Sámur
BLAÐ HUNDARÆKTARFÉLAGS ÍSLANDS

3. tbl. 48. árg. desember 2017 · verð 999.- kr.

VIÐ ÓSKUM YKKUR GLEÐILEGRA JÓLA
OG FARSÆLDAR Á KOMANDI ÁRI

2 · Sámur 3. tbl. 48. árg. desember 2017

Frá ritstjóra
Stjórn HRFÍ
Formaður:
Herdís Hallmarsdóttir
Varaformaður:
Daníel Örn Hinriksson
Stjórn:
Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Pétur Alan Guðmundsson
Þorsteinn Thorsteinson
Vara stjórn:
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Viktoría Jensdóttir
Ábyrgðarmenn:
Guðný Isaksen
Herdís Hallmarsdóttir
Ritstjóri:
Klara Símonardóttir
Ritnefnd:
Alexandra Björg Eyþórsdóttir
Anja Björg Kristinsdóttir
Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Ásta María Karlsdóttir
Bjarnheiður Erlendsdóttir
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Heiðrún Finnsdóttir
Inga Björk Gunnarsdóttir
Jóhanna Reykjalín
Svava Björk Ásgeirsdóttir
Prófarkalestur:
Bjarnheiður Erlendsdóttir
Klara Símonardóttir
Svava Björk Ásgeirsdóttir

Í þessu tölublaði segir Sigrún Guðlaugardóttir frá því þegar hún fór með hundinn sinn í
skólaheimsóknir til þess að fræða börn um hunda og hvernig best væri að umgangast þá. Sigrún fór
í þessa vinnu að eigin frumkvæði, hún var ekki skipulögð á vegum félagsins heldur var þar á ferð
hundaeigandi sem sá vandamál í nærumhverfi sínu og gerði eitthvað í því að bæta ástandið. Mig
langar í þessum pistli að hvetja félagsmenn og aðra lesendur til þess að fara að fordæmi Sigrúnar.
Of oft bíður fólk eftir því að félagið leysi öll vandamál og jafnvel er ekki beðið með mikilli þolinmæði
en félagið er einfaldlega félagsmenn. Stjórn félagsins er skipuð örfáum sjálfboðaliðum sem þurfa
eiga við fjölmörg málefni, skrifstofa félagsins er skipuð örfáum starfsmönnum sem sinna daglegu
starfi. Það er því undir okkur félagsmönnum komið að sýna frumkvæði og að vinna að bættri
hundamenningu á Íslandi. En þá segja margir, „mig langar að gera eitthvað en ég veit bara ekki
hvað!“.
Spurningin er þá hvað finnst þér helst að hundamenningu á Íslandi og hvernig getur þú sem
einstaklingur komið fram breytingum?
Ef þú vilt að aðgengi hunda að almenningsrýmum verði bætt er t.d. hægt að hafa samband við
þingmenn, borgar- og bæjarfulltrúa í þínu sveitarfélagi og koma þessari skoðun á framfæri.
Ef þér finnst hundaskítur atriði sem þarf sérstaklega að tækla, tíndu þá upp aukalega í göngutúrum
eða skipuleggðu skítatínslugöngur í hverfinu þínu.
Finnst þér nauðsynlegt að börn fái meiri fræðslu um hvernig er best að umgangast hunda, hafðu
þá samband við skrifstofu HRFÍ, fáðu Sámur komdu bæklinga og fáðu að standa fyrir fræðslu í skóla
nálægt þér, gættu þess bara að ef þú ferð með hund með þoli hundurinn sannarlega það áreiti sem
í slíkri heimsókn felst.
Finnst þér þörf á meiri fræðslu fyrir ræktendur eða nýja félagsmenn, stattu þá fyrir jafningjafræðslu
þar sem ræktendur geta kennt hverjum öðrum eða fáðu sérfræðing til að halda fyrirlestur.
Óendanlegur fjöldi möguleika er í boði um hvernig þú sem einstaklingur getur stuðlað að bættri
hundamenningu á Íslandi og er ekki úr vegi að hvetja sem flesta lesendur til að setja sér það að
nýársmarkmiði.
Ritstjóri og ritnefnd Sáms þakka af alhug öllum þeim aðilum sem komu að útgáfu blaðsins fyrir
aðstoðina. Ef ekki væri fyrir gífurlegan fjölda sjálfboðaliða væri tæplega hægt að halda úti jafn
öflugu félagsblaði. Ef lesendur hafa hugmynd að efni eða áhuga á að senda inn greinar má senda
línu á samur@hrfi.is

Klara Símonardóttir, ritstjóri.
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IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER
tveimur öldum var hún ekki samþykkt
af írska hundaræktarfélaginu fyrr en
árið 1937 og breska árið 1943. Í dag eru
wheaten hundarnir enn alhliða hundar og
notaðir meðal annars í hlýðni, hundafimi,
spor, hjálpar- og sálfræðimeðferðum.

Höfundur: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir

UPPRUNI
Eins og nafnið gefur til kynna á tegundin
uppruna í Írlandi fyrir meira en tvö
hundruð árum. Wheaten var ræktaður
sem alhliða sveitahundur þar sem skyldur
hans voru meðal annars að smala, horfa
á og gæta búfjár, veiða og drepa meindýr.
Þrátt fyrir að tegundin varð til fyrir rúmum
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SKAPGERÐ
Irish soft coated wheaten terrier er mjög
lífsglöð tegund að eðlisfari. Ofboðslega
leikglaðir og ástríkir hundar sem njóta sín
hvergi betur en í samvistum við eiganda
sinn enda eru þeir mjög húsbóndahollir.
Það eru ávallt góðar móttökur á heimili
wheaten terriera hvort sem þú ert að
koma heim eftir langan dag eða eftir stutt
hopp út með ruslið. Hundarnir eru með
mjög jafnt geðslag og skemmtilegt er að
þjálfa þá og henta þeir því vel í ýmsa vinnu
þar sem þeir eru alltaf á tánum, tilbúnir í
meira. Þeir eru einnig almennt barngóðir
en líkt og með allar tegundir þarf að
kenna þeim að umgangast börn, sem og
að kenna börnum að umgangast hunda.

Terrierinn er ákveðinn og verjandi en aldrei
árásargjarn.
ÚTLIT, UMHIRÐA OG SÉRKENNI
Sérkenni Wheaten hundanna er feldurinn.
Feldurinn á að falla eðlilega í náttúrulegum
lausum krullum í hreinum „hveitilit.”
Hárunum er haldið töluvert löngum og
eru mótuð með skæraklippingu, hins
vegar er skegginu leyft að vaxa lengra.
Tegundin fer ekki úr hárum og lyktar
ekki þegar umhirðan er góð. Til þess að
halda feldinum í góðu standi er mikilvægt
að baða þá reglulega og einnig greiða
vel í gegnum allan feldinn til þess að
halda honum flækjulausum og hreinum.
Erfiðasta tímabilið í feldumhirðu er frá 8 til
24 mánaða aldurs þegar hvolpafeldurinn er
að breytast í fullorðinsfeld. En ekki er nóg
að hugsa einungis um feldinn heldur þarf
einnig að hugsa vel um tennurnar sem og
neglurnar, líkt og með allar hundategundir.
Hundarnir eru nokkuð orkumiklir og þurfa
því góða hreyfingu daglega.

Almennar upplýsingar
um tegundina

Þyngd:
Rakkar 18-20,5 kg. Tíkur aðeins léttari
Hæð á herðarkamb:
Rakkar 46-48 cm. Tíkur aðeins minni.
Litur:
„Hveitilitur”–ljós og upp í gylltan eða
rauðan litblæ.
Meðal lífaldur: 12-15 ár.
Tegundahópur: 3 - Terrier.

PÖSSUM HUNDINN ÞINN
EINS LENGI OG ÞÉR HENTAR!
Hlýleg og góð þjónusta
Náttúrulegt umhverfi í sveit

Sér inni- og útistía
Staðsett 4 km. frá Selfossi

SÍMI 482 1030 og 482 1031 GSM 894 0485 og 864 1943
www.simnet.is/hundahotel

Tíbet Spaniel
Auður Valgeirsdóttir
S: 691-1953

Viðburðir á vegum
Ungmennadeildar
Ungmennadeildin stendur fyrir margs
konar viðburðum fyrir ungmennin í
félaginu sem og aðra meðlimi. Stærstu
viðburðir deildarinnar eru meðal annars
sýningaþjálfanirnar, sem er fyrir alla
félagsmenn HRFÍ, og hafa þær ávallt verið
mjög vel sóttar.

Ungmennadeild HRFÍ
Ungmennadeild HRFÍ er deild innan Hundaræktarfélags Íslands sem heldur utan
um barna- og unglingastarf félagsins. Deildin var stofnuð árið 2001, meðal annars
af Ástu Maríu Guðbergsdóttur, Svövu Arnórsdóttur, Steinunni Þóru Sigurðardóttur
og Auði Sif Sigurgeirsdóttur sem var jafnframt fyrsti formaður deildarinnar. Deildin
stendur fyrir alls kyns viðburðum yfir árið. Stærstu viðburðir deildarinnar eru
sýningaþjálfanir og „Dagur Ungmennadeildar“ sem hefur verið haldinn hátíðlegur
tvisvar sinnum á ári. Loks stendur deildin fyrir öðrum viðburðum reglulega yfir árið,
svo sem ýmiss konar námskeiðum og samkomum.

Keppni ungra sýnenda
Keppni ungra sýnenda er keppni fyrir
ungmenni á aldrinum 10-17 ára og skiptist
hún í tvo aldurshópa, yngri flokk sem er
fyrir krakka á aldrinum 10-12 ára og eldri
flokk fyrir 13-17 ára. Keppt er í flokki
ungra sýnenda um allan heim. Erlendis
keppa krakkar í ungum sýnendum að
jafnaði einu sinni í mánuði eða jafnvel
oftar. Þrátt fyrir að íslenskum ungmennum
gefist aðeins tækifæri til að keppa fjórum
til fimm sinnum á ári hafa þau verið
meðal þeirra bestu í heiminum. Íslenskir
ungir sýnendur hafa meðal annars
náð verðlaunasætum á Crufts, sem er
stærsta sýning í heimi, Evrópusýningunni

og Nordic Winner-sýningunum.
Í ungum sýnendum er hæfni sýnandans
til þess að sýna hund dæmd. Dómarinn
skoðar hvernig hann stillir hundinum upp,
hvort hann hreyfi hann á réttum hraða,
hvort sýnandinn þekki tegundina sem
hann er að sýna og síðast en ekki síst
hvernig sambandið er á milli hunds og
sýnanda. Markmiðið með keppni ungra
sýnenda er að þjálfa góða sýnendur
fyrir framtíðina þar sem góður sýnandi
bæði auðveldar dómaranum starf sitt
og sér til þess að hundurinn sýni sínar
bestu hliðar í dómi. Ungmennin eru svo
sannarlega framtíð sportsins.

„Dagur Ungmennadeildar“ er tiltölulega
nýlegur viðburður en haldið hefur verið
upp á þennan dag tvisvar á ári síðastliðin
ár. Dagurinn hefur vakið mikla lukku og allt
að 90 sýnendur á öllum aldri tekið þátt.
Börn frá þriggja ára aldri fá þar tækifæri
til að stíga sín fyrstu skref í hringnum og
sýna hæfileika sína en einnig fá „gamlir“
sýnendur að taka þátt í svokölluðum
fullorðinsflokkum sem er fyrir átján ára og
eldri. Einnig er boðið upp á hefðbundna
flokka ungra sýnenda. Þessir dagar eru svo
sannarlega komnir til að vera.
Stjórn Ungmennadeildar hefur flutt inn
dómara fyrir keppni ungra sýnenda sem
eru svokallaðir „sérfræðingar“ í sportinu
en yfirleitt eru það „gamlir“ ungir sýnendur
sem hafa náð langt í ferli sínum. Þessir
dómarar hafa oft haldið námskeið fyrir
krakkana eftir keppni sem er ómetanlegt til
þess að bæta í reynslubankann.
Framtíðarplön deildarinnar
Margt er á könnunni þessa dagana en
markmið deildarinnar er að reyna að
stækka áhugasvið ungmennanna þegar
kemur að hundum. Gaman er fyrir þau að
fá tækifæri til að vinna með hundunum
sínum á fleiri sviðum en sýningarhringnum.
Deildin stefnir að því að bjóða upp á ýmis
námskeið, líkt og hundafimi, rallý-hlýðni
og fleira. Nýlega var haldið snyrtinámskeið
í samstarfi við Dekurdýr sem lukkaðist
vel og er stefnan að bjóða upp á fleira
sambærilegt.
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Kírópraktík
Silja Unnarsdóttir er dýralæknir að mennt og með framhaldsmenntun í kírópraktík fyrir dýr. Silja starfar á
Dýralæknamiðstöðinni í Grafarholti. Hún hefur verið að nýta sína sérhæfni í vinnu með hundum og Sámur fékk
að fræðast meira um þetta merkilega meðferðarform.

Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir

Hvað er Kírópraktík?
Kírópraktík,eða hnykkingar, er
meðhöndlunarform þar sem notast er
við hendur til að þreifa og finna skerta
hreyfigetu liða. Kírópraktík er blítt
meðferðarform sem stuðlar að bættri
frammistöðu, velferð og vellíðan dýrsins.
Þessi meðferð einblínir á heilsu og
varðveislu taugakerfis og stoðkerfis með
því að passa upp á eðlilega hreyfigetu
í öllum liðum í hrygg og mjaðmagrind.
Hundurinn er þreifaður gaumgæfilega til
þess að finna sársauka í sinafestingum,
vöðvakerfi, liða- og stoðkerfi. Öll liðamót
í mjaðmagrind, hrygg, hálsi, hnakka,
kjálka og fótum eru könnuð vandlega
með sérstökum þreifihreyfingum í leit að
læstum liðum eða liðum með minnkaða
hreyfigetu.
Af hverju ákvaðstu að læra
að hnykkja?
„Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á
hreyfingum dýra. Ég er búin að fylgjast
með hrossum hreyfa sig síðan ég var
barn þar sem fótaburður, taktur, skref
og burður á gangi skiptir öllu máli. Með
aldrinum og auknum áhuga mínum á
hundaþjálfun yfirfærðist þetta sjálfkrafa
yfir á hundana. Það lá því mjög beint
við þegar ég lauk námi í dýralækningum
við Háskólann í Kaupmannahöfn að
skoða hvað var í boði á þessu sviði og
framhaldsnám við International Academy
of Veterinary Chiropractic var auðvelt val“.
Áhugi Silju liggur mjög á sviði
íþróttadýralækninga og mikilvægi þess
að dýr geti hreyft sig almennilega og vel.
„Það er mjög þekkt á meðal þeirra sem
stunda hundasport af ýmsu tagi að láta
dýrakírópraktora fara yfir hundana sína
reglulega og í sumum tilfellum eru t.d.
dýralæknir, sjúkraþjálfari og kírópraktor
hluti af landsliðum landa sem jafnvel fylgja
keppnisliðum á stór mót, t.d. í hundafimi
og öðru hundasporti“.
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Fyrir hverja er þetta nám?
„Til að mega fara í þetta nám, kírópraktík
fyrir dýr, þarf maður annars vegar að vera
útskrifaður dýralæknir eða útskrifaður
doktor í kírópraktík. Það er því ekki
auðvelt né sjálfgefið að fólk leggi fyrir sig
að læra þetta. Þegar ég lauk náminu fyrir
tveimur árum síðan voru tveir dýralæknar
á landinu með þessa menntun en báðir
starfa úti á landi og vinna mest megnis
eða einvörðungu með hross. Ég er fyrst til
þess að bjóða upp á þessa meðhöndlun
fyrir hunda og smádýr og tvinna þetta
inn í almenna meðhöndlun á dýrum
á smádýraspítölum. Þetta hefur gefist
mjög vel og margir jafnvel fengið úrlausn
vandamála bara með meðhöndlun“.

Hverjum gagnast kírópraktík?
„Í raun hafa allir gott af því að láta tékka
á sér, bæði dýr og menn, en flestir sem
hafa komið til mín hafa komið vegna
óútskýranlegra verkja eða eymsla,
langvarandi helti, sjáanlegrar kryppu
á baki eða merkjanlegs ójafnvægis í
hrygg. Einnig hef ég fengið töluvert af
bæði vinnuhundum, sýningarhundum
og keppnishestum í tékk ef eigendum
finnst þeir ekki alveg eins og þeir eiga að
sér að vera eða ekki að afkasta eins og
væntingar hafa verið til“. Silja segir það
geta skipt sköpum fyrir dýrin að grípa
snemma inn í ef þau eru farin að misbeita
sér vegna áverka eða verkja. „Hundur í
vexti sem beitir sér rangt sökum verkja
getur verið merkilega fljótur að stífna í
öxlum, fá kryppu á bakið og verða beinn
í framvinklum, og röng líkamsbeiting hjá
hundum getur valdið nánast óafturkræfum
skaða á byggingu og burði. Þekkt einkenni
eru kalkanir í baki á álagspunktum þar
sem hryggurinn liggur undir auknu álagi
vegna læsinga í öðrum hryggjarliðum.
Það sama á við um hunda sem eru með
mjaðmalos og olnbogalos, þeir eru mjög
gjarnir á að misbeita sér og valda verkjum
og vandræðum í baki. Silja segir að margir
af hennar reglulegu kúnnum séu einmitt
hundar sem koma vegna gigtarverkja, og
koma eigendurnir með þá þegar þeir taka
eftir því að hundinum er farið að líða illa.
„Meðhöndlunin hefur einnig virkað mjög
vel þegar fléttað er inn í hana sjúkraþjálfun
og nuddi, allt eftir því hvað á við í hverju
tilfelli fyrir sig“.
Við báðum Silju um að deila
með okkur einni reynslusögu
þar sem kírópraktíkin hefur
veri að skila árangri.
„Siberian Husky hundurinn Fálki sem
tilheyrir vinkonu minni, Kolbrúni Örnu
dýrahjúkrunarfræðingi, er gott dæmi. Við
Kolbrún erum mjög eins þenkjandi og var
hún mjög spennt að leyfa mér að komast í
hundana sína þegar ég var að ljúka náminu.

Það vildi svo til að allt í einu var ungi innflutti
rakkinn hennar, Fálki, farinn að misbeita sér mjög
illa rétt um árs gamall og það var byrjað að hafa
áhrif á hreyfingar og byggingu. Hún kom því með
hann í heimsókn til mín og við skoðuðum hann
allan mjög gaumgæfilega. Grunn vandamálið
reyndist vera sködduð tá sem eigandinn náði að
rekja aftur til þess að hann hafi náð að skaða sig
í lausahlaupi í hrauni ekki löngu eftir komuna
til landsins. Í hrauninu vældi hann skyndilega,
haltraði nokkur skref og hélt svo áfram leið sinni
eins og ekkert hefði í skorist. Eigandinn tók eftir
þessu en pældi ekkert sérstaklega mikið meira
í því fyrr en við fórum að skoða hann. Hann var
röntgenmyndaður á fætinum þar sem fannst
kölkun í liðbandi sem staðfesti greininguna.
Fálki var meðhöndlaður með hvíld, kírópraktík,
verkjalyfjum og sjúkraþjálfun og þjálfun, og
árangurinn lét ekki á sér standa. „Við fyrstu
skoðun hafði hann verið mjög aumur í lend, stífur
í brjóstkassa og herðablöðum því hann hafði verið
að hlífa fætinum. Það sást strax mikill munur á
honum eftir fyrstu meðhöndlun, hann hreyfði sig
allur mun betur og losaði um herðarnar. Hann
kom svo nokkuð reglulega eftir þetta og kemur
í tékk núna þegar eigandanum finnst hann ekki
vera að hreyfa alveg eins og hann á að sér að
gera. Hann hleypur núna léttilega upp og niður
fjöll með eiganda sínum og hefur árangur hans
í dráttarkeppnum og sýningum ekki látið á sér
standa“. Fálki tók þátt í öllum fimm bikejöring
keppnum sumarsins og náði fimm sinnum 1.sæti,
nú síðast Íslandsmeistari í 10 km bikejöring. Hann
hefur enn fremur unnið til fjölda sýningartitla
( ISCh, C.I.B. RW-16, RW-17) og varð annar besti
hundur sýningar á Reykjavík Winner sýningu HRFÍ
í sumar.
Við þökkum Silju kærlega fyrir að gefa sér tíma í
að fræða okkur aðeins um kírópraktík og óskum
henni góðs gengis áfram í sínu starfi.
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Mjóhundadeild
Mjóhundar eru fótfráustu hundategundirnar og teljast raunar
með hraðskreiðustu skepnum í dýraríkinu öllu, enda geta sumar
mjóhundategundir náð allt að sjötíu km. hraða. Þeir hafa líka mun betra
auga fyrir hreyfingu en aðrir hundar, en líkt og enska heitið „sighthound“
gefur til kynna þá nota þeir sjónina til að veiða.
Mjóhundadeild Hundaræktarfélags
Íslands var stofnuð árið 2007 og
fagnar því tíu ára afmæli sínu um
þessar mundir. Árið sem deildin var
stofnuð voru fjórar tegundir mjóhunda
skráðar hjá Hundaræktarfélaginu,
þó svo að mjóhundar hafi tekið þátt
í sýningum félagsins fyrir þann tíma.
Mjóhundategundum hefur ekki fjölgað
mikið á landinu á þeim tíu árum sem liðin
eru frá stofnun deildarinnar, en þó hafa
bæst við bæði skoskur hjartarhundur og
borzoi komið aftur.

DUGLEGIR AÐ TAKA ÞÁTT Í
SÝNINGUM
Mjóhundategundum hefur fjölgað fyrir
alvöru frá árinu 2001 og hafa nú fest sig
í sessi í hundaflóru Íslands. Algengasta
mjóhundategundin hér á landi er whippet,
en öllu færri afghan- og salukihundar eru
á landinu enda hafa ræktendur þeirra
tegunda verið duglegir að senda hvolpa
frá sér utan. Enn sem komið er hefur

Í dag tilheyra sex mjóhundategundir
Mjóhundadeildinni; það eru whippet,
saluki, afghan, írskur úlfhundur,
hjartarhundur og nú síðast borzoi, sem
bættist í íslensku mjóhundaflóruna á
síðasta ári.

Whippet hvolpur.

Frá stofnun hefur deildin staðið
vörð um ræktun og heilbrigði þeirra
mjóhundategunda sem fluttar hafa
verið til landsins. Innflutningur á
ræktunardýrum hefur verið nokkur alveg
frá upphafi. Verulega hefur fjölgað í þeim
hópi hin síðari ár og eru nokkur dæmi
þess að ræktunardýr hafi verið lánuð
sérstaklega hingað til lands til að styrkja þá
mjóhundastofna sem hér eru.
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Afghan Hound.

Whippet á hlaupum.

Whippet

Borzoi

Saluki

Afghan hound

Skoskur
hjartarhundur

Írskur
úlfhundur

ekki verið ræktað undan írskum úlfhundi,
hjartarhundi né hefur aftur verið ræktað
undan borzoihundi.

er ræktaður hér á Íslandi af Valgerði
Júlíusdóttur (eigandi Valdís Vignisdóttir)
fékk þann titil.

Mjóhundaeigendur hafa verið duglegir að
taka þátt í sýningum Hundaræktarfélagsins
og eru hlutfallslega margir mjóhundar á
meðal þátttakenda í sýningunum, sé horft
til þess hversu fáir þeir á landinu. Þá má
geta þess að mjóhundar hafa oft verið
í efstu fjórum sætunum við val á besta
hundi sýningar.

Mjóhundadeildin hefur enn fremur
verðlaunað sérstaklega stigahæsta
mjóhundinn ár hvert og fær eigandi hans
til varðveislu sérstaka verðlaunastyttu sem
Margrét Nílsdóttir skar út í tré.

