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Sámur kemur út tvisvar sinnum á ári í 2800 eintaka upplagi. 
Blaðið er fyrst og fremst sent skuldlausum félögum HRFÍ.  

Auk þess fá erlend hundaræktarfélög, fjölmiðlar, sjúkrastofnanir 
og bókasöfn blaðið sent til sín. Tímaritið er einnig selt í 
lausasölu. Aðsent efni í blaðið er á ábyrgð höfundar og 
þarf ekki að lýsa skoðun ritnefndar eða stefnu félagsins. 
Eftirprentun er bönnuð nema að fengnu leyfi höfundar.

Að þessu sinni kemur Sámur okkar einungis út 
rafrænt og við vonum að það verði að minnsta 
kosti til þess að félagsmenn þjálfist í að lesa 
Sáminn á netinu. Starfsmenn skrifstofu hafa 
sett inn á heimasíðuna tölublöð frá árinu 
2013 og til dagsins í dag. Það er virkilega 
gaman að sjá hversu yfirgripsmikið efni hefur 
verið birt í blaðinu í gegnum tíðina og alltaf 
er rauði þráðurinn sá að allir félagsmenn geti 
mögulega fundið eitthvað við sitt hæfi.
Fuglarnir eru þessa dagana í varpi, húsdýr flykkjast 
fljótlega út á túnin og viðkvæm náttúra landsins á 
von á ferðaglöðum Íslendingum og hundum þeirra 
út um allar koppagrundir í sumar. Við skulum 
muna eftir að bera ábyrgð á hundunum okkar 
á ferðalögum, hundar eru velkomnir á mörgum 
stöðum og það er hlutverk okkar að þeir séu 
öruggir á ferðalögum. Vöndum okkur og setjum 
hundana okkar ekki í aðstæður sem þeir eru 
óöruggir í. Farið varlega með hundana í miklum 
hita og sjáið til þess að þið séuð alltaf með vatn í 
för. Verum tillitsöm og setjum hundinn í taum ef 
við mætum ókunnugu fólki á svæði þar sem við 
erum með hundinn í lausagöngu. Það er líka til 
fólk sem hefur enga ánægju af hundum og hundar 
hafa ekki alltaf gott af því að „leika við“ ókunnuga 
hunda. Síðast en ekki síst, eitthvað sem flestir eru 
með á hreinu en gott er að minna á, verum dugleg 
að þrífa upp eftir hundana okkar og hjálpumst að 
við að halda orðspori ábyrgra hundaeigenda á lofti! 
Starf félagsins er þessa dagana smátt og smátt 
að vakna til lífsins eftir covid tímabilið. Það var 
þó yndislegt að sjá fleiri hunda á götum borgar 
og bæja ásamt eigendum sínum sökum þess að 
fólk vann meira heima við og var því auðveldara 
um vik fyrir marga að taka sér hlé frá vinnu og 
bregða sér út í göngutúr með besta vininum. 
Það er mikil eftirspurn eftir hvolpum og hundum 
almennt í dag og er það vel. Þó ber að hafa í 
huga mikilvægi þess að fólk taki slíkar ákvarðanir 
ekki nema að vel ígrunduðu máli og taki tillit til 
allra þeirra þátta sem skipta máli við að bæta 
ferfættum fjölskyldumeðlimi inn á heimilið. Fyrst 
og fremst þar fólk að velja vel hundategund, þær 
eru eins misjafnar og þær eru margar og mjög 
mikilvægt að hugsa um hvað viðkomandi aðili 
ætlar sér að gera með sínum hundi og hvert eðli 
tegundarinnar sé. Til hvers var tegundin ræktuð? 
Að eiga hund er mikil skuldbinding og getur 
brugðið til beggja vona þó svo að oftast nær gangi 
vel með vinnu og þolinmæði. Þetta eru lifandi 
verur sem eiga skilið virðingu, öryggi og ást. 
 Það er einnig mjög mikilvægt fyrir ræktendur 
að bera ábyrgð, velja vel heimilin fyrir hvolpana 
sína, það skiptir mjög miklu máli að kynnast 
fólki og aðstæðum þeirra. Sumir ræktendur hér 
á landi hafa lagt það í vana sinn að fara heim til 
fólks gagngert til þess að skoða aðstæður og t.d. 
farið með hvolp og fullorðinn hund á staðinn 
svo fólk geri sér grein fyrir því að hvolpurinn 
mun jú stækka. Þetta er jafn sjálfsagt og að 

hvolpakaupendur séu boðnir velkomnir á heimili 
ræktanda, fái að sjá hvar og hvernig hvolparnir 
alast upp, hitta tíkina sem er móðir hvolpanna 
og jafnvel rakkann líka. í blaðinu má finna stuttar 
greinar sem tæpa m.a. á þessum atriðum.
Í dag er algengast að ræktendur vilji byggja upp 
gott samband við sína hvolpakaupendur og 
eru margir með lokaða hópa fyrir fólkið sitt á 
samskiptamiðlum þar sem þeir miðla hinum ýmsu 
upplýsingum og fræðslu til þeirra. Einnig er það 
kjörinn vettvangur til þess að hvolpakaupendur 
geti skipst á reynslusögum og sett inn myndir 
af hundunum sínum í sínu daglega lífi. 
Jákvætt er að sjá vitundarvakningu almennings 
um að þjálfa þurfi hvolpa og hunda og 
framboð af slíkum námskeiðum eins og t.d. 
hvolpanámskeiðum hefur aukist jafnt og þétt á 
síðustu árum. Fólk ætti að muna að við erum með 
mismunandi áherslur í þjálfun og það sem einum 
finnst rétt finnst öðrum kannski ekki, en þá er um 
að gera að vera sammála um að vera ósammála. 
Hundar eru ólíkir og það sem hentar einum hundi 
eða hvolpi í þjálfun og aga hentar ekki endilega 
öðrum. Virðingin er mikilvæg í þessu samhengi 
og hver og einn verður að fá að velja fyrir sig og 
sinn hund. Mikilvægt er að halda áfram þjálfun 
hunda eftir að á fullorðinsár kemur, þeir eru 
mismunandi eftir tegundum en flestir þrífast vel 
ef þeir fá andlega örvun og hreyfingu við hæfi. 
Félagið stefnir að sumarsýningu í ágúst en 
tíminn verður bara að leiða það í ljós hvort af 
verður. Fræðsla er mikilvægur þáttur fyrir alla 
félagsmenn og hefur framboð aukist verulega á 
síðustu árum og er félagið þar mikilvægur hlekkur. 
Ræktunardeildir eru mis virkar í því hlutverki 
og er mikilvægt að sem flestir skoði þann þátt í 
sínum ranni. Félagsmenn eru áfram mikilvægasti 
hlekkurinn í keðjunni og þar er þátttaka okkar 
allra dýrmætust. Orð eru til alls fyrst en enn 
mikilvægara er að standa við það sem sagt er 
og láta hlutina rætast, að minnsta kosti reyna. 
Það er hlutverk ræktenda að deila viðburðum og 
öðru sem félagið og deildir þess standa fyrir, með 
sínum hvolpakaupendum. Að hvetja og styðja er 
dýrmætt og að benda fólki á það sem er í boði fyrir 
hund og eiganda og er þetta mjög auðvelt í dag 
með aðgengi fólks að samskiptamiðlum. Það var 
t.d. dásamlegt að vita til þess að í samkomubanni 
voru æfingahópar að miðla hlýðniæfingum sín á 
milli rafrænt, það voru rafrænar hundasýningar 
erlendis, námskeið um feldhirðu og sýningaþjálfun 
á netinu þannig að covid olli því að minnsta kosti 
að tæknin nýttist einhverjum í þessu samhengi. 
Það er að vanda vert að þakka viðmælendum 
Sáms sérstaklega fyrir að gefa af tíma sínum 
og reynslu og deila með lesendum. Við í 
ritnefndinni kunnum ykkur okkar bestu þakkir 
fyrir. Einnig viljum við þakka auglýsendum 
sem auglýsa í blaðinu, það er mikilvægur 
þáttur í að styðja við blaðið og útgáfu þess. 
 Næsta blað kemur út í desember og erum við 
í ritnefnd alltaf til í að heyra frá félagsmönnum 
svo endilega sendið okkur línu á samur@
hrfi.is ef þið eruð með skemmtilegar eða 
fróðlegar hugmyndir fyrir lesendur. 

Gleðilegt íslenskt sumar kæru félagsmenn 
HRFÍ og aðrir lesendur! 
Með sólarkveðjum; 
Svava Björk Ásgeirsdóttir, ritstjóri. 

Frá ritstjóra
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HöfUNDUR: GUðBJöRG GUðmUNDSDóttIR 
myNDIR: GUðBJöRG GUðmUNDSDóttIR

Smávegis um sögu Labradorsins

Þessi hörkuduglegi veiðihundur er einn 
vinsælasti veiði- og heimilishundur í heimi. 
Hér á Íslandi er hann langfjölmennasta 
hundategund HRFÍ. Uppruni tegundarinnar 
er að öllum líkindum í Nýfundnalandi en 
þeirra er getið í heimildum frá því um 1700, 
snemma á 19. öld voru þeir síðan fluttir 
inn til Bretlands þar sem þeir urðu vinsælir 
hjálparhundar veiðimanna. Talið er að þeir 
hundar, sem voru á Nýfundnalandi, séu 
hundar af tegundum sem kallaðar voru St. 
John‘s hundar og „Lesser Newfoundland“, 
það voru harðgerir hundar, afskaplega 
húsbóndahollir sem elskuðu að sækja 
og vinna fyrir eigendur sína. Þeir voru 
notaðir af veiðimönnum til að hjálpa til 
við fiskveiðar, sóttu þá fiska sem duttu af 
færum eða losnuðu úr netum. Þessir hundar 
voru yfirleitt svartir með hvítu í (þótt bæði 
gulir St. John‘s hundar og brúnir hafi verið 
til) , og er talið að labradorinn eins og við 
þekkjum hann í dag sé ræktaður fram 
undan þeim. Í dag fæðast ennþá labrador 
hvolpar með hvítu í, aðallega á bringu og 
oft fæðast svartir hvolpar með hvíta bletti 
aftan við þófa (svo kallaðir Bolo blettir). 

Árið 1887 heyrist fyrst nafnið labrador 
yfir tegundina, þegar jarlinn af Malmesbury 
skrifaði bréf þar sem hann minnist á 
labrador hundana sína, en Labrador er 

hérað rétt norðan við Nýfundnaland. 
Þeir tveir menn sem taldir eru áhrifamestir 

í ræktun og þróun labradora voru tveir 
bretar, annar var jarlinn af Malmesbury 
(1778 - 1841) og fimmti var hertoginn 
af Buccleuch (1806 – 1884) , en þeir 
ræktuðu hvor í sínu lagi St. John‘s hunda 
(labrador) á Englandi. Hundana í ræktun 
sína fluttu þeir inn frá Nýfundnalandi. 

Um 1880 voru labrador hundar samt 
næstum útdauðir í Englandi, en fyrir tilviljun 
kynntust þriðji jarlinn af Malmesbury, sjötti 
hertoginn af Bulleuch og tólfti hertoginn 
af Home og ákváðu að bjarga tegundinni 
og flytja inn hunda frá Nýfundalandi. 

Tegundarkynning
labraDor retriever

Sagan af Brandy
Sjómenn skemmtu sér oft við að senda St. John‘s hunda sína út af bátum 
til að sækja húfur eða hatta sem þeir köstuðu í sjóinn. Eitt sinn þegar 
hundur sem verið var að flytja frá Nýfundnalandi til Englands var sendur 
út í sjó eftir hatti þá átti þeir erfitt með að ná til hundsins til að koma 
honum upp í bát aftur. Hundurinn synti með hattinn í kjaftinum í nær 
2 tíma og var svo þrekaður þegar hann komst í bátinn að sjómennirnir 
þurftu að gefa honum brandy til að koma honum til. Þessi tík fékk upp 
frá því nafnið Brandy og var ættmóðir margra góðra hunda í Englandi. 



Sámur 1. tbl. 53. árg. júní 2020  · 5

Árið 1903 var labrador retriever 
viðurkenndur sem tegund í Breska 
hundaræktarfélaginu og árið 1916 
var Labrador Retriever klúbburinn 
stofnaður undir formerkjum Breska 
hundaræktarfélagsins. Ástæða stofnunar 
Labrador Retriever klúbbsins var til að 
vernda hreina labrador stofninn, en árið 
1915 hafði Labrador hundinum Horton Max 
gengið mjög vel á Crufts, þegar ættbók hans 
var skoðuð kom í ljós að hann var í raun ekki 
hreinn Labrador heldur var hann undan 
labrador og flat-coated retriever, unnendur 
labradorsins sáu að það mætti ekki við una 
og hófu undirbúning stofnunar sérklúbbs 
til að standa vörð um labradorinn. Þau 
skrifuðu fyrstu tegundalýsingu (standard) 
labradorsins árið sem klúbburinn var 
stofnaður og stóð sú lýsing óbreytt til 1950. 

Klúbburinn hafði mikinn áhuga á að auka 
heilbrigði innan tegundarinnar og umræða 
um mjaðmalos og PRA(Progressive Retinal 
Dystrophi) hófst um 1967 og 1971 hófust 
augnskoðanir á Labradorum, og 1973 hvatti 
klúbburinn Breska hundaræktarfélagi að 
búa til viðmið fyrir úrlestur mjaðmamynda. 

St. John‘s hundurinn hins vegar dó út 
í Nýfundnalandi, aðallega vegna áherslu 
yfirvalda þar á sauðfjárrækt og hárra skatta á 
alla hunda sem ekki studdu við sauðfjárrækt. 
Aðrir hundar en fjárhundar voru skilgreindir 
sem ónauðsynlegir og skyldu eigendur 
þeirra greiða af þeim háa skatta sem fátækir 
veiðimenn höfðu ekki efni á að greiða. 

Um tegundina

Labrador retriever er ein af 6 tegundum 
retrieverhunda sem viðurkenndar eru innan 
FCI, þeir koma í þremur litum; svartir, gulir 
og brúnir. Feldur þeirra er tvöfaldur (undir 
og yfirfeldur), þéttur og hrindir ágætlega 
frá sér vatni. Einkennandi fyrir tegundina er 
skottið sem er þykkt og sterkt og hefur verið 
líkt við skott oturs. Labradorinn á að vera 
sterklegur hundur, með góða „tunnulaga“ 
rifjaboga, góð sterk bein og góða bringu. 
Þeir eiga að vera í standi til að vinna nær 
sleitulaust og ekki er talið gott ef þeir 
eru of stórir, þunglamalegir eða feitir. 

Labrador er almennt heilbrigður hundur 
sem elskar útiveru en er þægilegur heima 
við. Þó eru nokkur atriði sem þarf að hafa í 
huga þegar valin eru undaneldisdýr, verandi 
stór og frekar þungur hundur eru mjaðmalos 
og olnbogalos til í tegundinni, því þarf að 
mynda mjaðmir og olnboga þeirra hunda 
sem ætlaðir eru í ræktun og niðurstöður 
þurfa að sýna að hundurinn sé laus við los. 
Augnsjúkdómar geta hrjáð tegundina og 
því eru kröfur um augnskoðanir reglulega 
og DNA prófun fyrir augnsjúkdómi sem 
heitir Progressive Retinal Dystrophi 
(PRA) og þurfa undaneldisdýr að vera frí 
frá þeim sjúkdómi, þó má nota bera af 
sjúkdómnum á móti hundi sem er frír. 
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Skapgerð og tilgangur 

Labradorinn er eins og áður sagði frábær 
veiðihundur, þykir afskaplega þægilegur 
á heimili, hlýðinn, rólyndur, námsfús og 
viljugur til vinnu. Vegna skapgerðar sinnar 
hafa þeir einnig verið vinsælir við ýmis önnur 
störf. Hér á landi hafa þeir verið notaðir 
við sprengjuleit, björgunarsveitarstörf, 
unnið hjá tollinum við eiturlyfjaleit, notaðir 
sem hjálparhundar fyrir blinda, unnið sem 
heimsóknarhundar hjá Rauða krossinum við 
heimsóknir til eldri borgara og fatlaðra og 
verið hjálparhundar í lestri bæði í skólum 
og bókasöfnum. Þeir hafa afburða þefskyn 
og auðvelt er að kenna þeim að rekja spor, 
og eins hafa þeir verið þjálfaðir til að finna 
ákveðna lykt og láta vita af henni, t.d. hafa 
þeir verið þjálfaðir í að finna lykt og láta 
vita af krabbameini og fleiru. En langflestir 
Labradorar eru heimilishundar sem semur 
vel við unga sem aldna og oftast semur þeim 
vel við önnur dýr sem á heimilinu eru.

Litir og feldgerð Labradora og „gallar“ 

Eins og áður sagði eru til þrír viðurkenndir 
litir í labrador, sá svarti sem er 
langalgengastur og þótti lengi eini „alvöru“ 
labrador liturinn, sá brúni og síðan sá 
ljósi eða guli. Feldurinn á að vera stuttur, 
þéttur og tvöfaldur, undirfeldur og síðan 
örlítið harðari yfirfeldur. Þessi feldur er 
ræktaður fram til að vernda labradorinn 
fyrir köldum vatnsböðum við sókn á fugl 
(nú eða fisk). Hins vegar ber náttúran 
að sjálfsögðu með sér gen frá uppruna 
tegundarinnar og því geta fæðst gulir 
labradorar með áberandi svarta bletti, 
svartir með mikla hvíta bletti og síðan 
örsjaldan geta fæðst síðhærðir labradorar. 

 » Chimera 
Þeir gulu með svörtu blettina (sjá mynd) 
hafa mjög skýra afmarkaða svarta bletti 
þetta er talið vera vegna mögulegra 
samruna tveggja fósturvísa eða vegna 
genastökkbreytinga, heimildum ber ekki 
alveg sama um ástæðuna en þessir hundar 
eru alveg jafnheilbrigðir og gotsystkini 

þeirra og eini munurinn er að dómarar 
gætu sett út á þennan „galla“ á sýningum. 
Ef svarti liturinn er mjög áberandi (getur 
farið yfir hálfan líkamann) er líklegt að 
ekki megi rækta undan þeim hundi þótt 
hann sé alheilbrigður og góður félagi. 

 » Hvítt í svörtum hundi
Hvítir blettir á bringu svarts hundar (og í 
raun guls og brúns líka) kemur reglulega 
fyrir og er sennilega bara „leifar“ frá 
fortíðinni. Samkvæmt staðli labradors þá 
má vera smá hvítt í bringu án þess að sé 
gerð athugasemd við það á sýningum. 

 » Langur feldur 
Síðhærðir labradorar eru ekki goldenar, 
þeir eru labradorar sem hafa erft víkjandi 
gen fyrir síðu hári frá báðum foreldrum. 
Þetta er mjög sjaldgæft í labrador en 
kemur fyrir og engin sérstök vandamál 
fylgja þessum genum annað en ekki er 
hægt að sýna þá á hundasýningum. 

 » Dudley
Eru í raun brúnir hundar sem ekki tjá dökkan 
lit, þeir eru því ljósir með ljóst trýni, og 
oft með grænan augnlit. Þeir geta komið 
fram þegar paraðir eru saman ljósir og 
brúnir hundar þar sem erfðir litanna eru 
ekki kannaðir fyrir pörun. Þeir eru eins og 

hin afbrigðin ekki æskilegir og því fá þeir 
oft ekki góðan dóm í sýningahring og ekki 
mælt með því að rækta undan þeim.

retrieverdeild HrfÍ 

Retrieverdeild HRFÍ var stofnuð árið 1980 
og var ein af fyrstu sérdeildum félagsins 
sem stofnuð var. Hún stendur vörð um 
heilbrigði íslenskra retrieverhunda, stendur 
fyrir veiðiprófum fyrir tegundina og 
sýningum þar sem erlendir sérfræðingar 
koma og dæma hunda deildarinnar. Deildin 
stendur einnig fyrir ýmsum uppákomum 
fyrir eigendur retrieverhunda og hægt 
er að fylgjast með starfsemi deildarinnar 
á vefsíðu þeirra www.retriever.is

frægir Labrador hundar 

Sennilega allra frægasti Labrador 
nútímasögunnar var „Buddy“ brúni 
labradorinn sem bjó í Hvíta Húsinu með 
eigendum sínum Bill og Hillary Clinton. 
Aðrir frægir menn sem hafa átt labrador 
eru : Kissinger utanríkisráðherra BNA, 
Mitterrand, Chirac og Sarkozy forsetar 
Frakklands, Frank Sinatra, Keith Richards 
og Paul McCartney tónlistarmenn, Arnold 
Schwarzenegger, Sylvester Stallone 
og Kevin Costner leikarar og Ernest 
Hemingway og Roald Dahl rithöfundar. 

Sagan af BoLo 
Bolo eða FC-CH Banchory Bolo (ættbókarnafn hans var Caerhowell 
Bully) var fyrsti labrador í Englandi til að verða bæði sýningameistari 
og veiðimeistari, sannur „dual“ hundur. Hann byrjaði lífið ekki á góðan 
hátt, flakkaði á milli þjálfara sem notuðu misgóðar þjálfunaraðferðir 
á hann þannig að þegar hann komst í eigu Lady Howe þá treysti 
hann engum og hlýddi engum. Lady Howe hafði nýverið misst 
uppáhaldshund sinn, Scandal of Glynn og fór á stúfana að finna eina 
karlhundinn sem til var undan Scandal til að falast eftir honum.  
Sá hundur var Bolo, hún fékk Bolo gefins með þeim orðum að að hann 
væri óalandi og óferjandi og því ákvæði að ef hún myndi ekki vilja eiga 
hann þá yrði honum lógað. Bolo var þá rúmlega tveggja ára gamall. 

Þegar heim var komið leist Lady Howe ekki á blikuna, hundurinn 
sýndi tennur ef einhver reyndi að nálgast hann, ef hann slapp laus kom 
hann ekki til baka fyrr en honum þóknaðist og þar fram eftir götunum. 
Það varð Bolo eiginlega til happs að hann veiktist illa og Lady Howe 
vakti yfir honum og hjúkraði honum aftur til heilsu og Bolo lærði að 
treysta henni og eftir þetta fylgdi hann henni hvert fótspor. Upp frá 
því hóf hún þjálfun á hundinum á jákvæðan og þolinmóðan hátt og 
eftir einhver bakslög fór Bolo að ganga vel á veiðiprófum og náði þeim 
árangri að verða veiðimeistari, þá var hann einnig sýningameistari. 
Bolo var ekki mikið notaður í ræktun, en í hverju goti sem hann 
feðraði voru ýmist veiðimeistarar eða sýningameistarar. Bolo var með 
litla hvíta bletti aftan við þófana (sennilega merki um upprunann 
frá St. John‘s hundunum) sem síðan eru oft kallaði Bolo blettir. 
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tExtI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: JóNA K. HERBERtSDóttIR

auglýsing í dV varð til þess að papillon varð ást 
við fyrstu sýn 

„Hundar og önnur dýr hafa alltaf verið í 
miklu uppáhaldi hjá mér og var mikið suðað 
um hund þegar ég var barn en foreldrar 
mínir voru á þeirri skoðun að hundar ættu 
bara heima í sveit og ég myndi bara fá mér 
hund þegar ég flytti að heiman.  
Þegar stundin var runnin upp og fjölskyldan 
komin í húsnæði þar sem hentaði að vera 
með hund var farið að skima eftir hundi.  
Ég man að ég fór í auglýsingasíður DV og þar 
voru nokkrar auglýsingar og skoðaði ég þrjá 
hunda sem ég var ekki alveg sátt við. Svo sá 
ég auglýsingu „fiðrildahundur til sölu“ og ég 
hafði aldrei heyrt um eða séð slíkan hund. 
En allavega var það ást við fyrstu sýn og út 
fór ég með hundinn á fyrsta stefnumóti“.

Eftir fyrsta gotið var ekki aftur snúið

„Að verða hundaræktandi var eitthvað sem 
bara gerðist. Við áttum tvær tíkur og vorum 
að passa innfluttan rakka. Okkur mæðgunum 
fannst þetta mjög áhugavert og höfðum 
farið oft í heimsókn til ræktandans sem við 
keyptum okkar tíkur af alveg frá því þær 
voru nýfæddar og við vorum alveg heillaðar. 
Þannig að eftir fyrsta gotið okkar var ekki 
aftur snúið. Mér fannst þetta með því 
dásamlegra sem ég hafði upplifað,  
að taka á móti hvolpum og ala þá upp næstu 
10 vikurnar. Ræktunarnafnið „Hálsakots“ 
kom til því papillon finnst fátt betra en að 
kúra í hálsakotinu. Seinna nafnið,  
Butterfly´s Kisses kom svo til vegna þess að 
ég hef verið hundaheimsóknavinur Rauða 

krossins og hún Fríða Kristín mín, sem ég 
heimsótti í 13 ár, skrifaði niður fjögur nöfn 
sem ég valdi svo úr. Það er líka tengt hegðun 
þeirra að þurfa endalaust að kyssa mann“.

ræktunarferillinn er tvíþættur 

„Það má eiginlega segja að ræktunarferill 
minn sé tvíþættur. Ég og Ásta María, dóttir 
mín, byrjuðum saman í ræktun. Fyrsta gotið 
okkar var árið 2002 og vorum við þá búnar 
að eiga tegundina í fimm ár. Við vorum 
bara með tvö got það árið. Ásta María 
flutti til útlanda og lærði hundasnyrtinn. 
Þegar hún kom svo heim aftur árið 2006 
tók hún með sér þrjá papillona og við 
höfðum flutt inn einn rakka meðan hún 
var úti. Svo var það árið 2011 að ég 
fékk mér mitt eigið ræktunarnafn.“

alltof margir sem halda að þetta sé dans á 
rósum 

„Þegar maður er að hugsa um metnaðarfulla 
ræktun reynir maður að setja sér markmið 
og plana fram í tímann en það er nú ekki 
alltaf sem það virkar. Ef ég ætti að ráðleggja 
nýjum ræktendum þá væri það að lesa 
sér eins mikið til og hægt er um ræktun, 
markmið ræktunar og fá ráð hjá reyndum 
ræktendum. Nýr ræktandi ætti að hafa 
í huga hversu mikil vinna það er að vera 
ræktandi. Því miður eru allt of margir sem 
halda að þetta sé bara gaman og gera 
sér enga grein fyrir því hversu erfitt þetta 
getur oft verið. Ef hvolpakaupandi frá 
mér ákveður að rækta undan tíkinni sinni 
reyni ég eftir bestu getu að vera honum 
innan handar og hjálpa við val á rakka“.

Jóna er mörgum að góðu kunn og hefur vegnað vel í sinni ræktun á 
papillon hundum. Hundar úr hennar ræktun og í hennar eigu hafa 

verið sigursælir á sýningum félagsins undanfarin ár þó þeir séu ekki 
fyrirferðarmiklir í raunstærð. Dætur hennar hafa einnig látið til sín taka í 

hundasportinu og gengið vel með sína hunda á sýningum félagsins. 
Jóna hefur ekki látið sitt eftir liggja í hinum ýmsu störfum fyrir félagið og 
hefur hún m.a. séð um veitingar síðastliðin ár fyrir dómara og starfsfólk 

sýninga félagsins ásamt góðri vinkonu sinni til margra ára.
Sámi langaði að fræðast meira um þennan farsæla ræktanda og lagði 

fyrir hana nokkrar spurningar.

ræktandinn
jóna k.  

herbertsDóttir 
Hálsakots & Butterfly´s kisses

Míló BIS

Jóna á sýningu HRFÍ
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Erfiðast að rækta rétt skott og beina framfætur 

„Persónulega legg ég mesta áherslu á 
heilbrigði, gott skap og fallega byggingu og 
reyni eftir bestu getu að sameina þetta.  
Það sem mér hefur fundist erfiðast að rækta 
eru rétt skott, það er ekki of flöt skott, og 
beinir framfætur. Þeir eiga það til að vera 
örlítið útskeifir. En mér finnst það vera að 
lagast núna. Upphaflega fengum við alla 
okkar visku frá Auði Valgeirsdóttur sem er 
með Tíbráar Tinda ræktun og gleymi ég 
ekki okkar fyrsta goti en þá var Auður á 
símalínunni með okkur allan tímann um 
hánótt. Ég verð henni ævinlega þakklát 
fyrir það og hún var alltaf tilbúin að veita 
okkur ráð. Það er dýrmætt að eiga góða 
að og að geta fengið ráð sem og að miðla 
af reynslunni. Varðandi fóðrun þá er ég 
núna að nota Belcando fóður fyrir hundana 
okkar. Ég hef prófað nokkrar tegundir 
og þessi virkar best á mína. Feldurinn 
er mjög fallegur, hundarnir borða vel 
og hægðirnar eins og „teiknaðar“! Það 
verður hver og einn að finna hvað hentar 
fyrir sína hunda. Úrvalið í dag er orðið svo 
mikið svo það ættu allir að geta fundið 
það fóður sem hentar hverjum hundi“.

Toppurinn að hafa átt bestu hunda sýningar í 
tvígang 

„Það er náttúrulega dásamlegt þegar 
hundum gengur vel á sýningum en þá veit 
maður að maður er að gera eitthvað rétt. 

