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félagsmenn Hundaræktarfélags Íslands. Starf félagsins er
í blóma og félagsmenn eru ötulir að sækja sér fræðslu og
þekkingu varðandi það sem þeir hafa áhuga á og geta nýtt
með sínum hundi eða hundum. Félagsmönnum fjölgar og
ræktun blómstrar. Sýningar félagsins hafa ávallt verið til
fyrirmyndar en óhætt er að segja að sýningarnar á árinu
sem er að líða hafa verið með þeim glæsilegustu. Allt
skipulag, umgjörð og samvinna fólks skapaði sýningar sem
eru algerlega á pari við það sem gerist erlendis. Sérstaklega
verður að nefna sumarsýningar félagsins sem voru haldnar á virkilega fallegu svæði, Víðistaðatúni í
Hafnarfirði. Gleðin var við völd og sannaðist það að góðir hlutir gerast þegar gott fólk kemur saman.
Það er óhætt að segja að mikil gróska sé í starfi félagsins og það er trú mín að við munum halda
áfram að eflast á komandi árum. Hundamenningin blómstrar á Íslandi. Samfélagið er alltaf að
verða skilningsríkara gagnvart hundum og eigendum þeirra. Hundeigendur eiga að bera ábyrgð
á sínum hundum og gera það í langflestum tilvikum. Virðing fyrir dýrunum okkar á alltaf að vera í
forgrunni, hagur þeirra og öryggi tryggt. Það verður spennandi að fylgjast með hvort dragi til tíðinda
í innflutningsmálum, en þegar þetta er skrifað bólar enn ekkert á áhættumatinu sem var búið að lofa
okkur fyrir óralöngu síðan. Hins vegar hefur rofað til í öðrum málum, t.d. erum við velkomin með
hundana okkar á hin ýmsu kaffi – og veitingahús og í strætisvagna. Þetta eru stór skref í hundamenningu
landsins þar sem það er í rauninni ekki svo ýkja langt síðan að hundahald var með öllu bannað. Það er
eiginlega kjánalegt að hugsa til þess. Verum stolt af þessum skrefum sem tekin hafa verið og höldum
áfram að vekja athygli á okkar baráttumálum og stöndum saman, þetta hefst allt á endanum.
Jólablað Sáms er fyrsta blað undir minni ritstjórn. Að blaðinu starfar frábær ritnefnd og snillingur í
umbroti sem kappkosta að búa til fróðlegt og fjölbreytt, áhugavert og skemmtilegt blað, sem höfðar
til sem flestra. Í þessu blaði má finna viðtöl við nokkra aðila sem eiga það sameiginlegt að lifa sínu lífi
með besta vininum. Dómarar sumarsýninganna fara yfir sína reynslu af sýningunum og var rauður
þráður í gegnum viðtölin að við erum engir eftirbátar annarra landa varðandi sýningarnar og ræktun
hér er í miklum blóma í mörgum tegundum. Hundeigendur ættu alltaf að vera að fræðast og bæta
við sig þekkingu, í blaðinu má finna efni sem vonandi mun vekja áhuga og nýtast einhverjum.
Ritstjóri og ritnefnd Sáms vilja þakka af alhug öllum þeim sem hafa með einum eða öðrum hætti komið
að útgáfu blaðsins. Það er ómetanlegt að geta gefið út svo öflugt félagsblað og það er von okkar í ritnefnd
að félagsmenn njóti vel. Allar ábendingar eða tillögur eru velkomnar í gegnum netfangið samur@hrfi.is.
Það er von mín að þið eigið gleðiríka jólahátíð og ánægjulegar samverustundir með
fjölskyldu, vinum og síðast en ekki síst hundunum, sem eru alltaf til staðar fyrir okkur.
Með kærri jólakveðju;
Svava Björk Ásgeirsdóttir, ritstjóri.

Prófarkalestur:
Svava Björk Ásgeirsdóttir
Auglýsingar:
hrfi@hrfi.is
Umbrot:
Linda Björk Jónsdóttir
Prentun:
Prentmet

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.
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Forsíðuna prýðir samoyed hundurinn
ISCh Norðurdals Northern Lights, ,,Ice“
Eigandi er Jóna Björk Bjarnadóttir Hammer.
Ræktandi er Agnes Klara Ben Jónsdóttir.
Alicja Zmyslowska tók myndina í Ölfusi.

Deildarsýning fjár- og hjarðhundadeildar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Í síðasta Sámi var einungis nefndur einn ljósmyndari að myndum sem fylgdu grein um
dock diving. Ljósmyndararnir voru tveir, Sarah Anton og Valerie Yates.
Hér með er þessu komið á framfæri og biðst Sámur afsökunar á mistökunum.
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Frá dýralækninum

Meðgangan

Tíkin mín er hvolpafull, hvað nú?
Hvort sem það er með vilja gert eða ekki, þá er óhjákvæmilegt að einhverjar tíkur verðir hvolpafullar á lífsleiðinni. Yfirleitt er
það með ráðum gert, og í mörgum tilfellum eru tíkurnar hjá margreyndum ræktendum sem eflaust kalla ekki allt ömmu sína
í þessum málum. Það eru þó auðvitað ekki allir sem hafa reynslu af óléttum tíkum eða hafa aðgang að reynsluboltum til að
ráðfæra sig við.
Höfundur: Silja Unnarsdóttir
Myndir: Alicja Zmyzlowska, Elisabeth Eknes
& Pétur Alan Guðmundsson
Hér er því yfirlit yfir helstu stig
eðlilegrar meðgöngu hjá tíkum.

Eðlileg meðganga hjá tíkum eru um
63 dagar, mælt frá egglosi fram til
fæðingu hvolpanna. Þessu tímabili má,
líkt og hjá konum, skipta í þrjú tímabil,
þar sem hvert þeirra er 21 dagur.
Fyrsti þriðjungur

Á fyrstu þremur vikunum eru fá merki um
það að tíkin sé hvolpafull, hún hegðar sér
eðlilega og ekki er neitt að sjá að það sé líf
að bærast innra með henni. Margir reyndir
ræktendur velja þó að passa tíkurnar mjög
vel á þessu tímabili til að koma í veg fyrir
að missa hvolpa, en ekki er hægt að mæla
hvort einhver árangur sé af því, en það er
alltaf gott að láta heilbrigða skynsemi ráða
för þegar kemur að hvolpafullum tíkum.
Eftir fyrstu þrjár vikurnar, og hjá sumum
tíkum upp á dag, koma fram
fyrstu merkin um að tíkin sé
hvolpafull. Margar tíkur
missa matarlystina
og fá jafnvel létta
ógleði. Þetta er
tilkomið vegna
hormónabreytinga.
Það þarf að passa
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upp á að tíkin borði á meðan að á þessari
ógleði stendur og má því alveg réttlæta
að reyna að gera matinn hennar aðeins
girnilegri í stutta stund og bjóða henni
fleiri minni máltíðir yfir daginn í stað
einnar stórrar. Restina af meðgöngunni
er svo ráðlegt að gefa henni nokkrum
sinnum á dag. Það getur vel verið ráðlegt
að kíkja með tíkina til dýralæknis á þessu
tímabili til að fá ráðleggingar og svör við
spurningum sem kunna að brenna á fólki.
Ef um skipulagða pörun var að ræða
hefur verið sýnt fram á að það sé gott
að gefa tíkinni bætiefni líkt og fólínsýru á
meðgöngu líkt og hjá konum til að tryggja
eðlilegan vöxt á fóstrunum og koma í
veg fyrir holgóma hvolpa. Það þarf að
byrja á því um leið og tíkin fer að lóða
og halda því áfram inn í meðgönguna.
Annar þriðjungur

Á fjórðu til sjöttu viku, eða á degi 21-42,
fer fyrir alvöru að sjá á tíkinni að hún sé
hvolpafull. Maginn fer að gildna og spenarnir
fara að verða sýnilegri og stækka. Tíkin
gæti farið að róast aðeins á þessu tímabili
og þegar matarlystin er komin til baka
fer hún hægt og rólega að aukast. Það
skiptir máli að fóðra tíkina á góðu fóðri
sem inniheldur næga orku nægt kalk.

Á þessu tímabili er fyrst hægt að staðfesta
meðgönguna. Það eru nokkrar leiðir til þess
og eru þær misjafnar og mis áreiðanlegar:
Sónarskoðun er hægt að framkvæma frá
þriðju viku, eða frá degi 21, en sé hún
framkvæmd svo snemma er afar auðvelt
að yfirsjást fóstrin. Því er hún ekki mjög
áreiðanleg sjáist ekkert á þessum tíma, en
sjáist hvolpar þá er tíkin hvolpafull. Í kringum
dag 30 er afar gott að sónarskoða, þá er
yfirleitt hægt að sjá hjartslátt í fóstrunum.
Ókosturinn við sónarskoðun er sá að það er
afar erfitt að telja áreiðanlega fjölda hvolpa
þar sem ekki er hægt að greina almennilega
á milli hvolpa þegar skanninn er færður.
Þreifun er hægt að framkvæma frá 28 til
35 degi meðgöngu af færum aðilum með
reynslu. Þá er hægt að finna hvolpana
á stærð við valhnetur í röð inni í leginu.
Þetta þarf að framkvæma afar varlega
því auðvelt er að vera of harðhentur og
valda skaða og jafnvel eyðileggja fóstur.
Þriðja aðferðin til að staðfesta meðgöngu er
svokallað Relaxin próf. Þar er mælt magn
relaxin hormóns í blóði, sem er framleitt
af legkökunum. Relaxin er mælanlegt í
blóði u.þ.b. 20 dögum frá egglosi (nánar
tiltekið frá toppi bylgju gulbúsörvandi
hormóns (LH) sem kemur af stað egglosi).
Tilvist þessa hormóns í blóði er áreiðanleg

vita hvenær hún er örugglega búin að eiga
þá alla. En ef tíkin ber fáa, eða einungis
einn hvolp, þá getur fæðingin verið henni
erfið, þar sem hvolparnir eru þá gjarnan
mjög stórir, og eru þá meiri líkur á því
að hún lendi í keisaraskurði. Því getur
verið gott að fara með tíkina í myndatöku
til að fá hugmynd um hversu margir
hvolpar leynast þar inni. Yfirleitt er þetta
framkvæmt á 55-59 degi, þegar beinagrind
hvolpanna er orðin nægilega mikið
mynduð þ.a. hún sjáist á röntgen mynd.

staðfesting á meðgöngu. Það er talið að
tegund, stærð tíkarinnar og fjöldi hvolpa
geti haft áhrif á magn relaxins. Prófið er
jákvætt fyrir u.þ.b. 80% af tíkum 20-28
dögum eftir egglos, en sumar mælast ekki
jákvæðar fyrr en á degi 31 eftir egglos. Eins
og stendur er þetta próf ekki í boði á Íslandi.

Á þessum tímapunkti meðgöngunnar er
magi tíkarinnar orðinn vel stór og mikill og
á hún oft orðið erfiðara með að hreyfa sig.
Á síðustu tveimur vikum meðgöngunnar
er oft hægt að sjá móta fyrir stækkandi
hvolpum og finna tær, lappir og höfuð
þegar strokið er létt yfir magann. Á þessu
tímabili velja margir að fóðra tíkina á
hvolpafóðri, og það er sniðugt því bæði er
það orkuríkara fóður og það er aðeins meira
kalk í því en í fóðri fyrir fullorðna hunda.
Það er gott fyrir tíkina að fá ormahreinsun
undir lok meðgöngunnar. Á meðgöngu fara
ormalirfur, sem legið hafa í dvala, af stað
og ferðast frá móðurinni, yfir legkökuna, og
yfir í hvolpana. Þessar sömu lirfur ferðast í
hvolpana líka í gegnum spenana og er því
mikilvægt fyrir þroska hvolpanna seinna
meir að halda ormabyrði þeirra í lágmarki.

Þegar tíkin er komin að lokum meðgöngu
skiptir máli að passa að tíkin sé ekki að
ærslast að óþörfu, ráðlegt er að hreyfing
fari fram í rólegheitum og eru langar
Þriðji þriðjungur
taumgöngur á jöfnu undirlagi ákjósanlegri
Á sjöundu viku er fyrir alvöru farið að sjá
en lausahlaup í hólum og hæðum þegar
á tíkinni að hún sé hvolpafull. Spenarnir
hennar eru líklega farnir að stækka og jafnvel tíkin er að verða komin að goti.
dökkna aðeins. Tíkin er líklega orðin mun
rólegri en hún var, farin meira að sækja í
að slappa af (sem er að sjálfsögðu ekkert
endilega nýtt hjá öllum tíkum, þær eru
mis orkumiklar og fjöruga eins og þær eru
margar). Hvolparnir eru farnir að þrengja
að líffærum hennar, og þá sérstaklega maga
og lungum. Það er gott að halda áfram að
gefa henni nokkrar minni máltíðir í stað
einnar stórrar, en það þarf að gæta að því
að gefa henni ekki ótakmarkað að borða
því sumar tíkur geta auðveldlega étið yfir
sig. Tíkur verða oft mjög svangar undir
lok meðgöngu, og of mikil fóðrun getur
einnig haft þau áhrif að hvolparnir stækka
ótæpilega og geta orðið það stórir að það
valdi vandræðum í fæðingu. Undir lok
meðgöngunnar fara einnig mjólkurkirtlarnir
í spenunum að fara að undirbúa sig undir
mjólkurframleiðslu, spenarnir fara að stækka
og smá mjólkurlitur vökvi getur seytlað út.

Margar tíkur klára meðgönguna alveg
án vandræða og eru færar um að koma
hvolpunum í heiminn alveg án nokkurrar
hjálpar. Það er þó ástæða til að hafa varann
á og fylgjast með merkjum um að hún sé
komin á tíma. Eitt af merkjum líkamans að
komið sé að goti, er að allt að 24 tímum
fyrir got fellur líkamshitinn. Þetta er þekkt
hjá mönnum líka. Þegar líkamshiti tíkarinnar
fellur undir 37°C koma hvolparnir venjulega
innan sólarhrings. Hafi það ekki gerst, eða
falli hiti tíkarinnar ekki, getur þurft aðstoð
dýralæknis við að koma hvolpunum í
heiminn. Því velja margir reyndir ræktendur
að mæla og skrásetja hita tíkarinnar
reglulega síðustu vikuna. Það er gert með
venjulegum hitamæli og þegar tíkin er komin
nálægt settum degi er gott að mæla hana
oft á dag til að missa ekki af hitafallinu.
Þegar hitinn rís aftur hefst sóttin venjulega.
Það er aldrei hægt að vita fyrirfram með
heilbrigðar tíkur, hvort fæðingarhjálp eða
keisaraskurður sé nauðsynlegur. Sumir
eigendur með tíkur af tegundum sem
eru þekktar fyrir að eiga í erfiðleikum
með að gjóta, velja að bóka keisara hjá
sínum dýralækni. Það er þó ekki ráðlegt
að leggja margar meðgöngur á tíkur sem
þurfa keisara. Því er gott að þekkja merki
eðlilegrar meðgöngu og að vita hvenær
von er á að tíkin gjóti. Gott getur því verið
að vera í sambandi við sinn dýralækni þ.a.
allir séu undir það búnir ef tíkin þarf meiri
aðstoð við að koma hvolpunum í heiminn.
Greinin birtist 3/2/2016 á vef
Dýralæknastofu Reykjavíkur

Á þessum vikum er hægt að taka röntgen
mynd af kviðarholi tíkarinnar, sem sumir
velja að gera til þess að fá nokkuð staðfest
hversu margir hvolpar eru væntanlegir. Ef
tíkin ber marga hvolpa getur verið gott að
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Ný tegund á Íslandi

Bedlington Terrier
Bedlington terrier er meðal þeirra tegunda sem hafa komið nýjar inn til landsins að undanförnu. Ljúfir hundar með dúnmjúkan
feld. Á Íslandi telur stofninn nú fjóra fullorðna einstaklinga og fer ört stækkandi. Þeir hundar hafa verið fluttir inn frá Ítalíu,
Svíþjóð, Bandaríkjunum og Rússlandi.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM TEGUNDINA
ÞYNGD

Þyngd þeirra er frá 7 til 11 kg, ekki
mikill munur á tíkum og rökkum
HÆÐ Á HERÐARKAMB

Hæð þeirra er frá 38 til 42 cm, ekki
mikill munur á tíkum og rökkum
LITUR

Við fæðingu eru þeir bláir, lifur eða
sandlitaðir og verða svo hvítir
MEÐAL LÍFALDUR

Bedlington getur orðið 13 til 15 ára
TEGUNDAHÓPUR

3 – Terrier

Texti: Elma Cates
Myndir: Ágúst Ágústsson & Elma Cates
UPPRUNI

Bedlington Terrier er millistór hundategund sem á uppruna sinn að
rekja til námubæjarins Bedlington á
Englandi. Til eru skráningar bedlington
terriers allt aftur til ársins 1782.

SKAPGERÐ

Í dag er tegundin sárasjaldan notuð
sem veiðihundur. Bedlington terrier er
upprunalega veiðihundur og er vaxinn mjög
kröftuglega og þarf að fá góða hreyfingu,
þó svo að hann sé nálægt því að vera
hinn fullkomni borgarhundur. Allra helst
þarf hann að fá að hlaupa laus endrum
og sinnum. Það þarf ansi mikið til að
tegundin gelti. Hún hefur fengið hlutverk
fjölskylduhunds og stendur sig afskaplega
vel í því hlutverki. Bedlington hefur mikið
að gefa, hann er mannelskur og sækir
mikið í nánd og snertingu. Börn elska
tegundina því hann er leikviljugur sé komið
fram við hann af vinsemd og virðingu.

Skapgerð bedlington terrier er afskaplega
þægileg. Þeir eru greindir og það er
auðvelt að kenna þeim. Þeir eru fullir
sjálfstrausts og hræðast fátt, það er mikill
leikur í þeim og þeir una sér mjög vel með
börnum. Bedlington er nægjusamur og
þekktur fyrir að líða vel hvar sem hann
kemur. Hann verður yfirleitt ekki háður
einni manneskju og á það til að sækja
sér strokur og kelerí frá bláókunnugu
fólki. Þeir eru þekktir fyrir að vera mjög
félagslyndir og treysta öllum. Bedlington er
mjög góður með öðrum hundum en komi
til uppþota þá er bedlington mikill terrier
og gefur sig ekki svo auðveldlega. Hins
vegar er hann mjög seinn til vandræða.

