringen. 
Alla hundar fungerar olika men mina hun-
dar kan behöva få varva ner en stund när vi 
väl är på plats. En stund innan bedömnin-
gen av våran ras börjar så tar jag ut hunda-
rna en i taget. Pälsen ska borstas ur och jag 
tränar lite med dom för att kolla formen in-
nan det är dags att gå in i ringen. Kollar så 
att ”stå-kommandot” sitter och att hunda-
rna är vakna och alerta. Väl inne i ringen är 
det full fokus på hunden som gäller för min 
del. Jag är väldigt pratig med mina hundar 
för att dom ska förstå att dom gör ett bra 
jobb och det är något som i alla fall dom 
uppskattar.  Hur det låter i andras öron vet 
jag inte, men kan tänka mig att det låter 
ganska fjolligt, haha.
 
Fråga och ta hjälp
Mina hundar och jag själv tycker att det är 
väldigt roligt att åka på utställning, det är 
mycket som händer och man får träffa många 
andra som delar ens intresse, hundar! Tveka 
inte att fråga er fram om ni har funderingar 
osv. Jag har alltid varit väldigt frågvis för att 
kunna lära mig mer och jag har fått så mycket 
hjälp och stöd av andra medlemmar i klubben 
och det är jag så tacksam över! 

Jag hoppas på att jag kommer få träffa fler 
isländska fårhundsägare på utställningar i 
år!   

Tina Andersson
Mail: snaefari@hotmail.se

Maria Hübinette ger några råd:

Att gå på utställning med sin isländska får-
hund är både roligt och viktigt. Roligt för 
att det är ytterligare ett sätt att aktivera sin 
hund och göra något tillsammans med den. 
Dessutom är det ofta där man har möjli-
ghet att träffa andra isländska fårhundar 
och deras ägare. Viktigt för att vi behöver 
utvärdera rasen och få dokumenterat så 
många som möjligt, samt för uppfödaren 
att få utvärderat sin avel. Det är roligt att 
visa upp sin hund och kanske rent av vinna 
priser då och då!

Arbetshundar till vardags. Devil, Hilding och Bra-
na. Foto: Tina Andersson

Tina



28
Kan jag börja träna med hunden som valp?
Redan när din valp flyttar hem kan du börja 
träna på saker som ni kommer att ha nytta 
av på utställning. Ofta tränar man in ”sitt” 
och ”ligg” från början. Passa på att träna på 
att få valpen att stå på kommando också. 
Lär den lära sig att springa fritt bredvid dig 
i löst hängande koppel.

Vad behöver jag träna mer?
Låt din hund få vara med på många olika 
platser och låt den få träffa andra hundar. 
Men också att vara på platser med andra 
hundar utan att den nödvändigtvis ska häl-
sa på, eller leka med andra hundar.

Hur och vad belönar jag?
Pyssla mycket med hunden och känn ig-
enom den. Titta i munnen på den, lyft tas-

sarna och kläm lätt på dem. Känn över hela 
kroppen på hunden när den står upp. När 
hunden är trygg med denna behandling 
från dig, kan du låta andra göra samma sak 
med den. Belöna allt som lyckas – varje litet 
steg! Belöna allt rätt, och bara nonchalera 
allt fel. Försök vara en bra vägledare åt din 
hund i alla sammanhang och ligg steget 
före i tanke och handling så hunden kan 
styras rätt. Variera belöningssätten – godis, 
röst, kel, lek… Använd alltid extra gott godis 
på tävling! Träna ögonkontakt både när ni 
står stilla och i rörelse. En del vill stå fram-
för sin hund och möta blicken på den när 
hunden är på utställning. Andra väljer att 
stå vid sidan om sin hund (på andra sidan 
från domaren sett).

Hur anmäler jag mig till utställning?
Det kan vara bra att ställa ut sin hund på 
inofficiella utställningar som träning, innan 
man siktar mot den första officiella. Ofta 
kan du hitta annonser till inofficiella ut-
ställningar i lokalpressen eller i tidningen 
Hundsport. Då finns information om hur 
man anmäler i annonsen. Information om 
officiella utställningar hittar du främst i tid-
ningen Hundsport, på www.skk.se, samt i 
Islandshunden och på www.islandshunden.se 
för rasklubbens utställningar.

Officiella och inofficiella utställningar
På en officiell utställning kan din hund 
vinna CK (certifikatkvalité) och certifikat 
(cert). Ett eller flera cert krävs för att din 
hund ska bli svensk utställningschampion. 
Resultaten från en officiell utställning stam-
bokförs, det vill säga registreras i Svenska 
Kennelklubbens stora databas. De finns 
sedan tillgängliga genom vår onlinetjänst 
Hunddata och meriterna är underlag för 
svenskt championat och titlar. Resultaten 
från inofficiella utställningar sparas däre-
mot inte och meriterna kan inte användas 
vid till exempel championatansökan. 

Leo Hübinette visar Tildras Ólga för några år sedan. 
Foto: Maria Hübinette
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Vad ska jag tänka på när jag ska till 
utställningen?
Hunden ska vara ren och genomborstad. 
Kom också ihåg att klorna ska vara gan-
ska nyklippta. Däremot bör du undvika att 
tvätta hunden med schampo veckan innan 
utställningen då pälsen lätt blir för fluffig 
eller torr. Kom ihåg att ta med hundens 
registrerings- och vaccinationspapper, och 
nummerlappen. Du bör själv ha bra skor 
och bekväma kläder. Kläderna kan gärna 
vara i en annan färg än hundens färg. Ett 
tunt koppel och ett tunt halsband till hun-
den, gärna halsband i någon form av tunn 
kedja. Ta gärna med en stol till dig och en 
fäll eller dylikt till hunden, så ni kan ordna 
en ”egen plats”. En bur kan vara en lugn 
plats för många hundar. Kom i god tid till 
utställningsplatsen så hunden hinner vänja 
sig vid miljön. Det första som möter dig 
och din hund när du kommer till utställ-
ningen är vaccinationskontrollen så det 
är bra att ha dessa papper framme eller 
lättåtkomliga. Ofta blir din hund sedan 

”veterinärbesiktigad”. Här finns veterinär 
på plats för att titta på hundarna för att 
se så de till exempel inte haltar eller har 
ont eller verkar bära på någon smitta eller 
ohyra. Veterinären väljer själv vilka hundar 
hen vill titta på.