Í tvígang hafa mjóhundar orðið stigahæstu
hundar ársins hjá Hundaræktarfélagi
Íslands, í síðara skiptið 2016 þegar
afghanhundurinn Glitnir Vestri sem

LOFAÐI GÆÐI ÍSLENSKRA
MJÓHUNDA
Mjóhundadeildin hefur tvisvar staðið
fyrir deildarsýningu. Sú fyrri var haldin
árið 2011 og var þá um að ræða
tvöfalda samvinnusýningu fimm deilda

Hundaræktarfélagsins, sem þeir Arne Foss
og Henrik Johansson sáu um að dæma.
Mjóhundadeildin stóð einnig fyrir
deildarsýningu í apríl á þessu ári í
samstarfi við Chihuahuadeildina. Alls tóku
38 mjóhundar af eftirfarandi tegundum
þátt í sýningunni; 24 whippet, 9 afghan, 3
saluki og einn borzoi. Dómari var Magnus
Hagstedt sem hefur ræktað whippet
og chihuahua undir ræktunarnafninu
Signum og þekkir vel til tegundareinkenna
mjóhunda og chihuahua.
Eftir veru sína hér á landi var Hagstedt
beðinn um að skrifa grein í bandaríska
mjóhundatímaritið Sighthound Review
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Whippet hundar í beituhlaupi.

þar sem hann m.a. lofaði gæði þeirra
mjóhunda sem hann hefði dæmt á
sýningunni. Sagði Hagstedt í grein sinni
„stundum þarf maður ekki að fara á stóra
sýningu með fjölda þátttakenda. Ef gæðin
eru til staðar þá verður keppnin hörð og
slíkt er mjög gefandi fyrir dómara.“ Kvaðst
hann hafa verið sérstaklega hrifinn af þeim
whippetum sem skipuðu efstu sætin og
að þeir hefðu „auðveldlega getað farið
með sigur af hólmi á sýningu hvar sem er
í heiminum“. Þess má geta að allir hundar
sem skipuðu efstu sætin yfir besta hund
sýningar á deildarsýningunni voru ræktaðir
hér á landi.
Opnar sýningar hafa einnig verið
haldnar á vegum Mjóhundadeildarinnar
og var deildin raunar fyrsta deild
Hundaræktarfélagsins til að standa fyrir
opinni sýningu. Það var árið 2008 og
var dómarinn sænski afghanræktandinn
Yvonne Ljungkvias (Alphaville), í febrúar
2010 var svo önnur opin sýning og
var dómari sýningar salukiræktandinn
Vicky-Ann Tompkins. Einnig var haldin
opin sýning haustið 2015, þar sem auk
mjóhunda tóku þátt miniature pinscher og
pug og var dómari þá Sóley Halla Möller.
BEITUHLAUP – KEPPNISGREIN
MJÓHUNDA
Mjóhundadeildin hefur einnig kynnt
beituhlaup hér á landi og hefur deildin
staðið fyrir beituhlaupsæfingum
yfir sumartímann. Deildin safnaði
fyrir sérstökum útbúnaði til að nota
við beituhlaup með því að bjóða
upp á sýningaþjálfun fyrir sýningar

Hundaræktarfélagsins.
Beituhlaup, eða Lure coursing er sérstök
keppnisgrein sérstaklega þróuð eftir
veiðieðli mjóhunda. Í beituhlaupi keppa
tveir hundar af sömu tegund. Hlaupið
er eftir braut og getur lengd og útfærsla
brautarinnar verið misjöfn. Brautin er í
raun langt snæri með beitu á endanum,
venjulega tjaslaður plastpoki eða eitthvað
svipað. Snærið liggur svo á brautinni, þar
sem það hefur verið lagt í ákveðna vinkla.
Við enda brautarinnar er beitustjóri sem
stýrir hraða beitunnar. Hundarnir keppa
svo í að elta þessa „lifandi bráð“ og eru
dæmdir eftir mismunandi eiginleikum;
hraða, fylgni, þoli, fimi, gleði og
heildareinkunn.
Beituhlaup er stór íþrótt í mjóhundaheiminum, ekki síst á Norðurlöndunum og
í Bandaríkjunum. Hundarnir geta fengið
stig í beituhlaupi líkt og á sýningum en til
þess þarf að sjálfsögðu sérþjálfaða dómara
til að dæma.
Þrír meðlimir mjóhundafélagsins fóru á
eigin vegum til Svíþjóðar til að kynna sér
betur reglurnar og var eftir það farið að
veita „licence“ hér á landi. Þó nokkrir
hundar hér á landi hafa hlotið „licence“
en til þess að öðlast leyfið þarf hundur
að hafa hlaupið þrjú gild hlaup og getur
fyrir vikið einnig hlaupið með óreyndari
hundum sem eru að kynnast sportinu sem
stoðhundar. Ekki hefur þó verið haldin
keppni í beituhlaupi hér á landi til þessa.
Engin beituhlaupsæfing hefur þó verið
haldin þetta sumarið vegna skorts á
heppilegum stað fyrir beituhlaupsbraut,
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en undirlagið verður að vera frekar slétt
og er hér með auglýst eftir góðu túni á
öruggu svæði sem nýta má fyrir slíkar
æfingar.
SPRETTHARÐAR OG SKAPGÓÐAR
SVEFNPURKUR
Góður andi er meðal félagsmanna
Mjóhundadeildar og töluvert er um að
mjóhundaeigendur hittist í smærri hópum
og leyfi hundum sínum að hlaupa saman,
enda fátt sem að mjóhundum þykir
skemmtilegra en að taka á sprett með
fótafimum félögum sínum.
Allar mjóhundtegundir eiga það
sameiginlegt að vera fráar á fæti og hafa
sterkt veiðieðli, sem getur beinst jafnt
gegn fugli, sem smádýrum og köttum. Þá
eiga þessir grannvöxnu hundar það einnig
sameiginlegt að vera barngóðir og einkar
rólegir heima fyrir og þykir raunar fátt
betra en að ná góðum blundi á mjúkum
stað. Þessa eiginleika bera mjóhundar vel
kennsl á hjá öðrum mjóhundum og ná
tegundirnar því yfirleitt vel saman bæði í
leik og slökun.

Íslenska landsliðið
á Nordic Winner
Helgina 9-10. desember fer hin árlega Nordic Winner-sýning fram sem að þessu sinni verður haldin í Helsinki
í Finnlandi. Á Nordic Winner fer fram keppni ungra sýnenda þar sem fjórir aðilar frá Norðurlöndunum fimm
keppa bæði í einstaklings- og liðakeppni. Keppendur fá skrifaða umsögn og eru þeim gefin stig. Það lið
sem hefur flest samanlögð stig ber svo sigur úr býtum. Íslenska landsliðið hefur ávallt staðið sig vel en við
höfum verið á verðlaunapalli í flest skiptin en fyrsta keppnin var haldin árið 2006. Þetta árið er íslenska
landsliðið skipað þeim Berglindi Gunnarsdóttur, Elenu Mist Theodórsdóttur, Ingunni Birtu Ómarsdóttur og
Vöku Víðisdóttur.
Berglind Gunnarsdóttir hóf feril sinn í
ungum sýnendum aðeins tíu ára gömul
og sýndi hún þá helst þjóðartegundina
okkar, íslenska fjárhundinn. Heima á
Berglind íslenskan fjárhund, enskan cocker
spaniel og blending. Hún kýs helst að
sýna íslenskan fjárhund, enskan cocker
spaniel og siberian husky. Nordic Winner
sýningarnar eru henni ekki ókunnugar en
Berglind er á leiðinni út í þriðja sinn að
keppa fyrir Íslands hönd.

að sýna ástralskan fjárhund, shetland
sheepdog og tíbet spaniel. Ingunn er á leið
á sína fyrstu Nordic Winner sýningu.

siberian husky og ástralskur fjárhundur.
Vaka er í íslenska landsliðinu í annað sinn
en hún var meðlimur landsliðsins í fyrra.

Vaka Víðisdóttir tók þátt í sinni fyrstu
ungra sýnenda keppni þegar hún var
tólf ára gömul. Heima á hún tvær briard
tíkur og eina labrador tík. Hennar
eftirlætistegundir til þess að sýna eru

Þjálfari liðsins er Auður Sif Sigurgeirsdóttir
en hún hefur þjálfað íslenska landsliðið frá
upphafi og gert það með stakri prýði. Við
óskum stelpunum góðs gengis og vitum að
þær verða félaginu til mikils sóma!

F.v. Auður Sif þjálfari liðsins, Elena Mist,
Vaka, Berglind og Ingunn Birta.

Elena Mist byrjaði í ungum sýnendum
tíu ára gömul en hún hefur verið á
hundasýningum frá því að hún var lítil
stelpa. Hún ólst upp með terrierhundum
en í dag á hún hvolp af tegundinni golden
retriever. Henni þykir skemmtilegast
að sýna hunda af stærri gerðinni og þá
einna helst golden retriever, írskan setter,
ástralskan fjárhund og samoyed. Þetta er
annað sinn sem Elena á sæti í landsliðinu
en hún keppti einnig í fyrra.
Ingunn Birta hefur tekið þátt í ungum
sýnendum, líkt og Berglind og Elena, frá
tíu ára aldri en hún byrjaði að mæta á
æfingar aðeins níu ára gömul. Heima fyrir
á Ingunn hunda af tegundunum papillon
og phaléne en henni þykir skemmtilegast

Ekki éta
jólaskrautið
Ekki éta jólaskrautið!
Ansi margir hundar eru mjög áhugasamir um jólaskrautið sem dinglar og
glitrar svo spennandi fyrir augunum á þeim og skilja ekkert í því að ekki megi
leika með jólakúlurnar eða rífa stjörnurnar af trénu. Brotið jólaskraut getur
verið gífurlega beitt og skorið hunda mjög illa í munni og meltingarvegi og
þarf því að gæta þess að þeir komist ekki í skrautið.
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Helgina 14.-16. júlí stóð Retrieverdeild HRFÍ fyrir
árlegum deildarviðburði og var hann haldinn í
Húsafelli í þetta sinn. Viðburðurinn samanstendur
af tveimur prófum fyrir sækjandi hunda og sýningu.

Deildarviðburður

Retrieverdeildar
Heidi Kvan frá Noregi dæmdi hunda
í byrjendaflokki (BFL) og úrvalsflokki
(ÚFL-B) í B-prófi fyrir sækjandi hunda
bæði föstudag og sunnudag. Að þessu
sinni voru eingöngu labradorar sem
þreyttu prófið. Heidi kom hingað til
landsins ásamt Bjarna Holm manni
sínum sem einnig er prófdómari.
Saman settu þau upp próf fyrir
úrvalsflokk á sunnudeginum sem
bæði var skemmtilegt og krefjandi.
Báða dagana voru valdir hundar sem
þóttu bestir í sínum flokki. Það voru
þau Réttarholts Korpu Rex í BFL og
Ljósavíkur Lotta í ÚFL-B sem þóttu
hlutskörpust í sínum flokki báða
dagana.
Á laugardeginum féll það í skaut
hinnar rússnesku Olgu Teslenko að
dæma 60 hunda af retrieverkyni.
Það hafði verið langþráður draumur
Olgu að komast til Íslands og kom það
því henni skemmtilega á óvart að fá
boð frá deildinni. Henni þóttu gæði
hundanna misjöfn en fann þó marga
sem hún heillaðist að. Að lokum raðaði
hún í sæti um Besta hund sýningar og
var það labrador sem stóð uppi sem
sigurvegari.
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Besti hundur
sýningar:
1. SÆTI
Centenalee Warrior Rocheby
(Labrador retriever)
2. SÆTI
ISCh NLW-15 RW-15-16 USCh
Avatar´s Best Kept Secret of Pikkinokka
(Nova Scotia duck tolling retriever)
3. SÆTI
C.I.E. RW-15 ISShCh OB-I
Bez-Ami´s Always My Charming Tosca
(Flat-coated retriever)
4. SÆTI
ISCh RW-13-14-15
Dewmist Glitter´N Glance
(Golden retriever)

Fyrir því hefur myndast hefð að halda sameiginlegan kvöldverð á
laugardagskvöldinu með dómurum helgarinnar og var ekki gerð
nein undantekning á því þetta árið. Bæði Heidi og Olga tóku til
máls við matarhöldin og létu í ljós ánægju sína yfir heimsókninni.
Þær höfðu báðar orð á því hversu áberandi jákvæðni og
samheldni er innan þessarar deildar og minntu á að slíkt er því
miður ekki sjálfgefið og sé hlutur sem þurfi að hlúa að til að
viðhalda.
Að loknu veiðiprófi á Sunnudegi var Hólabergsbikarinn veittur
þeim hundi sem hafði hæst samanlögð stig fyrir þátttöku í bæði
prófi og sýningu og var það ISFtCh Ljósavíkur Kola sem hlaut
gripinn þetta árið.
Umsagnir dómaranna
Heidi Kvan sagði almenn gæði og vinnuhæfileika verið mjög góð.
Hundarnir hefðu verið öflugir, lofandi og með rétta retriever
hæfileika. Heidi sagði starfsmenn í prófinu hafa unnið vel báða
dagana og að það hefði verið virkilega gaman að fá að vinna
með og hitta alla þessa deildarmeðlimi á meðan á dvölinni stóð.
Hún sagði að tekist hefði að setja upp góð próf þar sem auðvelt
var að meta hundana og þeim gefið tækifæri til þess að vinna í
náttúrulegu umhverfi og sýna sína eðlislægu hæfileika.
Aðspurð um ráð fyrir deildina hvetur hún deildarmenn til þess að
halda áfram góðu starfi. Gæta þurfi þess að hafa prófin ekki of
auðveld þar sem það minnkaði gæði hunda til framtíðar. Hún segir
nauðsynlegt að markmiðið séu framfarir en ekki stöðnun. Heidi
vill hvetja leiðendur til þess að halda áfram þeirri góðu vinnu sem
þeir vinna með hundunum. Fyrir keppendur í byrjendaflokki mælir
hún með að leggja áherslu á grunnatriðin þar sem það skipti
ekki máli hversu sterkan veiðihund þú sért með ef hann er ekki
öruggur á hæl eða skilar fugli án hiks í hönd.
Olga Teslenko dæmdi sýninguna og var afar þakklát stjórn
deildarinnar fyrir boðið. Hún sagði almenn gæði hafa verið
ágæt en sérstaklega hafi hún verið hrifin af tollerunum. Þar hafi
ekki verið margir hundar en allt af virkilega góðri tegundagerð,
stílhreinir og fallegir. Að hennar mati hafi golden og flat-coated
retriever ekki verið af jafn háum gæðum en tegundatýpískir.
Labradorinn hafi verið stærsta tegundin á sýningunni og misjafnir
að gæðum. Hún var þó mjög sátt með þá sem sigruðu tegundina.
Hvolpa og ungviðaflokkar hafi verið góðir sem sé nauðsynlegt fyrir
framþróun tegundarinnar. Tíkurnar í öldungaflokki sagði Olga að
hefðu verið algjörlega frábærar. Besta tík og önnur besta tík hefðu
verið undan sama rakkanum og telur Olga hann mjög góðan
ræktunarhund. Besti hundur tegundar í labrador sé myndarlegur
en ekki of grófur rakki með frábæran haus og svip.
Olga var afskaplega ánægð með umgjörð sýningarinnar,
staðsetningu og starfsfólk og nefndi sérstaklega vinalegt og hlýlegt
andrúmsloftið. Eftir sýninguna hafi verið sameiginlegt partí fyrir
allt retrieverfólkið sem henni þótti frábær hugmynd.
Aðspurð um ráð hvetur Olga deildarmenn til að halda áfram að
sýna vinsemd. Hún sagðist skilja að erfitt væri að flytja hunda til
landsins en að hér væru samt hundar með mjög áhugaverðar
ættbækur. Eins þykir henni frábært hversu margir hér hafi áhuga á
veiðiprófum, það sé mjög gott fyrir sækjandi hunda. Að lokum vill
hún óska deildarmönnum velfarnaðar og vonast til þess að koma
hingað aftur eftir einhver ár og sjá þá framfarirnar sem hafa orðið
í retriever stofnunum.
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Deildarsýning DÍF
Deild íslenska fjárhundsins hélt deildarsýningu þann 12. ágúst í Félagslundi í
Flóahreppi. Hans-Åke Sperne frá Svíþjóð var fenginn til að dæma hundana
á sýningunni og voru 55 hundar skráðir til leiks. Tveir dómarnemar voru á
sýningunni, Viktoría Jensdóttir og Daníel Örn Hinriksson og var dómarinn
með opinn dóm og gaf sér tíma til að útskýra dóm sinn fyrir áhugasömum
áhorfendum. Sýningin var hin glæsilegasta og nutu menn og hundar sín
í veðurblíðunni. Sýningin stóð fram eftir degi og að henni lokinni var svo
sameiginlegur kvöldverður í félagsheimilinu þar sem Hans-Åke hélt stutt
erindi um ræktun á íslenska fjárhundinum og stýrði umæðum í kjölfarið.
Deildin óskar sigurvegurum sýningarinnar til hamingju og vill þakka
Dýrheimum, starfsfólki sýningar og öðrum sem hjálpuðu til við að gera
daginn eftirminnilegan.
Ljósmyndir: Þorsteinn Thorsteinson

Úrslit sýningar
Besti hundur sýningar (BISS):

Bjarkeyjar Brák
Besti hundur sýningar af gagnstæðu kyni:

ISCh Heiðarhofs Kolmar
Bestu rakkar tegundar:

1. ISCh Heiðarhofs Kolmar

2. ISCh ISVetCh RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður
3. Laufeyjar Álfgrímur - íslenskt meistarastig
4. Huldudals Húgó
Bestu tíkur tegundar:

1. Bjarkeyjar Brák - íslenskt meistarastig
2. Stefsstells Maí Aska
Besta ungviði sýningar (3-6 mánaða):

Bragabótar Urður
Besti hvolpur sýningar (6-9 mánaða):

Ístjarnar Sif
Besti ungliði sýningar:

Huldudals Húgó
Besti öldungur sýningar:

ISCh ISVetCh RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður
Besti ræktunarhópur sýningar:

Stjörnuljósa ræktun
Besti afkvæmahópur sýningar:

Arnarstaða Skrumba með afkvæmum
Ungliðameistarastig:

Huldudals Húgó
Öldungameistarastig:

ISCh ISVetCh RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður

Við fengum hana Ástu Maríu
Guðbergsdóttur til þess að fjalla aðeins
um umhirðu feldhunda að vetri til og
gefa nokkur góð ráð. Hún er reynslubolti
í faginu og rekur hundasnyrtistofuna
Dekurdýr.

Feldumhirða
Höfundur: Ásta María Guðbergsdóttir

Að hugsa um feldinn á hundinum sínum
er eitthvað sem maður þarf að gera allt
árið, hann þarfnast kannski ekki alltaf eins
umhirðu og spilar veður þar stóran þátt í
því hvernig þarf að hugsa um feldinn. Það
er í rauninni sama hvernig viðrar, það þarf
alltaf að fylgjast með feldinum og fyrst og
fremst hugsa um að hundinum líði vel og
að hann sé heilbrigður. Því feldumhirða
getur svo sannarlega haft áhrif á heilsu
hundsins.
Hundar með mikinn feld flækjast
auðveldlega og þegar blautt er í veðri og
hundurinn fer út og blotnar, inn og þornar,
aftur út og svo koll af kolli þá flækist
feldurinn ansi hratt.
Það eru til nokkrar leiðir til að að minnka
líkur á flækjum og auðvitað er langbest
að fyrirbyggja að hundurinn flækist
heldur en að byrja að vinna í flækjunum
þegar þær eru komnar. Hreinn feldur
flækist síður, það er staðreynd og því
miklu vænlegra að baða og blása hundinn
reglulega og bursta í gegnum feldinn í
blæstrinum heldur en að bursta og bursta
milli baða. Því verra sem veðrið er, því
oftar þarf að baða og blása. Auðvitað er
þetta líka einstaklingsbundið og fer þetta
líka eftir því hvar og hversu mikla útiveru
hundurinn fær. Einnig er nú til ógrynni
af efnum á markaðnum sem auðvelda
okkur hundaeigendum að halda feldinum

flækjulausum. Það þarf til dæmis ekki
nema 2-4 dropa af olíu (sérstakri olíu í
hunda) í 2 lítra af vatni, þessu er hellt
yfir hundinn áður en hann er blásinn og
þá flækist hann minna og er samt ekki
olíukenndur viðkomu. Þessi blanda breytir
ekki feldgerð, mýkir ekki harðgerðan feld
en það gæti þurft 2-3 skipti til að finna út
hvað þarf marga olíudropa í ykkar hund.
Það er einnig frábært að eiga þetta til
í spreybrúsa og spreyja undir þófana á
hundinum áður en haldið er út í snjó eða
slabb því þá hindrar olían að það festist
allt undir þófunum og þá sérstaklega á
þeim hundum sem eru með mikinn feld
undir.
Tvöfaldan feld þarf líka að baða
reglulega allt árið um kring, það er
mikill misskilningur að það þurfi bara að
gera það tvisvar á ári þegar þeir eru að

fara úr hárum. Ef lausi undirfeldurinn
er ekki tekinn burt reglulega þá á hann
það til að þæfast svakalega á sumum
tegundum. Og það þarf að blása og bursta
hund með tvöfaldan feld, sérstaklega
ef hann er í hárlosi. Ef það situr raki í
undirfeldinum lengi eftir bað getur það
farið mjög illa með húðina sem og að lausi
undirfeldurinn þæfist enn frekar.
Baða, blása, bursta og greiða með greiðu
eftir að feldurinn er orðinn þurr er
eitthvað sem þarf að gera við alla með
nógu síðan feld til þess að hægt sé að
greiða hann. Hversu oft fer eftir feldgerð,
feldmagni og aðstæðum.
Besta ráðið sem Ásta getur gefið er þetta:
Það er margfalt auðveldara að hugsa vel
um feldinn alltaf, allt árið um kring, en
ætla að bjarga einhverju sem er búið að
eyðileggja.