ÚTLIT

UMHIRÐA

Tegundin er þekkt fyrir sérstakt útlit, en
þeir minna einna helst á lamb, vegna
ljósa, hrokkna og silkimjúka pelsins. Talið
er að bedlington sé náskyldur dandie
dinmont terrier, soft coated wheaten
terrier og whippet, en bedlington er með
sams konar líkamsbyggingu og whippet,
kúpt bak og kröftuga afturfætur sem gerir
þeim kleyft að hlaupa á ógnarhraða.
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Bedlington er 38 – 44 cm á hæð og
7 – 11 kg. Ekki er mikill munur á rökkum
og tíkum. Þeir geta verið „bláir, liver eða
sand“ litaðir. Hvolpar fæðast allir mjög
dökkir, nánast svartir, en síðan fölnar liturinn
nánast alveg í hvítan á öllum litbrigðum.

Bedlington terrier fer ekki úr hárum.
Feldurinn vex stöðugt og það þarf að klippa
hann til að hann haldist fínn. Það krefst
mikillar nákvæmnisvinnu og yfirleitt þarf
að njóta aðstoðar sérhæfðs hundasnyrtis
við verkið. Feldurinn er án undirfelds og
þeir framleiða litla sem enga húðfitu,
sem veldur því að þeir þola illa að blotna
og verða fljótt ískaldir. Hins vegar hafa
þeir litla sem enga hundalykt og taldir
henta vel þeim sem þjást af ofnæmi.

THE RULE OF 7’S
Pat Shcaap hóf hlýðniþjálfun með blendingnum sínum árið 1980 og
seinna byrjaði hún að sýna shetland sheepdog í tegundadómi árið 1985.
Hún hefur verið hlýðniþjálfari í 23 ár og er það hennar ástríða að kenna
hlýðniþjálfun á öllum getustigum. Hún hefur einnig ræktað shetland
sheepdog síðan 1986 með góða byggingu og sterka skapgerð að
leiðarljósi.
Áður en hvolpur hefur náð sjö vikna aldri ætti hann að hafa:
1. Verið á sjö mismunandi undirlögum

• Teppi, steypa, viður, vinýl, mold, grjót, parket, gras, o.fl.
2. Leikið sér með sjö mismunandi hluti

• Stórir boltar,litlir boltar, mjúkir bangsar, tístur, loðin leikföng, pappi,
prik, o.fl.
3. Verið á sjö mismunandi stöðum

• Garður, kjallari, eldhús, bíll, bílskúr, þvottahús, baðherbergi, búr, o.fl.
4. Hitt og leikið við sjö mismunandi manneskjur

• Fullorðnir, eldri borgarar, börn, einhver í hjólastól, einhver með: skegg,
hatt, staf, gleraugu
5. Tekist á við sjö mismunandi áskoranir

• Klifrað upp og niður af kassa, farið í gegnum göng, klifrað upp og niður
stiga, farið yfir hindranir, farið í feluleik, farið inn og út um hurðar, o.fl.
6. Borðað upp úr sjö mismunandi ílátum

• Stáldallur, plastdallur, keramikdallur, gúmmí, pappi, steikarpanna, gólf,
o.fl.
7. Borðað á sjö mismunandi staðsetningum

• Búr, garður, eldhús, kjallari, þvottaherbergi, stofa, baðherbergi, o.fl.

HÖFUNDUR: PAT SCHAAP
ÞÝÐANDI: HAFDÍS JÓNA ÞÓRARINSDÓTTIR, ÞÝTT MEÐ LEYFI HÖFUNDAR
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Bókahornið
Í fyrsta bókahorninu langaði mig að hafa bækur á
íslensku sem fjölluðu um hunda og væru aðgengilegar á
bókasafni eða í bókabúð. Fyrir valinu urðu tvær bækur,
ein þjálfunarbók og ein skáldsaga.
Höfundur: Sunna Birna Helgadóttir

Þjálfunarbókin:
Leyndarmál hundaþjálfunar
eftir Heiðrúnu Villu.

Þjálfunarbókin sem ég valdi að
þessu sinni er bókin eftir Heiðrúnu
Villu, þvílíkur gullmoli sem gæti
hafa farið fram hjá einhverjum.
Mjög góð alhliða bók um
hundaþjálfun sem hentar öllu hundafólki hvort sem
það er með fyrsta hund eða ekki. Í bókinni er farið yfir
hegðun og þjálfun hvort sem það er verið að þjálfa
ungan hvolp eða fullorðinn hund með atferlisvandamál.
Hún inniheldur nokkur þjálfunarforrit sem auðvelt
er að vinna eftir og vinnubók sem er hægt að nýta
sér til þess að eigendur nái þeim árangri sem þeir
sækjast eftir með hundinn sinn. Bókin gengur út
á að skapa gott samband hunds og eiganda auk
þess að auka vellíðun hunda í samfélaginu. Bókin
byggir á jákvæðum aðferðum með yfirvegun og
góð samskipti að leiðarljósi. Höfundur bókarinnar,
Heiðrún Villa, er þekktur hundaatferlisfræðingur
með gífurlega reynslu og hún sýnir það í þessari bók
að þetta er hennar helsta ástríða og áhugamál.

Tíbet Spaniel
Auður Valgeirsdóttir
S: 691-1953

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

Sér inni- og útistía
Staðsett 4 km. frá Selfossi

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

Skáldsagan:
Edgar Sawtelle
eftir David Wroblewski

Til þess að velja skáldsögu fór ég
á bókasafnið næst mér og spurði
um bækur tengdar hundum. Það
voru örfáar bækur sem skiluðu
sér í leiðarniðurstöðum og þar á
meðal var bókin Edgar Sawtelle
sem ég hafði aldrei séð eða lesið. Þetta eru bækur
sem eru ekki beint nýjar af nálinni en er alveg
óhætt að mæla með fyrir allt hundaáhugafólk.
Bókin segir frá hinum 14 ára gamla Edgar. Hann
er mállaus og elst upp á býli þar sem er stunduð
hundarækt og allt lífið snýst um hundana. Samband
hans við foreldrana og hundana er mjög náið,
en allt breytist þegar Claude, föðurbróðir hans,
kemur á býlið. Faðir hans deyr skömmu síðar og
telur Edgar sig vita hver eigi sökina. Hann stingur
af inn í skóginn með hundana sína þrjá. Edgar
getur ekki gleymt æskuheimilinu og snýr heim til
að mæta morðingja föður síns. Bókin er grípandi
og áhrifamikil og hundar koma mikið við sögu.

www.vidigerdis.com
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Hráfóður fyrir hunda
Það er endalaust mikið til um hráfóður fyrir hunda bæði á netinu og í bókum. Það eru skiptar skoðanir á því hvað má gefa, hvað
ekki, hvernig á að gefa hráfóðrið og hvort það megi gefa saman þurrfóður og hráfóður. Sumir segja að það sé ekkert mál en
aðrir segja að þurrfóður og hráfóður meltist ekki jafn hratt og geti orðið til þess að hundum líði illa ef það er gefið á sama tíma.
Það sem skiptir máli við fóðrun hunda er heilbrigð skynsemi og að eigandinn finni út hvað hentar best sínum hundi.
Höfundur: Sunna Birna Helgadóttir
Ljósmyndir: Valerie Yates

hunda á ómega-3 fitusýrunum.

Prey inniheldur hrátt kjöt, bein til átu og
innyfli eingöngu. Það á helst að gefa kjötið
í eins heilum einingum og hægt er eins
BARF stendur fyrir „biologically appropriate og heilan kjúkling eða fisk. Það byggir á
raw food“ sem þýðist sem líffræðilega
fjölbreytileika og það er mælt með að gefa
viðeigandi hrátt fóður. BARF fóður inniheldur ekki alltaf það sama til þess að hundar
70% hrátt kjöt, bæði vöðva og innyfli, og
fái fjölbreytt úrval af ensímum, góðum
að auki 5% lifur. 25% af BARF fóðri á að
bakteríum, vítamínum og steinefnum.
koma úr plönturíkinu. Það er til þess að
Til þess að fá rétta samsetningu af
hundar fái tréni sem á að viðhalda góðum
næringarefnum þarf að gefa 80% hrátt kjöt,
bakteríum í meltingarveginum og einnig
10% bein, 5% lifur og 5% önnur innyfli.
vegna andoxandi eiginleika. Vegna þess
Það má gefa nánast allt sem fólki dettur
að hundar eiga erfitt með að brjóta niður
í hug eins og t.d. nautakjöt, hrossakjöt,
efni úr plönturíkinu þá er mælt með að
kindakjöt, kjúkling, fisk, geitakjöt, og fleira.
grænmeti sé tætt niður mjög fínt eða
Venjulega eru ekki gefin nein vítamín eða
snöggsoðið. Í BARF fóðri er kjötið oft
bætiefni en stundum er gefin olía sem
hakkað og öllu hráefni blandað vel saman.
inniheldur ómega-3 fitusýru því hana
getur stundum skort í kjöti sem kemur
Hvaða grænmeti og ávexti má ég gefa
hundinum mínum?
af dýrum sem eru alin upp á korni.
Ananas, bananar, bláber, melóna,
Sumir telja að Prey henti hundum betur
rauðrófur, blómkál, brokkolí, gulrætur,
heldur en BARF því nánustu ættingjar hunda
kúrbítur, ýmsir sveppir og fræ. Sumt
séu úlfar og Prey líki betur eftir náttúrulegri
sem er talið vera ofurfæða fyrir menn
fæðu þeirra. Rannsóknir á úlfum hafa sýnt
er líka talið gott fyrir hunda eins og til
fram á að úlfar éta ekki innihald magans í
dæmis bláber, Chia fræ og túrmerik.
skepnunum sem þær drepa og hafi hundar
Með BARF er í lagi að gefa vítamín og
því enga þörf fyrir grænmeti og ávexti.
bætiefni í réttum hlutföllum. Það er
Bein fyrir hunda skiptast í tvo flokka, bein
oft mælt með því að gefa lýsi, laxaolíu
til að éta og bein til að naga. Stór bein, eins
eða hörfræolíu til þess að uppfylla þörf
Hráfóðri fyrir hunda er skipt upp
í BARF og Prey.
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og leggi úr stórum dýrum, ættu hundar
aðeins að fá til þess að naga og fá útrás fyrir
nagþörf, og flokkast þau ekki sem bein til
fóðurs. Bein fyrir hunda þarf að velja vel þar
sem þau geta staðið í hundum. Bein stuðla
að andlegu heilbrigði, hreinsa tennurnar
og uppfylla kalkþörf. Bein á alltaf að gefa
hrá og skal ávallt gefa þau undir eftirliti.
Sardínur eru ofurfóður fyrir hunda.

Sardínur hafa marga frábæra kosti.
Sardínur eru mjög innihaldsríkar af
ómega-3 fitusýrum, D- vítamíni og B12vítamíni. Þær eru mjög próteinríkar og
innihalda gæða prótein. Próteinið hefur
mjög jákvæð áhrif á t.d. vöðva, liði, brjósk,
bein og feld. Sardínur eru stútfullar af
nauðsynlegum amínósýrum sem hundar
framleiða ekki sjálfir. B-12 vítamín er gott
fyrir hjartað ásamt DHA og EPA ómega-3
fitusýrum. Þessar ómega fitusýrur stuðla
að mörgum jákvæðum þáttum eins og
heilastarfsemi, heilsu hjartans, stuðlar að
heilbrigðum beinum og brjóski, viðheldur
góðri nýrnastarfsemi og vinnur á móti
þunglyndi. Rannsóknir hafa sýnt að ómega-3
geta minnkað kláða og bætt feld.
Mælt er með að gefa sardínur í
vatni, ekki saltaðar né í olíu.

Dæmi um magn:

• 100 g dós á þunga hunds.
• 2,5 kg 1/4 dós á viku
• 7 kg 1/2 dós á viku
• 11 kg 5/8 dós á viku
• 20 kg 1 dós á viku
• 45 kg 1 og 3/4 dós á viku
Þá er mælt með að gefa hvolpum og
mjólkandi tíkum tvöfalt magn af sardínum
en það sem er gefið upp hér að ofan.
Fleira hollt fyrir hunda

Dr. Karen Becker mælir með að bæta
hráum eða linsoðnum eggjum við
fóður hunda sama hvort þeir eru
á hráfóðri eða þurrfóðri. Rauðan
verður að vera alveg hrá til þess að
amínósýrurnar og öll heilsusamlegu
næringarefnin nýtist hundunum.
Margir mæla með kókosolíu vegna þess
að hún inniheldur monolaurin, lauric,
capric and caprylic amínósýrur, allar hafa
þær sýkla-, vírus- og sveppadrepandi
áhrif. Kókosolía hefur þess vegna stundum
verið kölluð sýklalyf náttúrunnar.
Kókosolía hefur að auki marga góða
kosti og bætir meltingu og upptöku
næringarefna, dregur úr andfýlu, hjálpar
til við liðavandamál og gigt, eykur orku og
hjálpar til við að halda hundum í kjörþyngd.
Kókosolía inniheldur ekki ómega
fitusýrur og það má ekki gefa hana í
staðinn fyrir fiskiolíur. Það holla við
kókosolíu kemur frá miðlungslöngum
fitusýrum sem eru ólíkar fjölómettuðu
fitusýrunum sem kemur úr fitu fiska.

Úr fortíðinni
Höfundur: Anja Björg Kristinsdóttir
Myndir: Anja Björg Kristinsdóttir

Árið 1952 var gerð pekingese
kynblöndun við shih tzu stofninn
í Bretlandi af þekktum ræktanda
pekingese, Freda Evans. Hún fékk
sér tvo shih tzu hunda og taldi það
vera til bóta að kynblanda pekingese
við stofninn (sem er talin ein af
stofntegundum shih tzu), til að lagfæra
vandamál í tegundinni, s.s. að vera of
leggjalangir og með of langt trýni.

shis tzu af Breska kennel klúbbnum.
Þó svo að fólk hafi ekki verið sammála
um ágæti þessarar blöndunar,
varð þessi lína vinsæl og að lokum
breiddist hún um allt Bretland og voru
afkomendur sigurstrangir á sýningum
þar og seinna víðar um heiminn.
Í Ameríku viðurkenndu þeir þessa
kynblöndun ekki sem hreinræktaða
nema í sjöttu kynslóð. Í dag eru flestir
shih tzu hundar með þessa umdeildu
pekingese kynblöndun á bak við sig.

Í fjórðu kynslóð eftir kynblöndun voru
þeir hvolpar skráðir sem hreinræktaðir

Heimild: The history of the shih
tzu, eftir Gay Widdington.

Mælt er með 1/2 tsk af kókosolíu á tæp
5 kg af líkamsþunga hundsins á dag.

Eitt af því sem telst kostur við hráfóður
Forrit fyrir Windows:
er að hundarnir melta meira hlutfall af
https://www.petdietdesigner.com
fóðrinu
og
inntaka
næringarefna
verður
Einnig er mælt með að hundar fái 1 tsk
Hópar á Facebook :
meiri. Þetta verður til þess að skíturinn
af lýsi, laxaolíu eða hörfræolíu á dag til
• Fresh Food Feeding for Dogs - Kibble
verður minni. Skíturinn verður þéttur og
þess að vera viss um að hundar fái nóg
Feeders Welcome!
lyktar miklu minna. Þar sem hann verður
af ómega-3 og 6 fitusýrum hvort sem
• Raw feeding 101 - Learn to feed raw
þéttari þá klessist hann ekki eins mikið.
þeir eru á hráfóðri eða þurrfóðri.
Þetta verða allt að teljast kostir fyrir
• og margir margir fleiri.
Kostir hráfóðurs
flesta þar sem það verður mun þægilegra
• Öpp : Dog Raw Feeding Calculator
• Hvítar tennur án tannsteins og skemmda að hirða skítinn upp eftir hundana.
• R. M. B.
• Skínandi og olíulaus feldur
Allir hundar geta haft gott að því að fá viðbót
• Raw Pet
við matinn hvort sem þeim er gefið hráfóður
• Betri húð og minni kláði
eða þurrfóður. Þeim finnst það augljóslega
Heimildir:
• Ofnæmi og sýkingum fækkar
gott og það hefur alls konar jákvæð áhrif.
Royal, Dr. Barbara. (2012). The Royal Treatment.
Emily Bestler Books, USA.
• Minni andfýla og líkamslykt
Segal, Monica. (2009). K9 Kitchen Your Dogs' Diet: The
Fyrir þá sem vilja kynna sér hráfóður frekar
Truth Behind the Hype. Transcontinental Printing, USA.
• Aukin orka og hreysti
Taylor og Becker. (2015). Dr. Becker´s real food for healthy
þá er tilvalið að skoða hópa á Facebook
dogs and cats. Natural Pet Productions, USA.
Myndin Pet Fooled á Netflix.
eins og t.d. hópinn hennar Sacha Packer,
• Hugsanlega færri heimsóknir til
https://lookaside.fbsbx.com/file/START%20HERE%20-%20
„Fresh Food Feeding for Dogs - Kibble
Your%20fresh%20food%20journey.pdf?token=AWzt3c0vLJ0G
dýralæknis
FY91o2GBhqOe7B7WNzqXg9gTWLRHn79sJAVWK_k_5MY-wc
Ixzc7wBHuNCYaWX7w7SJc0NrpCpRDqFJ5CexyDApSi7BQAG
Feeders Welcome!“. Hún er fljót að svara
jzfCefLTkIFNPAQy5tbQfjyreOcOjyIBVfGSm6tG3SgTbUq
• Andleg örvun (hugarleikfimi) við át
https://www.planetpaws.ca/tag/coconut_oil_for_pets/
spurningum og það eru margir sem setja
https://www.planetpaws.ca/tag/fish-oil/
þegar gefin eru bein eða skrokkar.
inn hugmyndir og gaman að sjá hvað fólk er
https://www.planetpaws.ca/2015/10/14/sardines-for-dogs/
https://primalpooch.com/prey-model-vs-barf/
að gera alls staðar í heiminum. Einnig er til
https://rawdogfood.co.uk/different-types-raw-feeding/
mjög mikið efni bæði í bókum og á netinu.
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Smásaga eftir Bjarnheiði Erlendsdóttur
Ljósmyndir: Alicja Zmyslowska

