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Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
Varje år kommer en upplaga av 4 nummer ut. 
Material till tidningen mailas till redaktionen.
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medlemsavgift: 
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IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544
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Agdesiden’s Fífa Gläds åt den fina snön. Foto: HansThollef Bergan
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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.

- Nytt datum för årsmötet 2016 är satt. Det blir den söndagen 13 mars kl. 12.00 
utanför Nyköping. Mer information finns här i tidningen.

- Kalendern för 2016 är färdig och kan beställas på shop@islandshunden.se 
Läs mer på hemsidan under fliken “Shop”. 

-Nu kan du enkelt hitta rätt sida på SIFK’s hemsida genom att använda 
QR-koderna här i tidningen. För att använda dem behöver du en 
smarttelefon eller surfplatta med en app som kan läsa av QR-koder. 
Pröva gärna på QR-koden här bredvid och hamna på SIFK’s hemsida!

Styrelsen 2015
Ordförande:
Ingbritt Sannel
070-340 29 22
Mail: ordforande@islandshunden.se

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

Sekreterare:
Vakant
Mail: sekreterare@islandshunden.se

Kassör:
Tomas Agdahl
072-7376787
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

Ledamot 4:
Johanna Beijer
070-730 33 72
Mail: led4@islandshunden.se

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

Suppleant 2:
Tomas Agdahl
072-7376787
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:
Lasse Österlund
070-883 82 01
Mail: utstallning@islandshunden.se

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

Valberedning:
Elisabeth Folkesson
Arne-Håkon Tunheim
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...

Diljas Fina Lýsa speglar sig. Foto: Marie Lindström
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Om medlemskap...

Kära medlemmar!
När detta skrivs i slutet av oktober/början av november börjar årets verksamheter gå 
mot sitt slut, lokala träffar har ägt rum och många av oss har deltagit i olika tävlingar/
utställningar. Senast deltog jag i Växjö där hela 17 islänningar var anmälda och en del 
andra kom och tittade. Det är härligt att mötas i den gemytliga stämning vi har där alla 
gläds åt varandras framgångar- här placerade sig Ástvinurs Isafold som BIR och sedan 2:a i 
gruppen- detta att Islänningar syns på olika sätt är bra för alla oss som är intresserade av 
rasens framtid. Vi har också kunnat följa duktiga agility- och rallylydnadsekipage under 
året, både här i Sverige och i Norge, de gör utmärkt propaganda för vår ras, tack för det!

Nu närmar sig årets slut med stormsteg och vi börjar tända ljus och njuta av helgerna 
men det är ju inte riktigt säkert att våra hundar uppskattar denna tid lika mycket. De kan 
hitta farligt ”godis” utsättas för mentala prövningar som män i mask och röda luvor och 
värst av allt dessa fullständigt onödiga smällare och raketer. Jag önskar er alla lugna och 
fridfulla helgdagar med mycket tid för det hundar uppskattar och vi mår så bra av! 

Sedan jag skrev här sist har jag representerat vår klubb på SKK kennelfullmäktige och de 
två dagarna visar verkligen vilken välorganiserad verksamhet vår svenska kennelklubb 
bedriver. Ett kort sammandrag av vad som behandlades hittar ni inne i tidningen. Senare 
i november är det avelskonferens och om det berättar jag i nästa nummer av tidningen 
men i detta nummer skriver jag lite om genetisk variation med anledning av vad jag läst i 
årets ISIC-rapporter och de funderingar dessa gett upphov till. Om själva ISIC-mötet kan 
ni läsa på annan plats i tidningen och särskilt glad är jag för det öppna ISIC-möte som 
kommer att hållas lördagen 6 augusti i Ulricehamn i samband med vår medlemshelg då 
vi firar att SIFK blir 25 år och ISIC 20 år. Planeringen är i full gångunder ledning av Lasse 
Österlund och med hjälp av flera engagerade medlemmar.

Det är något speciellt att leva nära sina hundar. När detta skrivs har jag en hund i mitt 
knä, det är lite svårt att nå tangenterna, en annan försöker assistera mig genom att lägga 
tassen på tangentbordet och två stycken värmer mina fötter och väntar på att jag ska bli 
klar för promenaden.

Från alla oss i hundhemmet här till alla er andra: 
EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

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

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 

Då var hösten här och vintern är förhoppningsvis på ingång. Själv är jag egentligen ingen 
vinterfantast, men eftersom mina båda hundar älskar snö, så är det nästan så att man själv 
också längtar lite! 

Detta kommer att bli min sista text som medlemsansvarig, eftersom jag efter detta kom-
mer att låta uppdraget gå vidare till nya friska krafter. Jag vill därför passa på att tacka för 
min tid, och för alla de kontakter jag haft med er medlemmar under min tid som medlem-
sansvarig. Självklart kommer jag att finnas kvar som medlem i SIFK, och ser fram emot 
att fortsätta ha kontakt med många av er härliga medlemmar. I en ideell förening är varje 
medlem viktig, och jag hoppas att alla vet att det bara är att höra av sig om man känner 
att man kan bidra med något till föreningen. Det är vi medlemmar som gör att föreningen 
lever, och det är vi som skapar vår egna atmosfär och stämning. Facebook har som bekant 
blivit ett mycket aktivt inslag, som förgyller vår vardag med härliga inlägg och bilder. Kän-
ner ni någon som är medlem i Facebookgruppen, men inte har tagit steget att även bli 
medlem i SIFK, så får ni jätte gärna berätta om vår förening och dess arbete. Det är en 
underbar hundras vi har glädjen av att dela vår vardag med, och genom vårt medlemskap 
i SIFK bidrar vi till att arbetet med och för rasen kommer vidare. Arbetet handlar både 
om rasens exteriör, och varför exteriören är så viktig, alltså hundens användbarhet.  Med 
detta vill jag också påminna er alla om att det börjar bli dags för att betala medlemsavgif-
ten för 2016, så att vi tillsammans kan fortsätta arbetet och vår härliga gemenskap i SIFK.
Tack för mig, och på återseende!
   

