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Tidningen Islandshunden ges ut av SIFK, 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
 
Material till tidningen mailas till 

Ansvarig utgivare:
Maria Hübinette  

Redaktionen:
Mail: tidningen@islandshunden.se

Annonspriser:
Helsida: kommersiell: 600:-
  medlem: 300:-
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Championannons eller annan merit är 
gratis för medlemmar, 1 gång per hund, 
och är en halvsida. Det går bra att lägga 
till 175:- för att få en helsida.

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

Klubbens officiella adress
SIFK 
c/o Maria Hübinette
Åsenvägen 43
444 94 Ucklum
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är en specialklubb inom Svenska 
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Icelandic Sheepdog International Co-
operation.
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 Från utlandet
 BIC: SWEDSESS
 IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443      
 0544

 Märk din betalning med: 
 “Medlemsavgift 2019” 
 samt namn och adress!

 Nyhet!
 Om du hellre vill ha din tidning som 
 pdf på e-mail hör av dig till 
 medlemsarenden@islandshunden.se

 Glöm inte att meddela medlems-
 ansvarige din adressändring så att du får
 din tidning till rätt adress!
På framsidan: BIR Diljas Bjarki Idunnson
med matte Martina Persson samt domare

Tryck: Carlshamns Tryck & Media AB

Artikelförfattaren har till fullo ansvar för 
inlämnade uppgifter. Redaktionen svarar ej 

för insänt, ej beställt material

Tina Permo.
Foto: Pia Elldalen

redaktionen.
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Funktionärer i klubben

Styrelsen 2019
Ordförande:
Maria Hübinette
072-577 91 20
Mail: ordforande@islandshunden.se
Vice ordförande & kassör:
Tomas Agdahl
072-737 67 87
Mail: kassor@islandshunden.se
Sekreterare:
Marie Lundin
Mail: sekreterare@islandshunden.se
Ledamot, avelsansvarig:
May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se
Ledamot:
Marie Olsson
Mail: led2@islandshunden.se
Ledamot, vallningsansvarig:
Marie Lindström 
Mail: vallning@islandshunden.se
Ledamot, webbansvarig:
Pia Elldalen
Mail: webb@islandshunden.se
Suppleant 1, ungdomsansvarig:
Sara Kumlin                
Mail: suppl1@islandshunden.se
Suppleant 2, ungdomsansvarig:
Sofie Lund
Mail: suppl2@islandshunden.se

Övriga funktioner i klubben

Klubbansvarig mentalitet: 
Marie Olsson 
Mail: mh@islandshunden.se

Klubbansvarig lydnad/rally:
Marie Lundin
Mail: lydnad@islandshunden.se

Klubbansvarig agility: 
Sara Kumlin 
Mail: lydnad@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Marie Olsson 
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

 
 

Valphänvisning:
Pia Elldalen 
Mail: valp@islandshunden.se

Valberedning:
Charlotte Agdahl
Ingbritt Sannel
Jenny Lindström
Linda Fyhr
Mail: valberedning@islandshunden.se

Klubbshoppen:
Elisabeth Anderson
Mail: shop@islandshunden.se

Lokala kontaktpersoner

Norr: 

norr@islandshunden.se

Nordväst:
Kaj Skäre, Filipstad 0727-32 09 68

Väster:
Charlotte Agdahl, Tjörn 070-285 27 81
vaster@islandshunden.se eller
girl_best65@hotmail.com

Öster:

oster@islandshunden.se

Mitten: 
Jenny Lindström, Timrå 070-393 55 35
mitten@islandshunden.se 
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Klubbansvarig mentalitet: 
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Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Marie Olsson 
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

Tidningsansvarig: 
Charlotte Agdahl 
Mail: tidningen@islandshunden.se

Valphänvisning:
Pia Elldalen 
Mail: valp@islandshunden.se

Valberedning:
Charlotte Agdahl
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Gästrikland:
Ewa Kajle, Årsunda 0762-026725
fieldwork129@gmail.com

Söder:
Helena Isberg, Karlskrona 0455-188 75
Marie Olsson, Nybro 073-392 27 14
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!