Hvínandi rokið reif í síðan feldinn á
hundinum og eyrun lögðust þétt aftur með
höfðinu. Myrra pírði augun til að verja þau
fyrir snjóstorminum. Djúpur snjórinn festist
við feldinn og myndaði þungar snjókúlur
á fótum og kviðhárum. Hún gekk á undan
manni sem virtist vera aðframkominn og
reikull í spori. Sítt skeggið var með þéttu
íshröngli. Maðurinn hélt á gráum strigapoka
á bakinu sem bundið var fyrir. Hann var
klæddur dökkbrúnum frakka sem renndur
var upp í háls og með ljósa gæruhúfu sem
bundin var undir hökuna og í þykkum gráum
bomsum. Hvítur prjónaður trefill blakti í
storminum. Myrra leit af og til aftur fyrir sig
eins og til að athuga hvort maðurinn væri
ekki örugglega á eftir sér. Það var á brattann
að sækja, og að endingu skreið maðurinn á
eftir Myrru upp hæðina á mót hríðarbylnum.
Þegar upp var komið var ekkert að sjá nema
svart myrkur og hvítan snjó. Maðurinn
hneig niður, hnipraði sig saman og lagði
pokann varlega við hlið sér. Myrra stoppaði
og hljóp til baka til mannsins, setti blautt,
hlýtt trýnið að vanga mannsins, rak út úr
sér tunguna og sleikti yfir andlit hans. Hún
horfði á pokann, snusaði ákaft af honum og
vældi ámátlega, hristi sig síðan kröftuglega,
setti trýnið aftur að vanga mannsins,
hikaði andartak og hljóp svo út í sortann.
Maðurinn klöngraðist aftur til baka til hlés
í hæðinni og gróf sér holu í snjóinn sem
safnast hafði í stóran skafl. Þegar hún var
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orðin nógu djúp og víð þá lét hann sig renna
á rassinum ofan í holuna með strigapokann
í fanginu. Maðurinn settist niður undan
storminum og renndi brúna frakkanum niður
til hálfs. Hann stakk svo pokanum varlega
innan á sig og tók síðan frakkann saman að
framan án þess þó að renna honum upp
aftur. Hann beygði sig varlega fram og tók
höndunum saman yfir hnén. Syfja sótti
á manninn og hann fór að draga ýsur, en
hrökk upp með andfælum inn á milli. Að
endingu sofnaði maðurinn og slaknaði á
honum svo strigapokinn smám saman seig
niður að snjógólfinu en hann hélt áfram
krepptum hnefa um efri hluta pokans.
Ekkert lát var á stórhríðinni og storminum
og Myrra barðist á móti ofsaveðrinu en
var byrjuð að þreytast mjög. Hún skreið
að gaddavírsgirðingu sem var framundan,
grimm, þétt girðing með hvössum
göddum. Hún gekk meðfram girðingunni
og reyndi að finna glufu undir vírinn. Loks
kom hún að stað þar sem hún treysti
sér til að reyna að fara undir girðinguna.
Myrra klóraði og krafsaði snjónum frá
neðsta vírnum og loks komu upp tætlur
af sinu og mold. Hún lagðist á kviðinn
og smeygði sér undir vírinn og var rétt
að verða komin í gegn þegar gaddarnir
flæktust í þykku, síðu hárinu á skottinu.
Myrra þaut af stað en rykktist við og vældi,
hún var föst, hún var föst á skottinu.
Maðurinn rankaði við sér og hagræddi

pokanum sem farinn var að síga niður að
köldu snjógólfinu. Hann þrýsti pokanum að
bringu sér og tár læddist niður vanga. Hann
leysti hnútinn, leit ofan í strigapokann, sem
fóðraður var með ullarklæði, hann stakk
höndinni ofan í og þreifaði fyrir sér. Hann
var áhyggjufullur á svip. Maðurinn beið
andartak áður en hann dró höndina aftur
upp úr pokanum. Honum var létt og örlítið
bros læddist út um annað munnvikið. Hann
hallaði sér aftur að snjóveggnum og lygndi
aftur augunum. Skeggið nam við bringu og
byrjaði að þiðna. Eftir smá stund var hann
sofnaður með gráa strigapokann í fanginu.
Snjórinn hlóðst upp í kringum Myrru og hún
virtist vera örmagna. Hún lá saman hnipruð
og bærði ekki á sér með fallega skottið
sitt fast í hvössu, grimmu göddunum. Eftir
góða stund fór hún að skjálfa og nötra af
kulda og augun blikkuðu ört. Það tók loks
að birta af degi og veðrinu fór nú aðeins
að slota og létta til. Myrra, sem var hulin
snjó, leit upp og í kringum sig. Hún stóð
á fætur og hristi sig frá haus og aftur að
skotti. Það togaði fast í skottið og girðingin
víbraði. Hún sneri sér við og horfði á skottið
í smá stund síðan lagðist hún aftur niður og
lagði hausinn fram á lappir sér og stundi.
Það birti af degi, snjóélin stytti upp. Sólin
sendi geisla sína yfir freðna jörðina og
fjallstopparnir glóðu í rauðum bjarma
sem lýsti upp óbyggðirnar. Maðurinn
umlaði og fálmaði í kringum sig. Hann
fann strigapokann í kjöltu sér og þrýsti
honum þétt að sér. Hann rétti úr sér og
stóð síðan upp. Andlitið á honum sýndi
von, von um að allt færi vel. Sólin yljaði,
sólin birti upp veröldina hans og hlýjaði.
Maðurinn setti pokann yfir öxlina og
klöngraðist upp úr holunni. Snjóbreiðan
lá eins og mara yfir landinu, landinu
sem oft var svo grænt og svo hlýtt.
Myrra lyfti höfðinu af framfótunum og leit
til baka á skottið. Hún hringaði sig upp að
því, svo snusaði hún ákaft af fallega skottinu

sínu og hóf síðan að naga síð, þykk hárin
sem voru flækt í gaddavírsgirðingunni. Henni
sóttist verkið seint. Myrra var þrautseig
og gaf sig ekki, heldur nagaði af miklum
ákafa, og að endingu losnaði skottið frá
grimmu, þéttu gaddavírsgirðingunni. Hún
stökk á fætur, hristi sig kröftuglega og hljóp
af stað. Skottið sem verið hafði svo fallegt
var nú rytjulegt og orðið mun styttra og
þynnra. Myrra hljóp niður hæðina í gegnum
snjóskaflana og skildi eftir sig djúpa slóð.
Maðurinn setti strigapokann yfir öxl sér
og bar hann á bakinu. Hann gekk mót sólu
sem yljaði notalega eftir kalda nóttina.
Hann gekk aftur upp hæðina sem hann
hafði hopað niður þegar snjóbylurinn var
sem þéttastur. Nú var ekki myrkur að sjá
og ekki heldur hvítur snjóbylur, nú gyllti
sólin freðna jörðina og mjúk vindgola
snerti kinn og og strauk vanga. Maðurinn
staldraði við og naut útsýnisins og hitans
frá sólinni eitt andartak, síðan lagfærði
hann jakkann, tók af sér húfuna og strauk
fingrum gegnum grátt, þunnt og strýtt hárið.
Það lá klakabrynja yfir ánni og bakkarnir
nokkuð háir beggja vegna við hana. Ána
sem á sumrin rann með sínum seyðandi
nið. Nú heyrðist ekkert í henni, hún var föst,
föst í klakaböndum. Myrra fór á hlaupum
niður að ánni og tók á langt stökk yfir hana
og rétt náði á bakkann hinum megin og
hljóp svo við fót áfram. Hún staldraði við
til að hvíla sig, hún var orðin mjög móð og
másaði með tunguna langt út úr sér. Myrra
var orðin svöng og þorstinn var líka farinn
að segja til sín. Hún krafsaði í snjóinn og
tók svo munnfylli nokkrum sinnum. Eftir að
hafa hvílt sig um stund tók hún á rás aftur.
Djúp slóð markaðist í snjóinn en hún hélt
ótrauð för sinni áfram og leit aldrei um hæl.

bakkann og út á svellið á ánni sem þakið
var snjó. Það brast og brakaði í klakanum.
Myrra þaut í gegnum snjóþungann og
hvikaði hvergi frá stefnu sinni, stefnunni
heim. Að lokum sá hún glytta í lítinn
bóndabæ sem stóð á fallegu bæjarstæði
undir hrikalegri klettaborg sem teygði sig
hátt til himins. Myrra hljóp að útidyrunum
og krafsaði ákaft í hurðina og gelti hátt.
Engin hreyfing sást og ekkert hljóð heyrðist.
Myrra var orðin óþreyjufull og gelti hærra,
stökk upp á hurðina og krafsaði aftur
í hana. Eftir drykklanga stund heyrðist
fótatak innan við hurðina, henni var lokið
varlega upp og höfuð með síðu, ljósu
hári sem tekið var saman í þykka fléttu,
stakk sér út um dyragættina. Myrra hljóp
í hringi og hélt áfram að gelta, síðan tók
hún á rás út heimreiðina og stansaði síðan
snögglega. Hún leit við, hljóp til baka að
húsinu, að dyrunum og flaðraði upp um
konuna sem stóð þar, konunni sem hélt
hönd um enni og skimaði út í fjarskann.

Klakinn dúaði og maðurinn varð óttasleginn
á svip. Hann vissi sem var að áin var alldjúp.
Fyrst þorði hann sig hvergi að hreyfa, en
svo lagðist hann hægt og varlega á magann,
kom strigapokanum fyrir á bakinu á sér og
mjakaði sér hægt áfram yfir ána og í átt
Maðurinn staulaðist niður brekkuna og
að bakkanum. Brestirnir frá ísnum voru
elti slóð Myrru, hann vissi sem var að hún
ógnvænglegir í stilltu vetrarveðrinu. Þegar
rataði, að hún var mjög ratvís á ferðum
hann loks náði yfir ána færði hann sig
þeirra til fjalla og gott á hana að treysta.
Þegar hann kom að gadddavírsgirðingunni sá varfærnislega af ísnum og að bakkanum.
Hann stóð upp en bakkinn slútti yfir sig,
hann flækjurnar af skottinu á Myrru. Hann
plássið var mjög lítið og bratt var niður að
horfði eftir girðingunni fram og til baka og
ánni. Maðurinn komst ekki upp bakkann
reyndi að átta sig á því hvar væri best að
komast yfir hana. Um fimmtán metrum fjær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, hann rann alltaf
niður aftur og varð að vara sig á því að renna
sá hann smá slaka á girðingunni og gekk
ekki út á ísinn. Hann hnipraði sig saman
þangað. Hann setti aðra höndina á vírinn
en strigapokinn var öruggur í fangi hans.
á milli gaddanna og ýtti henni niður eins
langt og hún komst og klofaði síðan yfir
Konan með ljósu flétturnar flýtti sér eins
hana. Hann leitaði aftur að slóðinni eftir
hratt og hún gat í humátt á eftir Myrru.
Myrru og hélt för sinni áfram. Hann kom
Þær þræddu snjóslóðina sem myndast
að ánni þar sem Myrra stökk yfir hana og
hafði þegar Myrra komst til byggða. Myrra
sá að slóðin endaði við bakkann sín megin
stoppaði af og til svo konan missti ekki af
og byrjaði aftur á bakkanum hinum megin.
henni. Þetta var ekki mjög löng leið frá
Hann klöngraðist niður brattan bakkann
bóndabænum að ánni og Myrra vældi
með pokaskjattann undir vinstri handlegg og og gelti þegar hún var komin þangað og
studdi sig með þeim hægri. Honum skrikaði varð vör við manninn með strigapokann
fótur og hann rann rólega á rassinum niður
sem var fyrir neðan bakkann. Þegar konan

kom að Myrru þar sem hún horfði fram af
bakkanum henti hún sér niður, skreið að
brúninni og kallaði „Hallbjörn, ertu þarna?“
um leið og hún henti síðu fléttunni aftur á
bak. „Guðrún, ert þetta þú? En hvað það er
gott að heyra í þér“ hrópaði hann og það
var hægt að heyra hvað honum var létt.
„Komdu, fylgdu mér“ sagði Guðrún um
leið og hún leit fram af bakkanum og brosti
hughreystandi til Hallmundar. „Ég veit um
betri stað til að komast upp“ bætti hún við.
Hún gekk niður með ánni góðan spöl og
Hallmundur fylgdi eftir þrátt fyrir að erfitt
var að halda sig utan í bakkanum án þess að
lenda úti á ísnum. Þau komu fljótlega að eyri
sem teygði sig út í ána og bakkinn þar við var
viðráðanlegur til að klifra upp á hann. Myrra
stökk niður og sleikti Hallmund í framan og
dillaði skottinu glaðlega, síðan sneri hún sér
að strigapokanum og ýlfraði hátt. Guðrún
rétti Hallmundi höndina sem hann tók þétt í
og klöngraðist upp á bakkann með pokann,
sem hann hafði gætt svo vel, í fanginu. Þau
féllust í faðma og Guðrún sagði grátklökkri
röddu „Elsku Halli minn, ég var orðin ægilega
hrædd um þig og svo þegar Myrra kom ein
heim þá varð ég alveg skelfingu lostin,“ hún
þerraði tár sem lak niður kinnarnar á henni.
Hallmundur tók þétt í hönd hennar og sagði
ástúðlega „Komdu elskan, nú skulum við fara
heim, þetta er búið að vera langt og strangt
ferðalag.“ Þau gengu hönd í hönd áleiðis
niður dalinn og fljótlega fór klettaborgin
sem gnæfði hátt til himins að koma í ljós
og þar undir beið fallegi, litli bærinn þeirra.
Þau hröðuðu sér inn, stöppuðu niður
fótum og hristu af sér snjóinn. Hallmundur
lagði strigapokann varlega á timburgólfið.
Myrra snerist í hringi af mikilli óþolinmæði
og gelti hátt til Hallmundar. Guðrún brást
við, horfði á pokann spurnaraugum og
leit síðan á Hallmund. „Hvað er eiginlega í
þessum poka?“ spurði hún og tók að losa
um hnútinn á snærinu sem hélt honum
lokuðum. Strigapokinn opnaðist og í ljós
kom lítill böggull, lítill böggull sem tók að
hreyfast. Guðrún leit á Hallmund með
vonarglampa í augum. „Er þetta það
sem ég held?“ spurði hún með skjálfandi
röddu, tók böggulinn, sem var blátt, þykkt
ullarteppi og rakti hann upp. Síðan rak
hún upp stór augu þegar innihaldið kom í
ljós, fimm litlir svangir hvolpar um það bil
þriggja vikna gamlir. Þeir ýlfruðu og ultu
um gólfið á bláa ullarteppinu. Þeir voru
mjög svangir. Guðrún og Hallmundur tóku
þá varlega upp og fóru með þá að bælinu
hennar Myrru og lögðu þá varlega niður.
Myrra stökk upp í bælið og hreiðraði sig
varlega innan um hvolpana. Þeir voru fljótir
að koma sér á spena og fljótlega heyrðust
værðarleg soghljóð úr hundabælinu.
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ræktandinn

Edda janette

sigurðsson
– FRÁ GÖTU
Edda Janette Sigurðsson er
viðmælandi okkar að þessu sinni og
þekkja margir hana undir nafninu
Edda frá Götu. Edda ræktar enska
cocker spaniel hunda með góðum
árangri og nýtur lífsins með þeim
í sveitasælunni rétt fyrir utan
borgarmörkin.

Höfundur: sVAVA BJÖRK ÁSGEIRSDÓTTIR
MYNDIR: eDDA jANETTE SIGURÐSON
Hvernig vaknaði áhugi þinn á hundum
og hvenær?

Ég hef, alveg frá því ég man eftir mér, verið
mikil dýrakerling. Ef ég sá hund eða hest
einhversstaðar þegar ég var krakki var ég
farin að klappa og knúsa. Ég var svo heppin
að vera í sveit eins og svo mörg börn hér
áður fyrr, fór að vori og var sótt að hausti
og fékk að stússast innan um dýrin allt
sumarið. Það kom hinsvegar ekki til greina
að eignast hund því hundahald var bannað
með lögum í Reykjavík á þessum árum. Fólk
átti yfir höfði sér fangelsisvist ef hundur
var á heimilinu, eitthvað sem við hlæjum
að í dag eins og við munum hlæja að ýmsu
sem viðkemur hundahaldi eftir x mörg ár.
Þegar Edda var rúmlega tvítug byrjaði
hún að vinna á Dýraspítalanum í
Víðidal þar sem rekið var hunda- og
kattahótel. Fljótlega eignaðist hún
sinn fyrsta hund sem var blanda af
labrador og golden retriever og síðan
hefur hún ekki verið hundlaus.
Hvers vegna heillaðist þú af þinni
tegund?

Ég verð að taka fram að ég á tvær
uppáhalds tegundir, það er annars vegar
íslenskur fjárhundur og svo enskur cocker
spaniel. Ég eignaðist einstakan íslending
fyrir tæplega 30 árum sem hét Fróði Frá
Götu. Hann var svona hundur sem ég held
að maður eignist bara einu sinni á ævinni,
yndislegur persónuleiki sem hafði mannsvit.
Hann var minn fyrsti sýningahundur og
varð hann tvisvar sinnum besti hundur
sýningar. Þessi hundur á enn risastórt
pláss í mínu hjarta. Ég hef fengið að kíkja
í konfektkassann á litla konfektmola hjá
nokkrum ræktendum íslenskra fjárhunda
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og hver veit nema að ég muni eignast
íslenskan fjárhund seinna meir.
Talið berst að tegundinni sem Edda
ræktar og býr með í dag en það er
enskur cocker spaniel.