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

N i n a  

Salka Valka “Aska” i höstens första rimfrost. Foto: Elsa Gunnarsdóttir
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Från och med 1 januari 2016 är det nya 
grundregler som gäller. Är du uppfödare, 

hanhundsägare eller ställer ut, är det särskilt viktigt att du läser de nya reglerna.
Läs med om detta på SIFK’s hemsida under fliken “Klubben” och “SKK”.

Under hösten har vi haft tre olika vallningstillfällen. 19-20 september hade vi kurs på 
Stöde vallgård utanför Sundsvall hos Tony Söderlund. 26-27 september träningshelg i 
Backaryd i Blekinge hos Tony och Monica Nilsson samt den 17 oktober en lokalträff för 
östra sektionen hos Ankie Hermansson på Fäboda gård utanför Mariefred.

På kursen i Stöde deltog 5 personer och sex hundar. Mottagandet var lika fint som i maj 
i fjol då vi också hade en kurs här. Det tränades både i rundfålla och i en lite större hage 
och efter lunch på söndagen var det dags att skriva ner anlagstesten. Samtliga hundar fick 
bedömningen mycket goda vallanlag.

Hundarna var: 
Tellusdream Gletta Reg. Nr. SE 30067/2011
Löftorpets Bosi Reg. Nr. S 14610/2006
Diljas Aska Fjalldis Reg. Nr. SE 31458/2013
Diljas Prins Runi Reg. Nr. SE 19287/2014
Salka Valka Reg. Nr. SE 54357/2011
Odin Reg. Nr. SE 53025/2014

SIFK kommer att satsa på en helgkurs i Stöde i maj nästa år. Välkommen då.

Under träningshelgen hos Monica och Tony Nilsson i Backaryd deltog fem ekipage. Här 
var Cecilia Persson behjälplig med träningen och gjorde anlagstest. Vädret var bästa tänk-
bara och man fick en fin helg tillsammans. 

Den 17 oktober var det dags för prova på att valla får hos Ankie Hermansson på Fäboda 
gård. Östra sektionen hade en träff här och man kunde också denna dag prova på Nose 
Work, Ing-Britt Sannel höll i detta. Det blev en mycket lyckad dag hos Ankie med ett tiotal 
deltagare som glatt provade både Nose Work och fårvallning. Man kunde också kika på 
fina tovade tavlor och figurer. Hantverk gjorda av ull från Ankies får.

Vallningskommittén har möte helgen 7-8 november och då utvärderas året som gått och 
så planerar vi framåt. Inte minst så har vi en spännande medlemshelg i augusti med VM i 
fårvallning att se fram emot.

Önskar er en skön vinter!

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

Här är era lokala kontaktpersoner i landet:
Norr: 
Kristina “Kicki” Josefsson i Kalix. 070-531 17 42, norr@islandshunden.se
Väster:
Nina Hellström bor på Tjörn. 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 Falun. 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!

Om vallning...

M a r i e

Nytt från SKK!

Tio-i-topplistan är sammanställd för 2015!
Resultaten finns på hemsidan och de kommer att redivisas 

i nästa nummer av tidningen. 
Den 1 januari börjar 2016-års Tio-i-topplista så välkommen att 

rapportera in dina resultat för 2016!
 Det går bra att maila dina officiella resultat till:

tavling@islandshunden.se 
Aktuell lista hittar du på hemsidan och den uppdateras löpande under året.
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ISIC databas
Gudni Àgústsson (IS) och Jörgen Metzdorff 
(DK) presenterade vilka frågor/svårigheter 
som funnits kring bruken av avelsbasen. 
De berättade om arbetet med att hitta 
en server som kan säkra databasens an-
vändande framöver. Jörgen M poängterade 
att arbetet är i slutfasen och att det nu är 
fritt fram att använda databasen. Den är nu 
placerad på säker server i Danmark. Vilket 
innebär att vi snart också kommer att kun-
na använda databasen även på paddor och 
smartphones. Gudni visade vad man kan 
göra i programmet och visade hur man 
kan göra testparningar och hur man kan 
söka information om enskilda individer. I 
varje land finns det en person utsedd att 
ansvara för att databasen blir uppdaterad. 
Det finns fortfarande några felaktigheter i 
databasen men med hjälp från databasans-
variga i varje land bör det inom inte alltför 
lång framtid vara rättat. ISIC:s databas hit-
tar ni enklast genom att gå till ISIC:s hem-
sida och så till fliken, Databas, på gardinen. 
Denna databas är ett fantastiskt verktyg för 
alla isländsk fårhundsägare. Efter tjugo år 
av samarbete har vi nu en fungerande data-
bas där du kan göra testparningar och söka 
information om alla registrerade isländska 
fårhundar inom samarbetet. Ett stort TACK 
till Gudni och hans studentvänner från Rey-
kjaviks Universitet för ett högt efterlängtat 
program.

Den isländska fårhundens historia
Under lördagen fick vi lyssna till Þorhildur 
Bjartmarz föreläsning om den isländska 
fårhundens historia. Den börjar vid tiden 
då de första bosättarna kom till Island och 
fram till idag. En intressant historia som 
beskriver hundar av spetshundtyper och 
vilka användningsområden de har haft på 
gårdarna genom historien.

Rapport från det årliga 
ISIC seminariet

2015-års ISIC seminarie hölls den 23-25 
oktober på Island. SIFK hade som vanligt 
våra svenska representater på plats.
 
Sista helgen i oktober arrangerade ISIC/
Executive det tjugonde ISIC seminariet för 
isländsk fårhund. Denna gång i samarbete 
med Deíld Íslendska Fjárhundsins (DÍF) 
Plats för seminariet var Kópavogur. Både 
ISIC seminariet och inkvarteringen var 
förlagda till Hotel Kríunes, beläget vid El-
liðavatn ca.13 km från Reykjaviks centrum. 
DÍF stod som värdklubb för seminariet. De 
lokala kontakterna sköttes av DÍF:s ord-
förande Margrét Bára Magnúsdóttir.

Vad är ISIC?
För nya medlemmar i SIFK vill vi kort 
beskriva ISIC:s bakgrund. ISIC, Icelandic 
Sheepdog International Cooperation, ska-
pades 1996 utifrån kunskapen om att den 
genetiska variationen i rasen borde utökas 
och att länder där rasen var gott represen-
terat behövde samarbeta kring detta. ISIC 
har även andra uppgifter som att skapa 
gemensamma utvärderingsmetoder. Detta 
för att klubbar och uppfödare lättare ska 
kunna jämföra olika resultat, oberoende av 
land. Har vi olika system har vi liten nytta 
av redovisade resultat.