Ég hef ræktað tvo hunda sem hafa verið 
valdir bestu hundar sýningar og það var 
dásamleg tilfinning! Það var svo gaman að 
sjá hve glaðir og ánægðir eigendurnir voru! 

Á þessum tíma höfum við ræktað 15 
íslenska meistara, fimm alþjóðlega meistara 
og 9 Reykjavík Winner. Einnig höfum við 
ræktað hunda sem hafa verið að gera það 
gott erlendis, t.d. er Hálsakots Someone 
Is On Fire „Dolli“ búin að vinna sér inn 
þessa titla CIB NORDCh DKCh FINCh SECh 
NUCh NLCh BECh LUXCh RUSCh BLCh 
RKFCh GECh AZCh Amsterdam Winner-12, 
Brussel Winner-12, Europasieger-13 
Belgian winner-13 ásamt því að vera fyrsti 
íslenskt ræktaði hundurinn til að komast 
í úrslit í Eukanuba World Challenge. 

Svo er einn hundur frá okkur sænskur, 
danskur og Amsterdam Winner, og 
einn annar sem er norskur meistari. 

Árið 2009 vorum við með got þar 
sem komu þrjár tíkur. Tvær af þeim, þær 
Hálsakots Dream Another Dream „Netta“ 
og Dream After Dream „Stjarna“, hafa 
verið sýndar síðan þær voru hvolpar með 
frábærum árangri. Báðar eru íslenskir 
og alþjóðlegir meistarar og eru enn að 
í öldungaflokki. Netta varð stigahæsti 
öldungur ársins 2018 og annar stigahæsti 
öldungur 2019 og Stjarna var til dæmis 
besti öldungur sýningar og fjórði besti 
öldungur sýningar í fyrrasumar. 

Það sem stendur einna helst upp 
úr eru auðvitað báðir „best in show 
strákarnir“ mínir, þeir Butterfly´s Kisses 
Rudolf The Red Nosed Raindier „Míló“ 
og Butterfly´s Kisses Paradise „Tríton““.

Kóngurinn Herkules 

„Það er erfitt að nefna einhvern einn 
úr okkar ræktun sem ber af einhverjum 
öðrum, en við höfum til dæmis verið mjög 
heppnar með innfluttu hundana okkar. 
Fyrsti rakkinn okkar hann Herkules sem ég 
kalla alltaf „kónginn“ er á bak við marga 
af okkar sigursælustu hundum. Einnig 
fluttum við inn heimsmeistarann Noah sem 
gerði mjög góða hluti fyrir okkar ræktun. 

Heiðmerkurganga

Smáhundadagar

Þrír kvennætliðir

Money

Potter
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Það þarf að skoða vel hvað er á bak 
við þá sem maður er að spá í að para 
saman. Skoða vel ömmur og afa og 
reyna að finna út kosti og galla og gæta 
þess að þau bæti hvort annað upp“.

Mikilvægt að kynna sér ræktunarmarkmiðin vel 
og vera til staðar fyrir hvolpakaupendur 

„Ræktun er náttúrulega mikill ábyrgðarhlutur 
og fólk á alltaf að reyna að gera sitt besta 
og reyna að bæta það sem það er ekki sátt 
með. Kynna sér vel ræktunarmarkmiðin 
og síðast en ekki síst að vera alltaf tilbúin 
að aðstoða hvolpakaupendur sína. 

 Varðandi hvolpavalið í gotum þá höfum 
við verið að velja um 8 vikna aldurinn. 
Maður getur þó aldrei verið viss í hverju 
þeir enda þá höfum við verið að velja á 

þessum aldri og reynum þá að dæma 
byggingu, skapgerð og hreyfingar“.

allir þurfa sinn tíma og öllum þarf að líða vel 

„Það hefur gengið ágætlega hjá okkur að 
samræma daglegt líf við hundaræktunina. 
Við erum með góðan lokaðan garð á 
tveimur stöðum kring um húsið þar sem 
þeir geta hlaupið um og leikið sér. Ég fer 
með þá út fyrir bæinn á svæði sem þeir 
mega hlaupa lausir. Það elska þeir.

Við höfum ekki stundað vinnu með þá en 
ég hef verið hundaheimsóknarvinur Rauða 
krossins síðan 2007 en hef verið lítið  
síðasta árið.

Þegar maður býr með fleiri en einum 
hundi þá þarf alltaf að hafa í huga að 
öllum líði vel og allir fái sinn tíma og þá 

athygli sem þeir þurfa. Ég hef lent í því að 
tík hjá mér leið alls ekki vel í hópnum því 
hún þurfti meiri athygli og tíma en hún 
fékk. Ég fann nýtt heimili fyrir hana þar 
sem hún fær alla athyglina ein og þó það 
hafi verið rosalega erfitt þá er ég svo sátt 
í dag því ég veit að henni líður svo vel“.

Tegundin er mjög sterk hér á landi 

„Papillon á Íslandi er mjög sterk í dag, ég 
er nokkuð sátt við ræktunina og ég held 
að flestir séu að reyna sitt besta þó það 
slæðist einn og einn inn sem hefur ekki 
kynnt sér nægilega um hvað ræktun snýst. 
Það eru vonandi byrjunarörðugleikar sem 
eiga eftir að lagast. Maður var svo sem 
mjög „grænn“ þegar maður byrjaði sjálfur 
og hef ég lært gríðarlega mikið á þessum 
árum og er enn að læra. En samkvæmt 
dómurum tegundarinnar undanfarin ár þá 
erum við með hunda á heimsmælikvarða 
þannig að við erum að gera eitthvað rétt!“

Það má alltaf halda áfram að reyna að rækta 
gallalausa hundinn! 

 „Markmiðið er auðvitað að rækta eins 
heilbrigða og fallega hunda og hægt er. En 
ég held það sé erfitt að rækta algjörlega 
gallalausan hund en það má alltaf reyna! 
Eftir að maður varð reyndari og upplýstari 
þá er margt sem maður hefði viljað gera 
öðruvísi en of langt mál til að fara út í það 
hér. Það er óhætt að segja að maður hefur 
breyst mikið eftir allt sem maður hefur 
lent í á tímabilinu. Maður tekur engu sem 
sjálfsögðum hlut og hefur lent í því að fá 
hvolpa með alls konar galla sem hefur þurft 
að aflífa. Það er alltaf hrikalega erfitt. 

En þetta er eins og þegar maður 
eignast barn þá gleymist sársaukinn 
og það jákvæða stendur upp úr. Þess 
vegna heldur maður áfram á meðan 
þetta gefur manni meiri gleði en sorg. 

Ég þykist alltaf vera á leiðinni að hætta 
að rækta en um leið og hvolparnir fara að 
heiman fer ég að sakna þess að vera ekki 
með hvolpa“. 

Tríton BIS

Ræktunarhópur

Butterfly´s Kisses systkinin
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tExtI: SUNNA DÍS JENSDóttIR
MyNDIR: THe KeNNeL CLuB 

Skuggi sjúkdómsins Covid-19 lá yfir 
sýningunni líkt og öllu öðru í heiminum en 
vafamál var um hvort yrði af henni. Bresk 
heilbrigðisyfirvöld gáfu þó stjórnendum 
Crufts grænt ljós og ráðist var í aðgerðir 
til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu 
sjúkdómsins á sýningunni. Því gat það 
orðið að hundaeigendur og áhugafólk 
víða að naut helgarinnar í góðum 
félagsskap hvers annars og hundanna. 

Fyrir sannan hundaunnanda er það 
mikil upplifun að heimsækja stærstu 
hundasýningu í heimi. Erfitt er að koma 
því til skila hversu umfangsmikil sýningin 
er en til að mynda er sýningarsvæðið yfir 
100 þúsund fermetrar. Sýningarsvæðið 
kallast NEC og innan þess eru fimm salir og 
stærðarinnar áhorfendasalur þar sem Besti 
hundur sýningar og önnur úrslit fara fram. Í 
sölunum fimm eru tegundahringir þar sem 
keppst er við að finna besta fulltrúa hverrar 

tegundar sem heldur svo áfram í úrslit síns 
tegundahóps. Auk tegundahringjanna er 
að finna fjöldann allan af sölubásum þar 
sem allt milli himins og jarðar fæst fyrir þig 
og besta vininn. Þar fyrir utan eru hinar 
ýmsu keppnir og kynningar á starfi félaga og 
samtaka sem tengjast hundahaldi. Toppurinn 
er þó allir kynningarbásarnir en þar er hægt 
að hitta og kynnast yfir 200 hundategundum, 
mörgum sem aldrei hafa sést á Íslandi. Hver 
og einn bás hefur að geyma fulltrúa sinnar 
tegundar sem tilbúnir eru í klapp og kjass 
auk þess sem eigendur eru boðnir og búnir 
að segja frá því hvers vegna þeirra tegund er 
sú besta í heimi. Ótrúlega skemmtilegt er að 
kynnast nýjum tegundum af öllum stærðum 
og gerðum, sjá líkindi milli tegunda og 
ástríðuna sem eigendurnir hafa fyrir sínum 
allra bestu vinum. Hundar eru nefnilega 
svo mögnuð dýr og fjölbreytileikinn býður 
upp á eitthvað fyrir alla. Það sést vel í þeim 
keppnum og sýningum sem fara fram í 
áhorfendasal svæðisins en þar er hægt að sjá 

ótrúleg sambönd hunda við eigendur sína. 
Sunnudagskvöldið er mikil uppskeruhátíð 

þar sem keppt er til úrslita í hinum ýmsu 
greinum eftir þá þrotlausu vinnu sem á 
undan hefur gengið. Ótrúlega skemmtilegt 
að fylgjast með hundafiminni og sjá hvernig 
hundar, litlir og stórir, leysa þrautabrautir í 
samvinnu við þjálfara sína af mikilli færni. 
Í Heelwork to Music má sjá hunda taka 
sporið með mennskum vinum sínum og 
vekja upp mikla kátínu og gleði viðstaddra. 
Flyball er eitthvað sem allir ættu að sjá 
á sinni ævi en þar er það hraði og tækni 
sem ræður úrslitum. Fjórir hundar keppa 
saman í liði þar sem þeir skjótast yfir 
hindrunarbraut á ótrúlegum hraða og sækja 
bolta og skila í boðhlaupi. Þetta er sýn sem 
gleymist seint og hraðinn er ótrúlegur. 

Á úrslitakvöldinu mætti einnig stór 
hópur af golden retriever hundum 
með stjórnendum sínum sem skemmtu 
áhorfendum sem gátu ekki annað en 
dáðst að vinnugleði og einbeitingu 
hundanna innan um hvern annan. 

Mikið er í lagt á þessum sýningum og 
því vekur það oft upp kátínu viðstaddra 
þegar eitthvað fer ekki eins og það átti að 
fara. Sýningin í ár var því ekki undanskilin 
og hundurinn Kratu stal til að mynda 
allri athygli þegar hann ákvað að fara 
sínar eigin leiðir í hundafimibrautinni. 
Lesendur Sáms ættu að fletta honum upp 
á veraldarvefnum en þar er hægt að sjá 
einstaklega fyndið myndband af því hversu 
gaman var hjá honum. Í golden retriever 
hópnum var einnig skemmtilegur hundur 
sem fylgdi hópnum aðeins upp að vissu 
marki en naut sín samt sem áður í botn. 

Ýmislegt fyndið getur vissulega komið upp 
fyrir framan lifandi áhorfendasal og var þar 
besti hundur sýningar ekki undanskilinn. Að 
fylgjast með tegundahópum og lokaúrslitum 
á svo stórri sýningu eins og Crufts er falleg 
sjón. Fágun og samvinna skín af sýnendum 

Hundasýningin Crufts er haldin árlega í Birmingham af breska hundaræktarfélaginu, The Kennel Club. Þar kemur saman fjöldi 
manns að taka þátt og fylgjast með og Íslendingar eru þar ekki undanskildir. Þegar sýningin hóf göngu sína árið 1891 gerði 

líklega enginn ráð fyrir því hversu mikið hún myndi vaxa og dafna. Í núverandi mynd mæta yfir 20 þúsund hundar til leiks og í 
kringum 160 þúsund tvífættir gestir koma að upplifa og sjá dýrðina. Fyrsta sýningin var haldin í Islington þar sem rúmlega 2 

þúsund hundar af 36 tegundum voru skráðir svo fjöldi skráðra hunda hefur tífaldast auk þess sem fjöldi skráðra tegunda hefur 
sexfaldast á tæplega 130 ára sögu sýningarinnar. Upphaflega var sýningin einungis fyrir sýningarhunda en í dag er keppt í 

mörgum öðrum hundaíþróttum auk þess sem hundar víða að eru heiðraðir fyrir vel unnin störf í þágu mannanna. 

2020
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og sýningarhundum sem allir eru verðugir 
fulltrúar sinnar tegundar. Í ár var það 
strýhærða langhunds tíkin Masie sem hlaut 
titilinn besti hundur sýningar og í öðru 
sæti var miniature poodle rakkinn Frankie. 
Þetta er í fyrsta skipti sem langhundur 
vinnur titilinn Besti hundur sýningar. Masie 
átti langan dag að baki en hún hafði keppt 
í sinni tegund og sínum tegundahóp á 
úrslitadaginn. Eftir dag eins og þennan er 
ekkert eðlilegra en að komið hafi verið að 
því að Masie þyrfti að svara kalli náttúrunnar, 
sem hún gerði í sjálfum sýningarhringnum í 
lok dags. Þetta vakti mikla kátínu viðstaddra 
og auðvitað er hægt að finna af þessu 
skemmtilegt myndband á veraldarvefnum. 

Þó slegið sé á létta strengi er ekkert 
dregið úr því að minna á mikilvægi hunda. 
Sýning á vinnu lögregluhunda er árlegur 
viðburður þar sem áhorfendur fá innsýn inn 
í störf þeirra. Hundar eru einnig heiðraðir 
fyrir störf sín, í þágu eiganda sinna og 
almannavarna. Í ár var lögregluhundur 
verðlaunaður fyrir að bjarga lífi manns 
sem vegna geðvandamála var hættulegur 
sjálfum sér. Maðurinn var tilkynntur týndur 
af fjölskyldu sinni sem óskaði eftir aðstoð 
lögreglu og var það lögregluhundurinn 
sem fann manninn í tæka tíð þótt tæpt 
væri. Þetta þrekvirki minnti vissulega á 
hversu stórfenglegir hundar geta verið.

Crufts er einstaklega skemmtileg upplifun 
sem ég mæli með fyrir alla áhugasama. 
Íslendingar eru duglegir að mæta til 
Birmingham í byrjun mars á hverju ári og 
fylgjast með framgangi sinna tegunda og 
upplifa allt það sem sýningarhelgin hefur 
upp á að bjóða. Íslendingar láta sér að 
sjálfsögðu ekki duga að mæta einungis 
sem gestir heldur hafa hundar í eigu 
Íslendinga, hundar ræktaðir á Íslandi og 
íslenskir ungir sýnendur einnig mætt til 
leiks á undanförnum árum. Í ár keppti 
Stefanía Stella Baldursdóttir fyrir hönd 
Íslands í alþjóðlegri keppni ungra sýnenda. 
Sýndi hún ástralskan terrier og ástralskan 
fjárhund í keppninni og stóð sig einstaklega 
vel. Svava Arnórsdóttir, sem búsett er í 
Noregi, var á sýningunni og sýndi poodle 
hundinn NORDW19 Elsto Winnie The Pooh 
og varð hann besti hundur tegundar undir 
dómaranum Jeff Horswell. Þá var ameríski 
cocker spaniel rakkinn Æsku Armani Code 
sýndur. Hann er ræktaður af Ástu Margréti 
Arnarsdóttur og lenti hann í fyrsta sæti í 
sínum flokki. Gaman er að sjá Íslendinga 
og íslenska ræktendur standa sig vel á 
svo stórum vettvangi í hundasportinu.

Crufts 2021 fer fram í Birmingham dagana 
11.-14.mars 2021 og hægt er að finna 
frekari upplýsingar á heimasíðu Crufts: 
https://www.crufts.org.uk/
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tExtI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: PétUR ALAN GUðmUNDSSoN 

Meðal þess sem var gert í þessari atrennu 
var að skipt var um pall við framdyrnar, 
hann var orðinn lúinn og nokkuð fúinn 
og mikill gróður undir honum. Gluggar og 
hurðir voru málaðar, eldhúsbekkir voru 
pússaðir og borin á þá olía.  
Efri skáparnir í eldhúsi voru fjarlægðir, 
vissum aðilum til mikillar gleði, ný ljós 
voru sett upp í þremur herbergjum og 
nýr hurðarhúnn. Það hafði mikið af 
allskonar dóti og drasli safnast upp í 
kotinu þannig að verulega góð tiltekt var 
gerð þennan daginn. Einnig var tekið til 
hendinni utandyra. Nýtt kolagrill er komið 
á staðinn og samkvæmt nefndarmönnum 
stendur til að mála kotið fljótlega þar 
sem það náðist ekki í þessari atrennu. 

Sannarlega kröftugir dugnaðarforkar 
sem svöruðu kalli Sólheimakotsnefndar 
að þessu sinni, en viðburðir sem slíkir 
eru ávallt auglýstir á facebook síðu 
Sólheimakots: https://www.facebook.
com/groups/491992604230447/

Nokkrum dögum síðar komu tveir 
breton eigendur og hreinsuðu gróður 
frá gaflinum á austurenda hússins en 
sá gróður hélt raka í timbrinu þar og 
þurfti að fjarlægja hann. Á áætlun 
er að fá möl upp við gaflinn. 

Fyrir þá sem ekki vita er Sólheimakot 
staðsett í landi sem Mosfellsbær á í 
grennd við Hafravatn og Hólmsheiði. 
Hundaræktarfélagið hefur verið með 
Sólheimakot á leigu í þónokkur ár og hefur 
nýst þeim deildum og félagsmönnum vel 
sem hafa nýtt sér það. Stjórn HRFÍ skipar 
fimm manna stjórn í Sólheimakotnefnd 
og hlutverk hennar er að sjá um það sem 
viðkemur Sólheimakoti. Það má segja 
að vel hafi tekist til í þetta skipti en að 
sjálfsögðu má alltaf blómum á sig bæta. 
Það er mikilvægt að þeir sem vettlingi 
geta valdið svari kallinu þegar kallað 
er. Sólheimakot er fallegur staður og 
dýrmætt fyrir félagsmenn að geta nýtt 
sér þessa aðstöðu. Hægt er að panta 
aðstöðuna í Sólheimakoti á heimasíðu 
félagsins eða í gegnum skrifstofu HRFÍ. 

enDurbætur á sólHeimakoti
Á dögunum tók góður hópur röskra velunnara Sólheimakots sig til og unnu við endurbætur á kotinu, eins og það er gjarnan 

kallað. Það var kominn tími á ýmislegt viðhald og var það Sólheimakotsnefnd sem stóð að endurbótunum.
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trikk og trix fyrir 
hvolpaeigenDur
HöfUNDAR: PAt HAStINGS AND ERIN ANN RoUSE
ÞýðING: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR, BIRt mEð LEyfI HöfUNDA
LJóSmyNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN oG JILL PoRtER

• Vertu sanngjarn í öllum samskiptum þínum við hvolpinn.

• Settu upp ákveðna rútínu hvað varðar matmálstíma, við 
að gera þarfir sínar, gönguferðir o.s.frv. og haltu þig við þá 
rútínu. Rútína veitir hvolpum og hundum ákveðið öryggi. 
Þrátt fyrir það þurfa hvolpar einnig hvatningu til þess að 
byggja upp öryggi í nýjum aðstæðum. 

• Notaðu búr fyrir hvolpinn sem stað þar sem hvolpurinn 
upplifir sig öruggan. Búrið er bæli hvolpsins, herbergið hans, 
og á ekki að vera notað sem staður til að taka út refsingu á. 

• Gefðu hvolpinum 3 litlar máltíðir á dag, fækkaðu þeim niður í 
2 þegar hann hefur aldur til. Láttu matinn ekki standa lengur 
en í 20 – 30 mínútur. Ef hvolpurinn hefur ekki borðað matinn 
sinn, fjarlægðu hann þá. Hann fær svo venjulega skammtinn 
sinn í næstu gjöf og vonandi lærir það að það er best að 
borða matinn sinn strax, annars verður maður svangur. 

• Ef hvolpurinn er ekki að drekka mikið vatn, er ágætt að 
bæta við nokkrum dropum af sítrónusafa út í vatnið hans. 
Einnig setja margir vatn út á þurrfóður til að auka vatnsmagn 
dagsins. 

• Ágætt er að vera með sérsvæði úti í garði þar sem hvolpurinn 
getur gert þarfir sínar. Hvettu hvolpinn til að gera þarfir 
sínar stuttu áður en þið farið í gönguferð eða að leika ykkur, 
þannig verður gönguferðin eða leikstundin að verðlaunum í 
huga hvolpsins. 

• Ef hvolpurinn er með hálsól er auðveldara að venja hann við 
taumgöngu. Sumir nota hálsól eingöngu úti við og leyfa svo 
hundum að vera án þeirra innandyra. 

• Ekki leyfa hvolpinum þínum að gera mistök – reyndu að 
koma í veg fyrir að mistökin eigi sér stað. Þetta á við um 
svo mikið meira en bara það að gera hvolpinn húshreinan. 
Til dæmis er hægt að fjarlægja það sem hvolpurinn má 
ekki leika sér með, s.s. rafmagnssnúrur og dýra skó og hafa 
leikföng til taks sem hvolpurinn má leika sér með. 

• Ekki leyfa hvolpinum að gera eitthvað sem þú myndir aldrei 
leyfa fullorðnum hundi að gera. 

• Ekki gera neitt fyrir hvolpinn sem þú getur kennt honum að 
gera sjálfur. 

• Ekki þjálfa – kenndu. 

• Þegar þú ert að kenna hvolpi, notaðu litla nammibita til að 
styrkja hverja skipun í hvert skipti. 

leyfum hvolpunum okkar að vera 
hvolpar! ráð fyrir ræktenDur
HöfUNDAR: PAt HAStINGS AND ERIN ANN RoUSE 
ÞýðING: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR, Þýtt mEð LEyfI HöfUNDA
LJóSmyNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN oG JILL PoRtER

• Að vera samkvæmur sjálfum sér í öllum samskiptum við 
hvolpa skiptir miklu máli. 

• Ekki gera neitt fyrir hvolpana sem þú getur kennt þeim að 
gera sjálfum. Tíkurnar byrja að kenna hvolpunum um leið 
og þeir fæðast; við getum byrjað að kenna þeim um leið og 
augu og eyru hafa opnast og starfa eðlilega. 

• Að kenna og þjálfa ákveðið hegðunarmynstur er 
auðveldasta leiðin til að kenna hvolpum. Að styrkja góðu 
hegðunina þeirra og kenna þeim orð yfir það sem þeir gera 
af sjálfsdáðum.

• Mundu að hvetja hvolpana til að gera aðeins það sem þú 
myndir vilja sjá fullorðnu hundana þína gera. Að kenna 
viðeigandi hegðun áður en hvolpar fara á ný heimili dregur 
verulega úr áhættunni að hvolpi sé skilað til ræktanda 
vegna hegðunarvandamála. 

• Vísan um mikilvægi þess að kenna hvolpum að standa og 
bíða á snyrtiborði er aldrei of oft kveðin, mögulega eitt það 
mikilvægasta sem ræktandi ætti að fjárfesta í. 

• Dragðu úr því að hvolpurinn bíti eins fljótt og auðið er. 
Fyrsta regla – ekki bíta! Það eru tvær góðar leiðir til að 
draga úr slíkri hegðun. Önnur er að gefa mjög snöggt, 
hávært Á! eða Æ! hljóð. Það er það sem gotsystkini 
hvolpsins myndu gera.  
Það verður að vera mjög snöggt og hávært til þess að 
hvolpurinn hætti. Gefðu hvolpinum svo leikfang eftir að 
hann hættir. Annað ráð er að yfirgefa strax herbergið sem 
þið voruð í þegar hvolpurinn var að bíta. Hvolpurinn lærir 
þá að ef hann bítur, þá missir hann félagsskap þinn og 
athygli þína, og það er hreint ekki gaman. 

• Ekki halda eftir gotsystkinum. Það er afar fátítt að þeir eða 
þau nái bæði að blómstra til fulls. 

• Leyfðu hvolpunum þínum að vera hvolpar. 
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Susanne Rosén er 54 ára gömul og hefur ræktað 
hunda frá árinu 2010. Hún er fædd og búsett í Svíþjóð. 
Hún ræktar íslenska fjárhunda undir ræktunarnafninu 

Vestanvindur. Hún og eiginmaður hennar eiga  
10 fullorðna hunda og í augnablikinu eru þau einnig 

með 5 hvolpa got sem fæddist hjá þeim. Þau búa í 
sveitasælunni með hunda sína og þrjá hesta rétt fyrir 

utan Borås í Svíþjóð.

HöfUNDUR: ANJA BJöRG KRIStINSDóttIR 
MyNDIR: SuSaNNe ROSéN 

Hversu lengi hefur þú verið að rækta hunda og 
hver er bakgrunnur þinn í hundum? 

Ég fékk minn fyrsta hund þegar ég var 12 
ára gömul stelpa og var hann af tegundinni 
þýskur fjárhundur. Seinna átti ég svo fleiri 
tegundir hunda og voru það meðal annars 
briard og flat coated retriever.  
En það var svo árið 2005 sem ég fékk minn 
fyrsta íslenska fjárhund, SEUCH DKUCH 
NOUCH SV-06 SV-08 Meester Ridge Gisle 
Viking. Víkingur er Sænskur, Danskur og 
Norskur sýningarmeistari. Einnig höfum við 
keppt saman í hlýðni, spori, hundafimi og 
rallý með góðum árangri enda er íslenski 
hundurinn fjölhæfur vinnuhundur. Hann 
er minn besti vinur og þakka ég fyrir hvern 
dag sem ég fæ að eiga með þessum trygga 
hundi. Það var svo árið 2009 sem ég fékk 
ræktunarnafnið mitt Vestanvindur samþykkt 
og fyrsta gotið mitt leit svo dagsins ljós 
árið 2010. Foreldrarnir af því goti var tík 

að nafni Ásta sem er einmitt mamma hans 
Víkings, sem ég tók við þá orðin fullorðin. 
Faðirinn er hinn íslenskt ræktaði ISCH 
DKCH SUCH NUCH NORDUCH INTUCH 
Kersins Orri, sem þá bjó erlendis ásamt 
eiganda sínum Lindu Björk Jónsdóttur.

Hvernig tekst þér að samræma ræktunina og 
hið daglega líf? 

Ég er í þannig starfi þar sem ég vinn á 
nóttunni þannig að samtvinna lífi mínu 
hundahaldi og ræktun er auðvelt fyrir mig. 
Einnig bý ég á frábærum stað rétt fyrir utan 
borgina þar sem frábært er að halda dýr.

Hvaða hundur myndir þú segja að væri 
mikilvægastur í tegundinni þinni? 

Það er erfitt fyrir mig að svara því hver hefur 
verið mikilvægasti hundurinn í tegundinni. 
Því að tegundin er fremur sjaldgæf með 
fáa einstaklinga í genapollinum þannig 
að ég lít svo á að hver og einn hundur sé 
mikilvægur fyrir tegundina. Ég hef trú á því 
að nota fleiri systkini í ræktun heldur en 
bara einn úr hverju goti ekki bara að notast 
við einn einstakling frekar en annan. Það 
er nefnilega ekki alltaf fallegasti hundurinn 
í gotinu sem gefur bestu hvolpana.

Hvaða hundur eða hundar myndir þú segja að 
væru þeir mikilvægustu í þinni eigin ræktun?

Í minni ræktun mundi ég segja að það 
væru tveir rakkar, þeir Ch Vestanvindur 
Atli Orrason sem kemur úr fyrsta gotinu 
mínu undan þeim Ástu og Ch Kersins 
Orra sem og hálfbróðir hans Meester 
Ridge Gisle Viking, sem hafa verið mér 
mikilvægastir í ræktun. Þeir hafa báðir gefið 
framúrskarandi hvolpa. Heilbrigð, falleg og 
eiga í dag marga farsæla afkomendur víða 
um Evrópu, allt frá börnum til barnabarna.

Þú hefur náð frábærum árangri í þinni ræktun, 
hvaða augnablik hafa staðið upp úr? 

Það verður eiginlega að segjast að það 
hafi verið þegar að Ch Vestanvindur 
Atli Orrason vann titilinn JWW-11 á 
heimsýningunni í París árið 2011. Einnig 
ber að nefna það þegar hann Atli varð 
Evrópumeistari og Norðurlandameistari.

En sú stund sem persónulega ég er 
stoltust af er að hafa unnið sérsýningu 
Íslenska fjárhundsins í í Svíþjóð, Noregi 
og Finnlandi með mismunandi hundum 
frá ræktuninni minni, það var sá árangur 
sem ég er virkilega stolt af. Einnig var ég 
virkilega stolt þegar ég fór í fyrsta sinn inn 
í sýningarhring með ræktunarhópinn minn 
í Gautaborg, þá var ég hrærð og stolt.

Hvað skiptir mestu máli að þínu mati, þegar 
fólk er að hefja ræktun, bæði almennt og í 
þinni tegund sérstaklega? 