Just nu söker vi ny kontaktperson för 
område Norr och område Öster! Om 
du är intresserad, hör av dig till: 
medlemsarenden@islandshunden.se
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Ordförande har ordet

Hösten och vintern är perfekta för hundaktiviteter. Huggormar och stick-
ande insekter har lugnat ner sig. Fästingarna blir mindre aktiva, det är svalt 
och skönt för hundarna. Tycker man att det blir i kallaste och blötaste laget 
kan man alltid söka sig till någon hall som erbjuder hundträning. Dessa 
finns ju på många platser i landet nuförtiden. Känns alltid lite lyxigt att 
kunna träna hund torrskodd.

Lokalträffar ordnas runt om i landet av våra lokala kontaktpersoner.
Håll ögonen öppna på fb-sidor och hemsidan! Om du har lust att ordna 
något själv så är det jättetrevligt och du kan också kontakta din närmaste 
kontaktperson om du vill ha hjälp.

Vår medlemshelg genomförde vi i Lessebo med omnejd första helgen i 
augusti. Vilka dagar vi fick! Vädret höll sig fint hela tiden och långhelgen 
inleddes med två dagar med vallning och därefter lydnad, rallylydnad och 
agility på lördagen, följt av grillkväll som uppladdning till söndagens of-
ficiella utställning. Du kan läsa mer om helgen längre fram i tidningen. 
Tack till alla som bidrog till helgens genomförande på ett eller annat sätt. 
Ingen nämnd ingen glömd.

Under 2020 händer det spännande saker i klubbens regi. Håll koll i tidning-
en, på hemsidan och på Facebooksidorna! Bland annat kommer vi att ha ett 
officiellt anlagsprov i vallning i Klämmestorp, Mullsjö. Det är härligt att 
vi äntligen har officiella prov för att kolla vallningsegenskaperna hos våra 
isländska fårhundar. Nu kommer det ju också att finnas möjlighet att delta i 
vallningstävlingar hos Svenska kroppsvallarklubben, SvKV. 
Provet kommer att hållas en söndag i april och på lördagen kommer det att 
finnas möjlighet att träna vallning.

Medlemshelgen 2020 går av stapeln första helgen i augusti, på Orust. 
Helgen kommer att innehålla en mängd aktiviteter såsom KM i Lydnad, 
Rallylydnad, Agility och Nosework samt vår specialutställning. 

Lägg in fredag 31 juli-söndag 2 augusti i din kalender redan nu!
Boka också in vårt årsmöte som kommer att hållas den 7 mars i Örebro!

Vi ses!
Maria Hübinette
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Karma firade isländska fårhundens dag tillsammans med ett tiotal andra 
isländska fårhundar på Orust den 18 juli.

Återigen dax att skriva lite från söder.

Det börjar dra sej mot höst men med ett fantastiskt väder! Mycket har hänt 
härnere,vi hade en träningshelg med Helene Kjellander som driver Helenes 
hund träning som var mycket givande. Det var 8 hundar med mattar & husse 
som slöt upp och vi bodde på hälleberga b&b som är hundvänligt och trev-
ligt ställe. Denna helg kommer igen nästa vår och också nån gång i april/maj 
så anteckna detta så ni inte missar den. Medlemshelgen har också avverkats, 
och själv tycker jag den var så trevlig och allt flöt på, så klart blev det väl 
missar men allt kan ju bara bli ännu bättre då!! Det är väldigt mycket jobb 
med att få till en sån helg så nu kan vi njuta av en lite lugnare tid. Vi ska träna 
på som vanligt som jag sagt innan så ska Fiola starta i apellen i höst och Lilja 
ska börja träna fortsättningsklassen i rally så lat har man inte tid att vara!!