Gemensamma utvärderingsmetoder inom 
ISIC är: 
-Gemensamma avelsrekommendationer

-HD- och ögonresultat
-Hundutställningar
-Mentalbeskrivning Hund (Island, Norge, 
Sverige och Danmark med några skillnader)
-Vallanlagsbeskrivningar är på gång. (Dan-
mark, USA, Finland och Sverige)

Vi behöver följa utvecklingen i rasen 
framöver och delegaterna behöver ta ans-
var för att utöka det internationella ar-
betet. Informationen till uppfödare och 
medlemmar bör utökas samtidigt som att 
kommunikationen mellan klubbarna och 
ISIC/Exe. behöver vara levande. Efter årets 
seminarium består ISIC samarbetet av föl-
jande länder, alla med fullt medlemskap: 
Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, 
Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Öster-
rike och USA.

Inför seminariet
Information och dagordning skickades ut 
från ISIC/Executive och som vanligt hade 
varje klubb haft möjlighet att anmäla viktiga 
frågor för behandling. Enligt traditionen 
arbetade vi i två grupper under lördagen, 
”en ordförandegrupp” och ”en avelsgrupp”. 
Denna modell kom till för flera år sedan på 
grund av alltmer omfattande frågor runt ra-
sen. I dessa grupper förbereddes frågorna 
inför söndagens gemensamma möte där 
besluten fattas i ordförandegruppen. Från 
SIFK deltog Ingbritt Sannel, klubbens ord-
förande och May Britt Sannerholt som SIFK:s 

representant för avelsfrågor. Här följer några 
korta minnesanteckningar hämtat ur våra 
anteckningar. Fullständiga anteckningar 
med beslut kommer att läggas ut på ISIC:s 
hemsida. www.icelanddog.org

Lördagens agenda
Seminariet öppnades officiellt lördag mor-
gon av Svend Brant Jensen ISIC/Executive 
som önskade välkommen till det tjugonde 
seminariet, i år med sju av tio länder repre-
senterade. Svend påminde oss alla om vad 
Gudrun Ragnars Gudjohnsen tidigare alltid 
lät oss bli påmindne om och det är varför vi 
möts, för att gemensamt bidra till att den 
isländska fårhundens genetiska variation 
hölls högt samt sträva mot gemensamma 
rekommendationer och utvärderingsme-
toder. Hon påminde oss alltid om att det 
är ländernas klubbar som är ISIC (Icelandic 
Sheepdog International Cooperation). ISIC-
samarbetet blir vad klubbarna gör det till 
genom att gemensamt arbeta mot samma 
mål.  ISIC /Exe. uppdrag är att förbereda 
seminarierna och stödja klubbarna mellan 
seminarierna. Mötena har alltid varit hållna 
i en anda av vänskap och samarbete. Ord-
förande för seminariet var Herdís Hallmars-
dóttir som är ordförande för den Isländska 
kennelklubben och sekreterare var Þor-
steinn Thorsteinson. Herdís förklarar hur 
DÍF är en del av HRFÌ och att man gläds åt 
intresset för nationalrasen

Det internationella samarbetet
Förutom Island som också var arrangörs-
land och hade möjlighet att delta med alla 
ledamöter, deltog Danmark, Norge, Sver-
ige, Finland, Holland, och USA. Antalet 
delegater var: Island 2 + 4, Danmark 2 + 
1, Norge 2, Sverige 2, Finland 2, Holland 1 
och USA 1.  ISIC/Exc. består av Svend Brandt 
Jensen, Katariina Jarkko (även ordförande i 
finska klubben) och Ingbritt Sannel.
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Några höjdpunkter från ländernas rapporter:
Många länder har upplevt en minskning av 
antalet medlemmar i klubbar och att det 
är svårt att komma upp i de siffror som de 
hade innan. Norge rapporterar att endast 
3 kullar föddes förra året. En intressant 
iakttagelse är att Tyskland har dubbelt så 
många hanar och tikar i avel än vad vi har 
i Sverige och då är den tyska populationen 
lika stor som vår. I alla länder utom Finland 
ser man minskat medlemsantal Finska klub-
ben är positiv till utvecklingen. De försöker 
göra reglerna enklare för uppfödaren “det 
viktiga är att alltid tala med människor- 
möta människor och informera”. De har ett 
ökat antal medlemmar men det kan även 
bero på ökat kullantal. På Island har man 
grundat en grupp som heter Vikinggrup-
pen. De försöker ordna olika aktiviteter. 
De samlar faktiskt fler som kommer och 
DÍF är nu mer synligt på Island. Danmark 
rapporterar att i vissa linjer ser man större 
rädslor på MH. Nyfikenheten ökar dock och 

hos de hundarna ser man minskad rädsla. 
Danska kennelklubben har nu ett godkänt 
test/beskrivning för kroppsvallande hun-
dar. Nederländerna rapporterar att fler kul-
lar har fötts men hos få uppfödare. Även de 
ser ett minskat medlemsantal och engage-
mang. De ska införa nästan fritt medlem-
skap för valpköpare som uppfödaren an-
mäler. De har infört ”Unga hundars dag” 
där de försöker samla alla som är födda 
samma år, ungefär från 6 månader med 
föräldrar om möjligt, för en bedömning 
och annat trevligt.

Ordförandegruppens möte
Vi gick igenom ekonomin och revisionsrap-
porten och de accepterades. Vi kom fram 
till att behålla avgifterna i stort sett lika så 
som de varit det gångna året, 50 euro plus 
1,2 x medlemsantalet vilket för oss blir 338 
euro. En preliminär budget presenterades 
där utgifter för ISIC dagen i Sverige 2016 
också ingår. Innehållet i ISIC-dagen dis-

kuterades. Vi talade också om vikten av att 
rasstandarden är korrekt översatt och vi 
uppmanade länderna att kontrollera detta 
om möjligt. Trots att det blir dyrt så ansåg 
vi att mötet 2017 skall ske i USA så som 
planerats, i dagsläget planeras det till Seat-
tleområdet men det kan bli en annan plats. 
Vi bestämde också att 2018 blir mötet i 
Danmark på samma plats som 2013.

