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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 
samt medlem i ISIC, Icelandic Sheepdog 
International Cooperation.

På framsidan

ISSN 1650-9897

Till minne av 
underbara Leo som 
tyvärr fick somna in i 
början av september.

Foto och ägare:
Moa Lingek 
Andersson

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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En liten Gimgölets Veipa badar med full fart. Foto: Anne-Cathrine Lindbom
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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:
Elisabeth och Göran Andersson
070-687 81 37 eller 070-687 81 39
Mail: shop@islandshunden.se

Webansvarig:
Mi Lilja
070-496 07 45
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.

- Klubbshoppen har bytt kontaktperson. Styrelsen tackar Linn Lombäck för den 
tid hon har haft shoppen och för det jobb hon har lagt ner. 
Framöver är det Elisabeth och  Göran Andersson som kommer att hålla i shoppen. 
De har tidigare varit ansvariga för detta men efter att ha tagit en liten paus så är 
de nu i gång igen. Ni når dem på den vanliga mailadressen: shop@islandshunden.se   

- En ny omgång av att beställa klubbkläder är igång. Du får hem dem innan jul! Mer 
information om kläderna och hur du kan beställa dem finns här i tidningen och på 
hemsidan. 

- Mi Lilja har tagit över administreringen av klubbens hemsida. Styrelsen tackar 
Jenny Arvidsson för hennes engagemang vid uppbyggnad och skapandet av hem-
sidan. Om du undrar något om hemsidan eller har ett glatt tillrop så går det bra 
att kontakta Mi på webb@islandshunden.se
Lösenordet till medlemssidorna på hemsidan är till: SIFKmedlem2014

- De närmaste årens medlemshelger kommer att hållas i västsverige i området 
kring Borås-Ulricehamn. Detta gäller för 2015, 2016 samt 2017. Styrelsen har sett 
att det finns god uppslutning och erfarenhet av medlemmar som kan hålla i en 
sådan helg i denna del av landet och därför kommer medlemshelgen att hållas 
här. Erfarenheten har visat att det behövs en bra uppslutning och organisation 
kring vår medlemshelg och därför har detta beslut tagits. Skulle det till 2018 finnas 
en grupp av medlemmar som vill hålla i medlemshelgen på något annat ställe i 
landet så välkomnar styrelsen detta. Denna helg är lagd under första helgen i 
augusti och datum för kommande medlemshelger hittar ni på klubbens hemsida.  
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring detta så kontakta Ingbritt Sannel 
på utstallning@islandshunden.se 
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Nyss (2 juli i programmet Plånboken, om privatekonomi)  hörde jag på radion att svenskarna 
är världens näst mest engagerade folk, dvs vi gillar att jobba ideellt, men vi gör det numera 
på ett lite annat sätt än tidigare. Vi gillar på nätet och skriver inlägg men vi är inte i lika stor 
utsträckning medlemmar i föreningar. Detta är något som märks även i vår lilla grupp. Det 
är många fler som är medlemmar i vår FB grupp än som är medlemmar i klubben. För någon 
vecka sedan klagade en medlem på FB på att tidningen inte kommit, tyckte det var trist att 
vara medlem och frågade sig om det “lönade sig”!

Den frågan tror jag inte man kan besvara med ett klart ja, eller kanske nej, och sedan redovisa 
vad man får för sin medlemsavgift. Vad betyder det att det skall löna sig?  Det är en fråga 
som jag själv aldrig ställt mig under de år jag varit med i klubben utan jag ser det snarare 
som något jag gör på samma sätt som när jag ger en liten slant till välgörande ändamål 
som t ex Rädda Barnen eller Cancerfonden. Jag förväntar mig inte något i gengäld.  Men 
naturligtvis har medlemmar rätt att kräva att en förening som vår ger något för avgiften. Det 
mest tydliga och synliga är förstås vår tidning och vår hemsida. Sedan vi fick ny redaktion 
och tryckeriställe får vi tidningen för hälften av vad den svart/vita tidningen kostade. Det 
var nödvändigt att få ner priset om vi skulle ha råd att ge ut tidningen med 4 nummer som 
tidigare och det har vi faktiskt lyckats med. Men tidningen och porto för den är fortfarande 
vår största utgift varje år. 

Vad får man mer för medlemsavgiften kan man fråga sig? Vi har en verksamhetsplan som 
tas av årsmötet och den jobbar styrelsen på att verkställa och det är medlemmarna som 
bestämmer vad den skall innehålla. Där finns t ex att vi skall ordna utställning, träffar och 
finnas representerade med information på de största utställningarna. Den som föder upp 
eller som söker hund får alltså på så sätt hjälp att ”synas”.  

Dessutom har vår klubb i egenskap av specialklubb för Isländsk Fårhund inom SKK organisa-
tionen ett mycket viktigt uppdrag att arbeta för vår ras och bevaka dess utveckling och för 
det arbetet har vi vårt internationella samarbete inom ISIC. Det är också till det samarbetet 
som en del av avgiften går. Varje höst möts delegater från de olika länder som är medlem-
mar och nu i oktober är det vår tur att vara värdar för ett möte som vi tror kommer att vara 
viktigt för alla medlemmar. I en liten ras som vår fungerar det inte att enbart se på de na-
tionella hundarna. För att få tillräckligt avelsmaterial måste vi söka oss över gränserna och 
för att göra detta krävs samarbete. Detta arbete behöver också föras ut på ett lättillgängligt 
sätt till alla medlemmar och det är något vi i den Svenska klubben, tillsammans med flera 
andra länder, argumenterat för och fortsättningsvis kommer att kämpa för.  

Vi har genomfört vår första Medlemshelg med specialutställning under tre dagar. Att det 
var första gången innebar att vi på flera sätt provade oss fram och att vår organisation inte 
var fulländad. Vi har utvärderat vad som gick bra och vad som måste förbättras och har nu 
en grupp som kommer att arbeta vidare inför nästa år och med tydliga riktlinjer hur det 
bör ske.

Ordföranden har ordet...
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Vårt intryck är ändå att flertalet deltagare var nöjda, att de lärde sig något mer om sin hund 
och att de hade det trevligt tillsammans med andra klubbmedlemmar.
Räknar vi alla hundar som på något sätt deltog eller besökte Norrtälje den helgen kommer 
vi upp i ca 70 hundar! Det tycker vi är en riktigt bra siffra men vi hoppas på ännu fler nästa 
år i Dalsjöfors.

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

Då var årets medlemshelg över och jag måste säga att det var fantastiskt kul att träffa 
alla medlemmar som var med och gjorde helgen till en så trevlig upplevelse. Det var 
första gången vi hade ett så stort arrangemang, och förhoppningsvis kommer ännu fler 
av er att vilja vara med nästa gång. Jag upplevde en härlig och positiv stämning som 
bara blev starkare ju längre helgen fortlöpte. 

Jag vill gärna ta tillfället i akt att samtidigt uppmuntra er medlemmar till att ta kontakt 
med antingen mig som medlemsansvarig, eller någon i styrelsen, om ni känner att ni 
har något ni skulle kunna bidra med i föreningen. Ju fler som är aktiva desto roligare bli 
det och vi får en ännu bättre sammanhållning! 