Vad är viktigt på utställningen?
Rasta hunden ordentligt innan ni ska in i 
ringen. Håll ordning på din tur och lyssna 
på ringsekreteraren och domaren så får 
du hjälp med var du ska vara och hur du 
ska göra. Håll ögonen på var domaren är 
och var hen tittar så att du kan få din hund 
att röra sig som bäst och stå som bäst när 
domaren tittar på den!

Maria Hübinette
Mail: tildras@telia.com

Lycka till!
Maria

Några snabba tips!

- Gå på både inofficiella och officiella utställningar.
- Öva på att ställa din hund och på att visa upp den.
- Förbered dig inför dagen, packa och ta reda på vart du ska åka.
- Ta god tid på dig på utställningsdagen, var i tid och stressa inte.
- Låt din hund vänja sig med att vara tillsammans med andra hundar     
  utan att hälsa på dem.
- Vid och inne i ringen: lyssna på ringsekreteraren och domaren. 
- Kom ihåg att du har samma fina hund med dig hem som du hade på  
  vägen till utställningen, oavsett domarens kritik.

Läs mer om utställning och reglerna på SKK’s hemsida! 
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När jag ska beskriva mej själv kortfattat 
brukar det bli: Cellolärare och ägare av 
isländsk fårhund. Jag som tidigare bara 
varit katt-människa identifierar mej nu 
genom denna underbara lilla hund.

Löftorpets Snjóka (som betyder snö) kom 
till vår familj för 6 år sen. Vi hittade hennes 
bild på nätet tillsammans med 5 andra små 
rultiga och nalleliknande valpar, alldeles i 
utkanten av Sundsvall där vi bor. Vi åkte 
dit och kärleken var total! Vi rådfrågade 
vänner som var hundkunniga, googlade på 
hundrasen och blev varnade för att detta 
var en skällig ras, svårhanterlig för oss 
eftersom det var första hunden etc. Men vi 
var fast! Valpen följde oss hem, och sedan 
dess har vi varit i stort sett oskiljaktiga. Vår 
katt som var 13 år accepterade den nya 
livliga lilla familjemedlemmen med ett 
upphöjt lugn.

Med på jobbet
Första året hade jag med Snjóka i bilen varje 

onsdag och torsdag när jag for till jobbet 
(dom andra dagarna kunde jag åka hem på 
lunchen). Att jobba som cellolärare innebär 
att jag åker runt till skolorna med min cello 
och undervisar barn, det blir ganska många 
skolor med ganska få elever på varje. Hunden 
fick små promenader med nya lukter varje 
gång jag bytte skola. Det blev ganska jobb-
igt för mej att ha med hunden på jobbet, 
lunchen åt jag medan jag promenerade, 
varje gång jag lämnade henne i bilen och 
gick in i en skola voffade hon hjärtskärande 
och jag fick dåligt samvete. Jag satte upp en 
lapp på ICA: Dagmatte sökes! Vi fick svar av 
en nybliven pensionär som haft hund i hela 
sitt liv, men som nu bara var dagmatte till 
en liten terrier vissa dagar. Det visade sej 
vara perfekt, och vi har trivts med vår dag-
matte i 5 år.

Hund och musik
Snjóka gillar verkligen att åka bil. Jag lyss-
nar alltid på klassisk musik i bilen, och det 
märks att hunden njuter av musiken. När 

Hund och musik
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jag spelar cello ligger hon ofta stilla vid 
mina fötter. Det är fantastiskt med en hund
som är så livlig ute och så lugn inne. Som-
marens höjdpunkt var en musik- och teater-
resa till Värmland och Dalarna. Snjóka var 
med såklart. Varje gång vi lämnade henne i 
bilen ekade hennes skall över parkeringen. 
I pausen hoppade och skuttade hon och 
nosade runt i glädje, väckte nyfikenhet hos 
flera andra i publiken, vilken ras? Vad söt 
hon är! 

Agilityn
När man som jag hör musik hela dagarna 
är det ganska skönt att ha en hobby som 
inte har med musik att göra, och det 
roligaste hunden och jag har tillsammans 
är agility. Vi har kommit till klass 2 och har 
en “pinne” i Hopp klass 1 (man ska ha 3 
pinnar för att få flytta upp en nivå.) Då och 
då blir det en prisrosett som den gången 
när vi var i Strängnäs. Där tävlade 5 islän-
ningar, det var jättekul att få träffas och se 
varandras hundar. För någon månad sen 
blev jag uppringd av en god vän som jobbar 
på en träningsskola för vuxna med båda 
fysiskt och mentalt handikapp. Hon visste 
att jag höll på med agility, och undrade om 
jag ville komma och ha en liten uppvisn-
ing för dem. Det lät spännande, så jag pack-
ade med mej plasthinder, slalompinnar 
och tunnel och åkte dit med Snjóka. Det 
var en solig höstdag och alla hade samlats 
i sina rullstolar tillsammans med person-
alen vid en stor gräsmatta. Snjóka skötte 
sej fint, Jag gjorde olika banor till henne 
och hon visade upp alla sina kunskaper 
och fick applåder. Sen bar jag henne runt 
så att alla fick klappa henne och känna på 
hennes mjuka päls. Det var fantastiskt att 
se hur allas ansikten lyste upp, och Snjóka 
var så tålmodig och lät sej klappas om och 
om igen. Jag läste ett reportage om terapihun-
dar, och nu förstår jag verkligen vad viktiga 

dom är och vilken otrolig insats dom gör.
Förra veckan fick jag en ny elev på en skola, 
och när jag kontaktade mamman så sa hon 
att hon visste vem jag var, eftersom hon 
jobbade på träningsskolan där vi hade varit 
och visat agility.