Viðkomandi ætti að vera mjög meðvitaður 
og vera búinn að afla sér eins mikilla 
upplýsinga um tegundina sína þá aðallega 
hvað varðar ræktunarmarkmið, sögu og 
uppruna. Einnig þykir mér mikilvægt að 
fólk hafi mikinn áhuga á erfðafræði og 
ættbókum, það spilar auðvitað mikið 
inní sem og að hafa brennandi ástríðu 
fyrir tegundinni sem viðkomandi ræktar 
og að fylgja hjartanu. Einnig finnst mér 
vert að nefna það að gott er að vera í 
sambandi við og hlusta á ræktendur sem 
hafa verið lengi í ræktun og getað þá 
miðlað reynslu sinni til yngri ræktenda.

Hvað finnst þér vera mikilvægast varðandi got 
og framtíðarplön í ræktun? 

Ég er stöðugt að leita að nýjum hugsanlegum 
samsetningum af hundum í ræktun, og 
eru þá margir þættir sem ber að skoða. 
Auðvitað er heilsufar mikilvægt eins og 

erlendi ræktandinn
susanne rosén 
VestanVindur í sVíþjóð

Vestanvindur Eyja Viljadóttir

SEUCH DKUCH NOUCH SV-06 SV-08 RLDN 
Meester Ridge Gisle Viking 15 years old
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mjaðma niðurstöður og heilbrigð augu 
sem kanna þarf með augnskoðun. Einnig 
er mér mikilvægt að komast að því hvort 
það sé eistnaleysi í línunum sem ég nota í 
ræktun. Annars fer ég mikið eftir minni eigin 
tilfinningu þegar kemur að ræktun tveggja 
einstaklinga. Eins er stöðugur og öruggur 
hundur í skapi mér framar öllu öðru.

Hvernig velurðu hvolp sem þú heldur eftir, eftir 
hverju ertu að leita og á hvaða aldri tekurðu 
ákvörðun? 

Við 6 -7 vikna aldur ákveð ég yfirleitt hvort og 
hvaða hvolpi ég held eftir til áframhaldandi 
ræktunar og sýninga. Það að vera með 
fallegt og kröftugt höfuð og einnig að maður 
sjái greinilega hvort hvolpurinn sé rakka- 
eða tíkarlegur er sterkur leikur í mínu vali. 
Duglegir, kröftugir og búttaralegir hvolpar 
eru einnig það sem mér líkar vel við að sjá.

Hvaða þættir skipta máli þegar þú ert að ala 
upp got? 

Ég legg mikla áherslu á það að hvolparnir 
fá að umgangast og alast upp með öllum 
hundahópnum mínum þegar þeir hafa aldur 
til. Mín skoðun er sú að hvolparnir læra 
svo mikið af því að umgangast fullorðnu 
hundana og verði öryggir og kunni skýrt 
tungumál hunda og verði færari í að lesa 
og umgangast aðra hunda í framtíðinni.

Hvernig er fóðrun hundanna þinna háttað? 
notast þú við þurrfóður, hráfóður eða bætiefni? 

Hundarnir mínir eru ávallt á góðu þurrfóðri. 
Ég gef þeim að öllu jöfnu þrjár máltíðir á 
dag og svo fá þeir alltaf allir að minnsta 
kosti eina gulrót daglega og eru aldir upp 
við það frá byrjun. Hundarnir mínir fá svo 
allir glúkosamín daglega fyrir liði og bein. Á 
haustin gef ég þeim svo aukalega B-vítamín.

Seturðu sjálfri þér markmið í ræktun, gerirðu 
framtíðarplön langt fram í tímann? 

Ég get skipulagt mörg ár og nokkrar 
kynslóðir fram í tímann. Ef ég finn 
efnilegan, ungan rakka sem mögulega 
myndi henta í mína ræktun þá fylgist ég 
með honum og hvernig hann þroskast í 
jafnvel nokkur ár áður en ég tek ákvörðun 
um að nota hann. Ég skipulegg líka með 
góðum fyrirvara hundasýningar með það 
í huga að setja saman líkan og fallegan 
ræktunarhóp hunda frá minni ræktun.

Hvernig er venjulegur dagur hjá þér og 
hundunum þínum? 

Venjulegur dagur hjá okkur byrjar snemma 
dags eða um 5 leitið á morgnana. Þá fáum 
við okkur morgunmat, bæði hundar og 
menn í rólegheitum og svo sofnum við í 
nokkrar klukkustundir eftir það. Ég vinn 
sjálf á næturnar þannig að rútínan okkar 
er kannski aðeins öðruvísi en flestra. Allir 
hundarnir eru þreyttir og slakir á morgnana 
og fyrri part dags, alveg eins og eigendur 
þeirra. Við eyðum svo restinni af deginum 

í að leika og njóta utandyra og svo þegar 
kvölda tekur förum við yfirleitt í hesthúsið. 
Restinni af kvöldinu eyðum við svo oft í 
slökun fyrir framan sjónvarpið. Helgarnar eru 
þó yfirleitt bókaðar með allskyns athöfnum.

Hvaða skoðanir hefur þú varðandi heilbrigði 
hunda? Bæði hvað varðar ræktunarhunda og 
hinn almenna heimilishund. 

Ég tel það afar mikilvægt að halda góðu 
og nánu sambandi við hvolpakaupendur. 
Leiðbeina þeim og kynna mikilvægi þess 
að láta heilsufarsskoða hundana þeirra. 
Flestir hvolpakaupendurnir mínir hafa 
látið mjaðmamynda hundana sína og 

fara með þá í augnskoðun. Svo finnst mér 
alltaf mjög mikilvægt að leyfa hundinum 
að vera hundur og hreyfa hann í misjöfnu 
undirlagi á mismunandi stöðum.

Svo má ekki gleyma heldur að það þarf 
að kenna hundinum að slaka á og "leiðast" 
stundum. Það þýðir ekki að vera með 
hund sem getur ekki slakað á þess á milli 
sem hann hreyfir sig, leikur og stundar 
einhverskonar hlýðni. Tel ég það mikilvægt 
að hundur kunni að slaka á líka svo hann 
verði ekki stressaður og eirðarlaus.

MultiCH EUR W NORD W JWW Vestanvindur Atli Orrason

Vestanvindur Grimnir Ljúfsson and Vestanvindur Björk Samurtochter
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Hverjar eru væntingar þínar og vonir sem 

ræktandi? 

Áformin um framtíðina eru að halda 
áfram á þeirri braut sem ég er á núna 
hvað varðar ræktun og þjálfun hundanna 
mína. Mér finnst virkilega gaman að sýna 
fallega ræktunar- og afkvæmahópa á 
hundasýningum og er það eitthvað sem 
ég stefni á að halda áfram að gera og gera 
meira af. Það sem stendur uppúr með 
mína íslensku fjárhunda var það þegar við 
héldum upp á 15 ára afmæli elsta hundsins 
míns fyrir nokkru. Það er virðulegur aldur 
fyrir hund að ná en þó ekki óvenjulegt hjá 
tegundinni að ná svo hárri elli með reisn.

Líf ræktandans hefur oft verið lýst sem 
rússíbanareið í gleði og sorg, hefur þú 
einhverntímann lent í erfiðleikum?

Ég tel mig hafa verið mjög heppna í minni 
ræktun og hef ekki upplifað eins og er neina 
mikla erfiðleika. Þó er fjárhagshlutinn alltaf 
eitthvað sem er vandamál þegar maður er í 
ræktun. Það eru margir hlutir sem maður vill 
gera meira af með hundunum sínum en það 
kostar allt mikla peninga, en engu að síður 
eru það hlutir sem hafa alltaf gengið upp og 
maður leysir yfirleitt án mikilla vandræða.

Hefur þú einhver sérstök ráð til handa 
lesendum varðandi feldhirðu? 

Feldumhirða hjá minni tegund, íslenska 
fjárhundinum er tiltölulega einföld og 
án mikillar fyrirhafnar. Ég hef alltaf gert 
það og geri enn að takmarka notkun á 
hársápu og öðrum feldvörum, enda baða 
ég hundana mína bara í undantekningar 
tilfellum, bara þegar brýn nauðsyn þykir 
til. Feldurinn á þeim er meira og minna 

sjálfhreinsandi og þarfnast mjög lítillar 
fyrirhafnar nema einstaka burstun. Ég átti 
þó briard hér áður fyrr og þá var sko aðra 
sögu að segja hvað varðar feldumhirðu, það 
var töluvert meiri vinna og tímafrekari. 

að lokum vill Susanne segja: 

Taktu þér tíma og ekki flýta þér í gegnum 
lífið. Mundu að njóta vinskapsins og 
samvistana við hundinn þinn. 
Vertu öruggur og njóttu!

Vestanvindur 
Fagra Eimsdóttir

Vestanvindur ræktunarhópur

www.vidigerdis.com
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Vestanvindur 
Fagra Eimsdóttir
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tExtI: AGNES KLARA BEN JóNSDóttIR,  
EIGANDI RoKKó. 
myNDIR: úR EINKASAfNI 

Rokkó er fæddur í Frakklandi árið 2015 og 
bjó þar til hann var næstum eins árs hjá 
ræktanda sínum þar. Á þeim tíma höfðum 
við ákveðið að flytja til Svíþjóðar en vorum 
aðeins að fara eftir nokkra mánuði svo 
Rokkó flutti til frænda míns í Noregi og hans 
fjölskyldu þangað til við komum út í apríl 
árið 2016. Við stoppuðum ekki jafn lengi og 
áætlað var í Svíþjóð og ákváðum að flytja 
aftur heim, vorum komin í apríl 2017 aftur 
til Íslands. Mig langaði til þess að Rokkó yrði 
meira sýndur erlendis þar sem hann var 
þarna orðinn tveggja ára og fyrst núna var 
hann að þroskast og eiga meiri möguleika á 
flottum ferli erlendis. Hann hafði samt verið 
sýndur í Frakklandi, Austurríki, Morocco og 
Svíþjóð á þessum tíma en aðeins í hvolpa- og 
unghundaflokki. Ég fer að skoða í kringum 
mig og setti fyrirspurn á Facebook hvort 
það væru ræktendur þarna úti sem hefðu 
tíma og áhuga á að sýna Rokkó yfir sumarið 
áður en hann átti að koma til Íslands. 

Það höfðu nokkrir ræktendur samband 

við mig og vildu sýna hann og fá að nota 
hann til undaneldis, en ég hafði látið 
augnskoða og mjaðmamynda hann svo það 
væri hægt að nota hann í ræktun. Meðal 
annars voru vel þekktir ræktendur að hafa 
samband, t.d vildi einn ræktandi að ég 
myndi borga allar sýningar, allt uppihald 
og þau fengu leyfi til að nota hann og 
ennfremur selja undir hann og þau myndu 
fá helminginn af rakka gjaldinu. Svo það 
voru allskonar hugmyndir í gangi en mér 
fannst margir aðeins vera að spá í að 
græða sem allra mest á þessu því miður. 

Ræktandi í Svíþjóð hafði samband við 
mig sem hefur ræktað Samoyed í 25 ár. 
Ég spurðist aðeins fyrir um um hana og 
fékk þau svör frá einum ræktanda að hún 
myndi ekki setja hundana sína til hennar, og 
nefndi að það hefði verið komið til hennar 
og húsnæðið tekið út af „Mast“ þeirra í 
Svíþjóð. Ég fékk það aldrei uppgefið hjá 
þessum ræktanda hvers vegna hún myndi 
ekki setja hundinn sinn til þessara ræktanda, 
það var meira svona „af því bara“. Ég ræddi 
við þessa konu með 25 ára reynsluna og 
hún kom rosalega vel út. Sagði mér að fyrra 

bragði að yfirvöld hefðu komið til hennar og 
sendi mér skýrsluna sem var með myndum, 
ég las hana yfir og sá ekkert athugavert. 
Hugsaði þarna að þetta væri bara pottþétt 
ræktendarýgur í gangi enda báðar staðsettar 
í Svíþjóð. Þessi ræktandi segist vilja fá Rokkó 
og hennar hugmynd væri að hún myndi 
sjá um að fæða hann og sýna og fengi í 
staðinn að nota hann í ræktun en með 
mínu samþykki. Mér fannst þetta hljóma 
vel en tók ekki ákvörðun þrátt fyrir það. 

Tíminn leið og styttist í það að við ættum 
flug heim, ég hef samband við umræddan 
ræktanda, enda hafði hún komið virkilega 
vel fram og sýnt Rokkó mikinn áhuga. 
Nokkrum dögum fyrir brottför sendi ég á 
hana hvort hún hefði áhuga á að fá hann. 
Hún er meira en til og segist vera mjög 
spennt að fá hann og sýna hann yfir sumarið. 
Við komum þarna daginn eftir og það var 
nákvæmlega ekkert sem leit illa út þarna 
og þau höfðu aðeins sólarhring áður en við 
vorum komin til þeirra. Við sátum heima 
hjá þeim í 1-2 tíma að spjalla. Hundarnir 
hjá henni voru allir hreinir, það var got í 
gangi og hvolparnir allir hreinir, kennelið 

sagan af samoyeD hunDinum 
let me steal your Heart de sanna Gourska „rokkó“

Úr 27.5kg í 15.5kg 
á 6 mánuðum

Á sýningu 2019
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úti var allt hreint og fínt. Húsið þeirra var 
gamalt sænskt hús og hundarnir fá að 
vaða út og inn og upp í sófa og út um allt 
hús, svo húsið var ekkert það snyrtilegasta 
en ekkert ógeðslegt, bara áberandi að 
það voru hundar sem bjuggu þar. 

Við skiljum Rokkó eftir hjá þeim með 
allt hans dót og nýjan poka af því fóðri 
sem hún gaf hundunum sínum en það var 
ekki ódýrt fóður. Þegar við keyrum í burtu 
fæ ég samt einhverja skrítna tilfinningu. 
Við vorum þarna að bruna til Noregs með 
elstu tíkina okkar þar sem hún varð eftir 
hjá frænda mínum og er enn í dag. 

Nokkrum dögum seinna sendir hún 
mér myndir af Rokkó þar sem hann 
var nýbaðaður og flottur. Það voru 
einu myndirnar sem ég fékk þangað 
til ég fékk myndina sem fékk mig til 
að fá fólk til að bruna og ná í hann. 

Rokkó var hjá þeim hjónum yfir sumarið 
og ég var alltaf að senda og kanna hvernig 
hann hefði það og hvort það væru planaðar 
sýningar á næstunni. Allt í einu var hún 
komin í vinnu þar sem hún vann í burtu frá 
heimilinu yfir virka daga og var bara heima 
um helgar, svo var hún komin í aðra vinnu og 
sagan breyttist alltaf þegar leið á sumarið. 
Ég auðvitað sýndi skilning því auðvitað 
getur lífið alltaf tekið breytingum hjá fólki. 

Þegar það líður á haustið hefur Rokkó 
ekki farið á eina einustu sýningu og ég ekki 
fengið eina mynd síðan hún sendi mér 
mynd af honum nýböðuðum. Á þessum 
tímapunkti var ég og annar ræktandi farin 
að reyna að komast að einhverju um þessa 
konu. Hún var ræktandi í öðru landi og gat 
spurst fyrir um hana án þess að það væri 
tengt mér og sögurnar sem við fengum 
voru ekki fallegar. Stolnir hundar, ofbeldi 
gagnvart hundunum, hún seldi hunda 
sem hún átti ekki, og ég veit ekki hvað 
var sem ekki kom upp, t.d að maðurinn 
hennar hefði sparkað í hund á sýningu. 

Nú skildi ég hvað ræktandinn í Svíþjóð 
var að meina þegar hún sagðist ekki 
setja sína hunda á þetta heimili til þessa 
fólks. Eftir á hugsaði ég strax: Af hverju 
í andskotanum sagði hún ekki eitthvað 
þar sem ég þekkti hana alveg þokkalega, 
hverjir eru bara að fela svona hluti? Af 
hverju er ekki talað upphátt um svona? 

Á þessum tímapunkti er ég með það eina 
í huga að fá hundinn minn heilan heim og fá 
það á hreint að hann væri á lífi. Ég læt hana 
vita að þar sem hún væri klárlega ekki að ná 
að sinna því að sýna hann þá væri ég farin að 
skoða það að koma honum annað og það til 
Hollands. Ræktandinn segir mér að hún sé 
að fara til Þýskalands eftir viku og gæti tekið 
Rokkó með sér ef sú sem væri að fá hann 
gæti náð í hann þangað sem var ekkert mál. 

Degi fyrir brottför segir hún mér að hún 

þurfi að borga 60.000 kr í bensínkostnað til 
að fara með Rokkó til Þýskalands og ég spyr 
hvort hún hefði ekki boðist til að taka hann 
með sér því hún væri að fara hvort sem er. 
Þá breyttist þetta út í að hún væri að fara 
fyrir mig til Þýskalands. Þetta er á föstudegi 
og ég segi að ég geti ekki sent svona peninga 
bara með millifærslu til hennar þar sem 
hún var ekki með paypal eða neitt svoleiðis 
og varð að fara í gegnum banka og það 
taki alveg nokkra daga og væri ekki hægt 
seint á föstudagskvöldi þar sem bankar 
væru ekki opnir yfir helgina og ég stödd út 
á landi. Hún segist samt ætla með hann til 
Þýskalands því hún sé að skilja við manninn 
sinn og að hún þurfi aðeins að komast í 
burtu. Degi fyrir brottför sem átti að vera að 
mig minnir á sunnudeginum, þá er Rokkó 
kominn með niðurgang og má ekki ferðast 
segir hún. Ég spurði hvort það væri eitthvað 
vesen þar sem hann lætur alveg vita ef hann 
þarf að fara út og er í búri í bílnum, er sjálf 
orðin mjög stressuð á þessum tíma með 
hundinn minn og vil bara fá hann frá þessari 
konu. Þegar ég spyr hvort hún geti ekki 
reynt að ferðast með hann þá segir hún að 
dýralæknirinn hafi bannað það því hún hefði 
farið með hann til dýralæknis því hann hefði 
borðað rottueitur. Ég fæ auðvitað algert 
panikk á þessum tímapunkti og skil ekki hvað 
sé í gangi. Ég segi við hana hvort hún geti 
sent mér mynd og myndband af hundinum 
mínum til sönnunar að hann sé á lífi. Þá er 

hún allt í einu ekki heima hjá sér heldur í 
vinnunni og að hún sé nú orðin sármóðguð 
út í mig en segist ætla að fá manninn sinn 
til að senda sér mynd og myndband. Ég 
fékk þær myndir og myndbandið sent. Elsku 
hundurinn minn var eins og hann væri 12 ára 
gamall, sorgmæddur og hræddur hundur. Ég 
sendi strax skilaboð á vinafólk mitt í Svíþjóð 
sem á samoyed tík frá mér og búa aðeins 
þrem tímum frá henni. Ég spyr hvort þau 
geti náð í hann sem allra allra fyrst og það án 
þess að hún viti að það sé verið að ná í hann. 

Þau bruna tveimur dögum síðar uppeftir 
til ræktandans og banka upp á og segja: 
„Við erum að ná í Rokkó“. Þau voru með 
pappíra stimplaða af lögreglunni um að 
þau hafi rétt til þess að taka Rokkó með 
sér og á blaðinu var staðfest eignarhald 
mitt á hundinum. Konan stendur eins og 
slegin í hurðinni og segist ætla að ná í 
hundinn, lokar hurðinni og allt fer á fullt 
inni í húsinu. Þau voru þarna alveg tilbúin 
með að hringja á lögregluna því þau ætluðu 
ekki heim án hans. Þótt ótrúlegt sé fengu 
þau Rokkó í hendurnar, ásamt hans búri og 
öllum pappírum sem höfðu fylgt honum. 

Þau keyra í burtu og stoppa stutt frá til 
að hringja í mig á messenger og segja strax: 
„Ekki fá áfall, en hann er ekkert nema skinn 
og bein“. Rokkó var þarna samt hreinn og 
fínn því ég held að hún hafi ákveðið að 
baða hann fyrir ferðina sem hún planaði 
og þá séð ástandið á honum því hann 

Á sýningu 2019

Ástandið var hræðilegt.Verið að mæla utan um kviðinn.
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hefur örugglega verið bara í kennelinu í 6 
mánuði, það er allavega mín hugsun á þessu, 
þar sem hann var alveg þokkalega hreinn 
allavega. Í þessu símtali sé ég ástandið á 
elsku hundinum mínum og græt bara og 
græt. En ég hefði aldrei getað búið mig undir 
hversu skelfilegt ástandið var fyrr en þau 
sendu mér myndir þegar þau komu heim. 

Rokkó fór strax daginn eftir til dýralæknis, 
þar tók á móti honum fullorðinn karlmaður 
sem endaði grátandi þegar hann 
meðhöndlaði Rokkó, hann hefði ekki lifað 
viku lengur í þessu ástandi. Rokkó var 27,5kg 
þegar hann fór til konunnar og var 15,5 kg 
þegar hann var vigtaður hjá dýralækninum. 
Dýralæknirinn skoðaði gagnagrunninn og 
Rokkó hafði aldrei farið til dýralæknis því 
allt er opið í Svíþjóð og sér maður sögu 
hundsins í gagnagrunni. Svo rottueitrið og 

niðurgangurinn var allt bull eins og ég hélt. 
Mikið bataferli var framundan hjá Rokkó, 

það átti að gefa rólega mat smám saman 
þar sem hann hefði verið sveltur svo lengi. 
Hann endaði svo nokkru seinna í nokkra 
daga hjá dýralækni vegna þess að maginn 
höndlaði illa matinn og var hann lagður inn 
á meðan þau náðu honum á rétt ról aftur. 

Í dag er Rokkó kominn til Íslands og það 
er ekki að sjá að hann hafi gengið í gegnum 
þessar þrautir þarna úti. Reyndar má ekki 
beita rödd á hann þá verður hann hræddur, 
ef hann heyrir potta - og pönnuhljóð þá 
fer hann í panikk. Ég komst síðar að því 
að það voru notaðir múrsteinar og pottar 
og pönnur til að þagga niður í hundunum. 
Annars er hann hamingjusamasti hundur í 
heimi, kominn með að ég held alla þá titla 
sem eru í boði á Íslandi. Hann á mörg falleg 
afkvæmi sem hafa sýnt sig vel á sýningum 
og er að gefa yndsilega skapið sitt áfram. 

Ræktandinn í Svíþjóð var tilkynnt um 
leið af dýralækninum sem meðhöndlaði 
Rokkó og einnig af okkur yfirvöld fóru svo 
loksins inn á heimilið og myndirnar þaðan 
eru hræðilegar. Það er alveg ótrúlegt hvað 
breyttist á 6 mánuðum síðan við vorum 
þarna hjá þeim. Loksins var farið og hundar, 
kettir, kanínur og hænsni voru fjarlægð 
af heimilinu. Ég hef margoft tilkynnt til 
sænska kennelklúbbsins sem er alltaf að 
fara að gera eitthvað og svo loksins var hún 
sett í ræktunarbann haustið 2018. Ég var 
ekki ein búin að vera að berjast heldur líka 

annar eigandi af hundi sem hann bjargaði 
frá henni. Ég hef ekkert heyrt meira um 
hana, en sá fyrir ekki löngu síðan að þessi 
manneskja var að leita af húsnæði fyrir sig og 
hvolpafulla samoyed tík sem dóttir hennar á. 

Ástæðan fyrir því að ég vil deila þessari 
sögu með lesendum Sáms er sú að þetta 
er því miður ekkert einsdæmi en sem 
betur fer ekki algengt. Það er mikilvægt að 
skoða vel bakgrunn þeirra sem fólk er að 
treysta fyrir hundunum sínum. Fá sendar 
myndir reglulega, ég fékk engar myndir í 
sirka 5 mánuði sama hvað ég bað oft um 
þær. Verandi staðsett á Íslandi var ekki 
auðvelt að stökkva til ræktandans í öðru 
landi. Núna er ég með tík í Póllandi og fæ 
reglulega myndir af henni, er svo ánægð 
að sjá hana í holdum og þokkalega hreina, 
yndislegur ræktandi sem er að passa hana 
fyrir okkur þar til hún kemst til Íslands. 

Þessi saga mín er sem betur fer ekki algeng 
en raunveruleg og ég óska engum að lenda 
í svona upplifun með hundinn sinn. 

Í bataferli

Þú finnur Robur 
hundafóðrið í 

vefverslun 
www.robur.is

frí heimsending 
hvert á land sem 

er.
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tExtI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 

Nefndin stóð fyrir ræktendarabbi í 
vetur sem haldið var í sal Krikaskóla í 
Mosfellsbæ og skemmst er frá því að 
segja að félagsmenn stútfylltu salinn, en 
hátt í 80 ræktendur og aðrir áhugasamir 
mættu til að taka þátt í kvöldinu. 

Umræðum stjórnuðu reyndir ræktendur 
innan félagsins, þær Sigurbjörg Vignisdóttir 
og Edda Janette Sigurðsson. Sigurbjörg 
ræktar chihuahua og lhasa apso hunda 
undir ræktunarnafninu Himna og Edda 
Janette ræktar enskan cocker spaniel 
undir ræktunarnafninu Frá Götu. 

Viðburður þessi heppnaðist afar vel 
og voru umræður mjög fjölbreyttar. Fólk 
var duglegt að koma með spurningar til 
ræktendanna sem sátu fyrir svörum og 

spunnust upp mjög áhugarverðar umræður 
um ýmislegt er tengist ræktun, m.a. um 
pörun hunda, skipulagningu parana og 
framkvæmd, got og hvolpauppeldi.  
Var það sannarlega mál manna að slíkur 
viðburður væri kominn til að vera og vonast 
nefndin til þess að skipuleggja annað 
slíkt ræktendarabb á sumarmánuðum. 

Nefndin hafði einnig skipulagt 
ræktendanámskeið sem átti að vera á 
dagskrá í mars síðastliðinn en sökum 
heimsfaraldurs varð að fresta því 
námskeiði um óákveðinn tíma. 

Hin sænska Anne-Chaterine Ancan Edoff er 
væntanleg frá Svíþjóð og mun fara í gegnum 
ýmsa þætti er við koma ræktun hunda, 
t.d. uppruna hundsins, ræktunarmarkmið 
og erfðir, erfðagalla, skyldleikaræktun og 
fjölskyldutengsl svo eitthvað sé nefnt. Anne 
kynntist hundaheiminum fyrst árið 1967 
þegar hún eignaðist schäfer. Hún byrjaði að 
rækta tegundina ásamt eiginmanni sínum 
árið 1976 og stóðu hundarnir sig vel, bæði 
á sýningum og í vinnu. Aðrar tegundir 
sem þau hafa átt, ræktað og unnið með 
eru amerískur cocker spaniel, pointer og 
norfolk terrier. Hún hefur dæmt á sýningum 
um allan heim en árið 1989 fékk hún 
dómararéttindi á schäfer. Í dag dæmir hún 
allar tegundir í tegundahópum 1 og 5 ásamt 
fjölmörgum tegundum í tegundahópum 2, 7 
og 8. Anne er matsmaður í skapgerðarmati 
hjá sænska hundaræktarfélaginu (SKK) og 
einnig hefur hún starfað sem hundaþjálfari 
og séð um menntun hundaþjálfara fyrir 
SKK. Hún hefur verið með fjölmörg 

námskeið fyrir SKK, bæði fyrir ræktendur 
og hinn almenna félagsmann.

Félagsmenn sem eiga bókað pláss geta 
farið að hlakka til og þeir sem ekki komust 
að ættu að fylgjast vel með þegar nær 
dregur, annars er bara að stefna á næsta 
ræktendanámskeið, þar sem nefndin 
vonast til þess að geta boðið reglulegar 
upp á slík námskeið heldur en verið 
hefur undanfarin ár, svo framarlega að 
aðstæður í samfélagin bjóði upp á það. 

Áhugi félagsmanna er mikill á aukinni fræðslu og námskeiðum um ræktun. 
Innan stjórnar HRFÍ starfar fræðslunefnd sem sett var á laggirnar í vetur. Hún hefur það að markmiði að auka ýmiss konar 

fræðslu fyrir félagsmenn og aðra áhugasama.  
Nefndina skipa Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Þorsteinn Thorsteinson.

fræðslunefnD hrfí

Fullt hús.

Anne-Chaterine

Silla Vignisdóttir & Edda Janette 
Sigurðsson á fyrsta ræktendarabbi HRFÍ
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Í vetur var í fyrsta skiptið sem sníkjudýrið Leishmania spp. var greint 
í hundi á Íslandi. Sníkjudýrið er nýtt hér á landi og flokkast þessi 

sjúkdómur sem tilkynningaskyldur sjúkdómur. Greining hans hefur 
m.a. haft í för með sé að nú er krafa fyrir innflutning að taka þurfi sýni 
og greina fyrir Leishmania spp. í öllum ógeldum hundum sem flytja á 
til landsins. Greinist hundur sýktur má ekki flytja hann inn fyrr en eftir 

ófrjósemisaðgerð eða geldingu né flytja inn úr hundinum sæði. 

