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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   
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Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se
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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
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Aldur ler in i kameran

Ägare: 
Marie Holm och 
Peter Melin

Foto: 
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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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Birna blickar ut över vattnet efter att ha tagit ett dopp. Foto: Janna Hatsue Lofvars
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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 firar 25-års jubileum 2016 och styrelsen har utsett Lasse Österlund till 
att hålla i firandet av detta. Har du idéer eller vill hjälpa till med något så hör av 
dig till honom: jubileum@islandshunden.se

- Ett nytt sortiment av klubbkläderna är färdigt och kan beställas. De första kläderna 
kommer att kunna hämtas på medlemshelgen. Mer information om kläderna och 
hur du kan beställa dem finns här i tidningen och på hemsidan. 

- Ett samarbete med Studiefrämjandet har börjat och våra aktiviteter kan nu få ett 
stöd av dem. Styrelsen vill att så många aktiviteter som möjligt rapporteras in till 
Studiefrämjandet. Ska du hålla i en aktivitet som är för klubben eller tänker att 
göra detta i framtiden kan det vara bra att känna till hur man gör. Hör av dig till 
Ingbritt Sannel för vidare information: ordforande@islandshunden.se

-Det är dags för att skicka in bilder till 2015 års fotoalmanacka. Läs mer om detta 
i tidningen och på hemsidan.

-Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan är ändrat till: SIFKmedlem2014 

Liten i stora världen. Flisa ute på fjället. Foto: Marie Lindström 
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När detta skrivs är det en vacker men kall majdag men jag hoppas att när det läses så 
njuter ni av en härlig sommar. Sommaren innebär förstås också bekymmer för oss hund-
ägare som ormar, fästingar och varma bilar men förhoppningsvis överväger fördelarna 
med årstiden och ni och hundarna kanske har lite mer tid tillsammans än vanligt.

Vår styrelse kämpar på med klubbarbetet och har haft en arbetshelg 17-18 maj där vi fick 
mycket gjort och detta kommer att underlätta arbetet framöver. Vi har ju medlemshelgen 
1-3 augusti framför oss med specialutställningen och alla de andra aktiviteterna men vi 
har också jobbat vidare med frågor kring vallning, mentalitet och avel. Vi som jobbar i 
styrelsen gör vårt bästa för att hinna med allt men ibland blir vi sena med våra uppgifter. 
Jag hoppas ni kan ha förståelse för att vi ju alla jobbar ideellt och att tiden inte alltid 
räcker för att göra allt vi önskar. Det är inte utan att jag längtar till nästa år då jag uppnår 
pensionsåldern och kan börja trappa ner på vanliga jobbet till förmån för mina fritids-
sysselsättningar… Men flera av styrelsemedlemmarna är yngre och mitt uppe i livet med 
allt vad det innebär. Det är viktigt med återväxt så vi är väldigt glada för deras engage-
mang men det innebär ett tufft arbete för dem att hinna med även klubbarbete.

Under tidig vår hade vi valpar här hemma hos mig och för första gången gjorde vi en riktig 
valpbeskrivning. Den gjordes av Else Westermann från Danmark på det sätt man gör där. 
Det var en mycket intressant upplevelse som jag kommer att skriva lite utförligare om 
längre fram i tidningen.

I mina framtidsplaner nu i maj ingår att få igång en flik på vår hemsida som även där heter 
Ordföranden har ordet. Där jag hoppas kunna skriva lite nyheter åtminstone varje månad 
så jag hoppas du kan hitta den där nu när du läser detta.

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 

Trevlig Sommar!
Önskar Diljas Fina Lysa som valp
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Våren är här och förutom att tävlingssäsongen har dragit igång för vår del, så är mina 
hundar nu fullt sysselsatta med att äta maskrosor och rulla sig i det gröna gräset. Jag 
har nu haft uppdraget som medlemsansvarig i några månader, och det är mycket att 
sätta sig in i, men framför allt är det väldigt kul! Det är roligt att ha närmare kontakt 
med er medlemmar, och ni får gärna höra av er till mig om ni har frågor, funderingar 
eller kanske förslag. Tyvärr är det fortfarande många av våra medlemmar från 2013 som 
inte betalat in årets medlemsavgift. Därför har jag börjat skicka ut mail med en liten 
påminnelse.

Förra numret av vår medlemstidning, specialnumret, gick ut till alla som har en isländsk 
fårhund i Sverige. Jag har fått många positiva reaktioner, vilket är väldigt kul! Flera har 
hört av sig för att de ville bli medlemmar, och några har sett på Facebook att tidningen 
skulle skickas ut och frågat efter den då de av någon anledning inte fanns med på vår 
sändningslista. 

Vill också passa på att uppmana de som flyttat att skicka sin nya adress till medlem-
sarenden@islandshunden.se, så kommer inte er tidning i retur till mig istället för hem 
till er. Skulle så ske, skickar jag naturligtvis en ny till er om ni hör av er och saknar er 
tidning, men man vill ju få sin tidning så fort som möjligt och samtidigt som alla andra! 

Som bekant hade vi ett erbjudande för nya medlemmar i början av året med ett spe-
cialpris på medlemsavgiften till halva priset, alltså 150 kronor. Jag vill hälsa er nya 
medlemmar varmt välkomna i klubben och samtidigt passa på att säga att en del av er 
har betalat in medlemsavgiften till ordinarie pris. Skulle det vara så att ni önskar få 150 
kronor återbetalade, hör då av er till mig via mail så löser vi detta. Annars ser vi det som 
ett bidrag till klubben, och tackar hjärtligast för detta.

Nu inför sommaren, varför inte höra av sig till den som är medlemsansvarig för ditt 
område, och arrangera en träff i ert område?

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

Om medlemskap...

N i n a

Påminnelse!
Rapportera in era officiella tävlingsresultat till 10-1-topp-listan!

Skicka dina resultat till tavling@islandshunden.se
Aktuella resultat och mer information finns på hemsidan!
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Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Charlotte Agdahl, Kungälv
Ove Andersson, Årsunda 
Maria Berg, Herräng 
Gunilla Billberg, Helsingborg
Helena Däcker, Sollentuna
Per Falk, Uppsala 
Nina Flodin, Sundbyberg
Emil Fogelström - Saltsjö-Boo
Ylva Hartman, Matfors
Marie Holm, Norberg
Hilkka Hård, Västerhaninge 
Astrid Hörnlund, Örebro
Nils Martin Iversen, Oslo -Norge
Per Klockar, Ucklum

Barbro Langefors, Sölvesborg
Oleg Langefors, Sölvesborg
Jenny Lindström, Timrå
Erika Norstedt, Gotland
Jill Olsson, Karlstad
Inga Saxunger, Björlinge 
Kaj Skäre, Filipstad
Linda Stenman, Östersund
Pär Stockberg, Finspång
Kristina  Svensson, Henån
Hilde Vestby Aarnes, Fåvang -Norge
Bengt Wass, Öebro
Solveig Willemsen, Bergshamra
Gitte Wittzell, Södertälje

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

SKK fyller 125 år och detta ska firas på 
Stockholmsutställningen i december.