När jag skriver detta väntar vi på snön. Här 
i Sundsvall har vi haft enormt mycket snö 
dom sista åren, det är verkligen inget vidare 
för en cellolärare som kajkar runt på 
skolorna men jag gläds ändå med Snjóka 
för hon älskar snö. 
Hon har fått ett passande namn!

Karin Rinander-Olausson
Mail: rinander52@gmail.com
Foto: Karin Rinander-Olausson

Karin och Snjóka
Hälsningar från
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RAS 
Rasanpassade Avelsstrategin för Isländsk Fårhund

Man blir trött av att fotograferas. Foto: Malin Vinblad

RAS nämns ibland i avelssammanhang. 
Men vad är detta, hur används det och hur 
ser en ut för isländsk fårhund?  

Den Rasspecifika Avelsstrategin (RAS) är 
handlingsplan för aveln inom en specifik ras, 
i detta fall isländsk  fårhund. Den beskriver 
både problem och starka sidor som kan finnas 
inom rasen och rymmer de avelsrekom-
mendationer som rasklubbens medlemmar 
kommit överens om. Svenska Kennelklubben, 
SKK, arbetar tillsammans med specialklub-
barna och rasklubbarna för att ta fram strat-
egier för aveln inom vissa raser. Målet är att 
de hundar som föds upp ska vara friska och 
funktionella ur alla aspekter. Arbetet med 
RAS utgår från en beskrivning av nuläget 
och problemen som finns hos rasen i dag. 
Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, 
mentalitet och exteriör. Strategin beskriver 
också vilka målsättningar som finns, hur 
målen ska nås och när.

Arbetet med RAS för isländsk fårhund
Det har nu gått tio år sedan den RAS 
för Isländsk Fårhund stadfästes av SKK’s 
Avelskommittén 2004-0131-0201. Den for-

mella låsningstiden för RAS är av SKK satt 
till fem år. Under denna period får man 
inte göra några ändringar. Vi står nu inför 
en grundlig utvärdering som troligt kom-
mer att leda till att vi behöver göra vissa 
ändringar eller förtydligande. För att vi 
skall kunna göra några ändringar måste vi 
följa samma schema som vi gjorde när RAS 
för isländsk fårhund blev till. Det innebär 
att utvärderingen visar att det är befogad 
att göra ändringar. Förslaget till ändringar 
skall sedan förankras bland medlemmarna 
innan det nya RAS dokumentet tillsammans 
med redovisningen av hur förankringen 
har skett skickas till SKK’s avelskommité 
för nytt fastställande. Det nya RAS-doku-
mentet ska åtföljas av ett följebrev som 
beskriver grunden för ändringarna och var 
i RAS dokumentet som ändringarna gjorts.
Underlaget för denna utvärdering är hämtat 
ur dataprogrammet LatHunden, SQL, SKK:s 
Avelsdata och enkäter. Underlaget för 
redovisningen av kryptorchism bygger enbart 
på information från medlemmarna. (Mer 
om kryptorchism, redovisning och under-
laget för information kring detta kan du läsa 
här i tidningen). 
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Övergripande mål
Den Rasanpassade avelsstrategien för is-
ländsk fårhund inleds med följande över-
gripande mål:

1) Ökat genetisk variation 
2) Mentalitet, vallnings- och gårdsegenskaper 
3) God hälsa 
4) Funktionell exteriör delats upp i kort-
siktigare mål (över en fem års period) med 
påföljande strategier.

Den isländska fårhundens utveckling grundas 
på uppfödarnas val av avelsdjur samt på 
den användning som dessa får. Ärftlig 
variation är en förutsättning för rasens 
möjlighet att fortleva. Därför skall aveln 
vara målinriktad, långsiktig och hållbar. 
Med hållbar menas att den inte leder till 
brister avseende hälsa, mentalitet eller 
funktion eller tömmer rasen för genetisk 
variation. Svenska Isländsk Fårhund Klubben, 
SIFK, vill uppmuntra till och verka för att 
utveckla det internationella samarbetet 
och dess utveckling i Sverige.

Önskan om ökat underlag
För att få en tydligare helhetsbild av rasen, 
önskar SIFK ett fylligare statistiskt underlag 

beträffande rasens mentalitet och vallning. 
SIFK vill därför uppmuntra uppfödare och 
hundägare att låta sina hundar genomgå 
Mentalbeskrivning Hund (MH), Beteende 
och personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
samt vallanlagsbeskrivning. SIFK verkar för 
detta internationellt och söker, i samarbete 
med officiella rasklubbar i andra länder, en 
användbar vallanlagsbeskrivning för rasen. 
Internationellt verkar SIFK för likartade 
metoder att utvärdera rasens mentala 
konstitution. 

Var hittar jag RAS för isländsk fårhund?
Den RAS som idag gäller för isländsk fårhund 
hittar du på SIFK’s hemsida samt på 
SKK’s hemsida. Ytterligare information och 
statesitik över nuläget finns i ett dokument 
på medlemssidorna på SIFK’s hemsida. 

Både uppfödare och hanhundsägare bör 
sätta sig in i den avelsstrategi som gäller 
för rasen. Detta för att vi fortsatt ska ha 
fina, friska och bra isländska fårhundar. 

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

För att säkra en fortsatt positiv utveckling har Svenska Isländsk Fårhund Klubben 
utarbetat riktlinjer som stöd för avelsarbetet med ett antal prioriteringar. 
Kubben verkar för följande:
-För en bred avelsbas ur släktskapssynpunkt.
-För ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad.
-För en stark mentalitet samt vallnings- och gårdshundsegenskaper, och för att bibehålla 
den rastypiska mentalitet som ligger till grund för rasens ändamål.
-För en funktionell exteriör med adekvat konstitution (mentalitet och konstruktion) för 
sitt ändamål som gårds- och vallhund. Motverka exteriöra ytterligheter genom att till avel 
välja individer som har god överensstämmelse med rasens standard.
-För god reproduktionsförmåga (genitalia, parning, dräktighet, valpning och omhänderta-
gande av valpar) och minskning av kryptorchism.
-För att avelsdjur är vuxna samt utvärderade i enlighet med SKK:s och SIFK:s riktlinjer 
innan de går i avel.