HöfUNDUR: SILJA UNNARSDóttIR, DýRALæKNIR. 
myNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN oG Af VEf 

Sníkjudýrið getur einnig smitað menn og 
hefur greinst í fólki hérlendis sem hefur 
smitast erlendis. Smitið berst með sandflugu 
tegundum sem finnast ekki hér á landi og 
því er ekki talin hætta á því að sníkjudýrið 
nái almennilegri fótfestu á landinu. 
Leishmana spp. smit eru mjög algeng í 
kringum Miðjarðarhafið. Þó er áhætta á að 
smit geti borist milli einstaklinga við pörun 
eða sæðingu sem og frá tík til hvolpa á 
meðgöngu. Einnig hefur verið sýnt fram á 
smit milli einstaklinga við bit en það telst 
sérstaklega sjaldgæft. Að lokum getur smit 
einnig borist við blóðgjöf milli einstaklinga.

 Smitið getur tekið allt að sex mánuði 
eða lengur að greinast og er því ráðlagt 
að notast við tvær aðferðir til greiningar 
(svokallaðar PCR og ELISA aðferðir). 

Erfiðast er að greina nýsmitaða 
einkennalausa hunda en ef hundarnir eru 
farnir að sýna einkenni, sem þeir gera þó 
ekki allir, er auðveldara að greina sníkjudýrið. 

Einkennin eru breytileg, geta verið allt 
frá vægum einkennum til alvarlegra, allt frá 
staðbundnum húðsýkingum yfir í sýkingar í 
líffærum sem geta verið það alvarlegar að 
þær leiða til dauða. Nokkrir möguleikar eru 
á meðhöndlun og fer það eftir einkennum 
hvaða meðhöndlun er valið að beita. Í verstu 
tilfellunum getur hundurinn þurft að vera 
meðhöndlaður ævilangt þar sem einkennin 
koma aftur þegar meðhöndlun er hætt.

 Ólíklegt er að flugan sem ber 
sjúkdóminn berist til landsins og því er enn 
einungis áhætta á smiti frá innflutningi 
smitaðra einstaklinga sem síðan smita 
aðra við pörun eða meðgöngu.

Myndir

https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.
net%2Ffigure%2FThe-classical-Leishmania-life-cycle-A-
requires-both-a-sand-fly-and-mammalian-host-B_fig2_4
0025724&psig=AOvVaw1LvhLHBjcEpzbX8_qnM4mY&u
st=1591144742072000&source=images&cd=vfe&ved=
0CAMQjB1qFwoTCMDI5Z_y4ekCFQAAAAAdAAAAABAD

https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.
animalwised.com%2Fleishmania-in-dogs-1052.
html&psig=AOvVaw1LvhLHBjcEpzbX8_qnM4mY&ust=
1591144742072000&source=images&cd=vfe&ved=0
CAMQjB1qFwoTCMDI5Z_y4ekCFQAAAAAdAAAAABAJ

Frá dýralækninum
leishmania 

í hunDum á íslanDi
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klikker Gotið 
Því Fyrr sem byrjað er, Því betra! 

Karen Pryor er líffræðingur að mennt og hefur sérhæft sig í atferli og hegðun dýra, þar með talið hunda. Hún hefur skrifað ýmislegt 
í gegnum tíðina og er m.a. höfundur bókarinnar „Don´t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training“. Eftirfarandi grein 

birtist í bók Pat Hastings og Erin Ann Rouse, Another piece of the puzzle: Puppy Development sem gefin var út árið 2004. 

HöfUNDUR: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR

Hvenær er tímabært að byrja að þjálfa hvolpa? 
Eða öllu heldur, hversu snemma má maður 
byrja að þjálfa hvolpa? 

Um leið og þeir opna augun segja sumir 
ræktendur sem eru að nota klikkerþjálfun á 
heilu gotin. Klikker merkir að eitthvað gott 
sé á leiðinni, nammibiti. Klikker er lítill hlutur 
með takka í miðjunni sem auðvelt er að halda 
í hendi sér og klikka á með þumalfingrinum. 
Hvolpurinn sem skilur tenginguna á milli 
klikksins, hljóðsins sem klikkerinn gefur 
frá sér(click) og þess góða sem kemur í 
kjölfarið, getur lært að hans eigin viðbrögð 
og gjörðir geta stundum valdið því að þessi 
klikk leiða til verðlauna. Hvolpurinn sem 
kemst að þessari uppgötvun hefur fengið 
frábært forskot á hamingjusamt líf. 

Hvenær á að byrja?

Svona virkar þetta. Strax og hvolparnir fara 
að borða fasta fæðu, þá skal klikka þegar 
matardallurinn eða dallarnir eru settir niður 
hjá hvolpunum á matartímum. Sumir klikka 
bara einu sinni, og sumir klikka um leið og 
hver og einn hvolpur snertir matinn með 
nefinu. Lögreglumaður að nafni Steve White, 
sem ræktar þýska fjárhunda, byrjar að nota 
klikkerinn fyrr, í hvert sinn sem tíkin fer í 
gotkassann til hvolpanna til að gefa þeim, 
klárlega mikilvægur viðburður í lífi hvolpa. 

Það er hægt að nota klikkera sem fást í 
öllum gæludýrabúðum, það má einnig nota 
lok af krukku, eitthvað sem myndar mjög 
áberandi og afgerandi hljóð, sem er alltaf 
eins, og sem er frábrugðið öðrum hljóðum 
í umhverfi hvolpanna(þess vegna er rödd 
ræktandans ekki eins vænleg til árangurs; orð 
skera sig ekki eins mikið úr og áberandi hljóð).

 Þegar búið er að kynna klikkerinn lítillega 
fyrir hvolpunum þá er hægt að fara að taka 
einn og einn hvolp í einu úr gotinu til að 
þjálfa hann í stutta stund sem einstakling. 
Klikkið og gefið nammi. Til dæmis er hægt 
að nota blautmat fyrir hvolpa eða kæfu og 
setja framan á fingurinn, jafnvel fyrir minnstu 
hundategundirnar. Veljið svo eitthvað sem 
hvolpinum finnst gaman að gera, svo sem að 
lyfta framfæti og klikkið um leið og fóturinn 
fer upp. Það gæti tekið 10 eða fleiri klikk áður 
en hvolpurinn byrjar að lyfta fætinum viljandi, 
en það er magnað að fylgjast með því hvað 
hvolpurinn verður metnaðarfullur í þessu: 
„Hey! Ég get látið þessa risastóru manneskju 
gefa mér mat! Bara með því að gera þetta!“. 



klikker Gotið 
Því Fyrr sem byrjað er, Því betra! 

Veljið einhverja auðvelda skipun í fyrstu, 
það þarf ekki að vera eitthvað sem kemur 
að gagni í vinnu. Að sitja, snúa, vinka, 
að biðja um, leggjast og setjast á víxl er 
allt frekar auðvelt í framkvæmd. Það er 
hægt að kenna öllum hvolpunum sömu 
æfingarnar eða að kenna hverjum og 
einum sitt hvora. Ekki neyða hvolpana til 
þess að framkvæma einhverja ákveðna 
hegðun. Tilgangurinn er að hver hvolpur 
finni það út sjálfur að hans eigin gjörðir 
valda því að þú klikkir(framkallir hljóðið 
með klikkernum). Þetta kennir þeim 
mikilvæga lexíu sem fylgir þeim í gegnum 
lífið: „Ég er til í að finna út hvað fólkið vill 
að ég geri“. Sú uppgötvun gerist ekki ef 
hvolpurinn lærir bara að bíða eftir því að 
einhver sýni honum hvað hann á að gera. 

Hversu langan tíma tekur þetta? 

Tvær eða þrjár klikker kennslustundir, 
alls ekki lengri en tvær til fimm mínútur 
hver, ætti að vera nóg til að þróa æskilega 
hegðun. Það er ekki þörf á mikilli mötun. 
Um leið og hvolpur lærir hvað hann á að 
gera fyrir klikk, þá gleymir hann því ekki. 
Það sem skiptir meira máli er að þessar 
stuttu þjálfunarstundir geta breytt 5 vikna 
gömlum hvolpi úr litlum vitleysing yfir í 
ákafann, eftirtektarsaman nemanda. 

næsta stig

Nú getur þú nýtt þér móttækileika hvolpanna 
á margan hátt. Til dæmis þegar fólk kemur 
að hvolpakassanum/hvolpasvæðinu, eru 
hvolparnir að hlaupa og hoppa upp á 
veggina, biðjandi um athygli? Sennilega. 
Búðu til nýja reglu, reglu sem á við um 
hvolpa, fjölskylduna og gesti: Einungis 
þeir hvolpar sem eru sitjandi fá klapp 
eða eru teknir upp úr hvolpakassanum/
hvolpasvæðinu. Það tekur ekki langan tíma 
að þar til allt gotið er sitjandi þegar komið 
er að þeim, og þú getur klikkað fyrir þá alla 
í einu. Þegar maturinn kemur, þá sitja allir 
hvolparnir, það er klikkað áður en maturinn 
er settur fyrir framan þá. Í stað þess að allir 
séu hoppandi og skoppandi af spennu áður 
en maturinn kemur, sem flestir ræktendur 
eru ekki hrifnir af, þá ertu að byggja upp 
mun betri hegðun með þessu fyrirkomulagi. 

Að koma þegar kallað er er annar 
hæfileiki sem allt gotið getur lært með 
klikkerþjálfun og nammi, og er auk þess 
skemmtilegt fyrir krakka að kenna þeim. 
Tvö eða þrjú börn geta skipst á að kalla á 
hvolp á milli sín, klikka og gefa nammi þegar 
hvolpurinn kemur til þess barns sem kallaði. 
Hvolpakaupendurnir þínir fá í hendurnar 
hvolp sem er kominn vel af stað í innkalli 
sem er afar mikilvæg grunnþjálfunaræfing. 

Hversu langt er hægt að fara með 
klikkerþjálfunina? Að þjálfa án leiðréttinga, 
einungis afgerandi klikkhljóði og nammi, 
er hægt að fara langa leið í þjálfun, jafnvel 
með unga hvolpa. Sem dæmi hafði 
greinarhöfundur keypt óséðan border terrier 

hvolp sem kom með flugvél langa leið á 
sitt nýja heimili, aðeins 9 vikna gömul. Hún 
kom á nýtt heimili, var sett á gólfið og gefið 
leikfang. Hún tók það upp, fór með það að 
nýju manneskjunni sinni og sleppti því fyrir 
framan fætur hennar. Þetta var örugglega 
tilviljun hugsaði manneskjan. Manneskjan 
henti leikfanginu. Hvolpurinn fór og sótti 
leikfangið, kom aftur með það og sleppti 
því aftur fyrir framan fætur manneskjunnar. 
Með því að nota klikkerþjálfun á viðkomandi 
hvolp, hafði ræktandinn kennt þessum 
litla hvolpi að sækja, og kom þannig 
nýjum eiganda skemmtilega á óvart. 

Melinda Johnson, sem ræktað hefur soft 
coated wheaten terrier hunda í fjöldamörg 
ár, byrjaði að nota klikkerþjálfun á gotin 
sín fyrir allnokkrum árum. Eins og margir 
ræktendur gera, hafði Johnson alltaf 
tekið hvolp til baka ef eitthvað hafði ekki 

gengið upp á nýju heimili. Frá því að hún 
hóf að klikkerþjálfa gotin sín hefur engum 
hvolpi verið skilað til baka og hún fengið 
ógrynnin öll af þakkarbréfum og hrósum frá 
hvolpakaupendum sínum. Þessir hvolpar 
eiga auðvitað eftir að læra enn meira, en 
að fá svona góða þjálfun í byrjun, að læra 
hvernig á að læra og vera tilbúnir og ákafir 
í að læra meira er ótrúlega dýrmætt. 

Það eru til ótalmargar greinar, bækur 
og myndbönd um klikkerþjálfun hvolpa 
sem og fullorðinna hunda og um að gera 
að skoða og prófa sig áfram. Einhverjir 
hundaþjálfarar hér á landi hafa boðið 
upp á námskeið í klikkerþjálfun þannig að 
ljóst er að þess konar þjálfun er að ryðja 
sér meira og meira til rúms hér á landi. 
Áfram klikkerþjálfun og gangi ykkur vel! 

Hægt er að nota 
klikkerþjálfun með 

flestum þessara 
skipana
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tExtI: ANJA BJöRG KRIStINSDóttIR 
HEImILDIR oG myNDIR: HttPS://www.fAcEBooK.
com/RAtS-269793353053746

Terrier tegundir og fleiri tegundir reyndar 
líka voru margar hverjar ræktaðar með 
meðal annars það markmið í huga að veiða 
rottur, mýs og önnur meindýr sem ullu usla í 
verksmiðjum og híbýlum manna. Það vita þó 
kannski fæstir af hópi fólks og hunda í New 
York borg í USA sem kallar sig R.A.T.S (Ryder’s 
Alley Trencher-fed Society). Þessi hópur 
var stofnaður fyrir um 30 árum síðan og er 
enn starfræktur. Hópurinn samanstendur 
af eigendum hunda, þá aðallega terrier 
og langhunda sem sjá um að grynnka 
aðeins á rottuvanda New York borgar.

Að sögn Richard Reynolds, sem er 
stofnandi hópsins, eru hundarnir með 
sterkt veiðieðli og í genunum sem nýtist 
vel í þetta verkefni og um leið fá þeir að 
nota sitt upprunalega hlutverk sem þeir 
voru einmitt ræktaðir til að sinna.

Í þrjátíu ár hafa R.A.T.S hundarnir og 
eigendur þeirra brugðist við köllum fólks í 
borginni sem glímir við rottuvanda nálægt 

híbýlum sínum eða verslunum og mætir á 
svæðið án þess að þiggja laun fyrir. Þó ber 
að segja frá því að nær undantekningarlaust 
skila þeir verkefnunum af sér með 
góðum árangri. Nefnir hópurinn samt 
að þó sannarlega hjálpi þau borgurum í 
rottuplágunni þá er þetta fyrst og fremst 
gert fyrir hundana og þeirra eðli að sögn 
eigendanna, svo þeir geti notið sín í sínu 
hlutverki og eðli þeirra fengið að blómstra. 

Hópurinn reynir að fara sem oftast út á 
rottuveiðar og hefur gert í gegnum árin. 
Þó svo að hópurinn hafi verið að lengi 
eru rottuveiðar ekkert nýtt hjá mörgum 
þessara tegunda eins og áður kemur fram. 
Það eru skrifuð í söguna mörg veiðiafrek 
þeirra, þar sem þeir aðstoða okkur 
mennina við meindýraveiðar. Ber að nefna 
að scottish terrier hundurinn Teddy sem 
var í eigu Roosevelts forseta veiddi rottur 
í kjallara Hvíta hússins, eins og þekkt er 
úr bréfum Roosevelts til barna sinna.

Hópurinn hefur þjálfað hunda sína 
saman um langt skeið og segja þeir 
veiðina taka snöggan tíma, þar sem 

hundarnir og eigendur þeirra eru vanir, 
vel þjálfaðir og vinna vel saman með 
góða eðlishvöt hundanna. Nefna má að 
stuttfættu langhundarnir henta betur í að 
veiða í kringum og undir ruslatunnur og 
fara um þröng svæði á meðan stærri og 
háfættari hundarnir bíða við bakhurðina 
og ná þeim rottum sem sleppa.

Reynolds nefnir ennfremur að margir 
hundanna séu einnig sýningarmeistarar, 
einn þeirra er einnig upptekinn við að láta 
börn lesa fyrir sig á bókasafni í borginni 
og enn annar er stjarna í Hollywood 
kvikmyndinni „Five Flights Up” sem skartar 
m.a. Morgan Freeman. Hundarnir eru því 
alls ekki bara rottuveiðarar heldur gegna 
þeir einnig öðrum störfum og allir eru 
þeir einnig tryggir heimilishundar. Öryggi 
hundanna er alltaf haft í fyrirrúmi og aðeins 
átta hundar fara saman í hóp að veiða í 
einu og ávallt er dýralæknir með í hópnum 
ef eitthvað kemur uppá. Þetta snýst allt 
um að vera með hrausta hunda sem fá að 
vinna þá vinnu sem þeir voru ræktaðir til.

Úr fortíðinni
rottuvanDi 
í new york 
Hundar að vinna þá vinnu sem þeir 
voru ræktaðir til 



listamenn aF yngri kynslóðinni 

PREVENTION BY NUTRITION

Í vetur birtust þessi fallegu listaverk á facebook síðu Hundaræktarfélagsins! 
Það er ljóst að við eigum hæfileikaríka listamenn í félaginu okkar! 

Andrea  - 12 ára Adam Smári  - 12 áraInga Vala  - 14 ára

Melkorka Máney  - 5 áraEmilía  Ósk Sævarsdóttir  - 12 ára
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Útiaðstaða
 Fyrir HUnDa og Fólk 

Hundarnir skipa stóran sess í lífi fólks og flestir vilja hafa aðstæður sem bjóða þeim upp á gott líf í öruggu 
umhverfi. Sumir hafa góðan garð eða svæði utandyra þar sem hundurinn eða hundarnir geta verið frjálsir í 
öruggu umhverfi. Iðulega er fólk að velta möguleikunum fyrir sér og það eru ýmsir möguleikar í stöðunni.

Nú verða margir heima við í sumar að njóta sín í sínu nánasta umhverfi og um að gera að taka til hendinni og 
bæta eða búa til útiaðstöðu! Hérna koma nokkrar hugmyndir frá félagsmönnum HRFÍ sem voru mjög jákvæðir 

þegar leitað var til þeirra.

tExtI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: úR EINKAEIGU VIðmæLENDA

Sandra Ingadóttir

Sandra Ingadóttir ræktar boxer hunda 
og franskan bolabít hjá Darktimes 
ræktun og býr á Suðurnesjum. 
Hundarnir hennar hafa nýverið fengið 
nýja útiaðstöðu sem kemur mjög vel 
út. Allt timbur og efni fengu þau í 
Húsasmiðjunni og mölinkom úr námu 
á Suðurnesjum og kallast steypumöl 
ME23. Sandra er sérstaklega ánægð 
með mölina þar sem mjög auðvelt er 
að þrífa upp úr henni og hundarnir 
eru alsælir í nýja garðinum sínum. 
Einnig smíðuðu þau hundaskýli 
í garðinum þar sem hundarnir 
njóta þess að liggja og slaka á. 

auður Valgeirsdóttir og 
Sigurgeir Þráinn Jónsson

Auður Valgeirsdóttir og 
Sigurgeir Þráinn Jónsson 
hjá Tíbráar Tinda ræktun 
eru með fallegan garð í 

Breiðholtinu sem nýtist bæði hundum og mannfólki. 
Þau eru með tíbet spaniel hunda sem njóta þess 
að eiga gæðastundir með fólkinu sínu í fallegum 
garði. „Þetta er frábær hundagarður sem nýtist 
mjög vel fyrir hundana. Það er gott að þrífa hann og 
halda honum við. Hérna geta hundarnir leikið sér 
án þess að verða moldugir upp fyrir haus. Hann er 
líka algerlega hundheldur sem er mjög mikilvægt“. Í 
garðinum er jarðvegsdúkur undir öllu og svo var sett 
Hvalfjarðarperla sem fékkst hjá Björgun á sínum tíma. 

Tíbráar Tinda garðurinn
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Sólrún dröfn Helgadóttir

Sólrún Dröfn Helgadóttir hjá 
Sólstorms ræktun er með labrador 
hunda sem njóta þess að vera úti 
í öruggum aðstæðum í garðinum 
sínum. Sólrún og maðurinn hennar 
fluttu sig árið 2017 austur fyrir fjall 
þar sem þau hafa komið sér vel 
fyrir. Þau hafa verið að byggja upp 
aðstöðuna sína jafnt og þétt og enn 
er nóg eftir að sögn Sólrúnar. 

„Við erum með steypt gerði sem 
er 70 fermetrar að stærð og með 
180 cm hárri girðingu. Við ákváðum 
að hafa steypt gerði með niðurfalli 
eftir að hafa verið búin að prófa 
bæði möl og hellur. Það er gríðarlega 
mikill munur á þrifum“. Gerðið er 
opnanlegt út í c.a. 500 fermetra stóran 
afgirtan garð. Sólrún er svo með sér 
hvolpaaðstöðu úti sem er um 20 
fm hellulagt svæði sem er afgirt, að 
auki er hægt að hleypa hvolpunum 
út á 90 fm trépall og annan 50 fm 
trépall sem er með opnanlegu hliði 
út í 50 fm afgirtan hvolpagarð. 

guðmunda Haraldsdóttir

Guðmunda 
Haraldsdóttir á 
tvær sheltie tíkur 
og eina bichon 
frisé tík og býr 
í Mosfellsbæ. 

Hún er með glæsilega útiaðstöðu fyrir 
hundana sína. „Við létum moka upp 
smávegis jarðveg og settum síðan 
jarðvegsdúk og þar ofan á kom svo 
hreinsuð möl frá Björgun. Við létum 
gera girðingu sem ég er mjög ánægð 
með, hundarnir komast ekki að alveg 
að girðingunni þar sem við létum setja 
nógu háan stall svo ekki væri hægt að 
teygja sig yfir girðinguna til þeirra“. 
Að sögn Guðmundu er heimilisfólk og 
hundar mjög ánægt með útkomuna og 
nýtist aðstaðan virkilega vel fyrir alla. 

Hvolpaðstaða.

Hvolpaaðstaða.

Þrjár á fallegum degi.

70 fm steypt gerði. 50 fm pallur með opnanlegu út í hvolpagarð.
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HöfUNDUR: BJARNHEIðUR ERLENDSDóttIR 
myNDIR: PétUR ALAN GUðmUNDSSoN,  
mARSIBIL tómASDóttIR, ÁGúSt ELÍ ÁGúStSSoN 
oG www.PEtfINDER.com 

Það ískraði í gömlu, upplituðu hurðinni 
sem skildi að hlöðuna og gömlu fjárhúsin. 
Hurðin hafði einhvern tímann verið máluð 
fallega græn en það sást varla örla fyrir 
neinum lit lengur þar sem hún var orðin 
mjög máð. Hurðin opnaðist hægt og lítið 
bleikt trýni með svörtum skellum stakk sér 
út um gættina. Trýnið tifaði ótt og títt eins 
og snjáldra á lítilli mús og nusaði forvitið 
út í loftið, síðan kom lítil, rauð tunga sem 
sleikti yfir rakt trýnið og restin af hausnum 
stakk sér varlega út um dyrnar og bláu 
augun horfðu forvitnislega inn í fjárhúsin.

Lykt af þurru heyi og rollutaði fyllti vitin á 
litla, fallega hvolpinum sem gekk reikulum 
fótum út úr hlöðunni og inn í þennan 
nýja, stóra og töfrandi heim sem blasti við 
honum. Það var tekið að skyggja af degi 
og það var komin værð yfir fjárhúsin og 
rollurnar lágu makindalega niðri í stíunum 
og jórtruðu ákaft eftir heygjöf kvöldsins. 

Stubbur litli hélt áhugasamur lengra 
út og hélt áfram út fóðurgarðann og 
var hann alveg hugfanginn af öllum 
augunum, sem voru eins og svört strik, 
sem fylgdust grant með honum og hann 
dillaði skottinu ákaft. Hann var vanur að 
ganga um í heyi í hlöðunni svo hann hljóp 
áfram eftir garðanum og alveg út að enda 
hans, endanum sem náði að hvítmáluðum 
framgaflinum á fjárhúsunum, gaflinum 
þar sem fjórar fjárhúsdyr röðuðu sér með 
jöfnu millibili ásamt stórum, brotnum 

glugga sem tróndi þar efst uppi. 
Vindhviða blés nú kröftuglega inn um 

brotinn gluggann og sterkur dragsúgur 
myndaðist í fjárhúsunum og þeyttist 
upplitaða hurðin á hlöðudyrunum ískrandi 
aftur og með háum skelli. Rollurnar 
hrukku við og hættu að jórtra og Stubbur 
litli hljóp til baka eins hratt og hann 
gat inn garðann í átt að hlöðunni með 
skottið á milli lappanna... en gamla, lúna 
hurðin var harðlokuð í dyrunum.

Tvær marglitar hænur trítluðu um 
fóðurgarðana í leit að fræjum sem oft 
urðu eftir þegar rollurnar voru búnar að 
éta upp heyið. Hvítur, loðinn köttur sat 
makindalega uppi í rjáfri og fylgdist með því 
sem gerðist í fjárhúsunum en aðallega þó 
stóru, svörtu gati sem var á rimlagólfinu í 
einni krónni innst í fjárhúsunum, þessi kró 
var afgirt svo rollurnar misstu ekki fætur 
þarna niður né litlu lömbin sem bráðlega 
myndu líta dagsins ljós. Kötturinn vissi sem 
var að stundum kíktu stórar og feitar rottur 
þarna upp og fóru í fóðurkornið sem ætlað 
var rollunum og hænsnunum. Lítil, grá 
mús skutust hratt meðfram hlöðuveggnum 
og stakk sér undir einn garðann.

Hænurnar vöktu athygli Stubbs litla 
og tók hann ákafur að elta þær um 
fóðurgarðann og líkaði hænunum það 
ansi illa og flögruðu undan skrækjandi en 
settust síðan á trjágrein sem komið hafði 
verið fyrir handa þeim til að sofa á. Stubbur 
hoppaði og gelti en hann var of stuttur í 
annan endann og náði ekki til þeirra og 
róuðust þá hænurnar og hættu garginu. 

Stubbur missti áhugann fyrir litfögru 
hænsnunum og rölti hann aftur i áttina að 
hlöðudyrunum, hann gelti hátt og hvellt 
nokkrum sinnum og var tekið margfalt 
undir með honum handan hurðarinnar 
lokuðu. Hann lagðist niður og lagði hausinn 

á framlappirnar og tók að ýlfra lágt. 
Honum var svarað úr hlöðunni. Jórtrið í 
rollunum smá hljóðnaði og rökkur tók að 
þrengja sér inn um brotna gaflgluggann.

Myrkur var nú skollið á og rólegt var yfir 
fjárhúsunum. Hænurnar með hausinn undir 
væng, rollurnar sofnaðar og Stubbur litli 
líka þar sem hann hafði hreiðrað um sig á 
lítilli heytuggu sem hafði ekki náð alveg út 
á garðann. Hvíti, loðni kötturinn var horfinn 
út í myrkrið og tunglskinið sendi kalda 
birtu inn um rjáfurgluggann og skuggarnir í 
fjárhúsunum tóku á sig undarlegar myndir.

Geislar sólarinnar tóku að senda 
roðagullinn lit inn um ónýta gluggann í 
rjáfrinu og birtan tók smám saman að 
breiðast um fjárhúsin. Dýrin fóru að bæra 
á sér og hænurnar flögruðu niður af 
prikinu. Stubbur litli rumskaði og hóf að 
ýlfra að nýju og sem áður var tekið undir 
með honum. Hann hélt aftur fram garðann 
þar sem hann sá hvíta loðna köttinn vera 
búinn að koma sér aftur makindalega fyrir 
í gluggaopinu og horfa rannsakandi augum 
yfir fjárhúsin og sveifla skottinu ótt og títt. 

Snörp hreyfing við gatið svarta og haus 
kíkti upp. Stór, brúnleit rotta leit snöggt í 
kring um sig og stökk svo upp á rimlagólfið 
í fjárhúsunum og önnur feitari fylgdi í 
kjölfarið. Þær hröðuðu sér í átt að hlöðunni 
og klifruðu upp í garðann í leit að eggjum 
sem mögulega lægju í heyinu sem eftir var 
og mikið rétt þarna var eitt mjallahvítt egg 
rétt við lúnu hlöðudyrnar. Brúna rottan 
réðist að egginu og braut skurnið með 
skoltinum og rauðan og eggjahvítan láku 
niður munnvikin á henni. Hún slafraði 
egginu í sig með hraði áður en feita rottan 
var búin að átta sig. Feita rottan var líka 
sársvöng og horfði vandlega í kring um sig. 
Þarna yst í garðanum sá hún hreyfingu og 
augun glenntust upp og snjáldran víbraði. 

Nú tóku rollurnar að rísa á fætur hver 
af annarri og ókyrrð var komin í fjárhúsin. 
Feita rottan læddist eftir garðanum í átt 
að Stubbi, rollurnar jörmuðu og stöppuðu 
niður framfæti, bökkuðu frá garðanum og 
hópuðu sig saman í horni króarinnar. Hvíti, 
loðni kötturinn sneri sér í áttina að órólegu 
krónni og athugaði hverju óróleikinn sætti. 
Hann kom auga á feitu rottuna skjótast 
eftir garðanum á átt að Stubbi litla og 
brúnleitu rottuna með innihald eggsins 
í taumum niður með munnvikjunum.

Smásaga 
vor í lofti

FramHalD aF vetrarríki sem birtist í Desemberblaði sáms 2018

Stubbur.

Hænurnar.
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Stubbur litli sá feitu rottuna koma æðandi 
á móti sér með opinn, rauðan skoltinn 
með beittum tönnum og augun saman 
pírð og skokkaði hann glaðlega á völtum, 
stuttum fótunum í áttina til hennar og 
dillaði skottinu ákaft. Skyndilega áttaði 
hann sig á því að þetta var ekki vinalegt 
kvikindi sem kom þarna æðandi á móti 
honum. Hann snarstansaði og reyndi 
að snúa við en valt um koll og másandi, 
feita rottan nálgaðist hratt. Stubbur 
byrjaði að veina og hnipraði sig saman.