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

Nytt från SKK!
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Jag hade möjlighet att närvara på mötet med Intresseföreningen för Kroppsvallarna, IKV, 
den 26 april. IKV hade kallat alla rasklubbar för kroppsvallande raser till ett informa-
tionsmöte. Meningen var att fortsätta arbetet med att få igång ett samarbete mellan 
dessa klubbar under IKV:s tak. IKV sorterar under SKK och vill vara den organisation som 
sköter anlagstest i vallning och eventuella tävlingar framöver. Detta förutsätter att de 
olika rasklubbarna för kroppsvallande raser är intresserade av detta.

Kroppsvallande raser är i stort sett alla vallande raser utom Bordercollien. Denna vallar 
med eye (blicken) från distans. En kroppsvallare arbetar närmare djuren och inte sällan 
också med skall. Det är många rasklubbar som ska enas om ett samarbete och hur ett 
anlagstest skall se ut för att mäta vallanlagen. Vallanlagen ligger till grund för att dessa 
raser är samarbetsvilliga och har lätt att lära samtidigt som de också kan fatta egna beslut. 
Egenskaper som är fördelaktiga i många sporter som vi tränar och tävlar med våra hundar i.

Det som kom ut av mötet var att samtliga som var där skulle ta upp frågan i sin rasklubb 
och komma med feedback till IKV hur man tänker inom rasklubben. Vi skulle också skicka 
in information på hur just den ras man har i sin klubb arbetar och har använts genom 
historien. Styrelsen inom SIFK har kommit fram till att vi tycker att det finns fördelar med 
att IKV håller tester och står för viss service med detta men att varje rasklubb ska kunna få 
göra tillägg till det grundläggande bedömningsunderlaget utifrån just sin ras egenskaper 
som man vill testa. Så detta blev vårt förslag tillbaka till IKV. Vi kommer också att skicka 
den information om vår ras och dess historia som finns på hemsidan. 

Så SIFK är i grunden positiv till ett samarbete med IKV om vi anser att de tar fram ett 
tillräckligt bra bedömningsunderlag som vi kan göra egna tillägg till så att också andra 
rasklubbar i länderna inom ISIC kan använda testet.

Har du frågor eller kommentarer till detta så tveka inte att höra av dig!

Marie Lindström, Vallansvarig SIFK
Mail: vallning@islandshunden.se

Om vallning...

M a r i e

Vallande islänning från vårens vallningskurs. Foto: Marie Lindström 
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Medlemshelg med 
specialutställning 2014! 

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

med officiell specialutställning på Roslagens 
Brukshundklubb i Norrtälje.

Helgens aktiviteter kommer att börja redan på fredagen kl. 8.00 med MH, 
detta kostar 600:-/hund. Sista anmälningsdag är 11 juli och mer information 

finns på SIFK’s hemsida.

För er andra som vill komma redan på fredagen finns det 
möjlighet att prova på vallning och lära sig mer om detta. Vallningen startar 
kl.16:00. Detta pass avslutas med en tävling i vallning för den som vill delta. 

På kvällen blir det tillfälle att grilla sin medhavda mat tillsammans 
med andra medlemmar.

Lördagen är vigd åt specialutställning och en öppen beskrivning. 
Kl 09.00 börjar utställningen och de klasser som finns att anmäla sig till är; 

Valpklass 4-6mån (100:-) och 6-9mån (200:-) 
Juniorklass 9-18 mån (300:-) 
Unghund 15-24mån (300:-)

Öppenklass från 15mån (300:-) 
Championklass (300:-) 

Veteranklass från 8år (200:-) 
samt avslutningsvis en inoff seniorklass med hundar från 12år (100:-) 

Domare är Hans-Åke Sperne som känner vår ras väl! 

Sista anmälningsdag för utställningen är den 11 juli och du använder SKK’s 
anmälningsblankett för utställning. Denna finns att ladda ner på SKK och 

klubbens hemsida där det även finns mer information om samtliga aktiviteter. 
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Efter utställningen kommer det att anordnas en öppen beskrivning. Denna 
är till för dig som vill få en beskrivning men som inte får eller kanske känner för 

att vara med på en riktig utställning. Kanske har du en hund som är kryp-
torchid eller kastrerad? En hund som inte vill gå bredvid andra hundar? Eller 

tycker du själv kanske det känns olustigt att gå runt i ringen? 
Lugn, hit är alla välkomna! En i taget går fram till domaren som utför en 

inofficiell beskrivning av din hund. 
Kostnad: 100:- vid föranmälan, 150:- för dropin på plats. 

Välkomna in i gemenskapen! 

På lördagkvällen ordnar vi med grillad middag för alla medlemmar. Detta till 
självkostnadspris à 50:-, barn 20:-. Glöm inte att föranmäla er så vi vet hur 

många som kommer samt om ni vill ha någon specialkost. På kvällen får vi även 
möjlighet till att lyssna på Hans-Åke som kommer hålla ett föredrag. 

Har du långt att åka hem? Både hotell Roslagen och Norrtälje Camping finns 
i närheten och välkomnar både dig och din hund.

Under söndagen görs klubbmästerskapet i agility och rallylydnad upp. Det 
kommer att anordnas en öppenklass agillity (80:-) och en öppenklass 
i rallylydnad (80:-) med start kl 09.00. Tiden kan dock komma att ändras 
något då det kommer att finnas möjlighet att ställa upp i båda sporterna. 
Helgen förväntas rundas av runt 14.00 på söndagen med prisutdelning. 

Sista anmälningsdag är den 11 juli. 

Skicka din anmälan för samtliga grenar (förutom MH och vallning) till:
SIFK, c/o Elisabet Idefelt, Västra Röd 110, 442 74 HARESTAD

eller på mail: utstallning@islandshunden.se

Det kommer att säljas fika, lunch och lotter under hela helgen. Om du vill 
vara med att hjälpa till som funktionär, något annat praktiskt eller kanske 

sponsra med något pris så är du varmt välkommen att höra av dig till:
utsallning@islandshunden.se 

Varmt välkommen att delta! 

Utställning, agility, rallylydnad, 
föredrag, god mat och trevliga möten.
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Spänningen stiger. Jag kör i karavan ut 
mot spårmarkerna. Numret jag lottats är 
fäst på insidan av vindrutan så tävlings-
ledaren ska kunna hålla reda på var vi ska 
lämnas av. Parkerar vid vägkanten mitt 
inne i skogen. Spåren är redan lagda. 