May Britt
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Östra Kikkejaurs är en skogssameby som 
bedriver renskötsel i skogslandet året 
runt. Till sin hjälp har Familjen Ruuth den 
isländska fårhunden Unnie.  

Vår familj består av mig Susanne, min man 
Anders våra barn och barnbarn, en tolvårig 
borderblandning, islänningen Unnie (reg-
istrerad som Drafra hos SKK) och ett antal 
renar. Vi bor i Arvidsjaur som ligger i Norr-
bottens inland och tillhör Östra Kikkejaurs 
sameby. Under sommaren och hösten 
bedrivs renskötseln i Arvidsjaurs kommuns 
norra delar. Under sen höst och vinter närmare 
kusten mot Piteå.

Varför isländsk fårhund
Vi hade under 2012 varit i kontakt med en 

del uppfödare, varit på utställning och skaf-
fat all information vi kunde komma över 
för att bli säker på vårt val av en ny hund. 
Det vi då såg, läste och hörde gjorde att 
vi fattade tycke för den isländska fårhunden. 
Anders kände nog en viss tvekan när han 
såg att tikarna var ganska små men vi 
valde ändå en tik, vår Unnie. Det går bra 
fast lite längre ben hade nog varit ett plus. 
Men hon är ju lätt så det uppväger nog. I 
januari 2013 hämtade vi våran isländska 
fårhundsvalp Unnie (Unnie betyder liten 
på umesamiska) utanför Östersund. Man 
kan nog säga att det blev kärlek vid första 
ögonkastet för hela våran familj. Renarna 
var nog en av anledningarna till att vi valde 
en islänning. Behovet av hund har förändrats 
genom åren i takt med moderniseringen 

Unnie 
     -en renvallande islänning
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inom renskötsel. Vi ville ha en skällande 
och drivande hund och som inte tar så stor 
plats på skotern. Och då verkade en islänning 
passa ganska bra.

Tillsammans med renarna
Erfarenhet av islänningar i renskötseln är 
liten. Vi har träffat en renskötare som haft 
en islänning och en av hans erfarenheter 
var att när Bordercollien tappade orken 
fortsatte islänningen några timmar till.  
Dagarna i renskogen kan ibland bli väldigt 
långa då hundarna ska klara många mil 
både på skoter och springande ofta då i 
snö. Även perioder med sträng kyla. Men 
arbetet i skogen pågår ändå och det har 
inte varit något problem för Unnie. Under 
sommaren och hösten används det fyrhjuling, 
motorcykel och helikopter när renarna  
samlas in även då används hundarna i job-
bet. Unnie är nu under ”utbildning” där 
del ett var att lära sig att åka skoter lig-
gande bakom den som kör. Den delen gick 
utan problem nu är det resten som är kvar. 
Hundarna ska både kunna köra på när det 
går sakta men kunna springa lugnt vid sin 
ägare och ligga kvar ensam på skotern utan 
”tjuvrusningar”. Ibland kan renflyttnin-
garna bestå av flera hundra renar, många 
skotrar och hundar. Då är det viktigt att 
lyda sin ägare. Våran gamla hund är väldigt 
lydig men stressar hela tiden när hon är i 
arbete. Vi har där märkt en positiv skillnad. 
Unnie arbetar på ett annat sätt mera själv-
ständigt utan stress. 

Renskötseln
Nästan all träning av en renhund sker fritt 
ute i skogen till skillnad om man t.ex. har 
får som går i en hage. Renarna är instängd i 
hage oftast under en kort tid, en natt eller en 
dag. Det är när det är kalvmärkning, som 
pågår under några veckor i juni/juli. Och 
under hösten/vintern när det är slakt och 

renskiljning. Ibland under vintern när betet 
är dåligt och renen måste stödutfodras kan 
man bli tvungen att stängsla in dom. Men 
det är en sista utväg då renen är ett djur 
som vill ströva fritt. I år är det katastrofläge 
för många samebyar i Sverige däribland 
våran. Därför blir det nu en del träning i 
att ligga still på skotern under utfodringen. 
Jobbigt men nyttigt.

Vi skulle kunna skriva hur mycket som helst 
och hur länge som helst men har försökt 
att berätta lite om hur det är att vara renhund. 
Hoppas att någon blir inspirerad av detta. 
Som ni förstår är vi verkligen ”kära” i våran 
Unnie.  

      Vintriga hälsningar
   Susanne

Susanne Ruuth
Mail: slruuth@telia.com
Foto: Anders Ruuth
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20131114-20140215

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE27652/2011 Stora Sättras 

Gneisti
H HD grad B Svenska 

Engårdens Fjalar
Isboda Lilja

SE18080/2012 Diljas Ljufa Frida T HD grad C Snjófells Loki Diljas Góa 
Freyja

SE30070/2011 Tellusdream 
Gleida 

T HD grad C Nóis Örk 
Depill 

Tellusdream 
Aura

SE37605/2012 Ástvinur Kappi 
Mjóblesi

H HD grad C Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen 
Salka

HD - Nya avläsningssystemet

I varje nummer av tidningen redovisar vi de senaste resultaten av hälsoundersökningarna 
som gjorts de senaste månaderna. Det som undersöks normalt är HD (höftröntgen), ED 
(armbågsröntgen), Ögonlysning, MH (mentalbeskrivning) samt BPH (Beteende- och person-
lighetsbeskrivning hund). Dessa uppgifter hittar du i Avelsdata som SKK tillhandahåller. 
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 andra aktiviteter med fart i. 
Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: avel@islandshunden.se      

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE37605/2012 Ástvinur Kappi 

Mjóblesi
H ED grad 3 Hi Lydur 

Seifur
Fältstigen 
Salka

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
S65745/2007 Töfra Karma 

Gullbrá 
T Öga UA Hektor Töfra Birta 

Freyja

SE18927/2012 Tildra T Öga UA Largo’s Ymur Tildras Rinda-
Tindra

SE27652/2011 Stora Sättras 
Gneisti 

H Öga UA Svenska 
Engårdens Fjalar

Isboda Lilja

Ögonlysning - Nya protokollet
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Under vintern har arbetet med att ta fram nya kläder till klubbshoppen startat. I nästa 
nummer av tidningen kommer det nya sortimentet att vara färdigt för beställning. 
Det senaste nytt i shoppen är ett handgjort hundhalsband med flätad tenntråd i klubbens 
färger. Det finns två varianter: fast och halvstryp. Detta halsband är framtaget för klubben. 
Har du missat något av förra årets tidningar? 2013 års tidningar finns att köpa som lösnummer.  
Dessutom finns det några exemplar av 2014 års kalender kvar för den som ännu inte har 
en på sin vägg hemma. 