Öka antalet medlemmar
Från förra året följde vi upp hur vi kan öka 
medlemsantalet i våra klubbar och kom 
fram till att varje klubb måste försöka 
hitta fram med aktiviteter som engagerar 
medlemmarna som t.ex. Vikingagruppen 
som startats på Island och som gör olika 
tränings och tävlingsaktiviteter tillsam-
mans. Redan förra året ville vi också öka sa-
marbetet mellan ländernas klubbar på ett 
mer vardagligt sätt- enklare att hålla kon-
takt- och här kom förslag att använda t ex 
Google drive. Mer info om detta kommer 
förhoppningsvis från Danmark.

Önskemål om förändringar
Danmark hade skrivit och önskat en över-
syn av ISICs Rules of Procedure som de 
uppfattar som inte helt demokratiska. Här 
bestämdes att en grupp på tre personer 
utreder frågan. De tre är Spike William-
son, Jørgen Metzdorff samt Jan Ericson 
och vi återkommer till detta i aug 2016.
Önskemål från Island var att en medlem i 
ISIC exc alltid skall vara från Island. Detta 
diskuterades och bifölls även om det fram-
hölls att alla länder är likvärdiga i det sa-
marbete som ISIC utgör. Men det är ändå 
så att HRFÌ ”äger” rasen och har i uppdrag 
att värna om sin nationalras. Detta beslut 
innebar att vi tills vidare blir fyra medlem-
mar i kommittén. Svend Brandt Jensen om-
valdes och så valde vi in Guðríður Þ. Valge-
irsdóttir. Jan Ericson omvaldes som revisor.

Databasen nu och i framtiden
Vi enades om att lägga in flera officiella re-
sultat i databasen och i första hand sådant 
som är knutet till rasens användningsom-
råde som mentalbeskrivning (i Sverige ock-
så BPH) och officiella vallanlagsbeskrivnin-
gar när sådana finns.

Den genetiska variationen
Genetisk variation och selektion kontra 
regler eller rekommendationer togs också 
upp. DÍF har ansökt om att få modifiera 
reglerna för ögonlysning för hundar som är 
7 år och äldre till att vara giltigt resten av 
hundens liv. I Danmark är det inte längre 
krav på utställningsmeriter för att kunna 
registrera valpkullen. I Holland har de än-
drat tidsperioden för godkända ögonlysn-
ingsresultat från ett till två år.

Förra årets protokoll
Förra året diskuterades förekomsten av 
vitt och hur det är beskrivit i standarden. 
Vi beslutade att Islands delegater skulle 
ta upp frågan i sin standardkommitté och 
återkomma med ett förtydligande. Det har 
de inte gjort och de meddelar att de hel-
ler inte kommer att säga något om det.
Förra årets seminarium bad vi också Is-
lands delegater att ta med sig till sin stand-
ardkommitté en anmodan om att ta bort 
skrivningen att inga sporrar är ett allvarligt 
fel. Svaret från DÍF var det samma här; De 
förmedlar ingen information. 

Kryptorchism
Ett tema har vi haft uppe till diskussion in-
ternationellt flera gånger och där vi tidig-
are har beslutat att försöka ta reda på hur 
det ser ut i länderna. Det har hittills inte 
haft tillräckligt stor 
prioritet i klubbarna och vi önskar fortsatt 
att klubbarna tar tag i saken. I Finland har 
de kommit ett steg vidare och Alla deligater från medlemsländerna samt styrelsen för Deíld Íslendska Fjárhundsins hos värdlandet Island. 

Foto: Brynhildur Inga Einarsdóttir
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har nu ett formulär som inkluderar kontroll 
av testiklar i samband med att hundägaren 
uppsöker en veterinär för ettårs vaccina-
tion.

Övrigt som behandlades
Holland informerade om att en valp född 
2015 är diluterad pigmenterad (utspädd) 
från svart. Det är inte särskilt vanligt med 
diluterad pigmenterade färger. Flera länder 
meddelade att det förkommer. Våra re-
kommendationer är att inte para en di-
luterad  pigmenterad hund med en annan 
diluterad  pigmenterad hund. Holland in-
formerade också om förekomsten av kort 
överläpp. Det bekräftades från flera håll att 
det förekommer i flera länder. I några ens-
taka fall rapporterades att det förekommer 
att hunden inte kan stänga munnen. ISIC/
BC fick i uppdrag av ordförandegruppen 
att återkomma med mer information och 
vidarebefordra den till klubbarna. Tyskland 
informerade om att kravet på fullständigt 

saxbett ställer till problem för hundar 
som saknar P1-or då det kan utesluta hun-
den från avel. Det kom också en fråga om 
mantel kontra andelen vitt där standarden 
beskriver mantel som ett fel medan accept-
ansen för vitt är mycket högre. Ordförande-
gruppen beslutade att ISIC/exc. kontaktar 
Tysklands rasrepresentant och erbjuder sin 
hjälp i kontakterna med DCNH.    

Ingbritt Sannel
Mail: ordforande@islandshunden.se
May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se

Ingbritt & May Britt

Den 17 oktober hade Östra sektionen en träff på Fäboda gård hos Ankie Hermansson. Här 
fick vi prova på att valla får men även Nose Work. En sport som är på frammarsch. Ingbritt 
Sannel höll i detta och visade oss grunderna och hur man kan komma igång. 

Samtliga deltagare provade med sina hundar och så långt jag kunde se förstod alla hundar 
att det gällde att markera en viss doft som lagts ut. Doften är först eukalyptus i svag dos. 
En liten tuss med en droppe på i en burk med lock som det var små hål i. Så en burk till 
som ser likadan ut men utan någon eukalyptus på tussen. Hundarna vet ju inte att denna 
doft av eukalyptus är av intresse men så fort de råkar nosa på den så kastar man en go-
disbit framför nosen på hunden och efter bara några få övningar förknippar hunden godis 
med doften av eukalyptus och markerar mer medvetet. Allt är en fråga om god timing 
med belöningen. När hunden förstått vad det hela går ut på kan man börja gömma på an-
dra platser och lägga ut fler doftmarkerade material. En perfekt aktivitet för hunden som 
får arbeta med sitt allra finaste verktyg nosen. Det kräver inte heller stora förberedelser, 
tungt material eller stora utrymmen. Bara lite fantasi, lite doftämnen och material i form 
av sönderklippta wettexdukar, tops, bomullstussar eller annat material som doften kan 
sätta sig i. 