Loki fer í skóla
Á árunum 2013-2016 fórum við Loki reglulega í heimsóknir í Krikaskóla í Mosfellsbæ. Krikaskóli er leik- og
grunnskóli sem ég starfaði við og þar eru börn á aldrinum 2-9 ára. Loki hafði einu sinni komið í heimsókn
upp á gaman og sýndi vel að hann þoldi álagið sem fylgir því að hitta mörg börn á misjöfnum aldri.
Höfundur: Sigrún Guðlaugardóttir

Hugmyndin um að koma í
fræðsluheimsóknir kviknaði eitt skólaárið
þar sem við starfsfólk skólans fengum
fréttir af því að börn í hverfinu höfðu
verið að stríða ketti og á sama tíma
höfðu verið ansi oft neikvæðar fréttir
af hundum í fjölmiðlum sem margar
hverjar snéru að börnum og misjöfnum

samskiptum þeirra við dýr. Ég fékk jákvæð
viðbrögð við hugmyndinni að því að
koma í heimsókn með Loka. Ég lenti í
smá vandræðum þegar út í það fór að
reyna að útfæra fræðslu fyrir svo breiðan
aldurshóp. Þá leitaði ég til skrifstofu HRFÍ
og þar mátti finna bæklinginn „Sámur,
komdu”, sem ætlaður er til að kenna
börnum, í einföldum texta skreyttum

fallegum myndum, umgengni við hunda.
Í bæklingnum eru skemmtilegar og
einfaldar leiðbeiningar sem henta vel
ungum börnum.
Svo fór að Loki klæddist sínu fínasta
pússi. Bindi eða þverslaufa var notað til
að blíðka ásýnd skepnu sem er töluvert
stór í augum ungra barna. Við byrjuðum á
yngstu deildunum með tveggja og þriggja
ára börnum. Þar var meginmarkmiðið að
fá börnin til að vera í nálægð við hund,
þar sem mörg hver höfðu litla reynslu af
því. Loki sat hinn rólegasti á meðan við
spjölluðum saman um það hvenær má
klappa „voffa”. Börnin voru stolt af því að
læra það að ekki má trufla hund þegar
hann er að borða eða sofa. Heimsóknin
var stutt enda lítill athyglisgluggi hjá
smáum krílum. Samveran endaði síðan
á því að allir fengu að strjúka Loka, eitt
í einu. Þar lærðum við að mörgum brá
töluvert við að uppgötva blautt og kalt
hundsnef og voru hrifnari af því að strjúka
mjúkum feldinum.
Á fjögurra og fimm ára deildunum gátum
við svo bætt við upplýsingum ofan á
þær sem yngri börnin fengu. Spennan er
mikil á þessum aldri og spurningagleðin
í hámarki. Börnin vönduðu sig að vera
ekki með læti í kringum hundinn af því
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hundar heyra svo vel. Við þennan aldur
lögðum við áherslu á að fá leyfi til að
klappa ókunnum hundum. Svo voru teknar
liprar æfingar í að breyta sér í „styttu” og
„böggul”, sem eru aðferðir, sem finna má
í „Sámur, komdu,” sem kenna viðbrögð
við því að hitta ókunnan, lausan hund. Að
lokum kvöddu börnin eitt af öðru með
klappi. Loka leiddist alls ekki sú athygli.
Þar með var Loki búinn að ljúka sinni
leikskólagöngu og mætti galvaskur í
fyrsta og annan bekk. Þar fórum við í
gegnum bæklinginn með börnunum.
Þessum aldurshópi var hægt að kynna
merkjamál hunda og hugmyndina um að
hundar „tali” þrátt fyrir að nota ekki orð.
„Bítur hann?” var spurning sem brann
á vörum margra barnanna. Þarna var
gullið tækifæri til að opna augu barnanna

fyrir því að allir hundar geta bitið, en vilji
það alls ekki og að sárafáir hundar bíta.
Við þennan aldurshóp lögðum við meiri
áherslu á umgengni við ókunna hunda,
að okkur leyfast ekki sömu hlutir og við
hundana sem við eigum eða þekkjum vel.
Loki var svo kvaddur enn og aftur með
klappi og strokum.

Öll stig skólans fengu síðan bæklinginn
„Sámur, komdu” til að börnin hefðu alltaf
aðgang að honum. Yngstu börnin skoða og
smakka bæklinginn en börn grunnskólans
geta valið sér bæklinginn fyrir heimalestur
og hefur hann verið vinsæll þar.

Svo kom að elstu börnum skólans í þriðja
og fjórða bekk. Þar var hægt að fara enn
dýpra í merkjamál hunda og ábyrgðarhluta
mannfólksins. Við sýndum stórar tennur
Loka til að undirstrika af hverju það sé
mikilvægt fyrir okkur að hugsa vel um
dýrin og umgangast af virðingu. Þetta var
sá aldurshópur sem hægt var að tala við
af hvað mestri alvöru og raunsæi. Loki var
svo að sjálfsögðu kvaddur með hlýju og
athygli.

Á þessum þremur árum sem við Loki
heimsóttum Krikaskóla fengum við
tækifæri til að bæta ár hvert ofan á
þekkingu barnanna frá árinu áður.
Síðasta árið okkar útskrifaðist árgangur
úr skólanum sem var þrautþjálfaður
og fróður um umgengni við hunda og
hafa mörg hver verið dugleg að miðla til
foreldra sinna og systkina. Við Loki erum
Krikaskóla innilega þakklát fyrir þetta
frábæra fræðslutækifæri og vonum að
fleiri skólar fylgi þeirra fordæmi.

Teiknikeppni Sáms

1.-2. sæti í ungmennaflokkum
Ingunn Eva og Ásgeir Anton.

1.-2. sæti í ungmennaflokkum
Bríet Björk og Emma Björk.

1. sæti í fullorðinsflokki
Eva Rós Bjarnadóttir.

Við þökkum Pennanum kærlega
fyrir veglega vinninga.
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Eru til hundar sem
valda ekki ofnæmi ?
Tíðni ofnæmis og astma hefur vaxið á síðustu áratugum. Ástæðan er sennilega margþætt en skýrist trúlega af samspili erfða og
umhverfis. Ofnæmi fyrir frjókornum er algengast, um 8.5% eru með ofnæmi fyrir grösum. Af dýraofnæmi er ofnæmi fyrir köttum
algengast (7.5%) en þar næst ofnæmi fyrir hundum (6%). Nýlegar rannsóknir benda til þess að ofnæmi sé töluvert algengara og að
allt að 10% séu með hundaofnæmi. Flestar dýrategundir geta valdið ofnæmi, en það fer bæði eftir því hversu algeng dýrin eru (t.d.
hundar og kettir) og hversu ofnæmisvaldandi þau eru. Gæludýrum hefur fjölgað og við eyðum meiri tíma innan dyra en áður. Hús eru
byggð sérstaklega til að spara orku, loftræsting er minni og sumir leggja teppi í hólf og gólf. Þetta leiðir til þess að ofnæmisvakar frá
dýrum safnast fyrir í meira magni og það er erfiðara að ná þeim í burtu.
Höfundur: Unnur Steina Björnsdóttir
læknir, sérfræðingur í lyflækningum,
ofnæmislækningum og klínískri
ónæmisfræði
Hvers vegna myndum við ofnæmi fyrir
hundum?

Nokkrum ofnæmisvökum frá hundum
hefur verið lýst og kallast þeir Can f 1,
Can f 2, Can f 3 og prostatic kallekrein
Can f 5. Þeir myndast í munnvatnskirtlum,
fitukirtlum, húð og slímhúð en sá
síðastnefndi einnig í blöðruhálskirtli.
Ofnæmisvakarnir losna út í umhverfið

með hárum, flösu, munnvatni og þvagi .
Þeir eru límgjarnir og festast við húsgögn
og teppi. Ofnæmisvakar geta fundist
mörgum mánuðum eftir að hundur var á
staðnum.
Þegar sá sem er með hundaofnæmi
andar að sér Can f ofnæmisvaka
ræsist ónæmiskerfið og bregst við
með ofnæmisviðbrögðum þegar Can f
bindst ofnæmismótefni (IgE). Við það
losa ofnæmisfrumur, t.d. mastfrumur
bólguboðefni eins og histamín. Innan

nokkurra mínútna finnur viðkomandi fyrir
kláða í augum, fær nef- og tárarennsi,
nefstíflu, hnerraköst og jafnvel astma.
Á samfélagsmiðlum má finna umræður um
hundategundir sem valda minna ofnæmi
og jafnvel engu ofnæmi. T.d. hafa samtök
ýmissa hundaræktenda t.d. American
Kennel Club birt upplýsingar um ákveðnar
hundategundir sem séu ekki eins líklegar
til að valda ofnæmi. Þessi umræða hefur
aðallega tengst því hversu mikið þessar
hundategundir fara úr hárum og hversu
mikinn feld hundarnir hafa. Ofnæmisvakar
tengjast hins vegar ekki hárum hundsins
heldur finnast í hársekkjum, fitukirtlum,
munnvatni og þvagi hundsins. Því er
ekkert samband milli hárloss og felds á
ákveðnum hundategundum og ofnæmis.
Þess má þó geta að töluvert meira magn
af frjókornum og jafnvel myglugróum,
rykmaurum og Can f gæti fundist hjá
hundum með lengri hár og þykkan feld.

lítinn feld og lítið hárlos og þeirra sem hafa
feldmikla hunda.
Hundaofnæmi
–en bara fyrir rökkum!

Til eru einstaklingar sem eru aðeins með
ofnæmi fyrir rökkum en ekki tíkum. Slíkir
aðilar greinast með hundaofnæmi en eru
næmir fyrir Can f 5 (ekki fyrir Can f 1,2 eða
3) sem finnst fyrst og fremst í blöðruhálsi
hunda og einskorðast því ofnæmið við
rakka. Þannig fá þessir sjúklingar aðeins
einkenni nálægt rökkum en ekki tíkum.
Venjuleg húðpróf og blóðrannsóknir
greina ekki milli þessara sameinda
en hægt er að framkvæma sértækt
próf (molecular resolved component

Í rannsókn sem gerð var 2011 í
American Journal of Rhinology & Allergy
voru hundar sem auglýstir voru sem
síður líklegir til að valda ofnæmi, eða
„ofnæmisfríir“ bornir saman við aðra
hunda. Ekki fannst munur á milli magns
hundaofnæmisvaka milli heimila með
svokallaða ofnæmisfría hunda og hinna.
Þessar niðurstöður benda til þess að
ekki sé fótur fyrir því að ofnæmisfríir
eða ofnæmislausir hundar séu til. Í ljósi
þessara niðurstaðna væri nauðsynlegt að
rannsaka frekar sjúkdómseinkenni þeirra
sem hafa hundaofnæmi. Bera ætti saman
einkenni þeirra sem halda hunda með

diagnostics) til að greina þá einstaklinga
sem svara bara Can f 5 en ekki Can f 1, 2,
eða 3.
Í stuttu máli þá er tíundi hver maður með
ofnæmi fyrir hundum og allir hundar geta
valdið ofnæmi. Fjórar gerðir ofnæmisvaka
eru þekktar í hundum, þar af ein sem
einskorðast við rakka. Nauðsynlegt væri
að gera rannsókn þar sem borið er saman
sjúkdómseinkenni þeirra sem eiga feldlitla
hunda eða hunda sem fara ekki úr hárum
áður að hægt sé að álykta að ofnæmifríir
hundar séu til.
http://www.sciencedirect.com/
sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0S221321981730199X/first-page-pdf

Mynd tekin með rafeindasmásjá af hundahárum.
Áfast hárunum er ofnæmisvakinn Can f (hvít píla)

Ekki skoða kertin!
Ansi mörg veiðihárin hafa fokið þegar hundar ákveða að skoða betur
kertaskreytingarnar á stofuborðunum í kringum jólin. Pössum í hvaða hæð
skreytingarnar eru og forðumst brunaslysin.

Ekki éta jólastjörnuna!
Jólastjörnur eru fallegar en þær eru líka eitraðar. Blómin geta ert mjög munnhol og
meltingarfæri og blöðin geta valdið uppköstum og ógleði. Eins geta jólastjörnurnar hafa
verið spreyjaðar með skordýraeitri sem einnig getur valdið eitrun.

Ekki éta smákökurnar!

Smákökur eru litlar og sætar og óendanlega bragðgóðar. Þær henta hins vegar afar illa fyrir hundana
vegna sykur og fituinnihalds svo best er að við spörum þær fyrir okkur tvífætlingana.

Ræktandinn

Xkippi von Arlett á flugi

Arna Rúnarsdóttir og Rúna Helgadóttir

-Gjósku ræktun
Gjósku ræktun er í eigu Örnu Rúnarsdóttur og dóttur hennar Rúnu Helgadóttur. Þær byrjuðu að rækta íslenskan fjárhund árið
1997 en hafa ræktað þýskan fjárhund síðan 2003. Mæðgurnar leggja mikla áherslu á gott geðslag með mælanlegum árangri í
vinnueiginleikum kynsins og hafa að auki uppskorið framúrskarandi sýningarárangur á sýningum HRFÍ.
Ræktun þeirra varð stigahæsta ræktun HRFÍ árið 2016, en þær voru í þriðja sæti árin 2014 og 2015. Fjögur ár í röð hefur ræktun
þeirra verið stigahæsta schäfer ræktun landsins.

Aska frá Þorvaldsstöðum,
stofntík Gjóskuræktunar

Höfundur: Inga Björk Gunnarsdóttir
Hvenær og hvernig vaknaði áhugi
þinn á hundum og hundaræktun og af
hverju heillast þú af þinni tegund?

Ég fékk hundadellu þegar að ég (Arna)
stundaði nám við ljósmyndun í Hollandi.
Þar fékk ég minn fyrsta schäferhund og
féll gjörsamlega fyrir tegundinni. Á þeim
tíma var ekki leyfilegt að flytja inn hunda
til Íslands svo ég skildi hann eftir úti. Eftir
að ég flutti aftur heim til Íslands, fékk ég
mér minn fyrsta íslenska fjárhund, hana
Ösku frá Þorvaldsstöðum. Ég hringdi á
Þorvaldsstaði og spurði hvort að ekki væri
hægt að fá fallega tík hjá þeim og var hún
Aska mín send til mín með flugi. Það var

ást við fyrstu sýn og með henni fékk ég
brennandi áhuga á íslenska fjárhundinum.
Hvernig varð ræktunarnafn þitt til?

Aska var innblásturinn af ræktunarnafninu
Gjósku, enda var hún öskugrá á litinn. Ég
vildi hafa sterkt íslenskt nafn sem hefði
mikla tengingu við náttúruna og þess
vegna varð Gjósku ræktun fyrir valinu.
Hverjir hafa haft mest áhrif á ykkur
mæðgurnar og aðstoðað ykkur mest í
hundaræktuninni?

Það hefur nú haft hvað mest áhrif á
okkar ræktun hvað ég og Rúna dóttir mín
eru samstíga í þessu. Það er ofboðslega
gott að geta verið saman í svona stóru
áhugamáli og þannig höfum við náð hvað
mestum árangri. Þeir tveir ræktendur sem
hafa aðstoðað okkur hvað mest eru Marc
og Marita van Hout með Kennel Santamar
og Margit van Dorssen með Kennel von
Arlett.

áherslu á að hafa toppættir hverju sinni og
gott geðslag er alltaf númer eitt. Við viljum
hafa hundana af miklum gæðum með
miklar grípandi hreyfingar.
Hvaða einkenni hefur ykkur fundist
erfiðast að rækta í tegundinni?

Það hefur verið áherslupunktur hjá okkur
að passa að „upper arm” sé nógu langur
og er það að færast í rétta átt hjá okkur.
Einnig er stærðin erfið, það er alltaf
erfiðara að minnka tegundir en sem betur
fer þá höfum við ekki verið að fá mikið af
of stórum hundum.
Hvað hafið þið ræktað marga íslenska
og alþjóðlega meistara?

Við höfum ræktað 2 ameríska og einn
multi champion erlendis. Annars höfum
við ræktað 2 alþjóðlega meistara, 8
íslenska meistara, 2 ungliðameistara. En
fjölmargir hundar frá okkur hafa hlotið 1-2
meistarastig.

Á hvað leggið þið mesta áherslu í
ræktun?

Hvaða hundur eða hundar úr ykkar
ræktun finnst ykkur bera af öðrum?

Sterk ættbók er sjálfsagt það mikilvægasta
þegar kemur að ræktun. Við leggjum mikla

Fyrst verður að nefna hana DKCH SECH
NOCH NORDCH C.I.B SKCH WW08 WW09
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WVW11 WVW12 KLBCH KBHV06 KLB06
KLBV07 NORDV08 DKV09 DKJUBV07
Gjósku Ásu, en hún er sjálfsagt einn mest
titlaði íslenski fjárhundur í heiminum.
RW-14 Gjósku Mylla er án nokkurs
vafa besta ræktunartík sem við höfum
eignast, ásamt því að vera sjálf gullfalleg,
heilbrigð og geðgóð. Afkvæmi Myllu úr
þremur gotum eru samtals með 20 íslensk
meistarastig og 8 alþjóðleg, svo er Mylla
sjálf með vinnupróf bæði í hlýðni, spor
og smalaeðlispróf sem og 2 íslensk og 1
alþjóðlegt meistarastig.
Hvernig kom það til að þið fluttuð út
hvolp?

Ég var á leiðinni á heimsmeistaramót
íslenska hestsins í Danmörku 2003
og sá að það var sýning hjá Íslands
hundaklúbbnum þar. Ég hafði samband við
formann klúbbsins og sagðist vilja auglýsa
tík til sölu og skrá hana á sýningu hjá þeim
í leiðinni. Ég sendi þeim auglýsingu til að
setja í blaðið og mynd af Ásu fylgdi með.
Ekki leið langur tími áður en formaður
klúbbsins, Wilfred Olsen, hringdi í mig til
baka og sagðist ekkert þurfa að auglýsa
tíkina heldur vildi hann kaupa hana
sjálfur. Ég samþykkti að selja þeim hana
Gjósku Ásu og sagðist myndi afhenda
hana eftir sýninguna. Við lögðum svo
land undir fót, skráðum okkur í danska
hundaræktafélagið, mættum á sýninguna
og varð hún besti hvolpur sýningar.
Við höfum einungis flutt út einn schäferhvolp, en það var snemma á síðasta ári.
Það var mjög furðulegt að fá fyrirspurn
um schäfer frá Malasíu. Fyrst héldum
við auðvitað að um einhverskonar
vitleysu væri að ræða og svöruðum ekki
tölvupóstinum. En eftir að íslenskur
maður sem hafði átt hund frá okkur sagði
okkur að vinur hans frá Malasíu hefði haft

samband þá áttuðum við okkur á því að
manninum væri alvara. Þessi maður frá
Malasíu hafði verið á ferðalagi um Ísland
og kynnst hundi sem hafði fæðst hjá
okkur mörgum árum áður og geðslag hans
var það allra besta sem maðurinn hafði
kynnst. Hann vildi því einungis fá Gjósku
schäfer-hund.

RW-14 Gjósku Mylla

Hvaða hundur eða hundar hafa, að
ykkar áliti, haft mest áhrif á stofninn
hér á Íslandi?

Það eru tveir hundar sem koma fyrst upp
í huga okkar, þau C.I.B ISCh RW-14 RW-13
Welincha’s Yasko og C.I.B ISCh RW-15 Easy
von Santamar.
Eftir hverju farið þið aðallega þegar
þið ákveður að para saman hund og
tík? Skipta ættirnar mestu máli, útlit
hundanna, heilbrigði, geðslag eða ....?

Í raun og veru má segja að allt þetta skipti
mjög miklu máli. En þegar við pörum
saman hunda þá er ættbókin alltaf það
fyrsta sem við horfum á.

Hvernig veljið þið hvolp til
áframhaldandi ræktunar?

Þegar við erum að velja hvolp til að halda
eftir úr goti eða til að setja á fóðurheimili
þá byrjum við alltaf á því að horfa á
byggingu og hreyfingar. Bygginguna
metum við fyrst þegar hvolparnir koma
í heiminn og svo aftur þegar þeir fara að
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Eruð þið ánægðar með þróun
ræktunar á schäfer eða finnst ykkur
að ræktendur mættu huga betur að
einhverjum atriðum?

Jú, að vissu leyti er mjög fín þróun á
tegundinni um heim allan. Meiri áhersla
hefur verið lögð á stærð og hundarnir eru
að minnka aftur, en þeir voru orðnir of
stórir. Svo verður með schäferinn, eins og
svo margar aðrar tegundir, að passa að
hundarnir verið ekki of ýktir. Það virðist
vera meiri vitundarvakning varðandi það
alls staðar í heiminum.
Rúna með stóðið okkar

UKC Ch Gjósku Tófa Tignarlega og CIB*ISCh RW-16 RW-15 Juwika Fitness
í Rauðhólunum

Eigið þið einhverjar óuppfylltar
óskir um framtíð ræktunar ykkar eða
tegundarinnar í heild?

Nei, ætli við viljum ekki bara halda áfram
að rækta fallega, geðgóða og heilbrigða
heimilishunda.
Er eitthvað sem þið mynduð vilja hafa
gert öðruvísi þegar þið lítið til baka?
Hafið þið á einhvern hátt breyst frá
því þið byrjuðu að rækta hunda?

hreyfa sig. En þegar kemur að lokavali þá
verður maður samt sem áður að fylgja
hjartanu.
Hafið þið lent í einhverjum
leiðinlegum atburðum með got?

Ætli það leiðinlegasta sem við höfum lent í
sé ekki þegar tík frá okkur endaði í keisara
og meðtók ekki hvolpana eftir svæfinguna.
Það endaði á því að hún át þá alla sex.
Mikið sem það var erfitt að þurfa að
upplifa þetta.

hestamennsku í þéttbýli og erum mikið
með hundana okkar í hesthúsinu. En
það er mikilvægt að skapa sér sem besta
aðstöðu – og 7,9,13 að vera heppin
með nágranna. Umburðarlyndi gagnvart
hundaeigendum er alltaf að aukast með
aukinni hundamenningu á Íslandi.

Ó já, það er svo margt sem maður gerði
í byrjun sem maður myndi aldrei gera
í dag. En ætli það sé ekki helst að spá í
það hvaða línur passa best saman, en
auðvitað lærir maður svo lengi sem maður
lifir. Þetta breyttist allt hjá manni eftir
að maður fór að hugsa stærra og út fyrir
sitt eigið, sem sagt með stærra og betra
tengslaneti úti í heimi.
Að lokum, hvernig mynduð þið
vilja að fólk minntist ykkar sem
hundaræktenda?

Sem kjörkuðum ræktendum, sem þorðu
að taka ákvarðanir og hikuðu ekki við að
fara ótroðnar slóðir að markmiðum okkar.

Eigið þið einhver góð ráð til annarra
ræktenda?

Það mikilvægasta sem við getum sagt
við ræktendur er að reyna að skapa góð
tengsl við ræktendur úti sem hafa mikla
reynslu og sem hafa náð góðum árangri.
Einnig teljum við mjög nauðsynlegt að fólk
sé tilbúið að vera gagnrýnið á sitt eigið og
ekki hika við að taka tíkur og eða rakka úr
ræktun ef þau eru ekki að virka á einhvern
hátt.
Hvernig hefur ykkur tekist að
samræma hundahaldið daglegu lífi í
þéttbýlinu?

Við erum heppnar að vinna við

24 · Sámur 3. tbl. 48. árg. desember 2017

UKC Ch Gjósku Tófa Tignarlega og CIB*ISCh RW-16 RW-15 Juwika Fitness

Frá sýninganefnd:

Norðurlandasýningar
Hundasýningaflóran okkar verður sífellt blómlegri, en frá og með árinu 2018 mun félagið halda sex sýningar
sem opnar eru fyrir allar hundategundir. Útisýningum mun fjölga, en fyrirhugað er að tvær tvöfaldar sýningar
verði haldnar á útisvæði í Víðidal, í júní og í ágúst. Þá kynnum við til sögunnar Norðurlandasýningar, en samtök
hundaræktarfélaga á Norðurlöndum, Nordic Kennel Union (NKU) samþykktu nýverið umgjörð um sýningar
sem haldnar verða undir nafni samtakanna frá og með árinu 2018. HRFÍ er aðili að samtökunum og verða þrjár
sýningar félagsins árið 2018 Norðurlandasýningar.
Á Norðurlandasýningum verða veitt Norðurlandameistarastig,
Nordic Show Certificate, með svipuðum hætti og CACIB eru
veitt á alþjóðlegum FCI sýningum. Tvö stig eru í boði í hverju
viðurkenndu hundakyni eða afbrigði þess, líkt og alþjóðlegu
stigin, en ólíkt þeim ganga stigin til sigurvegara í besta rakka
og bestu tík tegundar óháð keppnisflokki þeirra. Þannig geta
bæði öldungar og ungliðar hlotið Norðurlandameistarastig.
Veitt eru varastig fyrir annað sæti.
Norðurlandasýningar geta ekki jafnframt verið FCI
(alþjóðlegar) sýningar og að lágmarki helmingur dómara
þarf að koma frá a.m.k. þremur Norðurlöndum. Íslensk
meistarastig verða veitt á Norðurlandasýningum.
Margir þekkja NORDCH titilinn sem hingað til hefur
verið veittur hundi með meistaratitla frá a.m.k. þremur
Norðurlöndum. Sá titill verður ekki í boði frá og með 1. janúar
2020, en nýr titill með sama nafni, Nordic Show Champion
(ný skammstöfun: NORDICCH) verður veittur í tengslum við
NKU sýningarnar frá og með næsta ári. Skilyrði hans verða
eftirfarandi:
• Hundurinn er meistari í heimalandi sínu
(ISCH í tilviki íslenskra hunda)
• Hundurinn hefur fengið Norðurlandameistarastig á
sýningum í a.m.k. þremur Norðurlöndum frá þremur
mismunandi dómurum, a.m.k. eitt þeirra eftir 24 mánaða
aldur.
Vegna einangrunarmála er í tilviki Íslands þó fullnægjandi
að stigin þrjú séu veitt á Íslandi.
Nánari upplýsingar um NKU sýningar má finna á heimasíðu
samtakanna, https://www.skk.se/en/NKU-home/.