Det är fortfarande en hel del av våra medlemmar från förra året, som inte blivit medlemmar 
i år vilket är väldigt tråkigt. Jag har skickat ut ett mail med en påminnelse om medlems-
avgiften till alla de jag har mailadress till, som var medlem 2013, och som inte betalat 
in 2014 års medlemsavgift. I mailet skrev jag även och undrade om de som inte önskade 
fortsätta sitt medlemskap skulle kunna tänka sig att skriva orsak till detta i ett svarande 
mail. Detta för att få ett underlag till vårt fortsatta arbete med att öka vårt medlemsantal. 
De som svarade hade inget att klaga på, utan det var andra varierade orsaker som låg 
bakom deras beslut, och en del planerade att bli medlemmar igen längre fram. Men det 
är alltid intressant att få veta om tidigare medlemmar tycker att något borde förändras 
eller förbättras, konstruktiv kritik kan man alltid lära sig av. Detta gäller såklart också er 
nuvarande medlemmar. Det finns alltid saker att förbättra, och ju fler som har kunskaper 
och erfarenheter att bidra med desto bättre. 

Jag hoppas att Ni allihop känner att ni är välkomna att ta kontakt antingen via mail eller 
telefon, om ni känner att ni önskar att diskutera något som rör klubben. Det är ju alla 
vi medlemmar, som tillsammans skapar vår klubb! 

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

Om medlemskap...

Ingbritt 

N i n a



8

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Erika Beckman, Östersund
Susanne Berg, Förslöv
Rasmus Bidebo, Värnamo
Per Degerfors, Yxlan 
Pia Elldalen, Oxelösund
Harriet Holstein, Vislanda

Lisa Johansson, Valdemarsvik 
Naemi Jones, Gullspång 
Johanna Madna, Horn
Nils Marklén, Vislanda
Robert Norgren, Frövi 
Elenor Sjölund, Husum

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

Har du idéer om medlemsträffar eller andra aktiviteter så hör gärna av dig till din 
lokala kontaktperson. SIFK ser gärna att det hålls fler medlemsaktiviteter runt om i 
landet. Välkommen att delta!

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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Under medlemshelgen skrevs det historia inom SIFK då vårt allra första klubbmästerskap 
i vallning genomfördes hos Ewa Myrenbrink på Mårtensby gård utanför Norrtälje. Fem 
ekipage ställde upp och alla dessa ska ha ett symboliskt hederspris för att de vågade ta 
steget och starta. Så nu är detta med KM i vallning något som självklart kommer att vara 
med på våra medlemshelger framöver är vår förhoppning inom styrelsen och vallnings-
kommittén. Nästa år har vi förhoppningsvis minst dubbelt så många starter. Det kan mycket 
väl vara realistiskt för vi har under året haft ett par kurser och ett par prova på tillfällen 
med vallning. Detta har inneburit att totalt ett tjugotal hundar har provat vallning och då 
det finns fina anlag hos de flesta av dessa så kanske några har en ägare som fortsätter att 
träna. Kom igen så möts vi nästa år på KM då. 2016 räknar vi dessutom med att ha ett 
inofficiellt VM då vi utmanar våra ISIC-vänner i vallandets konst. Satsa på det och börja 
träna nu!

Men det var inte bara ett KM på Mårtensby denna fredagskväll utan också prova på för 
den som ville. Ett tiotal hundar var anmälda till detta och varje hund fick prova vid två 
tillfällen. Lite blandat resultat med intresset för får denna afton. Nytt och lite ovant för 
de hundar som inte träffat på detta med vallning tidigare. Men spännande och intressant 
med fåren. Allt från stort intresse till att jag tar detta med får en annan dag uppvisade 
sig hos hundarna. Men min upplevelse var att förarna var nöjda och glada att döma av 
de miner jag såg utanför hagen. Ewa med sin stora rutin och långa erfarenhet av vallning 
lotsade oss igenom denna afton oavsett om vi skulle prova på eller tävla. Hennes snälla 
och välvallade får var som alltid till stor hjälp för både oerfarna och erfarna hundar. Vädret 
var soligt och varmt som så ofta denna sommar och vi fick en mycket fin upplevelse av 
vallning och isländsk fårhund denna kväll. Tack Ewa och fåren för detta och tack alla som 
kom. Alla bidrog till en fin stämning med vallning som tema denna kväll.

Så nu är min och vallningskommitténs stora förhoppning att fler isländska fårhundar skall 
bli synliga på kurser, träning och tävlingar i vallning framöver. Vi har en bra vallhundsras 
om vi använder den och värnar om dess vallanlag. Det är svårt men otroligt roligt med 
vallning och en mycket bra träning i samarbete med sin hund.

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

Om vallning...

M a r i e
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Rapport från 
medlemshelgen 2014! 

Första helgen i augusti höll klubben 
medlemshelg i Norrtälje. Det var många  
medlemmar som deltog i aktiviteterna 
som hölls under helgen.  

För första gången provade vi i klubben att 
ha en medlemshelg i samband med vår special-
utställning. Vi ägnade fredagen åt vallning, 
lördagen åt utställning och söndagen åt 
rallylydnad och agility. Några deltog alla 
tre dagarna, några valde att vara med en 
eller två dagar. Vi var på den trevliga bruks-
hundklubben i Norrtälje under lördag och 
söndag men fredagens vallning skedde en 
bit ifrån Norrtälje. 

Vallning på fredagen
På Mårtensby gård som ligger utanför 

Norrtälje fick deltagarna ”prova på”-valla 
med sina hundar under sakkunnig ledning 
av Eva Myrbrink och Cecilia Persson. Det 
var verkligen spännande att se hur hundarna 
agerade tillsammans med fåren i hagen. 
Sedan fick då de ekipage som anmält sig 
till KM visa vad de kunde på en tävlings-
bana. Klubbens första KM i vallning hade 5 
deltagande hundar som alla visade sig riktigt 
duktiga. Vinnare blev Cecilia Persson med 
Tissla.

Så här ser resultatlistan för KM i vallning ut:
Cecilia och Tisla 89 p. 
Tony och Glisa 88 p. 
Cecilia och Siv 79p.  
Marie och Flisa 65 p.
Kicki och Gosi 64 p.
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Man startar med 100 p. och så dras det av 
för varje fel man gör. Godkänd går vid 60p. 
Det var väldigt kul att så många ställde upp 
i detta KM som var det första någonsin 
men inte det sista. 

Det blev en lång härlig eftermiddag på 
Mårtensby i den härliga sommarvärmen 
innan vi tog oss till Norrtälje. Många av oss 
bodde på Norrtälje camping och fick oss en 
trevlig pratstund vid grillen innan det var 
dags att sova.