Har ni några frågor, önskemål eller vill köpa något så tveka inte att kontakta mig! 
Ni når mig på shop@islandshunden.se och 070-5849172.

Linn Lombäck, ansvarig klubbshoppen SIFK
Mail: shop@islandshunden.se

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE19933/2011 Nóis Örk Eifur H Känd BPH-

status
Elduris Dropi Nóis Örk 

Leista

BPH

Under denna period har ingen hund genomgått MH. 

Klubbshoppen!

Hälsningar
Linn 

Halsbanden med flätad tenntråd kostar 550:-/st och 
kalendern 125:-
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Upp igenom åren har klubben uppmun-
trat uppfödarna att redovisa sina kullar. 
Kryptorchism ingår inte i Svenska Kennel-
klubben redovisning av officiella resultat. 
Istället förlitar vi oss på informationen 
som vi får från uppfödarna. 

Informationen från uppfödarna består av 
hur många hanar och tikar det finns i kullen 
samt födelsedatum. I tabellen på sidan 
intill visas resultaten av uppfödarnas svar 
från 1985 och fram till och med 2013. 
Totalt omfattas redovisningen av 157 kullar 
av totalt 488. Den innefattar 369 hanar varav 
49 är kryptorchida. Det vill säga 13,3% av 
hanarna är kryptorchida.

Vad är kryptorchism? 
Kryptorchism innebär att när hanhunden 
är vuxen ligger inte båda testiklarna på sin 
normala plats i pungen. Har hunden bara 
en testikel i pungen är hunden monochid 
vilket innebär att den andra testikeln ligger 
kvar i ljumskkanalen. Den är då oftast mindre 
och har inte utvecklats normalt.  

Samarbete inom ISIC
Inom det internationella samarbetet av Is-
ländsk Fårhund (ISIC) har kryptorchism var-
it ett återkommande tema. Vi har enats om 
att försöka ta reda på andelen kryptorchida 
hundar men flera länder har hittills inte 
lyckats skaffa sig någon bra bild över hur 
liten/stor andel kryptorchida hanar det 
finns i olika länder. Ett land som har lyckats 
väl är Finland. Mellan åren 1989 och 2011 

Kryptorchism
Information från uppfödarna bidrar till att vi får veta mer!

redovisade den finska rasklubben (Islan-
ninkoirat) 24 kryptorchida hundar av totalt 
317. Det motsvarar 7,6%.

Kryptorchism, ett hot mot rasen
I samband med ISIC-seminariet i Finland 
2010 höll Kirsi Sainio föreläsningen, Colors 
and Health Problem in the Breed. Inför 
seminariet hade hon studerat hälsoläget i 
den finska populationen. Hon varnade då 
för, om det skulle finns något hälsoproblem 
i rasen så skulle det kunnat vara kryptor-
chism. Förekomsten av kryptorchism hos 
hund kan ligga mellan 5-15%. Varierationen 
kan variera mellan olika raser och hos vissa 
raser förkommer det inte alls. Arvsgången 
är komplicerad. Om detta skulle vara ett 
problem skulle en bidragande orsak kunna 
vara en för ensidig hanhundsanvändning.

Kryptorchism är kanske ett av de stora ho-
ten för rasens fortlevnad vid förutom liten 
genetisk variation.  Den höga andel kryp-
torchida hanar är en tydlig signal till oss att 
detta är ett område vi absolut bör följa upp 
och få mer information om.

Uppfödare! Bidra med din information och 
du bidrar till mer kunskap om kryptorchism 
i rasen.

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

May Britt
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År
Reg.

(imp.)
Hanar
(imp.)

Tikar
(imp.)

Ant.
kullar

Redov. 
kullar

Redov.
hanar

Redov.
tikar

Ant.
Krypt.

1985 7 2 1 1 2

1986 5 1 1 3 2

1987 17 4 2 5 5

1988 33 7 2 5 6

1989 35 8 4 13 4

1990 46 20 26 9 6 11 15 1

1991 73 40 33 17 11 29 17 6

1992 74 38 36 19 7 12 11 4

1993 78 42 36 21 11 24 19 4

1994 103 49 54 26 11 29 18 7

1995 61 33 28 16 7 16 14 4

1996 91 47 44 24 10 30 21 8

1997 86 43 43 23 11 17 22 4

1998 57 32 25 16 8 18 10 2

1999 69 39 30 17 5 17 7

2000 70 34 36 19 10 19 16 2

2001 97 46 51 23 10 26 22 1

2002 104 54 50 22 8 17 15

2003 77 40 37 19 4 6 6

2004 94 (2) 49 (1) 45 (1) 22 4 17 9 1

2005 91 (5) 51 (1) 40 (4) 26 3 9 6 1

2006 119 (4) 65 (3) 54 (1) 24 6 14 11 3

2007 113 (5) 55 (2) 58 (3) 23 3 5 8

2008 120 (7) 61 (1) 59 (6) 23 4 13 5

2009 69 (6) 35 (4) 34 (2) 17 1 1 1

2010 123 (7) 66 57 (7) 24 4 7 1

2011 87 (6) 31 56 (6) 19 2 3 2 1

2012 53 (2) 34 (1) 19 (1) 17

2013 1 2 1

Totalt 2052 1004 951 488 157 369 276 49
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Fråga Karin...