Så det är bara att sätta igång eller varför inte anmäla sig till en kurs. Tack Ingbritt för 
denna lektion. Vi som var där blev taggade att prova fler gånger.

Marie Lindström
Mail: oster@islandshunden.se

En dag med Nose Work...

M a r i e

ISIC’s Hemsida:
www.icelanddog.org

Akilah spanar ut över det lugna vattnet. Foto: Sophia Ström

Svenska Engårdens Idunn och Konungabergets Viggo Askurson 
provar på Nose Work. Foto: Marie Lindström
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Söndagen den 13 mars är det årsmöte för
Svenska Isländsk Fårhund Klubben

Alla medlemmar är välkomna till Hundfolket Ekensberg utanför Nyköping. 
Vi börjar kl. 12.00 med en lättare lunch och därefter blir det årsmöte. 

Vi annonserade först ett annat datum i tidningen nr. 3 2015 men vi har beslutat att 
ändra datum. Detta för att det hålls en utställning i Strängnäs lördagen den 12 mars. Vi 
tänker att det skulle vara ett bra tillfälle till att träffas och efteråt hålla en medlemskväll 

tillsammans för att sedan hålla årsmötet dagen efter. Om man inte är intresserad av 
utställning men vill komma på medlemskvällen går det naturligtvis bra.

Om du enbart vill delta i årsmötet så behövs ingen anmälan men om du vill ha mat på 
lördagskvällen behöver vi veta det i förväg. Anmälan till medlemskvällen görs till 

Ingbritt Sannel på ordforande@islandshunden.se
En klubb blir inte bättre än vad medlemmarna gör den till och det är på årsmötet som 
man kan komma och ha inflytande över verksamheten kommande år så vi hoppas att 

många av er vill komma!

Mer detaljerad information som vägbeskrivning, boende i närheten samt detaljer om 
medlemskvällen samt årsmötet finns på klubbens hemsida.

Har du motioner som du vill ska behandlas på årsmötet ska dessa ha kommit in till styrelsen 
senast 3 veckor innan årsmötet, det vill säga senast lördagen den 14 februari. Skicka in dessa 

per mail till ordforande@islandshunden.se eller per post till
 SIFK, c/o Ingbritt Sannel, Vintervägen 9, 611 74 Tystberga

Har du förslag som du vill framföra till valberedningen så ska dessa lämnas in senast 2 veckor 
innan årsmötet, det vill säga senast lördagen den 21 februari till sammankallande Elisabeth 

Folkesson per mail till valberedning@islandshunden.se eller per post till 
SIFK, c/o Elisabeth Folkesson, Blot Svens Gata 4 C, 645 40 Strängnäs.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna!
Kallelsen kommer även att ligga ute på klubbens hemsida och klubbens 

Facebooksida. Använd QR-koden för komma till sidan för årsmötet.

Kallelse till SIFK’s 
årsmöte 2016
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Eldhusets Skollie Garpurson verkar njuta av den vackra kvällen. Foto: Ingjerd Johansson
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Under hösten har jag av olika skäl haft 
anledning att fördjupa mig i genetiska 
frågor lite extra och jag tänkte ta tillfället 
i akt att dela några funderingar med er.

Det är ett viktigt beslut man fattar när man 
bestämmer om ens hund skall gå i avel el-
ler inte. Det är mycket man skall ta hänsyn 
till för att göra rätt val. Det man beslutar 
har betydelse både för den lilla värld vi och 
hundarna lever i men också för hela popu-
lationen. De beslut vi fattar har betydelse 
för rasen långt in i framtiden både om vi 
avstår från avel, då kanske värdefulla gener 
försvinner, och samma gäller om vi avlar 
men väljer alltför närbesläktat osv. En upp-
födare som får valpar kan ju aldrig veta hur 
det blir i framtiden, hur många av valparna 
som kommer att gå vidare i avel, kanske 
ingen, kanske alla, därför gäller det att vi 
handlar så klokt vi kan i valet av vilka indi-
vider vi avlar på och i vilka kombinationer. 

Liten avelsbas
Vi vet ju att vår ras är förhållandevis liten 
och det föds inte så många valpar varje år 
som vi skulle önska, vi ser också att vi skulle 
behöva fler individer i avel, både hanar och 
tikar. Våra hundar härstammar från ett fåtal 
individer och det innebär att alla hundar är 
rätt nära släkt även om stamtavlan över 5 
generationer inte uppvisar någon hög ina-
velsgrad. Den statistik som redovisas i ISIC 
rapporten varje år visar att vi uppfödare 
gör ett bra jobb och håller inavelsprocent-
en låg, Men det finns andra faror som lurar. 

Fler hundar i avel
Vi behöver ha fler hundar i avel, det blir en 
tydlig slutsats efter läsningen av rapporter-
na från de olika länderna. Vi räknar alla 
hundar var de än bor som en population, 
det är viktigt nu när det blivit betydligt lät-
tare att para över landsgränserna.

Här vill jag citera ur Hunduppfödning i 
teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina 
Linde Forsberg och Ingalill Blixt: 
“Att begränsa inavelsökningen i våra hun-
draser är en viktig åtgärd för att bevara 
genetisk variation och säkra möjligheten 
till avelsarbete även i framtiden.” 