Det är bara att vänta på domarna. Så kom-
mer dom. På med spårsele och lina. ”Varså-
god, du kan släppa på.” Jag visar Yssa spårets 
början. Säger spåra. Yssa sticker iväg. Nu 
gäller det att inte glömma att stå still med-
an spårlinan löper ut minst 10 meter och 
så börja gå. Yssa får lite problem vid en kor-
sande stig men reder ut det. Det gäller att 
lita på hunden, jag har inte en aning om 
var spåret går. Attans! Förstår att hon mis-
sat första pinnen när vinkel nummer ett 
kommer. Nu gäller det! Inga fler missar då 
är det kört. Hon går som en liten klocka 
och markerar andra pinnen. Det blir godis-
belöning! Låta linan löpa ut, inte gå för ti-
digt. Fortsätter lika bra. Vinkel nummer två. 
Klockrent! Och där, hon markerar den långa 
slutpinnen! Jaaaa! Massor med beröm och 
godis. Det enda domarna drar för är den 

missade pinnen förövrigt jättebra. Tillbaks till 
klubben. En lång väntan. Så är det dags för 
budföring. Går ner på planen där en mot-
tagare väntar. Vi hälsar på honom och jag 
ger ett par instruktioner om hur jag vill 
att han agerar när Yssa kommer. Vi går i 
väg 50 meter och ställer oss i utgångställ-
ning, hunden sittande fot. Tävlingsledaren 
säger ”kommendera” och jag skickar Yssa. 
Hon älskar det här momentet. Springer i 
full fart till mottagaren. Nu gäller det! Inte 
tjuvstarta! Inte tjuvstarta! Ja, där kommer 
kommandot, full fart tillbaka till mig, snyggt 
avslut. Perfekt! Nu är specialmomenten 
avklarade. Ny lång väntan. Så blir det plats-
liggning i grupp, inga problem. Till sist ett 
lydnadsprogram. Framförgående, linförig-
het, platsläggande under gång, inkallning, 
apportering, hopp över hinder. Yssa är 
supertaggad och gör allting precis så bra 
som hon bara kan. Det är en så otroligt härlig 
känsla när allt bara klaffar. Helt utmattad 
sjunker jag ner i min medhavda stol. Nu är 
det bara att vänta på resultatet. Vi hamnar 
på andra plats med fina poäng och blir upp-
flyttade. Lycka!

Bruksprov med islänning
- hur fungerar det?

Yssa och Kristina Berggren tränar och tävlar i bruks. Foto: Ami Rooth
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Ja, så kan en tävlingsdag se ut när det är 
som bäst. Det kan förstås också gå åt 
pipsvängen men då är det bara att ta nya 
tag. 

Vad är bruks?
Det finns så mycket roligt man kan göra 
med sin isländska fårhund. Det är fant-
astiskt roligt att träna spår, budföring, 
uppletande och sök. Jag har främst ägnat 
mig åt spår men även tränat sök och rapport. 
Jag har även tävlat i appellklass spår och 
blivit uppflyttad till lägre klass med tre av 
mina islänningar. Men det viktigaste är inte 
att tävla. Det är bruksträningen som är så 
väldigt bra för hundarna. I bruks får hun-
darna använda sitt allra viktigaste sinnes-
organ, nämligen luktsinnet. Jag tror inte vi 
människor kan föreställa oss hur det är att 
leva i den doftvärld som jyckarna vistas i. 

De olika grenarna:
Spår kan du lägga ut själv. Man lägger ut 
vittringspinnar som hunden ska hitta och 
markera. Hunden har spårsele och lina som 
du håller i. 
I sök ska hunden springa ut och leta reda 
på en gömd person och sedan komma till-
baka och hämta dig och visa på var per-
sonen finns. Det kräver att du har tränings-
kompisar.
Rapport innebär att man skickar hunden 
mellan olika ”stationer”. Då måste man 
vara två förare som arbetar tillsammans.
I patrull ska hunden kunna upptäcka ljud 
och luftvittring från människor inom ett 
begränsat område. 
Skydd går jag inte in på då det inte är något 
för våra islänningar. 

Ett moment som kommer först i de högre 
klasserna är uppletande av föremål. Det är 
något som jag verkligen rekommenderar 

ändå då det är roligt för både människa 
och hund. Det går ut på att man gömmer 
föremål som hunden får springa ut och leta 
reda på och hämta in till föraren.

Träningen
Att beskriva hur jag tränar mina hundar 
inför tävling låter sig inte så lätt göras då 
träningen är invävd i vårt vardagliga liv. Jag 
tränar sällan några längre pass med mina 
hundar men jag tränar i stort sett varje dag. 
Som att jag tar en bit av hundfodret vid 
matdags och gör en övning. Det kan vara 
sitt, ligg, snurra eller vad det nu är som 
vi behöver nöta in. Dagligen, efter prom-
enaden gömmer jag varsin ”dental stick” i 
trädgården som dom får leta reda på. Det 
blir som en sökövning. Sen tränar jag mo-
ment 2-5 minuter per hund. Jag blandar 
friskt mellan bruks, lydnad och rally. Mo-
ment som är under inlärning jobbar vi mest 
med.  En gång i veckan blir det ett lite läng-
re pass tillsammans med träningskompisar 
och deras hundar. Då hjälper vi varandra.

Hur tidigt kan valpen börja?
Jag börjar tidigt att träna mina valpar. Re-
dan vid 8-10 veckors ålder. Då är det bara 
pytteövningar kanske en halv minut eller 
så. Det går bara ut på att valpen ska lära sig 
att det är roligt att träna. Det är den abso-
lut viktigaste kunskapen för att det ska gå 
bra. Mitt ledord är:

ATT VALPEN LÄR SIG ATT DET ÄR 
ROLIGT ATT TRÄNA! 

Lägger du den grunden från början finns 
det stora möjligheter att lyckas med tränin-
gen. Att det är roligt gäller förstås när du 
börjar träna med en lite äldre hund också 
men då orkar den med lite längre pass på 
kanske 5-10 minuter i början. 



14
Dela upp träningen
Vad som är viktigt om man tänker sig att 
tävla är att veta hur momenten ska utföras 
tävlingsmässigt så man bara belönar exakt 
rätt beteende. Ta t.ex ”sitt i fotposition”. 
Belöna bara när hunden verkligen sitter 
rakt vid sidan och i jämnhöjd med ditt vän-
stra knä med huvud eller bog. Lär man in 
ett snett sittande från början kommer man 
att ständigt få jobba för att få det rakt.  Dela 
också upp momenten i smådelar. Ta inkall-
ning t.ex. det består av: sitta rakt i fotpo-
sition, stanna kvar, springa till föraren, gå 
in i fotposition och sätta sig. Alltså 4 olika 
delar som ska tränas in var för sig.

Spåra tidigt
Det går bra att börja lägga spår redan vid 10 
veckors ålder. Då är spåret bara 5-10 meter 
långt. Jag binder eller låter någon hålla val-
pen och går iväg med hasande steg runt t.ex. 
en stor sten. Utom synhåll för valpen lägger 
jag en godisbit och fortsätter varvet runt. Så 
får valpen nosa reda på godiset. Efter hand 
som valpen blir äldre ökar jag längden på 
spåret och spåret får också ligga en längre 
stund innan valpen får gå det. Efter de första 
gångerna får valpen inte heller titta på när 
jag går i väg. Jag tränar inte spår så ofta. De 
första 2-3 gångerna gör jag ganska tätt men 

sedan kan det gå veckor mellan gångerna. 
Om det är en lite äldre hund som jag ska 
börja träna är det första spåret 50-75 meter 
långt. Jag skrapar ordentligt med fötterna 
på startplatsen och går sen iväg och lägger 
ut t.ex. en toarulle med godis i. Hunden 
får inte titta på. Så hämtar jag jycken och 
visar på startplatsen. De vittringspinnar som 
hunden ska markera i spåret börjar jag med 
när den förstått själva spårandet. I början 
lägger jag en godis under pinnen. Jag kan 
också lägga ut pinnar längs promenadvägen 
och nosar hunden på en så berömmer och 
belönar jag. 