Hátt hvæs og þytur í lofti því skyndilega 
stökk hvíti, loðni kötturinn niður úr 
glugganum og hafnaði á miðjum garðanum 
mitt á milli feitu rottunnar og Stubbs. 
Kötturinn setti upp kryppu og hárin risu og 
hann réðist að feitu rottunni. Henni varð ekki 
um sel og hún hringsnerist og skaust til baka 
að hlöðudyrunum og brúnleitu rottunni, sem 
fylgst hafði með atganginum og saman hurfu 
þær niður í svarta gatið á fjárhúsgólfinu 
og þær þutu eftir millibitunum út í bjartan 
vormorguninn og stefndu meðfram 
fjárhúsunum í áttina að stóra fjósinu.

Aumingja Stubbur litli var alveg skelfingu 
lostinn og stökk yfir bríkina á garðanum 
og hafnaði á bakinu á rimlagólfinu og valt 
um. Hann var hræddur, hann var svangur 
og hann þekkti ekki hvar hann var. Hann 
skreiddist um vælandi og vissi ekki að 
hann var rétt við svarta, kalda og dimma 
gatið. Hann féll niður í óhræsis opið og 
það varð dauðaþögn í fjárhúsunum að 
undanskildu áköfu geltinu frá Myrru sem 
glumdi í hálftómri hlöðunni og ýlfrinu 
frá hinum litlu hvolpunum hennar.

Hvíti, loðni kötturinn stökk niður í króna 
og kíkti niður í sortann undir rimlunum, 
hann heyrði ekki neitt og hann sá ekki neitt 
en smám saman vöndust augun myrkrinu 
og hann sá glitta í skrokk lítils hvolps 
sem hékk máttfarinn og hreyfingarlaus á 
kviðnum yfir einum þverbitanum. Hvíti, 
loðni kötturinn snusaði niður í gatið og 
sneri svo við, stökk upp í garðann og 
þaðan upp í brotna gluggann í rjáfrinu. 

Rollurnar tóku að verða órólegar og 
biðu óþreyjufullar eftir því að einhver 
mætti í fjárhúsin, þær voru orðnar svangar 
aftur, og hænurnar spókuðu sig eftir 
fóðurganginum og þeyttu leifunum af 
heyinu til og frá með fótunum og athuguðu 
hvort ekki leyndist eitthvað bitastætt þar 
undir. Hvíti, loðni kötturinn fór að þrífa 
sig á bak við eyrin með framlöppinni og 
malaði lágt. Músin vogaði sér aftur úr 
felum og lágvært væl barst úr hlöðunni.

Það örlaði á smá hreyfingu hjá litla 
hvolpinum sem lá þvert yfir bitann niðri 
í svarta gatinu. Það kom síðan rifa á litlu 
augun og augnlokin hvikuðu hratt upp og 
niður. Hann þorði ekki að hreyfa sig og fór 
að væla aftur. Honum var strax ákaft svarað 

úr hlöðunni. Nú komu árans rotturnar aftur 
eftir þverbitunum og sáu Stubb litla sem 
gat enga björg sér veitt. Hann stirðnaði 
upp og hræðsluskrækir skáru loftið. Það 
glampaði ánægjulega á svört augun í 
rottunum og þær sleiktu græðgislega útum. 

Hurð var lokið upp og stigið var þungum 
skrefum inn á rimlagólfið. Hallmundur 
leit ánægjulega yfir fjárhópinn sinn sem 
flykktist að honum og hann tautaði fyrir 
munni sér „morgungjöfin er að koma 
skjáturnar mínar“ svo strauk hann einni 
um kollinn og lét hún sér það vel líka. 
Hann gekk í áttina að hlöðunni og hlustaði 
á ákaft geltið í Myrru „hvað er að Myrran 
mín, því geltirðu svona mikið“ sagði hann 
við sjálfan sig. Hann reyndi að opna dyrnar 
en þær stóðu eitthvað á sér. Hann skimaði 
í kringum sig og sá járnkarl liggja upp 
við vegginn sem skildi að hlöðuna og og 
fjárhúsin. Hann spennti upp hurðina og það 
brast í henni um leið og hún hrökk upp.

Myrra þeyttist út úr hlöðunni og var nærri 
búin að fella Hallmund um koll þegar hún 
skaust framhjá honum og inn í fjárhúsin. 
Fjórir litlir hvolpar héldu í humátt á eftir 
mömmu sinni. Myrra stökk niður í króna þar 
sem svarta gatið gapti á móti henni. Hún leit 
niður og sá ljótu rotturnar nálgast Stubb litla 
sem þorði sig hvergi að hræra. Myrra urraði 
grimdarlega, leit svo til baka til hlöðunnar 
og byrjaði aftur að gelta ákaft. Hallmundur 
leit út um dyrnar á Myrru og virtist átta sig 
á að eitthvað væri að því að hvolparnir sem 
stauluðust út úr hlöðunni voru bara fjórir. 

Hallmundur hraðaði sér að svarta gatinu 
þar sem Myrra var mjög ókyrr og æddi 
fram og til baka meðfram ljóta opinu og 
másaði ótt og títt. Þegar hann nálgaðist 
opið þá heyrði hann lágt, hræðslulegt 
væl. Hallmundur kraup á hnén og leit 
ofan í gatið svarta. Hann sá móta fyrir 
litlum skjálfandi hvolpi og sá einnig tvær 
stórar rottur sem hrökkluðust frá Stubbi 
þegar þær sáu Hallmund og æddu svo 
aftur eftir millibitunum til baka og hurfu 
út úr fjárhúsunum og upp í klettabeltið 
sem tróndi við hlið fjárhúsanna.

Hallmundur teygði sig eftir litla hvolpinum 
sem hríðskalf af kulda og skelfingu. „Ég þarf 
að loka þessari fjandans rifu á húsunum 
áður en þessi bansettu óféti gera meiri 
usla og einnig að loka þessu ljóta gati á 
rimlagólfinu“ muldraði hann í barm sér 
um leið og hann sýndi Myrru hvolpinn. 

Hann setti hvolpinn síðan mjúklega inn 
fyrir úlpuna, þétt við brjóst sér og hlúði 
að honum. Hallmundur gekk út króna 
að garðananum og klifraði upp í hann og 
svo gekk í áttina að hlöðunni. Myrra og 
hvolpastóðið fylgdi honum fast eftir.

Myrra hraðaði sér að bælinu sínu, 
lagðist niður og mændi á Hallmund þegar 
hann dró handlegginn varlega úr úlpunni 
með litla hvolpinn í höndinni. Hann setti 
Stubb litla hjá Myrru sem hjúfraði sig að 
honum og mikið sem honum fannst gott að 
komast á spenann hjá bestu mömmunni 
og hinir hvolparnir röðuðu sér síðan hver 
af öðrum á spenana, allir orðnir mjög 
svangir eftir ævintýri næturinnar.

Hallmundur sneri til baka inn í fjárhúsið 
með fangið fullt af töðu sem hann dreifði 
um garðana og varð honum af og til litið 
á svarta gatið sem hafði gleypt Stubb litla. 
Hænurnar flögruðu um í uppnámi yfir því 
að friði þeirra í garðanum var ógnað en voru 
fljótar til baka um leið og Hallmundur fór 
aftur inn í hlöðu til að sækja meira hey. Hann 
þurfti að fara fjórar ferðir fram og til baka 
uns honum fannst gjöfin vera orðin góð og 
þá fór hann að huga aftur að Stubbi litla.

Það var komin værð á Myrru og hvolpana 
eftir þessa erfiðu nótt og það eina sem 
heyrðist inni í hlöðunni var soghljóðið 
þegar hvolparnir teyguðu að sér ljúfa 
móðurmjólkina og dilluðu litlu skottunum 
sínum og Myrra tók til við að þrífa þá með 
sinni mjúku tungu. Hallmundur settist 
við hlið Myrru, strauk henni blíðlega og 
þau horfðust í augu. Það var greinilega 
mikill kærleikur milli manns og hunds.

Kötturinn á 
verðinum

Hallmundur og  
skjáturnar
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HöfUNDUR: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: GUðfINNA KoNA KRIStINSDóttIR 

Guðfinna er 27 ára hönnuður, aðallega sér 
hún um hönnun á vefborðum, heimasíðum 
og logo-um. Hún býr með Hrannari Erni 
Karlssyni, sem er kerfisstjóri og starfar hjá 
Advania og hundinum Watson, sem er 
af tegundinni dandie dinmont terrier. 

Hún er fædd á Neskaupsstað, flutti 
þaðan mjög ung og fluttist aðeins á milli 
Reykholts og Borgarness þar til hún flutti 
til Reykjavíkur árið sem hún útskrifaðist 
úr 10.bekk grunnskóla. Þaðan lá leiðin 
í almenna hönnun í Tækniskólanum og 
stundaði hún nám á tungumálabraut 
til stúdentsprófs samhliða hönnuninni. 
Guðfinna lenti í bílslysi árið 2011 og hefur 
síðan þá þurft að lifa lífi sínu með krónískum 
verkjum, svima og skertri starfsgetu en það 
hefur ekki stoppað hana af í að láta gott af 
sér leiða í því sem skiptir hana máli í lífinu.

Hundasamfélagið, nosework klúbburinn og 

félag ábyrgra hundaeigenda 

„Ég er meðstjórnandi Hundasamfélagsins 
ásamt Berglindi Ósk Guðbrandsdóttur og 
sit í stjórn Félags ábyrgra hundaeigenda 
og Dýraverndarsambands Íslands ásamt 
því að hafa stofnað Íslenska NoseWork 
klúbbinn með frábæru fólki. Einnig 
hef ég unnið að stefnumótun og að 
bættri hundamenningu almennt. Ég 
hannaði og setti upp hundaleiktæki á 
hundasvæði Reykjavíkurborgar fyrir ekki 
svo löngu síðan svo eitthvað sé nefnt. 

En hvenær vaknaði þessi gífurlegi áhugi 
Guðfinnu á hundum? 

„Ég fæddist með brennandi áhuga á 
hundum, ég ólst upp með hundinum Kol 
sem var einu ári eldri en ég. Hann var 
pössunarpían sem fylgdi mér hvert fótspor 
og bókstaflega bjargaði mannslífum. 
Hann var labrador með örlítinn border 
collie í sér og starfaði í björgunarsveit 
með pabba mínum, Kristni Hannessyni. 
Kolur bjargaði fyrst mannslífi tveggja ára 
gamall þegar hann fann mann sem hafði 
orðið úti á Fljótsdalshéraði. Hann vann 
með pabba í snjóflóðaleit og víðavangsleit 
nánast allt sitt líf og ég man eftir að 
hafa verið „týnd“ þó nokkrum sinnum 
í snjósköflum sem barn við æfingar. 

alaskan malamute hundurinn Tyrael mjög 
góður hvati í endurhæfingunni

„Við misstum Kol þegar ég var 12 ára gömul 
og ég var þá hundlaus í um 7 ár eftir það. 
Pabbi gat ekki hugsað sér að fá annan hund 
á heimilið eftir að Kolur fór. Það var því 
ekki fyrr en árið 2012 sem ég og Hrannar 
fengum hann Tyrael sem var af tegundinni 
alaskan malamute. Á þeim tíma var ég í 

endurhæfingu eftir bílslys þannig hann var 
mjög góður hvati fyrir mig til þess að fara 
út að ganga á hverjum degi og hreyfa mig. 
Við gengum mikið saman og byggðum 
upp þol. Okkur fannst sérstaklega gaman 
í lausagöngu. Þar sem ég hafði nægan 
tíma með honum tengdumst við mjög 
sterkum böndum og hann þroskaðist út í 
ofboðslega blíðan og góðan hund sem var 
skemmtilegur, ákveðinn og algjört letidýr 
innandyra. Hann gólaði alltaf þegar hann 
heyrði í sírenum sem olli því einstaka 
sinnum að maður varð fyrir augngotum í 
göngutúrum þar sem hann stóð sem fastast 
og söng í takt við sírenurnar. Við prófuðum 
sýningarhringinn en hann var minnstur í 
gotinu og fannst ekkert gaman á sýningum 
þannig að við fundum okkur ekki alveg þar. 

Guðfinna eignaðist svo nokkuð 
óvænt annan hund sem skreið upp 
í fangið á henni þegar hún var að 
taka myndir á sýningu HRFÍ. 

Í Hundaræktarfélagi Íslands er urmull félagsmanna með ýmis 
konar reynslu af hundahaldi á herðum sér. Flestir eru ötulir við 

að miðla af sinni reynslu sé leitað til þeirra og þeirra á meðal 
er ung kona að nafni Guðfinna Kona Kristinsdóttir sem lifir og 
hrærist í hundunum alla daga. Hér er á ferðinni félagsmaður 

sem hefur ýmislegt á prjónunum og er mörgum að góðu kunn 
fyrir störf sín í þágu hunda og hundaeigenda almennt.

Viðtal við
 guðfinnu konu 
kristinsDóttUr 

HUnDar erU ekki bara ynDislegUr 
FélagsskapUr og vinir HelDUr líka 

einstaklingar sem okkUr ber að virða

Bestu vinir 
á góðri stund.

Með Watson á sýningu HRFÍ. 

Guðfinna á ekki langt að sækja áhuga 
sinn á að finna týnda hunda
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„Í desember árið 2016 eignuðumst við 
óvænt hann Watson sem er af tegundinni 
dandie dinmont terrier. Hrannar hafði þróað 
með sér ofnæmi fyrir hundum eftir að hafa 
fengið Tyrael á heimilið og ég var því búin 
að vera að skoða hundategundir sem færu 
ekki úr hárum. Ég hafði verið í sambandi 
við Mikkalínu Mekkín Gísladóttur, hjá 
Hvergilands ræktun, og verið að spyrjast fyrir 
um hegðun, heilsufar, skapgerð, hreyfiþörf 
og fleira sem gott er að kynna sér til að sjá 
hvort tegundin henti inn á heimilið. Þegar 
ég fór svo á Norðurljósasýningu HRFÍ að 
taka myndir hitti ég Mekkín og hvolpinn 
sem hún hafði haldið eftir, hann Benjamín. 
Ég sat á gólfinu að taka myndir af honum 
þegar hann skríður upp í fangið á mér og 
neitar að fara. Mekkín leist svo vel á þetta 
samband sem var að myndast þarna að 
hún bauðst til þess að koma með hann í 
heimsókn og sjá hvort hún væri til í að láta 
hann af hendi inn á nýtt heimili. Heimsóknin 
gekk vel og það má segja að hann hafi 
varla farið úr fanginu á mér síðan. Hann 
fékk nafnið Watson og er yndislegur lítill 
og blíður þrjóskupúki. Þetta er yndisleg 
tegund með stóran terrier persónuleika. Til 
dæmis leggst hann niður og neitar að hreyfa 
sig ef hann vill ekki koma inn úr göngutúr, 
eða vill ekki fara út í göngutúr, eða vill ekki 
fara í ákveðna átt í göngutúrnum. Þrátt 
fyrir þetta er hann mjög samvinnuþýður 
í þjálfun í flestum aðstæðum“.

Guðfinna er mjög virk í þjálfun og reynir 
að sinna daglegri þörf Watsons mjög vel, 
andlegri sem líkamlegri, með hreyfingu og 
andlegri örvun. Henni þykir gaman að sjá 
hunda vinna sjálfstætt og hefur óbilandi 
trú á mikilvægi andlegrar örvunar hunda. 

„Við Watson æfum mikið NoseWork 
saman, sem er þefvinna sem á rætur sínar 
að rekja í sprengju- og vímuefnaleit. Í 
NoseWork er notast við sérstaka lykt sem 

hundarnir læra að finna í mismunandi 
aðstæðum og láta eiganda vita hvar 
lyktin er. Ég er ein af stofnendum Íslenska 
NoseWork klúbbsins eftir að hafa verið 
að æfa hjá Sturlu Þórðarsyni sem kennir 
íþróttina í Svíþjóð og kom hingað til lands 
með námskeið. Síðan þá hafa nokkrar 
keppnir verið haldnar bæði í Reykjavík og 
á Akureyri og iðkendum fjölgar jafnt og 
þétt. Þetta er frábær þjálfun því það er 
hægt að æfa sig hvar sem er og þetta er 
ótrúlega góð heilaleikfimi fyrir hundana 
og styrkir samband milli eiganda og hunds 
mjög mikið. Það er gífurlega gaman að sjá 
hundana vinna sjálfstætt og að sambandið 
snúist svolítið við, þú ert að fylgjast með 
hundinum og treysta honum til að sýna þér 
hvar lyktin er í stað þess að hundurinn fylgist 
með þér til að sjá hvað hann eigi að læra“. 

Sigursæll í sýningarhringnum

„Watson hefur gengið mjög vel á sýningum 
og ég hef lært helling um snyrtingu á því að 
vera með feldhund. Ég hef einstaka sinnum 
sýnt hann sjálf en ég hef meiri áhuga á því 
að taka myndir en að sýna sjálf þannig að 
hann hefur fengið yndislegan sýnanda sem 
hefur klárað alla titla með honum sem hann 

getur fengið. Hann er fyrsti dandie dinmont 
terrier hundurinn sem er fæddur hér á landi 
til að vinna tegundahóp og fá alþjóðlega 
titilinn. Okkur finnst báðum mjög gaman á 
sýningum þannig að þetta hefur verið mjög 
skemmtileg lífsreynsla fyrir okkur bæði“. 

Að missa hund er alltaf erfitt 

„Það erfiðasta sem ég hef upplifað var 
þegar Tyrael var svæfður árið 2017 eftir ár 
af þrálátum augnsýkingum sem reyndust 
vera tilkomnar vegna glerþráða í augunum. 
Samkvæmt dýralækninum voru þræðirnir 
svo litlir og mikið af þeim í báðum augum 
að það hefði ekki verið hægt að fjarlægja 
þá. Það eina í stöðunni var að fjarlægja 
augun eða svæfa hann. Þetta kom ekki 
í ljós fyrr en eftir að hann hafði ráðist á 
barn í fjölskyldunni, strák sem hundurinn 
þekkti vel. Sú árás var alvarleg, þetta var 
mjög óeðlileg hegðun og vildum við vita 
hvað olli árásinni. Hundurinn var skoðaður 
í nýrri smásjá sem var nýkomin til landsins 
og leiddi hún þessa glerþræði í ljós. Það 
dýrmætasta sem ég lærði af þessari erfiðu 
lífsreynslu var hversu gífurlega mikilvægt 
það er að hlusta á hundinn og setja hann 
ekki í aðstæður sem honum líður ekki vel 
í. Það er alltaf ástæða fyrir því að hundur 
bítur, okkur ber að passa að setja hundana 
okkar ekki í þær aðstæður að þeir neyðist 
til þess að verja sig og við verðum að bera 
ábyrgð ef það kemur fyrir. Í ábyrgðinni 
felst að komast að því hvað gerðist og 
af hverju, í sumum tilfellum er hægt að 
vinna með vandamálið en í öðrum ekki“. 

Umhverfisþjálfun númer eitt, tvö og þrjú 

„Ef ég væri hundaeigandi í fyrsta skipti 
aftur myndi ég leggja mesta áherslu á 
umhverfisþjálfun. Umhverfisþjálfun er 
eitt það mikilvægasta sem þú getur gert 
með ungum hvolpi, að sýna honum allar 
þær aðstæður sem þú vilt að hann geti 
verið í seinna á lífsleiðinni. Að hann heyri 
mismunandi hljóð, sjái mismunandi dýr, 
farartæki, fólk og staði. Umhverfisþjálfunin 
þarf að vera jákvæð og á ekki að reyna of 
mikið á hvolpinn. Ég legg einnig persónulega 
mikið upp úr því að læra merkjamál til þess 

Watson - Hvergilands Benjamin Bennett

Tyrael
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að læra að skilja hundinn betur og hvernig 
hann tjáir sig. Það finnst mér afar mikilvægt“. 

Talið berst að hugtakinu sem 
stundum heyrist þegar fólk talar um 
hundana sína, drauma hundurinn, 
er hann til í huga Guðfinnu? 

„Drauma hundurinn minn er góður í 
samskiptum við aðra hunda, er rólegur 
heima fyrir en getur farið í langa göngutúra. 
Ég held að allir hundarnir sem ég hef átt 
hafa verið mínir drauma hundar á hverjum 
tíma fyrir sig. Þeir hafa allir kennt mér 
eitthvað sem var mis erfitt að ganga í 
gegnum. Það er ekki á planinu eins og er að 
bæta við hundi, en það væri líklega annar 
dandie dinmont terrier þar sem þeir hafa 
algjörlega heillað mig upp úr skónum“.

Hundaræktarfélag Íslands rótgróið félag með 
stóra rödd 

„HRFÍ er mjög sterkt og rótgróið félag 
með stóra rödd, þetta hefur m.a. sýnt 
sig í vinnunni sem félagið hefur unnið er 
varðar einangrun og innflutning sem dæmi. 
Sýningarnar eru mjög flottar og á HRFÍ hrós 
skilið fyrir t.d. að streyma frá úrslitum á 
Facebook síðu sinni og styðja ágætlega við 
bakið á ræktendum. Mér hefur þó fundist 
félagið ekki vera nægilega duglegt að styðja 
við vinnu með hundum eða hundaíþróttir 
eins og hlýðni og hundafimi. HRFÍ er eina 
félagið sem býður upp á hundafimi en 
fólk áttar sig oft ekki á því að blendingar 
eru leyfðir í hundafiminni og hlýðni t.d. 
Einnig myndi ég vilja sjá dock-diving 
verða að veruleika á Íslandi sem og fleiri 
hundaíþróttir, og vinnupróf verða algengari“. 

Hvernig er ábyrgur hundeigandi að mati 
Guðfinnu og hvernig finnst henni þróunin vera 
á Íslandi varðandi ábyrgt hundahald? 

„Hundahald hefur breyst rosalega hratt á 
Íslandi seinustu ár. Unnið hefur verið að því 
að aflétta mjög úreltum reglum eins og að 
hundar hafi verið bannaðir á Laugaveginum 
til ársins 2013, að Strætó leyfði gæludýr 
fyrst fyrir rúmlega ári síðan og að hundahald 
var bannað í Reykjavík til ársins 2006, en 
er nú leyft en skráningarskylt. Þar sem 
hundahald hefur aukist til muna seinustu 

ár hafa myndast ákveðnir vaxtaverkir 
þar sem hundaeigendur eru ósáttir við 
úrelt regluverk og stjórnmálamenn sjá 
ekki þörfina þannig að þennan hóp hefur 
svolítið vantað rödd. Til dæmis stendur til 
að byggja á Geirsnefi, Geldingarnesi og á 
Vatnsendahæð sem myndi valda því að 
stærstu hundasvæði innan borgarmarkanna 
verði tekin af hundaeigendum. Það er 
sorglegt til þess að hugsa. Þetta skiptir 
miklu máli því ábyrgur hundaeigandi gerir 
það sem er hundinum sínum fyrir bestu, 
þjálfar hann, hjálpar honum að læra á 
umhverfið, tekur alltaf upp eftir hann og 
passar upp á að hann sé ekki að valda óþarfa 
óþægindum fyrir nágranna. Undir núverandi 
regluverki og samfélagsímynd eru margir 
ábyrgir hundaeigendur álitnir óábyrgir 
af því að það er erfitt að umhverfisþjálfa 
hund sem má hvergi vera, sem hefur ekki 
nægilega stórt hundasvæði til að leika 
sér og hreyfa sig á og svo framvegis“. 

Eitt þeirra félaga sem Guðfinna hefur starfað 
mikið fyrir er félag ábyrgra hundeigenda 
-fÁH. fyrir hvað stendur það félag og hver er 
tilgangur þess? 

„Félag ábyrgra hundaeigenda(FÁH) er ungt 
félag sem var stofnað árið 2012 þegar 
nokkrir hundaeigendur vildu fá hundagerði á 
Klambratún. Tilgangur félagsins er að vinna 
að bættri hundamenningu á Íslandi, stuðla 
að fræðslu og upplýsingamiðlun um málefni 
hunda og stuðla að málefnalegri umræðu 
um hundahald og hunda og tengja það við 
hið opinbera og fjölmiðla. Allt fólk sem vill 
bæta hundamenningu á Íslandi eru velkomið 
að ganga til liðs við félagið, félagsgjöldin 
eru 2000 krónur á ári. Félagið hefur líklega 
vakið hvað mesta athygli seinustu ár fyrir 
gagnrýni sína á hundaleyfisgjöldin og hversu 
úreld þau eru og illa er haldið utan um þessa 
starfsemi oft á tíðum hjá sveitarfélögum“. 

,Eflaust hafa einhverjir tekið eftir leiktækjum 
sem dúkkuðu frekar skyndilega upp á 
hundasvæðum höfuðborgarinnar. Hvernig kom 
það til að leiktækin urðu að veruleika? 

„Ég fékk þá hugmynd að setja upp leiktæki 
á hundasvæðin í Reykjavík vegna þess 
hversu lítil og illa nýtt gerðin voru. Ég 

skoðaði ýmsar útfærslur erlendis og hvað 
væri líklegast að ég gæti unnið með hér 
heima. Ég óskaði eftir fundi við starfsmenn 
Reykjavíkurborgar og fékk leyfi fyrir 
hugmyndum að dekkjum sem væri staflað 
upp í nokkurs konar þrautabrautir. Ég 
sýndi þeim teikningar og fjárhagsáætlun. 
Hugmyndin mín var samþykkt með þeim 
fyrirvara að ég myndi safna efniviði sjálf og 
setja tækin upp. Ég fékk efniskostnaðinn 
svo endurgreiddan frá borginni og safnaði 
fríum dekkjum af dekkjaverkstæði með hjálp 
stjórnarmeðlima í FÁH. Reykjavíkurborg 
sér um viðhaldið eftir að leiktækin komu 
upp og þau hafa verið mikið nýtt af 
hundaeigendum sem er virkilega gleðilegt. 

Einnig setti ég upp umhverfisvæna 
hundapoka vegna þess hversu mikið var um 
óþrifnað á svæðinu. Á um tveim mánuðum 
gaf ég um 1000 poka samtals og þetta sýndi 
þvílíkan mun á umgengni í gerðunum“. 

Guðfinna er oft manna fyrst til að auglýsa 
eftir týndum hundum á samfélagsmiðlum ef 
hundar týnast og leggur sitt af mörkum við að 
leita að týndum hundum. Hvað fékk hana til 
þess að fara af stað í vinnu við smáforritið sem 
nú bíður þess að verða að veruleika?

„Árið 2015 byrjaði ég að taka eftir því 
hvað hundaeigendur voru farnir að nýta 
Hundasamfélagið mikið til að auglýsa 
týnda og fundna hunda. Ég byrjaði að taka 
saman skjáskot og upplýsingar um hvort 
hundarnir kæmust heim og sá að um þrír 
hundar á dag voru að týnast hið minnsta. 
Sem er mun meira en þeir rúmlega 200 
sem hundaeftirlitið var að handsama árlega 
þannig ég fór að hafa áhuga á að skoða 
þetta frekar og greina svolítið samfélagið.

Það var um áramótin 2016- 2017 að 
hundur vinafólks míns týnist í Keflavík. Tinna 
var þar í pössun og týndist. Þá fyrst sá ég 
hversu sterkt Hundasamfélagið er þegar það 
tekur sig saman, mörg hundruð manns fóru 
til Keflavíkur að leita, en ég sá líka hversu 
erfitt var að skipuleggja leitina í gegnum 
Facebook. Þegar Tinna loksins fannst var hún 
því miður ekki á lífi þannig að það var líka 
erfitt að tilkynna öllum að hún hefði fundist.

Hundaleiktæki
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Þetta þróaðist út í hugmynd um smáforrit sem myndi 
geta sinnt þeim tilgangi að senda tilkynningar út til 
þeirra sem eru með smáforritið í hverfinu þegar hundur 
sleppur út. Þá geti fólk farið út og hjálpað eða sent inn 
tilkynningu beint á eiganda ef viðkomandi sér hundinn 
en nær honum ekki. Ég er nokkurn veginn búin með 
hönnunina en er núna með hana í fjármögnunarferli“. 

Hvernig finnst Guðfinnu þróunin hafa verið hér á landi varðandi 
það þegar hundur týnist? Hvað finnst henni þurfa að bæta t.d. hjá 
borginni og sveitarfélögum? 

„Að mínu mati eru sveitarfélögin almennt ekki að standa 
sig vel hvað varðar týnda hunda. Akranes stendur hvað 
mest upp úr því þau auglýsa allavega á Facebook þegar 
eigandi finnst ekki. Það er ennþá allt of hátt árgjald fyrir 
að eiga hund og nú hefur aukist að fólk sé að taka við eldri 
hundum, þá sér fólk fram á að þurfa að borga fullt árgjald 
eða fara með eldri hund á hundanámskeið til að fá 50% 
afslátt. Einnig ef hundur týnist og hundaeftirlitið tekur við 
honum þarf fólk almennt að borga handsömunargjald, sama 
hvort hundurinn sé skráður eða ekki, jafnvel þó einhver 
annar hafi náð honum og hundaeftirlitsmaðurinn kemur 
og sækir hann. Í Reykjavík eru þetta 30.000-60.000 sem 
fólk þarf að borga áður en það fær hundinn í hendurnar. 
Hundar hafa verið geymdir yfir helgar af því það er ekki 
unnið um helgar án þess jafnvel að fólk viti af því.