Ytterligare en mycket viktig åtgärd för 
en långsiktigt hållbar utveckling är att 
inte låta någon enskild hane få för många 
avkommor. Oavsett hur bra egenskaper 
en hund uppvisar innebär en alltför flitig 
användning av dessa individer ett högrisk-
spel. Även den snyggaste, duktigaste och 
trevligaste hanen kan visa sig bära på min-
dre eftertraktade arvsanlag. Använder alla 
uppfödare samma avelshane, eller endast 
mycket närbesläktade hundar i aveln kom-
mer dessutom den genetiska variationen i 
rasen snabbt att minska. Överanvändning 
leder därmed till att det i senare genera-
tioner blir svårt att välja djur för parnin-
gar eftersom de ofta har samma hundar 
i stamtavlan. I en numerärt liten ras går 
det ännu fortare att hamna i en sådan 
återvändsgränd. Med färre avkommor per 
hane kommer fler olika hanar att användas 

Vad innebär genetisk variation?

i avel, något som bidrar till att bibehålla 
den genetiska variation som finns i rasen. 
Detta att det blir svårt att hitta lämpliga 
partners för tikarna är något jag upplevt, 
inte p.g.a. direkt överanvändning men för 
att en tik gav så många bra valpar som gick 
i avel att antalet barnbarn blev jättestort 
och detta är ju inget man rår över men som 
ger konsekvenser. 

Varje uppfödares ansvar
Det finns naturligtvis många skäl för att 
använda samma individer fler gånger än re-
kommenderat, och i slutänden är ansvaret 
alltid den enskilde uppfödarens, men det 
finns riktlinjer om att vi bör begränsa anta-
let valpar/individ till 25 i vår ras och som 
ordförande i SIFK med ansvaret att måna 
om vår ras vill jag lyfta denna diskussion. 
Hur ska vi göra för att få fler hundar i avel.
”Det skall vara lätt att göra rätt” är ett av 
SKKs motton och det gillar vi i SIFK också. 
Vi ska inte ha små detaljer som styr och 
förhindrar avel utan vi ska ha kloka och 
enkla regler om att avla på friska, mentalt 
sunda och rastypiska hundar. Ingen skall 
uteslutas för ett litet ”fel” som kan åtgär-
das lätt genom att välja passande individer. 

Men hur hittar vi rätt då? 
Ja en sak, säger ni kanske, är att vår fören-

ing hjälper till att hitta lämpliga hundar. Vi 
försöker det genom att ha ett hanhundsgal-
leri, men där behöver vi få in många fler 
om det skall bli ett bra hjälpmedel. Men så 
finns nu äntligen ISICs databas. Där finns nu 
i stort sett alla hundar med från alla länder. 
Små fel finns fortfarande men de skall rät-
tas snarast och databasen är nu förlagd på 
en server som också skall göra det möjligt 
att också logga in från en smartphone eller 
padda. Vi kommer att få den nya adressen 
och mer information från Jörgen Metzdorf 
ordförande i Danska klubben.

Möte om uppfödning
Under våren kommer vi att inbjuda till ett 
uppfödarmöte kring genetiska frågor i syn-
nerhet och avel i allmänhet i samband med 
att vi reviderat vårt RASdokument. Välkom-
men om du vill ägna en stund åt detta till-
sammans med andra. Vill du hellre studera 
på din kammare så finns mycket klokt och 
intressant att läsa inte minst på SKKs sidor.

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

Här hittar du hanhunds- och tikgalleriet 
på SIFK’s hemsida:

www.islandshunden.se

Här hittar du ISIC’s internationella databas:
www.icelanddog.org  samt  www.islenskurhundur.com

Ingbritt
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Aktiverig – underlag
Nu och då stöter vi på material som våra hun-
dar kan uppleva obehagliga. Hala golv, prass-
lande presenningar, vattenpölar (ja, jag har 
faktiskt stött på en islänning som INTE tyckte 
om vatten) m.fl. Genom att medvetet söka 
upp olika underlag och vänja hunden att gå 
bredvid, och på, dessa hjälper du hunden att 
bli tryggare i olika miljöer samt förebygger för 
framtiden. Ett bra exempel är hos veterinären. 
Många har turen att inte behöva åka dit för an-
nat än vaccinering, men om något händer kan 
det vara skönt om hunden är trygg med att stå 
och ligga på ett bord. Sen tycker jag för all del 
att det är ganska roligt att både träna in helt onödiga trix mm bara för att variera vår träning 
och aktivera oss hemma under grå dagar då matte inte alls har någon lust att vara ute mer än 
nödvändigt.

Trix – lär din hund att krypa
För min och många andra islänningar är oftast 
filosofin ”fortast vinner” det som stämmer 
bäst, och då kan det ibland vara bra att träna 
på saker som kräver lite tålamod och koncen-
tration. Som exempelvis att krypa. Tänk dock 
på att denna övning kan vara påfrestande för 
hundar med rygg och/eller ledproblem. Börja 
med att lägga hunden ner, håll sedan godis på 
golvet/marken framför hunden och dra handen 
framåt. Förhoppningsvis följer hunden efter 
handen, men om den reser sig upp så avbryter 
du övningen direkt och börjar om på nytt. 
Beröm varje litet steg som hunden tar i rätt 
riktning. Vissa hundar har väldigt svårt att hålla 
sig kvar på marken, då man man börja med 
att hunden ska krypa under en stol då det kan 
göra det lättare för den att förstå vad vi vill, 
Upprepa några gånger varje gång ni testar. När hunden tydligt kryper är det läge att lägga till 
kommando. När hunden väl kan övningen så testa gärna på olika underlag och i olika miljöer.
Lycka till!

Mi Lilja
Mail: mail@mililja.se 

Aktiverings- och trixtips!

Mii Tack till Ullälvas Sámur “Kari”, Icetops Irpa “Edda” 
och Mester Ridge Isafold för att ni ställer upp och 
visar hur det ska gå till. Foto: Mi Lilja och Anita Fredin
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20150830-20151130

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE11195/2015 Eiki Andrison Fra

Dyrgjadottir 
H HD grad A Fjarhundi’s 

Andri
Ansvor-Smilla 
Von Der 
Kinnwies 

SE24143/2014 Tildras Töfra 
Stjarna Fjalarsdottir 

T HD grad A Ástvinur Fjalar Töfra Karma 
Gullbrá

SE53026/2014 Thor H HD grad A Pjakkur Hnúks Kolka

SE21263/2014 Annkis Elja T HD grad A Buåsens Edor Gnistra

SE53616/2014 Vestanvindur 
Draupnir Kátsson 

H HD grad A Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE19286/2014 Diljas Prins 
Runolfur 

H HD grad B Kersins Kóngur Svenska 
Engårdens 
Idunn

SE53617/2014 Vestanvindur 
Deila-Rós Kátsdottir

T HD grad B Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE10775/2012 Litla T HD grad C Stora Sättras 
Gneisti

Beyla

SE22695/2014 Listorps Sollilja T HD grad C Stora Sättras 
Gneisti

Beyla

HD - Nya avläsningssystemet

I varje nummer av tidningen redovisar vi de senaste resultaten av hälsoundersökningar-
na som gjorts de senaste månaderna. Det som undersöks normalt är HD (höftröntgen), 
ED (armbågsröntgen), Ögonlysning, MH (mentalbeskrivning) samt BPH (Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund). Dessa uppgifter hittar du i Avelsdata som SKK tillhand-
ahåller. 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      

Under denna period har inget MH genomförts.