Prova flera grenar
Vill man träna rapport så skickar man hun-
den mellan två personer. I början nära och 
så hunden ser mottagaren. Sedan längre 
och längre ifrån varandra och  i terräng där 
hunden inte ser personen den ska skickas 
till. Det är viktigt att hunden lär sig springa 
ut på ett ”marsch”-kommando så det inte 
blir en inkallningsövning. Mottagaren kan 
behöva locka de första gångerna. Beröm 
och belöna. En första sökövning kan se ut 
så att en person går ut i sicksack en bit i 
skogen och gömmer sig. Så hämtar man 
hunden och ställer sig i riktning mot där 
personen är gömd. Så ”poppar” den gömda 
personen upp så hundens intresse väcks. 
Så låter man hunden springa iväg och den 
får så klart massor beröm och belöningar 
hos figuranten.

Hjälp vid träning
Köp gärna en bok om hur man tränar. Det 
finns många olika att välja på. Titta in på 
SBKs hemsida i ”shopen”. Eller gå en kurs. 
Det är omöjligt att ingående beskriva trän-
ingen på några få rader. Förutom i spår, sök 
och rapport är kurser egentligen tredje 
steget på en stegrad svårighetsgrad i trän-
ingen. Steg 1 är hemma i köket, där lär 

Kristina och Yssa spårar Foto: Ami Rooth
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man in själva kommandot. Jag lockar fram 
beteendet som jag vill ha och belönar det. 
Sen sätter jag på ordet. Steg två är att göra 
samma sak på en lugn plats utomhus. Först 
därefter är det dags att träna med den 
störning som andra främmande hundar ut-
gör. Nu är det ju så att man kanske inte vet 
hur man ska träna in kommandona och då 
får man börja med kursen. Men då gäller 
det att träna mellan kurstillfällena om jycken 
ska få en ärlig chans att lära sig något. Åk 
också gärna och titta på tävlingar. Då får 
man en bild av hur det ska se ut. Var heller 
inte rädd för att fråga någon sådan som 
mig t.ex.  Vi ”träningsnördar” tycker ofta 
att det är jätteroligt att få dela med oss av 
vår kunskap och kanske kunna hjälpa till 
att lösa ett träningsproblem. Men återigen; 
Det allra viktigaste är att både du och jycken 
har roligt när ni tränar och tävlar.

Kristina Berggren
Mail: largos@telia.com

 Snabbt om bruks!

-Bruksprovet prövar hunden i både ett lydnadsprogram och 
en specialdel.
-Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och 
mark.
-Det finns fem grenar inom specialdelen: spår, sök, rapport, 
patrull och skydd (endast öppen för brukshund-raser). 
-Det är fyra klasser inom varje gren med ökande 
svårighetsgrad: Appell-, Lägre-, Högre- och Elitklass. 
-Alla prov består av ett specialdel där man väljer en gren 
och ett lydnadsprogram.
-För att tävla i bruks måste du vara medlem i SBK och 
hunden måste vara registrerad i SKK.

Mer information hittar du på www.brukshundklubben.se

Lycka till! 

Önskar

Kristina 
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Yssa
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Redan hos nyfödda valpar kan man se en 
liten skillnad i hur valparna tar för sig i sin 
nya värld. När de är några veckor gamla 
kan man göra en valpbeskrivning. Men 
hur går detta till? 

Under våren har vi haft en kull valpar här 
hemma, två hanar och en tik. Som upp-
födare är jag van att noga iaktta dem och 
försöka se deras utveckling både fysiskt 
och mentalt och jag tycker nog att man 
kan se redan från födselögonblicket och 
det första skriket att valpar är olika. Men 
därifrån till att beskriva och utvärdera och 
försöka förutsäga vilken typ av valp det under-
bara lilla ulliga knytet kommer att bli är 
mycket svårt. Fast om man lyckas läsa sin 
valp väl kan man placera den med köpare 
som stämmer med det man tror att valpen 

kommer att utvecklas till så att båda parter 
blir nöjda och får fina liv tillsammans.

MH för valpar
Man har på olika håll i världen försökt 
utveckla mentalbeskrivningar för valpar, 
ofta där det handlar om att investera i hun-
dar för framtida jobb inom polis eller militär. 
I Sverige gjordes det av Lars Fält vid Hund-
skolan t ex. och senare har SBK infört en 
valpbeskrivning som bl a beskrivs i en artikel 
av Inger Tapper i Hundsport Special (som jag 
skriver om i mitt boktips) och artikelns ru-
brik är Valptest. Redan här upptäcker den 
noggranne ett av problemen - det är skillnad 
på test och beskrivning. I ett test ingår en 
värdering av resultat, det man sett, medan 
en beskrivning är just det, en berättelse om 
vad som skett, en beskrivning av beteendet. 

Kan man 
förutsäga valpars 
framtida mentalitet?

Diljas Vikingur Ganti 7 veckor gammal. Foto: Ingbritt Sannel 
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En beskrivning som Inger Tapper skriver 
om i Hundsport Special såg ut så här:

“Beskrivning sker när valpen är 7-8 veckor och 
innehåller följande moment:

   1. Okänt utrymme med främmande  
 person.
   2. Lusten att följa efter en gående  
 person.
   3. Lusten att komma då en 
 främling lockar på valpen.
   4.  Social trygghet då valpen   
 lyfts och hålls i famnen.
   5. Lek med liten boll.
   6. Lek med stor boll.
   7. Dragkamp.
   8. Lek med föremål som låter
 (pet-flaska med makaroner).
   9. Lek med kända och okända föremål. 
   10. Liten hinderbana som valpen ska  
 klara sig igenom för att komma till  
 uppfödaren.
   11. Hinder i form av nytt underlag.”
  Källa: Hundsport Special

Jag hade läst och funderat en hel del på 
detta med valpbeskrivning redan innan 
denna kull, men nu blev det högaktuellt 
eftersom pappan till valparna ägs av Else 
Westermann i Danmark och hon gör alltid 
beskrivningar av sina valpar och även andras 
förstås. Hon har stor erfarenhet sen många 
år tillbaka. Det riktigt spännande är förstås 
att hon också kunnat följa upp beskriv-
ningarna när hundarna vuxit upp lite och 
deltagit i den vanliga mentalbeskrivnin-
gen man gör i Danmark av unghundar.  Vi 
fick förmånen att Else kom hit till oss och 
genomförde beskrivningen av våra tre små 
busvalpar. Vi röjde undan i vårt vardagsrum 
så vi fick en tom golvyta i ett rum där valp-
arna aldrig varit och innan Else ens hunnit 
få något i sig efter den långa resan satte 

beskrivningen igång. De moment som ingick 
i den beskrivningen ser ni här:

   1a. Kontakt, nyfikenhet på ny person.
   1b. Kontakt, tillgänglighet.
   1c. Kontakt, följsamhet, vill följa med.
   2. Lek med kamp med trasa.
   3. Jakt och samarbete med boll.
   4. Nyfikenhet, koncentration i flock.
   5a. Tvång/dominans, läggas på rygg.
   5b. Social dominans.
   6a. Överraskningsmoment.
   7a. Ljud, skrammel.
   7b. Ljud, nyfikenhet.