Enski cockerinn er mín tegund, sú sem ég
rækta og mitt hjarta brennur fyrir. Mig hafði
dreymt um að eignast svona hund frá því
ég var lítil stelpa, svo yndislega sætir með
síðu eyrun og stóru augun sín. Þeir eru af
passlegri stærð, auðvelt að eiga nokkra því
þeim kemur yfirleitt mjög vel saman. Þeir
henta mínum lífsstíl líka afar vel því ég hef
mikla ánægju af að ganga upp um fjöll og
firnindi og þessi litli hundur er duglegur og
góður göngufélagi. Þeir eru alltaf svo glaðir
og miklir vinir mannsins, vilja allt fyrir mann
gera, barngóðir og rólegir heima fyrir ef
þeim er sinnt nægilega vel. Fyrir mig er þessi
hundur hinn fullkomni fjölskylduhundur.
Hvers vegna ákvaðst þú að leggja
stund á ræktun og hve lengi hefur þú
ræktað hunda?

Mín ræktunarsaga er afar gloppótt,
fyrsta gotið mitt var fyrir tæpum 30 árum
síðan, undan golden retriever tík sem
kom til mín fullorðin. Það var nokkuð
fallegt got, ég hélt tík eftir úr þessu goti
og varð hún besti hundur tegundar.
Maðurinn minn, Þorsteinn Hraundal, vann
hjá lögreglunni sem hundaþjálfari og þannig
kynntist ég enskum springer spaniel. Hann
var með hund sem kom frá Æsku ræktun,
yndislegur hundur sem var þjálfaður í
sprengjuleit fyrir lögregluna. Þar sem ég
hafði fengið sýningarbakteríuna og hafði
engan sýningarhund á þessum tíma fékk
ég leyfi til að sýna þennan springer sem
var kallaður Hrókur. Hann varð íslenskur
meistari og var mér afar kær. Ég flutti síðan
inn springer tík frá mjög þekktum ræktanda

í Svíþjóð og tók undan henni eitt got.
Þar fæddist Lokkur Frá Götu sem ég hélt
eftir og varð hann íslenskur og alþjóðlegur
meistari áður en ég hætti að sýna hann.
Árið 2009 eignaðist ég minn fyrsta cocker,
tík sem heitir Leirdals Vitra Ugla og frá
þeim degi varð ekki aftur snúið. Ég varð
forfallin aðdáandi tegundarinnar. Ég flutti
inn rakka frá Backhills ræktun í Svíþjóð,
annan gullmola sem átti hjarta mitt
skuldlaust. Ég segi að þarna hafi Fróði
Frá Götu komið til mín aftur, þessir tveir
hundar áttu svo margt sameiginlegt,
miklir og eftirminnilegir hundar með
yndislega lund. Því miður veiktist Flóki
minn í sumar og ég þurfti að kveðja
þennan höfðingja. Með Uglu og Flóka var
grunnurinn lagður að minni cocker ræktun.
Hvernig varð ræktunarnafn þitt til?

Fyrrnefndur Fróði Frá Götu er ástæðan fyrir
því. Guttormur Þórarinsson ræktaði íslenska
fjárhunda undir þessu ræktunarnafni.
Ég var lengi búin að velta fyrir mér
ræktunarnafni en hafði ekki fundið neitt
nógu gott. Eitt kvöldið þegar ég var að
sofna laust þessu nafni niður í höfuðið á
mér og þar með var það komið. Ég hafði
samband við Guttorm sem var meira en
til í að láta mér eftir nafnið enda hann
sjálfur löngu hættur allri ræktun. Ég er
mjög ánægð með þetta nafn enda hefur
það persónulega þýðingu fyrir mig sem
upphafið að mínu ættbókafærða hundalífi.
Seturðu þér markmið í ræktun og
gerirðu áætlanir langt fram í tímann?

Ég hef reynt það og svo bara standast ekki
plönin alltaf. Þetta eru jú lifandi dýr þar
sem ýmislegt óvænt getur komið upp. Það
má segja að ég hugsi of mikið og geri of
lítið þegar kemur að ræktun. Ég er mjög

kassalaga persóna, sem getur verið til trafala
þegar kemur að ræktun. Ég verð að sjá
tilgang með því að para saman hunda og
vonast svo eftir réttu niðurstöðunni. Ég reyni
að sjá fyrir mér hvað foreldrarnir hafa fram
að færa og vonast eftir ákveðinni niðurstöðu.
Því miður, eða kannski sem betur fer, eru
hvolpar ekki stærðfræðiformúla heldur
samsetning erfðaefna sem blandast
saman frá tveimur einstaklingum og hver
niðurstaðan verður er ómögulegt að sjá
fyrir. Þú parar saman tvo einstaklinga sem
samkvæmt formúlunni ættu að gefa fallega
hvolpa en so sorry það er ekkert endilega
niðurstaðan! Svo eru paraðir saman tveir
hundar sem eru meðal eða jafnvel ljótir,
afsakið hvað ég tek sterkt til orða, og bingó
allt eins og það á að vera, kannski einn eða
tveir sem eru af minni gæðum, en hinir
verða allir meistarar. Þetta er hundaræktun
í hnotskurn þó maður reyni sitt besta
er ekkert víst að útkoman verði góð.

hundum, þetta hefur kennt mér mikið.
Ég hef verið dugleg að sækja námskeið
og lesa bækur um byggingu hunda,
greinar og viðtöl við erlenda ræktendur
þar sem þeir miðla af sinni reynslu.

Á hvað leggur þú persónulega mesta
áherslu í ræktuninni?

Hvað er að þínu mati það mikilvægasta
sem nýr ræktandi ætti að hafa í
huga bæði almennt og í þinni tegund
sérstaklega?

Gott geðslag og heilbrigði skiptir öllu máli, án
þess er þetta einskis virði. Að nota þá bestu
foreldra sem völ er á hverju sinni. Að komast
nær ræktunarmarkmiðum tegundarinnar
með ræktuninni eru mínar áherslur.
Hvaða einkenni hefur þér fundist
erfiðast að rækta í tegundinni? Hverjir
hafa haft mest áhrif á þig og aðstoðað
þig mest?

Ég hef ekki verið stórtæk í ræktun þó að ég
hafi brennandi áhuga fyrir enskum cocker
spaniel svo ég er ekki komin svo langt að
spekúlera í því hvað mér hefur þótt erfiðast
að rækta í tegundinni. Ég hef gert mistök
sem hafa kennt mér mikið og ég á eflaust
eftir að gera fleiri áður en yfir lýkur. Mér
finnst að allir ræktendur ættu að hafa
hugfast til hvers tegundin þeirra var og
er ræktuð. Enskur cocker er tegund sem
notaður er til að fæla upp bráð úr runnum
og lággróðri fyrir veiðimanninn og á að geta
sótt bráðina, til þess þarf cockerinn að hafa
sterkan brjóstkassa, sterklegt höfuð og vel
vinklaða fram- og afturhluta án þess að vera
ýktur á nokkurn hátt. Þetta er heila málið.
Ég er í sambandi við marga ræktendur
erlendis og skoða mikið af myndum af
hvolpum og fullorðnum hundum hjá
þeim sem eru að gera góða hluti að
mínu mati. Ég fer á sýningar erlendis
þar sem hægt er að sjá suma af þessum

Pat Hastings kom hingað fyrir nokkrum
árum með eitt það alfróðlegasta námskeið
sem ég hef farið á og bækurnar hennar
sem ég kann nánast orðið utan að eru mjög
góðar. Hér heima hefur Ásta Arnardóttir
hjá Æsku ræktun oft aðstoðað mig bæði
hvað varðar feldhirðu og hvolpaskoðanir,
þó hún rækti ekki enskan cocker er hún
reynslumikill ræktandi spanielhunda og
hefur einstaklega gott auga fyrir hundum.
Þeir ræktendur sem ég dáist mest að
eru þeir sem hafa náð að koma upp
góðri heildarmynd á sinni ræktun,
svo góðri að þeir eru einkennandi
fyrir viðkomandi ræktanda og hafa
ræktunarmarkmiðið að leiðarljósi.

Eitt er að rækta hunda, annað er að vera
með x mörg got á ári. Fyrsta spurningin
er „Hver er tilgangurinn með ræktuninni,
hver eru markmiðin? Hef ég einhverju
við mína tegund að bæta? Er ég tilbúin
að fórna því sem þarf fyrir ræktunina?“
Því það mun kosta blóð, svita og tár að ná
þeim markmiðum að bæta það sem fyrir er
því það ætti jú að vera aðaltilgangurinn.
Þú hefur náð góðum árangri í þinni
ræktun, hvaða atvik eða augnablik
standa helst upp úr?

Ánægðir hvolpakaupendur gleðja
mig mest af öllu. Það er líka mjög
gaman þegar hundar úr minni ræktun
ná góðum árangri á sýningum.
Hvaða þættir skipta þig máli þegar þú
ert að hugsa um að para saman tík og
rakka?

Ég rýni í ættbækur og kynni mér
bakgrunn eftir bestu getu, einnig finnst
mér mikilvægt að foreldrar bæti hvort
annað upp og varast að para saman tvo
einstaklinga sem hafa sama veikleikann.
Hvernig velur þú hvolp til að halda
eftir, að hverju leitar þú og á hvaða
aldri fer valið fram?

Eins og ég sagði hér að framan þá fór ég á
námskeið hjá Pat Hastings þar sem meðal
annars var farið ítarlega í úttekt hvolpa.
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þá nákvæmlega 8 vikna aldurinn, 3 dagar
til eða frá, sé sá aldur þar sem mestu máli
skiptir að skoða hvolpana. Ég hef reynt að
gera þetta og fengið við það góða aðstoð
frá Ástu hjá Æsku ræktun. Við höfum tekið
myndir þar sem maður sér oft hundinn
frá öðru sjónarhorni. Ég reyni að velja
besta hvolpinn í áframhaldandi ræktun.

Bjarkeyjar ræktun flutti inn rakka, ISShCh
Classicway Cambridge Blue, hann er í
ættbók mjög margra cockera hér á landi.
Þórdís María hjá Leirdals ræktun flutti inn
rakka, ISShCh Cockergold So You Think
You Can Dance og hefur sá rakki verið
töluvert notaður. Ég held að báðir þessir
rakkar hafi haft mikil áhrif á stofninn hér.

Þetta er þó engin gulltrygging fyrir því
að hundurinn verði nothæfur í ræktun
því það getur ýmislegt gerst þar til
hvolpurinn verður fullorðinn t.d. að tennur
séu réttar, rétt stærð, geðslag o.fl.

Áttu einhver góð ráð til annarra
ræktenda?

Hvað hefur þú ræktað marga íslenska
og alþjóðlega meistara?

Í enskum cocker hef ég ræktað tvo
ungliðameistara, þrjá íslenska meistara
og einn alþjóðlegan meistara. Ég hef
keypt tvo rakka frá öðrum ræktendum
sem báðir urðu íslenskir meistarar
og annar alþjóðlegur meistari.
Hvaða hundur eða hundar úr þinni
ræktun finnst þér bera af öðrum?

Ég á eina uppáhalds tík sem er ræktuð
af mér, hún er íslenskur og alþjóðlegur
meistari, heitir Aska Frá Götu, vel gerð tík
með yndislega skemmtilega skapgerð.
Hvaða hundur eða hundar hafa, að þínu
áliti, haft mest áhrif á stofninn hér á
Íslandi?

Hún heldur því fram að 8 vikna aldur og
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Það held ég að séu þeir hundar sem hafa
verið hvað mest notaðir. Inga Björk hjá

Að fylgja eigin sannfæringu og
hlusta á hjartað sitt og muna að það
erum við sem höfum þessi litlu líf í
höndunum, ábyrgðin er okkar.
Hvernig hefur þér tekist að samræma
hundahald daglegu lífi í þéttbýlinu?

Ég er svo heppin að búa í dreifbýli,
hundarnir eru svo stór hluti af mínum
lífsstíl, daglegu lífi og heimilishaldi. Ég hef
átt hunda síðan ég var rúmlega tvítug, þeir
eru bara hluti af mér, ég vona að ég fái að
hafa hunda þar til yfir lýkur. Hundlaust líf?
Ja, ég man bara ekkert hvernig það er!
Talið berst að fóðrun og hreyfingu.
Hvernig fóður ertu að nota fyrir
hundana þína og hvers vegna?

Ég gef hundunum mínum hágæða þurrfóður
sem ég blanda við heimalagað hráfóður
sem er að megninu til kjötmeti, grænmeti
og góð fita. Ég forðast að gefa þeim
mjólkurvörur, mér hefur fundist þeir geta
fengið í magann af því. Eins hef ég slæma
reynslu af að gefa soðið kjötmeti, það er

greinilegt að hundar eiga auðveldara með
Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa
gert öðruvísi þegar þú lítur til baka?
að melta hráfóður, það er að minnsta kosti
Hefur þú á einhvern hátt breyst frá því
mín reynsla. Ég held að það sé gott fyrir
þú byrjaðir að rækta hunda?
hunda að fá sem fjölbreyttasta fæðu þar sem
Í ræktun hunda skiptast á skin og skúrir og
passað er upp á að hráefnið sé eins hreint
það hefur ekki allt farið eins og ég hafði
og auðið er, eins og fyrir okkur mannfólkið.
óskað mér. Þá sögu held ég að margir
Hvernig þjálfar þú hundana þína til að
ræktendur geti sagt. Ég hef fengið got þar
halda þeim í formi?
sem hvolpur var holgóma og þurft að láta
Ég fer í göngur, 1-2 klukkutíma minnst fjórum aflífa hann, ég hef fengið gallaðar tennur og
sinnum í viku, hjólaferðir og taumgöngur
að hvolpurinn sem ég valdi var alls ekki eins
í þéttbýlinu sem umhverfisþjálfun.
og ég hélt að hann yrði. Þessi reynsla kennir
manni auðmýkt og æðruleysi og líka að
Stundar þú einhverja vinnu með
hundana þína?
gleðjast og þakka fyrir heilbrigðu hvolpana
Ég hef ekki stundað vinnu með mína
sem standa undir væntingum. Ég get þó sagt
hunda en er viss um að það væri mjög
með góðri samvisku að á þeim tíma sem ég
gaman að þjálfa cockerinn í einhverja
gerði hlutina reyndi ég að gera mitt besta.
vinnu því hann er svo mikið til í að vera
Ég hef lært að ekkert er sjálfsagt í ræktun
með manni og verður svo yfirmáta
og að það ber að þakka fyrir allt sem gengur
glaður ef hann fær eitthvað hlutverk.
vel, en heilt yfir er ég mjög sátt með mitt.
Hvað finnst þér skipta máli þegar fólk
býr með fleiri en einum hundi? Hvað þarf
að hafa í huga?

Ég er með nokkra hunda hér heima og það
þarf að passa að öllum líði vel, fái sínar
gæðastundir, ég hef lent í því að hundunum
líður ekki vel í hópnum, eru urrandi og
óhamingjusamir, falla bara ekki inn í hópinn.
Ég hef þá reynt að finna ný heimili þar sem
viðkomandi hundur er eini hundurinn og
fær að njóta allrar athyglinnar. Það hefur
gengið mjög vel og hundarnir hafa verið
afar ánægðir með nýju fjölskyldurnar.
Ertu ánægð með þróun ræktunar
á þinni tegund eða finnst þér að
ræktendur mættu huga betur að
einhverjum atriðum varðandi hana?

Við kveðjum Eddu með kærum þökkum fyrir
að veita Sámi innsýn inn í lífið með enskum
cocker spaniel og óskum henni velfarnaðar.

Besti vinurinn
fær ARION

Já, ég held að annað sé ekki hægt,
tegundinni gengur mjög vel á sýningum,
ræktunar- og afkvæmahópar eru oftast
að raða sér í verðlaunasæti svo framtíðin
er björt fyrir enskan cocker ræktunarlega
séð. Það er líka mjög ánægjulegt að
fólk er að uppgötva þessa tegund sem
er svo dásamlegur fjölskylduhundur.
Áttu einhverjar óuppfylltar óskir
um framtíð ræktunar þinnar eða
tegundarinnar í heild?

Ég hugsa mest um tegundina sjálfa og
held að allir ræktendur geri slíkt hið sama.
Að vera hundaræktandi á Íslandi með öll
þau höft varðandi innflutning á nýju blóði
auðveldar okkur ekki að rækta hunda. Ísland
er með 30 daga einangrun þar sem innfluttir
hundar þurfa að vera fjarri fjölskyldu
sinni og í umhverfi sem er þeim algerlega
framandi. Það getur reynst hundunum afar
erfitt. Það er alls ekki sjálfgefið að erlendir
ræktendur séu tilbúnir að senda dýr frá
sér í gegnum þá þolraun. Ég myndi ekki
gera það sem ræktandi. Ég bind miklar
vonir við nýtt áhættumat sem verið er að
vinna fyrir Landbúnaðarráðuneytið, vona
svo sannarlega að það skili ákveðnum
niðurstöðum sem leiða af sér breytingar,
ræktun hunda á Íslandi til hagsbóta.

ARION hunda- og kattafóðrið
er næringarríkt gæðafóður
sem er sérhannað til að mæta
kröfum eigenda um fjölbreytt
fóður.
Komdu við í næstu verslun
Líflands og veldu fóður sem
hentar þínum vini.