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE24143/2014 Tildras Töfra 

Stjarna Fjalarsdottir 
T ED ua (0) Ástvinur Fjalar Töfra Karma

Gullbrá

SE19286/2014 Diljas Prins 
Runolfur

H ED ua (0) Kersins Kóngur Svenska 
Engårdens 
Idunn

SE53026/2014 Thor H ED ua (0) Pjakkur Hnúks Kolka

SE53616/2014 Vestanvindur 
Draupnir Kátsson

H ED ua (0) Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE22695/2014 Listorps Sollilja T ED ua (0) Stora Sättras 
Gneisti

Beyla

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE10775/2012 Litla T Öga UA Gålåbergets

Draumur 
Menjarinn 
Skoppa

SE19286/2014 Diljas Prins 
Runolfur 

H Öga UA Kersins Kóngur Svenska
Engårdens 
Idunn

SE53616/2014 Vestanvindur
Draupnir Kátsson 

H Öga UA Ástvinur Kátur
Silfurgeisli

Losnabakken’s 
Vilda 
Vikingsdottir

SE47185/2013 Íseyjar Stormur H Öga UA Sindra Jarl Íseyjar Ylfa

Ögonlysning - Nya protokollet

BPH

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE19286/2014 Diljas Prins 

Runolfur 
H Känd BPH-

status
Kersins Kóngur Svenska 

Engårdens
Idunn

SE27347/2013 Kersins Lina T Känd BPH-
status

Keilis Frakkur Kersins 
Tibrá Töfradis

SE32815/2011 Largo’s Zamur H Känd BPH-
status  

Largo´s 
Yssa

SE32868/2013 Oskar H Känd BPH-
status

Tellusdream 
Askur

Kersins Lina
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Helgen 21-22 mars i år arranger-
ade Svenska kennelklubben (SKK) 
årets temautbildning för avelsfunk-
tionärer i ras- och specialklubbar.  
SIFK deltog under denna helg.
 
Utbildningens huvudrubriker var 
utvärdering av RAS (Rasspecifika Av-
elsstrategier) och centrala hälsopro-
gram. Klubbens representant under 
helgen var underteckna. Vi var två 
som var anmälda men på grund av 
stort intresse från andra klubbar 
blev SKK tvungen att begränsa anta-
let deltagare/klubb till en person. 

Början på helgen
Första dagen fick vi ta del av en till-
bakablick med början i de tidigare 
sjukdomsspecifika ”bekämpning-
sprogrammen” till dagens rasspecifi-
ka avelsstrategier samt övergången 
från regler till rekommendationer. 
Sofia Malm tog oss genom en lek-
tion i population och avelsstruktur 
och hur utvärderar man det och 

RAS-handledargruppen lotsade oss 
genom de årliga utvärderingarnas 
frågor; vad vill vi veta och hur tar vi 
reda på det. Under eftermiddagen 
berättade också några rasklubbar 
om sina erfarenheter av utvärder-
ingar och som sista punkt talade 
Elisabeth Rhodin om utvärdering av 
exteriör.

Mentalitet, BPH och vallning
Andra dagen var fokus på men-
talitet, BPH (Beteende och person-
lighetsbeskrivning hund) och MH 
(Mentalbeskrivning hund) samt 
principer för utvärdering av funk-
tion. Med funktion menas en hun-
dras praktiska arbetssituation som 
för isländsk fårhund är vallnings- 
och gårdsarbete. Retrieverklubben 
presenterade sina erfarenheter av 
den funktionsbeskrivningen som 
de gör på retriever och därefter 
presenterade Australien stock dog/
working kelpie klubben sin egen-
skapsbeskrivning med vallningse-

genskaperna i fokus. Deras egen-
skapsbeskrivning utgår ifrån vad en 
vallhund ska kunna och hur den gör. 
I beskrivningen tas hänsyn till ar-
betsförutsättningar, arbetssätt och 
ärftliga egenskaper. De startade år 
2007 och har beskrivit drygt 200 
hundar.

Internationell samverkan
Helgen avslutades med en introduk-
tion av SKK:s initiativ och aktiva ar-
bete för internationell samverkan 
mellan samarbetande kennelklub-
bar i världen. Denna samverkan 
lyder under namnet International 
Partnership for Dogs. Deras hemsi-

da DogWellNet har lagts ut på nätet 
och är en mycket väl värd plats 
att titta in på lite då och då. Hem-
sidan är under uppbyggnad och den 
fylls stadigt på med information. 
Förhoppningen är att allt fler länder 
skall bli intresserade och gå med. 
Mer information om International 
Partnership for Dogs kan du hitta 
på SKK:s hemsida.

May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se

SKK:s Temautbildning 
för avelsfunktionärer

May Britt

Ett litet tryckfel smög sig in i det förra numret av tidningen! 
Rätt mamma till Atla är Nóis Örk Dottla och inte Leista. //Redaktionen

Dottla
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nad i storskogen utan hjälp av kompass eller 
GPS. Att vara intelligent i hundvärlden är kan-
ske just att vara specialist på att förstå- just 
det- förstå oss människor. Meningen med Per 
Jensens bok är att vi skall lära oss förstå våra 
hundar bättre, inte att förvandla oss alla till 
forskare. De olika undersökningarna har olika 
svårighetsgrad och undersöker olika aspek-
ter av hundens kognitiva förmåga. Försöken 
är roliga och ger kunskap om din hund men 
framför allt samhörighet och kontakt och 
hjärngympa för både hundar och oss.