Tidiga beteenden
Jag tyckte jag hade rätt klar uppfattning 
om hur valparna skulle reagera och en del 
stämde precis medan en del förvånade 
mig. Det var helt fascinerande att stå lite 
gömd och se hur valpen hanterade situ-
ationen att bli helt ensam lämnad i en ny 
miljö med en helt okänd person. De kunde 
naturligtvis höra samma ljud som vanligt 
och känna samma dofter men ändå… Jag 
blev trygg i min förvissning att ingen av 
de här valparna skulle få några som helst 
svårigheter att anpassa sig i sina nya 
familjemiljöer, de uppvisade ett härligt 
självförtroende men också följsamhet och 
samarbetsvilja. När den lilla tiken på punkt 
4 började samla ihop alla föremålen till en 
bestämd plats kunde jag inte låta bli att un-
dra hur det kom sig. Finns redan i den här 
åldern en önskan att samla ihop, något jag 
sett hos de vuxna hundar vi har när de ser 
får eller kor som står ”slarvigt ” utspridda. 
En av hanvalparna visade också tecken på 
att samla sina saker även om han valde att 
behålla dem mitt på golvet i stället för att 
försöka skydda dem som tiken gjorde. Vi 
funderade på om detta kan vara tidiga 
vallanlag eller bara ren slump? 
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Fortsätt med beskrivningar 
Man måste komma ihåg att det som sker 
och antecknas i protokollet är en nedteck-
ning av det som sker just vid ett tillfälle 
och kan naturligtvis vara en tillfällighet, 
därför kan man inte värdera och säga att 
ett beteende är väldigt mycket sämre eller 
bättre då det ju kan bero på dagsform osv. 
Men ändå kände jag mig nöjd då valparna 
uppförde sig på ett sätt som stämde med 
rasbeskrivningen. Ingen av de tre var ljud-
känslig eller uppvisade rädslor - kommer 
det att fortsätta så eller hur kommer det 
att gå om ca ett år när de är stora nog att 
göra MH eller BPH? Hur påverkas valpar 
av händelser under uppväxten och vad är 
genetiskt? Jättespännande frågor inte bara 

för uppfödare, alla ni som äger en eller 
flera hundar är ju med i den här processen 
och jag hoppas att ni alla vill låta beskriva 
era hundar. Ju mer vi lär oss att förstå våra 
hundar ju bättre liv kan vi leva tillsammans 
med dem. 

Ingbritt Sannel
Mail: diljas@telia.com

Ingbritt 

Diljas Prins Runi och Prins Runolfur 7 veckor gamla. Foto: Ingbritt Sannel 
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Helgen den 16-18 maj var vi ett gäng hos 
Tony med familj och tränade vallning i 
vackert belägna Stöde utanför Sundsvall.

Flera av hundarna vallade för första gången 
i sitt liv och några hade mer eller mindre 
erfarenheter från tidigare. Cecilia med Siv 
och Flekka har får hemma på gården och 
lång erfarenhet av att valla med isländsk 
fårhund. Hon fick, förutom att träna sina 
egna hundar, också vara behjälplig med att 
träna övriga hundar när ägaren ville ha lite 
extra hjälp. Tack för det Cecilia. Unnie  ut-
bildas av Anders och Susanna hemma i att 
valla renar (se reportage i förra numret av 
tidningen). Unnie fick specialträning just 
utifrån hur hon ska arbeta med renarna. 
Renar föser man alltid framför sig, aldrig 
emot sig. Så Unnie fick fösa får hela helgen. 
Hon och Husse fick riktigt bra kläm på det-
ta. På bilden föser Unnie och Anders fåren 
mot ett bestämt mål. Så nu är det bara att 
fortsätta på samma sätt med renarna där 

hemma. Vi andra fick förutom att fösa får 
också träna på att driva samt att balansera 
en flock. När man driver fåren går föraren 
framför djuren med hunden pendlande 
bakom dem. Hunden skall hålla lite distans 
till djuren för att inte stressa dem och för 
att ha överblick så att alla är med. 
  
Skällande hundar
Alla som deltog på kursen bodde på Stöde 
camping intill Ljungan. När vi kom på fredagen 
var det en samling glada och skäll-ande 
hundar som träffades. Men på lördagskvällen 
var de lite tystare och hundarna trötta och 
nöjda. Vi hade en trevlig kväll vid grillen 
och pratade hund i allmänhet och vallning 
i synnerhet. På söndagen var det överlag 
mer tyst bland hundarna när de inte jobb-
ade med fåren. Det var varmt och hundarna 
började förstå att det var bra att passa på 
att vila när man inte skulle valla. Ett dopp i 
den fina bäcken var också uppskattat som 
avsvalkning.     

Aska balanserar fåren för Tony och Ulla. Foto: Marie Lindström

Vi tränade vallning!
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Vallanlagen bedömdes
Efter två dagars träning fick vi ett utlåtande 
från Tony om hundarnas vallanlag och kapacitet. 
Alla utom en fick goda eller mycket goda 
anlag och bedömningen trevlig hund. Den 
som inte riktigt tände på detta med får 
denna gång var en ung hane. Han tyckte 
att tikarna var mer intressanta just denna 
gång. Men det kan gå bättre vid ett annat 
tillfälle. Hundar mognar så olika och vissa 
perioder i livet är annat helt enkelt mer 
prioriterat. 

En härlig helg
Stöde vallgård blev en underbar upplevelse 
för oss alla. Vädret var det bästa tänkbara 
med strålande sol i försommargrönskan. 

Trevligt bemötande av Tony och Susanne 
och sist med inte minst massor av nya 
och fördjupade erfarenheter i vallning och 
nya vänner. Jag vet att alla som var med 
på kursen vill tacka för en mycket trevlig, 
lärorik och härlig helg.

Tack Tony och Susanne från oss alla på 
kursen!

Marie Lindström, Vallningsansvarig SIFK
Mail: vallning@islandshunden.se

Vi som var med under helgen! Från vänster till höger står Kicki och Gosi, Anki och Stella, Ulla och Aska, 
Cecilia med Flekka och Siv, Marie, Rasmus  och Flisa, Bitte och Laxi, Susanne och Anders med Unnie samt 
Lena med Bosi och Gletta.

M a r i e

Träningen hade också sina pauser då kaffe med hembakat serverades i sommarhagen. 
Här tar Lena, Bosi och Gletta igen sig i vårsolen. Helt underbart med bad också tyckte Flisa. 
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Fotoalmanackan 
2015!

Då var det dags att börja skicka in era bidrag till 
fotoalmanackan för 2015!

Bidra med era bästa bilder på era fina hundar i alla deras 
vardagliga situationer. Vi vill ha in bilder från alla årstider 

och gärna med inramning av naturen.

Fotoalmanackan trycks till förmån för klubben och är en bra present 
att ge bort till valpköpare och hundintresserade vänner.  

De som får med en bild i almanackan får en gratis almanacka.

Vi behöver dina bilder senast den 30 september.
Lite att tänka på: bra skärpa och komposition är att föredra. 