Specialutställning på lördagen
Lördagen ägnades först åt utställningen. 
Vår domare, Hans-Åke Sperne hade öppen 
bedömning och förklarade sina beslut på 
ett sätt som gjorde att alla kunde lära sig 
mer om både sin egen hund och om rasen 
som sådan. Valparna först, sedan hanarna 
följt av lunch och sedan tikarna. Detta 
år hade vi även en inofficiell seniorklass 
för hundar 12 år och äldre. Det var en 
glödande het dag men både domare, ring-
sekreterare och deltagare kämpade på med 
gott humör. 
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Så här ser topresultaten från utställningen ut:
BIR: Vestanvindur Atli Orrasson
BIM: Stefsstells Paradís
BIR-Veteran: Ástvinur Fjalar
BIM-Veteran: Ástvinur Fjaladis
BIR-Valp: Diljas Prins Runi
BIR-Senior: Ulvdalens Odinn
CERT: Stefsstells Paradís (blev SUCH)

När sedan den officiella delen var över, och 
domaren fått en liten stunds vila, började 
den inofficiella bedömningen av de som av 
olika anledningar inte deltagit i den officiella 
delen men som anmält att de vill ha en in-

dividuell bedömning. Det blev en fantastiskt 
lärorik stund för både ägarna och åhörarna, 
där Hans-Åke bjöd på sina kunskaper samti-
digt som han gick igenom de olika hunda-
rna, en god förberedelse inför den föreläs-
ning som han höll i klubbstugan senare på 
kvällen.
Men innan mörkret föll och vi drog oss in 

i klubbstugan åt vi tillsammans vid lång-
bord ute vid grillen. En enkel måltid för 
trötta deltagare som under många glada 
skratt summerade dagens upplevelser. Väl 
på plats i stugan fick vi sedan ta del av en 
engagerad och personligt framförd föreläs-
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ning om vår älskade islänning, både om 
dess ursprung och typ, om arbetet inter-
nationellt och tankar om framtiden. Det 
blev ett fint slut på en lång dag och en stor 
arbetsinsats, framför allt för vår domare 
Hans-Åke.

Oväder under natten 
Under natten till söndagen utbröt ett 
fruktansvärt åskväder som ställde till det 
för oss på olika sätt och orsakade stor 
förvirring, något vi beklagar och försöker 
ta lärdom inför framtiden. Men till slut 
genomfördes både KM i agility och Rally-
lydnad. Många fina insatser kunde vi ta del 
av, och många kämpade och deltog för första 
gången medan andra var mer vana vilket 
förstås märktes men alla deltagare verkade 
ha roligt tillsammans med sin hund. 

Så här ser resultaten från KM i agility ut:
1. Icetops Irpa
2. Meester Ridge Isafold
3. Ástvinur Eyvindur
4. Diljas Fina Lysa
5. Diljas Gosi Fagur
6. Ullälvas Sámur Kári
7. Ástvinur Kátur Silfurgeisli
8. Konungsbergets Arnstein Vikingson
9. Diljas Flinkur Laxi
    Brytarspetzens Spakur

Så här ser resultaten från KM i rallylydnad ut:
1. Icetops Irpa
    Meester Ridge Isafold
2. Ullälvas Sámur Kári
3. Brytarspetzens Milla Fjalarsdóttir
4. Diljas Gosi Fagur
5. Konungsbergets Viggo Askurson
6. Frida
7. Stefsstells Paradís
8. Diljas Fina Lysa
9. Konungsbergets Arnstein Vikingson
10. Diljas Góa Freyja
11. Diljas Flinkur Laxi
12. Tellusdream Glampi

Vi i styrelsen tycker att man samman-
fattningsvis kan säga att försöket att ha ett 
längre arrangemang föll väl ut och vi räknar 
med att det blir ett liknande upplägg även 
sommaren 2015 första helgen i augusti, 
men då i Boråstrakten. Hoppas vi ses där!

Se alla hundar som var 
med under helgen
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Här kommer bilder på de hundar som deltog på 
utställningen, i andra aktiviteter och även de 

som var på besök under helgen. 

Ástvinur Eyvindur
S43325/2004

Ástvinur Fengur
S63494/2005

Ástvinur Fjalar
S63495/2005

Ástvinur Fjalladis
S63497/2005

Ástvinur Ísafold
SE53183/2010

Ástvinur Kátur Silfurgeisli
SE37606/2012

Ástvinur Kria Glitbrá
SE37608/2012

Bjarmi
SE10774/2012

Aslan
S11694/2007

Birta
IS10835/07

Alfdis
SE22692/2014

Alfur
SE36393/2013
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Brytarspetzens Dúfa
S48399/2006

Brytarspetzens Milla Fjálarsdóttir 
SE47916/2010

Brytarspetzens Spakur
SE61975/2006

Diljas Fina Lýsa
SE37433/2011

Diljas Flinkur Laxi
SE18078/2012

Diljas Flekka Aldinrós
SE31460/2013

Diljas Góa Freyja
S16058/2008

Diljas Gosi Fagur
S16055/2008

Diljas Prins Runolfur
SE19286/2014

Diljas Prins Runi
SE19287/2014

Gáski
S23636/2006

Frida
S12389/2002
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Konungsbergets Arnstein Vikingsson 
SE48577/2010

Konungsbergets Lendi Askurson 
SE20752/2013

Konungsbergets Viggo Askurson
SE20748/2013

Losnabakken’s Vilda Vikingsdottir 
SE18244/2010

Litla
SE10775/2012

Meester Ridge Gisle Viking
S43475/2005

Menjarinn Skoppa
S14776/2005

Glita
 SE26294/2010

Hetta
S13117/2006

Icetops Irpa
SE50697/2011

Iskristallens Hekla
SE33221/2010

Istindras Bessa
SE51417/2013

Istindras Blidur
SE51415/2013

Istindras Garri
SE49449/2010

Meester Ridge Ísafold
S30098/2009
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Tellusdream Falki
SE36004/2010

Nóis Örk Ingvi
SE26618/2014

Sillerud’s Gneista
SE12473/2014

Silerud’s Gustur
SE44788/2012

Skimras Andi
FI22699/12

Snjófells Loki
S13141/2009

Skimras Tisla
FI22698/12

Stefsstells Eirika
SE17443/2013

Stefsstells Paradís
SE50821/2011

Sunnusteins Islandsgosi 
SE53712/2012

Svenska Engårdens Idunn
SE50636/2010

Tellusdream Blidur
S54637/2007

Svenska Engårdens Steina
S64814/2006

Tildra
SE18927/2012

Tellusdream Glampi
SE30066/2011
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Ullälvas Sámur Kári
S35749/2008

Ulvdalens Odinn
S30595/2002

Vaskurs Nebbi Gislisson 
S62969/2008

Vestanvindur Björk Sumurtochter 
SE51547/2013

Vestanvindur Atli Orrason 
SE54777/2010

Wadsteinas Snotra Tibrádotter 
S53359/2001

Tildras Silkitoppa Fjalarsdottir 
SE33195/2013

Tildras Starri Fjalarsson
SE33197/2013

Tildras Taefa Fjalarsdottir 
SE24146/2014

Tildras Tindra Tingla Fjalarsdottir 
SE24145/2014

Tildras Töfra Stjarna Fjalarsdottir 
SE24143/2014

Töfra Karma Gullbrá
S65745/2007

Ullälvas Geira 
S32615/2004

Vill du se fler bilder i från helgen?