Fråga: Jag funderar på att ta en kull på min 
tik. Vad är viktigt att tänka på och vad be-
höver jag göra innan parningen sker?

Frågor om avel, ett spännande och viktigt 
ämne! 
 
Ju mindre avelsbas det finns desto viktig-
are är det att sätta sig in i den egna rasens 
bestämmelser och vad SKK anser. Läs på 
SIFK´s hemsida om rasen; exteriör, beteende 
och hälsa är mycket viktigt. Många bilder på 
olika hundar finns också, olika linjer, olika 
färger, olika storlekar, olika svansansättnin-
gar och öron mm. mm.

Läs på innan 
På SKK webbshop kan man köpa nya böcker 
om avelsarbete som verkligen är värda att 
läsa för både nya och gamla uppfödare, 
dom tar upp alla frågor och kan ses som 
uppslagsböcker. “Uppfödarboken” är ett 
måste samt “Valpningsboken”. En ny bok 
för i år är “Hundavel i teori och praktik”. 

Min gamla “Hunduppfödarens handbok” 
från 1999 har varit ovärderlig för mig. (Läs 
mer om “Hundavel i teori och praktik” 
under “Boktipset” här i tidningen). Läs och 
studera, fråga din hunds uppfödare och 
andra uppfödare som du kommer i kontakt 
med.
 
Rekommendationer 
Inom vår ras är det rekommendationer på 
att avelsdjur skall vara minst 2 år gamla 
innan de debuterar i aveln så det finns gott 
om tid för planering. Så börja i god i tid. 
Om du höftledsröntgar och ögonlyser din 
hund mellan 1 och 1½ års ålder så har du 
minst ett halvår på dig för planering och 
att meritera din hund på utställningar. 
Hundens mentala status får man genom att 
gå på MH eller BPH.
 
Val av hane? 
Hanhunden skall vara meriterad och under-
sökt på samma sätt som tiken. Du kan gå in 
på SKK´s hunddata och avelsdata och kolla 
upp olika hanar. Du kan ta kontakt med 
SIFK´s  Avelsråd, May Britt Sannerholt, och 
be henne skriva ut en lista på hanhundar 
som kan passa din tik t.ex med inavels-
grader = släktskap. Däremot så får du själv 
avgöra vilken hane som du tycker passar 
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lämpligaste hanen berätta då också att du 
ringer när din tik börjar löpa! Fråga även 
hanhundsägaren om de brukar att kolla så 
inte deras hund har förhudskatarr för den 
måste behandlas i god tid! Förhudskatarr 
måste behandlas och hanen vara fri från 
den minst 14 dagar innan parning, annars 
kan bakterierna sprutas upp i livmodern på 
tiken vid parning - och det är inte bra!
 
Innan parning
Fråga din uppfödare vilken dag din tiks 
mamma parades, det brukar gå i arv. Mina 
tikar har alltid parats på dag 14 och dag 16 
men det kan vara variera för andra blod-
slinjer. Givetvis ska avelsdjuren ha fullgoda 
vaccineringar och tiken ska avmaskas vid 
löpets början så att de små valparna får ett 
gott immunförsvar redan från start. Mycket 
viktigt är att fästingmedel inte ska användas 
på en blivande eller dräktig tik.

Hur parningen går till kan du läsa om i 
Uppfödarboken!
 
Lycka till!!

Mail:karin.ost@telia.com

just din tik och då kan det vara bra att även 
diskutera detta med din hunds uppfödare.
Inom vår klubb så ges det ut ett Årshäfte  
varje år,  det finns även Årshäften från ti-
digare år som man kan beställa. Där står 
kritiker på alla hundar som har ställts ut 
under föregående år och jag brukar ge 
rådet; gå in på SKK Hunddata, du måste 
ha fullständigt namn eller registrerings-
nummer på hanen du är intresserad av. I 
Hunddata står det vilka tävlingar och da-
tum som hunden ställts ut på och då kan 
du lätt bläddra fram i Årshäftet och läsa 
kritikerna. Minst tre olika utställningar för 
olika domare är bra att läsa för att få en 
rättvis bild av en hund. Läs även din egen 
hunds kritiker och jämför med hanhun-
dens. Man ska inte dubblera något som 
båda har fått anmärkning eller dålig kritik 
på. Ta kontakt med ägarna av de hundar du 
är intresserad av, hanhundsägaren bestäm-
mer ju själv om deras hane ska gå i avel! 
Om de svarar ja till avel fråga då om hur 
deras hund fungerar i vardagen:  t.ex om 
han är social och gillar människor och an-
dra hundar. Kan han vara ensam hemma? 
Är han följsam och lättlärd? Hur beter han 
sig trafiken - skäller eller vill jaga bilar? 
Ljudkänslig för skott mm. När du hittar den 

Karin Öst

Vem är Karin?
Jag är snart 73 år, pratglad och social men har 
en lugn personlighet - enligt mig själv!
Har alltid varit intresserad av avel både vad det 
gäller hundar och hästar. Första egna kullen 
var långhårig Collie 1979, gick först kurser 
på SBK om avel och uppfödning 1973 - 74.
Isländsk fårhund blev mitt stora intresse år 
1990. Jag är uppfödare av rasen sedan 1997 
och den senaste kullen föddes 2013. Mitt 
kennelnamn är Wadsteinas.
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För tredje året i rad deltog SIFK med 
rasmonter på Stora Stockholmsutställningen 
i december. Det var många besökare vid 
klubbens monter där man fick klappa och 
gosa med hundarna.

Mitt intresse för montern började redan 
2007 när jag och min man letade efter in-
formation om islänningar på hundmässan  
i Stockholm men det då inte fanns någon 
monter. Året efter lärde jag känna Ingbritt 
och Bertil Sannel och vi började prata om 
en rasmonter. 2011 var montern äntligen 
tillbaka. Då var det bara vi tre och Elisabeth 
Andersson som stod i montern och den  in-
nehöll i princip bara bilder som vi klippt ur 
från olika almanackor, en stor flagga och 
lite vallningsredsakp som vi fått låna av 
Hans-Åke Sperne. Det är fantastiskt roligt 
att ha fått vara med från början i vår nystart 
av montern och personligen tycker jag att 
vi utvecklat den riktigt fint. Det är så roligt 
att vi numera är många som engagerar oss, 
tillsammans tror jag att den bara kommer 
bli bättre och bättre.