Skicka in din bild oredigerad och i så stort format som det går. 
Maila in ditt bidrag till Johanna Beijer: grafik@islandshunden.se

För dig som vill ha med en annons i almanackan så har vi ett 
antal annonsplatser. Pris är enligt följande: 

Annons på månadssida: 300:-, delad annonssida (1/4 sida) 500:-
Vill du ha med en annons eller har du frågor om annonserna
så hör av dig till Ursula Brehmer: annons@islandshunden.se

Varmt välkommen att vara med! 
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Nu har vi i styrelsen påbörjat årets monterplanering och i år hoppas vi att kunna ha en 
monter både på Stockholmsutställningen i december och på MyDog, Göteborg, i januari. Vi 
skulle dock behöva vara några fler som står i montern, både personer och hundar. Några 
djupare kunskaper behövs inte, vi går igenom de vanligaste frågorna och vad man kan 
behöva tänka på innan varje tillfälle. Det viktigaste är att du älskar vår ras och tycker det 
är roligt att prata med andra hundintresserade! 

Sen kommer vi även delta med vår härliga ras i en uppvisning på Stockholmsutställningen 
i samband med SKK’s 125-års jubileum. Där har vi tänkt oss att gå in ett helt gäng med 
många hundar. Vi kommer att vara matchande klädda i vikinga/medeltidskläder och hop-
pas kunna komma med minst runt 15 hundar. 

Låter detta som något för dig? 
Tveka inte, utan hör av dig till mig. 

Mi Lilja, Monteransvarig SIFK
Mail: led3@islandshunden.se 

Vill du vara med och visa upp vår fina hundras?

Visa upp 
isländsk fårhund!

Vi hörs! 
Mi 

Johanna och Mi blir intervjuade  när de visar upp 
hundar på Stockholmsmässan 2012. Foto: Ingbritt Sannel

Klubbens monter på Stockholmsmässan 2013. Foto: Mi Lilja
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Efter 20 år med isländsk fårhund så har man 
fått vara med om en hel del upplevelser. 
Tänkte göra en liten presentation av en av 
mina hundar och hans stora intresse.

För att ta de lite från början. Min första 
hund Röggis Röskur var 10 år och jag hade 
tagit över gården hemma på Åland så de 
var läge för en hund till. Arnarstada Hjalmur 
införskaffades tillsammans med Hans-Åke 
Sperne och May Britt Sannerholt. Efter-
som Hjalmur ibland bodde hos Hans-Åke 
och May Britt och Röskur behövde hjälp 
med att valla korna så skaffades Ulvdalens 
Primus. Röskur lärde snabbt upp Primus om 
sysslorna på gården. Så när Primus var 10 
veckor hjälpte han Röskur att ta ut korna 
efter mjölkningen, och när han var 12 veckor 
gjorde han de ensam. Jag måste erkänna 
att de känndes lite tveksamt att släppa en 
så liten valp på så stora djur. Men han skällde 
och gjorde utfall mot korna precis som 
Röskur hade sagt att man ska göra så de 

gick bra. Efter ytterligare nån vecka så var 
han med och tog in korna till mjölkningen 
också. Kan tillägga att de var ganska snälla 
kor, dom kan sina rutiner med att gå in och 
ut men dom behöver någon som knuffar 
på lite och då är en islänning ett ypperligt 
hjälpmedel.
 
De var inte bara vallning som han fick lära sig 
av Röskur. Under mjölkningen av korna gick 
Röskur sin rått-runda med Primus strax bakom. 
De tittades och nosades var råttorna var och 
hade varit. Hittade Röskur nåt säkert tips stod 
han kvar och markerade och vänta de på 
lite hjälp att ta fast inkräktarn. Röskur var 
duktig på att hitta råttor men sämre på att, 
tja, skicka dom till rått himlen. Så ganska 
många fortsatt jordelivet med lite tilltuffsad 
päls och planer på att flytta till en tryggare 
gård. De var lite prestige i vems “bytet” 
var så Primus fick ofta stå och titta på när 
Röskur missade poäng som han annars lätt 
skulle ha tagit.

Stallhund och råttjägare
Ulvdalens Primus som trött valp i ko-stallet. Foto: Tommy Karlsson
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Primus var en ganska “bitig” valp. Han 
använde gärna sina små vassa valp tänder, 
gärna på Hjalmur till hans stora fasa. Men 
när man jobbar med kor så är de bra om 
man kan bita ifrån sig. Har en ko en gång 
fått sig på näsan av en hund så försöker hon 
ge sig på den hunden fler gånger.
 
Primus visade sig bli en riktigt duktig 
“skadedjursbekämpare”. Åren har gått, vi 
har varit på lite uppdrag här och var och 
hjälpt till att städa lite, men nu i våras vart 
det rekord i råtta/timme. En bekant hade lagrat 
spannmålsutsäde i storsäckar och ställ dom 
på ett grusgolv med några bräden under så 
att de inte skulle stå direkt på golvet och 
dra upp fukt. Allt väl, tyckte även råttorna 
som kröp in mellan plankorna och flyttade 
in i säcken. Så när våren kom och säcken 
skulle lyftas fram så fanns det ingen botten 
kvar i säcken. Så det blev till att skotta ur 
den trasiga säcken och kolla upp de andra 
säckarna som hade klarat sig bättre. Nu var 
det krig! Jag åkte hem och hämtade Primus 
och Bjarmi. Under tiden blockerades de 
eventuella  flyktvägar och lades upp hinder. 
Jakten kunnde börja. Det flytades på grejer 
och lystes med ficklampor för att hitta på 

alla råttor som försökte gömma sig. En 
efter en åkte dom fast. Man kan tänka sig 
hur en sån här jakt ser ut lite på behörigt 
avstånd när 3 vuxna män, 40-50 år och två 
hundar en söndag förmiddag ivrigt hejar på 
hundarna: Här e den! Nej, nu kommer den dit! 
Var e hunden! Ja, ta den bara! Så där går de, 
hehe.
 
Efter en timme och lite vatten så hade 14 
råttor av varierande storlek slutat sina dagar. 
Han har inte hört eller sett ett enda spår av 
en råtta i den byggnaden efter de tillslaget 
däremot ökad aktivitet i ett vedlider dit vi 
ska och hälsa på så småningom.
Primus lärling Bjarmi, tyckte då ännu att  
råttor är leksaker som man springer efter 
för att de är kul och så kan man slå på med 
tassen om de sitter i ett hörn. Så Primus 
har nog en hel del att lära ut ännu i den 
ädla konsten i att skicka en råtta vidare!

Tommy Karlsson
Mail: karlsson.tommy@aland.net

Tommy

Vännerna Röggis Röskur, Ulvdalens Primus och Arnastada Hjalmur.
Foto: Tommy Karlsson
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Nu är inte sommaren långt borta och hur härligt är det inte med sol, bad och lata dagar! 
Tyvärr är det inte bara solen som har vaknat, utan även de små blodsugande otäckingarna 
fästingarna. Då jag tyvärr fått se de negativa bieffekter som vissa fästingemedel som säljs 
på våra apotek kan ge så har jag börjat fundera över alternativ. Något som jag upplever 
har fungerat väldigt bra på min hund är en ett avkok av örter som jag sprayar på hunden 
innan varje promenad. Visst är det lite jobb och visst luktar han som en lammstek efter, 
men här hittar man i alla fall inga hemska biverkningar!