Ha en härlig höst alla / Marie
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Rapport från medlemshelgens lydnadstävling i Startklass

Lydnadstävlingen gick av stapeln på Lessebo brukshundklubbs övre fina 
plan. Domare var Susanne Gustavsson som var imponerad av våra islän-
ningar och deras förare. Domaren hade förväntat sig ett ständigt skällande 
men fick se många fina rundor istället. 
Resultat:
1. Marie Olsson Diljas Fagra Lilja           165,5 p
2. Marie Lindström  Diljas Fina Lysa              158,5 p
3. Sara Kumlin Diljas Frenja Aradis           151 p
4. Linda Fyhr Wadsteinas Joker           150 p
5. Jonny Idefelt Kolsholts Kilja           141 p
6. Pia Elldalen Nois Örk Ingvi           123 p
7. Jonny Idefelt Diljas Gosi Fagur           110 p
8. Maria Hübinette  Dreyras Hrafntinna           59 p
För att bli uppflyttad dvs kunna starta i klass 1 krävs 160 p. 
För godkänt resultat krävs 120 p.

Rapport från medlemshelgens rallylydnadstävling i 
Nybörjarklass

Domaren Gunnel Persson byggde sin bana tillsammans med sin medhjäl-
pare Ulla Karlsson på Lessebo brukshundklubbs fina övre plan. Det var 
en rejäl nybörjarbana som krävde sitt ekipage. Domaren hade noggrann 
genomgång med de tävlande och guidade både nybörjare och mer erfarna 
på ett helt tävlingslikt sätt. 
Resultat:
1. Sofie Lund Sweet ´n Louds Beyla           99 p
2. Eva Petersson Brytarspetzens Eros           87 p
3. Marie Lindström Diljas Fina Lysa        85 p
4. Linda Fyhr Wadsteinas Joker           84 p
5. Pia Elldalen Noir Örk Ingvi           77 p
6. Marie Olsson Diljas  Fagra Fiola           67 p
7. Marie Olsson Diljas Fagra Lilja           56 p
8. Sara Kumlin Diljas Frenja Aradis           41 p
9. Jonny Idefelt Kolsholts Kilja           39 p
10. Jonny Idefeldt Diljas Gosi Fagur           bryter
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11. Linda Fyhr Joy v Rogici  bryter
12. Hanne Jupén Istindras Eydis  bryter
För att bli godkänd i nybörjarklass krävs       70 p. 

Rapport från medlemshelgens agilitytävling 

Vi fick improvisera den här tävlingen. Vår anlitade domare fick motorhave-
ri på väg till tävlingarna och Maria Hübinette fick träda in i hennes ställe. 
Banan fick istället byggas av de tävlande på planen utanför klubbstugan. 
De tävlande körde banan två gånger och alla kunde konstatera att felfritt 
går före snabbhet, se nedan!
Resultat:
1. Eva Petersson Brytarspetzens Eros 30,3 30,9
2. Jonny Idefelt Diljas Gosi Fagur 55,5 1,00,0
3. Linda Fyhr   Wadsteinas Joker 25,3 5 fel
4. Marie Lindström   Diljas Fina Lysa 5 fel 5 fel
5. Pia Elldalen Nois Örk Ingvi 47,9 disk
6. Hanna Jupén Istindras Eydis  disk disk
7. Jonny Idefelt  Kolsholts Kilja disk  disk
Att bli diskad i agility är inte nåt konstigt. Det händer alla titt som tätt. 
Det viktiga är att man genomfört banan!

Medlemshelgens Allroundhund vanns av Brytarspetzens Eros med matte 
Eva Petersson.
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Resultat KM i Lydnad:

1:a  Marie Olsson - Diljas Fagra Lilja
2:a  Marie Lindström - Diljas Fina Lýsa
3:a  Sara Kumlin - Diljas Frenja Aradis

Med på bilden är också uppfödaren till alla tre hundarna, Ingbritt Sannel, 
Diljas Kennel.