Sýningadagatal
árið 2018:
3.-4. mars:

FCI alþjóðleg sýning
í reiðhöllinni í Víðidal (Norðurljósasýning)
9. júní:

NKU Norðurlandasýning
á útisvæðinu í Víðidal
10. júní:

FCI alþjóðleg sýning
á útisvæðinu í Víðidal
25. ágúst:

NKU Norðurlandasýning
á útisvæðinu í Víðidal (Reykjavik Winner sýning)
26. ágúst:

FCI alþjóðleg sýning á útisvæðinu
í Víðidal
24.-25. nóvember:

NKU Norðurlandasýning
í reiðhöllinni í Víðidal
(Winter Wonderland sýning, Crufts qualification)
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Umhverfisþjálfun
eða streituvaldi?
Flestir eru sammála því að umhverfisþjálfun hvolpa er mikilvæg. En hvernig er best farið að? Hversu mikla umhverfisþjálfun þarf og
með hverjum? Það sem sumir telja vera umhverfisþjálfun geta aðrir talið vera streituvaldandi.
Að mínu mati er umhverfisþjálfun aðalatriðið. Ég byrja að meðhöndla hvolpana frá fyrsta degi. Líkamleg snerting er mun mikilvægari
en hún er talin vera, sérstaklega með tegundir sem geta verið feimnar, segir Anne Cathrine Stange, sem ræktar ástralska fjárhunda.
Rannsóknir sýna að fyrstu upplifanir hvolpa hafa mikil áhrif á þá sem fullorðna hunda. Hvolpar sem fá fullnægjandi félagsmótun eru
líklegri til þess að vera öruggir og virkir hundar. Félagsmótunartímabilið byrjar um þriggja vikna aldur og varir til um það bil 12 vikna
aldurs.
Greinin birtist fyrst í Hundesport, tímariti
norska hundaræktarfélagsins
Höfundur: Ann Cathrin Solbakken
Þýðandi: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir

Aldrei ókunnugir hundar
Við fimm vikna aldur eru hvolparnir nógu
gamlir til þess að gotmóðir geti leyft
öllum sem vilja að heilsa upp á hvolpana.
Krakkar, ungabörn, fullorðnir og aldraðir
- allir ættu að mega heilsa hvolpunum.
Næstu vikur má einnig fara í stutta bíltúra
með hvolpana og heimsækja leikvelli
þar sem hvolparnir geta kannað nýtt
og öruggt umhverfi. Markmiðið með
umhverfisþjálfuninni eru góð viðbrögð
þegar hvolparnir vaxa og undirbúa þá fyrir
fullorðinsárin. Það getur verið erfitt að
greina hvað er arfgengt og hvað mótast af
umhverfinu þegar það kemur að hegðun
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hunda, segir Anne Cathrine.
Hvolpar þurfa einnig að hitta aðra
hunda, en passa þarf upp á að þeir séu
fullbólusettir og að ræktandinn eða
eigandinn þekki hundana. Anna Cathrine
hefur ekki áhuga á því að leyfa hvolpunum
sínum að hitta ókunnuga hunda. Fyrst
og fremst því þeir geta verið smitberar
en einnig því hún veit ekki hvernig þeir
bregðast við mismunandi aðstæðum.
Sem virk hundamanneskja hefur hún
oft á tíðum orðið vitni af hvolpum
sem hafa verið eyðilagðir eftir að hitta
ókunna hunda. Anne Cathrine ráðleggur
því hvolpakaupendum sínum að fara á
hvolpanámskeið þar sem hægt er að hitta
aðra hunda undir stýrðum aðstæðum
í stað þess að fara á opin hundasvæði.
Veljið vini hvolpanna vel.

Góð upplifun í öllum
aðstæðum
Umhverfisþjálfun þarf að hefjast snemma
eða strax hjá ræktandanum, segir Kristin
Aukrust, ráðgjafi ræktenda hjá norska
hundaræktarfélaginu. Hún er menntaður
dýralæknir en sérhæfir sig í atferli dýra.
Að hennar mati snýst umhverfisþjálfun
um það að aðlaga hvolpinn að því
umhverfi sem hann kemur til með að
búa í. Í því sambandi er mikilvægt að
hvolpakaupandinn haldi áfram með
þá umhverfisþjálfun sem ræktandinn
hefur byrjað á. Fyrstu dagarnir eiga að
snúast um að leyfa hvolpinum að kynnast
nýja heimili sínu. Þegar hvolpurinn er
orðinn öruggur ráðleggur Kristin að
leyfa hvolpinum að upplifa sem hið
fjölbreyttasta líf. Til dæmis að fara í
almenningsgarða, bæjarrölt og heimsókn
til dýralæknis. Seinna meir er hægt að
venja þá við að fara í strætó, lest og bát.
Þegar um mikið margmenni er að ræða
er gott að leyfa hvolpinum að fylgjast
með á hliðarlínunni til þess að byrja
með og sjá hvernig hvolpurinn bregst við
aðstæðunum. Ef hópur af börnum kemur
æðandi í von um að heilsa hvolpinum
getur umhverfisþjálfunin virkað á öfugan
máta ef hvolpurinn verður hræddur.
Mikilvægast er að hvolpurinn eigi góða
upplifun í nýjum aðstæðum. Það er undir
okkur komið að sjá til þess, segir Aukrust.
Getur hvolpur fengið of mikla
umhverfisþjálfun?
Kristin vill ekki kalla það of mikla
umhverfisþjálfun heldur oförvun.
Hvolpur þarf mikla ró og svefn. Hjá
barnafjölskyldum þarf að gæta þess að
börn leiki ekki of mikið við hvolpinn til
þess að komast hjá því að örva hann of
mikið. Oförvun getur einnig átt sér stað
ef farið er í of langa göngutúra. Betra er
að fara í stuttan bíltúr á góðan stað þar
sem hvolpurinn getur skoðað sig um í tíu
mínútur.
Eins marga og mögulegt er af
mismunandi tegundum
Hvolpar mega ekki hitta ókunnuga hunda
fyrr en þeir eru fullbólusettir við 12 vikna
aldur. Á þessu tímabili þarf samt sem
áður að passa að einangra ekki hvolpana,
heldur hitta trausta og fullbólusetta hunda
sem þú þekkir, segir Aukrust.
Samkvæmt Aukrust þurfa hvolpar að reyna
að komast í kynni við sem flesta hunda
af mismunandi stærðum og tegundum.

En það þarf að fara varlega. Í leik geta
hundar af stórri tegund orðið of ágengir
við smáhunda, og geta valdið skaða. Ef
hvolpinum er leyft að hitta aðra hunda á
meðan þeir eru í taum þarf að passa að
taumarnir flækist ekki í hvor öðrum til þess
að forðast óþarfa uppákomur. Ef möguleiki
er á því er best að leyfa hvolpunum að
vera lausum. Í dag eru margir sem nýta
sér hundasvæði til þess að umhverfisþjálfa
hvolpana sína. Aukrust telur það oft vera
góða umhverfisþjálfun þar sem oft eru
öruggir og góðir hundar á slíkum svæðum.
Hún ráðleggur þó að kanna svæðið fyrst.
Hverjir sækja svæðið? Hversu margir
hundar eru á svæðinu? Er svæðið öruggt
og hefur hvolpurinn möguleika á því að
draga sig út úr hópnum?
Það er mikilvægt fyrir hvolpana að eiga
jákvæð samskipti við örugga og rólega
hunda.

Hvolpatímar
Renate Lund á og rekur hundasvæði
í Drammen ásamt eiginmanni sínum
Jostein. Þar eru þau með skipulagða
hvolpaleiktíma fyrir hvolpa undir
sjö mánaða og smáhunda undir tíu
kílóum. Tímarnir eru alla mánudaga og
miðvikudaga frá 14-17. Það er mikil virkni
allan tímann og mikið um nýja hunda og
eigendur. Þegar sem mest er að gera geta
verið allt að 30-40 hvolpar í tíma.

Lund ráðleggur þó að koma ekki með
hvolpa fyrr en þeir eru fjögurra eða fimm
mánaða gamlir. Þörf er á að hafa gott
samband við hundinn sinn áður en þeir fá
að leika við aðra. Hún ráðleggur einnig að
láta hvolpana ekki leika í þrjá tíma í senn,
tuttugu mínútur eru oft meira en nóg.
Til þess að mega taka þátt í
hvolpatímunum þurfa eigendur að sýna
fram á það að hvolpurinn sé fullbólusettur
og einnig lesa reglurnar sem gilda á
svæðinu. Reglurnar eru til þess að koma
í veg fyrir óhöpp. Það er til dæmis ekki
leyfilegt að hafa meðferðis tík sem er að
lóða né má ekki hafa meðferðis nammi
eða dót í tímana. Hvolparnir mega ekki
vera með hálsólar eða beisli svo þeir geti
ekki hangið í hvor öðrum. Mikilvægt er að
eigendur lesi reglurnar og fylgist vel með
hvolpunum sínum allan tímann.
Ef of mikil aðsókn er í tímana og hávaðinn
mikill eru sett upp skilrúm en hægt er
að skipta svæðinu upp í þrennt. Þá er
hvolpunum skipt upp eftir stærðum. Það
kemur í veg fyrir að hvolpum lendi saman
en yfirleitt gerist það þegar hvolparnir
eru of ungir til þess að túlka skilaboð
hvers annars eða eru of þreyttir. Í þessum
aðstæðum ráðleggur hún eigendum að
koma aftur þegar hvolparnir eru orðnir
eldri, hafa þá í styttri tíma í senn eða koma
aftur seinna. Hvolparnir eru á ábyrgð
eigenda og þurfa þeir því að gera það sem
þeir telja vera hvolpinum fyrir bestu.
Að lokum mælir Lund með því að sækja
á hvolpanámskeið. Mikilvægt er að skapa
traust og gott samband við hvolpinn en
það gerist ekki í hvolpatímum.
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Vinnuhundagengið mitt
og ég!
-Viðtal við Helle Green

Á Íslandi er ört stækkandi hópur fólks sem stundar einhverja vinnu með hundunum sínum og heillast af því sem
það gefur bæði hundum og mönnum. Hlýðni, veiði, rallýhlýðni, hundafimi, spor, clickerþjálfun, nosework, það
bætist sífellt við og fögnum við því að sjálfsögðu. Hundar eru mismunandi eftir tegundum og einstaklingum og
það erum við mannfólkið líka. Allir ættu þó að geta fundið eitthvað við sitt hæfi, og um að gera að prófa sig
áfram í þessum efnum til að finna hvað hentar hverjum og einum.
Í Danmörku býr kona að nafni Helle Green. Hún er 35 ára gömul og starfar sem markaðsstjóri hjá
öryggisfyrirtæki þar í landi. Hún á þrjá hunda í dag og hefur alla tíð verið í kringum hunda og dýr. Við fengum
að skyggnast aðeins inn í líf hennar með hundunum.
Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir

„Ég á þrjá hunda í dag – sá elsti er
„Simba” DKRLCH LP1 Rally-B Rally-V
LP2 Kræns Tinus, níu og hálfs árs gamall
Cavalier King Charles Spaniel rakki. Næstur
í röðinni er „Taylor” DKCH DKRLCH PLCH
LP1 LP2 RBM ROM Leading Angel´s Mr.D´s
Diamond, sex ára gamall Australian
Shepherd rakki og sá yngsti er „Dash” LP1
RBM LP2 ROM DEVDHJCH DEJCH Östra
Greda Come As You Are, tveggja ára
gamall Australian Shepherd rakki”.
Fyrsti hundurinn minn – og
heimsins besti Cavalier!
Helle ólst upp úti á landsbyggðinni
umkringd ótal dýrum. Fjölskyldan átti
Cocker Spaniel og einnig marga hesta,
ásamt fleiri dýrum, svo það hefur alltaf
verið henni eðlilegt að vera með fullt af
dýrum í kringum sig alla tíð. „Þegar ég
flutti í stærri borg og byrjaði að mennta
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mig, þá bjó ég í nokkur ár án þess að vera
með dýr og að lokum, þegar ég var að
sjá fyrir endann á náminu, þá var ég farin
að sakna þess mjög að hafa engin dýr í
kringum mig. Þá bjó ég í íbúð í miðbæ
Kaupmannahafnar og vinur minn átti
yndislegan Cavalier King Charles Spaniel.
Ég hafði alltaf elskað stærri hunda en á
þessum tíma hentaði Cavalierinn mér
betur. Ég hringdi á nokkra staði og spurðist
fyrir, mig langaði að reyna að komast yfir
rakka sem væri með mjög mikinn svartan
lit. Á þessum tíma vissi ég ekki mikið um
hunda og eftir hverju ég ætti að leita, en
ég var svo heppin að fá heimsins besta
Cavalier. Hann var sá eini í gotinu sem
kærði sig ekki um aðra og var mikið fyrir
sjálfan sig – hundur sem ég myndi aldrei
velja mér í dag. En hann er heimsins besti
litli hundur, mjög þægilegur í umgengni
við mig og hann er mjög fær í merkjamáli
hunda. Hann hefur komið mér svo oft á

Áður en það gerðist var hann fyrsti danski
Cavalierinn til þess að verða meistari í
rallýhlýðni og hann var einnig kominn
með titilinn hlýðnimeistari 2, OB-2. „Hann
elskar að æfa, svo að eftir að hann hætti
að keppa þá höfum við bara verið að æfa
okkur í trixum og í hundadansi, og hann
kemur ennþá með mér í æfingar þrisvar til
fjórum sinnum í viku”.

óvart varðandi það hvernig hann tæklar
aðra hunda og hann hefur nokkrum
sinnum komið í veg fyrir mjög slæmar
aðstæður með ókunnum hundum sem
hefðu getað endað illa”.
Helle segir að Simba sé sjálfum sér nægur
og sé á heildina litið mjög þægilegur
hundur. Hann sé hennar fyrsti hundur og
er hann mjög, mjög ofdekraður og fær
nammi fyrir allt, líka bara fyrir að vera
sætur. Þegar hann var 5-6 ára gamall fékk
hann hryggþófarask í bakið og hálsinn,
sem betur fer var hann ekki þjáður en
það hafði áhrif á jafnvægið hjá honum,
svo að Helle hætti að keppa með honum.

Hinn elskandi Taylor!
Eftir að Helle hafði átt Simba í nokkur
ár fór hún að leita sér að hundi númer
tvö. Hana langaði í stærri hund, sem
hún gæti æft og unnið meira með. Eftir
að hafa leitað mjög mikið og lesið mjög
mikið sannfærðist hún um að Australian
Shepherd væri hinn fullkomni hundur
fyrir hana. „Ég er hrifin af miðlungsstórum
hundum sem eru vinnusamir, aktífir og
með síðan feld. Ég heimsótti nokkra
ræktendur í Danmörku og endaði hjá
Leading Angels ræktuninni hjá konu að
nafni Bitta Wöhliche. Bitta átti mjög
fallegan rakka sem var faðirinn í næsta
goti hjá ræktuninni. Ég var svo heppin að
vera samþykkt sem hvolpakaupandi hjá
þeim og í gotinu var rakki fyrir mig. Taylor
er mjög viðkvæmur og ástúðlegur hundur,
og ef hann mætti velja þá held ég að hann
myndi vilja búa í vasanum hjá mér alla
ævi. Hann hefur kennt mér mjög mikið
um tilfinningar og hvers er hægt að búast
við í þjálfun og hversu góður ástralski
fjárhundurinn er í að skynja eiganda sinn”.
Taylor varð rallýhlýðnimeistari þegar hann
var tveggja ára gamall og vann sér einnig
inn titilinn hlýðnimeistari 2 OB-2, en eftir
slæma reynslu á hlýðniþjálfun eitt sinn
ofan á viðkvæmni hans, þá ákváðum við
að taka okkur hlé frá keppni. „Núna erum
við að þjálfa freestyle og trix, sem hann

elskar, og kannski munum við bráðum
prófa að keppa í freestyle keppni”.
Heimsins besti ísbjörn!
Fyrir fjórum árum síðan fór Helle á stúfana
að leita sér að þriðja hundinum. Hana
langaði í annan Australian Shepherd, týpu
með góða skapgerð, sem hún gæti líka
verið með í sýningahringnum. „Fyrst og
fremst vildi ég fá góðan vinnuhund, svo
kæmi sýningarhundurinn. Ég hafði rekist
á mjög fallegan hund frá Svíþjóð að nafni
Billy, sem var mjög sérstakur í útliti og
með frábært geðslag. Sá var ekki í ræktun
en ég komst að því að móðir hans væri
það. Ég hitti hana á sýningu í Danmörku
og varð algerlega ástfangin af henna –
mjög sérstakt, yndislegt skap og fallegar
hreyfingar. Ég ræddi við ræktendurna
sem áttu tíkina, Gísla Ómarsson og Lottu
Sundquist hjá Östra Greda ræktun í
Svíþjóð, og þau samþykktu mig sem betur
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fer nokkru síðar sem hvolpakaupanda.
Einu og hálfu ári seinna fæddist Dash og
ég gæti ekki verið ánægðari með það sem
ég hef í honum. Hann er sjálfsöruggur,
heillandi og mjög elskulegur hundur. Það
er yndislegt að vinna með honum, fyndinn
og skemmtilegur, krefjandi og alltaf viss
um að ég sé að gera mitt besta. Hann er
snillingur í merkjamáli og það er mjög
auðvelt að taka hann með sér hvert sem
er”.
Hversdagslífið – og smávegis um
hundahelgarnar
Þar sem Helle vinnur fulla vinnu, þá eru
hundarnir hennar vanir venjulegu lífi
virka daga. Það er vaknað snemma og
hundarnir fá góðan göngutúr í skóginum
áður en Helle byrjar vinnudaginn.
Stundum vinnur hún heima eða fer á
skrifstofuna, eða sækir fundi um allt
land. Þegar vinnudeginum hennar lýkur
seinnipartinn fer hún með hundana í
annan göngutúr í skóginum og þrisvar til
sex sinnum í viku hittir hún félaga sína sem
þjálfa með henna í hlýðni eða spori.
Einu sinni til tvisvar sinnum í mánuði
fara Helle og Dash á hundasýningu
einhversstaðar í Evrópu. „Danmörk er svo
þægilega staðsett land, það tekur mig
innan við tíu tíma að keyra á sýningar
í Noregi, Svíþjóð, Þýskalandi, Hollandi
og Póllandi. Ég hef einungis sýnt Taylor í
Hollandi og Póllandi og er reyndar hætt
að mæta með hann í sýningarhringinn.
Núna er ég að einbeita mér að því að ná
þýskum sýningartitlum á Dash. Varðandi
hlýðnikeppnir þá erum við Dash að æfa
núna fyrir sænska hlýðnikeppni, þar sem
við ætlum bæði að keppa í hlýðni og
spori”.
Helle segir að þegar hún sé ekki að þjálfa
eða sýna hunda um helgar þá tekur hún
hundana með sér hvert sem hún fer. Ef
hún er að ferðast á vegum vinnunnar eða
fer í frí hefur hún frábæra vini og fjölskyldu
í kringum sig sem er öll af vilja gerð til að
hjálpa henni að passa hundana svo hún
geti brugðið sér frá. Það sé dýrmætt að
eiga góða að í þessu sem öðru.
Uppáhaldið er hlýðni
En hvað ætli standi upp úr hjá Helle
varðandi vinnu með hundana?
„Í gegnum þessi næstum tíu ár síðan ég
byrjaði af alvöru í hundunum hef ég kynnst
allskonar greinum hundasportsins. Hlýðnin
er uppáhaldið mitt, ég elska öll smáatriðin
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þar og áskoranirnar í þeirri íþrótt. Það er
erfitt að komast á toppinn og enn erfiðara
þegar þú átt ekki hraðskreiðan Border
Collie! En ég þjálfa til þess að verða betri,
til þess að verða betri leiðandi, ég vil læra
að lesa hundinn minn betur og síðast en
ekki síst þjálfa ég til þess að hafa gaman
með hundunum mínum. Þegar ég byrjaði
í hlýðninni með Simba minn og Taylor, þá
tók ég eitt stig í einu og einbeitti mér að
þeim æfingum sem voru á því stigi. Með
það í huga hef ég lært að það verður
alltaf erfiðara á næsta stigi fyrir ofan
svo að það er betra að vera komin með
hugann þangað strax og þú færð hundinn í
hendurnar sem hvolp”.
Þegar Helle er spurð að því hvernig hún
setji sér markmið segir hún að þar spili
margt inn í.
„Ég hef lært mjög mikið í gegnum árin og
er enn að læra í hvert sinn sem ég fer að
þjálfa með hundana mína og með félögum
mínum í hundasportinu. Ég vona að ég
komist á efsta stigið einn daginn með
Dash, svo að jafnvel þótt við höfum nú
aðeins náð stigi 2, þá hef ég æfingarnar
á efsta stiginu í huga og einbeiti mér enn
meira núna að hraða, smáatriðum og
keppnisþjálfun heldur en ég gerði með
fyrstu tvo hundana mína. Keppnisþjálfunin
er sérstaklega mikilvæg, því þú verður að
undirbúa þig og hundinn sem best fyrir
aðstæðurnar. Það geri ég á mismunandi
hátt, æfi með ólíku fólki, æfi á mismunandi
stöðum, æfi allt prógrammið í heild sinni,
þjálfa hvernig ég fer til dómarans, hvernig
ég fer úr einni æfingu yfir í aðra og svo
framvegis”.
Að þjálfa með góðu fólki sem hefur
metnað er lykilatriði að mati Helle og
nauðsynlegt þegar maður er í þróun sem
leiðandi. Hún segir að þjálfun og námskeið
sem danska hundaræktarfélagið bíður
upp á henti oftar en ekki hinum almenna
hundeiganda, svo að ef fólk ætli sér að
ná eitthvað áfram í þjálfuninni þurfi það
að eiga góða vini í sportinu eða vera með
góða einkakennara. „Það eru oft góð
námskeið auglýst á vegum einstaklinga,
þar sem maður getur fengið góða kennslu
og þjálfun hjá t.d. erlendum kennurum.
Einn af mínum uppáhalds er sænskur
þjálfari að nafni Maria Brandel, sem er
að keppa fyrir sænska landsliðið. Hún
hefur mjög jákvæða nálgun og er mjög
fær í að sjá hvað hver hundur þarf og hver
leiðandi. Annar sem er í miklu uppáhaldi
er norsk kona að nafni Siv Svendsen, sem

er frábær í að kenna hundinum í gegnum
leik. Hún er mjög hugmyndaríkur þjálfari
sem veitir manni mikinn innblástur.
Rallýhlýðni – grein sem hentar
mörgum
Eins og fram hefur komið er Helle mjög
ánægð með hlýðnina en einnig er hún
mjög hrifin af svokallaðri rallýhlýðni sem
hefur verið að ryðja sér meira og meira til
rúms á síðustu misserum. „Frá því að ég
byrjaði í þessu hefur rallýhlýðnin stækkað
mjög mikið. Hún er ekki eins smámunasöm
eins og hlýðnin, og hraðinn er heldur ekki
eins mikilvægur. Í rallýhlýðni sér maður

allskonar hundategundir vera að standa
sig vel, jafnvel á hærri stigum í greininni.
Ég hef notfært mér rallýhlýðnikeppnir til
þess að gefa ungum hundum góða og
skemmtilega keppnisreynslu, því þarna
er leyfilegt að tala við hundinn og styðja
hann á meðan á keppninni stendur. Taylor
hefur verið mikill aðdáandi rallýhlýðninnar,
vegna þess að þá getur hann verið nálægt
mér mestan hluta tímans. Dash finnst
hins vegar hlýðnin skemmtilegri, þar sem
honum finnst gaman að gera æfingar á
hlaupum og að gera æfingar sem taka
lengri tíma. Simbi aftur á móti elskar
danshlýðni (heelwork to music) þar sem

að hann er með sitt slæma bak og er ekki
í standi í dag fyrir erfiða þjálfun. Þess í
stað elskar hann stuttar og skemmtilegar
æfingar með trix. Það er akkúrat þetta
sem ég elska varðandi þjálfun hunda – þú
getur alltaf fundið eitthvað sem passar við
þinn hund og hans þarfir og svo lengi sem
þér finnst það gaman þá elskar hundurinn
þinn það líka”.
Við látum þessi orð verða lokaorðin frá
þessari dásamlegu vinnuhundakonu sem
deilir lífi sínu með þremur ólíkum hundum
og saman sinna þau þessari ástríðu af
metnaði og ánægju.