Einnig er mjög óskilvirkt að ekki sé hægt að skrá hundana 
á netinu, það þarf að prenta út skriflega umsókn með mynd 
af hundinum og fara á skrifstofu eftirlitsins. Allt mjög þungt í 
vöfum en gæti verið einfaldara með nútímatækni. Sumstaðar 
á landinu eru innheimt hundaleyfisgjöld en enginn starfandi 
hundaeftirlitsmaður og sveitarfélagið viðurkennir opinberlega 
að hafa ekki upp á eigendum þeirra hunda sem finnast“. 

Algerlega úrelt kerfi 

„Það er allt við hundaeftirlitið á Íslandi orðið úrelt og 
vinnubrögð sem þekkjast varla annarsstaðar í heiminum. 
Við erum með landlægan örmerkjagagnagrunn sem þarf 
að styrkja þannig að það sé eina skráningin sem þurfi að 
fara fram. Einnig ættum við að hafa hvata til þess að öll 
eigendaskipti og aðrar upplýsingar séu reglulega uppfærðar. 
Það þarf ekki að flækja málið meira með tvískráningu“. 

Bestu vinir mannsins sem eiga skilið tíma okkar og virðingu 

„Það er mikil ábyrgð að eiga hund, að passa að ala 
hann vel upp, kenna honum á samfélagið og passa 
að uppfylla allar hans þarfir hvað varðar hreyfingu og 
andlega örvun. Það er krefjandi fyrir okkur mannfólkið 
að læra á merkjamál hundanna og hvaða hegðun bendir 
til þess að hundinum líði illa annaðhvort andlega eða 
líkamlega. Hundar eru ekki bara yndislegur félagsskapur 
og vinir heldur líka einstaklingar sem okkur ber að virða 
og aðlagast þeim á sama tíma og þeir aðlagast okkur“. 

Sámur þakkar Guðfinnu kærlega fyrir spjallið og óskar 
henni og fjölskyldu hennar alls velfarnaðar í sínum 
verkefnum! 

bókahornið 
HöfUNDUR: SUNNA BIRNA HELGADóttIR

Bækurnar að þessu sinni veita báðar mikla 
innsýn inn í heim hundsins. Dog is Love er byggð 
á rannsóknum sem höfundurinn segir frá á mjög 
skemmtilegan hátt en Bones Would Rain from 
the Sky eru reynslusögur sem sýna fram á hvað 
góð samskipti hafa mikið að segja um alla þjálfun 
og daglegt líf með hundi.

Dog is Love er ein skemmtilegasta 
hundabók/fræðibók sem ég hef lesið. 
Clive Wynne er atferlisfræðingur sem 
hefur helgað líf sitt rannsóknum á 
hundum. Allir sem hafa elskað hund 
hljóta að hafa fundið tilfinninguna 
að hundurinn elski til baka. Bókin 
varpar ljósi á af hverju þetta er 
raunveruleg tilfinning en ekki bara 

ímyndun mannsins. Rannsóknirnar hans Clive og 
margra annarra á hundum sýna fram á að hundar 
geta elskað og útskýrir hvers vegna maður og hundur 
eiga svona einstakt samband sín á milli. Höfundurinn 
tekur smá kafla í bókinni í að tala niður til ræktenda 
hreinræktaðra tegunda en það er bara hægt að skauta 
hratt yfir það eða sleppa þeim hluta bara alveg. Bók 
sem ég mæli hiklaust með fyrir allt hundaáhugafólk.

Frábær bók sem ég er nýbúin að 
lesa þrátt fyrir að hún hafi komið út 
á árinu 2005. Suzanne Clothier er 
hundaatferlisfræðingur og hefur unnið 
með hundum síðan 1977. Hún er mjög 
virt fyrir mannúðlegar aðferðir og hefur 
mjög mikla reynslu og breiðan bakgrunn. 
Hún hefur þjálfað hunda í meðal annars 
hlýðni og hundafimi en einnig þjálfað 

leitar- og björgunarhunda. Hún hefur ræktað þýska 
fjárhunda í mörg ár og haldið ótal hundaþjálfunarnámskeið. 
Í þessari bók segir hún sögur af sjálfri sér þar sem hún 
fæst við hin ýmsu vandamál sem koma upp í samskiptum 
manns og hunds. Hún hugsar vandamálin sem koma 
upp frá sjónarhorni hundsins sem veitir mikla innsýn í 
hvað er rétt að gera fyrir hvern hund hverju sinni. Þegar 
fólk skilur ekki hegðun hundsins þá bregst það oft ekki 
rétt við sem vill skapa vandamálahegðun hjá hundinum 
sem getur verið erfitt að vinda ofan af. Skemmtileg bók 
fyrir alla sem hafa áhuga á hegðun og þjálfun hunda.
Báðar bækurnar fást á amazon.com 
og sem hljóðbók á Audible.

Dog is love : Why anD 
hoW your Dog loves you 
eftir Clive D. l. Wynne, phD.

bones WoulD rain from the sky: 
Deepening our relationships With 
Dogs eftir suzanne Clothier
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HUnDakonUr erlenDis 
Það er alltaf gaman að frétta af því hvað Íslendingar erlendis eru að bralla með hundana sína og líklega margir Íslendingar 
erlendis sem eiga hunda. Það eru hins vegar nokkrir Íslendingar sem hafa verið, og eru sumir enn, öflugir félagsmenn HRFÍ  
og eru viðloðandi hundaræktun og sýningar í þeim löndum sem þeir búa. Í þessu blaði má finna viðtöl við tvær kjarnakonur,  

þær Brynju Tomer og Svövu Arnórsdóttur, sem búa í mjög ólíkum löndum en með sama áhugamál okkar allra, hundana. 

HöfUNDUR: GUðBJöRG GUðmUNDSDóttIR 
MyNDIR: BRyNJa TOMeR 

Hvernig er almennt hundalíf í Kólumbíu?

Kólumbíubúar eru einstaklega vingjarnlegir, 
bæði í garð dýra og mannfólks. Ég hef 
víða búið og hef ferðast víða í gegnum 
tíðina en hvergi hef ég fyrirhitt þjóð sem 
er jafn elsk að dýrum og í Kólumbíu. 

Hundalífið hér er í senn yndislegt og 
ömurlegt. Hvarvetna eru flækingsdýr og 
um alla borg sér maður bæli, matar- og 
vatnsílát fyrir dýrin. Eigendur og starfsmenn 
fyrirtækja vilja dýrunum vel og setja þess 
vegna mat og skjól fyrir utan hjá sér. Það 
er yndisleg umhyggja. Hinsvegar hugsar 
enginn um að gelda þessi dýr, bólusetja þau 
eða ormahreinsa. Það er ömurlega hliðin.

Eitt kom mér á óvart þegar ég flutti til 
Kólumbíu. Kólumbíubúar eru ekki jafn 
blóðheitir og ég átti von á. Þeir eru afar 
rólegir og kurteisir og þeir taka lífinu með 
stóískri ró. Einum of stóískri, finnst mér 
stundum, en hvað um það. Flækingshundar 
jafnt sem aðrir hundar eru nákvæmlega 
eins. Þeir eru sérstaklega rólegir, vinalegir 
og yfirvegaðir. Fólk heilsar almennt upp á 
flækingsdýrin, klappar þeim, spjallar við 

þau og á veitingahúsum gauka gestir nær 
undantekningarlaust að þeim matarbita. 
Útlendingurinn ég geri þetta ekki. Ég snerti 
ekki dýr sem ég hitti úti á götu og geng ekki 
með hundana mína í taumi þar sem von er á 
lausum hundum, sem er nánast alls staðar. 
Lífríkið í Kólumbíu er með því fjölskrúðugasta 
í heimi og það á líka við um hvers kyns 
sníkjudýr. Dýralæknar ráðleggja því 
sníkjudýrahreinsun þrisvar til fjórum sinnum 
á ári. Ég gegni því en götuhundarnir geta 
borið með sér sjúkdóma sem ég er lafhrædd 
við. Til að draga úr smithættu fjárfesti ég 
þess vegna í hundakerru og í henni þvælast 
hundarnir með mér um allar trissur. 

Er hundaeign almenn? 

Já. Þar sem Kólumbíubúar eru almennt miklir 
hundavinir eru fá hundlaus heimili í landinu. 
Þegar fólk heyrir að ég rækti hunda finnst 
því gaman að sýna mér „hreinræktaða ég-
veit-ekki hvað-hundinn sinn“. Ég er almennt 
hrifin af hundum svo það er ekkert mál að 
segja við fólk: „En hvað hann er fallegur á 
litinn, mikið er hún með fallega dökkbrún 
augu“ eða eitthvað í þá veru en auðvitað er 
ekkert af þessum hundum hreinræktaðir.

Hvernig er hundaræktarfélagið í Kólumbíu?

Það kom mér dálítið á óvart að í Kólumbíu 
er hundarækt og aðild að hundaræktarfélagi 
bara fyrir forréttindafólk. Mikið snobb. 
Hundaræktarfélag er fyrir „heldri borgara“ 
og félagsgjald er mjög hátt. Til að verða 
félagsmaður þarf að hafa meðmæli 
málsmetandi ræktenda eða dómara. Ég hafði 
kynnst sama viðhorfi á Indlandi en mér datt 
ekki í hug að svona væri þetta í Kólumbíu.

Ég vissi ekki af þessu fyrirkomulagi þegar 
ég sótti um aðild að félaginu og varð vægast 
sagt undrandi þegar ég var beðin um að 
senda ferilskrá og upplýsingar um hundaeign 
mína, ræktun, árangur á sýningum og 
félagsstörf í öðrum hundaræktarfélögum. 
Svo vel vildi til að ferilskráin mín var 
glimrandi fín svo ég fékk inngöngu þótt 
ég hefði engin meðmæli. Ekki nóg með 
það heldur var ég gerð að varaformanni 
svæðafélagsins þremur árum síðar. Ég hef 
tekið virkan þátt í starfinu og meira að segja 
haldið fyrirlestur fyrir ræktendur. Hvað sem 
því líður þá hugnast mér illa að hundarækt 
og starfsemi hundaræktarfélags sé svona 
mikið snobb og hef auðvitað látið í mér 
heyra varðandi það, sem kemur engum 

Viðtal við 
brynju tomer 

í kólUmbíU 
Brynja Tomer sat í stjórn Hundaræktarfélags Íslands, 

var formaður Smáhundadeildar og sat í ýmsum 
nefndum félagsins frá árinu 1990 þar til hún flutti 

af landi brott árið 2015. Hún býr nú í Kólumbíu og er 
varaformaður Club Canino del Eje Cafetero, svæðafélags 

hundaræktarfélags Kólumbíu.
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á óvart sem til mín þekkir. Dropinn holar 
steininn og vonandi tekst mér smám saman 
að hafa áhrif til breytinga að þessu leyti. 
Þetta snobb hugnast mér mjög illa og ég 
tel það ekki ræktuninni til framdráttar.

Eru hundar „viðurkenndir“ sem hluti 
fjölskyldunnar? Mega þeir fara í búðir, á 
veitingastaði og í almenningsfarartæki?

Já, aldeilis og hundarnir mínir fara um 
allt með mér, í banka, verslanir og á 
veitingastaði. Þeir mega raunar ekki fara 
inn í matvöruverslanir, sem er allt í lagi 
og vel skiljanlegt. Einstaka veitingastaðir, 
til dæmis alþjóðlegar keðjur eins og 
Kentucky Fried Chicken leyfa ekki hunda. 
Það er ekkert mál því þá fer ég bara 
annað. Almennt líta Kólumbíubúar á 
hundana sína sem fjölskyldumeðlimi.

Ég viðurkenni að ég hef aldrei farið í 
strætó, rútu eða lest í Kólumbíu og ég veit 
ekki hvort leyfilegt er að fara með gæludýr í 
almenningsfarartæki. Ég hef hins vegar flogið 
með hunda og það er ekkert mál. Þar sem 
gæludýraeign er jafn almenn og raun ber 
vitni, reikna ég fastlega með að fólk megi 
fara með dýrin sín í almenningsfarartæki.

Eru sérstakar hættur sem hundaeigandi þarf 
að vera á varðbergi yfir umfram það sem 
er hér? Til dæmis sérstakar veirur, slöngur, 
sníkjudýr og þess háttar?

Já, sannarlega. Ég gleymi því aldrei og 
hundasnyrtirinn minn örugglega ekki 
heldur þegar ég var tiltölulega nýflutt og 
mætti með hundana mína í snyrtingu. Ég 
hafði gefið hundunum sníkjudýralyf sex 
mánuðum áður og fannst ég ekkert smá 
ábyrg. Flærnar bókstaflega héldu salsa-
sýningu fyrir viðstadda. „Almáttugur. Þú 
þarft að hreinsa á þriggja mánaða fresti, 
elskan mín,“ sagði snyrtirinn. Hann hlær 
ennþá að þessu en mér leið eins og sóða 
aldarinnar og skammaðist mín hrikalega. 
Ég bý í sveit og í heittempruðu loftslagi 
svo lífríkið er skrautlegt. Ég þarf að gæta 
þess að slöngur, sporðdrekar eða eitraðar 
kóngulær séu ekki í kringum húsið hjá 
mér og geri ráðstafanir þar að lútandi.

Segðu okkur aðeins frá hundasýningum í 
Kólumbíu? Eru sýningareglurnar eins og hjá 
flestum FCI löndum? 

Sýningar eru pínulítið viðkvæmt umræðuefni 
hjá mér. Kólumbía er aðili að FCI og á 
alþjóðlegum sýningum gilda auðvitað 
FCI-reglur. Ég fékk samt nett áfall þegar ég 
byrjaði að sýna hundana mína í Kólumbíu. 
Ég var vön því að vera sigursæl á Íslandi, 
auk þess sem hundar frá mér höfðu náð 
gífurlega góðum árangri á sýningum 
erlendis, tveir World-Winnerar, Evrópu-
winnerar og ég veit ekki hvað. Ég ætlaði bara 
að mæta á sýningar, ná mér í titla og sýna 
fólki hvernig ætti að gera þetta. Ekki alveg.

Í sýningarhringnum leið mér eins og 
fíl í postulínsbúð við hliðina á öllum 

atvinnusýnendunum og í keppni í 
tegundahópi voru hundarnir mínir eins 
og druslur við hliðina á öllum yfirmáta 
vel snyrtu hundunum í tegundahópi 9.

Ég hafði snyrt hundana mína eins og 
venja er í Evrópu og fannst þeir ægilega 
fínir svo mér fannst frekar skrítið þegar 
vingjarnlegur náungi sagði mér á bjagaðri 
ensku á að ég skyldi snyrta hundana áður 
en ég færi með þá í sýningarhring!

Í Kólumbíu eru aldrei gefnar skriflegar 
umsagnir og sýningar snúast meira 
um keppni en að vera leiðarljós fyrir 
ræktendur. Þar að auki eru flestir sýnendur 
atvinnumenn og nánast eingöngu í 
höndum karla. Aðalatriðið er að vinna og 
snyrting á hundum er kapítuli út af fyrir sig. 
Kólumbískir sýnendur eru snillingar í að leysa 
„smávægilega galla“ í útliti hunda. Feldur 
er litaður, klipptur og lagfærður með hvers 
kyns efnum. Yorkshire terrier er meira að 
segja litaður ef feldurinn er ekki nægilega 
stálblár á litinn. Neglur eru tússaðar svartar 
ef á þarf að halda og öllum brögðum beitt 
til að hundurinn sé sem glæsilegastur. 
Að mínu mati er ekki lögð nægilega mikil 
áhersla á ræktunarmarkmið, hvorki hjá 
ræktendum, sýnendum né dómurum. 
Allt snýst um „showið“ og ef menn hafa 
séð Westminster, vita þeir hver fyrirmynd 
Kólumbíubúa er. Sem dæmi má nefna 
að tilklipptur schnauzer með mjúkan og 
umfangsmikinn feld er mun sigurstranglegri 

en sá sem hefur rétta feldgerð og minna 
„skraut“. Þá má nefna annað smáatriði sem 
undirstrikar enn frekar bandarísk áhrif. Í 
Kólumbíu er blár litur notaður fyrir fyrsta 
sæti og rauður fyrir annað sæti. Það skiptir 
í sjálfu sér ekki máli en að sjálfsögðu keypti 
ég mér blá sýningaföt! Þá er öldungaflokkur 
eingöngu fyrir hunda sem hafa orðið 
meistarar, sem mér finnst út í hött.

Til að hundur verði kólumbískur meistari 
þarf hann 20 meistarastig og þarf að 
auki að fá tvö svokölluð major-stig. Það 
þýðir að hann þarf að sigra þrjá eða fleiri 
hunda af sinni tegund eða verða oftar en 
tvisvar í verðlaunasæti í tegundarhópi. 
Það er hægara sagt en gert með griffon-
hunda sem eru snyrtir á evrópska vísu.

Ég er til dæmis með íslenska og 
alþjóðlega meistaratík, hún er með 28 
kólumbísk meistarastig, fjöldann allan af 
alþjóðlegum stigum og hefur einu sinni 
verið í verðlaunasæti í tegundahópi. Hún 
er enn ekki orðinn kólumbískur meistari.

Hvernig er andrúmsloftið á sýningum í 
Kólumbíu og er eitthvað sem kom þér 
sérstaklega á óvart ? 

Andrúmsloftið er létt og skemmtilegt. Ég 
hef farið á fjölda sýninga og í Kólumbíu 
sýna eigendur almennt ekki hundana 
sína. Efnilegir hundar eru sendir til 
atvinnusýnenda sem þjálfa þá, snyrta og 
sýna. Undirbúningur fyrir sýningar er mikill 
og einkennist af miklum keppnisanda. 
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Hundar sem ætlaðir eru til sýninga 
eru þjálfaðir stíft frá unga aldri og eru 
meðal annars látnir standa á stólpum 
til að æfa þá í að standa grafkyrrir.

Mér hugnast þetta ekki og því lufsast ég 
með mína druslulegu hunda og næ engum 
árangri. Mér hefur verið bent á að ráða 
mér atvinnusýnanda. Mig langar það bara 

ekki. Ég vil búa með, þjálfa og sýna mína 
hunda sjálf. Fyrir vikið reikna ég ekki með að 
griffon-hundarnir mínir nái framúrskarandi 
árangri á sýningum í Kólumbíu. Ég hef 
hins vegar kynnst fjöldanum öllum af 
mjög skemmtilegu fólki sem er ótrúlega 
vel að sér í þjálfun og sýningu hunda.

Er hefð fyrir að vinna með hunda í Kólumbíu? 

Nei. Almennt trúir fólk því til dæmis að 
blendingar séu bestu varðhundarnir. 
Bara sisona eins og Guð gerði þá og 
óþjálfaðir. Ég bý sjálf í nágrenni við slíka 
hunda og get staðfest að svo er ekki. Jú, 
þeir gelta raunar. Allan sólarhringinn. 

Hvernig er að ferðast með hundana 
milli landa? Er gæludýravegabréf? 

Það er lítið mál að ferðast milli 
landa ef vottorð um bólusetningar og 
sníkjudýrameðferð er í lagi. Í Suður-Ameríku 
er gæludýravegabréf ekki notað, heldur bara 
yfirlýsing og vottorð dýralæknis. Yfirvöld, 
sem eru sambærileg við MAST hafa skýrar 
reglur um innflutning dýra. Ég hef flutt inn 
fjóra hunda og án vandræða. Auk þess hef 
ég farið með hund milli Bandaríkjanna og 
Kólumbíu án vandræða. Ekki er farið fram 

á neina einangrun og ég hef farið beint 
heim með dýrin mín. Ef bólusetningar 
og sníkjudýrameðferð er í lagi, er ekkert 
mál að fara milli landa með hundana.

Ég spurðist fyrir og veit því að ef ég kæmi 
til dæmis með ungan hvolp til landsins, sem 
ekki væri fullbólusettur, þyrfti ég að hafa 
hann í heimaeinangrun í mánuð. Fyrir það 
þyrfti ég að greiða um 30 þúsund krónur 
og eftirlitsmenn kæmu heim til mín til að 
ganga úr skugga um að önnur dýr væru 
ekki í samskiptum við innflutta dýrið.

Stórbrotið og fjölbreytt lífríki í 
Kólumbíu nýtur verndar yfirvalda og 
háar fjársektir liggja til dæmis við því að 
halda stóra páfagauka eða önnur dýr 
sem tilheyra villtu dýraríkinu. Kólumbísk 
yfirvöld fara samt ekki fram úr sér í 
þessum málum eins og Íslendingar.

Sámur þakkar Brynju kærlega fyrir spjallið 
og fyrir að leyfa lesendum Sáms að fá 
smá innsýn inn í líf hennar með hundum í 
framandi landi! Við óskum henni alls hins 
besta! 

Viðtal við 
svövu 
arnórsDóttur 
í noregi 

Svava Arnórsdóttir er 35 ára einstæð móðir sem býr í 
Noregi ásamt 14 ára dóttur sinni, henni Hugrúnu Svövu. 
Þær búa í bænum Torvastad sem er rétt hjá Haugasund 
á suðvesturströnd Noregs. Í Noregi hafa þær mæðgur 
búið síðan árið 2014. Nokkrum árum áður hafði góð 
vinkona Svövu, Birgitta, flutt til Noregs og stakk upp á að 
þær stöllur ættu að opna hundasnyrtistofu saman þar 
sem mikil þörf væri á hundasnyrtum á svæðinu. 
„Við Birgitta Birgisdóttir opnuðum hundasnyrtistofuna 
Ice Groomers á Karmøy þar sem við erum einnig með 
gæludýrabúð. Áður en ég flutti út hafði Birgitta nefnt 
það við mig að ég ætti bara að skella mér út til Noregs 
þar sem það voru atvinnutækifæri í boði í okkar bransa. 
Eftir nokkra umhugsun ákvað ég bara að slá til og prófa 
eitthvað nýtt. Okkur hefur liðið mjög vel hér“. 

„líFsstíll, ekki áHUgamál“

Á sýningu í Kólumbíu

NORDW-19 Elsto 
Winnie The Pooh  
BOB Crufts 2020
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myNDIR: SVAVA ARNóRSDóttIR 

Hundarnir eru lífið 

 „Þetta er meira lífsstíll hjá mér heldur en 
áhugamál. Lífið snýst um hundasnyrtingu, 
hundasýningar og svo er ég aðeins að búa 
til sýningartauma og slaufur. Við deilum 
heimili okkar með nokkrum hundum af 
mismunandi tegundum. Við erum með 
þrjá afghan hunda, þær „Pumpkin“ NUCH 
DKCH Nightmare Before Christmas og 
„Pinkie“ NUCH DKCH DKJCH DJW-18 
CPHJW-18, papillon hundinn „Trölla“ NUCH 
Hálsakots P.S. I Love You, maltese tíkurnar 
„Secret“ NUCH JWW-14 Íslandssilfur In 
Loving Memory og „Vallý“ NUCH Icelandic 
Silver, og fimm mánaða pjakkinn „Úlfar“ 
Silver Glow’s Alcide Hevreaux . Við eigum 
líka köttinn S. Svo er ég líka með einn 
maltese gest í augnablikinu hann heitir 
„Jagger“ Diamond Gemini So In Love. 

20 ára gamall draumur rættist á Crufts 

Svava á líka toy poodle rakka í sameign 
með Elsu Storesund sem heitir „Winnie“ 
NORDW Elsto Winnie The Pooh sem hefur 
unnið margoft BIS og grúbbur ásamt því 
að vera stigahæsti toy poodle Noregs í 
fyrra. „Hann gerði sér lítið fyrir og vann 
BOB á Crufts 2020. Þar með rættist 20 
ára gamall draumur minn um að sýna 
hund til besta hunds tegundar á Crufts. 
Elsa hefur verið minn mentor í afghan 
hundunum en hún hefur ræktað hunda 
í tæplega 40 ár, poodle og afghan“. 

Upphafið voru cavalier og labrador hundar í 
æsku 

„Ég er alin upp með cavalier og labrador. 
Móðir mín, Halldóra Friðriksdóttir, er ein 
af fyrstu ræktendum af cavalier á Íslandi. 
Báðar þessar tegundir eru líkar að því leyti 
að þeim er vel við alla, hvort sem það er 
fjölskyldan eða ókunnugir. Auðþjálfaðir 
hundar sem sækja í að vera með og vinna 
með eigandanum sínum. Í dag á ég hunda af 
þrem hundategundum. Afghan er andstæða 
þeirra hunda sem ég ólst upp með, þeir 
eru mjög sjálfstæðir og krefjandi tegund. 
Þetta er ein af elstu hundategundum 
í heimi, útlit þeirra og geðslag er jafn 
framandi og fjarrænt og það er heillandi“. 

fékk ættbókina í jólagjöf 

„Trölli papillon hundur var ekki planaður 
sem viðbót í fjölskylduna, hann átti 
eingöngu að vera í pössun í 10 daga með 
poodle hundinum „Chandler“, Kudos 
Gagarin á meðan Ásta María fór til Sviss 
á heimssýnguna 2012. Á þessum tíma 
var ég hundlaus og þegar Ásta kom heim 
spurði hún hvort ég hefði áhuga á að 
sýna Trölla á sýningunni 2 vikum seinna. 
Ég hélt það nú, svo Trölli var hjá mér 
fram að sýningu. Hvernig honum gekk á 
sýningunni man ég ekki en hann kom með 
mér heim eftir sýninguna og hefur verið 

minn síðan. Tveimur árum síðar fékk ég 
svo ættbókina í jólagjöf frá Ástu Maríu“. 

Heillandi maltese hundar

„Maltese hundar hafa alla tíð heillað mig og 
var ég svo heppin að fá að sýna fyrir Vallý, 
Valgerði Ingu Hauksdóttur í nokkur ár. 

Vallý var í sérflokki þegar kom að maltese, 
þekking hennar á ættum sem og metnaður 
við feldhirðu var aðdáunarverður. Vallý 
veiktist því miður af krabbameini og 
tapaði hetjulegri baráttu árið 2013. Hún 
tók af mér loforð um að ég skyldi sjá um 
hundana hennar þegar sá dagur kæmi. 
Hennar stærsti draumur var að eignast 
World Winner. Síðustu mánuðina fyrir 
andlát Vallýjar var fluttur inn rakki frá Ítalíu 
sem að Vallý vildi para tíkina sína við. Vallý 
lést áður en þetta varð að veruleika en 
haustið eftir fæddist ein tík sem fékk nafnið 
Íslandssilfur In Loving Memory. Á sinni fyrstu 
sýningu erlendis sem var heimssýningin í 
Helskinki árið 2014 var „Secret“að keppa 
í ungliðaflokki, met skráning í flokknum 
eða 22 tíkur. Hið ómögulega gerðist og 
Secret vann flokkinn sinn og var þar með 
ungliðaheimsmeistari 2014 eða JWW14. 
Ég og fleiri erum viss um að Vallý okkar var 
með okkur á þessum degi og voru ófá tárin 
sem runnu þann daginn niður kinnarnar“. 

Öflugt og gott starf í NKK

„Ég er meðlimur í Norska 
Hundaræktarfélaginu, Norsk Kennel 
Klubb, norska maltese klúbbnum og 
svo tveimur svæðaklúbbum. Hugrún 

dóttir mín er meðlimur í NKKU, norsku 
ungmennadeildinni. Móttökurnar þegar 
við vorum að byrja voru misjafnar en 
oftast mjög góðar. Við tökum mestan 
þátt í starfi svæðaklúbbanna, og þá 
aðallega sýningaþjálfunum. Þar erum 
við bæði sem þjálfarar og þátttakendur. 
Einnig hef ég haldið námskeið 
varðandi feldhirðu fyrir klúbbana. 

Sækja um 30 sýningar á ári 

„Það sem er ólíkt við að búa hér og heima 
er að hér getum við sótt mun fleiri sýningar 
en heima á litla Íslandi. Við mæðgur sýnum 
á u.þ.b. 30 sýningum á ári. Við förum á 

Hugrún Svava að sýna NUCH DKCH 
Nightmare Before Christmas Pumpkin 
BOB, BIG-1 og BIS-4

NUCH Hálsakots P.S. I Love You
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flestar þær sýningar sem eru í um 3 tíma 
fjarlægð aðra leið. Við förum einnig á flestar 
NKK sýningar, sem eru einu sýningarnar 
með cacib og nordic stig, sem og „stór” 
stig sem er eingöngu hægt að fá á NKK 
sýningu og á einni sérsýningu á ári. Á NKK 
sýningunum eru einnig ungra sýnenda 
keppnirnar. Þar er hægt að vinna sér inn 
þátttökurétt á Noregsmeistaramótið í 
ungum sýnendum þar sem sigurvegarinn 
fer á Crufts, 2.sæti á World Dog Show og 
3. sæti fer á Euro Dog Show. Hugrún varð 
í fyrra annar stigahæsti ungi sýnandinn í 
yngri flokki með 533 stig, 4 stigum á eftir 
fyrsta sæti svo það munaði ekki miklu“. 

Skemmtilegt að sækja sýningar í öðrum 
löndum 

„Við ferðumst á flestar af stóru winner 
sýningarnar: Stora Stockholm, Dansk 
Winner, Helsinki og Vottaja Winner, Norsk 
Winner, World Dog Show, Euro Dog Show 
og Crufts. Ég er aðallega að sýna fyrir 
mig og mína, Birgittu og Elsu. Einnig hef 
ég verið að sýna fyrir jack russell terrier 
ræktandann Mariu Huseby hjá Hunter 
Hawk ræktuninni með góðum árangri“. 