Foto: Pia Elldalen 
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Resultat KM i Agility:

1:a  Eva Petersson - Brytarspezens Eros
2:a  Jonny Idefelt  - Kolsholt Kilja
3:a  Linda Fyhr  - Wadsteinas Joker

Foto: Pia Elldalen
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Resultat KM i Rallylydnad:

1:a  Sofie Lund -  Beyla
2:a  Eva Petersson - Brytarspetzens Eros
3:a  Marie Lindström - Diljas Fina Lýsa

Foto: Pia Elldalen
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Resultat KM i Vallning:

1:a  Marie Lindström - Diljas Fina Lýsa
2:a  Angerd Berndtson - Cirbizita's Aragon
3:a  Jonny Idefelt - Kolsholts Kilja

Foto: Pia Elldalen
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Utställningsresultat från medlemshelgen
Domare Tina Permo

BIR Diljas Bjarki Idunnsson
BIM Kolsholts Kilja
BIR-valp Keilafells Bangsi Arnsteinson
BIR-junior Vestanvindur Grimnir Ljúfson
BIM-junior Tildras Úlfabaunir Lendidottir
BIR-veteran Diljas Fina Lysa
BIR-senior Aslan
Vinnare Alla gillar olika Gáski

Bästa hanhundsklass
1. Diljas Bjarki Idunnsson
2. Vestanvindur Fengur Eimsson
3. Brytarspetzens Eros
4. Diljas Baldur Silfurgeisli

Bästa tikklass
1. Kolsholts Kilja
2. Istindras Eydis
3. Diljas Fagra Fiola
4. Diljas Fina Lysa

Bästa uppfödargrupp Kennel Vestanvindur
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Tildras kennel planerar valpar i början av 2020 mellan 

LD STARTKLASS LP1 RLDA RLDF RLDN 

Konungsbergets Lendi Askursson 

och 

 RLDF RLDN SEUCH Kolsholts Kilja 

 

 

Maria Hübinette 

tildras@telia.com 
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Foton från medlemshelgen i Lessebo 
På följande sidor finns foton på de flesta hundar som var på plats under 

medlemshelgen 1-4 augusti. 

 
BIR och BIS: Diljas Bjarki Idunnsson. BIM: SEUCH RLDN RLDF Kolsholts Kilja 

 
BIR-junior: Vestanvindur Gr mnir Ljúfson. BIM-junior Tildras Úlfabaunir Lendidottir i
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Aslan 

 
Beyla 

 
Brytarspetzens Eros 

 
Cirbizitas Aragorn 

 
Diljas Baldur Silfurgeisli 

 
Diljas Bjarki Idunnsson 

 
Diljas Fagra Fiola 

 
Diljas Fagra Lilja 

 
Diljas Fina Lysa 

 
Diljas Frenja Aradis  

Diljas Gosi Fagur 
 

Dreyras Drauma Starrad. 

 
Dreyras Hrafntinna 

 
Gáski 

 
Hraunbaejar Eir 
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Istindras Eydis 

 
Joy v Rogici 

 
Keilafells Bangsi Arnsteins. 

 
Kolsholts Kilja 

 
Konungsbergets Lendi A. 

 
Largos Zamur 

 
Listorps Álfdis 

 
Nois Örk Ingvi 

 
Skimras Kvika 

 
Svenska Engårdens Steina 

  
Sv. Engårdens Stokki 

 
Tildras Údi Lendison 

 
Tildras Úlfabaunir Lendid. 

 
Tildras Úlfur Lendison 

 
Vestanvindur Fagra Eimsd. 
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Vestanvindur Fengur E. 

 
Vestanvindur Flikka Eimsd. 

 
Vestanvindur Grimnir L-son 

 
Västergårdens Alisa 

 
Wadsteinas Joker 

 
Yssa 

 
 

 
1:a Bästa uppfödargrupp, med HP: Kennel Vestanvindurs 
 

 
2:a Bästa uppfödargrupp, med HP: Kennel Diljas 
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Varför har vi  ISIC?