Þjónustuhundar

ómetanlegir vinnuhundar!
Á Íslandi er aukinn áhugi á ýmis konar vinnu með hundum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að við mannfólk getum notið góðs
af samvistum okkar við hunda á svo margan hátt. Samfélagið er smátt og smátt að átta sig á því að hundar eru magnaðar
skepnur og færir um svo marga og ólíka hluti. Sámur fór á stúfana og fékk innsýn inn í líf fólks sem hefur notið þess að vinna
með hundunum sínum í þágu mannfólks. Við fengum til liðs við okkur þrjár góðar konur, tvær í Svíþjóð og eina á Íslandi og munu
frásagnir þeirra birtast hér á eftir og í næsta tölublaði Sáms. Það er óútskýranlegur máttur sem fylgir hundunum og sögur sem
þessar hlýja okkur öllum um hjartarætur.
þegar hundurinn og eigandi hans komu í
skólann á morgnana – bara til að heilsa þeim
og óska þeim góðs dags í skólanum. Dag einn
spurði skólastjórinn hana hvort að hún vildi
ekki bara fá sér hund og sækja sér fræðslu til
þess að geta verið með hundinn í skólanum.
Karin áttaði sig á því að þetta væri það sem
hana langaði til þess að gera, svo að hún
hófst handa við að leita að rétta hundinum.

Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Ljósmyndir: Karin Lund Jensen
Karin og púðluhundurinn Ester!

Við VidhögeskoIan í Varberg í Svíþjóð
starfar Karin Lund Jensen. Höfundur
hitti hana og hundinn hennar,
púðluhundinn Ester í desember í fyrra.
„Foreldrar mínir sögðu að þetta myndi
bara eldast af mér. Þau reyndu að múta
mér með því að gefa mér hundabangsa
í jólagjafir og afmælisgjafir í von um að
ég myndi komast yfir þörfina fyrir að
eignast alvöru hund. Þegar ég svo labbaði
á ljósastaur vegna þess að ég var að stara
á hund hinum megin við götuna, gáfust
foreldrar mínir upp og keyptu handa mér
hund“. Svona lýsir Karin upphafinu að lífi
sínu með hundum. Mörgum árum seinna,
eftir að hún missti þriðja hundinn sinn, sem
var af tegundinni shetland sheepdog, fann
hún Ester, sem er standard poodle tík.

Einhverjar efasemdarraddir um ofnæmistal
heyrðust frá samstarfsfólki hennar en
hún lét það ekki á sig fá. Þegar hún var að
alast upp sagði fólk að púðlur væri góðar
fyrir fólk með ofnæmi– núna veit hún að
það eru engir hundar sem eru algerlega
ofnæmislausir – en sumar tegundir geta
haft færri ofnæmisvaka. Karin hafði átt
púðluhund áður svo hún þekkti tegundina
vel. Hún ákvað að leita að ræktanda þekkta
fyrir að rækta skapgerð og eiginleika sem
myndu nýtast henni. Hún fann ræktanda,
Håfveleds. Hún var búin að skoða mörg
myndbönd á youtube þar sem verið var
að vinna ýmsa vinnu með hundum frá
þessum ræktanda, þannig að hún var
búin að kynna sér hvernig þeir voru að
bregðast við hinum ýmsu áreitum og
viðbrögð þeirra í hinum ýmsu aðstæðum.
Hún hafði samband við ræktandann og
fór að hitta þennan dásamlega hund – og
hún gersamlega féll fyrir Ester á staðnum.
Ræktandinn hafði valið Ester úr gotinu fyrir
Karin. Hún var rólegust og gat lagt sig hvar
sem er í kassanum, örugg og yfirveguð.
Karin nefnir hversu mikinn stuðning
hún hafi ávallt fengið frá ræktandanum
sínum og að það sé ómetanlegt.

Næsta skref fyrir Karin var að fá samþykki
stjórnanda síns og sækja um styrk til
verkefnisins. Þegar Ester var orðin 12
mánaða gömul var hún fullgild til að byrja
að æfa sig til að verða hjálparhundur - eða
Skólastjórinn við skólann réð inn lestrarhund „pedagog hund“. Þær tóku lítil skref í
sem kom í heimsókn í skólann tvisvar sinnum einu – t.d. byrjaði hún á því að taka Ester
í viku. Þetta var golden retriever kallaður
með sér í skólann þegar engin börn voru
Nova. Skólastjórinn áttaði sig á því að Karin
þar svo hún myndi venjast umhverfinu.
var algerlega yfir sig hrifin af starfinu sem
Þegar eitt ár var liðið voru Karin og Ester
hundurinn var að sinna í skólanum þar sem
metnar út frá þeim viðmiðum sem gilda
að hún var alltaf fyrst í röðinni á morgnana
um slíka hunda og allt small saman.
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„Í dag er Ester í skólanum tvisvar í viku.
Í byrjun var hún í klst á dag en núna er
tíminn orðinn aðeins lengri, í kringum 4-6
klst á viku. Það eru mörg börn sem vilja
koma og hitta Ester og þörfin er mikil. Það
er mismunandi hversu oft hvert barn hittir
Ester. Börn sem eiga við andleg vandamál
að stríða koma einu sinni í viku. Börn
sem eiga við lestrarvanda að stríða eða
vanda í stærðfræði koma í 5-8 skipti og þá
er yfirleitt orðin jákvæð breyting á námi
þeirra og umsjónarkennari heldur áfram
þar sem leiðir barnsins við Ester skiljast.
Það er ávallt einstaklingsmiðað hvað er
gert í hverjum tíma en við endum alla tíma
á að gera trix með Ester. Barnið fær að
velja þrjú spil úr spilastokki með trixum
sem Ester kann að gera. Barnið gerir svo
trixið með hundinum og eru oftast orðin
verulega flink í þessu eftir nokkrar tilraunir.
Í lok hvers tímabils með hverju barni færir
Ester barninu kveðjugjöf, og Ester fær
mjög oft þakkargjafir frá börnunum“.
Hver ákveður hvaða barn fær að koma
til ykkar?

„Það er sérkennari skólans sem ákveður það
hvaða börn geta fengið að taka þátt í þessu
verkefni. Eftir að sérkennarinn hefur valið
þau börn sem koma til okkar einu sinni í viku,
setjumst við niður og ræðum hvað hvert
barn þarf á að halda og finnum út hvernig
best sé að ég og Ester vinnum með barninu.
Við verðum að sjálfsögðu að hafa samþykki
foreldra fyrir þessari vinnu og þeir samþykkja
einnig að ég megi taka myndir og myndbönd
af vinnu minni með Ester og börnunum.
Það geri ég til þess að skrásetja vinnuna
fyrir mig og umsjónarkennara viðkomandi
barna til þess að þeir sjái hvað við erum
búin að vera að vinna með í náminu“.
Hvað er það sem þið gerið helst í
skólanum?

„Fyrst og fremst er Ester mjög hjálpleg við
það að fá börn til þess að slaka á. Þegar
þú ert t.d. með dyslexiu er oft mjög erfitt
að slaka á og þá er mjög erfitt að að átta
sig á hvað það er sem þú ert að reyna að
lesa. Að klappa hundi hleypir út hormóninu
oxytocin sem hjálpar til við að slaka á – og

hægt og rólega reynist auðveldara að lesa“.
Karin og Ester fá börnin til þess að tjá sig
með því að leika við þau. Sum börn eru
hrædd við að tjá sig, með því að leika við
Ester finna þau gleðina mjög fljótt og þá
byrja börn að tjá sig frekar auðveldlega. „Ég
fel t.d. myndir undir keilum og Ester á að
velja eina keilu – börnin eiga svo að segja
mér hvað er á myndinni og svo framvegis“.
Einnig fást þær stöllur við stærðfræði
og notar Karin þá ýmsar aðferðir.
Myndband:

https://www.facebook.com/veronica.
gronte/videos/10211287248311076/
Ester hefur einnig eignast nokkuð marga
vini sem eru greindir með ADHD(ofvirkni
með athyglisbrest) eða ADD (athyglisbrest)
eða aðrar greiningar og þar er Ester eins
og lykill, eða púslið sem vantar. „Ég hef
kannski átt erfitt með að komast inn fyrir
skelina hjá viðkomandi barni og svo hitta
þau Ester og þá opnast fyrir allar gáttir.
Ég notast þá við hundinn til þess að ná
til krakkanna og tala í gegnum hana.
Það er virkilega magnað að upplifa þátt
hundsins í þessari vinnu með börnunum”.
En hvað er það sem Karin finnst
jákvæðast við þetta starf?

„Ég er auðvitað alveg dolfallin yfir hversu
ótrúlegur þessi hundur minn er. Þegar
við komum í skólann er eins og hún viti
samstundis að hún eigi núna að vera
„í vinnunni“. Hún er róleg og þegar börnin
koma hlaupandi og kalla á hana þá stendur
hún bara kyrr og dillar skottinu og leyfir þeim
að klappa sér og tala við sig. Við eigum okkar
eigin litlu kennslustofu og þar liggur hún
bara með börnunum og sinnir sínu hlutverki.
Ég er afskaplega glöð yfir þeim viðtökum
sem við höfum fengið varðandi þetta starf
og mjög jákvætt viðhorf frá fólkinu hérna í
samfélaginu. Margir sem vinna slíka vinnu

með hundinn sinn hafa skráð sig í svokallað
„lestrarhundateymi“ og vinna í bókasöfnum
og það er frábært, en ég er svo glöð að geta
sinnt mínu kennslustarfi hér með Ester mér
við hlið hluta vikunnar. Svona vinna er að
njóta sívaxandi athygli hér í Svíþjóð og um
allan heim í rauninni, það er vaxandi áhugi
á að nýta hunda í slíka vinnu bæði í skólum
og sem hjálparhunda almennt. Ég get ekki
útskýrt hver ástæðan er, en ætli það sé ekki
einfaldlega vegna þess að þetta virkar og
gengur vel og það berst hratt út og þegar
svo ber undir vilja fleiri prófa. Það vilja allir
foreldrar að börnunum sínum líði vel“.
Eru einhverjar neikvæðar hliðar á
þessu starfi?

„Það eina sem stundum hindrar mig
er ég sjálf og skortur á ímyndunarafli í
verkefnum með börnunum. Margir spyrja
um ofnæmi og slíkt en ég hef ekki fengið
neinar athugasemdir vegna þess. Það
er frekar að börnin eða samstarfsfólkið
séu smeyk við hunda, og það þarf að
taka alvarlega og vinna með á jákvæðan
hátt. Ég neyði engan til að eiga samskipti
við hundinn minn, en þetta hefur sem
betur fer gengið mjög vel hjá okkur“.
Hið daglega líf

Karin og Ester búa í litlu húsi rétt utan
við Varberg. Þar búa þær ásamt Veru
sem er 9 ára gamall shetland sheepdog
og einum ketti. Karin á tvö uppkomin
börn svo hún hefur rúman tíma til þess
að sinna vinnu með hundunum.
„Ester er búin að fara á nosework námskeið,
prófa freestyle og við erum á leiðinni á
hundafiminámskeið. Eftir það ætlum við
að ákveða hvað af þessu við viljum stunda í
meira mæli. Mér finnst mikilvægt að finna
hvað hentar okkur og hvað virkar fyrir
okkur saman, og mér finnst nauðsynlegt að
við höfum eitthvað fyrir utan skólastarfið
sem er bara skemmtun fyrir okkur“.

Varðandi daglega þjálfun nefnir Karin
klikkerþjálfun. „Ester finnst gaman að
læra nýja hluti og þegar ég er komin með
klikkerinn í hendina sé ég hversu glöð hún
verður, mér finnst svo gefandi að þjálfa
hana á þennan hátt. Á sama tíma er það
krefjandi því að ég hef komist að því að hún
hefur mjög sterkt veiðieðli, ég vissi það
ekki fyrr um púðlur, en ég veit það núna“.
Hún er bara svo kúl!

Þegar Karin er beðin um að lýsa karakternum
og skapgerðinni í Ester kemur bros á
andlit hennar. „Hún er bara svo kúl! Þegar
ég er á göngu með hana þá get ég varla
hætt að horfa á hana ganga svo virðulega
og fallega. Hún er svo einbeitt og stolt.
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Það hefur mjög oft komið fyrir að fólk
stoppar okkur úti á götu til þess að fá að
taka mynd af henni, mér finnst stundum
eins og ég sé að labba með einhverri
frægri persónu, auðvitað er ég stolt!
Varðandi skapgerðina þá er hún mjög blíð
og ég þarf ekki að vera ströng við hana.
Hún vill þjóna og skilur hvað er í gangi.
Hún er líka svo heiðarleg sem mér finnst
kostur. Það þarf ekki að vera ég sem er að
gera trixin, hún tekur það sem gott og gilt
að börnin séu að gera trix með henni. Hún
elskar að læra nýja hluti og elskar að koma
í skólann sinn. Ég passa mjög vel upp á

að hún verði ekki of þreytt á sinni vinnu í
skólanum og hún á alltaf hvíldardag eftir að
hún hefur verið við vinnu í skólanum. Ég sé
að þetta starf tekur frá henni orku og hún
er alltaf þreytt eftir vinnulotu í skólanum.
Það er mikilvægt að hafa jafnvægi í þessu.
Í samskiptum við aðra hunda þá hefur hún
fullt af orku og elskar að hlaupa um og leika
sér. Hún hefur sterkar skoðanir og þegar
henni finnst ég vaka of lengi á kvöldin og
ég ætti að fara að koma mér í háttinn, þá
kemur hún til mín og horfir í augun á mér
og gefur frá sér sérstakt hljóð, „Muff!“ og
segir mér að klukkan sé orðin alltof margt!

Þegar spurt er um hvað það sé sem Karin
hefur þurft að vinna meira með stendur ekki
á svari: „Það er ég sjálf. Inger og Elisabeth
ræktendur mínir hjá Håfeleds eru að vinna
í því að koma meiri leikgleði í mig. Það er
mín áskorun. Með það að markmiði að
Ester velji mig frekar heldur en að elta
refinn í skóginum fyrir aftan húsið okkar!
Við höfum öll okkar áskoranir ekki satt?“.
Með þessu kveðjum við Ester og
þökkum henni innilega vel fyrir
að deila sögu sinni með okkur.

Annað heimsmót Bracco Italiano
Höfundur & myndir: Guðbjörg Guðmundsdóttir

Bracco italiano er standandi fuglahundur af ítölskum uppruna,
annar af tveimur standandi fuglahundum sem eiga rætur
sínar að rekja til Ítalíu, hin tegundin er Spinone italiano. Báðar
tegundirnar eru taldar vera gamlar og til eru freskur frá 14.
öld sem sýna Bracco á veiðum. Þeir eru óþreytandi á hlaupum
með sínu sérstaka skeiði sem er orkusparandi, þá hafa þeir
mjög gott þefskyn og eru góðir sækjar. Þeir eru yfirvegaðir og
húsbóndahollir en geta verið þrjóskir. Þeir eru ljúfir og góðir
á heimili, en vinnueðlið er sterkt í þeim og þeir þurfa að hafa
eitthvað fyrir stafni til að þeim líði vel. Mikil áhersla er lögð á að
Bracco italiano uppfylli bæði ræktunarmarkmiðin fyrir útlit og
byggingu en ekki síður að þeir hafi ríka getu til veiða.
S.A.B.I. (Societá Amatori Bracco Italiano) er klúbburinn sem
heldur utan um ræktun og ræktunarmarkmið tegundarinnar.
Hann hélt sitt annað heimsmót fyrir Bracco í Toskana á Ítalíu 9.
og 10. september 2017. Á mótinu var sýning annan daginn og
veiðipróf hinn daginn.

Mótið var sett í hinum fallega bæ Arezzo í Toskana
héraði Ítalíu og opnunarhátíðin var hin glæsilegasta.
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Yfir 120 hundar voru skráðir og sýndir í þremur
hringjum, einn fyrir tíkur, einn fyrir rakka og síðan
einn fyrir hvolpa. Á Ítalíu tíðkast að sýna litina ekki
saman (hvítur orange og hvítur brúnn) jafnvel
þótt einungis eitt meistarastig sé í boði. Það fer þá
þannig fram að annar liturinn er sýndur á undan
og valinn besti einstaklingur af því kyni í litnum og
hann svo borinn saman við besta einstaklinginn af
því kyni í hinum litnum og svo valið á milli þeirra.

Besti hundur sýningar var valinn Polcevera’s Ercole, hundur
sem ræktaður er á Ítalíu en búsettur í Englandi. Peti, eins
og hundurinn er kallaður, er margfaldur sýningameistari.
Daginn eftir sýninguna var veiðiprófið, en rúmlega 70 hundar
voru skráðir og prófað í átta „batteria“ eða hópum. Eftir
prófsetningu (kl. 6) var farið upp í hæðirnar fyrir ofan Arezzo og
prófin fóru fram á ökrum í skógarjaðri. Þarna sýndu hundarnir
hvað í þeim bjó og fóru um akrana á sínu fallega skeiði. Bráðin
sem notuð var er bæði náttúruleg og eins eru fuglar lagðir út,
ekki voru felldir fuglar í prófinu. Veðrið lék við okkur í byrjun,
en þegar síðasti hundur í þeim hópi sem ég kaus að fylgja fór
út kom hellidemba með tilheyrandi þrumum og eldingum.
Eftir lok prófs var farið aftur niður og allir settust niður yfir
góðri máltíð meðan dómararnir hver fyrir sig sögðu frá vinnu
hundanna sem í þeirra hópi voru og gefnar einkunnir.
Þar sem mikil áhersla er lögð á að hundarnir uppfylli
ræktunarmarkmið bæði hvað varðar útlit/byggingu og vinnu
var sá hundur sem skoraði hæst á sýningu og í vinnu heiðraður
sérstaklega, það var tíkin Africa di Villa Carla og hlaut hún
bikarinn fyrir fegurð og kjark “Vincitrice del Trofeo Bello o Bravo”.
Þetta var virkilega skemmtileg upplifun og fræðandi og gaman
að fá að fylgjast með hvernig ítalirnir standa að slíkum viðburði.

Sámur 2. tbl. 50. árg. desember 2018 · 21

Viðtal
Auður sif sigurgeirsdóttir
fráfarandi landsliðsþjálfari ungmennadeildar HRFÍ
Auði Sif þarf vart að kynna fyrir
lesendum Sáms. Frá unga aldri hefur
hún tekið þátt í starfi félagsins og
tekið að sér ýmis verkefni, stór og
smá. Auður Sif hefur nýlega sagt
skilið við starf landsliðsþjálfara
ungmennadeildar eftir að hafa sinnt
því starfi í tólf ár með afskaplega
góðum árangri.

Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Nú hefur þú starfað lengi með
ungmennadeild, segðu okkur aðeins frá
því hvernig þetta byrjaði allt saman hjá
þér?

Ég var einn af stofnendum Ungmennadeildar
HRFÍ og var deildin stofnuð þegar ferli
mínum í ungum sýnendum var nýlokið. Mér
fannst vanta deild fyrir ungt hundaáhugafólk
innan HRFÍ og fékk nokkrar vinkonur mínar
með mér í að stofna deildina. Við skrifuðum
stjórn HRFÍ bréf og báðum um að deildin
yrði stofnuð sem stjórnin tók vel í enda
hefur ávallt verið mikill velvilji hjá HRFÍ í
garð ungmennastarfsins. Ég var formaður
deildarinnar í fjölmörg ár og sit núna í
stjórn hennar. Ég lít á ungmennastarfið sem
„barnið mitt“ og er mjög umhugað um að
halda vel utan um unga hundaáhugafólkið
okkar. Draumurinn er að geta boðið upp
á fjölbreytt starf fyrir alla áhugasama
í framtíðinni, til dæmis hundafimi og
rallý-hlýðni svo eitthvað sé nefnt.
Hvernig kom það til að þú tókst
við starfi landsliðsþjálfara
ungmennadeildar?

Ég var fulltrúi HRFÍ í Nordic Junior
Handling Committee og tók þátt í að
semja reglur fyrir Norðurlandakeppni
ungra sýnenda. Fyrsta keppnin var svo
haldin í Noregi árið 2006. Ætli það hafi
ekki verið vegna nefndarsetunnar og
mikils áhuga míns á verkefninu sem
ég var fengin til að þjálfa liðið.
Auður Sif var þjálfari landsliðsins í
ungum sýnendum frá 2006-2017
þannig að það er ýmislegt sem hefur
drifið á daga hennar í því starfi.
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Hvað fannst þér standa upp úr á þínum
ferli?

Það eru fjölmörg frábær augnablik sem
standa upp úr á þessum tólf árum. Liðið
okkar hefur ávallt verið algjörlega frábært
enda er litla Ísland þekkt úti í heimi fyrir
ungu sýnendurna sem margir segja á
heimsmælikvarða. Öll skiptin sem okkur gekk
vel og komumst á verðlaunapall standa upp
úr, bæði í liða- og einstaklingskeppninni.
Ég verð samt að segja að tvöfaldi sigur
landsliðsins árið 2017 í Helsinki stendur
upp úr að mörgu leyti enda hafði ég beðið
lengi eftir gullinu sem mér fannst við eiga
svo sannarlega skilið. Þetta ár skipuðu
þær Berglind Gunnarsdóttir, Elena Mist
Theodórsdóttir, Ingunn Birta Ómarsdóttir
og Vaka Víðisdóttir landsliðið sem sigraði
liðakeppnina og gerði Berglind sér lítið fyrir
og varð í 1. sæti í einstaklingskeppninni.
Það er óhætt að segja að það voru ansi
mörg gleðitár sem féllu hjá okkur öllum.
Á þessu ótrúlega augnabliki ákvað ég
að þessi keppni yrði mín síðasta.
Annað augnablik kemur upp í hugann en
það var núna á ágústsýningunni þegar
allar stelpurnar mínar, sem skipuðu
liðið síðustu tólf ár undir minni stjórn,
færðu mér yndislega fallegt kort og gjöf
og þökkuðu mér fyrir starf mitt sem

landsliðsþjálfari. Enn og aftur féllu nokkur
tár og er ég þeim ótrúlega þakklát.
Hvað myndirðu segja að væri það
erfiðasta við þetta starf? En það
skemmtilegasta?

Það er ekkert sem mér hefur fundist
vera erfitt við þetta starf en hver einasta
keppni hefur kennt mér eitthvað. Það hafa
komið upp þó nokkuð mörg atvik þar sem
eigendur hafa ekki mætt með hundana
sem þeir lofuðu í keppnina og þar þurfti
að redda málunum. Þessi atvik voru alltaf
tækluð mjög vel og með bros á vör enda
stelpurnar algjörir naglar og létu þetta ekki
á sig fá. Þetta kenndi okkur margt og gerði
okkur enn sterkari sem heild. Ég lagði alltaf
mikla áherslu á að sama hvað kæmi upp á
myndum við tækla af fagmennsku og sagði
við þær fyrir keppni að stranglega bannað
væri að gráta og gefast upp! Það er svo
mikilvægt að hafa rétta hugarfarið í svona
keppni enda svo margt sem getur komið
upp á. Þeir sem skipa landsliðið hverju sinni
verða alltaf að muna að þeir eru hluti af
liði og verða alltaf að leggja sig alla fram.
Á þessum tólf árum hefur allt verið
skemmtilegt enda hefur samveran með
þessum frábæru snillingum og foreldrum/
fjölskyldum þeirra verið yndisleg. Allt frá
æfingunum og fundunum fyrir keppni,

hárgreiðslu- og mátunarkvöldunum á
hótelunum, nammiátinu uppi á herbergi,
sameiginlegu kvöldverðunum með hinum
liðunum og þjálfurum að keppninni sjálfri.
Allt hafa þetta verið frábærar samverustundir.
Vinskapurinn sem hefur myndast á
þessum árum er algjörlega ómetanlegur.
Eru einhver atvik sem koma upp í hugann
sem þú vilt deila með okkur?

Fyrsta Norðurlandakeppnin í Noregi 2006
kemur upp í hugann enda var allt nýtt
fyrir okkur á þeim tíma. Guðrún Dögg
Sveinbjörnsdóttir, sem var í landsliðinu
á þeim tíma, var mjög óheppin í þessari
ferð. Í fyrsta lagi var hún aum í stóru tánni
og missti svo þunga ferðatöskuna ofan á
aumu tána sem gerði illt verra. Í öðru lagi
var hún búin að kaupa sér nýjan síðkjól fyrir
gala-kvöldverðinn sem okkur var boðið í en
þegar hún var komin í kjólinn kom í ljós að
þjófavörnin var enn í honum. Í þriðja lagi
mætti hundurinn sem henni hafði verið
úthlutað ekki á staðinn og þá voru góð ráð
dýr. Hún fékk í staðinn mjög ungan hund sem
lét öllum illum látum og hafði verið kennt að
leika með því að bíta í handlegg. Hann ákvað
að Guðrún væri skemmtilegasta manneskja
sem hann hefði kynnst og beit hana vel og
vandlega í handlegginn en þó ekki af grimmd.
Guðrún reyndi sitt allra besta með hundinn
en allt kom fyrir ekki. Þegar þó nokkuð var
liðið á keppnina var loks ákveðið að hún
skyldi fá annan hund sem hagaði sér mun
betur. Dómari keppninnar var Íslandsvinurinn
Hugo Quevedo frá Perú sem valdi liðið okkar
í 2. sæti og Þorbjörgu Ástu Leifsdóttur í 3.
sæti í einstaklingskeppninni. Við hlógum
mikið eftir þessa keppni, sérstaklega að
óförum Guðrúnar. Eftir keppnina myndaðist
mikill og ómetanlegur vinskapur milli
okkar og Hugo sem hefur komið til Íslands
nokkrum sinnum og haldið sýnendanámskeið
sem hafa verið mjög vel sótt.
Annað skemmtilegt atvik var fyrir nokkrum
árum þegar allar stelpurnar í landsliðinu
voru nemendur í Verzlunarskóla Íslands en
ég er sjálf íslenskukennari við skólann og var
kennari tveggja í liðinu. Ég fór inn til Þorkels
Diego yfirkennara til að biðja um frí fyrir
mig sjálfa og fjóra nemendur í skólanum.
Svipurinn sem kom á hann er ógleymanlegur!

Rannveig Gauja Guðbjartsdóttir
hefur tekið við keflinu af Auði Sif en
hún hefur verið öflugur liðsmaður
ungmennadeildar um árabil.
Hvað myndirðu telja mikilvægt
veganesti fyrir nýjan þjálfara?

Ég veit að Rannveig Gauja hefur alla þá
eiginleika sem góður þjálfari þarf að hafa
og á eftir að standa sig ótrúlega vel í þessu
verkefni. Hún var sjálf í landsliðinu og veit
nákvæmlega út á hvað þessar keppnir ganga.
Aðalmálið er að liðið sé meðvitað um að
það sé í lagi að gera mistök. Það sem er
mikilvægast er að allir geri sitt allra besta
og hugsi að þeir séu hluti af heild, íslenska
landsliðinu, og leggi sig fram. Í þessum
stóru keppnum er mikilvægt að vinna vel
úr aðstæðum, sama hversu góðar eða
slæmar þær eru. Við verðum alltaf að muna
að hundar eru lifandi verur og dagsform
þeirra er mismunandi líkt og okkar.
Hvað þurfa ungmennin að gæta að í sinni
vinnu með hundana? Hvað er vænlegt til
árangurs?

Allir, bæði ungir sýnendur og aðrir, verða
að muna að hundar eru lifandi verur en
ekki vélmenni. Stundum eru þeir óþekkir,
þreyttir, latir eða áhugalausir og þá er
mikilvægt að hafa húmor fyrir þeim þótt
mikið liggi við. Góður dómari tekur alltaf
eftir sýnanda sem leggur sig allan fram og
gefst aldrei upp, jafnvel þótt hundurinn
sé erfiður og hlýði engu. Það er fátt
leiðinlegra en að sjá ungan sýnanda inni í
hring með fýlusvip á andlitinu vegna þess
að hundurinn hagar sé ekki fullkomlega.
Til að verða góður sýnandi er mikilvægt
að afla sér þekkingar og reynslu á öllum
sviðum hundalífsins. Ekki bara mæta inn
í hring með fullkomlega þjálfaðan hund.
Bestu sýnendurnir eru þeir sem hafa
reynslu af því að vera í kringum hunda á
öllum aldursskeiðum, í ýmsum aðstæðum.
Þessir aðilar hafa óbilandi áhuga á öllu
sem við kemur hundum, ekki bara þessu
sýningatengda. Þeir hafa þurft að þrífa upp
hundaskít, þjálfa algjöra óþekktaranga,
baða og snyrta alls konar hunda og svo
mætti lengi telja. Þessir sýnendur geta
tæklað nánast hvað sem kemur upp á

í þjálfun og inni í sýningarhring enda
með mikla þekkingu á atferli hunda og
áhuga á öllu sem þeim við kemur. Ekkert í
hundasportinu er manni óviðkomandi og
það er mikilvægt að maður sé auðmjúkur,
sérstaklega þegar manni gengur vel.
Ef ungir sýnendur fá lánaða hunda
hjá öðrum ættu þeir að vera tilbúnir
að þjálfa og hitta hundana fyrir utan
venjulegar sýningarþjálfanir, til dæmis
fara í skemmtilegan göngutúr með
þeim. Það styrkir samband hunds og
sýnanda sem er vænlegt til árangurs.
Það á aldrei að taka því sem gefnu að fá
lánaðan hund hjá öðrum og þess vegna er
mikilvægt að sýnendur sinni þeim vel.
Ungir sýnendur, sem ná þeim frábæra árangri
að vera fulltrúar Íslands í stóru keppnunum
erlendis, eiga ávallt að vera jákvæðir og
þakklátir fyrir þetta einstaka tækifæri. Það
er ýmislegt sem getur komið upp á í þessum
keppnum og þá er gríðarlega mikilvægt að
vera með rétta hugarfarið og muna að njóta.
Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri
til foreldra barna- og ungmenna sem
hafa áhuga á að sýna hunda?

Þegar ég var ungur sýnandi var ég svo heppin
hve vel foreldrar mínir studdu við bakið á
mér í gegnum súrt og sætt. Að mínu mati
er mjög mikilvægt að foreldrar séu til staðar
fyrir krakkana og gæti þess að þeir séu alltaf
í þessu sporti á sínum eigin forsendum og
vegna eigin áhuga. Í þessu eins og öðru er
líka mikilvægt að kunna að sigra og tapa
og gott að kenna krökkunum að koma vel
fram við alla og muna eftir að samgleðjast
öðrum þegar vel gengur. Foreldrar ættu
aldrei að setja út á dómara eða niðurstöður
keppna þó þeir séu ekki sammála þeim.
Að síðustu, hvað tekur nú við hjá þér?

Ég mun að sjálfsögðu sinna starfi
Ungmennadeildar áfram og svo er ég líka
í stjórn HRFÍ. Svo er ég sýningadómari
og langar að halda áfram að bæta
við mig tegundum. Þannig að það er
alltaf nóg að gera. Þetta hundastúss er
það skemmtilegasta sem ég geri!
Sámur þakkar Auði Sif kærlega
fyrir spjallið og óskar henni
farsældar í komandi verkefnum!
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Ljósm. Theodóra Róbertsdóttir

Ljósm. Guillermo Florenza

Ljósm. Vaka Víðisdóttir

World Dog Show 2018
9.-12.ágúst 2018 í Amsterdam

Dagana 9. – 12. ágúst 2018 mættu yfir 40 þúsund hundar í RAI hallirnar í Amsterdam, en á fimmtudeginum 9. ágúst var haldin
Benelux Winner sýning og 10. – 12. ágúst voru haldnar bæði heimssýning og sérsýningar tegundahópa. Benelux winner sýningin
sem haldin var á fimmtudeginum, þar sem allar tegundir voru sýndar, taldi 7712 hunda, sýnt var í 5 höllum samtímis og hlutu
þeir hundar sem unnu sína tegund og besti hundur af gagnstæðu kyni, titilinn Benelux winner 2018 og ungliðar hlutu titilinn
Junior Benelux winner 2018. Á Benelux winner sýningunni var það scottish terrier hundurinn Mcvan’s Big Bopper At Beameups frá
Bandaríkjunum sem bar sigur úr býtum.
Höfundur: Guðbjörg Guðmundsdóttir
Myndir: Guðbjörg Guðmundsdóttir &
Herdís Hallmarsdóttir
Keppni ungra sýnenda

Ísland átti þrjá fulltrúa í keppnum ungra
sýnenda á heimssýningunni, tvo keppendur
í opnum keppnum, þær Stefaníu Stellu
Baldursdóttur og Vöku Víðisdóttur
og svo fulltrúa Íslands í úrslitunum á
sunnudeginum, Ingunni Birtu Ómarsdóttur.
Stefanía Stella og Vaka kepptu í opnu
keppnunum á föstudeginum, laugardeginum
og sunnudeginum með góðum árangri.
Stefanía Stella sýndi hund af tegundinni
tíbet spaniel og komst tvisvar í undanúrslit
og Vaka sýndi ástralskan fjárhund og komst
í tíu keppenda úrslit á sunnudeginum.
Frábær árangur hjá þeim! Á sunnudeginum
keppti fulltrúi Íslands, Ingunn Birta
Ómarsdóttir, í úrslitum. Dómari keppninnar
var Zeljkja fon Zidar frá Slóveníu. Ingunn
Birta sýndi rakkann Legolas af tegundinni
white swiss shepherd. Hún stóð sig með
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glæsibrag og komst alla leið í tíu keppenda
úrslit af yfir 40 keppendum! Frábær
endir á ungra sýnenda ferli hennar.

sýndu ýmist hunda úr sinni ræktun eða
hunda í þeirra eigu sem búa erlendis.

Úrslit sýningarinnar

Íslenskur dómari að störfum á
Heimssýningu

Síðasta daginn voru úrslit allra tegundahópa
yfirstaðin og röðin kom að úrslitum
sýningarinnar. Úrslit voru um besta ungliða
í heimi, besta öldung í heimi og besta
hund heims. Sá sem hreppti titilinn besti
hundur heims 2018 kemur frá Hollandi
og heitir Frosty the Snowman og er af
tegundinni grand basset griffon vandeen,
í öðru sæti varð bovier des flandres tíkin
Family Flight Fine Chanel frá Rússlandi, í
þriðja sæti enskur bulldog frá Argentínu
sem gengur undir nafninu Cappelli BullsArgentina Rodo og í því fjórða varð bracco
italiano frá Ítalíu, Polcevera‘s Ponente. Á
heimssýninguna voru skráðir 33.500 hundar,
en ekki varð vart við að fjöldinn væri svo
mikill, allir hundar vel umhverfisþjálfaðir
og gekk allt smurt. Nokkrir íslendingar

Fyrst dæmdi Herdís labrador og
hafði blaðamaður Sáms áhuga á
því að heyra hvort Herdís hafi verið
ánægð með gæðin á sýningunni og
hvernig þau væru í samanburði við
gæði tegundarinnar á Íslandi:

Herdís Hallmarsdóttir sýningadómari
fékk þann heiður að dæma á FCI
heimssýningunni, en aðeins einu sinni
áður hefur íslenskur dómari dæmt á þeim
vettvangi þegar Guðrún R. Guðjohnsen,
fyrrverandi formaður félagsins dæmdi
íslenskan fjárhund á sýningunni í
Stokkhólmi árið 2008. Herdís dæmdi
þrjár tegundir á sýningunni, labrador
retriever á Benelux winner sýningunni
og síðan ástralskan fjárhund og íslenskan
fjárhund á sjálfri heimssýningunni.

BOB - Surtsey’S S-Skolli og BOS - Surtsey’S E-Eydís

„Ég dæmdi tíkurnar og í slíkum fjölda og frá
svo mörgum löndum eru gæðin auðvitað
misjöfn. Að mínu mati voru þó að stærstum
hluta fallegir fulltrúar tegundarinnar og ég
viðurkenni fúslega að mig hefði langað að
taka sigurvegarann með mér heim. Hún kom
úr vinnuhundaflokki sem var sérstaklega
ánægjulegt. Þá vann hún líka tegundina
og varð svo í fjórða sæti í tegundahópnum
í úrslitunum þennan dag. Það eru fallegir
fulltrúar á Íslandi í tegundinni en það er
ekki sanngjarnt að bera þetta saman,
þar sem þetta er svo stór viðburður með
fulltrúum frá öllum heimshornum“.
Á heimssýningunni dæmdir þú
australian shepherd, hvernig eru gæði
þeirra í samanburði við það sem þú sérð
heima á Íslandi?