Gå in på www.islandshunden.se och titta 
under fliken “Galerier” - 

“Klubbutställningar” - “2014”
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Du kanske sitter och funderar över att börja 
med en ny aktivitet med din islänning? 
Varför inte prova att drag? Det är en rolig 
aktivitet såväl för hunden som för matte 
eller husse. Josefin och hennes hund Hetja 
berättar mer om detta.

Jag såg i ett reklamblad att dem skulle ha 
en hunddragtävling i skokloster så jag gick 
ner för att kolla vad det var och fastnade 
direkt. Min tanke var att det bara skulle vara 
husky hundar men kan meddela att det var 
alla möjliga olika raser det fanns även små 
chihuahuor som drog fast då framför sin 
förare i lina utan kickbike. Det är offtast 
det man börjar med det heter motionsklass 

man har midjebälte på sig och hunden drag-
andes framför. En jätte rolig grej om man 
har konditionen.

Hur började vi?
Jag började med att koppla Hetja i en 
nomesele och satte henne runt midjan och 
sprang för att se om hon hade intresset och 
det gick det inte ta miste om, hon älskade 
att dra med mattes manande ord i ryggen. 
Steg två var att kolla om hon var rädd för 
att ha någonting bakom sig så jag kopp-
lade fast henne i en gamal sparkcykel för 
barn och körde det var inga problem och 
hej vad det gick. Steg tre blev att skaffa en 
riktig kickbike så man kunde ge sig ut på 

Dragsport 
med isländsk fårhund 
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grusvägar och skogsområden. När jag fick 
en i födelsedagspresent var det inget som 
hindrade oss. På med selen och koppla den 
till cykeln med en expander del och ge sig 
iväg. Det första jag märkte var att jag hade 
ingen kondis alls och att det var jobbigt att 
sparka kickbike så i början tar man bara 
små vändor, oftast är det matte eller husse 
som blir tröttare än hunden. Ett faktum jag 
lärt mig efter att börjat dra är att våra islän-
ningar ligger på en energi som dem måste 
få utlopp för och får dem inte det använder 
dem den till annat min Hetja skäller på 
bilar i vanliga fall men efter att jag börjat 
dra med henne är hon mer harmonisk och 
trygg i sig själv och låter mig gå på prom-
enader med henne istället för tvärtom en 
underbar känsla.

Hur gör man för att tävla i detta?
De flesta tävlingar har så kallade motions-
klasser dem är till för nybörjare som vill 

testa på tävling inom drag. Det som är 
tråkigt är att dessa är om du springer med 
din hund. Vill man tävla med kickbike får 
man skaffa sig ett gröntkort som är en typ 
av körkort inom draghundssport det kan 
man skaffa på distans via draghundssport-
förbundet. Man behöver även en tävlings-
licens som kostar ca 150:- och håller i ett år.

Så det man behöver är: 
- En kickbike (kraftig sparkcykel med stort 
framhjul och rejäla bromsar).
- En bra dragsele gärna av modell “nome” 
betyder att selen korsar ryggen i ett eller 
två kors så hunden drar på rätt sätt och 
inte överbelastarsig eller snebelastar sig.
- En tolklina eller ett koppel med expander 
som minskar rycken i tempoökning samt 
start.
- Ett glatt humör är en viktig detalj så man 
kan mana hunden att springa framåt. 
- Kan behövas hundskor om man nöter mycket 
grus och hårt underlag.

Josefine och Hetja tränar barmarksdrag med kickbike.
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Lycka till med barmarksdraget! 

Josefine af  Klinteberg
Mail: yoyo.klinteberg@gmail.com

Det finns fler medlemmar som utövar 
detta och här berättar Pamela om hur hon 
gör.

“I full fart som en målsökande robot far hon 
fram längs grusvägarna, detta är min Isländska 
fårhund Bella som älskar att springa och det 
får  hon göra nu med en kickbike och mig i 
släptåg.”

Man behöver inga förberedelser för att 
börja med barmarksdrag. Det krävs lite 
utrustning i form av en bra dragsele till 
hunden typ Nomesele och en kickbike. Vill 
man inte investera i en sådan, så kan man 
använda vilken sparkcykel som helst med 
bra bromsar och rejäla hjul.
I början kan man ta korta turer och kanske 
leda sparkcykeln under vissa sträckor, 

dessutom sparkar man sig framåt och 
underlättar för hunden. Fördelarna med 
barmarksdrag,  jämfört med promenader 
eller cykelmotion är att hunden både får 
springa och dra samtidigt, vilket är effek-
tivare för kondition och muskler, samtidigt 
som man själv måste sparka sig fram vilket 
är betydligt mycket jobbigare än att cykla.
Nackdelarna är minskad kontroll över 
hunden då den är framför cykeln, man 
måste vara beredd på att hunden kan 
stanna eller ändra kurs snabbt. Jag stannar 
alltid då det kommer bilar och håller fast 
hundarna i kopplen. Det är en fördel om 
man lär hundarna några komandon som 
stanna, höger, vänster och rakt fram.

Jag har själv en kickbike och brukar koppla 
en eller båda hundarna framför cykeln, det 
är en underbar känsla att susa fram längs 
vägarna i full karriär och hundarna tycker 
det är jättekul vilket är huvudsaken för 
mig. Jag kan varmt rekommendera er att 

Josefine och Hetja

Bella ligger och väntar på att matte ska fota klart.
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prova detta som omväxling till annan form 
av motion tillsammans med era isländska 
fårhundar.

Pamela Silverhorn
Mail: sack-bell@outlook.com

Det finns även hundägare som använder 
hunden till att dra under vintern på snö. 
Bertil berättat mer om detta.

Hos familjen Sannel är det populärt att det 
inte sandas utanför huset. Vintertid använder 
vi ofta en gammal hederlig spark när vi 
motionerar våra hundar. Jag är särskilt 
förtjust i detta hjälpmedel för att slippa 
halka och ändå få lite fart på hundarna. Spark 
har jag kört länge när det varit snö. När vi 
bodde i Vallentuna så passade det bra att åka 
skidor och spark på Vallentunasjön med 
hund. Det blev därför naturligt att fortsätta 
med spark när vi flyttade till Tysberga men 
inte hade en sjö att åka på. På den Ljusdals-
spark jag har idag finns det en slags skida 

av plast monterade på sparken istället för 
de vanliga stålmedarna. Med denna kan 
vi ta prommenaderna under de snörika 
vinrarna utan risk att halka. Fördelen med 
plastskidan är att det inte skadar tassarna 
på hundarna om det skulle bli att en tass 
hamnade under meden.  

Bertil Sannel
Mail: bertil.sannel@telia.com

Pamela

Lite snabbfakta!
Draghundsporten är en av världens snabbast växande idrotter. Tävlandet startade i 
Sverige redan på 1930-talet. Draghundsporten delas upp i tre olika stilar:
Nordisk stil: Drag med skidor eller pulka. 
Slädhunds stil: Drag med släde.
Barmarkstil: Springa, cykla med hund eller köra vagn med upp till åtta hundar. 

Tävlandet i barmarkstil sker i sju olika grenar och ska man tävla så måste man lösa        
licens. Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska draghundsportförbundet som 
är medlemmar i riksidrottsförbundet, det finns 85 klubbar fördelade över landet.