Många av er som läser vår tidning har kanske inte så klar uppfattning 
om vad ISIC är. Har ni varit med några år så har ni haft möjlighet 
att läsa om mötet som sker varje år i oktober och kanske har ni sett 
ISIC:s hemsida och hittat till databasen där man kan hitta sin egen 
hund och väldigt många andra. Det blir fler och fler eftersom varje 
land lägger in sina hundar där. På ISIC:s hemsida kan man också läsa 
om vad som gjorts under årens lopp under dessa möten, var vi träffats 
och vad vi pratat om. Sedan några år finns också de olika ländernas 
årliga rapporter om tillståndet i rasen i respektive länder.
I år sker mötet på Island som vanligt sista helgen i oktober. Där kom-
mer många viktiga saker att diskuteras och deltagarna kommer att få 
höra en föreläsning av Pieter Oliehoek, en genetiker som har mycket 
kloka tankar om avel i små populationer, alltså små raser där det föds 
få valpar varje år.
Det är just för att en ras som vår behöver ses som en enhet alltså alla 
isländska fårhundar i alla olika länder utgör vår genetiska grund som 
vi har ISIC. Samarbete är nödvändigt.
ISIC har som mål att bevara en robust population av isländska får-
hundar så som den beskrivs i rasstandarden och detta skall vi göra 
genom att hedra rasens kulturella arv, att göra olika länders kunskap 
och lärdomar om rasen till gemensam kunskap. Vi skall ha en gemen-
sam databas med alla isländska fårhundar och gemensam statistik 
över hundarnas hälsa. Vi skall ha gemensam förståelse av våra hun-
dars mentalitet, vallningsförmåga, gårdshundsegenskaper, rastyp och 
utseende. Vi skall bevara och värna om den genetiska variationen.
Detta låter nog kanske högtravande och trist men är verkligen otroligt 
viktigt. Än så länge har vi lyckats hålla rasen frisk och sund och man 
ser inte skillnad på en amerikansk eller en norsk isländsk fårhund t ex. 
Samarbete kostar pengar och en del den avgift du som medlem be-
talar går till detta men det är väl använda pengar. Samarbetet mel-
lan länderna sker hela tiden och kollas av med mötet en gång om 
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året. Skulle något verkligt farligt inträffa i rasen, säg en sjukdom, så 
upptäcks den snabbt och uppfödare i olika länder kan hjälpas åt att 
stoppa den om den visar sig vara ärftlig. Genom samarbetet blir det 
också lättare att hitta så obesläktade individer som möjligt och där-
med minskar vi direkt risken att avla fram sjuka individer. Ju mindre 
släkt hundarna är dess bättre kan man undvika dubbla negativa egen-
skaper. Det är något som varje isländsk fårhundsägare förhoppnings-
vis har glädje av och får ett lång, friskt och glatt liv tillsammans med 
sin hund.

Allroundhunden Brytaspetzens Eros
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Tellusdream Falki och Blidur.
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Aslan 2006-04-22.

SEUCH 20090609 SV VV 2917, 2018, 2019

Svensk Veteranvinnare 2017, 2018, 2019 samt Dansk Veteranchampion 
2019



-24- -25-

Hur mår våra hundar i muskler, leder och skelett?