„Ég dæmdi tíkurnar og fékk margar
glæsilegar tíkur í hringinn. Það var mikill

heiður að fá að dæma tegund sem ég
rækta sjálf á heimssýningunni og ég átti
skemmtilegan dag. Ég hef ekki dæmt
tegundina heima á Íslandi og þar sem ég
á hunda sem eru sýndir á HRFÍ sýningum,
kem ég helst ekki nálægt sýningahringnum
þegar tegundin er dæmd, stöðu minnar
vegna sem formaður félagsins. Ég
get því ekki borið þetta saman“.
Á heimssýningunni dæmdir þú
þjóðarhundinn okkar, hverjar eru
þínar hugleiðingar um þá hunda sem þú
dæmdir þar?

„Ég sé hvergi eins fallega fulltrúa íslenska
fjárhundsins eins og á Íslandi. Það voru
vonbrigði að fá ekki fallegri hunda í hringinn
á svo stórum alþjóðlegum viðburði og
ég velti fyrir mér stöðu tegundarinnar í
mið-Evrópu. Því miður vantaði mikið upp
á, sérstaklega að höfuð væru sterkleg

og þríhyrningslaga. Þá voru nokkrir
hundar of litlir og þunnir og víða vantaði
sterklega beinabyggingu og fullnægjandi
liðbeygjur. Ekki var hægt að segja að margir
sem komu í hringinn hefðu vasklegar
hreyfingar. Ég held að við þurfum að
gera betur í að kynna þjóðarhundinn
okkar erlendis þannig að góð ræktun
hér heima fyrir verði sýnilegri erlendis.
Hér þarf sameiginlegt átak félagsins,
ræktenda og dómara tegundarinnar“.
Sámur þakkar Herdísi kærlega fyrir
að veita lesendum innsýn inn í reynslu
sína af dómarastörfum sínum á
Heimssýningunni og óskar henni góðs
gengis á þessum vettvangi í framtíðinni!
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Erlendi ræktandinn

Markus Gisslén
í Svíþjóð

-Shadeacre
Markus Gisslén er ungur ræktandi, sýningadómari og
hundasnyrtir og hefur verið viðloðandi hundaheiminn frá
unga aldri. Hann býr rétt fyrir utan Gautaborg ásamt Jonasi
sambýlismanni sínum og syninum Alex. Á heimilinu búa
að sjálfsögðu hundar, tveir tíbet terrier og einn lhasa apso.
Árið 2016 útskrifaðist hann sem FCI sýningadómari og
hefur réttindi til að dæma tíbet terrier, tíbet spaniel, lhasa
apso, shih tzu, bichon frise, havanese, papillon & phaléne.
Fleiri tegundir munu bætast í hópinn innan tíðar. Markus
hefur byggt upp sitt eigið fyrirtæki, Gisslén Dogcare í
Svíþjóð, við góðan orðstír.

CZ, SE, NO, DK, FI, NORD Ch, CIB, SE W-14, FI W-16. HE W-16 Shadeacre A Pretty Penny

Höfundur: sVAVA BJÖRK ÁSGEIRSDÓTTIR

„Það eru forréttindi að geta unnið við það sem maður lifir fyrir“. Markus er
ötull við að halda námskeið um umhirðu hunda. Hann er sérfræðingur í húð –
og feldhirðu hunda og selur að mestu leyti húð - og feldvörur í fyrirtæki sínu,
ásamt fæðubótarefnum sem stuðla að frekara heilbrigði hundanna.
Markus átti sér þann draum frá unga aldri að verða hundaræktandi. Hann
eignaðist sinn fyrsta tíbet terrier þegar hann var 14 ára gamall árið 1990.
„Það eru nokkrir hlutir í lífinu sem gera mig spenntan og að plana got er alveg svakalega
spennandi, ég veit, fyrir venjulegt fólk hljómar þetta algert brjálæði, en ég held að
hundafólk skilji mig vel. Allt frá því að finna hið fullkomna par og yfir í það að fylgjast með
hvolpunum vaxa úr grasi“. Markus segist ekki vilja velja á milli útlits eða heilbrigðis, hann
vill allt saman. „Ég vil rækta heilbrigða, tegundatýpíska og vinalega tíbet terrier hunda“.
Hversu lengi hefurðu verið að rækta
hunda og hver er bakgrunnur þinn í
hundunum?

Eftir að ég fékk fyrsta tíbet terrier hundinn
minn á unglingsaldri byrjaði ég að spyrja
fullt af reynslumiklum ræktendum um
tegundina, um ættbók hundsins míns,
um heilsufar, um útlit, skapgerð og svo
framvegis. Í þá daga handskrifaði maður allt
niður, það voru engar tölvur eða internet,
og þá skildi ég hversu erfitt það getur verið
að rækta hunda og hversu mikil ábyrgð
fylgir því. Ég ákvað því mjög ungur að ég
skyldi ekki fara út í ræktun fyrr en ég væri
viss um að ég hefði nægilega þekkingu.
Árið 1992 fór ég til Bretlands þar sem ég
eyddi sumrinu hjá ræktun sem nefnist
Alilah, sem margir ættu að kannast við. Ég
lærði svo mikið þetta sumar og enn þann
dag í dag á ég í mjög góðu samstarfi við
Pat Tempest hjá Alilah. Heima í Svíþjóð
átti ég nokkra rakka sem voru á sýningum
og í boði fyrir ræktendur að nota, eftir
að ég kláraði menntaskóla fannst mér ég
ekki ennþá tilbúinn að koma mér fyrir og
hefja ræktun, svo að ég byrjaði að vinna
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hjá Kyang ræktuninni í Svíþjóð. Ég tók þátt
í að plana paranir, tók á móti hvolpum,
þjálfaði og sýndi hundana, nefndu það.
Ég er afar stoltur af því að stofntíkin mín
var frá þessari ræktun – SE Ch Kyang´s
Kan-Ma. Fyrsta gotið mitt úr minni ræktun
– Shadeacre – var fætt árið 2012, undir
því nafni hef ég ræktað 14 meistara, einn
besta hund sýningar, tvo bestu hunda
tegundahóps, nokkra BIS hvolpa og einn
UK meistara – annar í sögunni sem var
ræktaður í Svíþjóð og náði slíkum árangri.
Hundar hafa ávallt verið mitt helsta
áhugamál í lífinu, og munu alltaf vera það.
Hvernig tekst þér að samræma
ræktunina með þínu daglega lífi?

Í mörg ár fannst mér þetta frekar erfitt, ég
leysti þetta með því að stofna mitt eigið
fyrirtæki sem selur snyrtivörur fyrir hunda.
Þannig get ég gert það sem ég elska, ég fæ
að kynnast fólki með sömu áhugamál. Ég
fer mikið á hundasýningar með vörurnar
okkar og ég hjálpa fólki með vandamál
sín varðandi umhirðu hunda og reyni mitt
besta til að koma til móts við óskir fólks.

Ég reyni að halda ekki of marga hunda
heima, ég bý í venjulegu hverfi og
hundarnir mínir búa inni hjá okkur sem
fjölskyldumeðlimir, svo að ég er heppinn
að hafa fólk í kringum mig sem er tilbúið
að hjálpa mér með því að halda hund á
fóðursamningi. Þetta fyrirkomulag hentar
mér fullkomlega þar sem að hvolparnir fá
þá athygli og umönnun sem þeir þarfnast
ásamt feldhirðu og þjálfun. Með þessu
móti get ég haldið eftir hundum sem ég
mun mögulega rækta undan í framtíðinni.
Ég geri plön langt fram í tímann.
Hvaða hundur myndirðu segja að væri
einn sá mikilvægasti í þinni tegund?

Þetta er erfið spurning, en ég myndi
segja GB Ch Hardacre Dilys, stofntík
Alilah ræktunarinnar, tík sem hefur haft
mikil áhrif á týpu í minni tegund.
Hvaða hundur eða hundar myndirðu
segja að væru þeir mikilvægustu í þinni
ræktun?

Að sjálfsögðu er það stofntíkin mín SE
Ch Kyang’s Kan-Ma og dóttir hennar CZ,
SE, NO, DK, FI, NORD Ch, CIB, SE W-14, FI
W-16, HE W-16 Shadeacre A Pretty Penny
(móðir fjögurra meistara). Ég myndi einnig
vilja nefna fleiri þar sem þeir hafa gefið af
sér svo marga fallega, heilbrigða hunda
– Alilah Allure (móðir sjö meistara, eins
BIS hunds, tveggja BIG hunda), Waterley
Starlight at Alilah (móðir eins UK meistara
og tveggja Green Star hunda), SE, NO,
DK, NORD Ch, J EUW-14, SE JW-14, NO
JW-14, NORD JW-14, SE JW-15 Waterley
Strictly Glitz (móðir fimm CAC hunda sem
enn eru of ungir til að verða meistarar).

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

Þegar FR JR Ch, FR Ch Shadeacre Édition
d’Amour varð BIS og gerði það svo aftur
nokkrum vikum síðar, það var alveg
magnað! Eins þegar SE, FI, NO, NORD
Ch, SE JW-15 Shadeacre Count Me vann
tegundahópinn á stórri sýningu á þessu
ári. Einnig var alveg frábær tilfinning þegar
hundur sem ég á í sameign með öðrum,
GB, SE, NO, DK, NORD, NL Ch, CIB, SE
W-14, SE W-15 Kybo Kickboxer, vann BIS
á stórri sýningu hérna í Svíþjóð árið 2015,
þar sem yfir 3000 hundar voru skráðir.
Hvað skiptir mestu máli að þínu mati,
þegar fólk er að hefja ræktun bæði
almennt og í þinni tegund sérstaklega?

Að vinna heimavinnuna sína! Þú þarft að
skilja hver eyddi gífurlega mörgum árum
og setti svo mikla orku og tíma í að byggja
upp þessa frábæru tegund sem þú hefur
valið þér! Að bera virðingu áður en þú
byrjar að rækta - að kynna sér ættbækur,
hundana á bak við nöfnin í ættbókunum.
Ekki vera feimin/n við að hafa samband við
eldri ræktendur, sem hafa reynsluna, oftast
verða þeir alveg ótrúlega glaðir ef einhver
sýnir áhuga á því að heyra um þeirra sýn
og reynslu þannig að þeir vilja oftast deila
með öðrum. Eitt enn – ræktun er ekki bara
að rækta útlitslega fallegan einstakling,
það vill enginn eiga fallegan bjána!

að ala þá upp – ég vil reyna að halda í sem
sterkasta eðlisávísun eins og mögulegt er.
Hvað skiptir máli við fóðrun hundanna
þinna? Gefurðu hráfóður, þurrfóður
eða bæði?

Það eru svo margir góðir kostir í dag,
ég gef hundunum mínum þurrfóður og
skelli smá hráfóðri með. Ég gef þeim
einnig vítamín og olíur til að styrkja
húð, feld og alhliða heilsu þeirra. Ég gef
hvolpagotunum mínum það sama.
Hvaða skoðanir hefur þú á heilbrigði
hunda með tilliti til ræktunar?

Þetta er mjög mikilvægt! Ég skoða alltaf
mjaðmir og rækta einungis undan A eða
B mjöðmum, ég læt augnskoða og DNA
prófa alla mína ræktunarhunda. Þegar
ég sel hvolp vill ég geta horft í augun á
hvolpakaupandanum og sagt honum að allt
geti gerst, en að ég hafi gert það sem í mínu
valdi stendur til að reyna að minnka líkurnar
á að upp komi vandamál tengd heilbrigði.

GB, NL, SE, DK, NO, NORD Ch, CIB, SE W-14, SE W-15,
NORD W-15 Kybo Kickboxer

Hvernig er hundaheimurinn að þróast í
þínu landi, Svíþjóð?

Svíþjóð er frábært land þegar kemur að
hundaheiminum! Fyrir utan þá staði þar
sem vel skipulagðar hundasýningar og aðrar
CZ, SE, NO, DK, FI,
NORD Ch, CIB, SE W-14,
FI W-16, HE W-16 Shadeacre
A Pretty Penny

Þegar þú ert að ákveða ræktunarplön,
hvað telurðu vera mikilvægast?

Tegundatýpa, skapgerð og heilsufar.
Seturðu sjálfum þér markmið í ræktun,
gerirðu framtíðarplön langt fram í
tímann?

Í hausnum á mér er ég mörgum kynslóðum
á undan, kannski er rétti hundurinn ekki
enn fæddur, en ég veit með hvaða línur ég
vil vinna og hvernig ég vil sameina þær.
Hvernig velurðu hvolp til að halda
eftir, að hverju leitarðu og á hvaða
aldri velurðu hvolp?

GB, NL, SE, DK, NO, NORD Ch, CIB, SE W-14, SE
W-15, NORD W-15 Kybo Kickboxer
SE, NO, DK, NORD
Ch, CIB, DK JW-15,
NO W-16, SE W-17,
BENELUX W-18
Waterley Worthtewait

Þegar ég vel hvolp leita ég alltaf eftir
náttúrulegri stöðu, hvernig hann stendur,
glæsileika og jafnvægi. Þú getur alltaf
stillt upp hvolpi, en hvolpur sem stillir
sér upp sjálfur á eðlilegan hátt, þá er
ég sáttur! Ég kann líka vel að meta ef
hvolpur sýnir karakter á unga aldri.
Notarðu einhverjar sérstakar aðferðir
eða leiðir á hvolpatímabilinu? Hvað er
að þínu mati mikilvægt þegar verið er að
ala upp hvolpa?

Að vera með got og ala hvolpa þýðir að
minnsta kosti 8 vikna tímabil hjá mér þar
sem ég er að einbeita mér að því að gefa
þeim besta mögulega grunninn fyrir lífið
framundan. Ég fóðra þá með góðu fóðri,
veiti þeim helling af athygli og leik en einnig
skiptir það miklu máli að leyfa móðurinni að
sjá um þá eins lengi og hún vill og leyfa henni
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hundatengdar uppákomur eru haldnar,
eru hundar mjög velkomnir á mörgum
stöðum og fólk er almennt að hugsa mjög
vel um dýrin sín. Varðandi ræktun þá
myndi ég segja að sænskir ræktendur séu
alveg dásamlegir! Í mörgum tegundum
eigum við topp hunda í heiminum í dag!
Hverjar eru vonir þínar og væntingar
sem ræktandi?

Ég vonast til þess að halda áfram að rækta
yndislega, heilbrigða og glaða tíbet terrier
hunda. Að ég verði áfram samkvæmur
sjálfum mér og hætti aldrei að læra.

Munið að hundar sem eru oft í feldlosi
þurfa líka regluleg böð, þurrkið þá
og burstið þá út í eitt til að losna við
dauðu hárin, þetta er eina leiðin til að
halda þeim í feld allt árið um kring.

Að gera og alls ekki gera……?

Með því að baða hundana ykkar
reglulega komið þið í veg fyrir að þeir
verði mattir. Klippið slitna enda reglulega
til að fá fylltari og heilbrigðari feld.

Mjög mikilvægt er að eiga gott úrval
Alls ekki bursta skítugan hund, það slítur
af hágæða sjampói og næringu sem
feldinn og gefur honum sjúskað útlit.
raunverulega styðja við húð og feld hundsins.
Sannarlega líf og fjör í kringum Markus
Djúphreinsisjampó til að nota í svona fjórða
Gisslén. Við þökkum honum innilega
hvert bað, og að sjálfsögðu góðan bursta
fyrir að gefa okkur af tíma sínum og
og, og, og, ég gæti lengi talið áfram!
óskum honum velfarnaðar í sínu!

Líf ræktandans er ekki alltaf dans
á rósum – hefur þú einhverntímann
upplifað erfiðleika?

Það er alltaf erfitt ef hvolpur fæðist
andvana eða deyr stuttu eftir fæðingu,
á slíkum augnablikum sver maður
að maður ætli aldrei að rækta aftur.
Þegar maður er að hefja ræktun verður
maður að vera meðvitaður um þessar
neikvæðu hliðar. Þetta er ekki auðvelt
verkefni, og ekki alltaf bara jákvætt.
Það er ekki hægt að taka viðtal við
Markus án þess að fá hjá honum ráð
varðandi feldinn á hundunum okkar.
Hvað er mikilvægast í feldhirðu?

Shadeacre Glitz ‘N’ Pieces

Það sem ég segi að sé mikilvægast af
öllu er þessi vikulega umhirða – regluleg
böð, snyrting og að nota hágæða
vörur. Ef þú vinnur heimavinnuna
þína vel þá ertu alltaf með hund í
sýningarfeldi. Hjá mér eru auðveldustu
böðin sýningarböðin, vegna þess að ég
sinni þessu allar hinar vikurnar líka.

Áramót
Nokkrar leiðir til að róa hunda um áramót
Hafðu hundinn á öruggum stað, í búrinu eða bælinu
Vertu heima hjá hundinum
þínum ef þú telur að hann
gæti átt erfitt, hann
þarf þá á þér að halda!

Fylltu t.d. kong af einhverju gómsætu
til að gæða sér á eða gefðu honum annað
nammi sem hann getur dundað sér við.
Kæfa, lifrarpylsa, hnetusmjör, smá hluti
af fóðrinu eru dæmi um fyllingar og oft
eru kong fyllt lagskipt, þ.e. fyrst kæfa, svo
lifrarpylsa, svo fóður, svo kæfa o.s.frv.