Läs mer om drag på: 
Svenska Kennelklubben, sök på “drag”: www.skk.se
Svenska draghundsportförbundet : www.draghundsport.se

Bertil

Bertil och Dorfi tar sig en tur i snön.
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De gamla hundarna påminner oss om 
att livet inte är ändlöst.

Vi finns på jorden bara en kort tid. Det är viktigt för oss 
att ha i minnet när vi agerar i rasen på olika sätt. 

Som hundägare, uppfödare, styrelse- och 
kommittéfunktionärer, domare…  

Rasen ska leva i generationer framöver och kommer 
därför, som en isländsk kulturskatt, alltid att vara 

viktigare än dina egna enskilda hundar 
och din egen uppfödning.  

Om du gör någonting som i någon mån förbättrar 
raskvalitén, har du varit en viktig länk i den kedja som 
isländsk fårhund ska utgöra hundratals år framöver.

I det uppdraget litar jag på er, framtidens rasentusiaster!

Hans-Åke Sperne
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Nytt om klubbshoppen!

Dags att beställa kläder! 
Beställ innan den 20 november så får du kläderna till jul.

T-shirt, unisex, 100% bomull, med tryckt 
klubblogga på vänster bröst. Finns i svart 

och rött. Storlek S-3XL. Pris: 150:-

T-shirt dam i svart eller rött, 100% bomull, 
med tryckt klubblogga på vänster bröst. Finns 

i svart och rött storlek S-XXL. Pris: 150:-

Det har tillkommit lite nytt i shoppen sedan sist och tyvärr har T-shirten med grå mudd 
utgått hos leverantören. En slät T-shirt i dam- och unisexmodell blir ersättaren. 

Shoppen har fått nya ansvarige. Det är Elisabeth och Göran Andersson som kommer att 
hålla i shoppen. De tar emot din beställning och skickar hem det till dig. Denna omgång 

av klubbkläderna kommer att skickas hem till dig innan jul. Din beställning mailar du som 
vanligt till: shop@islandshunden.se  

Tvåfärgad huvtröja med dragkedja. Finns i herr- och dammodell i färgerna svart/grafit samt 
röd/grafit. Storlekarna för herr är S-3XL och dam är S-XXL. Pris: 480:-

Göran och Elisabeth kommer gärna och säljer varor från klubbshoppen vid lokala träffar. 
Hör gärna av dig till dem om du planerar ett lokalt arrangemang. 
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 Det har vallats under sommaren. Den 5-6 
juli hölls en vallningshelg på Ormön norr 
om Norrtälje hos Louise Westerberg.

Denna helg så var vi ett gäng som begav oss 
ut till Louise “Lollo” Westerberg i Roslagens 
skärgård för att prova på att valla får eller 
för att få träna lite mer om man vallat ti-
digare. Vi hade också ett till syfte med hel-
gen och det var att testa ett bedömnings-
underlag för vallanlag som Cecilia Persson 
tagit fram. Klubben har tidigare använt ett 
underlag för Västgötaspets men vill nu ta 
fram ett som passar vår ras bättre. Cecilias 
är ett av förslagen som vi i klubben just nu 
tittar på.

En härlig helg
Helgen bjöd på strålande solsken och 
värme. Skärgården visade sig från sin allra 
somrigaste sida. Lollo hade fixat frukost 
och fika båda dagarna och upplät mycket 
genesröst sitt hem och sina får så att vi 
kunde ha en härlig helg med vallning, god 
mat och trevligt umgänge. På lördagen 

hade vi en gemensam grillmiddag med 
medhavd grillmat. 

Klurig start
Själva vallningen började inte helt bra då 
de tackor med lamm vi skulle prova med 
inte alls var med på noterna i fållan. De 
vägrade att gå undan för våra hundar utan 
sa ifrån genom att stångas lite. Hundarna 
visste inte riktigt hur detta skulle tacklas 
och ville till slut helst gå ifrån platsen. Då 
ändrade vi taktik så att hundarna fick fösa 
fåren ute i hagen i stället. Med hunden i en 
lång lina så gick förarna bakom fåren och 
styrde med hjälp av hunden fåren till olika 
delar av hagen. Detta gick mycket bättre 
och alla hundarna tände på detta med att 
jobba med får. 

Bedömmningsprotokollet
Cecilia hjälpte oss med hur vi kan jobba 
med våra hundar och hon skrev mot slutet 
av helgen i de bedömningsprotokoll som vi 
hade med för att testa. Alla hundarna fick 
goda eller mycket goda vallanlag. Nu är 

Pamela Silverhorn och Brytarspetzens Spakur “Sacke” vallar fåren. Foto: Marie Lindström

Vallning i 
 sommarvärmen
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inte dessa dokument några officiella doku-
ment då det inte finns beslut än på vilket 
bedömningsunderlag som klubben skall 
använda. Men en liten fingervisning för 
hundägaren på hur hunden fungerat denna 
helg och om den då visat ha anlag för vallning.

Lägerkänsla
Hela helgen hade lite av sommarlägerkänsla 
över sig. Mellan turerna i fårhagen och mat 
så fanns tillfälle till dopp i havet för hun-
dar och förare. Det var uppskattat. Natten 
blev också en intressant upplevelse för ett 
par av oss som skulle bo i tält. Vi fick då 
verkligen erfara vilka fantastiska gårdvarar 
våra isländska fårhundar är. Allt som hände 
runt tältet skulle ageras på. Och med kor 
i hagen bakom tältet så hände det något 
ganska ofta. Så vi sov nog inte mer än 20 
minuter denna natt. Men vi tog det med ro 
och ett skratt.

Tack Lollo för denna härliga helg hos dig 
och tack Cecilia för din hjälp med själva 
vallningen och bedömning av våra hundar. 
En sommarhelg med vallning på Ormön 
känns som det skulle vara en härlig tradition 
att införa.

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

Deltagare under helgen var:
Pamela Silverhorn med Sacke och Bella, Solveig 
Willemsen med Wim, Hanna och Anna-Lena 
Welling med Tigul och Tindra, Marie och Flisa. 
Cecilia Persson med Siv och Tisla var våra 
hjälpredor i fårhagen.

Trevliga pauser fanns också. Foto: Marie Lindström

Hanna Welling och Tindra flyttar fåren. Foto: Marie Lindström

M a r i e
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Stumpan
använder nosen väl 

-Specialsök med isländsk fårhund
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Hundar har en fantastisk nos och hunden 
kan användas som tjänstehund på många 
olika sätt i vårt samhälle. För att jobba 
som tjänstehund måste den tränas bl.a. i 
specialsök. Vad är specialsök och hur går 
det till träna det?

Själva ordet specialsök betyder egentligen 
bara att det är en hund som söker efter någon-
ting speciellt eller specifikt. Ordet började 
främst användas bland tjänstehundar, dvs. 
alltifrån narkotikahund, bombhundar och 
polishundar där dessa blev tränade att utföra 
specifika arbeten med nosen. I dag finns 
det en uppsjö av olika specialsökhundar 
kantareller, tryffel, röta, gas, cancer, sperma, 
vapen, pengar är bara några exempel på 
vad man kan träna sin hund till. Hundarnas 
främsta sinne är nosen, och de använder 
den mer än vad vi kan föreställa oss. Detta 
plus att hunden är avlad på att samarbeta 
med människa gör att kombinationen blir 
så bra när man ska lösa olika uppgifter. Val 
av hund ras anpassas efter vilken miljö hun-
den ska arbeta i.