Ekki éta jólamatinn!
Það getur verið mjög freistandi að gefa hundinum smá bita af jólamatnum,
það eru nú einu sinni jól. Jólamaturinn getur hins vegar verið allt of saltur
fyrir hundana sem eru umtalsvert minni en við (flestir a.m.k.) og því getur
„smá“ biti verið of mikið fyrir hundinn, hvað þá þegar allir á heimilinu vilja
vera góðir og gefa hvuttanum. Fituinnihald í jólasteikinni getur svo valdið
meltingarvandræðum í hundinum og fæst viljum við standa í stórböðun og
skúringum á aðfangadagskvöld eða jóladag.

Ekki éta jólanammið!
Súkkulaði er lífshættulegt hundum, hundar þola ekki heldur hnetur og
möndlur og því þarf að gæta vel að því að hundarnir komist ekki í konfektið,
fyrir utan að það er miklu betra í eigin munn með góðri bók heldur en að
deila því með hundinum.
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Colmar, Frakklandi

Eigendur í útlöndum –

Theódóra Róbertsdóttir
Sámur fékk Theódóru Róbertsdóttur íslenskan hundaeiganda í Þýskalandi til þess að segja frá reynslu sinni af
hundahaldi erlendis. Theódóra er nýlega flutt til Þýskalands en hefur síðustu ár verið mjög virkur hundaeigandi
hér heima og þótti því tilvalið að fá hana til að segja frá reynslu sinni af flutningunum og hvernig er að eiga
hund í Evrópu.
Ég heiti Theodóra Róbertsdóttir og
kem frá Reykjavík. Ég er 21 árs nemi
í dýrahjúkrunarfræði og hef verið
hundanörd frá því ég man eftir mér. Ég á
5 ára gamlan Australian Shepherd rakka
sem heitir (Saarland Sieger ’17 C.I.B.
ISCH) Víkur Bob Marley, kallaður Marley, í
sameign með ræktendum hans Maríönnu
Gunnarsdóttur og Ólafi Erni Ólafssyni.

Í Colmar

Í byrjun árs 2017 tók ég þá ákvörðun að
læra dýrahjúkrunarfræði og stefndi á
að mennta mig í Þýskalandi en þar á ég
gott bakland hjá föðurfjölskyldu minni.
Ég viðraði þessa hugmynd við vini mína
og meðeigendur af Marley og hefði ekki
getað fengið betri viðbrögð við þessari
hugmynd minni hjá þeim því þau hvöttu
mig strax til að drífa mig út í námið og
sögðu að hann færi að sjálfsögðu með
mér ef það væri minn vilji. Mikil vinna fór í
að skoða allt sem tengdist flutningum með
hund erlendis, reglur, kostnað, uppihald
og líf með hund í öðru landi en Íslandi.
Brottfarardagur var settur um miðjan apríl
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á þessu ári og að morgni 16. apríl flugum
við Marley saman á vit nýrra ævintýra
og lá leið okkar til Frankfurt, Þýskalandi,
þaðan sem við keyrðum á nýja heimilið
okkar í Saarbrücken, sem er staðsett í
Saarland í Þýskalandi.
Undirbúningur fyrir
ferðalagið
Ferlið hér á landi fyrir flutning á hundi
erlendis er ekki flókið og mun einfaldara
en þegar flytja á hund inn í landið. Fyrst
þurfti að útvega búr fyrir flugið, skoða
reglur varðandi flug fyrir hund af þessari
stærð, panta flug og skrá hundinn
með í flugið. Fyrir flutning með hund
erlendis þurfa bólusetningar að vera í
lagi. Hundaæðisbóluefnið þarf að vera
komið í hundinn að lágmarki 21 degi fyrir
brottför. Svo innan 5 daga fyrir flug þarf að
fara í dýralæknaskoðun, fylla út pappíra,
ormahreinsa og fara svo á skrifstofu MAST
og fá lokasamþykki og stimpla.

Að búa erlendis með hund
Að búa í Saarbrücken með hund er mjög
einfalt, en mikilvægt er að hafa hundinn
skráðan hjá borginni en það kostar fyrir
fyrsta hund um 120 evrur á ári, en það er
aðeins ódýrara í bæjunum í kringum okkur.
Taumskylda er aðeins fyrir þær tegundir
sem teljast til „hættulegra” tegunda,
en það þýðir að prúðir og vel upp aldir
hundar mega vera lausir með eigendum
sínum í göngutúrum, þó er mælt með að
hafa hundinn í taum öryggisins vegna í
mannmergð, á aðalgöngugötu bæjarins
o.s.frv. en um 180.000 manns búa í
bænum.
Fyrir hund að koma frá Íslandi í hundvænt
samfélag er stórt stökk. Fyrstu vikurnar
fóru aðallega í að æfa okkur að mæta
lausum hundum, fara stuttar ferðir í
áreiti og nýta göngutúrana sem mest í
umhverfisþjálfun. Hann þolir áreiti vel
og finnst bara notalegt að leggja sig eða
fylgjast með umhverfinu meðan maður
sest niður á kaffihúsi, en það er kannski
gott að taka það fram að svona frelsi/áreiti
hentar ekki öllum hundum og mikilvægt
að taka tillit til þess.
Ég er einstaklega heppin með eintak af
hundi en hann tók mikið þroskastökk
við flutningana og gæti ekki hafa tæklað
það verkefni betur. Hann fær t.d. alltaf
pylsubita í kjötbúðinni okkar fyrir það
hvað hann er stilltur og prúður og erum
við ansi dugleg að nýta okkur það að
hann megi vera laus og við hjólum mikið
og förum í göngutúra með fram ánni í
borginni. Við kynnumst alltaf fleiri og fleiri
hundaeigendum og aðallega hundum í
borginni og þekkjast hundarnir því orðið
vel og leika sér saman ef við hittumst í
göngutúrum, með tilheyrandi ánægju
hundanna.
Viðmót fólksins
Það þykir mjög eðlilegt að vera
hundaeigandi hér, það heftir mann
svo sáralítið í daglegu lífi þar sem
göngutúrarnir nýtast oft í að klára ýmis
verkefni dagsins, fyrir eða eftir vinnu.
Vatnsskálar eru á öðru hverju horni hjá
verslunareigendum og Marley græðir alltaf
extra klapp þegar við skreppum inn í búðir.
Hér er mikið fjölmenningarsamfélag og
eðlilega tíðkast hundahald ekki meðal allra
þjóða, og því finnst mér ég oftar upplifa
fólk ofsahrætt við hunda hér en heima á
Íslandi, en hér bera bara allir virðingu fyrir
næsta manni. Hundarnir heilsa sjaldnast

Í Riquewihr

Freinsheim vínhérað

ókunnugum og við köllum hundana okkar
alltaf inn ef við mætum einhverjum sem er
smeykur. En hér snýst þetta mikið um tillit
til náungans, allir fá að haga sínu lífi eins
og þeir vilja, með eða án hunda.
Eru hundar erlendis alltaf
stilltir?
Umræðan heima á Íslandi er gjarnan oft á
þá leið að hundaeigendur ráði ekki við þá
ábyrgð að mega vera með hundana sína
með sér í hinu daglega lífi, þeir hirði ekki
upp eftir þá o.s.frv. ólíkt hundaeigendum
erlendis. Ég tel umræðuna mikilvæga,
en finnst hún gjarnan oft á villigötum.
Hér dást Þjóðverjar af prúða íslenska
hundinum og hrósa honum hástert fyrir
fallega hegðun og hvað hann er duglegur.
Það eru nefnilega ekki allir hundar vel
upp aldnir eða vel umhverfisþjálfaðir hér
ytra. Veitingahús eða ferðasamgöngur
eru sko alls ekki full af hundum, það
heyrir eiginlega til undantekninga miðað
við fjöldann af hundum í borginni. Ég
legg bara ríka áherslu á að hundurinn
minn komi ávallt hreinn með mér allt
ef þær aðstæður koma upp að hann
geti ekki verið heima, að ég sé með
góða nammimola fyrir hann í veskinu
og umbuna honum fyrir fallega hegðun
í áreitinu, hvar sem það er. Við viljum
nefnilega að hundarnir okkar haldi
áfram að vera velkomnir hvert sem er og
velkomnir að taka þátt í okkar daglega lífi!

Marley BOS og Saarlandssieger17

Marley og vinir hans

Rólegur á veitingahúsi
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REYKJAVÍK-WINNER
Besti hundur sýningar – 1. sæti
C.I.E. ISShCh RW-16-17 NLM
Cockergold So U Think U Can Dance, IS16981/12
Enskur cocker spaniel
Eigandi: Þórdís M. Hafsteinsdóttir
Ræktandi: Lotte Kristensen

Alþjóðleg sýning
Besti hundur sýningar – 1. sæti
C.I.B. ISCh RW-13-14-15-16-17
Sankti-Ice Irresistible, IS17958/13
St. Bernharðshundur síðh.
Eigandi: Guðný Vala Tryggvadóttir
Ræktandi: Guðný Vala Tryggvadóttir

Sumarsýningar HRFÍ
Helgina 23.-25. júní fór fram sumarsýning HRFÍ. Á föstudagskvöldinu fór fram hvolpasýning ásamt keppni ungra
sýnenda en 138 hvolpar voru skráðir til leiks. Á laugardeginum fór fram árleg Reykjavík Winner sýning félagsins
og voru skráðir 628 hundar af 93 tegundum. Á sunnudeginum var svo alþjóðleg sýning með 644 hundum.
Dómarar sýningarinnar voru Andrzej Szutkiewicz frá Póllandi, Auður Sif Sigurgeirsóttir frá Íslandi, Ásta María
Guðbergsdóttir frá Íslandi, Fabrizio La Rocca frá Ítalíu, Hanne Laine Jensen frá Danmörku, Kari Järvinen frá
Finnlandi, Philip John frá Indlandi og Stephanie Walsh frá Írlandi.
Vegna seinkunar á sumarsýningum félagsins var ekki hægt að taka viðtöl við dómara sýningarinnar á staðnum
eins og venjan er. Dómarar sýningarinnar fengu því spurningar í gegnum tölvupóst en þrátt fyrir ítrekaðar
áminningar svaraði ekki nema hluti dómaranna.
Texti: Klara Símonardóttir
Ljósmyndir: Ólöf Gyða Risten

Erfitt að velja
Katrine Jeppesen frá Danmörku dæmdi
unga sýnendur en hún á langan og
glæsilegan feril að baki sem ungur
sýnandi. Hún var meðal annars fulltrúi
Danmerkur í alþjóðlegri keppni ungra
sýnenda ásamt því að vera hluti af
landsliði Danmerkur í Norðurlandakeppni
ungra sýnenda.
Henni fannst ungu sýnendurnir almennt
mjög hæfileikaríkir, bæði í yngri og eldri
flokki. Þátttakendur gerðu henni erfitt fyrir
og átti hún oft mjög erfitt með að velja á
milli þeirra. „Yngri flokkurinn stóð sig mjög
vel. Auðvitað eru þau ekki með jafnmikla

reynslu og þau í eldri flokknum en þau
sýndu hundana mjög vel og gerðu allt sem
ég bað þau um virkilega vel og með mikilli
gleði. Þetta er svo mikilvægt þegar maður
sýnir hunda, það er að sýna hundinn ávallt
af yfirvegun og með gleði og gera alltaf
sitt besta.”
Sigurvegarinn í yngri flokki kom Katrine á
óvart og þá sérstaklega þegar hann fékk
annan hund í skiptum sem var ekki sá
auðveldasti. „Sýnandinn tæklaði verkefnið
með mikilli ró og yfirvegun og reyndi allt
sem hann gat til að sýna hundinn vel.“
Hún kvaðst einnig mjög ánægð með þá
sýnendur sem urðu í 2., 3. og 4. sæti. „Þau
stóðu sig öll mjög vel en vantar auðvitað
meiri reynslu sem kemur með tímanum.
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Strákurinn í 4. sæti sýndi pomeranian sem
átti erfitt með að hreyfa sig í háu grasinu
en hann fékk mjög glaðan labrador
retriever í skiptum sem hann stóð sig mjög
vel með.“

Smáatriðin réðu
Eldri flokkurinn heillaði Katrine og átti
hún í stökustu vandræðum með að velja
aðeins fjóra sýnendur í verðlaunasæti
enda stóðu þeir allir sig svo vel og unnu
vel með hundunum sem þeir sýndu. Hún
sagði aðeins örlítil smáatriði hafa skipt
sköpum þegar hún valdi í verðlaunasætin.
„Sigurvegarinn var mjög sannfærandi
sýnandi og stóð sig ótrúlega vel. Hún
svaraði öllum spurningunum rétt og stóð

Reykjavík-winner

Besti hundur sýningar – 2. sæti
ISCh RW-16-17
Black Jack Legend of the Spirit (FCI), IS20637/15
Siberian husky
Eigandi: Kolbrún Arna Sigurðardóttir
Ræktandi: Izabela Krieger

Besti hundur sýningar – 4. sæti
C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISCh RW-17
Uniquepugs Bad To The Bone, IS19106/14
Pug
Eigandi: Aldís Jana Arnarsdóttir
Ræktandi: Stefanía Sunna Ragnarsdóttir

Alþjóðleg sýning

Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

sig einnig mjög vel með skiptihundinn sem
hún sýndi af mikilli yfirvegun og mýkt.“ Sú
sem varð í 2. sæti náði að heilla Katrine
vegna þess að hún sýndi hundinn af
mikilli gleði og eldmóði og Katrine gat ekki
annað en brosað þegar hún fylgist með
henni og hundinum. Hún gerði allt með
mikilli ró og yfirvegun og bjó yfir mikilli
kunnáttu. Sýnandinn sem hreppti 3. sætið
náði athygli Katrine um leið og hún kom
inn í hringinn. „Hún og whippetinn sem

Besti hundur sýningar – 4. sæti
ISShCh RW-17
Dewmist Rain Of Comets, IS17585/12
Golden retriever
Eigandi: Ásdís Björk Guðmundsdóttir
Ræktandi: Henric Fryckstrand

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISJCh
Tíbráar Tinda Mudita, IS21503/16
Tíbet spaniel
Eigandi: Auður Valgeirsdóttir
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

hún sýndi voru svo ótrúlega flott saman,
bæði þegar hún hreyfði hann og einnig
þegar hún stillti honum upp. Hún sýndi
sinn eigin hund og skiptihundinn af mikilli
fagmennsku.“ Stúlkan í 4. sæti heillaði
Katrine enda var mikil gleði sem einkenni
hennar stíl. „Hún og írski setterinn sem hún
sýndi unnu ótrúlega vel saman. Með enn
meiri reynslu á þessi sýnandi eftir að gera
frábæra hluti!“

Yfirvegun og skemmtun
á sama tíma
Að lokum talaði Katrine um að það sem
skipti mestu máli í fari sýnenda væri
gleði og yfirvegun. „Það er svo mikilvægt
að vera rólegur og hafa gaman með
hundinum inni í hring. Það er mun
skemmtilegra að dæma sýnendur sem
hugsa fyrst og fremst um að hundurinn sé
glaður frekar en einhverja sem hugsa bara
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reykjavík-winner

Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. ISCh USCh ISVetCh RW-17
Thornapple Good to Go, IS17064/12
Australian shepherd
Eigendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafss.
Ræktendur: Lisa L Penton, Ellen Brandenburg & Amy Garrison

Tegundahópur 2: 1. sæti
C.I.B. ISCh RW-13-14-15-16-17
Sankti-Ice Irresistible, IS17958/13
St. Bernharðshundur síðh.
Eigandi: Guðný Vala Tryggvadóttir
Ræktandi: Guðný Vala Tryggvadóttir

Tegundahópur 10: 1. sæti
C.I.B. ISCh ISW-16 RW-16-17
Glitnir Vestri, IS17611/12
Afghan hound
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Besti afkvæmahópur sýningar: 1. sæti
Besti ungliði sýningar 1. sæti
ISJCh RW-17 Allmark La La Land, IS23400/17
Australian shepherd
Eigendur: Herdís Hallmarsdóttir &
Lilja Dóra Halldórsdóttir
Ræktendur: Mrs A E & Mr N Allan & Mr R Harlow

Tegundahópur 3: 1. sæti
ISCh RW-17 Salome Saints Hera, IS19665/14
Silky terrier
Eigandi: Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir
Ræktandi: Ingibjörg Salóme Sigurðardóttir

Tegundahópur 1: 1. sæti
ISJCh RW-17 Ice Tindra Krissy, IS21708/16
Schäfer, snögghærður
Eigandi: Øyvind Sæther
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

Tegundahópur 7: 1. sæti
C.I.E. ISShCh RW-16-17
Huldu Morganna Mozart, IS15335/10
Weimaraner, snögghærður
Eigandi: Þórhildur Sigtryggsdóttir
Ræktandi: Hulda Jónasdóttir
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Ungversk Vizsla, snögghærð
C.I.E. ISShCh ISVetCh SLOCh RW-14-16
Vadászfai Oportó & afkvæmi

Bestu ræktunarhópur sýningar: 1. sæti
Tíbet spaniel
Tíbráar Tinda – ræktun
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

um að gera allt fullkomlega en gleyma
gleðinni. Slíkur sýnandi virkar eins og eins
konar vélmenni.“ Einnig minnist Katrine á
mikilvægi þess að þekkja tegundina sem
viðkomandi sýnir sem og aðrar tegundir.
Ekki síður væri nauðsynlegt að þekkja það
helsta varðandi líkamsbyggingu hunda.
Katrine sagðist ekki vera hrifin af ýktum
stíl sýnenda enda væri langfallegast að
sýna hundinn fyrst og fremst og leggja
áherslu á hann en ekki sýnandann. Hún
tók það þó fram að þessu væri ekki beint
gegn íslenskum ungum sýnendum heldur
sýnendum almennt um allan heim.
„Munið bara alltaf að þekkja tegundina
og eiga góða stund með hundinum inni í
hring, það er langmikilvægast!“

Lofandi hvolpar
Ásta María Guðbergsdóttir dæmdi
íslenskan fjárhund, papillon og chihuahua
á hvolpasýningunni á föstudagskvöldinu og
var hún mjög ánægð með heildargæðin.
Hún sagðist hafa séð marga lofandi hvolpa
og að hún hafi verið virkilega ánægð með
alla sigurvegarana sína.

Frábær tegundagerð
og hreyfingar
Á laugardeginum dæmdi Ásta íslenskan
fjárhund en það var í fyrsta sinn sem hún
dæmdi tegundina á Íslandi. Henni þóttu
gæðin hér mikil og fannst oft erfitt að
velja á milli hundanna í efstu sætunum
en jafnframt gaman að sjá svona marga
fallega hunda. Ásta var mjög hrifin af besta
rakka og bestu tík tegundar en það varð
svo rakkinn sem sigraði tegundina. Bæði
hafi verið af frábærri tegundagerð, með
fallegar hreyfingar og vel gerð að öllu
leyti. Öldungurinn hafi svo einnig heillað
mjög mikið, hann hafi mætt í toppformi
og hafi verið hægt að sjá fyrir sér að hann
gæti haldið endalaust áfram því hann
virtist ekkert þurfa hafa fyrir gullfallegum
hreyfingunum. Ásta minntist svo einnig á
tíkina sem varð í 2. sæti í keppninni um
bestu tík tegundar en þar hafi verið mjög
lofandi ung tík.

Betri hér en erlendis
Á sunnudeginum dæmdi Ásta þrjár
tegundir, chihuahua (báðar feldgerðir)
shih tzu og tíbet spaniel. Henni þóttu allar
tegundirnar af háum gæðum í heildina
og sigurvegararnir af alveg jafn háum
gæðum og hún sæi þegar hún dæmdi
erlendis. Þó þóttu henni almenn gæði
tíbet spaniel hér á landi hærri en þar sem

hún hefði dæmt erlendis. Skráðir voru
25 hundar og þóttu Ástu flestir af háum
gæðum, ungu tíkurnar hafi verið mjög
lofandi og að sigurvegarinn hafi einmitt
verið unghundatík sem hafi svo gert sér
lítið fyrir og sigrað tegundahóp 9 og endað
daginn sem þriðji besti hundur sýningar!
Ásta nefnir sérstaklega að tegundirnar hafi
allar verið vel sýndar og að sýnendur ættu
hrós skilið.

Chihuahua batnað
Ástu þóttu gæðin í chihuahua hafa aukist
frá því hún dæmdi tegundina hér síðast
fyrir nokkrum árum. Henni þótti gaman
að sjá hversu margir hundanna sýndu sig
vel og sýndu rétta chihuahua skapgerð.
Síðhærða tíkin sem varð besti hundur
tegundar hafi svo einnig staðið sig vel í
tegundahópnum og endað þar í 2. sæti á
eftir tíbet spaniel tíkinni.
Ásta vill að lokum hrósa starfsfólki og
skipuleggjendum fyrir frábæra helgi, vel
skipulagða og skemmtilega sýningu og
þakkar kærlega fyrir sig.

Hanne Laine frá Danmörku sagðist hafa
verið afskaplega ánægð með almenn gæði
þeirra tegunda sem hún hefði séð hér á
laugardeginum og sunnudeginum. Hún
hefði séð marga hunda af góðum gæðum.
Sérstaklega nefndi hún öldungana sem
hún hefði séð í keppni um besta öldung
sýningar, frábært hefði verið að fá inn
svona marga öldunga í frábæru formi.
Sérstaklega hefði hún verið ánægð með
saluki og íslenska fjárhundinn, þeir hafi
verið virkilega góðir.

Frábærir hundar í úrslitum
Á sunnudeginum dæmdi Hanne keppnina
um besta hund sýningar. Í sætum lentu st.
bernharðs, petit basset griffon vendeen,
tíbet spaniel og golden retriever og þóttu
Hanne þetta allt vera framúrskarandi
hundar.
Hanne nefnir sérstaklega hversu ánægð
hún hafi verið með starfsfólk sýningarinnar
og umgjörð og þótti mjög gaman að
koma hingað til þess að dæma á þessari
sumarsýningu.

Auður Sif Sigurgeirsdóttir var að dæma
á sinni fyrstu „all breed“ sýningu en hún
útskrifaðist sem dómari í desember
2016. Vildi hún koma á framfæri kærum

Efnilegir labrador hvolpar
Auður Sif dæmdi labrador á
hvolpasýningunni á föstudagskvöldinu. Þar
sagðist hún hafa séð fjölmarga efnilega
hvolpa og verið mjög ánægð með bæði
besta ungviði og besta hvolp tegundar. Sá
yngri hafi svo lent í 3. sæti í keppninni um
besta ungviði sýningar sem Auði Sif þótti
gaman að sjá enda hafi þar verið mjög
lofandi hvolpur í mikilli samkeppni. Gaman
hafi verið að sjá svo marga lofandi hvolpa
af fjölmörgum tegundum keppa til úrslita
um besta ungviði og besta hvolp sýningar.
Þetta segði okkur að framtíðin væri björt!