Så här gör du avkoket:
Ca 750ml vatten
1/2 burk timjan
1/2 burk rosmarin
1-2 vitlöksklyftor
1-2 citroner
1,5 msk vinäger 
Koka upp vattnet med vitlöken. Häll i kryddorna 
och låt dra i minst 1h, gärna längre! Sila av och tillsätt 
saften av citronen och vinägern. Förvaras i sprayflaska i 
kylskåpet och håller 1-2 månader. 
Lycka till!

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se

Fästingens årstid är här!

Mi 
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Lördagen den 20 april ordnade vi en träff för Isländska Fårhundar och dess ägare. Vi var 
ca tio hundar med ägare som samlades på Rydafältet i Borås, alltså samma plats där SÄKK 
anordnar sin årliga utställning. 

Vi började med att snacka lite anatomi där vi tittade på vinklar fram och bak samt kor-
sets läge och längd, samt dess inverkan på rörelserna. Därefter följde visning av en hund 
i taget, så att alla kunde se fördelar och nackdelar hos varje hund. Vidare körde vi en 
gemensam ringträning och därefter ropade Peter Folkeson att grillkorven var färdig. Det 
blev en trevlig fikapaus i strålande solsken med lite allmänt hundprat. Dagen avslutades 
med sedvanlig fotografering. Tack Sussie Rosén för att du tog initiativet till denna dag.

Vid pennan

Lasse Österlund
Mail: tellusdream@telia.com
Foton: Ursula Brehmer

Ringträning i Borås!

Lasse

För er som vill se fler bilder från denna dag, så kan ni gå in 
på: www.tellusdream.com/ringtraning.htm
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Nya Klubbkläder!

Då kan vi äntligen presentera ett nytt tillskott till klubbshoppen!
Här har ni de nya kläderna som nu går att beställa.

T-shirt med grå kant, herr, 100% bomull, med 
tryckt klubblogga på vänster bröst. Finns i 

svart och rött storlek S-3XL. Pris: 150:-

T-shirt med grå kant, dam, 100% bomull, med 
tryckt klubblogga på vänster bröst. Finns i 

svart och rött storlek S-3XL. Pris: 150:-

Huvtröja, unisex, 100% bomull, med tryckt 
klubblogga på vänster bröst. Finns i svart 

och rött, storlek S-XXL. Pris: 350:-

Keps, unisex, 100% bomull, med broderad 
klubblogga. Finns i svart och rött, storlek 

vuxen och barn. Pris: 80:-

Hundförarväst, unisexmodell, med broderad 
klubblogga på vänster bröst samt brodyr på 

ryggen. Finns i svart och storlek: XS-4XL. 
Pris: 480:-

www.islandshunden.se
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Softshellväst, herr- och dammodell, med broderad klubblogga 
på vänster bröst samt brodyr på ryggen. Finns i svart och 

rött storlek herr: S-3XL och dam: S-XXL. 
Pris: 480:-

Klubben kommer att med jämna mellanrum trycka upp en större mängd vid 
samma tillfälle och vill du beställa dina kläder i denna omgång så behöver vi din 

beställning senast den 11 juli. Dina kläder beställer du genom att kontakta 
Linn Lombäck: shop@islandshunden.se

Ange också om du vill hämta dem under medlemshelgen eller om du vill att de 
ska skickas hem till dig, då tillkommer en fraktkostnad.

Det går att välja till ett namnbrodyr på höger bröst på västarna.Ange detta när du beställer!Pris: 50:-   

Beställ nu så får du dem till medlemshelgen!

www.islandshunden.se
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20140215-20140522

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE20748/2013 Konungsbergets

Viggo Askurson 
H HD grad A Vestanvindur

Askur Orrason
Svenska
Engårdens
Steina

SE31458/2013 Diljas Aska 
Fjalladis

T HD grad A Tellusdream
Askur 

Diljas Góa 
Freyja

SE17687/2013 Gimgölets Yssa T HD grad A Brytarspetzens 
Dyggur Pratason

Gimgölets
Rökkvadis

SE35182/2011 Håkulls Idunn T HD grad B Ástvinur Fafnir Tellusdream 
Drafna

SE59939/2010 Brana T HD grad B Audur Kveikja 
Stelpa-Telpa

SE25693/2013 Wadsteinas Joker H HD grad B Vestanvindur
Atli Orrason

Rodiaud

S62969/2008 Vaskurs Nebbi 
Gislisson

H HD grad C Vaskurs Gisli
Traustisson

Vaskurs Embla 
Danidottir

SE20752/2013 Konungsbergets 
Lendi Askurson

H HD grad C Vestanvindur 
Askur Orrason

Svenska 
Engårdens 
Steina

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. 
Undersökningarna 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
SE25693/2013 Wadsteinas Joker H ED ua (0) Vestanvindur 

Atli Orrason 
Rodiaud

ED (f.d. AD)
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
S43325/2004 Ástvinur Eyvindur H Öga UA Ullälvas Smari Wadsteinas 

Snotra 
Tibrádottir

SE59939/2010 Brana T Öga UA Audur Kveikja 
Stelpa-Telpa

S62969/2008 Vaskurs Nebbi 
Gislisson 

H Öga UA Vaskurs Gisli 
Traustisson 

Vaskurs Embla 
Danidottir

SE37608/2012 Ástvinur Kría 
Glitbrá

T Öga  UA Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen 
Salka

Ögonlysning - Nya protokollet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE18082/2012 Diljas Fagra Lilja T Känd MH-

status
Snjófells Loki Diljas Góa 

Freyja

MH

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE20748/2013 Konungsbergets 

Viggo Askurson
H Känd BPH-

status
Vestanvindur 
Askur Orrason

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE20749/2013 Konungsbergets 
Eizra Aksurson

H Känd BPH-
status

Vestanvindur 
Askur Orrason

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE20752/2013 Konungsbergets 
Lendi Askurson

H Känd BPH-
status

Vestanvindur 
Askur Orrason

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE47916/2010 Brytarspetzens 
Milla Fjalarsdóttir

T Känd BPH-
status

Ástvinur Fjalar Brytarspetzens
Perla 
Ingisdôttir

BPH

Information om hundar, stamtavlor, officiella tävlingsresultat 
och annan bra avelsinformation finns på SKK’s avelsdata.

Har du inga inloggningsuppgifter så kontakta SKK.  



34

Man behöver inte vara expert eller upp-
födare för att ha glädje av den kunskap 
som förmedlas där. Läsning  rekommen-
deras varmt!

En bok som flera rekommenderat på 
Facebook heter  Kontaktkontraktet av Eva 
Bodfäldt. Det är en både rolig och insiktsfull 
och klok beskrivning av hur vi kan leva 
ihop med våra hundar och bättre förstå 
både valpar och vuxna hundar. Eva Bodfäldt 
betonar empati, vänskap och ansvar. Det 
är hennes ledord. Jag läste boken redan 
då den kom 2002 men återvänder gärna 
till den och rekommenderar den ofta till 
valpköpare. Jag minns att jag plötsligt in-
såg något väsentligt när jag läste om hur 
vi människor kan göra för att stiga i hun-
dens aktning. En del hundar tycker nog 
inte alltid att deras människor är särskilt 
smarta, vi känner ju nästan inga dofter 
och reagerar underligt på vissa dofter 
som hunden älskar, ja ni vet, rutten fisk 
etc. Men, skriver Eva, gå ut i förväg och 
göm godsaker eller mat och visa sedan 
hunden att du kan ”hitta” goda saker du 
också när ni, som av en händelse, råkar 
gå där lite senare…

Boktips!