Planeringen
I mitten av november var vi ett gäng glada 
islandshundsmänniskor och tre glada hundar 
som träffades hemma hos mig i Sollentuna 
för lite mat, hundsnack och framförallt 
planering inför årets hundmässa. Som van-
ligt, jag skriver som vanligt då det som sagt 
är tredje året som vi ses nu, så hade vi en 
väldigt trevlig dag! I år var det jag, Ingbritt 
och Bertil Sannel, Johanna Beijer, Elisabeth 
Andersson och hennes hund Gáski, Marie 
Lindström och Flisa samt Jenny Arvidsson. 
Det som vi i huvudsak bestämmer på dessa 
träffar är vilket material vi ska ha i mon-
tern, om något nytt behöver köpas in, vem 
som ska stå i montern och när. Förutom 
våran planering passade även Flisa på att 
visa precis vilka problemlösare som våra 
islänningar kan vara då hon i jakt på mina 
katters mat helt sonika hoppade upp i vårt 
katträd!

På mässan
Lagom till höstens första ordentliga 
snöoväder var det så äntligen dags för 
mässan! Under fredagkvällen var vi en glad 
liten skara som hjälptes åt att bygga ihop 
montern och frågar ni mig så tycker jag att 
det blev riktigt fint! Under lördagen så öpp-
nade jag och Jenny montern med min hund 
Kári (Ullälvas Samur Kári) och det är alltid 
lika spännande de första timmarna innan 
mässan börjar fyllas med folk och innan 
man vet hur många som kommer. Eventuell 
oro var dock helt onödig då det precis som 
tidigare år kom många nyfikna människor 
som var intresserade av vår härliga ras. 
Speciellt många kom på lördagen då det 
var då islänningarna ställdes ut. Själv stod 
jag i montern hela tiden så jag hann aldrig 
förbi utställningsringen, men vad jag har 
hört så var det många vackra hundar och 
härlig stämning utanför ringen. Stort grattis 

SIFK’s rasmonter 
på Stora Stockholm

Flisa och matte Marie i montern.
Foto: Bettan Folkesson
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till Ulrika Bjursten med Ástvinur Ísafold 
som tog hem BIR och Ástvinur Fengur med 
BIM! Förutom rasmonter och utställning så 
fanns våra islänningar även representerade 
i rasparaden. Under lördagen gick Johanna 
utklädd till viking med sina två islänningar 
Loki och Disa (Snjófells Loki och Stefss-
tells Paradís) och Pamela Silwerhorn med 
hennes hund Sacke (Brytarspetzens Spa-
kur), och på söndagen gick endast Johanna 
och vann då ett välförtjänt fjärdepris!

I montern på lördagen kom även Elisa-
beth, Marie med hunden Flisa (Diljas Fína 
Lýsa) samt Johanna med Loki och Disa. På 
söndagen var det samma personer och 
samma hundar som lördagen, pågrund 
av löpning och skador så blev vi både lite 
färre personer och hundar mot vad vi hade 
räknat med, men alla hundar uppförde sig 
exemplariskt och jobbade så duktigt hela 
helgen. Det var riktigt imponerande att se 
Kári och Flisa under söndageftermiddagen 
då de hade stått i montern hela helgen. De 
turades om att vila under en stol och stå 
framme vid gången, vi behövde aldrig säga 

till dem utan de var som att de läste av var-
andra och turades om att jobba och vila. 
Två hundar som tidigare endast träffats en 
gång som jobbade ihop och läste varandra 
så fint, det är vår ras i ett nötskal.

Sammanfattningsvis hade vi en väldigt trevlig 
och lyckad helg där vi träffade många här-
ligt hundar och förhoppningsvis ett helt 
gäng med framtida ägare av isländska får-
hundar.
Vi har dock fortfarande mycket som kan 
förbättras och till nästa år vill vi bland annat 
ha fler bilder på islänningar som jobbar på 
olika sätt. Om du har några tips, idéer eller 
själv vill engagera dig i vår rasmonter så 
får du väldigt gärna höra av dig till mig via 
mail.

Mi Lilja, ansvarig för montern i Stockholm
Mail: mail@mililja.se

Johanna Beijer och hennes hundar kom fyra av 
över hundra representerade raser i rasparaden 
på söndagen. Foto: Johan Frick Meijer

Stort tack för den här gången!

Mi 

Klubbens monter och trötta duktiga hundar. 
Foto: Mi Lilja
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Fråga: Min hund har dålig andedräkt. Kan 
detta ha att göra med mina hunds tänder? 
Är det något jag behöver tänka på eller 
kolla upp?

Tandhälsa är en oherhört viktig del i om-
vårdnaden av våra sällskapsdjur, men tyvärr 
kan det vara svårt att upptäcka sjukdomar i 
munhålan. Problemen kommer ofta smygan-
de och man upplever inte att djuret lider. 

Beläggningar på tänderna
De flesta hundar bildar förr eller senare 
beläggningar (plack) på tänderna. Det syns 
som en gulbrun missfärgning som oftast 
börjar på kindtänderna och kan därför vara 
lätt att missa om man inte regelbundet 
tittar sin hund i munnen. Beläggningarna 
blir ett fäste för bakterier och med tiden 
bildas tandsten (mineraliserad plack). Tand-
köttet blir inflammerat och om tillståndet 
lämnas obehandlat sprider sig inflamma-
tion och bakterier till tändernas stödje-
vävnader. Käkbenet börjar brytas ned och 
tänderna lossnar. Detta stadium kallas 
för parodontit.  Ofta är det inte förrän då 
man märker att hunden har problem. Den 
börjar lukta väldigt illa ur munnen, äter 
sämre eller har blivit motvillig att tugga på 
ben/kampa med leksaker osv. på grund av 
smärta från inflammerat tandkött och lösa 
tänder. 