Många års erfarenhet 
Vi har under många år jobbat med bland 
annat specialsök och då främst att ta fram/
se ut bra ”ämne” alltså en hund som passar 
för en tilltänkt uppgift, det vi tittar efter är 
en hund som obehindrat kan röra sig i alla 
tänkbara miljöer allt ifrån trånga/hala/mör-
ka/höga utrymmen hunden skall dessutom 
ha ett väldigt bra föremålsintresse samt 
orka jobba länge under stor koncentration.
Vi har främst jobbat med narkotikahundar 
från inlärning till skarpa sök samt specialsök 
som aktivering för den ”vanliga” familje-
hunden.

Något för den isländska fårhunden
För ca. ett år sedan blev vi lite nyfikna på 
att träna upp en hund av mindre storlek då 

det finns en del hundrädda människor i de 
miljöer som vi jobbat i, vi tittade lite på de 
”klassiska” sökhundarna men blev lite nyfikna 
på att testa en annan typ av hundras, gärna 
en hund som förutom de egenskaper vi eft-
erlyste som sökhund också kunde bo till-
sammans med andra hundar, katter, hästar 
och barn, den fick gärna vara social och gilla 
andra människor men varna/tala om när det 
kom besökare på gården. Vi kom i kontakt med 
denna fantastiska ras 2013 då vi besökte 
en uppfödare på ön (Gotland) det fanns 4 
st ljuvliga valpar och vi fastnade för, en av 
dem lite mer än de andra, två besök senare 
var det dags att ta hem det lilla busfröt som 
fick namnet ”Stumpan” (Vinablom) hon 
motsvarade direkt våra förväntningar och 
vi kom igång med träningen ganska snart, 
hon var inte alls lika snabb och brutal som 
många av våra tidigare hundar vi tränat av 
annan ras (läs Schäfer) hon var/är mer system-
atisk och sansad men fortfarande helt med 
på uppgiften.

Hur träningen går till
Vi använder oss av olika metoder när vi lär 
in ett ämne, en av dem är en burkbana som 
vi placerar på ett bord. Vi har ett magasin 
med 6 burkar som vi kan styra med hjälp av 
ett handtag på baksidan av sökbanan där 
det också sitter en klicker. En av fördelarna 
med att lära in ett ämne på detta sätt är 
att du som tränare har kontroll på vilken 
typ av störning som hunden klara av samt 
lära hunden noggrannhet i att hitta så pass 
få molekyler som möjligt samt att hunden 
”bara” behöver använda sitt huvud och för-
flytta nosen istället för att springa och leta. 
Ett annat sätt är att placera burkar fritt i ett 
rum, skapa nyfikenhet kring burkarna och 
klicka ut hunden vid rätt burk, vi använder 
kontaminerade (smittade) bomulls padds i 
burkarna. Vid specialsök som aktivering an-
vänder vi oss ofta av te något 
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som finns i de flesta köksskåpen eller 
kantareller om det är det vi vill att hunden 
ska leta efter. Det en specialsökhund skall 
klara av är att dektektera (känna igen)  
selektera (välja bort) samt markera ett 
ämne.

Hur kan man börja träna?
Det finns även här en uppsjö av tränings-
metoder detta är det sätt vi jobbar på. För 
”hemmahunden” är denna typ av träning 
väldigt rolig och givande för både hund och 
människa, att se hunden arbeta i sitt rätta 
element är något som alla hundar uppskattar 
och som människa är det ännu ett otroligt 
roligt sätt att umgås med sin hund.

Hoppas beskrivningen av hur vår vardag 
ser ut i grova drag intresserade er!

Erika Norstedt
Mail: erikanorstedt@hotmail.com 

Stumpan tränar tillsammans med matte Erika.

Soliga hälsningar 
 Erika och Stumpan

Tips till dig som vill prova på specialsök:
Det finns flera olika skolor och kurser 
runt om i Sverige som lär ut specialsök. 
Om du vill prova lite hemma så bör du ha 
5-6 rena glasburkar/rostfria burkar med 
lock med hål i. Välj ut ett ämne t.ex. bit 
av favvoleksaken eller te. Placera burkarna 
på golvet och ha en medhjälpare som 
håller hunden medans du intresserar dig 
för burkarna. Släpp på hunden och belöna 
så fort hunden nosar vid rätt burk. När 
hunden kan det, d.v.s. stannar till och nosar 
extra länge vid rätt burk, väntar du ut tills 
hunden visar mer tydligt alltså markerar 
burken. Det kan t.ex. vara att den lägger 
sig/skäller/petar med tassen. Hundar är 
individer och har oftast lättare för ett av 
markerings sätten så låt hunden vara med 
och påverka detta. Man bör dock tänka 
sig för vid valet av markering för det är inte 
kul att ha “krafsa med tassen”-markering i 
svampskogen. Det går att göra övningen 
lite svårare i och med att man kan lägga 
”störningsdoft” i 1-2 av de tomma burkarna. 
Exempel på ”störningsdoft” kan vara kaffe, 
flugsvamp, löptikdoft m.m. Bara fantasin 
sätter gränser. Lycka till!
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Det finns ett unikt samarbete kring den 
isländska fårhunden mellan några länder. 
I oktober hålls det årliga ISIC-seminariet 
i Sverige. 

Under 1990-talets första år fanns en påtaglig 
risk för splittring i arbetet runt den isländska 
fårhunden på Island. Det var förstås inget 
som hundarna tog notis om och som i många 
sammanhang, handlade det om männ-
iskor som inte kunde komma överens. 
Man började registrera hundar vid sidan av 
den registrering som Islands Kennelklubb, 
Hundaraektarfélag Íslands (HRFÍ), hade 
ansvarat för och haft sedan 1969. En stor 
risk för splittring mellan både människor 
och därmed hundar i ”två olika stammar 
beroende på ägare”, förelåg alltså. Ungefär 
under samma period, när denna ”uppdel-
ning av människor/hundras” riskerade att 
begränsa rasens genetiska variation och 
avelsmöjligheter tillsatte alltinget en kom-
mitté vars uppdrag var att se över bevaran-
det av den isländska fårhunden. I kommit-
tén ingick bl.a. en representant HRFÍ och 
en från utbrytarklubben. Det första betän-
kandet från kommittén, innehöll en mängd 
felaktiga antaganden, inte minst om rasens 
antal och genetiska förutsättningar i utlan-
det. Eftersom HRFÍ ansåg att betänkandet 

måste vila på fastare grund, vägrade man 
i det läget att skriva under dokumentet. 
För att justera detta och därigenom ge 
kommittén chans att komma vidare, kon-
taktade HRFÌ:s dåvarande ordförande, 
Gudrun R. Gudjohnsen, en ledamot från den 
Svenska rasklubben för att få hjälp med 
detta. Under en intensiv jul- och nyårshelg 
1995-96, införskaffades adekvat rasinfor-
mation från 7 länders officiella rasklubbar/ 
rasrepresentanter. För att ytterligare stärka 
kommitténs underlag inför betänkandet, 
föreslog HRFÌ också att genetikern Per-Erik 
Sundgren skulle inbjudas för att informera 
om avel i små populationer eftersom det 
var fallet för isländska fårhundar på Island. 
Med anledning av detta, förändrades kom-
mitténs uppfattning om rasens utgångsläge 
på ett sådant sätt att betänkandet kunde 
justeras och undertecknas också av HRFÌ.
Den intensitet som skett under slutet av 
1995 och början av 1996 fortsatte av bara 
farten och redan sommaren 1996 arrang-
erade Svenska Isländsk Fårhundklubben, i 
nära samarbete med Islands Kennelklubb 
och den isländska rasklubben Deíld Íslend-
ska Fjárhundsins (DÍF) på Island, det första 
Internationella seminariet för isländsk 
fårhund i Bjuv.