På medlemshelgen i Lessebo fick vi en intressant föreläsning av fysiote-
rapeuten Sophie Ericson. Det här är en liten enkel redovisning och egna 
reflexioner kring hennes råd och erfarenheter. Intresset var stort och alla 
deltagare lyssnade noga. Sophie hade en egen liten jycke med sig som 
demohund och den charmade alla.
Vanliga problem i rörelseapparaten hos våra hundar är störningar i rygg 
och nacke, muskelskador, sträckningar, mjukdelsskador och hältor. Hun-
darna reagerar på olika sätt. Dom är stela när dom reser sig, vill inte hoppa 
in i bilen eller har svårt att gå i trappor. Dom får svårt att hoppa eller krypa 
vid träning, visar hälta, blir stressade eller okoncentrerade och kan få hu-
mörförändringar. En fysioterapeut behandlar hunden med ex.vis stretching, 
massage, vibrationsplatta eller laser och ger råd om egenbehandling.
De hundar som är mest frekventerade hos fysioterapeuten är border collie 
och schäfer och andra hundar i hård träning och tävling. Lydnad, där hun-
den går i en ganska onaturlig position ensidigt till vänster är påfrestande 
för nacke och rygg. En schäfer i högre bruksklass som ska galoppera i full 
fart och tvärstanna så att grästorvorna ryker, skadar ofta tår och ligament. 
Hundar i agilitysporten rusar i full fart, svänger tvärt och klättrar snabbt, 
vilket anstränger muskler och leder.  Men även andra hundar kan behöva 
behandling, om inte så med stigande ålder. Även häftig lek med andra 
hundar, kamptrasor eller bollkastning kan rendera besök hos hundsjukgym-
nasten.  Vid ryggproblem får hundarna ofta en krum rygg och vid nackpro-
blem håller dom huvudet lågt.
Vi kan förebygga mycket av detta och dessutom förbättra hundens presta-
tion genom att värma upp den på rätt sätt. Vid riktig uppvärmning öppnas 
hjärta och blodkärl så att genomblödningen i musklerna ökar och hunden 
blir förberedd och så snabb som möjligt. Dessutom ökar skyddsreflexerna 
och därmed minskar skaderisken. Även inför utställningar bör hunden 
värmas upp för att presentera sina gångarter på rätt sätt. Uppvärmning sker 
med fördel i galopp för att mjuka upp ryggraden. Att använda sig av inkall-
ning är ett sätt. Ojämn träning är det värsta för hunden. Kontinuitet är A 
och O. Efter ett hårt träningspass bildas mjölksyra i musklerna som måste 
arbetas bort via joggning för att förhindra stelhet. Vätskebrist är den van-
ligaste orsaken till sträckning. Det kan förebyggas dagen innan genom att 
ge vätskeersättning, eventuellt  melon eller gurka. Hyperaktiva , skällande 
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hundar förlorar mer vätska. Varma hundar kyls bäst av genom att stå med 
tassarna i vatten. Tänk på att underlaget hunden jobbar på har stor bety-
delse, jämför asfalt med gräs t.ex.
 Att skritta av sin hund på ett riktigt sätt efter ett hårt träningspass sänker 
negativ stress och slappnar av stressade muskler. Kan vara lite svårt att 
åstadkomma med mindre hundar eftersom de gärna travar istället. Man får 
öva på en avslappnad skritt med långa vägvinnande steg, jämför med rid-
hästar. Pilatesbollen håller koncentrationen hög och tränar småmusklerna 
som bromsar hunden. De stora musklerna för hunden framåt. 
Sophie talade också om olika typer av hundar. Till exempel den musku-
lösa, energiska träningsvilliga hunden med högt självförtroende som aldrig 
blir trött och som har en hög smärttröskel. Den har därmed hög skaderisk. 
Motsatsen är den tystlåtna, gracila, blyga och lättknäckta hunden som lätt 
går upp i stress och har låg smärttröskel. Alla varianter här emellan finns 
naturligtvis. Kanske passar våra islänningar i den gruppen som Sophie be-
skrev som sociala, självständiga, med hög intelligens som tänker själva. De 
älskar mat, är lite lata och tröttnar lätt. Men med rätt motivation blir dessa 
individer de bästa – eller hur ……
Kajsa Walberg
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Vallning
I skrivandets stund är det augusti och vi har haft vår medlemshelg med olika aktiviteter. 
Bland annat vallning.
På torsdagen var det träningsdag för dem som ville prova på att starta i KM i vallning på 
fredagen. I år var vi hos Hans och Susanne Rosenlund i Gislatorp utanför Orrefors. Hans 
som till vardags arbetar med och tränar Border collies fick en dag full av glatt skällande 
islänningar att vara instruktör för. Hans har lite tidigare erfarenhet av vår ras och så hjälp-
tes vi åt med att förklara hur våra hundar arbetar. 
Det var f yra ekipage som siktade på KM och tränade inför detta men så fick vi lite extra 
hundar som fick passa på att få lite träning på andra får än dem därhemma. En mycket 
lärorik dag för oss alla vågar jag nog påstå. Själv var jag i alla fall full av tankar och tips 
på hur jag kan träna vidare på hemmaplan.
På fredagen gick KM av stapeln och det blev fyra startande. I år gick vi tillbaka till att 
tillåta att ha lina på sin hund under tävlingen. Alla valde att ha det då det kändes som det 
bästa för att få koll på hundens fart och riktning kring fåren. 
På fredagen hade vi också prova på vallning i stället för ett inofficiellt anlagstest. Det blev 
några hundar som fick prova på, eller som efter en längre tids uppehåll i vallträningen 
fick en nystart.  Vi hade också en hel del publik som kom för att titta och heja på de som 
tävlade eller provade på. Så roligt att man tar sig ut till fårgårdar en bit ifrån klubbområdet 
där resten av tävlingarna sker för att titta på vallningen. På det hela taget en härlig och 
inspirerande dag som även bjöd på ett vackert väder.
Klubbmästare blev Marie Lindström med Flisa på 52p, på andra plats Angerd Berntsson 
med Aragorn på 50 p, på tredje plats kom Jonny Idefelt med Kilja på 48 p och på fjärde 
plats kom Maria Hubinette med Hraffa på 46 p. Ett jämt resultat i år. I den klass vi hade 
var maxpoängen 75 om man hade hunden i lina och 100 om den arbetade lös. Så får man 
poängavdrag vid fel som uppstår. T.ex. om inte alla fåren går genom ett grindhål eller att 
fåren vänder om och behöver hämtas upp igen. Alla valde vi att ha hunden i lina då fåren 
inte var så vana vid kroppsvallande hundar utan Border collie och kändes lite flyktiga för 
oss. 
För övrigt inom vallningen så har 6 hundar startat på officiellt vallanlagstest under våren. 
Vilka dessa hundar är kan du se på hemsidan om du går in på sidan för vallning och 
klickar på anlagstest 2019. Men vill du se resultaten så finns de på SKKs Hunddatabas.
I höst planerar vi för en helg med vallning ute hos Louise Westerberg på Ormön i Rosla-
gens skärgård utanför Östhammar.  Datum kommer på hemsidan då det är fastställt. Men 
en helg i september är det tänkt.
Till våren blir det ett nytt tillfälle den 18 – 19 april för träning hos Ann Awes utanför Mull-
sjö. Här har vi också tänkt satsa på ett officiellt anlagstest. Men mer information kommer 
på hemsidan och i nästa nummer av tidningen. Men en blänkare om datum och preliminärt 
upplägg finns med i detta nummer.