Stórglæsilegar sýningar á Íslandi 

„Sýningarnar heima á Íslandi eru glæsilegar 
og vel skipulagðar. Þær eru alveg á sama 

leveli og margar stærri sýningar erlendis, 
minni sýningarnar eru einfaldari. Íslendingar 
hafa það gott, það er alltaf stutt að keyra á 
sýningu, þó að þú keyrir frá Egilsstöðum. 

Aðalmunurinn á kostnaði heima á Íslandi 
og erlendis er kostnaðurinn við sýningar. 
Þú sækir fleiri sýningar og þar af leiðand er 
meiri kostnaður. Ferða – og hótelkostnaður 
er töluverður, og skráning í unga sýnendur 
er einnig dýr. Fyrstu 2 árin skráði ég alla 
hundana á allar sýningar sem hægt var 
að keyra á fram og til baka á einni helgi. 

frelsið það skemmtilegasta 

„Það skemmtilegasta við að búa erlendis 
með hunda er frelsið, frelsi i ræktun, að 
þurfa ekki að kaupa alla rakka sem þú vilt 
nota í ræktun, að geta valið úr sýningum 
og dómurum, möguleikinn á að setja 
markmiðið hærra. Mér finnst mjög gaman 
að koma til Íslands og ég reyni þá að vinna á 
sýningum félagsins. En ég er að njóta þessa 
tímabils í lífi mínu eins og það er í dag og 
ég tek eitt skref í einu og nýt þess í botn“. 

Við óskum Svövu alls hins besta í Noregi og 
þökkum henni fyrir spjallið! 

Með 3 kynslóðir, móðir dóttir og amma. 

NUCH DKCH DKJCH DJV-18 KBHJV-18 
Wingardium Leviosa  

BOB undir Espen Engh

NORDW19 Elsto Winnie The Pooh  
BOB Crufts 2020 undir Jeff Horswell. 

Silver Glow’s Alcide Hevreaux 3. mánaða.
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elDri flokkur 
Stigahæsti sýnandi ársins í eldri 
flokki var að þessu sinni Stefanía 
Stella Baldursdóttir og var hún 
fulltrúi Íslands á Crufts árið 2020 og 
var í landsliði Íslands sem keppti á 
Nordic Winner árið 2019. Stefanía 
Stella sigraði eina keppni í ár og 
hafnaði tvisvar sinnum í öðru sæti. 
Á árinu sýndi hún long haired 
dachshund, afghan hound og pug. 

Stella hefur verið viðloðandi 
hundaheiminn í þó nokkur ár og 
hefur uppskorið margt á sínum 
ferli sem ungur sýnandi. Hún var 
einnig í landsliðinu í fyrra ásamt 
því að hafa tekið þátt og gengið 
vel á ýmsum sýningum erlendis.

 Við óskum Stefaníu Stellu til 
hamingju með árangurinn og góðs 
gengis í framtíðinni!

yngri flokkur 
Stigahæsti sýnandi ársins í yngri flokki var 
Eyrún Eva Guðjónsdóttir.  
Eyrún bar tvisvar sinnum sigur úr býtum 
árið 2019 og hafnaði einu sinni í öðru 
sæti. Eyrún sýndi hund af tegundinni 
cavalier king charles spaniel í ár. 

Eyrún Eva er tiltölulega nýleg í 
hundaheiminum en hefur náð framúrskarandi 
árangri á þessum stutta tíma. 

Til hamingju Eyrún Eva og gangi þér sem allra 
best í framtíðinni!

stigahæstu ungu sýnenDur ársins 2019 
tExtI: HAfDÍS JóNA ÞóRARINSDóttIR 
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VIðtAL: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
MyNDIR: MaK DODaN

Valdir þú Chili sjálf sem hvolp? 

Þegar að Chili var í kringum 8 vikna þá fékk ég af honum myndir 
og myndbönd. Mér leist mjög vel á hann út frá því að dæma. Í 
samráði við ræktandann, ákvað ég að taka hann. Ég komst aldrei út 
til Hollands að skoða hann, en treysti ræktandanum algjörlega fyrir 
því að þetta væri gott eintak og góður fulltrúi tegundarinnar til að 
verða sá fyrsti á Íslandi. Þegar ég sendi ræktandanum skilaboð til að 
byrja með, þá kynnti ég mig og sagði henni frá mér. Fyrst um sinn þá 
vissi hún ekki hvort hún gæti selt mér hvolp í nánustu framtíð, þar 
sem maður veit aldrei hvenær eða hvort maður fái efnilega hunda til 
að senda til annars lands. Hún vildi að sá fyrsti á Íslandi yrði alvöru 
hundur. Í kringum hálfu ári seinna þá vakna ég upp við skilaboð 
frá henni að hún væri með efnilegan rakka sem ég mætti fá ef ég 
vildi. Síðan var spjallað vel og lengi áður en ákvörðun var tekin.

Sástu gæðin strax eða komu þau fram síðar?

Ég sá strax frá byrjun að þetta væri mjög lofandi rakki með 
frábæra skapgerð og það var allt á réttum stað. Ég vissi að rakkar 
af þessari tegund taka oft lengri tíma til að taka út fullan þroska. 
Hann var virkilega fallegur hvolpur og ungur hundur, en var frekar 
lengi á þessum gelgju aldri. Hann var mjög fallegur í kringum 
3-4 ára, en að mínu mati er hann búinn að vera í sínu besta 
formi frá sirka fimm ára aldri og til dagsins í dag. Hann er enn 
jafn heillandi karakter og hann var fyrst þegar ég fékk hann. 

Hvað þarf til að halda honum í góðu sýningarformi? 

Tegundin er með strýhærðan feld í þremur lögum og þarf þess 
vegna reglulegt viðhald og reytingu. Við reytum búk og fætur á 
3-4 vikna fresti til að halda feldinum í réttu ásigkomulagi og halda 
við gæðum feldsins. Fætur og skegg baða ég eftir þörfum en reyni 
að láta það vera að baða bakið til að halda þessari strýhærðu 
áferð. Chili og „systur“ hans tvær eru mjög orkumikil og finnst 
þeim æðislegt að fá góða hreyfingu og elska að vera úti. 

Við tökum taumgöngu á hverjum degi, en þess á milli förum við 
einnig í lausahlaup, fjallgöngur og á vorin og sumrin þá hjólum við. 

Hafa foreldrar hundsins unnið mikið á sýningum erlendis? 

Pabbi hans, Soletrader Bjorn Borg, er einn sigursælasti hundur 
sinnar tegundar í Evrópu og hefur unnið til fjölda verðlauna, 
enda einn sá fallegasti sem ég hef séð. Mamma hans er virkilega 
falleg líka og gekk vel á þeim sýningum sem hún fór á.

Hver finnst þér stærsti kosturinn við hundinn? 

Það er svo ótrúlega margt sem heillar mig við Chili, en hans stærsti 
kostur er klárlega þessi einstaki karakter sem hann býr yfir. Hann 
er ótrúlega skemmtilegur, klár og góður heimilishundur, auk 
þess að vera stjarna á sýningargólfinu. Það er auðvelt að kenna 
honum nýja hluti og fara með hann hvert sem er, honum finnst 
alveg ótrúlega gaman að vera með manni og læra eitthvað nýtt. 

Hvað stóð upp úr hjá ykkur á árinu og hvað er næst á dagskrá hjá ykkur? 

Hjá okkur Chili og teyminu stóð klárlega upp úr tvöfalda sýningin 
í ágúst. Chili varð þar besti hundur sýningar fyrri daginn og annar 
besti hundur sýningar seinni daginn. Maybe kærasta Chilis varð 
besti ungliði sýningar báða dagana. Í lok árs kom það síðan í ljós að 
Chili endaði sem stigahæsti hundur ársins í annað skipti á þremur 
árum og verð ég að telja það einstakan árangur þó ég segi sjálf 
frá. Á árinu stækkaði pbgv- fjölskyldan síðan um tvo meðlimi. 
Tvær tíkur komu inn í líf okkar, fyrst Maybe og svo Mavis- Chili til 
mikillar gleði. Þær eru hálfsystur og eru báðar alveg einstakar. Það 
verður ótrúlega spennandi að fylgjast með þeim systrum enda 
báðar virkilega skemmtilegar og smella vel inn í fjölskylduna.

Hvaða markmið setjið þið ykkur á þessu ári?

Markmið þessa árs er klárlega að halda áfram að vera dugleg og 
hafa gaman af lífinu með þessa þrjá gleðigjafa. Ég hafði hugsað mér 
að leyfa systrunum að njóta sín í hringnum og gefa Chili pásu frá 
sýningum þetta árið og koma síðan sterk inn með hann sem öldung 
2021. Síðan er markmiðið að para Maybe og Chili, þannig að það 
er heldur betur spennandi og ég krossa fingur að allt gangi vel.

Hvernig er að vera með þrjá hunda á heimilinu? 

Það er ekkert rosa mikill munur frá því að vera með tvo hunda. 
Þau eru öll dugleg að leika sér saman og halda hvort öðru 
uppteknu. Öll þrjú eru nautsterk, þannig stærsti munurinn er 
kannski sá að fara með þau öll í göngutúr saman en það reddast 
alltaf. Oft fæ ég karlinn eða vinkonu með til að létta aðeins 
á, eða bara skipti þeim niður og fer tvo göngutúra. Þau eru 
ótrúlega góðir heimilishundar, þannig að á meðan þau fá nóg af 
heilaleikfimi, hreyfingu og fá að njóta sín, þá eru þau bara eins 
og draumur heima fyrir. En það er alltaf nóg stuð á heimilinu.

Hvenær má reikna með fyrsta gotinu í tegundinni? 

Stefnt er að því að para Maybe og Chili næst þegar Maybe 
lóðar sem verður líklega seinnipart sumars eða seinna á 
árinu. Tíkurnar í þessari tegund lóða oft bara einu sinni á ári 
með 8-12 mánaða millibili, þannig ómögulegt er að segja 
hvenær hún mun lóða næst. En ég vona að allt gangi vel og 
ég verði svo heppin að fá að vera með got á þessu ári.

Sámur óskar Chili og Karenu innilega til hamingju með glæsilegan 
árangur og velfarnaðar í sínum verkefnum.

stigahæsti hunDur ársins 2019 á sýningum 
isw-17 isw-19 C i e  nordiCCH issHCH nlm rw-14-15-16-17-18-19 
red HoT CHili van Tum-Tum‘s vriendJes „CHili“

isW-17 isW-19 C.i.E. NOrDiCCh isshCh NLM rW-14-15-16-17-18-19 red Hot Chili Van tum-tum‘s Vriendjes 
eða Chili eins og hann er alltaf kallaður er sjö ára gamall af tegundinni petit basset griffon vendeen. 
Eigandi hans og sýnandi er Karen Ösp Guðbjartsdóttir. Chili kemur frá Van tum-tum´s Vriendjes 
ræktuninni í Hollandi. Hann hefur verið einkar sigursæll í sýningarhringnum og iðulega verið í efstu 
sætunum um stigahæsta hund ársins á sýningum HrFÍ. 

ISW-17 ISW-19 C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM RW-14-15-16-17-18-19 
Red Hot Chili Van Tum-Tum‘s Vriendjes ,,Chili”
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myNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN oG úR EINKASAfNI 

Þau heiðurshjón Auði Valgeirsdóttur 
og Sigurgeir Þráin Jónsson þarf vart að 
kynna fyrir félagsmönnum HRFÍ. Þeim 
hefur vegnað afar vel í ræktun sinni á 
tíbet spaniel hundum og hafa hundar úr 
þeirra eigu og ræktun raðað sér ítrekað 
í efstu sæti í úrslitum sýninga og er 
Auður iðulega á meðal efstu ræktenda 
ársins yfir stigahæstu ræktendur HRFÍ. 
Vert er að minna lesendur á að í síðasta 
tölublaði Sáms, 2.tbl.52.árg.desember 
2019 birtist ítarlegt viðtal við Auði sem 
er aðgengilegt á heimasíðu HRFÍ. (http://
www.hrfi.is/uploads/2/2/3/3/22333014/
samur-des-2019-netutgafa.pdf)

Fjölskyldan stendur þétt við bakið á 
þeim hjónum í ræktuninni og á sýningum, 
barnabörnin hafa smitast af áhuganum 
og eru farin að láta til sín taka í ungum 
sýnendum sem og að sýna bæði fyrir ömmu 
og afa sem og aðra ræktendur með aðrar 
tegundir. Auður Sif, dóttir þeirra hjóna, 
aðstoðar foreldra sína með feldhirðu og sýnir 
hunda þeirra listavel. Traustir vinir koma 
líka sterkir inn og aðstoða eftir þörfum. 

Auður segir að það hafi verið ást við 
fyrstu sýn þegar hún sá tíbet spaniel með 
eigin augum í fyrsta sinn og vissi um leið 
að þessa tegund yrði hún að eignast. Árið 
1994 fluttu þau hjón inn sína fyrstu tík, hana 
Fjólu, ISCh Nalina´s Morchella De‘Adonis frá 

Svíþjóð og ekki minnkaði ástin á tegundinni 
með komu hennar. Hún hefur ávallt sett sér 
það markmið í ræktun að para ekki saman 
tík og rakka nema hún sjálf geti hugsað sér 
að eiga hvolp undan þeim. Tegundin sé 
erfið í ræktun og það sem Auði hefur þótt 
erfiðast er að rækta hinn fullkomna haus 
sem þarf að vera með passlega langt trýni 
og vel mótaðan kjálka og höku, án þess að 
undirbitið verði of mikið. Það þarf líka að 
hugsa um búkinn því hundurinn þarf að vera 
rétt byggður til að geta hreyft sig fallega. 
Skapið er líka gríðarlega mikilvægt og Auður 
hefur lagt mikla áherslu á það í sinni ræktun.

 Fyrir nýja ræktendur sem eru að 
taka sín fyrstu skref vill Auður segja að 
númer eitt, tvö og þrjú sé að fræðast um 

tegundina sína og þá erfðagalla sem sé í 
henni. Að sækja námskeið og fyrirlestra 
um ræktun, hreyfingar og byggingu 
hunda og fá ráð hjá reynsluboltum. Það 
sé afar mikilvægt að ræktendur geti 
horft á sína hunda með gagnrýnum 
augum og skoðað galla þeirra og kosti. 

Að mati Auðar er ræktun viss tilraun, 
það sé ómögulegt að segja með vissu hvað 
kemur út úr pakkanum. „Það er alltaf hægt 
að bæta sig, reyna að gera betur og læra af 
reynslunni, hún kennir manni ansi margt“. 

Við látum þetta vera lokaorðin að sinni 
og óskum Auði, Sigurgeir og allri Tíbráar 
Tinda fjölskyldunni hjartanlega til 
hamingju með stórglæsilegan árangur. 

stigahæsti ræktanDi hrfí 2019 

sTigaHæsTi rækTandi ársins 2019 eru auður valgeirsdóTTir og sigurgeir þráinn 
Jónsson sem rækTa TíbeT sPaniel Hunda undir rækTunarnafninu Tíbráar Tinda  

Auður og Sigurgeir. 
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afrekshunDur ársins 2019
Hagalíns one love 
Afrekshundur HRFÍ 2019 heitir Hagalíns One Love í ættbók en gegnir nafninu Emma 
dagsdaglega. Emma er 5 ára gömul af tegundinni boxer og býr í Hveragerði hjá 
Jórunni Dögg Stefánsdóttur og fjórum börnum. Ræktandi Emmu er Unnur Hagalín.

Tilnefninguna hlýtur Emma vegna stuðnings hennar við hluta barnanna 
á heimilinu en þau glíma við heilkennið Kabuki. Emma hefur verið yngstu 
dótturinni á heimilinu ómetanleg hjálp og fjölskyldunni allri mikill stuðningur. 
Fjölskyldan metur Emmu afar mikils og þykir óendanlega vænt um hana. 

Við óskum Emmu, fjölskyldu hennar og ræktanda innilega til hamingju með 
tilnefninguna Afrekshundur ársins 2019.

ÞjónustuhunDur ársins 2019
arnarsTaða skugga baldur 
Þjónustuhundur HRFÍ 2019 heitir Arnarstaða Skugga Baldur í ættbók 
en er kallaður Skuggi. Skuggi er 8 ára einkar mannelskur íslenskur 
fjárhundur. Eigandi hans heitir Brynhildur Bjarnadóttir og ræktandi 
hans er einn af heiðursfélögum HRFÍ Guðríður Þ. Valgeirsdóttir.

Tilnefninguna hlýtur Skuggi vegna starfa sinna sem heimsóknarvinur á vegum 
Rauđa Kross Íslands, en hann og eigandi hans Brynhildur, heimsækja Hrafnistu í 
hverri viku og hafa gert í langan tíma. Skugga er ávallt fagnađ líkt og þjóđhöfđingja 
og hans alltaf beđiđ međ mikilli eftirvæntingu. Hann eins og allir Rauđa Kross 
hundarnir eru afar félagslega mikilvægir í lífi fjölda fólks í hverri viku. 

Þađ hefur gefiđ Brynhildi og Skugga mikiđ ađ taka þátt í verkefninu 
Heimsóknarvinur međ hund á vegum Rauđa Krossins og hvetur Brynhildur fleiri til 
að íhuga það að gerast heimsóknarvinir en þörfin er mikil að sögn Brynhildar. 

Við óskum Brynhildi, Skugga og ræktanda hans innilega til hamingju með 
tilnefninguna Þjónustuhundur ársins 2019. 

stigahæsti ölDungur á sýningum 2019 
C i b  isveTCH nordiCCH isCH rw-13-14-19  
Tíbráar Tinda Prayer wHeel sPinner „rÚbín“ 
VIðtAL: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN oG AUðUR VALGEIRSDóttIR 

Tibetan spaniel hundurinn Rúbín var stigahæsti öldungur á sýningum félagsins 
árið 2019. Rúbín er 11 ára gamall og í toppformi. Hann hefur nú sagt skilið við 
sýningarhringinn en hann hefur átt glæstan feril í gegnum tíðina. Eigandi hans er 
Kolbrún Jónsdóttir og ræktandi hans er Auður Valgeirsdóttir hjá Tíbráar Tinda ræktun.

Auður Sif Sigurgeirsdóttir hefur þjálfað og sýnt Rúbín 
alveg frá því hann hóf sinn feril sem hvolpur. 

„Ég var svo heppin að fá að þjálfa og sýna Rúbín alveg frá byrjun og strax þegar 
hann var hvolpur vissi ég að hann yrði stjarna. Hann var alltaf svo öruggur með sig og 
viljugur að læra. Hann var líka notaður í unga sýnendur og var frábær með krökkum 
og unglingum, enda með yndislegt og traust skap. Á sýningum þurfti ég aldrei að 
hafa áhyggjur af því að honum myndi allt í einu leiðast þetta eða færi að haga sér á 
óæskilegan hátt. Frammistaða hans í hringnum var alltaf óaðfinnanleg, hvort sem 
hann sigraði eða ekki, og það var hrein unun og mikill heiður að fá að sýna hann. 
Rúbín hafði verið í topp-sætunum sem stigahæsti öldungur ársins þau ár sem hann 
var sýndur í öldungaflokki og þegar allt leit út fyrir að hann yrði stigahæsti öldungur 
ársins 2019 ákváðum við Kolbrún, eigandi hans, að enda á toppnum. Í raun hefði hann 
alveg verið til í að sýna sig í mörg ár í viðbót en í staðinn reynum við að hittast reglulega 
og rifja upp sýningartaktana sem hann er svo sannarlega ekki búinn að gleyma!

Sámur óskar eiganda, sýnanda og ræktanda Rúbíns innilega til hamingju með 
stórglæsilegan árangur og óskar Rúbín alls hins besta! 
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stigahæsti hlýðni hunDur ársins 2019 
abbadís 
Annað árið í röð er Abbadís stigahæsti hundurinn í hlýðniprófum. Abbadís 
er í eigu Þórhildar Bjartmarz og hafa þær náð stórkostlegum árangri saman 
í vinnu. Hundar hafa ávallt verið stór hluti af lífi Þórhildar, ekki bara hennar 
eigin heldur líka annarra sem hún fær til sín í Hundaskólann Hundalíf. 

Abbadís er fædd í janúar 2017 og kemur frá Svani Guðmundssyni bónda í Dalsmynni 
á Snæfellsnesi. Það var tilviljun að Abbadís hafnaði hjá Þórhildi, en hún hafði hug á 
að bæta við sig border collie hvolpi sem voru ekki í boði á þessum tímapunkti. Hún 
datt í lukkupottinn og samkvæmt Þórhildi er Abbadís bæði krefjandi og heillandi 
vinnuþjarkur sem frábært er að vinna með og lifa lífinu. Þórhildur hefur þjálfað alla 
sína hunda í hlýðni og spori sem henni finnst bæði skemmtilegt og mjög mikilvægt. 
Abbadís var erfiður hvolpur að mörgu leyti og reyndi á þolrifin og á stundum var 
eigandinn við það að gefast upp á henni. Hún hafði þó það sem Þórhildur var að leita 
eftir, efni í góðan vinnuhund þannig að hún gafst ekki upp. Mikil vinna hefur verið lögð í 
þjálfun á tíkinni og Abba var ekki orðin tveggja ára þegar þær stöllur voru komnar með 
framúrskarandi árangur í Spori 1,2 og 3, sem og Bronsmerki, Hlýðni I, Hlýðni II og nú 
Hlýðni III og þar með náð Hlýðnimeistaratitili. Abba er fyrsti hundurinn á Íslandi til að 
hljóta þann titil. Undanfarið hefur Þórhildur einnig verið að þjálfa Öbbu í rallýhlýðni.

Abba er mjög gott dæmi um framúrskarandi vinnuhund sem getur 
tekið þátt í starfi félagsins þrátt fyrir að vera ekki ættbókarfærð. 

Sámur óskar Þórhildi innilega til hamingju með framúrskarandi árangur! 

sporahunDur ársins 2019
 isTrCH ob-ii ob-i forynJu aska
VIðtAL: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: HILDUR SIf PÁLSDóttIR 

Aska er 3 ára gömul schafer tík og kemur úr fyrsta gotinu hjá Forynju 
ræktun. Hún er undan CIB ISCh RW-15 -16 Juwika Fitness og OB-II OB-I 
Vonziu‘s Asynja. Eigandi hennar og ræktandi er Hildur Sif Pálsdóttir. 

„Ég byrjaði að spora með Ösku þegar hún hefur verið um sex eða sjö mánaða gömul og 
tók hún þátt í fyrsta sporaprófinu þegar hún var ný orðin níu mánaða, lauk hún þá Spori 
1 með 100 stigum eða fullu húsi stiga. Þegar hún var 1 árs lauk hún síðan Spori II og 2 ára 
kláraði hún Spor III og verður Íslenskur Sporameistari (ISTrCh). Aska var strax mjög efnileg 
í spori og hlýðni reyndar líka enda er mjög góður vinnuvilji í henni og mjög skemmtilegt að 
vinna með hana. Þegar ég byrjaði að spora með hana þá æfði ég töluvert oftar með styttri 
spor en í dag þá æfi ég hana ekki eins reglulega en sporin eru töluvert lengri og erfiðari. 

Spor er einstaklega skemmtilegt sport fyrir hunda og menn sem allir ættu 
að prófa. Þjálfunin byggist á því að hundurinn lærir að nota lyktarskyn sitt 
til að leita uppi slóð eftir manneskju. Hundurinn starfar sjálfstætt og leiðir 
leiðbeinanda sinn réttan veg eftir slóð sem þegar hefur verið lögð“. 

Sámur óskar Hildi og Ösku innilega til hamingju með frábæran árangur og óskum þeim 
góðs gengis í sínum verkefnum! 

stigahæsti hunDur tegunDahóps 7  
(samanlagður sýninga- og veiðiprófaárangur)
rJÚPnasels rán 
Eigandi: Eyþór Þórðarson. Ræktandi: Þorsteinn Friðriksson. 
Rjúpnasels Rán er stigahæsti hundur tegundahóps 7 þegar lögð eru saman stig fyrir 
árangur á sýningum og veiðiprófum. Hún er 7 ára gömul og af tegundinni enskur setter. 

Henni hefur gengið afar vel á veiðiprófum og sýnt eiginleika sína glimrandi vel. 

Sámur óskar eiganda og ræktanda innilega til hamingju með árangurinn! 
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Winter Wonderland 23. - 24. nóvember

BEsti HuNDur sýNiNGar 1. sæti
Laufeyjar Álfgrímur 
Íslenskur fjárhundur

Eigandi og ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir

BEsti HuNDur sýNiNGar 2. sæti 
Ghazi von Nordsee Sturm

German shepherd dog, snögghærður
Eigendur: Íris Hlín Bjarnadóttir og Theodór Bjarnason

Ræktandi: J. Pescier

BEsti HuNDur sýNiNGar 3. sæti
Wonder Gold Atlas 
Golden Retriever

Eigandi: Helena Jónsdóttir 
Ræktandi: Þórdís Bragadóttir

BEsti HuNDur sýNiNGar 4. sæti 
ISCh ISJCh NORDICCh Tíbráar Tinda Mudita

Tibetan Spaniel
Eigandi og ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

BEsti ÖLDuNGur sýNiNGar 1. sæti
C.I.B. ISCh NORDICCh ISVetCh Tíbráar Tinda Prayer 

Wheel Spinner
Tibetan Spaniel

Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir 

BEsti uNGLiði sýNiNGar 1. sæti
Eldþoku Súld

Whippet
Eigandi: Berglind Ósk Sigurðardóttir

Ræktandi: Selma Olsen

BEsti HVOLpur Fyrri DaGs 1. sæti
Majik You Are My Sunshine

Golden Retriever
Ræktandi: Riitta Lisa Lehtonen

BEsti HVOLpur sEiNNi DaGs 1. sæti
Atlas

Shih Tzu 
Eigendur: Jenný Olga Eggertsdóttir og Gunnar Þór 

Þórmarsson
Ræktendur: Súsanna Antonsdóttir og Soffía Kwaszenko

BEsta uNGViði Fyrra DaGs 1. sæti
IsHruna Svala

Australian Shepherd
Eigandi og ræktandi: Guðríður Eva Þórarinsdóttir
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BEsta uNGViði sEiNNi DaGs 1. sæti 
Tia Oroka Skýr 

Coton De Tulear
Eigandi og ræktandi: Sigríður Margrét Jónsdóttir

BEsti ræKtuNarHópur Fyrri DaGs 1. sæti
Æsku – American Cocker Spaniel

BEsti ræKtuNarHópur sEiNNi DaGs 1. sæti
Bjarkeyjar – Boxer

BEsti aFKVæMaHópur Fyrri DaGs 1. sæti
C.I.B ISCh Cockergold So U Think U Can Dance 

– English Cocker Spaniel

BEsti aFKVæMaHópur sEiNNi DaGs 1. sæti
ISCh Hagalíns One Reason – Boxer

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 2
C.I.B. ISCh ISJCh Svartwalds One of a Kind 

Dvergschnauzer, pipar/salt
Eigandi: Þórey S. Þórisdóttir

Ræktandi: María Björg Tamimi

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 3 
Bokellas Jubilant In January

Yorkshire Terrier
Ræktandi: Siv Ögren, Helene Fridh

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 4 OG 6 
C.I.E. NORDICCh ISCh Red Hot Chili V. Tum-Tums 

Vriendjes
Petit Basset Griffon Vendeen

Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 7
C.I.E. ISCh Loki 

Hungarian Short-haired Vizsla 
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 10 
ISCh Eldþoku Svala

Whippet
Ræktandi: Selma Olsen

a
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VIðtAL: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: ÁGúSt ÁGúStSSoN

Hver er forsaga þess að hundurinn varð þinn?

Þannig var að bróðir minn sem hafði 
fylgst með mér taka fyrstu skrefin sem 
hundaeigandi þegar ég fékk cavalier tíkina 
mína hana Fríðu, ákvað sjálfur að tímabært 
væri að finna sér og fjölskyldunni fjórfættan 
félaga. Krafan var fyrst og fremst sú að 
hundurinn væri þolinn og þyldi vel íslenskt 
veðurfar. Þar sem hann er þjóðrækinn 
maður kom ekkert annað til greina en 
íslenskur fjárhundur. Þannig æxlaðist það að 
ég kynntist þessu frábæra hundakyni sem 
er ekki einungis sniðið að íslenskri veðráttu 
heldur líka síkátur, vinalegur, vinnusamur, 
barngóður og trygglyndur hundur. Mig 
langaði til að rækta og annast ungviðið en 

um leið vantaði mig líka félaga sem væri 
tilbúinn til að fara með mig í göngutúra í 
hvaða veðri sem væri. Álfgrímur kemur úr 
7 hvolpa goti sem jafnframt var mitt fjórða 
got. Ég hafði þegar ákveðið að halda eftir tík 
úr þessu goti en rakki var ekki upphaflega 
á óskalistanum. Álfgrímur læddist eiginlega 
inn bakdyramegin með sínum sjarma. 

 Sástu gæðin strax eða komu þau fram síðar ?