Det internationella 
samarbetesorganet 

ISIC 
 Icelandic Sheepdog 

International Cooperation 
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Unikt samarbete
Detta var starten till samarbetsorganet 
Icelandic Sheepdog International Coopera-
tion (ISIC). Avsikten var att stötta Island i 
bevarandet av den genetiskt sett, lilla 
världspopulationen av isländska fårhundar 
och det bästa sättet för det var genom sam-
verkan. HRFÍ som initierade samarbetet 
tillsammans med den svenska rasklubben, 
såg en risk i att de länder där rasen fanns 
skulle bygga sin framtida avel på alltför 
smala nationellt betingade avelsbaser med 
därmed åtföljande nationella ”modeller” av 
rasen. Vid samarbetet början innefattade 
det sju länder, länder där avel med Isländsk 
fårhund bedrevs i nämnvärd omfattning. 
Det var Island, Danmark, Sverige, Norge, 
Finland, Holland och Tyskland. På senare år 
har USA, Schweiz och Österike tillkommit 
och även Canada har under några år varit 
delaktiga. När samarbete började visade 
det sig att den största populationen av is-
ländsk fårhund fanns i Danmark som hade 
ca. 3-4 gånger så många levande individer 
som Island. Å andra sidan hade Island alla 
blodslinjer.  

Årliga seminarier
Redan vid det första ISIC-seminariet i Bjuv 
1996, utsågs en tremannakommitté för att 
garantera återkommande seminarier, Ice-
landic Sheepdog International Committe 
(ISIC/C). Senare ändrat till ISIC Executive 
Committe (ISIC/exec). Samarbetet är or-
ganiserat så att vi träffas en helg per år. 
De årliga seminarierna hålls på engelska. 
Seminariedelegaterna kan också genom 
seminariebeslut, uppdra åt ISIC/exec att i 
vissa särskilda fall, föra ISIC:s talan utåt.
Delegaterna till seminarierna består av två 
representanter från varje lands officiella 
ras/specialklubb, dels vanligtvis ordförande 
i respektive lands rasklubb och dels en rep-
resentant från respektive klubbs avelsråd/

avelskommitté. Under de senare seminari-
erna har vi först delat in oss i två grupper; 
dels en ”ordförandegrupp” som diskuterar 
övergripande samarbets-/organisations-
frågor och dels en ”avelsrådsgrupp” som 
diskuterar avelsfrågor specifikt (lördagen). 
Sedan återsamlas vi för gemensam diskus-
sion och gemensamma överenskommelser 
(söndagen). Vid de flesta seminarierna har 
värdlandet finansierat - gästföreläsare som 
presenterat forskningsresultat, framförallt 
inom avels- och genetikområdet. Vid semi-
narierna har vanligtvis hela värdlandets 
klubbstyrelse deltagit. Detta för att vidga 
kännedomen om samarbetets huvudsak-
liga riktning och ambition (återväxt) samt 
förstås för att hjälpa till med seminarier-
nas praktiska genomförande. Vid sidan 
av alla angelägenheter som gäller den 
lilla populationen, har omfattande samar-
bete hållits kring hälsofrågor, mentalitet 
(mentalbeskrivningar), vallning (vallanlags-
beskrivning) och exteriör (utställning).

Raporter varje år
Varje år lämnar varje klubb en årlig rapport 
till övriga länder inför seminariet enligt en 
gemensam mall. Utöver det har klubbarna 
kommit överens om att informera varandra 
löpande om särskilda risksignaler.

Det internationella samarbetet har varit 
mycket positivt för rasen. Det har lett till 
större medvetenhet om den lilla avels-
basen. Avels- och uppfödarutbyte mellan 
länderna har ökat.

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

May Britt

ISIC’s hemsida:
www.icelanddog.org
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20140522-20140808

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE24656/2010 Skogsdungens

Embla Idadottir
T HD grad A Vaskurs Flibbi

Jakisson 
Country 
Flowers Ida

SE32032/2013 Stubbur H HD grad A Stefsstells 
Baldur Blomi

Stefsstells
Fanny Fjola

SE42361/2012 Icetops Nero H HD grad A Icetops 
Leistur

Naerleiken’s
Keila

SE30631/2011 Brytarspetzens
Aedi Spoason

H HD grad A Gimgölets
Spoi

Brytarspetzens 
Dúfa

SE25692/2013 Wadsteinas
Tuva Rodjadotter 

T HD grad B Vestanvindur
Atli Orrason 

Rodiaud

SE38873/2012 Isheim Gerpla T HD grad D Diljas Fraendi 
Garpur

Bersa Av
Isheim

SE44857/2013 Vinablom T HD grad D Smårsgården
Moldi

Vebjörg

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
SE38873/2012 Isheim Gerpla T ED ua (0) Diljas Fraendi 

Garpur 
Bersa Av
Isheim

SE44857/2013 Vinablom T ED ua (0) Smårsgården
Moldi

Vebjörg

ED (f.d. AD)



37

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE24656/2010 Skogsdungens

Embla Idadottir
T Öga UA Vaskurs Flibbi

Jakisson
Country
Flowers Ida

Ögonlysning - Nya protokollet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
S62969/2008 Vaskurs Nebbi 

Gislisson
H Känd BPH-

status
Vaskurs Gisli
Traustisson

Vaskurs 
Embla
Danidottir

S63494/2005 Ástvinur Fengur H Ägaren 
avbrutit

Vaskurs Flibbi 
Jakisson

Wadsteinas
Snotra 
Tibrádottir

SE37608/2012 Ástvinur Kría 
Glitbrá 

T Känd BPH-
status

Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen
Salka

SE42962/2012 Istindras
Adair-Askurson

H Känd BPH-
status

Tellusdream
Askur

Edda

SE53183/2010 Ástvinur Ísafold T Ägaren 
avbrutit

Tellusdream
Askur

Ástvinur
Dimma

BPH

Inget MH har utförts under perioden

Information om hundar, stamtavlor, officiella 
tävlingsresultat och annan bra avelsinformation 
finns på SKK’s avelsdata. Har du inga inloggning-

suppgifter så kontakta SKK.