Mvh
Vallningskommittèn, Marie Lindström
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FCI officiellt vallanlagstest  

 

Ett officiellt vallanlagstest är alltid arrangerat av Svenska Kroppsvallarklubben 
SvKV. En rasklubb kan stå som teknisk utförare genom att ansöka hos SvKV om 
att anordna ett test och som rasklubb själva boka anlagstestare och gård där 
testet kan hållas. Man kan också anlita SvKV för att få hjälp med detta om man 
som rasklubb inte själv har dessa kontakter.  

Testet är indelat i två delar. Först en social. Föraren ska agera utifrån 
testledarens instruktioner. Hunden skall visa att den kan vistas bland människor 
och hundar, att den är tillräckligt följsam med sin förare, att den klarar lite olika 
störningar med ljud och underlag. Den ska också klara att någon främmande 
person läser av chippet. Det hela kan liknas vid ett förenklat BPH. 

De flesta hundar i Sverige klarar denna del bra då de ofta är vana vid att bli 
hanterade. Men i Europa kan det se ut på annat vis med vallhundar som lever 
på gårdar och sällan vistas ute bland andra människor och hundar. Man vill då 
se att hunden kan klara detta. Inte minst viktigt om man vill ge sig ut på 
tävlingar och vallprov med sin hund. 

Hunden måste få godkänt på den sociala delen för att få gå vidare till själva 
vallningsdelen. 

Här ska hund och förare agera utifrån testledarens instruktioner runt en fålla 
med får. Man startar utanför fållan med några moment och om anlagstestaren 
säger till så kan hunden även testas inne i fållan med fåren.  

För att illustrera hur hela testet går till har vi ett bildsatt vallanlagstest. 

 

 

 

 

 

Dreyras Hrafntinna väntar på sin tur att få valla
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  SOCIAL DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             1. Chippavläsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             2. Mingla bland människor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3. Gå på annat underlag, kan vara genom  

 ett hinder. Ljudtest utförs under den        
sociala  delen. Ett prassel från en påse 
t.ex. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Inkallning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Följsamhet. Inget exakt fotgående  
krävs. Bara att hunden följer med. 
 