Hann var náttúrulega ómótstæðilega 
sætur eins og þau öll reyndar. Hann var 
afar ljúfur hvolpur, rólegur og yfirvegaður. 
Byggingarlagið leyndi sér ekkert þegar 
hann fór að taka út þroska og hreyfingarnar 
mjög fallegar en ég held að það hafi verið 
geðslagið sem hreyf mig mest. Þegar 
Álfgrímur fór að taka þátt í sýningum aðeins 

4,5 mánaða gamall þá gekk honum strax 
mjög vel, varð besta ungviði tegundar á 
sinni fyrstu sýningu og annar besti hvolpur 
sýningar á sinni annarri sýningu. Álfgrímur 
hefur síðan þá tekið þátt í sýningum HRFÍ 
alltaf af og til með hléum, oft orðið í fyrsta 
sæti í sínum flokki og alltaf verið í sæti í 
úrslitum tegundar. Umsagnir Álfgríms hafa 
alltaf verið lofsamlegar, hann þykir t.d. hafa 
sérlega fallegt höfuðlag. Þegar við ákváðum 
að taka þátt í nóvember sýningunni, þá 
var það fyrst og fremst til að freista þess 
að ná síðasta íslenska meistarastiginu. 
Álfgrímur gerði síðan gott betur, endaði 
sem Besti hundur sýningar undir styrkri 
stjórn sýnandans síns, Fanneyjar Rúnar 
Ólafsdóttur. Samvinna þeirra tveggja var 
með ólíkindum, þau bókstaflega svifu um á 
bleiku skýi allan tímann, tvö ein í heiminum. 
Það var dásamlegt fyrir mig sem eiganda 
og ræktanda Álfgríms að sjá hann blómstra 
svona, þetta var bara þeirra dagur! 

Hvað er það sem heillar þig mest við hundinn?

Álfgrímur hefur algjörlega staðið undir öllum 
okkar væntingum. Hann er mjög góður 
heimilishundur, þægilegur í umgengni, 
góður við börn, auðveldur í þjálfun þó hann 
hafi alveg sínar skoðanir á sumu. Hann er 
heilsuhraustur og skemmtilegur göngufélagi 
en líka blíður kúrukall sem elskar að fá 
klór á magann. Hann er uppáhaldshundur 
barnabarnsins míns. Þeir fara félagarnir oft 
saman í langa göngutúra hér um móana 
og þá er nú margt skrafað og skeggrætt, 
gott ef lífsgátan er ekki leyst, margoft.

Hvernig er venjulegur dagur í lífi BIS hundsins?

Morgnarnir eru yfirleitt rólegir en fljótlega 
uppúr hádegi förum við að hugsa okkur til 
hreyfings. Þar sem við búum utan þéttbýlis 

Besti hundur sýningar 
Winter WonDerlanD sýning 

isCh laufeyjar álfgrímur 

Á Winter Wonderland sýningu félagsins í nóvember 2019 
var það íslenski fjárhundurinn ISCh Laufeyjar Álfgrímur sem 

stóð uppi sem Besti hundur sýningar. Álfgrímur kemur úr 
Laufeyjarræktun og er í eigu ræktandans, Lindu Laufeyjar 

Bragadóttur.
Álfgrímur er fæddur 27.04.2015 og er undan ISCh Snætinda 

Hrafntinnu og C.I.B. ISCh Rw-18 Snætinda Sóma -vet.cac

Í gegnum aldirnar hefur mannkynið 
þróað sterk tengsl við sína traustu 
ferfættu vini sem verða mikilvægur 
hluti af fjölskyldunni og traustir 
ferðafélagar í lífinu. Því er mikilvægt 
að þessum vinum okkar líði vel og 
hafi heilsu og kraft til þess að fylgja 
okkur eftir sem lengst.

Framleiðendur ARION Original 
fóðursins skilja vel þá ósk eigenda 
að hlúa vel að dýrum sínum og 
framleiða einungis næringarríkt 
hágæða fóður sem hentar hundum á 
öllum æviskeiðum.
Vörurnar innihalda hátt hlutfall af 
dýrapróteinum og eru glútenlausar.

ARION Original hundafóður, fyrir 
besta vininn!

FYRIR MEISTARANN ÞINN
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eru hæg heimatökin við að komast út í 
ósnortna náttúruna. Þar fær Álfgrímur 
ásamt hinum hundunum að hlaupa um 
frjáls, þefa og elta uppi krumma þegar færi 
gefst. Þetta gerum við hvernig sem viðrar, 
vetur, sumar, vor og haust. Okkur finnst 
líka nauðsynlegt að leyfa hundunum að 
komast í vatn og synda svolítið. Svo má ekki 
vanmeta heilaleikfimina sem við gerum 
mest innanhúss en líka úti við. Við notum 
til þess allskonar dót bæði sem til fellur í 
heimilishaldinu og aðkeypta hluti eins og 
kong og sleikimottur. Eins finnst Álfgrími 
gaman að þefa uppi matinn sinn og þar 
notum við sérstaka þefmottu. Við höfum sótt 
hvolpanámskeið og sýningarnámskeið en 
nýlega vaknaði áhugi fyrir að kynna okkur og 
prófa nosework. Árlega tökum við síðan þátt 
í Degi íslenska fjárhundsins, 18. júlí sem er 
alveg ómissandi og ótrúlega hátíðlegt alltaf.

 Hvernig er rútínan hjá ykkur í feldumhirðu?

Íslenski fjárhundurinn er með tvöfaldan 
feld og losar hann tvisvar á ári. Ég hef ávallt 
passað að kemba hundunum mínum vel 
og reglulega, bursta þá en nota sjampó og 
aðrar kemískar feldvörur eins lítið og ég 
get. Feldurinn á íslenska fjárhundinum á að 
virka vel í bleytu, vera eins konar regnkápa 
og það þarf að passa að eyðileggja ekki 
fitulag feldsins. Bað og blástur eru samt 
mjög nytsamleg í feldlosun þannig að 
ég takmarka baðtímana við ca. tvisvar til 
þrisvar á ári. Álfgrímur nær líka að hreinsa 

sig allvel þegar hann tekur sundsprettina 
og oft hefur verið haft á orði að íslenski 
fjárhundurinn sé sjálfhreinsandi.

Hvernig er fóðrun hundsins háttað? 

Álfgrímur er á hágæða þurrfóðri en 
fær alltaf tvisvar til þrisvar í viku hrátt 
folaldakjöt, stundum kjúklingavængi, hrá 
egg, kotasælu og ýmislegt sem til fellur. 
Svo eru beinin auðvitað ómissandi þáttur. 

Hefurðu notað hundinn í ræktun?

Álfgrímur hefur ekki eignast afkvæmi en 
hann hefur staðist allar heilsufarskröfur 
með miklum ágætum svo ekki er ólíklegt að 

hann verði notaður í ræktun. Í augnablikinu 
erum við bara með hugann við okkar 
daglegu göngutúra og að njóta þess sem 
íslensk náttúra hefur uppá að bjóða. 
Álfgrímur veitir okkur fjölskyldunni ómælda 
gleði og gott ef hann tekur ekki fólk í 
einkatíma, bara í að vera í núinu og njóta!

Við þökkum Lindu Laufeyju innilega fyrir 
að leyfa okkur að kynnast Álfgrími aðeins 
betur og óskum henni til hamingju með 
þennan fallega hund og árangur hans í 
sýningarhringnum. 

Í gegnum aldirnar hefur mannkynið 
þróað sterk tengsl við sína traustu 
ferfættu vini sem verða mikilvægur 
hluti af fjölskyldunni og traustir 
ferðafélagar í lífinu. Því er mikilvægt 
að þessum vinum okkar líði vel og 
hafi heilsu og kraft til þess að fylgja 
okkur eftir sem lengst.

Framleiðendur ARION Original 
fóðursins skilja vel þá ósk eigenda 
að hlúa vel að dýrum sínum og 
framleiða einungis næringarríkt 
hágæða fóður sem hentar hundum á 
öllum æviskeiðum.
Vörurnar innihalda hátt hlutfall af 
dýrapróteinum og eru glútenlausar.

ARION Original hundafóður, fyrir 
besta vininn!

FYRIR MEISTARANN ÞINN



52 · Sámur 1. tbl. 53. árg. júní 2020

norðurljósasýning 29.02.20 - 1.03.20

BEsti HuNDur sýNiNGar 1. sæti 
Butterfly’s Kisses Paradise 

Papillon
Eigandi: Hrafnhildur Eggertsdóttir

Ræktandi: Jóna Karlotta Herbertsdóttir

BEsti HuNDur sýNiNGar 2. sæti 
C.I.E. NORDICh NLM ISSCh Guzzi Da Dama Di-Ala-D’Oro 

Bracco Italiano
Eigendur: Guðbjörg Guðmundsdóttir og  

Pétur Alan Guðmundsson
Ræktandi: J.H. Muller

BEsti HuNDur sýNiNGar 3. sæti 
Black Standard Glory Glory Man Unit

Schnauzer, svartur
Eigandi og ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

BEsti HuNDur sýNiNGar 4. sæti 
ISCh Enigma Dreams Black Tie White Noise

Afghan
Eigandi: Anna Dís Arnarsdóttir

Ræktandi: Sunníva Hrund Snorradóttir

BEsti ÖLDuNGur sýNiNGar 1. sæti 
C.I.B. ISCh Sætinda Sómi 

Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Sunna Líf Hafþórsdóttir

Ræktandi: Sunna Líf Hafþórsdóttir, Unnur Sveinsdóttir 
og Hafþór Snæbjörnsson

BEsti uNGLiði sýNiNGar 1. sæti 
Hlaðbrekku Grýla 

Vorsteh, strýhærður
Eigandi: Eiður Gísli Guðmundsson
Ræktandi: Sigurður Vilhjálmsson

BEsti HVOLpur Fyrri DaGs 1. sæti
Eldþoku Héla 

Whippet
Ræktandi: Selma Olsen

BEsti HVOLpur sEiNNi DaGs 1. sæti 
Viktoría Von frá Götu

English Cocker Spaniel
Eigandi og ræktandi: Edda Sigurðsson

BEsta uNGViði Fyrri DaGs 1. sæti
Ísþoku Úlfur 

Vorsteh, snögghærður 
Eigandi: Bjarni Elfarsson

Ræktandi: Guðmundur Pétursson
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BEsta uNGViði sEiNNi DaGs 1. sæti 
Norðurdals Alive 

Samoyed 
Ræktandi: Agnes Klara Jónsdóttir

BEsti ræKtuNarHópur Fyrri DaGs 1. sæti 
Tíbráar Tinda ræktun – Tibetan Spaniel

BEsti ræKtuNarHópur sEiNNi DaGs 1. sæti 
Leirdals ræktun – English Cocker Spaniel

BEsti aFKVæMaHópur Fyrri DaGs 1. sæti 
ISJCh ISCh Skeggjastaða Eldjárn Úlfur 

– Dvergschnauzer, svart/silfur

BEsti aFKVæMaHópur sEiNNi DaGs 1. sæti 
C.I.B ISCh Cockergold So U Think U Can Dance 

– English Cocker Spaniel

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 1 
Memorylane May I Show U The Way

Bearded Collie
Ræktandi: Nina Brusin

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 3 
C.I.B. ISCh ISJCh Arkenstone Driving Miss Daisy

Irish Softcoated Wheaten Terrier
Eigandi: Helga Kristín Gunnarsdóttir
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 4 OG 6 
ISCh Lacrima Christi Could It Be Magic

Dalmatian
Eigandi: Kristjana Knudsen

Ræktandi: Zeljko Radic

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 5 
ISJCh Múla Kaldi 
Siberian Husky

Eigandi: Eiríkur Karl Ólafsson
Ræktandi: Steindór V. Sigurjónsson

siGurVEGari Í tEGuNDaHópi 8 
ISJCh ISCh Hrísnes Ugla II 

Labrador Retriever 
Eigandi: Anna Ingvarsdóttir

Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir
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VIðtAL: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóttIR 
myNDIR: óLöf GyðA RIStEN

Hver er forsaga þess að hundurinn varð þinn? 

Mig hefur alltaf langað að fá lítinn grallara 
inn á heimilið og ég hef alltaf verið mjög 
hrifin af papillon og fylgdist með þeim á 
sýningum og á netinu. Pabbi hans heillaði 
mig mjög mikið og þegar ég sá að það var 
komið got undan honum ákvað ég að hafa 
samband við ræktandann. Við fengum 
að velja hann sem hvolp en ég ætlaði 
hins vegar fyrst að velja bróður hans, en 
endaði með því að taka þennan litla töffara 
heim og sé svo sannarlega ekki eftir því. 
Báðir foreldrar hans hafa verið sýndir með 
flottum árangri, orðnir íslenskir meistarar 
og koma báðir frá Hálsakots ræktun. Á 
bak við þá eru mjög fallegir hundar, m.a. 
þá er afinn innfluttur World Winner og 
amman er 11 ára skvísa sem er ennþá 
að vinna sér inn titla. Þannig að það er 
óhætt að segja að hann Tríton komi undan 
mjög vönduðum og flottum línum. 

Sástu gæðin strax eða komu þau fram síðar? 

Ég myndi segja að hann hafi frekar snemma 
byrjað að sýna sínar góðu hliðar. Hann varð 
besti hvolpur tegundar á sinni fyrstu sýningu 
og svo varð hann í topp sex af hvolpunum á 
þeirri sýningu og hefur alltaf sýnt sig mjög 
vel og fengið flotta dóma. Hann alveg skín 
þegar hann labbar inn í hringinn og elskar 
þetta, en hann er fremur fíngerður og tekur 
sinn tíma í að þroskast og fá fyllingu.

Hvað var það sem heillaði við hvolpinn á sínum 
tíma? 

Hann var voða öruggur með sig og gaf 
ekkert eftir þótt hann væri langminnstur 
í gotinu. Um leið og hann mætti heim gaf 
hann ekkert eftir strax í byrjun, var aldrei 
hræddur og ég sá alveg að það myndi 
rætast eitthvað úr þessum töffara. 

Hvernig er venjulegur dagur í lífi BIS hundsins? 

Við byrjum alla daga á smá morgun rölti, 
svo fær hann stundum að koma með 
mér í vinnuna. Það finnst honum voða 
gaman en annars fá hundarnir hreyfingu 

eftir vinnudaginn og við reynum að hafa 
hana fjölbreytta. Lausahlaup aðeins fyrir 
utan bæinn er langvinsælast þar sem 
Tríton fær að hlaupa og leika sér með 
eldri bróður sínum eins og villingurinn 
sem hann er. En svo reynum við að nýta 
helgarnar okkar í lengri göngur úti á landi. 

Hvernig er rútínan hjá ykkur í feldumhirðu?

Þessi tegund þarf ekki mikla umhirðu 
í feldi en ég reyni að vera dugleg að 
halda feldinum í góðu standi. Ég bursta 
í gegnum hann nokkrum sinnum í viku 
og svo er bað og blástur 2-3 sinnum í 
mánuði. Þá tek ég hann alveg í gegn. En 
ég tek þessu ekkert alltof alvarlega og 
hann fær alveg að hlaupa um, synda og 
skíta sig út eins og hann vill inn á milli. 

Hvernig er fóðrun hans háttað? 

Ég gef honum tvisvar á dag þurrfóður 
frá Eukanuba og set smá olíu yfir matinn 
hans. Hann er algjör dekurprins og fær því 
yfirleitt eitthvað gott blandað út í fóðrið 
sitt, yfirleitt blautmat eða hrátt hakk. 

Hefur hundurinn verið notaður í ræktun? 

Tríton hefur ekki enn verið notaður til 
ræktunar en það er auðvitað planið og 
ég hlakka mikið til að sjá útkomuna. 

Hver finnst þér hans stærsti kostur? 

Klárlega er það karakterinn. Þessi litli 
orkubolti lætur fátt stoppa sig og hann er 
gott dæmi um að margur er knár þótt hann 
sé smár. Það er ótrúlega gaman að vinna 
með honum og erum við alltaf að prófa 
eitthvað nýtt, rosalega hugaður og vill alltaf 
vera með. Hann er alltaf með bros á vör. 

Við þökkum Hrafnhildi innilega fyrir að 
leyfa okkur að kynnast Tríton aðeins 
betur og óskum henni til hamingju með 
þennan fallega hund og árangur hans í 
sýningarhringnum. 

Besti hundur sýningar 
norðurljósa sýning 

butterfly´s kisses paraDise „tríton“

Tríton kom sá og sigraði á Norðurljósasýningu félagsins 
í vetur. Tríton verður tveggja ára þann 27.ágúst 

næstkomandi og kemur frá Butterfly’s Kisses ræktun 
Jónu Karlottu Herbertsdóttur. Eigandi hans er  

Hrafnhildur Björk Eggertsdóttir.
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tExtI: tHEoDóRA RóBERtSDóttIR 

Ársfundur deildarinnar fór fram 10.03.20 á skrifstofu HRFÍ.  
Farið var yfir liðið ár og ný stjórn kjörin inn. Í lok fundar hélt Gunnhildur 
Jakobsdóttir erindi um iðjuþjálfun með hundum sem vakti mikla lukku. 

Stjórn deildarinnar starfsárið 2020-2021 skipa eftirfarandi:

 » Anna Dís Arnardóttir - Meðstjórnandi

 » Erna Sigríður Ómarsdóttir – Gjaldkeri

 » Rannveig Gauja Guðbjartsdóttir – Formaður

 » Stefanía Stella Baldursdóttir – Meðstjórnandi

 » Theodóra Róbertsdóttir – Ritari 

Á fyrsta stjórnarfundi deildarinnar voru ýmis mál rædd og 
breytingar á starfi deildarinnar skipulagðar. Breytingarnar snúa 
aðallega að starfi deildarinnar og breytingum á rekstri hennar. 
Skipulögð námskeið yrðu í stað hinna almennu þjálfana til að kennsla 
verði markvissari, úrvalsæfingar yrðu í boði fyrir eldri flokk, fyrirlestrar 
yrðu reglulega yfir starfsárið í boði fyrir alla félagsmenn HRFÍ og 
haldið yrði áfram með árlegu ungmennadeildarsýninguna. 

Eins og skilja má hefst starfið ekki af fullum krafti fyrir nýja 
stjórn vegna COVID-19 ástandsins. Við vonumst til að mega 
hefja ungmennastarfið af fullum krafti sem allra fyrst. 

Kveðja,  
f.h. stjórnar ungmennadeildar HRFÍ  
Theodóra Róbertsdóttir

ungmennaDeilD

Landslið 2019, 3. sæti á Nordic Winner.
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C . I . B . –  a l þ j ó ð l e g u r  m e i s t a r i 

BOSTON TERRIER
C.I.B ISCh RW-16-18 Hagalíns Ready Or Not 

Eigandi: Henna-Riikka Nurmi 
Ræktandi: Unnur Huld Hagalín 

BOSTON TERRIER
C.I.B ISCh RW-17-18 Hagalíns Razzle Dazzle 

Eigandi: Henna-Riikka Nurmi 
Ræktandi: Unnur Huld Hagalín

Pug
C.I.B. ISCh ISJCh RW-19 Pitch Perfect Falling For Ella 

Eigandi og ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Pug 
C.I.B. ISCh Double D Impressive 

Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 
Ræktendur: Daniel A. Beloff og Sylvia M. Vettorazzo 

 C . I . E . -  a l þ j ó ð l e g u r  s ý n i n g am e i s t a r i

FLAT COATED RETRIEVER 
C.I.E. ISShCh ISJCh RW-19 Norðan Heiða Stinningskaldi  

Eigandi: Svala Einarsdóttir 
Ræktandi: Fanney Harðardóttir

I S C h  –  í s l e n s k u r  m e i s t a r i 

PAPILLON
ISCh Butterfly’s Kisses Can’t Buy Me Love  

Eigandi & ræktandi: Jóna K. Herbertsdóttir

RUSSIAN TOy
ISCh Admiral Iz Doma Viki Piterskoy  

Eigandi: Erna Óladóttir 
Ræktandi: V. Kosleva

RUSSIAN TOy
ISCh RW 19 Candy Club Diamond In the Sky  

Eigandi og ræktandi: Kopetina A.A.

ÍSlenSkur FjárHundur 
ISCh Laufeyjar Álfgrímur  

Eigandi & ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir 

DANDIE DINMONT TERRIER 
ISCh RW-19 Galatea Magic Almonds  

Eigandi: Birta Skúladóttir 
Ræktandi: Jana Horackova 

MINIATURE SCHNAUzER 
ISCh Svartwalds Me Myself and I  

Eigandi og ræktandi: María Björg Tamimi 

UNGVERSk VISzLA
ISCh BACh RSJCh Vadászfai Veca  

Eigandi: Hildur Vilhelmsdóttir 
Ræktandi: Katalin Varga

nýir meistarar
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AMERÍSkUR COCkER SPANIEL 
ISCh RW-19 Sanparti’s Crazy Vigie Girl  

Eigandi: Eva Björk Ernudóttir  
Ræktandi: Sanna Vartiainen

I S S h C H  –  í s l e n s k u r  s ý n i n g am e i s t a r i 

FLAT COATED RETRIEVER 
ISShCH Norðan Heiða Kuldaboli  
Eigandi: Fanney Þórarinsdóttir 
Ræktandi: Fanney Harðardóttir 

ENSkUR COCkER SPANIEL
RW-14 RW-13 ISVetCh C.I.E. ISShCh  

Bjarkeyjar Take A Chance On Me  
Eigandi og ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir 

BOxER 
ISShCh ISJCh Bjarkeyjar Dancing In The Dark 

Eigandi: Rakel Ósk Þrastardóttir 
Ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

BOxER
ISShCh ISJCh RW-19 Bjarkeyjar Dancing With The Stars 

Eigandi og ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

BOxER 
ISShCh GBCH Jobaran Marathon Man to Xandene  

Ræktandi: Barbara Powell  
Eigandi: Barbara Morison

BOxER
ISShCh ISJCh RW-18 Bjarkeyjar Last But Not Least  

Eigandi og ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

ENSkUR COCkER SPANIEL
ISSCh RW -19 Leirdals Ólafur Darri 

Eigandi: Þóra Guðmundsdóttir 
Ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir

I S J C h  –  í s l e n s k u r  u n g l i ð am e i s t a r i 

BOSTON TERRIER
ISJCh Shandita´s Fit For Purpose  

Eigandi: Henna-Riikka Nurmi 
Ræktandi: Johanna Båssar

MINIATURE SCHNAUzER
ISJCh Swartwalds Rebel Rebel  

Eigandi og ræktandi: María Björg Tamimi  

PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN 
ISJCh Black Majesty Intuition  

Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir 
Ræktandi: Iva Raic

DALMATIAN 
ISJCh DalmoIce And No More Shall We Part 

Eigandi: Gróa Sturludóttir 
Ræktandi: Kristjana Knudsen 
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SNöGGHæRðUR CHIHUAHUA 
ISJCh Conan Catchas Dancing In The Street 

Eigandi: Rósa Traustadóttir  
Ræktandi: Daníel Örn Hinriksson

BOxER 
ISJCh Bjarkeyjar Blue Jasmine 

Eigandi og ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir 

SAMOyED
ISJCh Norðurdals Bad Boy  
Eigandi: Karen Ívarsdóttir 

Ræktandi: Agnes Klara Ben Jónsdóttir 

BOxER
ISCh Dark Times Big Star  

Eigandi: Daníel Þorgeirsson  
Ræktandi: Sandra B.Ingadóttir 

NO RD I C C H  -  N o r d i c  s h ow  c h am p i o n 

MINIATURE SCHNAUzER 
C.I.B. NORDICCh ISCh RW-19 Svartwalds For Those about to Rock  

Eigandi og ræktandi: María Björg Tamimi 

I S Ve t C h  –  Ö l d u n g am e i s t a r i 

MINIATURE SCHNAUzER 
C.I.B ISVetCh ISCh Svartwalds Bright’n’Shiny Future 

Eigandi: María Björg Tamimi og Líney Björk Ívarsdóttir 
ræktandi: María Björg Tamimi 

SALUkI 
ISVetCh C.I.B. ISCh USCh NLM RW-15  
Silvershadow’s Desert Gold Elessar  

Eigendur: Þorsteinn Thorsteinson, William T Flynn &  
L Sue Rooney Flynn 

Ræktendur: William T Flynn & L Sue Rooney Flynn &  
Ingrid Christensen & Francis S Broadway

ÍSlenSkur FjárHundur 
ISVetCh ISCh RW-15 Sunnusteins Árdís  

Eigandi og ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

LABRADOR RETRIEVER 
ISVetCh Nátthaga Krumma  

Eigandi og ræktandi Guðsteinn Eyjólfsson

SÍðHæRðUR CHIHUAHUA 
CIB ISCh ISVetCH RW-17 Eyðimerkur Bon Jovi  

Ræktandi: Ólöf Karen Sveinsdóttir 
Eigandi: Rósa Traustadóttir

Hundar sem kláruðu fleiri en einn titil:
C . I . B . - a l þ j ó ð l e g u r  m e i s t a r i  &  N LM  –  N o r ð u r l j ó s am e i s t a r i 

SIBERIAN HUSky 
C.I.B. NLM ISCH Miðnætur Dancing In My Dreams  

Eigandi og ræktandi: Stefán Arnarson

C . I . B . - a l þ j ó ð l e g u r  m e i s t a r i  &  NO RD I C C h  –  N o r ð u r l a n d am e i s t a r i 

SALUkI 
C.I.B. NORDICCh ISCh ISJCh NLM RW-18  

Sunnusteins Janus Jerico  
Eigandi og ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson
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SALUkI 
C.I.B. NORDICCh ISCh ISJCh NLM RW-17-19  

Sunnusteins Juno Fortuna  
Eigandi og ræktandi: Þorsteinn Thorsteinsson

C . I . E . –  a l þ j ó ð l e g u r  s ý n i n g am e i s t a r i  &  I S S h C h  - Í s l e n s k u r  s ý n i n g am e i s t a r i 

BOxER
C.I.E. ISShCh Bjarkeyjar Moment In Time  

Eigandi og ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir 

BOxER
C.I.E. ISShCh GBCH Xandene Black Oasis  

Ræktandi: Mrs. Barbara Morison 
Eigandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

I S C h  - í s l e n s k u r  m e i s t a r i  &  NO RD I C C h  –  N o r ð u r l a n d am e i s t a r i 

MINIATURE SCHNAUzER 
ISCh NORDICCh Svartwalds Lay lady lay  

Eigandi og ræktandi: María Björg Tamimi 

ENGLISH SPRINGER SPANIEL 
NORDICCh ISShCh RW-19 Mountjoy Amble Acton  

Eigandi: Eva Björk Ernudóttir  
Ræktandi: Monika Janson

BICHON FRISE 
NORDICCh ISCh Gersemis Salka  

Ræktandi: Skúli Unnar Sveinsson 
Eigandi: Ingibjörg Garðarsdóttir

SILky TERRIER 
NORDICCh ISCh Pet Pursuit Hall Off Fame  

Eigandi: Maríanna Magnúsdóttir  
Ræktandi: Jenna Timonen

CHOW CHOW 
NORDICCh ISJCh ISCh Nintoku Cunami  

Eigandi: I.Svana Runólfsdóttir  
Ræktandi: Jolanta Taujenienè

I S C h  –  í s l e n s k u r  m e i s t a r i  o g  O B - 1

ScHäFer SÍðHærður
ISCh ISJCh OB-1 Gjósku Vænting  

Eigandi: Tinna Ólafsdóttir 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir og  

Rúna Helgadóttir

OB - I I  -  H l ý ð n i  -  S p o r am e i s t a r i

ScHäFer SnöggHærður
ISTrCh OB-II OB-I Forynju Aska  

Eigandi og ræktandi: Hildur Sif Pálsdóttir 

I S S h C H  –  í s l e n s k u r  s ý n i n g am e i s t a r i  o g  N LM  –  N o r ð u r l j ó s am e i s t a r i 

STRýHæRðUR VORSTEH
ISJCh ISShCh NLM Zeldu BST Nikíta  

Eigendur: Eydís Gréta Guðbrandsdóttir og  
Kjartan Antonsson og Ottó Reimarsson 

Ræktendur: Eydís Gréta Guðbrandsdóttir og Kjartan Antonsson

LABRADOR RETRIEVER 
ISShCh ISJCh NLM Nátthaga Skorri 

Eigandi og ræktandi: Guðsteinn Eyjólfsson



tExtI: GUðBJöRG GUðmUNDSDóttIR 

Þar sem Hundaræktarfélag Íslands fagnaði 50 ára afmæli þann  
9. september síðastliðinn langaði okkur að endurbirta, með góðfúslegu leyfi 
höfundarins Brynju Tomer, samantekt sem hún vann fyrir Sám í desember 

blaðinu 1994. Þar fer hún yfir merkustu viðburði sem áttu sér stað í félaginu 
fyrstu 25 árin, margt af þessu er í dag gleymt og ekki til á netinu því gaman 

að rifja upp fyrsta aldarfjórðunginn í sögu félagsins. 
 Í síðasta tölublaði Sáms, 2.tbl.52.árg. desember 2019 birtist brot úr þessari 

grein en hér má finna greinina í heild sinni. 

saga HrFí 
– stiklað á stórU í 25 ár 
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Björn og Lára Heimsendaræktun hafa 
valið Pedigree hundafóður í 20 ár og eru 

margfaldir ræktendur ársins hjá HRFÍ

ÞÚ GETUR LÍKA
TREYST Á

PEDIGREE