Själv planerar jag att börja med att kolla om 
mina hundar kan räkna, undersöka hur hun-
darna ser på rättvisa och tycker jag det skulle 
vara roligt att undersöka om mina hundar är 
höger- eller vänstertassade. Men jag kommer 
nog att göra alla övningar så småningom för 
de verkar så spännande och jag är säker på 
att ni och era hundar också skulle tycka om 
att prova på det här och ha mycket roligt till-
sammans.

Lycka till mer er träning!

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

Boktips!

Förra julen tipsade jag om Per Jensens bok 
“Hunden som skäms -Myt eller sanning” och 
i år har han gett ut ännu en bok som jag bara 
måste få berätta om. “Hur smart är din hund? 
-Praktiska övningar att göra hemma”  heter 
den. 

Den anknyter en hel del till den forskning han 
berättar om i Hunden som skäms men här på 
ett sätt som lockar till att testa själv och inte 
bara läsa om vad forskare gjort med hundar 
i vetenskapliga experiment.  Vi introduceras 
till ett slags ”intelligenstest” för hundar och 
får veta hur vi kan utbilda oss själva till ”hem-
maetologer” som han kallar det. Per Jensen 
ställer frågan om det är samma sak att vara 
smart som att vara intelligent och han prob-
lematiserar begreppet intelligens. En män-
niska kan ha höga poäng på intelligenstest 
men kanske inte klara av enkla vardagliga 
problem som att hitta hem efter en prome-

Ingbritt

1. Information om hundar, stamtavlor, officiella tävlings
resultat och annan bra avelsinformation finns på 

SKK’s avelsdata. 
Har du inga inloggningsuppgifter så kontakta SKK.

2. Här hittar du ISIC’s internationella databas med 
uppgifter om isländska fårhundar runt om i världen:

www.icelanddog.org  samt  www.islenskurhundur.com 

3. 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.

4. Här hittar du hanhunds- och tikgalleriet på 
SIFK’s hemsida:

www.islandshunden.se

Du vet väl att...?

Vännerna Bersi och Leo Hübinette leker i snön. Foto: Maria Hübinette

1

2

3

4
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www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA

Som ni säkert vet så har klubben ett antal tjänster för dig som är medlem och 
föder upp isländsk fårhund. För dig som planerar eller redan har fått en kull så 
kan klubben hjälpa dig med hänvisning av valparna på klubbens hemsida. De nya 
kriterierna för valphänvisning finns att läsa på klubbens hemsida under fliken 
“Valpar”. Där hittar du även den blankett som ska fyllas i och skickas in till mig. 
En hänvisning kostar 100:-/kull och du kan ha med två bilder på valparna eller 
föräldrarna. Ta kontakt med mig och maila över det material som du vill ska fin-
nas 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 valphänvis-
ning så tveka inte att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 

En fråga som dyker upp med jämna 
mellanrum är: hundens foder!

När du hämtar hem din valp från 
uppfödaren så har den troligen fått med sig 
ett högkvalitativt valpfoder som den är van 
vid,  fortsätt med det tills det är dags att 
byta till juniorfoder vid ca. 4 - 6 månader 
av samma fabrikat. Vid ca. 11 - 12 månader 
är det dags för vuxenfoder, samma fabrikat.
 
Att byta foder för att du tycker synd om 
din hund som måste äta samma mat varje 
dag kan bli fel och är inte bra för en väx-
ande hund som behöver ett jämnt tillskott 
av alla viktiga näringsämnen för att ögon 
och inre organ samt leder, senor, brosk och 
muskler ska bli så friska som möjligt.
 
Vill inte din valp äta av det medskickade 
fodret så beror det troligen på att det inte 
finns någon konkurrens om maten från 
kullsyskonen. Känner du en annan hundä-
gare som kan komma med en snäll och kop-
plad hund, bjud in dem när det är matdags 
så kanske det hjälper. Ställ ner maten när 
den främmande hunden kommer in genom 
dörren, detta kan trigga igång hunger och 
matglädje.
 
Istället för att byta foder - pröva lite olika 
saker:
1.    Häll torrfodret i matskålen, ha i lite 
varmt vatten och skaka om så att alla mat-
kulor blir blöta, säg något med glad röst 
när du håller på med maten så din hund blir 
nyfiken och undrar vad du håller på med, 
ställ sedan ner den.
 
2.    Våra hundar gillar oftast vegetabilier 
såsom morötter, potatisskal, vitkål mm. 
Pröva att riva i lite morötter i maten och 

när du skalar potatis så spara lite skal och 
blanda i eller om du har vitkål hemma ta 
lite bitar av bladen. Kom ihåg att aldrig ge 
din hund lök!

Lycka till!

 

Karin Öst
Mail: karin.ost@outlook.com

Vem är Karin?
Jag är 75 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.

 

Karin

Fråga Karin...

Direkt till valphänvisningen
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Efterlysning!
Styrelsen fortsätter att efterlysa 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

Styrelsen önskar alla en God Jul & ett Gott Nytt År!

I nästa nummer...

...får ni läsa om 10-i-topp, årets isländska fårhund, SIFK 
visar upp sig på mässor och en rapport från årsmötet.  

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

Nästa nummer kommer i mars!

På baksidan:
Largo’s Zamur “Milou” njuter av en 
gnistrande vinterdag.

Foto och ägare:
Sofie Lund

En liten Skella väntar på nästa tidning Foto: Malin Eriksson

Intresserad av att fjällvandra med din hund?

Vi är några som funderar på att fjällvandra i Ljungdalen 
med våra hundar i slutet av augusti 2016. 

Är du intresserad av att vara med? 
Hör av dig till Marie Lindström på mail: 

oster@islandshunden.se 
Hör av dig senast den sista januari så att vi kan 

sätta igång med planeringen av resan.

Välkommen att 
vara med!
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Tidningsretur:

SIFK
c/o Nina Hellström
Dösevägen 53
471 72 HJÄLTEBY

Porto Betalt

Sverige

B

Önskar er en gnist
rande vint

er!