Gæði schäfer mjög mikil

Frábærir öldungar

Vel skipulögð sýning

þökkum til félagsins fyrir dómaraboðið.
Auði Sif þótti sýningin mjög vel skipulögð,
starfsfólkið framúrskarandi og hringirnir
af góðri stærð sem væri mjög mikilvægt í
stórum tegundum þar sem hundar þyrftu
rými til að sýna réttar hreyfingar.

Á laugardeginum dæmdi Auður Sif þýska
og ástralska fjárhunda. Dagurinn hófst á
schäfer þar sem skráningin var frábær í
báðum feldafbrigðum. Sagðist hún hafa
dæmt fjölmarga fallega hunda. Auði Sif
þótti tegundin á Íslandi vera i mjög góðum
málum. Helstu vandamál tegundarinnar
úti um allan heim væru bognar baklínur og
veikir hæklar en nefndi Auður Sif að þessi
vandamál virtust ekki algeng á Íslandi og
hefðu flestallir verið með nokkuð góða
baklínu og að hún hefði ekki séð marga
hunda með veika hækla. Í heildina þóttu
henni gæðin mjög góð og naut hún þess
að dæma. Skapgerðin var til fyrirmyndar
sem henni þótti mjög ánægjulegt enda
sé það mjög mikilvægt að skapgerðin
sé í lagi. Auður Sif sagðist stundum hafa
átt í erfiðleikum með að velja á milli,
sérstaklega tíkanna sem margar hafi verið
virkilega fallegar. Annað atriði sem hún tók
sérstaklega eftir á meðal hundanna allra
var í hve góðu líkamlegu ástandi flestir
þeirra voru. Þetta væri eitthvað sem væri
sérstaklega mikilvægt í vinnuhundategund
eins og schäfer. Í báðum feldafbrigðum
sagðist Auður hafa dæmt hunda sem ættu
ekki í nokkrum vandræðum með að sinna
þeirri vinnu sem tegundin er ræktuð til.

Dæmigerðar hreyfingar
Besti hundur tegundar í snögghærðum
schäfer var tík úr ungliðaflokki sem
heillaði Auði Sif upp úr skónum um leið
og hún kom inn í hringinn. Hún sagðist
hafa hugsað strax með sér að þarna
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Alþjóðleg sýning

Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. ISCh Hálsakots Dream A Little Dream, IS13139/09
Papillon
Eigandi: Jóna Karlotta Herbertsdóttir
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Tegundahópur 3: 1. sæti
ISCh NLM RW-17
Stekkjardals Emil í Kattholti, IS19452/14
Border terrier
Eigandi: Anna Vigdís Gísladóttir
Ræktendur: Erla H. Benediktsd. &
Guðmundur R. Árnason

Besti ungliði sýningar 1. sæti
RW-17 Allmark La La Land, IS23400/17
Australian shepherd
Eigendur: Herdís Hallmarsdóttir &
Lilja Dóra Halldórsdóttir
Ræktendur: Mrs A E & Mr N Allan & Mr R Harlow

Tegundahópur 5: 1. sæti
C.I.B. AMCh DKCh ISCh RW-14-15
Destiny’s Fox In Socks, IS15745/11
Siberian husky
Eigandi: Ólöf Gyða Risten Svansdóttir
Ræktandi: Michael J Eads

Tegundahópur 1: 1. sæti
RW-17 Allmark La La Land, IS23400/17
Australian shepherd
Eigendur: Herdís Hallmarsdóttir &
Lilja Dóra Halldórsdóttir
Ræktendur: Mrs A E & Mr N Allan & Mr R Harlow

Tegundahópur 7: 1. sæti
C.I.E. ISShCh RW-15-17 NLM Loki, IS18969/13
Ungversk Vizsla, snöggh.
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson
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Tegundahópur 10: 1. sæti
C.I.B. ISCh RW-14-15-16-17
Courtborne Rajesh, IS19312/14
Whippet
Eigandi: Selma Olsen
Ræktandi: Rita, Steinar & Kristin Hoff

Best afkvæmahópur sýningar: 1. sæti
Ungversk Vizsla, snögghærð
C.I.E. ISShCh ISVetCh SLOCh RW-14-16
Vadászfai Oportó & afkvæmi

Besti ræktunarhópur sýningar: 1. sæti
Tíbet spaniel
Tíbráar Tinda – ræktun
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

væri mögulega kominn inn besti hundur
tegundar! Hún hafi verið mjög tíkarleg,
það er að ekki lék neinn vafi á að um tík
væri að ræða. Baklínan virkilega góð,
sterkir hæklar, frábærar axlir, frampartur
og afturvinklar, góður háls, fallegt höfuð
og hreyfingar mjög heilbrigðar og
dæmigerðar fyrir tegundina frá öllum
hliðum.
Besti hundur tegundar af gagnstæðu
kyni hafi svo verið gullfallegur rakki úr
meistaraflokki. Henni þótti hann virkilega
vel byggður og stæðilegur rakki sem
hreyfði sig gríðarlega vel frá öllum hliðum.
Hann hafi verið, líkt og tíkin, mjög vel
byggður á allan hátt, með sterka hækla og
góða baklínu.

Mikil samkeppni
Auði Sif þóttu síðhærðir schäfer margir
hverjir af mjög miklum gæðum líkt og þeir
snögghærðu. Besti hundur tegundar hafi
verið tík úr meistaraflokki sem heillaði
Auði Sif mikið. Henni þótti tíkin virkilega
vel byggð og heilbrigð, með fallegt
tíkarlegt höfuð, góð bein, sterka hækla,
góða baklínu og vel vinkluð að framan og
aftan. Hreyfingarnar hafi verið heilbrigðar
og mjög dæmigerðar fyrir tegundina.
Besti hundur tegundar af gagnstæðu
kyni var rakki úr meistaraflokki sem
Auði Sif þótti vel byggður á allan hátt og
með fallegt höfuð. Hann hafi hreyft sig á
heilbrigðan og dæmigerðan hátt frá öllum
hliðum.
Henni fannst gaman að sjá alla ræktunarog afkvæmahópana í báðum feldgerðum
og hve mikil samkeppni er í tegundinni
sem henni þótti frábært. Hún sagði alla
ræktendurna geta verið stolta!

Almenn gæði í
áströlskum fjárhundi
Á eftir schäferunum mættu svo inn í hring
til Auðar Sifjar rúmlega tuttugu ástralskir
fjárhundar. Auði Sif þóttu heildargæðin
góð og sagðist hún hafa dæmt marga
fallega hunda. Sumir hundanna hafi þó
ekki verið í alveg réttum hlutföllum og hafi
verið fremur langir í lend. Einnig sagðist
hún hafa viljað sjá betri höfuð yfir heildina
og sagði hún að nokkrir hundanna hafi
verið með hringlaga augu sem hefðu áhrif
á hinn rétta svip tegundarinnar. Þetta var
þó ekki það mikilvægasta að hennar mati
enda tegundin af vinnuhundakyni og þar
af leiðandi væru rétt bygging og hreyfingar
það sem skipti mestu máli.

Besti hundur
tegundar mættur

Hárrétt hlutföll

Besti hundur tegundar, var líkt og í
snögghærðum schäfer, tík úr ungliðaflokki
og sagði Auður Sif að þar hefði hún
upplifað nákvæmlega sömu tilfinningu
þegar hún kom inn í hringinn – þarna
væri kominn inn mögulega besti hundur
tegundar!
Auði Sif þótti tíkin hreinlega eiga hringinn,
hún hafi verið með gríðarlega sterka
nærveru og að það hafi verið ómögulegt
að taka ekki eftir henni. Hún var með
fallegt höfuð sem ætti væntanlega enn
eftir að þroskast en líkamsbyggingin var
framúrskarandi miðað við hve ung hún
væri. Hún hafi svo verið vel vinkluð að
framan og aftan, með góðan háls, frábæra
baklínu og áreynslulausar hreyfingar
sem hafi verið mjög dæmigerðar fyrir
tegundina. Hún ætti ekki í neinum
vandræðum með að smala fyrir húsbónda
sinn tímunum saman!
Besti hundur tegundar af gagnstæðu
kyni var rakki úr öldungaflokki.
Virkilega vel byggður hundur í frábæru
líkamlegu ástandi! Höfuðið hefði ef til
vill getað verið betra að sumu leyti en í
vinnuhundategund eins og þessari skipti
líkamsbygging og hreyfingar hundsins
mestu máli að hennar mati. Hún var þess
fullviss að þessi hundur ætti ekki heldur í
vandræðum með að vinna vinnuna sína.

Á sunnudeginum dæmdi Auður Sif þrjár
tegundir; amerískan cocker spaniel,
labrador retriever og golden retriever og
var skráningin frábær.
Auði Sif þóttu amerísku cocker spaniel
hundarnir almennt af nokkuð góðum
gæðum yfir heildina. Besti hundur
tegundar hafi verið gullfallegur rakki úr
meistaraflokki sem henni þótti bera af.
Hann hafi verið í hárréttum hlutföllum,
vel byggður, með fallegt höfuð, rétta
skottstöðu og með dæmigert skap fyrir
tegundina. Hann hafi hreyft sig mjög vel
og haldið baklínunni réttri bæði standandi
og á hreyfingu sem hún segir mikilvægt í
tegundinni.
Besti hundur tegundar af gagnstæðu kyni
var falleg tík úr öldungaflokki sem Auði
Sif þótti, rétt eins og rakkinn, í réttum
hlutföllum og hafi hún hreyft sig virkilega
vel. Þar hafi verið fallegur öldungur í
frábæru líkamlegu ástandi.

Björt framtíð

Stolt af sigurvegurunum
Það sem stóð upp úr hjá Auði Sif var að
sjá hve vel hundunum sem hún valdi gekk
í úrslitum sýningar báða dagana. Unga
ástralska fjárhundstíkin hafi verið valin
besti ungliði sýningar bæði laugardag
og sunnudag og sigraði hún einnig
tegundahóp 1 á sunnudeginum!
Schäfer-tíkin hafi orðið í 2. sæti í
keppninni um besta ungliða sýningar á
laugardeginum og hafi einnig gert sér lítið
fyrir og sigrað tegundahóp 1 sama dag.
Auður Sif sagði þetta algjörlega magnaðan
árangur hjá þessum ungu tíkum!
Besti öldungur sýningar á laugardeginum
var ástralski fjárhundurinn og hreppti hann
2. sætið í sömu keppni á sunnudeginum.
Auður Sif viðurkennir að hún hafi verið
mjög stolt að sjá sigurvegarana sína ná svo
frábærum árangri í stóra hringnum báða
dagana.

Næst mættu svo um 50 labrador
retriever hundar í hringinn hjá Auði Sif
en henni þóttu heildargæðin virkilega
góð og þótti gaman að sjá svona marga
fallega labradora saman komna. Hún
sagðist stundum hafa átt í vandræðum
með að velja á milli þeirra sem urðu í
verðlaunasætum sem væri klárlega mjög
jákvætt. Auður Sif sagðist dæmdi marga
lofandi ungliða sem væri merki um að
framtíðin væri björt í tegundinni. Hún væri
þess fullviss að flestir þeirra hunda sem
hún dæmdi myndu standa sig vel í því sem
þeir væru ræktaðir til að gera, það væri að
sækja og skila bráð og sinna þeirri vinnu
jafnvel tímunum saman á veiðum. Þeir
hefðu flestir verið byggðir á þann hátt að
þeir ættu að endast heillengi í vinnu með
eigendum sínum og fjölmargir hafi verið í
hörkuformi.

Kraftmiklar hreyfingar
Auður Sif valdi sem besta hund tegundar
tík úr meistaraflokki sem henni þótti
virkilega falleg og vel gerð tík. Hún
hafi verið með góð bein og vel fylltan
líkama, ofboðslega fallegt höfuð, í réttum
hlutföllum og hefði hún verið vel byggð
að öllu leyti sem sást vel í áreynslulausum
og kraftmilkum hreyfingum hennar. Auður
Sif sagði tíkina algjörlega óþreytandi og að
hún hefði getað haldið endalaust áfram,
dillandi fallega skottinu sínu.
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Ungir sýnendur

Rakki úr ungliðaflokki varð svo besti hundur af gagnstæðu kyni hjá Auði
Sif og sagði hún að augljóslega hefði honum þótt gríðarlega gaman inni
í sýningarhringnum og að sýnandi hans hefði átt fullt í fangi með að
sýna hann en hafi gert það mjög vel. Rakkinn ætti enn eftir að þroskast
en hefði marga frábæra kosti. Hann var með fallegt höfuð sem ætti þó
enn eftir að fyllast sem það gerði vonandi með auknum þroska. Hann
hefði hreyft sig mjög vel sem endurspeglaði góða líkamsbyggingu hans.
Auður Sif nefndi að sér hefði þótt gaman að sjá fallega afkvæma- og
ræktunarhópa og sagði greinilegt að ræktendur væru að vanda sig.

Nokkuð góðir golden retriever hundar
Ungir sýnendur, yngri flokkur: 1. sæti
Maríus Þorri Ólason með cavalier king charles spaniel - 40 stig

Um 20 golden retriever hundar mættu til leiks hjá Auði Sif sem þótti
heildargæðin nokkuð góð en sagði að hreyfingar sumra hefðu getað
verið betri og kröftugri. Sigurvegarinn hafi verið virkilega fallegur rakki
úr meistaraflokki sem Auði Sif þótti bera af. Hann hafi verið mjög vel
byggður og hreyft sig á dæmigerðan hátt, með fallegt höfuð og réttan
svip.
Besti hundur tegundar af gagnstæðu kyni var ung tík úr ungliðaflokki
sem henni þótti falleg og mjög lofandi. Hún hafi verið vel byggð og
þroskuð miðað við aldur, i réttum hlutföllum og hreyft sig mjög vel.

Góðir hundar í úrslitum

ungir sýnendur - eldri flokkur: 1. sæti
Elena Mist Theodórsdóttir með silky terrier - 40 stig

Hvolpasýning

Auður Sif sat aftur stolt og glöð við stóra hringinn og fylgdist með
sigurvegurunum sínum og ollu þeir henni svo sannarlega ekki
vonbrigðum! Henni þótti sérstaklega gaman að sjá fallega goldenrakkann gera sér lítið fyrir og sigra tegundahóp 8 og enda svo sem 4.
besti hundur sýningar! Ameríski cocker spaniel rakkinn varð í 2. sæti
í tegundahópi 8 og ameríska cocker spaniel tíkin úr öldungaflokki var
valin 3. besti öldungur sýningar.
Auði Sif þótti mjög ánægjulegt að fylgjast með úrslitum sýningar báða
dagana og sá hún fjölmarga fallega hunda sem kepptu hver við annan.
Hundarnir sem kepptu til úrslita um besta ungliða sýningar, besta hund
sýningar og besta öldung sýningar hafi allir verið gullfallegir og án efa
hafi verið mjög erfitt fyrir dómarana að velja á milli þeirra. Einnig hafi
samkeppnin í ræktunarhópum og afkvæmahópum verið mjög hörð sem
Auði Sif fannst ánægjulegt að sjá.

Sýnendur á heimsmælikvarða

Besti hvolpur sýningar 3-6 mánaða
Eðal Merkúr, IS23154/17 - Írskur setter
Eigandi: Anna Linda Guðmundsdóttir
Ræktandi: Hreiðar Karlsson & Elín Gestsdóttir

Auður Sif vildi að lokum nota tækifærið og þakka öllum þeim sem
skráðu hjá henni hundana sína sem og því frábæra starfsfólki sem
vann inni í hring hjá henni. Sýnendur og eigendur hundanna sem voru
skráðir hjá henni hafi almennt sýnt mjög íþróttamannslega framkomu
og þótti henni gaman að fylgjast með stemmningunni í kringum
hringinn. Hún vildi einnig minnast á að sýnendur á Íslandi væru almennt
á heimsmælikvarða og að henni hafi þótt gaman að sjá hversu margir
ungir sýnendur hefðu mætt inn í hring og sýnt hundana óaðfinnanlega.
Auði Sif sagði HRFÍ og íslenskt hundafólk vera standa sig mjög vel;
skipuleggjendur, ræktendur, sýnendur og eigendur hundanna. Hún
hvatti þau til að halda áfram þessu frábæra starfi. Allir ættu að muna
alltaf að hundurinn væri númer 1, 2 og 3 og ætti alltaf að fá jákvæða
reynslu af sýningarhringnum, sama hvernig gengi!

Besti hvolpur sýningar 6-9 mánaða
Pitch Perfect Golden Ticket, IS23051/17 - Pug
Eigandi: Unnur María Haraldsdóttir
Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Forsíðumyndasamkeppni
Sáms
Ákveðið var að efna til myndasamkeppni um forsíðumynd Sáms. Þemað var haust/vetur og mátti senda inn myndir af
hundum þar sem a.m.k. einn hundanna var úr tegundahópum 7 eða 8.

Ágæt þátttaka var í keppninni og viljum við þakka öllum þeim sem sendu inn myndir og einnig viljum við þakka Dýrheimum
fyrir að gefa veglega vinninga fyrir efstu 3 sætin. Valið var ekki auðvelt en ritnefnd Sáms gegndi því erfiða hlutverki að velja
á milli myndanna.
Hér má sjá nokkrar af þeim myndum sem voru sendar inn en valin var ein frá hverjum innsendanda til birtingar hér.
Næsta tölublað Sáms kemur út í júní og verður þá önnur myndasamkeppni, þá er þemað „vor/sumar öldungar“ og þarf að
vera á myndinni amk 1 hundur ættbókarfærður hjá HRFÍ sem var eldri en 8 ára þegar myndin var tekin.
Myndir má senda á samur@hrfi.is

1. sæti

C.I.B. ISCH RW-14 Karacanis Harpa .
Ljósmyndina tók Ásgeir Heiðar sem jafnframt er eigandi.
Ræktandi er Öystein Nilsen.

2. sæti

C.I.E. ISShCh RW-15-16 Eðal Kormákur.
Ljósmyndari er Pétur Alan Guðmundsson.
Eigendur og ræktendur eru Elín Gestsdóttir og Hreiðar Karlsson.

3. sæti

Amazing Gold Daníel Orri.
Ljósmyndina tók Helga Gísladóttir sem jafnframt er eigandi.
Ræktandi er Kristjana Jónsdóttir.
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C.I.E. ISShCh NLW RW-16-17
Cockergold So U Think U Can Dance „Viktor“
Besti hundur sýningar á Reykjavík Winner sýningu HRFÍ í sumar varð enski cocker spaniel hundurinn
C.I.E. ISShCh NLW RW-16-17 Cockergold So U Think U Can Dance eða Viktor. Við fengum eiganda hans
Þórdísi Maríu Hafsteinsdóttur til að segja lesendum aðeins frá Viktori og þeirri leið sem þau hafa farið saman
til að ná þessum árangri.
Viktor er 6 ára og kemur frá Cockergold
ræktun í Danmörku. Hann er undan
SECH NUCH DKCH NORDCH NORDJW-08
Charbonnel Blue'n'Yellow og DKCH JWW08 11-10 Cockergold Credit Card. Ég féll
fyrir mömmu hans Heimssýningunni
2010 í DK þar sem að hún varð BOB
og þar af leiðandi World Winner. Hún
hafði svo fallegar hreyfingar og rosalegt
sýningarskap að maður tók eftir henni
langar leiðir.
Þegar Lotte Kristensen hjá Cockergold
sagði mér að hún væri að íhuga að para
hana og Billy (SECH NUCH DKCH NORDCH
NORDJW-08 Charbonnel Blue'n'Yellow) þá
vissi ég að þarna væri hvolpurinn minn, ég
varð að fá úr þessari pörun. Billy er með
gamlar breskar línur á bak við sig og er
pabbi hans einn frægasti cocker Breta en
hann heitir GBCH JW Lindridge ticket to
ride.

Við Lotte vorum búnar að vera í sambandi
í nokkurn tíma og vissi hún nákvæmlega
hvað ég vildi og líka hvað þurfti að gera
áður en hvolpurinn kæmi til landsins
þar sem hún hafði áður sent til Íslands
amerískan cocker. Ég vissi þegar hvolparnir
fæddust að þarna væri hundurinn minn.
Það tók mig ekki langan tíma að velja
hann. Það var bara eitthvað við hann strax
frá upphafi.

baða og blása feldinn hans á viku til 10
daga fresti. Ég klippi hann og snyrti á 4
vikna fresti.

Viktor hefur eitt ljúfasta lundarfar sem
hægt er að finna í hundi. Hann er eins og
leir þegar hann er tekinn upp í sófa og vill
bara fá að kúra í hálsakotinu á manni (
honum er alveg sama þó hann sé þungur).
Hann elskar börn, hvolpa og fiðrildi. Hann
er hreint út sagt yndislegur. Við gætum
ekki verið ánægðari með hann.

Viktori hefur sjálfum gengið mjög vel á
sýningum en hann er kominn með alla
sýningatitla sem hægt er að fá hérlendis
og er auk þess fyrsti enski cockerinn sem
nær þeim árangri að verða besti hundur
sýningar!

Það kemur ekki að sjálfu sér að vera
fallegastur og því mikil vinna bak við hann.
Hann er mikið hreyfður og það þarf að
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Hann á nokkur got og kemur hann mjög
sterkt fram í hvolpunum sínum, bæði
útlitslega sem og skapgerð. Afkvæmi hans
eru einnig að gera það gott á sýningum
og afkvæmahópar undan honum lenda
iðulega í sæti í besti afkvæmahópur
sýningar.

Hann er búin að vera stigahæsti cocker
ársins síðustu 2 ár og verður það aftur
núna þá þriðja árið í röð auk þess að vera
stigahæsti hundur Spanieldeildar.

CIB ISCH RW-13,14,15,16,17,NLW-15
Sankti-Ice Irrestible „gucci“

Á alþjóðlegri sýningu HRFÍ í sumar stóð St. Bernharðstíkin C.I.B. ISCHlRW-13-14-15-16-17,NLW-15
Sankti-Ice Irrestible „Gucci” uppi sem sigurvegari sýningarinnar. Daginn áður hafði Gucci tryggt sér fimmta
Reykjavík Winner titilinn sinn en hún hefur ítrekað náð frábærum árangri á sýningum. Við fengum eiganda
Gucci og ræktanda, Guðnýju Völu Tryggvadóttur til þess að segja lesendum aðeins frá Gucci.
Gucci er fædd árið 2012. Gotið var ekki
planað (í það minnsta ekki þá stundina) en
Don pabbi hennar hafði greinilega önnur
plön í hug það kvöldið. Þetta var ekki fyrsta
gotið hjá mömmu hennar en hún hafði
átt eitt got áður sem ég var mjög ánægð
með. Ítrekað á meðgöngunni fórum við í
sónar og alveg fram á dag 55 sáust engir
hvolpar. Það var svo á afmælisdaginn
minn 23. maí sem fæddust 2 heilbrigðir
hvolpar. Mér til mikillar ánægju var þetta
besta og óvæntasta afmælisgjöf sem hægt
var að fá. Gucci fæddist um morguninn
en Mindy systir hennar um 11 tímum
síðar. Báðar stórar og flottar tíkur. Mindy

fluttist svo til Hollands þar sem hún vinnur
á hestabúgarði. Ég vissi það frá fyrsta
augnabliki að það kæmi ekkert annað til
greina en að Gucci yrði áfram heima. Hún
var nákvæmlega það sem ræktandi óskar
sér að sjá í hvolpi.

endurtaka árangurinn og feta í fótspor
föðursins.