 

 
 
6. Mingel med andra hundar. Man 
Går en Zick Zack bana. 
 
 
 
 
 

          

  VALLNINGSDEL 
 

 
 
         1. Gå runt på utsidan av fållan. Hunden  
             Skall vara kopplad.  
 

 
 
         2. Starta på en punkt 50 m från fållan. 
             Gå mot fållan. Hunden skall släppas lös 
             någon gång under promenaden mot 
            fållan på testledarens Instruktion.  
 

 
 3. Gå runt på utsidan av fållan med lös 
hund. 
Följ testledarens instruktioner hur du ska 
gå. Man tittar om hunden försöker ta sig 
mitt emot föraren på andra sidan fåren. 
S.k. balans.  
Visar hunden tillräckligt intresse för fåren 
redan utanför fållan behöver den inte 
alltid tas in i fållan. 

 
 
 

 
 

 4. Om anlagstestaren bedömer att hunden     
behöver tas in i fållan för att anlagen skall 
kunna bedömas sker detta först genom att 
endast föraren går in. Hunden jobbar då 
fortsatt utanför fållan. 
Om detta inte räcker tas hunden in i koppel. 

 

 
 

 5. Utifrån anlagstestarens bedömning kan 
hunden släppas lös för att man ska kunna 
göra en bedömning. Detta kan endast göras 
om man bedömt att hunden är säker för 
fåren av djurskyddsskäl. 

 
Hunden skall uppvisa intresse, en fin känsla 
för fåren samt en vilja att balansera. D.v.s. att 
söka sig mitt emot sin förare på andra sidan 
fåren. Detta är grunden i vallning enligt FCI 
traditionell stil. 
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Bettan minns…

Annandag pingst 1995 då tre uppfödare inbjudit till en träff kring isländsk 
fårhund. De tre, Ami Rooth, Lillemor Kullman och Gunnel Malm hade 
lyckats bjuda in en av rasens eldsjälar och räddare från Island. Sigridur 
Petursdottir kom tillsammans med sin ”lärling” Stefania Sigurdardottir till 
de cirka 60 hundar och deras ägare som samlats vid Gimgöl.
Sigridur uppträdde inte som domare men gjorde en slags beskrivning av 
hundarna hon fick se och berättade också om sina tankar om rasen. Hon var 
ju intresserad att se hur vi förvaltat de hundar som kommit till Sverige och 
hur de nya hundar som fötts hos oss såg ut och uppförde sig. När hon själv 
en gång började intressera sig för rasen på Island fanns bara ett fåtal hundar 
kvar så hennes arbete har varit avgörande för bevarandet av rasen. Hon har 
inte varit ensam om det arbetet men mycket viktig och pådrivande. 
Bettan minns att Sigridur verkade rätt nöjd med det avelsarbete som be-
drivits i Sverige, naturligtvis blev hon också stolt när hennes dotters hund, 
Iskristallens Spoi fick uppskattande ord bl a för sin vackra päls.
Deltagarna fick visa upp sina hundar och hon gav muntlig bedömning om 
dem. Sigridur gav också sin åsikt och råd om vad uppfödarna skulle tänka 
på och sträva efter i framtiden, vikten av att behålla den rätta pälsen och 
den rätta mentaliteten t ex. Pälsen fick inte bli för mjuk utan täckhåren ska 
kännas sträva och pälsen vara vattentät med bra underull och hunden skall 
vara sällskaplig, vänlig, snäll och lättfostrad men aktiv till sin natur.
Några passade också på att försöka få Sigridur att kommentera stamtavlor 
som fanns och tagits med men där vissa fält var tomma. Det var en härlig 
syn att se stamtavlorna utlagda på gräset och stenar på för att de inte skulle 
blåsa bort medan man med gemensamma krafter försökte tyda innehållet.
Dagen finns i Bettans minne som en trevlig och lärorik dag med en god och 
vänskaplig stämning. Bettan tyckte det var roligt och många nya bekant-
skaper fick hon. Bilderna visar vad som stod i tidningen Folket 6 juni 1995 
och dessutom är några bilder från Bettans egen kamera.
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