Vill du se bilder på hundarna så titta in på 
“Bettans Bilder”:

www.icelandic-sheepdog-picture-gallery.com
Här hittar du bilder på isländska fårhundar 

genom tiderna!
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Den andra boken är skriven av Inger Tapper, 
för många en mycket välkänd person i 
hundsammanhang. Just i den här boken, 
Handbok i hundspråk från 2005, förklarar 
författaren sin syn på hundars upp-
förande, deras språk som uttrycks genom 
kroppen och mycket annat intressant. En 
sak jag fäste mig vid var när hon skriver 
att vi talar om kommunikation men ”det 

Boktips!

Under sommaren har jag läst några inte 
helt nya böcker som jag fick låna av en 
god vän. De handlar om hundspråk och 
kroppsspråk. Det gav mig en hel del att 
ännu en gång bli påmind om hur viktigt 
det är att vi kommunicerar med våra vänner 
på ett sätt som gör att vi blir förstådda. 
Det gäller ju både människor och djur 
förstås. 
Den ena boken, Kroppsspråk för hund-
ägare, är skriven av en tysk författare 
och en fotograf, Ramona Teschler och 
Gabrielle Metz och är utgiven av ICA 
Bokförlag 2013. Extra roligt är att den 
i sina exempelbilder har isländsk får-
hund! Se bild här intill. Man får en tydlig 
genomgång av kroppens olika delar och 
hur människor och hundar meddelar sig 
genom kroppen, ofta på likartat sätt, 
ibland på olika sätt, som det är extra viktigt 
för en hundägare att känna till.
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mesta en hund gör är inte kommunikation 
alls, den kanske riktar öronen spänt framåt 
för att den vill lyssna ordentligt, den kanske 
stapplar fram med sänkt rygg för att den 
byter sovplats! Kommunikation består av 
signaler, direkt riktade till en artfrände och 
i hundars fall tack och lov även till oss. Det 
är endast just då det är intressant hur hun-
den håller svansen eller andra kroppsdelar. 
För det mesta går inte hunden omkring och 
småpratar mer än vad vi gör.”
Tapper går även hon igenom olika kropps-
delar och hur hunden använder dem men 
betonar att man måste se till helheten 
när man tolkar hundens signaler och inte 
läsa varje detalj för sig.

Detta var alltså några förslag på litteratur 
som man kanske inte kan köpa nu men 

som borde gå att hitta på bibliotek eller 
antikvariskt. Eller kanske, som i mitt fall, 
i en god väns bokhylla. Vi borde kanske 
göra ett digitalt bibliotek och meddela 
vilka böcker vi har till en lista på SIFK:s 
hemsida. Då kan man kontakta ägaren 
och sedan låna av varandra?

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 



40

Fråga: När jag är ute och går med min 
hund så skäller han alltid på bilar. Det är 
jätte jobbigt och jag undrar om jag kan 
göra något åt det. Hur får jag honom att 
lyssna på mig och sluta skälla?
 

Detta är du inte ensam om. Jag har stött på 
detta många gånger och har hittat en bra 
lösning på probemet. 

Det enklaste sättet att bryta ett beteende är 
nog följande:
Ta en liten tom ölburk och lägg i några 
små stenar, sätt noga fast silvertejp över 
hålet. Stoppa burken i fickan utan att visa 
den för hunden och utan skramla innan ni 
går på promenad. Ser du att hunden visar 
minsta tecken på upphetsning när en bil 
närmar sig, ta försiktigt upp burken och 
tappa den rakt ner i backen, helst asfalt. 
Bryter hunden sitt beteende och tittar på 
burken så säger man med glad röst “oj då 
- vad är det” och går fram till burken som 
troligen rullat iväg en bit och kollar, tittar 
hunden upp på dig och ni får ögonkontakt 
så beröm lugnt och ge en smarrig godis! 
Förhoppningsvis så har då bilen försvunnit 
ur synhåll. Ta lugnt upp burken och stoppa 
den i fickan och ha den klar för nästa bil.
Ha alltid med dig “skrammelburken” i en 
ficka vid promenad. Viktigt är att ha riktigt 
gott godis. Dra inte i kopplet, bli inte arg 
och undvik hög röst. Stirra heller inte på 
varken hund eller trafik utan tappa burken 
och ge bara godis vid ögonkontakt efter att 
bilen passerat. Ju mer vi människor gormar 
och skriker ju mer övertygad blir hunden 
om att vi också hjälper till med skällandet 
så det blir helt fel signaler.

Ovanstående kan få upprepas ofta innan 

poletten ramlar ner men det hjälper oftast.
Det är också viktigt att vara konsekvent i 
ditt eget beteende, vilket förkortar träningen 
avsevärt.

Enklaste sättet att vänja våra hundar vid 
trafik från början är att börja tidigt. Någon 
dag efter att valpen kommit till sitt nya 
hem - bär den lilla valpen i famnen och gå 
en stund utmed trafikerad väg - då vänjer 
den sig tidigt vid ljud från bilar, motor-
cyklar, mopeder, långtradare. Oftast så känner 
en valp som blir buren att det är människan 
som tar ansvaret för trafiken och då behöver 
den inte bry sig. Det brukar räcka med ett 
par promenader.
Lycka till!

Mail:karin.ost@telia.com

Vem är Karin?
Jag är snart 74 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.

 

Fråga Karin...

Karin Öst
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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

Svensk Utställningschampion

Stefsstells Paradís 
Född: 2011-05-21

e. Stefsstells Stefnir
u. ISCH Eir frá Keldnakoti

Uppfödare: Stefanía Sigurðardóttir, Island
Ägare: Johanna Beijer
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Klubben kommer att finnas med på 
rasklubbstorget under 

Stora Stockholms-utställningen i 
mitten av december och på MyDog 

i Göteborg i början av januari. 
Vill du vara med och stå i montern? 

Hör av dig till Mi Lilja på
led3@islandshunden.se 

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

Skicka dina resultat till Ulrika Bjursten Gunnarsson på 
tavling@islandshunden.se

Aktuella resultat och mer information finns på hemsidan!

Efterlysning!
Detta nummer av “Islandshunden” kom tyvärr ut mycket sent. Detta beror 

på en ökad arbetsbelastning i det vanliga livet på de som ideellt gör tidningen, 
vilket är mycket beklagligt. Styrelsen efterlyser medlemmar som vill vara 
delaktiga i arbetet med tidningen. Det som söks är medlemmar med ett 

intresse för att vara med och ta fram material till tidningen, arbeta 
med bildbearbetning och textsättning. Har du som läser detta ett intresse 

att del ta så är du välkommen att engagera dig. Finns det kunskap om 
Adobe’s Photoshop eller InDesign så är detta också välkommet. 

För frågor kontakta Johanna Beijer på grafik@islandshunden.se
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I nästa nummer...

...blir det information om ISIC-seminariet, ögonhälsa och 
tips inför vintern.  

Vill du ha med något i nästa nummer? Då vill vi ha ditt material 
senast den 20 november! Maila till tidningen@islandshunden.se

Nästa nummer kommer i december!

På baksidan:
Diljas Fina Lýsa “Flisa” i höst glöden.

Ägare och foto:
Marie Lindström 

Mullestripe väntar på nästa nummer av tidningen! Foto: Pia Bergh
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

SIFK önskar alla en härlig höst!