Gucci er frábær persónuleiki og algjörlega
minn hundur. Slíkt samband og samskipti
eignast maður ekki oft en hún er fjórða
kynslóðin í minni ræktun og þekki ég
hennar móðurlegg mjög vel. Pabbi Gucci
er Bayero´s Magic Dream, Don, sem er
margfaldur meistari og hefur ítrekað náð
sætum í besti hundi sýningar og unnið
sýningar. Frábært er að sjá dótturina

Það er ekki nóg að eiga bara gullfallegan
hund. Til þess að vinna keppnina um besta
hund sýningar þarf nánast allt að ganga
upp. Hundurinn þarf að geta unnið undir
álagi, vera í góðu formi og að hafa gaman
að þessu. Þúsund aðrir stórir og litlir hlutir
skipta máli fram á síðustu stundu en þetta
er það sem lýsir Gucci minni svo vel.

Strax á okkar fyrstu sýningu varð Gucci
besti hvolpur sýningar og hefur hún
margoft unnið sér inn sæti í tegundahóp
og í keppni um besta hund sýningar.
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Nýir meistarar
C IB

Chihuahua, síðhærður
C.I.B. ISCh RW-17 Eyðimerkur Bon Jovi
Eigandi: Rósa Traustadóttir
Ræktandi: Ólöf Karen Sveinsdóttir

Australian shepherd
C.I.B. ISVetCh ISCh USCh RW-17 Thornapple Good To Go
Ræktendur: Ellen Brandenburg, Amy Garrison & Lisa Penton
Eigendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson

Lhasa Apso
C.I.B. ISCh RW-15-17 Chic Choix Domus Aurea
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktandi: Juha Kares

Lhasa Apso
C.I.B. ISCh RW-15-16-17 NLM Fly Fly New York City Boy
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Jaana & Mimmi Tumppila

Irish Soft Coated Wheaten Terrier
C.I.B. ISCh Kevanna Nice One
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktandi: Kevin Maye

Schnauzer, svartur
C.I.B. ISCh RW-15-16-17 Black Standard Cameron Diaz
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

ISCh

Australian Shepherd
C.I.B. ISCh NLM Víkur American Beauty
Ræktendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson
Eigendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson

Welsh corgi Pembroke
C.I.B. ISCh RW-17 Corgilicious Buttman
Eigandi: Linda Lorange
Ræktandi Kristlaug Elin Gunnlaugsdóttir

Afghan Hound
C.I.B. ISCh NLM Oogie Boogie Man
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktendur: Svava Arnórsdóttir & Sunníva Hrund Hatlemark

Schnauzer, svartur
C.I.B. ISCh RW-15-17 Black Standard Dearest
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir
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Australian shepherd
ISCh Östra Greda Guccio Gucci
Eigandi: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Ræktendur: Gísli Ómarsson & Lotta Sundquist

Chihuahua, snögghærður
ISCh Himna Grýla
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Sigurbjörg Vignisdóttir & Ásta María Karlsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISCh RW-17 Fagrahvamms Ásynja
Eigandi: Anna Jónsdóttir
Ræktendur: Anna Jónsdóttir & Hrefna Björk Jónsdóttir

Pug
ISCh RW-17 UniquePugs Bad to the Bone
Eigandi: Aldís Jana Arnarsdóttir
Ræktandi: Stefanía Sunna Ragnarsdóttir

Australian Cattle Dog
ISCh RW-16 Forgotten works Oathkeeper
Eigandi: Jóhanna Magnúsdóttir
Ræktandi: Lucinda Blenis

Schnauzer, svartur
ISCh RW-14 Thelma Black Grand Calvera
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Denisa Havelková

Dvergschnauzer, hvítur
ISCh RW-17 Svarthöfða Jon Bon Jovi

Eigendur: Anna D. Hermannsdóttir & Guðbjörg Guðmundsdóttir
Ræktandi: Anna Dagbjört Hermannsdóttir

Schnauzer, svartur
ISCh ISJCh RW-16 Gaudí Black Grand Calvera
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Denisa Havelková

Dvergschnauzer, pipar&salt
ISCh Svartwalds One of A Kind
Eigandi: Þórey S. Þórisdóttir
Ræktandi: María Björg Tamimi

Chihuahua, síðhærður
ISCh RW-17 Himna Brenna
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktandi:Sigurbjörg Vignisdóttir & Ásta María Karlsdóttir

Little Lion Dog
ISCh ISJCh RW-16 Jadechar Divine Ice Maiden
Eigandi: Erla Sigurkarlsdóttir
Ræktendur: Mrs M & Miss J Pascoe

Schnauzer, svartur
C.I.B. ISCh RW-15-16-17 Black Standard Cameron Diaz
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISCh Himna Kveikur
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Sigurbjörg Vignisdóttir & Ásta María Karlsdóttir

Breton
ISCh RW-17 Vinterfjellet’s BK Héla
Eigandi: Dagfinnur Ómarsson
Ræktandi: Heidi Johansen & Kurt Landau

Tíbet spaniel
ISCh NOCh Nord JV-10 Mango’s Nickelodeon
Eigendur: Auður Valgeirsdóttir & Helga Kolbeinsdóttir
Ræktandi: Gerd Eva Varslot

Schnauzer, svartur
ISCh RW-15-17 Black Standard Dearest
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

Lhasa Apso
ISCh RW-15-17 Chic Choix Domus Aurea
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktandi: Juha Kares

Schnauzer, svartur
ISCh Black Standard Destiny
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISCh RW-16 Himna Leppalúði
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Sigurbjörg Vignisdóttir & Ásta María Karlsdóttir

Schäfer, snögghærður
ISCh Gjósku Tindur
Eigendur: Íris Hlín Bjarnadóttir & Theodór Bjarnason
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

ISShCh

Vorsteh, snögghærður
ISCh RW-17 Veiðimela Jökull
Eigandi: Friðrik G Friðriksson
Ræktandi: Pétur Alan Guðmundsson

Pekingese
ISCH ISJCH RW-16 Small Is Beautiful’s Sir Grumpy
Eigendur: Þórdís Björg Björgvinsdóttir, Gabriella & Samuel Carlid
Ræktendur Gabriella & Samuel Carlid

Australian sheperd
ISCh Víkur Harry Potter HIT

Shih Tzu
ISCh ISCJCh Artelino All Things Moomin
Ræktandi/eigandi: Anja Björg Kristinsdóttir

Enskur cocker spaniel
ISShCh Hólabergs Rökkvi
Eigandi: Hjördís Braga Sigurðardóttir
Ræktandi: Elsa Hlín Magnúsdóttir

Cavalier King Charles spaniel
ISCH ISJCh RW-16 Magic Charm´s Artic
Eigandi: María Tómasdóttir
Ræktendur: Lima Unni Olsen & Otto Egil Olsen

Havanese
ISCh ISJCh Pelvix Sir Lancelot
Eigandi: Evelyn Gunnarsdóttir
Rætandi: Tarja Arola Lundgren

Strýhærður Vorsteh
ISShCh RW-16 Ice Artemis Hera
Eigandi: Sigurður Vilhjálmsson
Ræktandi: Lárus Eggertsson

Dvergschnauzer, pipar&salt
ISCh ISJCh Kolskeggs Þú Átt Mig Ein
Eigandi/ræktandi: Líney Björk Ívarsdóttir

Pug
ISCh Double D Impressive
Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir
Ræktendur: Daniel A. Beloff & Sylvia M. Vettorazzo

Schäfer, síðhærður
ISShCh RW-17 Ice Tindra Joss
Eigandi:Kristjana Bergsteinsdóttir
Ræktandi:Kristjana Bergsteinsdóttir

Eigendur: Sigurlaug Rósa Dal Christiansen & Loftur J. Magnússon
Ræktandi: Ólafur Örn Ólafsson

Schäfer, síðhærður
ISShCH RW-17 Ice Tindra Jazz
Eigandi: Iðunn Ósk Óskarsdóttir
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

Golden retriever
ISShCh Amazing Gold Freyja
Eigendur: Áskell Ólafsson & Arnbjörg Hlín Áskelsdóttir
Ræktandi: Kristjana Jónsdóttir

Australian shepherd
ISJCH Víkur I Got To Get You Into My Life
Ræktendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson
Eigendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson

Schäfer, snögghærður
ISJCh Ice Tindra Krissy
Eigandi:Øyvind Sæther
Ræktandi:Kristjana Bergsteinsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISJCh RW-17 Sunnusteins Einir
Eigandi: Linda Björk Jónsdóttir
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Schäfer, snögghærður
ISJCH Ice Tindra Liv
Eigandi:Kristjana Bergsteinsdóttir
Ræktandi:Kristjana Bergsteinsdóttir

Schnauzer, svartur
ISJCh Black Standard Fairest Of Them All
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

Schäfer, snögghærður
ISJCh Ice Tindra King
Eigendur: Katrín Jóna Jóhannsdóttir & Ágúst Örn Þórðarson
Ræktandi: Kristjana Guðrún Bergsteinsdóttir

Enskur cocker spaniel
ISJCh Leirdals Margrét Lára
Eigandi/ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdottir

Chihuahua, snögghærður
ISJCh RW-17 Himna Tígull
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Sigurbjörg Vignisdóttir & Ásta María Karlsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISJCh Huldudals Húgó
Eigandi: Gilla Kristín Smoter Gísladóttir
Ræktandi: Hafrós Huld Einarsdóttir

Schäfer, síðhærður
ISJCh Svarthamars Edda
Eigendur/ræktendur: Eva Kristinsdóttir &
Guðmundur R.Ásgeirsson

Saluki, fringed
ISJCh Sunnusteins Janus Jerico
Eigandi/ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Schäfer, síðhærður
ISJCh Gjósku Úlfur
Eigendur/ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Saluki, fringed
ISJCh RW-17 Sunnusteins Juno Fortuna
Eigandi/ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Schäfer, síðhærður
ISJCh Ice Tindra Mozart
Eigandi/ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

ISJCh

Pekingese
ISJCh RW-17 Henrikville Leave It To Me
Eigendur: Kristinn Grétarsson & Anja Björg Kristinsdóttir
Ræktandi: Henrik Johansson

Chihuahua, snögghærður
C.I.B. ISCh ISVetCh Sörlaskjóls Fíola Ísadóra Amandas
Eigandi: Guðbjörg Kristinsdóttir
Ræktandi: Guðbjörg Kristinsdóttir

Saluki, fringed
C.I.B. ISCh ISVetCh NLM RW-14-15-17 Chisobee Jared
Eigendur: Þorsteinn Thorsteinson, Vicky-Ann Tompkins & Sylvia Pass
Ræktandi: Martine Smithson

Schnauzer, svartur
ISJCh RW-16 Gaudí Black Grand Calvera
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Denisa Havelková

Border collie
ISCh ISVetCh Heimsenda Kola
Eigandi: Jórunn Rothenborg
Ræktandi: Björn Ólafsson

Schnauzer, svartur
C.I.B. ISCh ISVetCh Christmas Baby Grand Calvera
Eigandi: Sigrún Valdimarsdóttir
Ræktandi: Denisa Havelková

NLM

Schäfer, snögghærður
ISJCh Ice Tindra Merlin
Eigandi:Margrét Eyjólfsdóttir
Ræktandi:Kristjana Bergsteinsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISVetCh Sunnusteins Sunna Rögg
Eigandi/ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Lhasa Apso
C.I.B. ISCh RW-15-16-17 NLM Fly Fly New York City Boy
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Jaana & Mimmi Tumppila

ISVetCh

Labrador Retriever
ISVetCh Leynigarðs Þorri
Eigandi: Guðlaug Gísladóttir
Ræktandi: Guðlaug Gísladóttir

Chihuahua, síðhærður
C.I.B. ISCh ISVetCh RW-14 Himna Lotta
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISCH RW-14 NLM Himna Fálki
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Ekki éta jólatréð!
Fallega skreytt jólatré er gullfallegt á að horfa en ekta tré getur skaða hunda komist þeir í
návígi við það. Nálarnar geta ert meltingarveg og valdið sárum og jafnvel gatað. Olíurnar sem
tréð gefur frá geta verið ertandi fyrir munn og maga og valdið óhóflegu slefi og uppköstum.
Vatn af jólatrénu getur svo valdið eitrun þrátt fyrir að vera aðeins innbyrt í litlu magni þar sem
bakteríur safnast gjarnan þar og stundum leynist þar líka mygla og áburður.

Ný tegund á Ísland –

Finnish Lapphund
Útlit
Finnish Lapphund er miðlungsstærð af
hundi og er í svipaðri stærð og íslenski
fjárhundurinn. Þeir eru sterkbyggðir og
feldmiklir hundar sem eru með upprétt,
mjög hreyfanleg eyru og einkennandi
merkingar í feldinum.
Þeir eru með þykkan tvöfaldan feld.
Undirfeld sem á að vera stuttur og
dúnkenndur og síðari yfirfeldur. Vegna
feldsins verða þeir vatnsheldir og þola
mikinn kulda einstaklega vel. Þó að þetta
séu feldmiklir hundar þá krefjast þeir lítillar
umhirðu.
Eins og aðrar Spitz tegundir þá er skottið
þeirra hringlaga og yfirleitt á bakinu en
það getur hangið niður þegar hundurinn
stendur. Skottið er feldmikið.
Skapgerð
Finnish Lapphund eru gáfaðir og virkir
hundar. Þurfa að hafa eitthvað fyrir stafni
en segja ekki nei við kúri endrum og eins.
Það er mjög auðvelt að kenna þeim enda
vel gefnir..
Tegundin er mjög vingjarnleg og elskar
allt fólk en samt geta þeir stundum verið
feimnir.

Finnish Lapphund
eru kallaðir
„Lappies“.

Texti: Lára Wiley

Þetta eru góðir hundar fyrir fólk sem nýtur
útiveru. Þeir eru virkir, þola kulda og elska
að fara út að labba eða hlaupa.

Uppruni
Upprunalega finnska nafnið á Finnish
Lapphund er Lapinkoira.

Finnish Lapphund eru góðir fyrir fjölskyldur
með unga krakka. Þeir venjast fjölskyldulífi
mjög fljótt og eru góðir með börnum.

Þeir eru upprunalega frá Lapplandi í
Finnlandi og eru heimskautategund.

Þetta er mjög forvitin tegund þannig að oft
er þörf á að fylgjast með þeim.

Þeir voru notaðir í hreindýrasmölun
fyrir Sama sem bjuggu að mestu leyti í
Lapplandi.

Umhirða
Nóg að baða Finnish Lapphund einu sinni í
mánuði nema þeir nái að skíta sig mikið út.
Aðeins þarf að greiða þá einu sinni í viku
nema þegar þeir missa feldinn, þá þarf að
greiða þá daglega annars geta lausu hárin
búið til flóka.

Á 20. öldinni þá breyttist margt hjá Sömum.
Nútímatækni tók við og þeir hættu að nota
hunda eins mikið. Þeir fáu sem notuðu enn
þá hunda notuðu Lapponian herder (sem
er með styttri feld) í staðinn fyrir Finnish
Lapphund. Þó að Samar hafi hætti að nota
Finnish Lapphund þá fór áhuginn fyrir
tegundinni að vaxa í Skandinavíu.

Finnish Lapphund eru mjög hreinlegir og
virðist feldurinn oft sjálfhreinsandi.
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Besti hundur sýningar 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17 Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

Septembersýning HRFí
Þann 15.-17. september sl. fóru fram hvolpa- og haustsýningar HRFÍ. Á hvolpasýninguna voru skráðir 136 hvolpar
af 41 tegund en á alþjóðlegu sýninguna voru skráðir til þátttöku 655 hundar af 93 hundategundum.
Dómarar sýningarinnar voru Christine Rossier (Sviss), Elisabeth Feuz (Sviss), Inga Siil (Eistalndi), Nina Karlsdotter
(Svíþjóð), Rune Fagerström (Finnlandi) og Torbjörn Skaar (Svíþjóð). Patrick Oware (Noregi) dæmdi keppni
ungra sýnenda.
Texti: Klara Símonardóttir
Ljósmyndir: Ólöf Gyða Risten

Mikil hæfni sýnenda
Patrick Oware dæmdi unga sýnendur
á sýningunni og skráðir voru til leiks 16
sýnendur í eldri flokk og 10 í yngri. Hann
sagðist hafa verið virkilega ánægður með
hæfni ungu sýnendanna hér. Eðlilega
hefði eldri hópurinn verið reynslumeiri
en sá yngri en með tíma og æfingum taldi
hann að yngri hópurinn gæti náð sama
árangri og sá eldri. Almennt fannst honum
sýnendur vinna mjög vel með hundunum,
þeir hafi reynt að ná fram þeim tengslum
á milli hunds og sýnanda sem við
stefndum alltaf að. Enginn sýnendanna
hafi verið á staðnum til að sýna sjálfan sig,
þeir hafi þvert á móti haft einbeitinguna
á hundunum allan tímann – einmitt það
sem tilgangurinn væri.

Patrick sagðist hafa verið ánægður þegar
hann komst að því að hér er „gullna
reglan“ ekki notuð eða kennd lengur
og ekki gerð krafa um að sýnendur fari í
einhver brjáluð mynstur með hundana
eins og „8“ enda væri það eitthvað
sem fólk myndi aldrei sjá í almennum
sýningarhring.

Óaðfinnanleg frá
fyrstu stundu
Patrick sagði sigurvegarann í eldri
hópnum virkilega hæfileikaríka unga
stúlku með australian shepherd. Frá
fyrstu stundu í hringnum hafi hún sýnt
hundinn óaðfinnanlega. Það skipti engu
hvort hundinum var stillt upp frjálst
eða handstillt eða á hreyfingu, alltaf var
hundurinn sýndur upp á sitt besta. Hún
hafi ávallt verið með athygli á hundinum
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en á sama tíma haft augað á dómaranum
sem væri mjög mikilvægt. Þegar hún var
spurð spurninga um hundinn og tegundina
kom hún á óvart með þekkingu sinni á
hundum almennt sem og tegundinni.
Í öðru sæti var ung stúlka sem sýndi
irish setter hundinn sinn, hún hafi
unnið vel með hundinum inni í hring,
hafi náð að halda skapi og útgeislun
hundsins allan tímann sem væri eitthvað
sem allir sýnendur mættu stefna að.
Hundurinn hennar hafi sýnt sitt besta
bæði á hreyfingu og kyrr en Patrick sagði
sýnandann hafa mátt sýna aðeins meiri
nákvæmni í uppstillingu bæði með sinn
eigin hund og skiptihundinn.
Í þriðja sæti hafi verið stúlka með
siberian husky sem hún hefði sýnt mjög
vel á hreyfingu í lausum taum. Þegar
hundurinn stóð hafði sýnandinn auga með

tegundatýpískum einkennum og útlínum hundsins – ávallt viðbúin að halda árvöuklum
svip tegundarinnar sjáanlegum.
Í fjórða sæti var ung stúlka með tíbet spaniel, Patrick sagði hana hafa vakið athygli sína
um leið og hún gekk inn í hringinn, virkilega viðkunnanleg stúlka sem sýndi hundinn
sem hún var með til síns besta á hverju augnabliki án þess að stela frá honum nokkurri
athygli. Eins og hinir sýnendurnir sem komist hafi í sæti í úrslitunum hafi hún komið á
óvart með þekkingu sinni á hundinum og tegundinni. Því miður hefði stúlkan aðeins
stressast upp og gert fáein mistök í hringnum en ekki látið það á sig fá og haldið áfram
sem hefði skilið eftir sig góða mynd af henni.
Patrick sagði það hlutverk sýnanda að reyna eftir bestu getu að draga úr sýnilegum
veikleikum hundsins sem væri sýndur og að draga fram styrkleikana. Það væri
því nauðsynlegt að hafa grunnþekkingu á byggingu og hreyfingu hunda ásamt
ræktunarmarkmiðum þeirra tegunda sem væri verið að sýna. Keppni ungra sýnenda
snérist um sýnendur og því væri ekki hægt að leyfa nein frávik frá þessu.

Frábær tenging við hundinn
Sigurvegarinn í yngri flokki var ungur strákur með cavalier king charles spaniel
hund. Patrick sagði að fyrir það fyrsta hefði hann haft frábæra tengingu við hundinn
sem hann teldi gífurlega mikilvægt að verðlauna svona unga sýnendur fyrir. Það
væri nauðsynlegt að kenna þeim yngri sem eru framtíð sýninganna að vinna með
hundunum en ekki gegn þeim. Patrick sagði sýnandann hafa sýnt bæði sinn hund
og skiptihundinn frábærlega á hreyfingu og standandi og ef hann ætti að ráðleggja
sýnandanum væri það að halda áfram góðu starfi, æfa með mismunandi tegundir og
ekki að vera feiminn í hringnum.

Besti hundur sýningar 2. sæti
ISJCh RW-16-17
Pom4you Greatest Lover Of All Time, IS21519/16
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Í öðru sæti var ung stúlka með íslenskan fjárhund sem Patrick sagði hafa sýnt hundinn
fullkomlega. Hún hefði einnig sýnt frábæra tengingu við hundinn og hefði verið
virkilega erfitt á gera upp á milli hennar og sigurvegarans. Í raun hafi hann ekki fundið
neitt til að setja út á hjá henni þegar hún var með íslenska fjárhundinn en því miður
hafi hún lent í smávegis erfiðleikum með að stilla skiptihundinum upp.
Í þriðja sæti var ung stúlka með australian shepherd sem Patrick sagði að hún hefði
sýnt mjög vel standandi og á hreyfingu og sagði hann að sýnandinn hafi sýnt góða
tengingu við hundinn. Sýnandinn hefði sýnt gleði í hringnum og augljóst hefði verið að
hún hefði mjög gaman að því að vinna með hundinum.
Í fjórða sæti hafi svo verið ungur strákur með papillon, hann hefði einnig sýnt virkilega
góða tengingu við hundinn og að samvinna hunds og sýnanda hafi verið augljós. Því
miður hafi hann líka lent í smá vandræðum með skiptihundinn.

Meira skipulag

Besti hundur sýningar 3. sæti
C.I.E ISShCh RW-15-17 NLM Loki, IS18969/13
Ungversk Vizsla, snöggh.
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Aðspurður um ráð fyrir ungu sýnendurna sagði Patrick að hann hefði verið virkilega
ánægður með hæfni sýnendanna. Almennt hafi þó verið nokkur atriði sem mætti
bæta, í uppstillingum þyrfti t.d. að sýna aðeins meira skipulag. Mætti þá byrja á því
að laga framfótinn sem snýr að dómaranum, því næst framfótinn sýnandameginn,
þá afturfótinn dómaramegin. Að auki þyrfti að reyna að halda þeim fjölda skipta sem
fæturnir eru færðir til í lágmarki. Sýnendurnir mættu hafa í huga að hundurinn hefur
bara fjóra fætur og því ættu þeir bara að færa fætur til fjórum sinnum í heildina.
Hann nefndi svo að þegar hundur er sýndur á hreyfingu væri gott að byrja með hann
í stuttum taum, svo þegar hundurinn væri kominn á góða hreyfingu og léti að stjórn
mætti gefa honum lengri taum og meira rými í hringnum. Patrick sagði gott fyrir yngri
hópinn að hafa í huga að reyna að halda höndinni sem taumurinn er í eins kyrri og
hægt væri til þess að minnka eins og hægt væri ónauðsynlegar höfuðhreyfingar og
truflun á hreyfingum.

Fylgist með hinum
Patrick sagði suma sýnendurna hafa fengið mínusstig fyrir það hvernig þeir sýndu
skiptihundana sína. Ekkert hefði verið athugavert í framkomu við hundana en það væri
mjög gott ef sýnandi hefði t.d. verið með labrador retriever og fengi dvergschnauzer,
að nýta tækifærið og sýna dómaranum að sýnandinn gæti líka stillt skiptihundinum
upp, ekki bara í frjálsri stillingu. Gott gæti verið fyrir sýnendur að hafa auga á hinum
sýnendunum til þess að sjá hvernig þeir stilltu eigin hundum upp og nýta sér það svo

Besti hundur sýningar 4. sæti
ISCh Víkur Harry Potter HIT, IS17675/12
Australian shepherd
Eigendur: Sigurlaug Rósa Dal Christiansen &
Loftur J. Magnússon
Ræktandi: Ólafur Örn Ólafsson

þegar þeir fengju þá hunda sem skiptihunda. Patrick minnti líka á að hlutverk sýnenda
væri að láta hundana líta eins vel út og hægt væri. Það þyrfti að tala við hundana og
hvetja þá áfram. Ef það þýddi að sýnandi þyrfti að vera eins og trúður í hringnum til
að sýna hundinn vel þyrfti hann bara að vera eins og trúður í hringnum. Að lokum vildi
Patrick þakka kærlega fyrir boðið og heiðurinn að fá að dæma keppni ungra sýnenda.
Hann þakkaði þeim sem skráðu sig í keppina fyrir þátttökuna og sagðist viss um að
framtíð þeirra væri björt.