Den här gången vill jag påminna om en 
bok med några år ”på nacken”  som flera 
IF-vänner kommenterat på vår FB sida 
men också lyfta fram en tidning som ti-
digare bara uppfödare fått från SKK men 
som nu finns för alla som är medlemmar 
i en länsklubb. Tidningen Hundsport Special 
finansieras numera av länsklubbarna och 
kommer därför att finnas tillgänglig för 
alla fullbetalande länsklubbsmedlemmar. 
Tidningen distribuerats sedan tidigare i 
pappersformat gratis till alla aktiva upp-
födare inom SKK. Webbadressen till den 
digitala versionen finns tryckt på adress-
fältet på baksidan av din Hundsport. 
Skriv in webbadressen i din webbläsare 
och följ vidare instruktioner. 
“www.skk.se/nyheter/2014/3/hundsport-
special-i-digital-version/” 

Det är en mycket bra tidning med många 
välskrivna, intressanta och lärorika artiklar. 
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Boken innehåller mycket matnyttigt för 
oss som hundförare och leken betonas 
som en väg att nå hunden. Leken ökar 
följsamheten skriver författaren. Jag hop-
pas ni får många möjligheter att mer än 
vanligt leka med era hundar nu under den 
härligt ljusa årstiden då dagarna liksom 
räcker till på ett helt annat sätt och tiden 
kan räcka till flera roliga lekpass.

Önskar er trevlig läsning!

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

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. Ta kontakt med mig och maila över 
det material som du vill ska finnas på klubbens hemsida så ser jag till att det 
hamnar där.

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 

Ingbritt 
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Fråga: Jag och min hund är ofta ute och 
tränar tillsammans med andra hundar. 
Ibland har hunden fått kennelhosta. Vad 
är kennelhosta och går det att förebygga?

Kennelhosta  är inte en enskild sjukdom, 
utan ett samlingsbegrepp över flera olika 
infektioner som ger liknande symptom.  
Symptomen kan variera mellan lindrig 
hosta utan allmänpåverkan till kraftiga 
hostattacker där hundens allmäntillstånd 
är påverkat. Hostan uppstår vanligtvis akut, 
ibland upplever man att hunden kan ha satt 
något i halsen då den ofta hostar tills den 
får kväljningar. Smittämnen som kan orsaka 
kennelhosta är bland annat influensavirus 
(hundens parainfluensavirus typ 2) och 
Bordetella bronchiseptica (en bakterie) 
men man har påvisat flera andra virusformer 
och bakterier hos hundar med symptom på 
kennelhosta. 

De vanligaste smittvägarna är via direkt 
kontakt mellan smittade hundar, genom 
sekret (hosta/nysningar) men även genom 
kontaminerad utrustning (vatten- eller 
matskålar och liknande). Kennelhostan 
sprids därför lätt där flera hundar samlas, 
till exempel på utställning, tävling, hund-
dagis och liknande. De flesta hundar åter-
hämtar sig från infektionen genom vila och 
eventuellt hostdämpande medicin, men det 
finns individer som kan behöva veterinärvård 
på grund av sekundärinfektioner som kan 
leda till lunginflammation. Det är en bra 
regel att ta tempen på hunden dagligen och 
kontakta veterinär om hunden får feber 
eller verkar hängig. En hund som har fått 
diagnos kennelhosta bör inte ha någon 
kontakt med andra hundar eller vistas i 
områden där det finns risk för smittspridning.  

Fråga veterinär Elsa...
Ibland kan hunden fortsätta smitta fast de 
kliniska symptomen har gått över – rådgör 
med din veterinär för säkerhets skull innan 
hunden friskförklaras.

Som skydd mot kennelhosta finns nu två 
olika vacciner som används i Sverige. 
Nobivac Pi och Nobivac KC.  Pi ger skydd 
mot hundens parainfluensavirus, medans 
KC (som man sprutar in i nosen) skyddar 
mot både parainfluensavirus och Bordetella 
bronchiseptica. Ingen av dessa vacciner ger 
ett 100% skydd, men skulle hunden bli 
infekterad bör symptomen bli lindrigare 
om den är vaccinerad. Nobivac KC ger alltså 
ett bredare skydd, men har även fler regi-
strerade biverkningar, så som flytningar 
från ögon och nos, rosslingar och nysnin-
gar/hosta. Dessa biverkningar är som regel 
övergående och ses oftast hos mycket unga 
valpar. 

För hundar som vistas i miljöer med risk 
för smitta rekommenderas en årlig vaccina-
tion med ett av de två ovanstånde vacciner.  
Man bör även ha i åtanke att undvika all 
direkt kontakt med främmande hundar och 
att man inte delar vattenskålar eller andra 
föremål som kan vara kontaminerade. Ett 
tips är att ta med sig handsprit om man vet 
att man kommer hantera andra hundar än 
sin egen – sprita alltid händerna innan och 
efter kontakt med en ny hund!

Hoppas ni alla får en underbar sommar 
med många härliga aktiviteter – utan 
kennelhosta!

Elsa Gunnarsdóttir, veterinär
Mail: elsa_gunn@hotmail.com

Elsa d
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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

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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Styrelsen önskar alla medlemmar 
en skön sommar! 

Vi ses i Norrtälje 1-3 augusti!

X

Sommarens
vallningskurs!

Den 5-6 juli har vi träningshelg i vallning hos Lollo Westerberg 
på Ormön i Roslagens famn. 

Investeringen för dig och din hund är 500 kr. I priset ingår frukost, fika och lunch 
lörd. och sönd. Till middagen på lördagen tar man med sig eget att grilla. Potatis-
sallad och grönsallad bjuds på. Du tar också med egen dryck till grillaftonen. Det 
finns ett begränsat antal sängplatser så det kan vara bra att ta med sovmadrass 
och sovsäck/lakan. Det går bra att tälta på gården om man vill det.

Vi reser med färja från Öregrund kl. 09.00 ut till Gräsö lördag morgon. Från 
Gräsö till Ormö skjutsar Lollo med båt. För vägbeskrivning och ytterligare 
information om kursplatsen ring Lollo på 0703-11 22 03.

Vi avslutar på söndagen ca. 15.00 eller när hundar och förare är trötta. Färjan 
går tillbaka från Gräsö varje hel och halvtimma. Möjlighet till bad finns för 
både hundar och folk så ta med badkläder. 
Anmälan sker till Marie Lindström: vallning@islandshunden.se 
Sista anmälningsdag är den 30 juni.

Välkommen till en härlig och givande helg!
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I nästa nummer...

...handlar bl.a. om specialsök med isländsk fårhund, 
rapport från medlemshelgen och sommarens vallningskurs!

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

Nästa nummer kommer i september!

På baksidan:
Kopur, 14 år, njuter av sommarsolen! 

Ägare
Elisabeth och Åke Fihn

Foto: 
Malin Byström

“Sumpan” (Vinablom) tränar specialsök. Foto: Erika Nordstedt
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Tidningsretur:

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

Porto Betalt

Sverige

B

SIFK önskar alla en skön sommar!