Behandlingen
Behandlingen av parodontit består av en 
munsanering där tandstenen rensas bort 
med hjälp av ultraljud, mätning av tandfick-
or i tandköttet och röntgen av tändernas 

Fråga veterinär Elsa...

rötter och käkben. De tänder som inte har 
tillräckligt fäste dras ut. Detta görs under 
full narkos. Detta kan vara en ganska om-
fattande och smärtsam åtgärd och därför är 
det av yttersta vikt att bromsa problemet 
innan det hinner gå för långt!  

Förebyggande
Det finns många preparat på marknaden 
för att förebygga tandsten. Några exempel 
är tandborstar och speciell hundtandkräm, 
pulver som strös över fodret, “munskölj” 
som blandas i dricksvattnet, tuggben med 
rensande effekt m.m.  Vilken sort man 
använder spelar inte så stor roll, det vik-
tiga är att hitta ett sätt som fungerar för 
dig och din hund. Trots att man gör allt rätt 
och är noggrann med tandvården kan man 
sällan helt förhindra plackbildning. Det är 
en bra vana att be din veterinär titta hunden 
i munnen vid den årliga vaccinationen. Du 
kan då få råd om huruvida en munsanering 
med ultraljud är nödvändig eller inte. 

Ha i åtanke att tandproblem som regel 
inte ersätts av veterinärvårdsförsäkringar 
så det kan vara klokt att lägga undan en 
slant till hundens tandvårdskonto. Hundens 
tandvård är lika viktig som din egen! Ingen 
hund ska behöva gå runt med obehag eller 
smärtsamma tillstånd i munnen!  
Är du osäker så rådfråga din veterinär – 
hellre en gång för mycket!

Elsa Gunnarsdóttir, veterinär
Mail: elsa_gunn@hotmail.com

Elsa d
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Har du en fråga till Elsa? Maila gärna den 
till henne.

Vem är Elsa?
Elsa Gunnarsdóttir kommer från Island men 
är delvis uppväxt i Sverige. Hon är veterinär 
och tog veterinärexamen från Köpenhamns 
Universitet i maj 2010. Den isländska fårhunden 
ligger henne varmt om hjärtat och hon har 
själv ett litet busfrö, Salka Valka “Aska”, som 
hon importerade från Island 2011.
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och det är inte helt lätt att veta hur en liten 
valp kommer att bli i färgen som vuxen. 

Ett annat mycket intressant område är 
det författarna kallar kvantitativ nedärvning 
och som handlar om gener och miljö. Våra 
hundar påverkas av sitt arv men också av 
miljön vilket gör avelsarbete extra kompli-
cerat och vikten av att valparna hamnar i 
rätt miljö mycket viktig. 

Boken innehåller också en hel del prak-
tiska råd för avelsarbete med betoning av 
hälsa och funktion och där finns något att 
hämta för alla som planerar en kull, vare 
sig nybörjare eller veteran och för den van-
lige hundägaren eller blivande valpköparen 
för att skaffa sig kunskap om sin fyrbente 
kompis!

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

Boktips!

Ingbritt Den här gången vill jag slå ett slag för 
“HUNDAVEL i teori och Praktik” av Sofia 
Malm och Åsa Lindholm. Det är en så 
spännande bok för alla, inte enbart upp-
födare, utan för alla som värnar om hun-
dar och vill förstå hundavel. Ni kanske 
har läst om boken i tidningen Hundsport 
eller någon annan stans men inte ännu 
skaffat den? 

Mitt råd, köp eller låna den snarast och 
börja läsa så kommer du att ha svårt att 
sluta. Samtidigt är det ju så att den är så 
full med intressanta fakta att man behöver 
ta paus och tänka då och då. Men det rika 
bildmaterialet och ett tydligt förklarat bud-
skap gör att man kan förstå riktigt svåra 
saker. Just nu läser jag extra noga avsnittet 
om pälsfärgers genetik. Vi som har Isländsk 
fårhund har ju en hel del varianter av färger 
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www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA

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

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 
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Till sist...

Vi efterlyser alltid bilder på era hundar i vardagen till tidningen, 
trycksaker och hemsidan. Maila dem gärna till Johanna Beijer på: 

grafik@islandshunden.se

Vill du ha med en annons i tidningen så mailar du dina uppgifter till 
Ursula Brehmer på: annons@islandshunden.se

Klubben kommer att göra en informationsfilm om isländsk fårhund. 
Vi söker efter filmklipp på era hundar i vardagen, i träningen och på 

tävling. Har du filmklipp av bra kvalité så tar vi gärna emot den. 
Ta kontakt med Marie Lindström på: suppl1@islandshunden.se

Vill du vara med och hjälpa till under medlemshelgen i Norrtälje 1-3 
augusti? Kontakta Ingbritt Sannel på: utstallning@islandshunden.se

Vill du vara med och arbeta i någon av de olika kommittéerna vi har? 
Har du ett intresse av vallning, MH/BPH, avel eller lydnadsgrenar? 

Kontakta respektive kontaktperson för mer information. 

Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2014?
För att inte missa några nummer av tidningen så är det bästa att 

betala in den på klubbens BankGiro: 156-9870. 
Märk din betalning med “Medlemsavgift 2014”!

Inte medlem ännu? 
Klubben har ett erbjudande under hela april 2014!

Halva priset för nya medlemmar!
Kontakta vår medlemsansvarige, Nina Hellström, på:

medlemsarenden@islandshunden.se 
Varmt välkommen att bli medlem!
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I nästa nummer...

...handlar bl.a. om bruksprov med isländsk fårhund, 
kennelhosta och nya klubbkläder!

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

Nästa nummer kommer i juni!

På baksidan:
Brytarsptezens Eyfi Vikingsson tar ett dopp i 
vårsolen.
Ägare och foto: 
Gunilla Syrén

Eistla, 8 veckor, väntar ivrigt på nästa nummer av tidningen. Foto: Therese von Wowern
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Gasverksgatan 9B
462 34 VÄNERSBORG

Porto Betalt

Sverige

B

SIFK önskar alla en trevlig vår!