Miklar framfarir
Besti öldungur sýningar 1. sæti
ISCh ISVetCh RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður, IS09862/06
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Vigdís Elma Cates
Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir

Christine Rossier sagði frábært að vera komin aftur 8 árum síðar og að framförin síðan
þá sé mikil. Hún sagðist reglulega hafa heyrt frá öðrum dómurum hvað væri hægt
að finna mikið af góðum hundum hér og hvað væri mikið af virku hundaáhugafólki.
Christine sagði að þrátt fyrir mjög stífar innflutningsreglur væri hér mikið af fallegum
hundum sem kæmi nokkuð á óvart vegna innflutningshaftanna, greinilega tækju
ræktendur síður séns á sæmilegum eða lélegum hundum þegar kostaði alla þessa
fyrirhöfn að flytja inn hunda.

Gott að hafa sér hvolpasýningu
Christine sagði það frábæra hugmynd að hafa hvolpasýninguna sér á föstudagskvöldinu
því þá væri gott tækifæri til að sýningaþjálfa hvolpana í léttara umhverfi. Einnig væri
það líka gott fyrir velferð hvolpanna að klára þá bara í stað þess að láta þá bíða heilu og
hálfu sýningardagana eftir úrslitum. Hún sagðist hafa séð nokkuð af góðum hvolpum á
föstudagskvöldinu og að framtíðin lofaði góðu.

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Heimsenda Riffill, IS22707/16
Nova scotia duck tolling retriever
Eigandi: Kristjana Jónsdóttir
Ræktandi: Lára Birgisdóttir

Á laugardeginum dæmdi Christine schäfer, snögghærða og síðhærða og sagði almenn
gæði tegundarinnar mjög mikil. Bygging hundanna hafi verið góð, þeir hafi sýnt gott
skap og sýnendur í tegundinni hafi verið frábærir. Það hafi verið unun að dæma
tegundina.

Góður grunnur í st. bernharðs
Á milli feldgerða í schäfer dæmdi Christine st. bernharðs, snögghærða og síðhærða
en hún er í ræktunar- og staðlanefnd í Sviss, heimalandi tegundarinnar. Christine sagði
gæðin í tegundinni frekar blönduð. Christine sagðist hafa náð að ræða við unga konu
sem ræktaði tegundina hér og hvatt hana til að halda áfram á þeim góða grunni sem
hún væri að byggja upp hér með þeim skandinavísku línum sem hún væri augljóslega
með. Vandamálið sem hún sæi stundum erlendir væru of amerísk áhrif þar sem
tegundargerðin yrði of ýkt, hundarnir of stuttir á búk, hafi of djúpt sett augu og of mikla
húð og hreinlega ekki rétt hlutföll og vonaði hún að það yrði ekki raunin hér á landi.

Góðir russian toy terrier

Tegundahópur 2: 1. sæti
ISJCh ISCh Kolskeggs Þú Átt Mig Ein, IS21212/15
Dvergschnauzer, pipar & salt
Eigandi: Líney Björk Ívarsdóttir
Ræktandi: Líney Björk Ívarsdóttir

Christine dæmdi tíbet spaniel á sunnudeginum þar sem öldungur varð besti hundur
tegundar. Hún sagði tegundina af mjög góðum gæðum hér og sérstaklega hefði hún séð
nokkra unga hunda sem lofuðu mjög góðu ásamt að sjálfsögðu besta hundi tegundar.
Hún sagðist halda að það gæti mögulega verið auðveldara að rækta sumar tegundir hér
en aðrar þar sem hitastigið gæti betur viðhaldið góðum feldi en sunnar í álfunni.
Shih tzu hundarnir hafi verið ágætir, það væru augljóslega ekki jafn mikil frönsk og
hollensk áhrif í tegundinni hér og hún væri vön að heiman.
Úr russian toy terrier fann Christine tvo hunda sem henni þóttu virkilega góðir en sagði
tegundina hér almennt lofa góðu en tegundin væri á uppleið um alla Evrópu. Maltese
hefði þurft að vera betri en kannski væri loftslagið hér ekki að hjálpa feldgæðunum í
þessari tegund þó það gerði öðrum tegundum einhverja greiða. Þó hefði hún fundið
hund sem henni þótti verðugur fulltrúi tegundarinnar sem varð besti hundur tegundar.

Heilbrigðir hundar

Tegundahópur 3: 1. sæti
RW-17 Arkenstone Driving Miss Daisy, IS21434/16
Irish soft coated wheaten terrier
Eigandi: Helga Kristín Gunnarsdóttir
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

Christine var ánægð með french bulldog, þar hefði verið virkilega gaman að fá að taka
þátt í fyrstu sýningu hunds og eiganda sem stóðu sig vel. Hundarnir hafi verið stuttir og
fallega byggðir, trýnin í lagi og engin merki um öndunartruflanir. Christine var ekki jafn
ánægð með boston terrier þar sem hún sagði rakkana of stóra en tíkina of litla en það
væri að verða nokkuð algengt vandamál í tegundinni og þyrfti að leggja áherslu á jafnari
stærð.

Christine var virkilega ánægð með dvölina og þakkaði kærlega fyrir boðið, hún vildi
hrósa sýnendum fyrir að leggja vinnu í að læra á mismunandi tegundir því oft hefði
hún séð sömu sýnendurna með mismunandi hundategundir en þeir hefðu sýnt þær
mismunandi sem sýndi metnað.

Framfarir í snyrtingu á schnauzer
Elizabeth Feuz var að koma til Íslands í fyrsta sinn. Henni komu gæðin í hundunum
ótrúlega á óvart sem og þekking fólksins sem hún hitti. Allir væru mjög áhugasamir
og mikið væri af ungu fólki að sýna og gerði það vel. Á föstudeginum dæmdi Elizabeth
sína eigin tegund, dvergschnauzer. Þeir hafi verið af virkilega góðum gæðum. Elizabeth
hafði heyrt frá Christine (systur sinni) að snyrtingu á schnauzer hafi verið ábótavant
þegar Christine dæmdi hér fyrir 8 árum en það hefði greinilega verið gerð úrbót á þar
sem snyrtingin var góð og hundarnir fallegir, einnig hafi þeir verið vel sýndir. Elizabeth
sagði affenpincher einnig hafa verið af góðum gæðum. Hún dæmdi svo einnig irish soft
coated wheaten terrier hvolpana sem hún sagði hafa verið frekar fáa en góða. Silky
terrier hafi komið á óvart með miklum gæðum.

Tegundahópur 8: 1. sæti
Heimsenda Riffill, IS22707/16
Nova scotia duck tolling retriever
Eigandi: Kristjana Jónsdóttir
Ræktandi: Lára Birgisdóttir

Öldungar í góðu standi
Á laugardeginum dæmdi Elizabeth dvergschnauzer í öllum litum og sagði hún gæðin þar
hafa verið virkilega mikil. Næst komu standard schnauzer hundarnir af góðum gæðum.
Bernese mountain dog hafi ekki verið af nógu miklum gæðum og frekar feimnir.
Á sunnudeginum dæmdi Elizabeth svo bichon frise, papillon og chihuahua. Hún
sagðist vera virkilega ánægð með gæðin í papillon og chihuahua. Í báðum feldgerðum
chihuahua hafi hún fundið fallega hunda og hafi hún sérstaklega séð öldunga í frábæru
standi sem henni þætti alltaf ánægjulegt.

Sterkur tegundahópur 7
Nina Karlsdotter hefur komið reglulega til Íslands að dæma sýningar og segir
sýningarnar ávallt vel skipulagðar og starfsfólkið frábært. Almenn gæði tegunda séu
mjög misjöfn og t.d. hafi hún alltaf miklar væntingar þegar tegundahópur 3 kemur
inn en hér séu tæplega nógu margar tegundir í tegundahópnum í sætin. Nina sagðist
hafa verið ánægð með sigurvegarana sína þar. Tegundahópur 10 hefði mátt vera mun
sterkari að hennar mati en eins og í tegundahópi 3 voru mjög fáar tegundir. Nina sagði
tegundahóp 2 mjög misjafnan að gæðum. Tegundahópar 5 og 9 hefðu verið mun
sterkari og líka tegundahópur 7 sem hefði komið henni nokkuð á óvart því oft er þar að
finna hunda af mjög misjöfnum gæðum.

Tegundahópur 9: 1. sæti
ISCh RW-16 Morgundaggar I walk the line, IS19518/14
Poodle, toy
Eigandi: Valborg Óðinsdóttir
Ræktandi: Marta Georgsdóttir

Þarf að sýningaþjálfa meira
Rune Fagerström dæmdi labrador retriever, bæði hvolpa og fullorðna og sagði hann að
hvolparnir hafi verið mjög lofandi og jafnvel betri en þeir fullorðnu. Nauðsynlega þyrfti
þó að bæta sýningaþjálfun tegundarinnar, það ætti ekki að vera mjög erfitt þrátt fyrir að
þeir væru stundum full glaðir og vel virkir. Það þyrfti að vera hægt að fá þá til sýna sig til
þess að hægt væri að dæma þá almennilega og skoða tennur.

Tollerar sem gætu unnið hvar sem er
Rune sagði að tegundin nova scotia duck tolling retriever væri í frábærum málum,
hundarnir gætu unnið hvar sem er í heiminum. Þeir hafi ekki verið margir en þeim mun
betri sem væri ótrúlegt.
Golden retriever hundarnir hafi verið nokkur vonbrigði, þeir hafi ekki verið margir en
framhlutarnir hafi ekki verið nógu góðir. Á sunnudeginum dæmdi Rune m.a. tegundir
tegundahóp 7, það hafi ekki verið fjölmennar tegundir en sagðist hann hafa séð nokkra
mjög góða hunda. Ungverska vizslan sem sigraði tegundina hafi verið frábær og vorsteh
hundarnir góðir. Þarna hafi einnig vantað nokkuð upp á sýningaþjálfun margra, hægt
væri að ná mun meiru fram í mörgum af hundunum ef þeir væru sýndir betur. Vissulega
væru þetta vinnandi hundar og líklega meiri áhersla lögð á veiði en það væri væntanlega
hægt að þjálfa þetta upp eins og önnur atriði hjá hundunum.

Óvænt gæði
Inga Siil var að koma til Íslands í fyrsta sinn og vissi nánast ekkert um stöðu tegunda
hér fyrir fram. Hún sagði að það eina sem hún hefði vitað væri að landið væri mjög

Tegundahópur 10: 1. sæti
ISJCh Leifturs Platína, IS22037/16
Whippet
Eigandi: Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir
Ræktandi: Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir

Bestu ræktunarhópar laugardags: 1.
Nova scotia duck tolling retriever
Heimsenda – ræktun
Ræktendur: Lára Birgisdóttir & Björn Ólafsson

Bestu afkvæmahópar laugardags: 1. sæti
Schäfer, snögghærður – RW-14 Gjósku Mylla & afkvæmi

lokað og erfitt fyrir ræktendur og flytja inn hunda. Hún bjóst alveg við því að almenn
gæði hunda hér væru frekar léleg vegna innflutningshafta, kom það því ánægjulega á
óvart þegar hún mætti á föstudagskvöldinu á hvolpasýninguna hversu mikið af lofandi
hvolpum var á svæðinu. Íslenskir ræktendur væru augljóslega að vinna mjög gott starf,
sérstaklega þegar horft væri í það ferli sem þyrfti að ganga í gegnum til þess að fá inn til
landsins nýtt blóð og þá ekki síður í kostnaðarhliðina. Inga var sérstaklega ánægð með
sigurvegarana sína í whippet. Almennt vandamál í tegundinni væri að hún væri að verða
stærri og grófari en hún hefði fundið hunda hér af góðri tegundargerð og í réttri stærð.
Bæði tíkin og rakkinn gætu unnið sýningar erlendis. Tegundahópur 10 hefði ekki verið
mjög sterkur en whippetinn væri góður og hefði því sigrað tegundahópinn.

Virkilega góðir cavalier

Bestu ræktunarhópar sunnudags: 1. sæti
Íslenskur fjárhundur
Laufeyjar – ræktun
Ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir

Á sunnudeginum dæmdi Inga nokkra poodle sem henni þótti allir af góðum gæðum
og vel snyrtir. Mjög góð gæði hafi hún séð í cavalier king charles spaniel þar sem
tegundargerðin hafi verið rétt ásamt því að stærðin hafi verið góð og þeir margir með
vel löguð höfuð. Inga dæmdi tvo pekingese hunda sem henni þóttu báðir af mjög háum
gæðum. Það væri ekki svo auðvelt að rækta þessa tegund svo vel væri en þarna hefði
hún fundið tvo virkilega góða hunda.
Inga var upprifin yfir því hversu margir hundar í mörgum tegundum voru góðir og að
sigurvegararnir í tegundahópunum flestum ættu erindi á sýningar erlendis.

Huga þarf að hraðanum
Innt eftir ráðum fyrir sýnendur og ræktendur bendir Inga á að ungir sýnendur þyrftu að
endurskoða hvernig þeir hlaupa með hundana. Aðal atriðið hjá góðum sýnanda væri að
skyggja ekki á hundinn, vera nánast ósýnilegur sem henni þótti vanta upp á. Hún nefndi
sérstaklega sýnanda hundsins sem varð besti hundur sýningar sem dæmi um hvernig
ætti að sýna hunda, ná því besta fram í hundinum án þess að nokkur væri að spá í henni
sérstaklega.
Besta par sýningar 1. sæti
Ungversk vizsla, snögghærð
C.I.E. ISShCh ISVetCh SLOCh RW-14-16 Vadászfai Oportó &
ISShCh RW-13 Holtabergs Amíra Fjóla
Eigandi: Hildur Vilhelmsdóttir

Það sem hefði truflað hana virkilega á sýningunni væri hversu illa hraðinn á hlaupunum
væri stilltur við náttúrulegan hraða hundsins, sýnendurnir virtust halda að meiri hraði
væri alltaf betri sem væri hreint ekki raunin. Þetta hefði verið full algengt á sýningunni
hér og hefði hún marg oft þurft að stöðva sýnendur á sýningunni og biðja þá að fylgja
hraða hundsins en ekki öfugt. Undir þetta tekur Torbjörn en nefnir að þetta sé alls ekki
bundið við ungu sýnendurna heldur hafi hann séð þetta trekk í trekk hjá þeim eldri líka
og það væru einmitt þeir sem gæfu þeim yngri fordæmið. Allt að 90% sýnenda færu of
hratt með hundana inni í hring og það væri í raun dómurum að kenna að stoppa ekki
þessa tísku af.

Úrslit hvolpasýningar

„Ég ætla að vinna!“

Besti hvolpur sýningar 3-6 mán 1. sæti
Heimsljósa Tröll Skessa, IS23538/17
Griffon Bruxellois
Eigandi: Ástríður Magnúsdóttir
Ræktandi: Ástríður Magnúsdóttir

Torbjörn Skaar hefur komið reglulega til Íslands að dæma og hann sagði dvölina hafa
verið ánægjulega eins og alltaf. Langt sé síðan hann kom hingað fyrst og hann sæi
stöðugan vöxt í hundamenningunni. Torbjörn sagðist hafa verið að dæma íslenska
fjárhundinn í fyrsta sinn hér á landi og þóttu honum gæðin í tegundinni mjög jöfn.
Hann hafi ekki séð neina slæma hunda og skráningin hafi verið mjög góð sem hann
var ánægður með. Torbjörn dæmdi keppnina um besta hund sýningar og sagði um
sigurvegara sýningarinnar petit basset griffon vendeen hundinn að hann hefði komið inn

Ungir sýnendur

Besti hvolpur sýningar 6-9 mán 1. sæti
Pitch Perfect Golden Ticket, IS23051/17
Pug
Eigandi: Unnur María Haraldsdóttir
Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Yngri flokkur: 1. sæti
Maríus Þ. Ólason með cavalier king charles spaniel - 40 stig

Eldri flokkur: 1. sæti
Vaka Víðisdóttir með australian shepherd - 40 stig

í hringinn og nánast hefði verið hægt að
sjá hann hugsa „hér kem ég og ég ætla að
vinna!“. Þetta hafi verið hægt að sjá þegar
hundurinn kom inn í tegundahópinn og
vonaði Torbjörn strax þá að Rune myndi
gera hann að besta hundi tegundahópa 4/6
svo hann fengi hann til sín í úrslitin. Hinir
dómararnir tóku undir þessi ummæli og

sögðust hafa séð þessa ótrúlegu útgeislun
hjá hundinum sem hefði hreinlega verið
mættur til að sækja bikarinn!

rétta feldgerð. Ungverska vizslan hafi átt
sæti víst með frábærri útgeislun sem og
australian shepherd hundurinn.

Í öðru sæti um besta hund sýningar hjá
Torbjörn var pomeranian, en Torbjörn
sagði hann gullfallegan hund sem hefði
haft ótrúlega mikla fyllingu undir öllum
feldinum ásamt því að hann hafi verið með

Torbjörn nefndi að framtíð félagsins væri
björt þar sem það væri svo mikið af virku
ungu fólki í félaginu til að halda áfram því
góða starfi sem hefði verið unnið síðustu
áratugi.

C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17

Red Hot Chili van Tum-Tum’s Vriendjes „Chili“
Á septembersýningu HRFÍ varð C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17 Red Hot Chili van Tum-Tum’s Vriendjes „Chili“
besti hundur sýningar. Chili er sá eini sinnar tegundar á landinu og hefur hann verið áberandi á sýningum,
ítrekað unnið tegundarhópinn sinn og lent í sætum í keppni um besta hund sýningar. Við fengum eiganda
hans Karen Ösp Guðbjartsdóttur til að segja lesendum aðeins frá Chili.
Chili er tæplega 5 ára gamall rakki af
tegundinni petit basset griffon vendéen,
mjög oft kallaðir „pbgv“ eða „the happy
breed“. Ekki að ástæðulausu. Oftast þegar
maður lítur á þessa hunda eru þeir glaðir
með dillandi skott. Ég kynntist þessari
tegund á Crufts 2011 og þaðan var ekki
aftur snúið. Sumarið 2013 rættist síðan
draumurinn þegar ég fékk Chili í hendurnar.
Chili er ræktaður í Hollandi af ungum og
efnilegum ræktanda sem heitir Gwen og er
hún með ræktunina Tum-Tum’s Vriendjes.
Hún ræktar bæði petit og grand basset
griffon vendéen með virkilega góðum
árangri og er mjög sigursæl á sýningum um
alla Evrópu. Meðal annars er pabbi Chilis
einn sigursælasti, ef ekki sá sigursælasti,
pbgv í Evrópu. Hann hefur unnið fjöldann
allan af titlum og farið mjög langt í úrslitum
á Evrópu- og heimssýningum svo dæmi séu
tekin.
Chili er hundur sem manni leiðist aldrei að
vera nálægt. Elskar að vera innan um fólk
og sækir í alla þá athygli sem hann fær.
Hann er rosalega skemmtilegur karakter og
er ótrúlega gaman að vinna með honum
og kenna honum nýja hluti. Ég vil þó taka
það fram að hann á það til að vera alveg
rosalega þrjóskur og getur gert mann alveg
gráhærðan! En það gleymist mjög fljótt,
því hann er svo yndislegur. Við höfum
farið saman á sporanámskeið, nose-work,
hvolpa-, hlýðni- og clickernámskeið. Þetta
elskar Chili. Öll vinna sem hann fær upp í
„loppurnar“, fílar hann í botn. Við förum
mjög reglulega í lausagöngur með öðrum
hundavinum okkar þar sem hann fær að
hlaupa og þefa eins og hann vill. Þessi
tegund er ræktuð til þess að spora og njóta
þeir sín best þegar þeir fá að nota nefið.
Þess vegna er mjög mikilvægt að vinna
vel með það. Þegar við náum ekki að fara

í lausagöngu reynum við oftast að fara í
taumgöngu eða smá hjólatúr. Einnig tökum
við stundum sporaæfingar úti í náttúrunni.
Þegar við erum ekki úti að gera eitthvað
skemmtilegt elskum við að kúra bara
saman heima og hafa það kósý. Honum
finnst líka æðislegt að fá „heilaleikfimi“ til
að gera og leikur sér mikið með dót.
Þegar kemur að honum sem sýningarhundi
er engin breyting þar á. Það er alltaf jafn
gaman að æfa hann og sýna og hef ég
mætt með hann á hverja einustu sýningu
hér á landi frá því hann var 8 mánaða.
Ég sá strax að hann yrði efni í flottan
sýningarhund en vissi að hann þyrfti
nokkur ár í að þroskast almennilega. Þann
tíma notuðum við samt sem áður með því
að mæta á sýningar og hefur honum alltaf
gengið mjög vel. Hann verður bara betri og
betri með árunum og árangurinn eftir því.
Þar sem hann er strýhærður þarf að hugsa
mikið og reglulega um feldinn allan ársins
hring til að halda honum í sýningarstandi.
Ég er svo lukkuleg að eiga hundasnyrti
sem systur (Ástu Maríu Guðbergsdóttur)
og hefur hún heldur betur hjálpað mér að
reita hann og kennt mér hvernig ég get
haldið honum við sjálf. Tilfinningin síðan
að vinna best in show í september með
sinn eigin hund var ólýsanleg. Og er hún
það enn þá. Ég fæ ennþá gæsahúð þegar
ég hugsa um þetta! Öll vinnan sem ég hef
lagt í hann skilaði sér heldur betur þarna
og margfalt það. Í hvert einasta skipti sem
ég fer með hann inn í hring, hvort sem það
er í tegund, grúbbu eða best in show, þá er
aðalmarkmiðið hjá okkur að hafa gaman.
Svo er allt hitt bara bónus. Síðan er ég
ótrúlega heppin að eiga yndislega vini og
fjölskyldu og frábæran kærasta sem hjálpa
mér og styðja í gegnum þetta allt saman.
Án þeirra gæti ég þetta ekki. Takk!
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Notaou skynsemina

Pedigree fyrir hundinn l>inn!

(

Bjorn og Lara f Heimsendarcektun hafa f aratugi
helgao sig rcektun og pjalfun hunda. Pau hafa f
gegnum arin nao frabcerum arangri og meoal
annars gefio af ser tugi alpj6olegra og fslenskra
meistara.
Undanfarin 15 ar hafa pau eingongu f6orao sfna
hunda a Pedigree hundaf6ori
011 naering sem
hundurinn t,lnn
�arfnast:

Retta blandan af
nreringarefnum
sem heldur hundinum
pinum heilbrig0um og
fullum af orku.

Heilbrigll hull og
glansandl feldur:

Retta blandan af
Omega 3096
fitusyrum gagnast
hundinum pannig aa
honum liOi vel
og lfti vel Lit.

Styrklr natturulegar

varnir: Vitamin E,
andoxunarefni og
valin steinefni stuOla
aO verndun
nattUrulegra m6tefna
hundsins pins.

Sterkartennurog
heilbrigt tannhold:

Serm6ta0ir stOkkir
bitar sem halda
t6nnunum sterkum.
An viOb�tts sykurs.

Pedigree hvetur all a hundaeigendur til all virOa log og reglur um hundahald.
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� Enginn viab�ttur sykur
� �r6a0 af dyrala,knum
� Engin tilbuin bragOefni