●Ilmkjarnaolíur hafa reynst sumum vel
en gætið að magni, þeir þola ekki mikið
magn. Best er að setja þær í ilmolíulampa
og þá bara í styttri tíma í einu. Lavender
(lavandula angustifolia), melissa (melissa
officinalis) og neroli (citrus aurantium
var. amara) eru allt tegundir sem hafa
reynst vel við að róa hunda sem stressast
upp við hávaða, t.d. frá flugeldum.
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Róleg
tónlist
Leitaðu ráðgjafar hjá
dýralækninum þínum
ef þú telur þörf á

Einangrunarmál
Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir

Þegar þetta er skrifað hafa enn engar
niðurstöður borist varðandi nýtt áhættumat
vegna innflutnings hunda og katta. Búið er
að gefa út að þeirra sé ekki að vænta fyrr
en í lok árs 2018. Eins og flestir vita hefur
HRFÍ barist ötullega um árabil fyrir því að fá
endurmat á einangrunarlögum, undanfarin
ár með Herdísi Hallmarsdóttur formann,
og stjórn félagsins í fararbroddi. Það var
því ákveðið framfaraspor þegar stjórnvöld
samþykktu að láta vinna nýtt áhættumat.
Félagið er orðið langþreytt á að fá engin svör
og engin rök. Aðspurð segir Herdís að það
þurfi að meta heildstætt alla áhættuþættina,
hverjar smitleiðirnar séu og hvar áhættan
liggi. Það er gagnrýnivert að meta það
svo að áhættan sé jafnmikil sama hvaðan
dýrið sé að koma. Í dag er ekki gerður
greinarmunur á því hvort dýrið sé að koma
frá tiltölulega sjúkdómafríu landi eða landi
sem er þekkt fyrir hærra hlutfall sjúkdóma.
Að sögn Herdísar hefur félagið aldrei fengið
nein staðfest rök sem styðja við núverandi
tímalengd einangrunar, fjórar vikur. Aldrei
hefur þeirri spurningu verið svarað hversu
langan tíma það taki í raun að skoða
niðurstöður og taka saursýnið sem tekið sé
við komu dýra til landsins og rannsaka það.
Þann 24.október sl. birtist yfirlýsing frá NKU
– Nordic Kennel Union, sem eru samtök
norrænu hundaræktarfélaganna í Svíþjóð,
Danmörku, Noregi, Finnlandi, og á Íslandi.
Þar kemur fram sameiginlegur stuðningur
samtakanna við Hundaræktarfélags
Íslands í baráttunni við að fá í gegn nýtt
áhættumat sem félagið hefur barist fyrir
um árabil. Í yfirlýsingunni kemur m.a. fram
hvatning til stjórnvalda um að endurskoða
núgildandi reglur. Fullur stuðningur er við
mikilvægi þess að tryggja öryggi þegar
um nýja sjúkdóma er að ræða, en það
verði að vera í samræmi við þá áhættu
sem fyrir hendi er. Það þurfi að mæla
áhættuþættina út frá bæði mögulegri
áhættu við innflutning gæludýra og
jafnframt aðrar smitleiðir. Núverandi reglur
frá 2003 séu orðnar úreltar, og vert að
benda á að t.d. ferðamannafjöldi hingað
til lands hefur hækkað úr 320.000 gestum
árið 2003 upp í 2.224.603 gesti árið 2017.
Samtökin fagna því að nýtt áhættumat
sé unnið fyrir yfirvöld af Dr. Preben
Willeberg, sem sé háttvirtur sérfræðingur,

og eins þeirri staðreynd að gætt hafi verið
fyllstu nærgætni við að velja óháðan
aðila sem samtökin vonast til að sjái
hlutina í skýru ljósi að matinu loknu.

eru á viðkvæmasta skeiði ævi sinnar þar
sem mikil þörf er á samskiptum við eigendur
og brýnt að sinna umhverfisþjálfun. Ég
sé ekki hvaða rök eru þarna að baki“.

Skyldi nýja áhættumatið frá Dr. Willeberg
staðfesta að einangrunar sé ekki þörf og
hægt sé að tryggja öryggi án einangrunar
líkt og kom í ljós á Kýpur og Bretlandi,
ætti einangrun að vera með öllu hætt
hér á landi. Ef niðurstaðan verði sú að
einangrun sé nauðsynleg leggja samtökin
áherslu á að hún vari þá eins stutt og
mögulegt er og ekki lengur en sú áhætta
sem fyrir hendi sé krefjist. Samtökin segja
að velferð dýranna í einangrun sé það sem
sé aðalatriðið og í nafni dýravelferðar ætti
það að vera möguleiki að leyfa eigendum
dýranna að heimsækja þau í einangrun
með tilliti til þess að dýrin hafi þörf fyrir
að eiga samskipti við eigendur sína.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir vakti athygli
á einangrunarmálum á Alþingi nýverið og
var það kærkomið fyrir okkur félagsmenn að
finna fyrir áhuga og stuðningi við baráttumál
okkar. Mál sem snertir ekki einungis okkur
félagsmenn, heldur landsmenn alla og
hagsmuni gæludýranna okkar. Þorgerður
lagði fram spurningar til sjávarútvegs – og
landbúnaðarráðherra. Þorgerður vildi vita
hvernig vinnunni við áhættumatið miðaði,
hvort gæludýravegabréf yrðu tekin upp
hérlendis og hvort ráðherra teldi að líta ætti
til landa þar sem dýr sæta 10 daga einangrun
með mismunandi ströngum skilyrðum eftir
því hvaðan þau koma. Kristján Þór Júlíusson,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,
svaraði því til að skýrslan yrði vonandi
tilbúin eigi síðar en í árslok. Niðurstöður
áhættumatsins ætti að nota til skoðunar á
gæludýravegabréfum, að honum skildist.
Ennfremur svaraði hann því til að eðlilegt
væri að líta til annarra landa og reynsla
þeirra og lausnir skoðaðar í þessu samhengi,
einnig varðandi styttingu sóttkvíartíma.

Sámur tók símaviðtal við Pekka Olson
í októberlok þegar hann var staddur
hér á landi.

Pekka er dýralæknir og formaður sænska
hundaræktarfélagsins. Hver er skoðun hans
á einangrunarmálum hunda á Íslandi? ,,Í
rauninni lýsir yfirlýsingin frá okkur í NKU
minni persónulegu skoðun á þessu máli. Í
dag, árið 2018, er tækni, mótefni og lyf í
dýralæknafræðum orðin það mikil og þvílíkar
framfarir hafa átt sér stað í þessum vísindum
frá því árið 2003. Það kæmi mér því verulega
á óvart ef niðurstaðan verði óbreytt staða
í einangrunarmálum á Íslandi. Ég skil ekki
hvers vegna t.d. gæludýravegabréf ættu
ekki að virka fyrir ykkur eins og fyrir önnur
lönd í heiminum. Það er tími til kominn að
stjórnvöld hlusti og skilji um hvað málið
snýst“. Pekka segir að einangrunin gæti vel
verið styttri, þurfi hún á annað borð að vera
til staðar. Meðgöngutími flestra sníkla og
sýkinga sé 7-10 dagar og því ætti 1-2 vikna
einangrunardvöl að nægja, greinist ekki
sýking sem taka þurfi á. Ef eitthvað kæmi í
ljós við þá greiningu væri einangrunartíminn
framlengdur, það væri bara eðlilegt. Pekka
nefndi einnig að hann skildi ekki hvers vegna
fólk sem ætti dýr í einangrun mætti ekki
heimsækja það á einangrunartímanum. Það
væri hæglega hægt að koma því við undir
eftirliti. Það væru réttindi dýrsins að eiga
möguleika á því að líða sem best á meðan
þessari vist stæði. ,,Oft á tíðum er verið að
flytja inn unga hunda, jafnvel hvolpa. Þeir

Þorgerður hvatti ráðherra til dáða til
að halda sínu fólki við efnið svo hraða
mætti áhættumatinu sem mest. Hennar
skoðun er sú að það sé hægt að breyta
þessu fyrirkomulagi í þágu dýranna, í
þágu dýraverndar og ekki síður í þágu
mannfólksins. Hún benti einnig á að
framþróun hafi orðið í dýralækningum
og lyfjum, þeir sjúkdómar sem verið sé
að verja landið fyrir sé í mörgum tilfellum
orðið hluti af staðabólusetningum hunda og
katta og auk þess afar auðvelt að greina þá
með prófunum. Þá benti Þorgerður Katrín
á að ekki hafði verið tekin nein vísindaleg
ákvörðun varðandi þá niðurstöðu að fara
með einangrunina úr sex mánuðum í þrjá
og síðan úr þremur mánuðum í 4 vikur.
Það hafi orðið framþróun í vísindum, hvort
sem mönnum líkaði betur eða verr og ekki
hægt lengur að beita fyrir sig gamaldags
einangrunarsjónarmiðum þegar um er að
ræða innflutning á gæludýrum. Reglurnar
sé hægt að endurskoða án þess að verið sé
að ógna öryggi dýra, manna eða umhverfis.
Orð að sönnu og við vonum að niðurstöður
verði lagðar fram áður en árið er liðið.
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„Ég er ekki að reyna að
sýna raunveruleikann,
heldur frekar lausn frá
honum, flóttann frá
tilbreytingarleysinu“.

Viðtal

Alicja Zmyslowska
Þeir sem hafa dálæti á gæðaljósmyndum af hundum hafa eflaust tekið eftir því að á samfélagsmiðlinum Facebook hafa að
undanförnu birst fallegar og fjölbreyttar ljósmyndir af íslenskum hundum í óspilltri náttúru Íslands. Sámur var svo heppinn að
viðkomandi atvinnuljósmyndari bauðst til þess að taka forsíðumynd fyrir blaðið að þessu sinni og okkur lék forvitni á að vita meira
um þessa hæfileikaríku ungu hundastelpu.
Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Alicja Zmyslowska

því að þessi samsetning gæti orðið enn
betri, þegar ég bætti ferðalögum við
varð þetta fullkomin samsetning. Þetta
þróaðist á þennan veg og ég er afar ánægð
með þá þróun í dag. Hundar hafa alltaf
átt hjarta mitt án einhverrar sérstakrar
ástæðu. Áður en ég eignaðist minn fyrsta
hund fór ég á hundasýningar og heimsótti
heimilislausa hunda í hundaskýli, ég vildi
hjálpa og fór með þá í göngutúra.

Alicja Zmyslowska kom fyrst hingað
til lands haustið 2017 og féll algerlega
fyrir náttúrunni, fólkinu og ekki síst
hundunum sem hún kynntist á ferðalagi
sínu með myndavélina um landið.
Þessi ungi atvinnuljósmyndari er aðeins
23 ára gömul en þrátt fyrir ungan aldur
hefur hún nú þegar 11 ára reynslu í þessum
bransa. Hún á sjálf tvo hunda, Kiöru sem er
12 ára golden retriever og Ciri sem er 3 ára
border collie og eru þær hennar bestu vinir.
Hvernig byrjaði þetta ævintýri hjá þér?

Ég kem frá frekar stórri iðnaðarborg í
Póllandi og ég var alltaf að leita mér að
litlum, rólegum stöðum til þess að mynda
á og gleyma skarkalanum. Ég hef alltaf
haft eitthvað með ljósmyndun að gera.
Faðir minn og eldri bróðir minn voru
fyrirmyndir mínar í þessu að einhverju
leyti en ég datt inn í þetta þegar ég var
markvisst farin að mynda golden retriever
hundinn minn á heimili okkar árið 2006.
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Fyrst í stað var ég bara að búa til minningar
fyrir okkur af okkar lífi saman. Með tíð
og tíma byrjaði ég að hafa áhuga á sjálfri
ljósmynduninni, hvernig ég gæti fangað
Kiöru betur og á áhugaverðan hátt.
Hvers vegna hundar?

Fyrir mér er myndataka af hundum hin
fullkomna blanda fyrir mig, leið til að
samræma ástríður mínar. Í fyrstu var ég
viss um að mín ástríða væri hundar og
með ljósmynduninni gæti ég sameinað
þörf mína fyrir að búa eitthvað til og tjá
mig á þennan hátt. Seinna komst ég að

Þökk sé hundaljósmyndun get ég eytt tíma
með yndislegum verum, hundunum, og
verið skapandi. Ég get búið til minn eigin
heim með hunda í aðalhlutverki. Ég er
ekki að reyna að sýna raunveruleikann,
heldur frekar lausn frá honum, flóttann
frá tilbreytingarleysinu. Mig langar til að
sýna eitthvað í gegnum myndirnar sem er
erfitt að sjá og eitthvað sem fólk er ekki
venjulega að sjá, mína sýn og ást mína
á hundum. Í gegnum þetta get ég líka
hjálpað dýrum sem þarfnast hjálpar, ég get
hjálpað þeim að finna ný heimili. Ég hef
tekið myndir af heimilislausum hundum

sem búa í skýlum eða hjá samtökum sem
hjálpa fólki og dýrum í slíkum aðstæðum.
Með þessu vek ég fólk til vitundar um að
hér eru dýr sem þarfnast aðstoðar og að
finna nýtt heimili fyrir dýr með nokkrum
myndum er frábær tilfinning. Að vinna með
slíkum dýrum er ekki það auðveldasta, það
tekur lengri tíma en með heimilishundum,
en það er sannarlega þess virði.
Alicja hefur ferðast mikið um heiminn
á undanförnum árum og verið í
margskonar verkefnum og aðstæðum.
Hvað er það sem stjórnar því hvert hún
fer til að mynda og af hverju skyldi
hún hafa valið að koma til Íslands?

Ég hef alltaf heillast af köldu loftslagi og
fallegu hrjúfu landslaginu, menningunni
og þeim hugsunarhætti sem er við lýði hér
nyrðra, ég kann vel að meta hann. Ég var
líka innblásin af tónlistinni frá Íslandi, einnig
kvikmyndum og tölvuleikjum. Þrátt fyrir
þá staðreynd að ég hafi ferðast til margra
annarra landa þá hafa Noregur, Alaska og
Ísland þau áhrif á mig að ég vil alltaf koma
aftur. Vatn heillar mig, fossar, jöklar, sjór,
vötn, ár. Þessi lönd bjóða upp á hlaðborð
fyrir mig í þessum efnum. Ísland er svo
magnað varðandi áferð, liti og form, hrein
paradís fyrir ljósmyndara. Samt var ég ekkert
búin að sjá margar myndir af hundum í
þessu landslagi hér. Ég varð ástfangin af
græna litnum í mosanum ykkar, svarta
litnum í sandinum ykkar, kristalnum í ísnum,
allt þetta hrjúfa. Ég fékk hugmynd um að
ná myndum af hundum í þessu landslagi
og gat látið þær verða að veruleika.
Alicja segir að stærsta reglan sem hún setji
sér sé að reyna að vera alltaf skapandi,
ekki endurtaka sig, og alltaf að reyna að
koma með nýja hluti inn í listina. Hún vann
stórt ljósmyndaverkefni með myndum
frá þremur löndum og er heimsókn
hennar hingað liður í því verkefni.

Mig langaði að koma minni vinnu
á næsta stig og fara aðeins út úr
þægindarammanum. Í þessu verkefni hér á
Íslandi - „Craving miracles“ var markmiðið að
taka myndir í tilfinningaríku landslagi, að ná
tilfinningu, að búa til tengsl milli hunds og
náttúru. Mig langar að sýna mikilfengleikann
og kraftinn sem kemur frá þessum fallegu
stöðum og koma hundi fyrir á staðnum.
Ég vissi að Noregur, Alaska og Ísland yrðu
fullkomnir staðir fyrir þetta verkefni, en
Ísland var alltaf stærsta markmiðið með
besta úrvalið af landslagi, litum og áferð.
Margar tegundir af bergi, hraun, fjöll, fossar,
ís, jöklar, ég held að Ísland sé fallegasti
og sérstakasti staður á plánetunni Jörð!
Hún planaði fyrstu heimsóknina sína
hingað mjög vel, ári áður en hún kom.
Hún setti sig í samband við íslenska
hundaeigendur í gegnum facebook og
voru þeir tilbúnir að aðstoða hana.
Ég planaði 3 vikur fullar af myndatökum
og ég fór hringinn í kringum landið og
hitti allskonar fólk með frábæra hunda á
allskonar stöðum. Í heildina tók ég myndir
af 25 ólíkum hundum á Íslandi. Í ferðinni
núna var ég einnig með námskeið þar sem
ég kenndi hundaljósmyndun og með mér í
för var fólk frá ýmsum löndum. Mig langar til
þess að halda áfram með þetta verkefni og
kafa dýpra, það er langur listi af stöðum sem
mig langar að fara á og það eru alltaf fleiri
hundar sem hægt er að smella myndum
af og á Íslandi hef ég eignast góða vini.
Þegar Alicja er spurð um ráð til þeirra
sem eru að stíga sín fyrstu skref í
ljósmyndun á hundum eða dýrum á hún
nokkur góð ráð upp í erminni.

Að mínu mati er eitt það mikilvægasta að
hafa gott samband við dýrið sem á í hlut,
frelsi þess í myndatökunni, gleðina, að
hafa gaman af því sem gert er með og fyrir

dýrið – og ljósmyndarann! Hundur skynjar
allar tilfinningar okkar, það er ekkert pláss
fyrir stress, feimni, eða þvingun. Fyrst og
fremst þarf hundurinn að líta eðlilega út,
afslappaður og glaður. Þrátt fyrir að vera
með æðislegar aðstæður verður hræddur
hundur aldrei góður á mynd. Horfið á
hundinn áður en þið byrjið, þið sjáið alveg
hvernig honum líður. Það er mjög mikilvægt
að vera undirbúinn með allskonar nammi
fyrir hundinn, leikföng, til að ná athygli hans,
fá hann í leik og athygli og að honum líki við
ljósmyndarann. Munum að hundar eru ólíkir
og fíla ekkert endilega það sama. Í byrjun
er líka mikilvægt að leyfa fyrirsætunni að
venjast aðstæðunum, þefa af myndavélinni,
jafnvel setja hana alveg ofan í trýnið á
honum! Að sjálfsögðu segi ég við alla að það
er um að gera að æfa sig mikið, ekki gefast
upp, ekki missa kjarkinn þegar eitthvað er
ekki að virka eins og vonir stóðu til. Eins er
mikilvægt að skoða hvað aðrir eru að gera
til þess að fá innblástur, það þarf ekkert
endilega að tengjast hundum. Svo myndi
ég hvetja fólk til að setja myndirnar inn á
svæði ætluð ljósmyndun, spjallhópar eru
oft frábærir. Ég myndi svo mæla eindregið
með því að fólk sæki námskeið, það er góð
og fljótleg leið til þess að læra meira.
Þegar talið berst að námskeiðshaldi er
ekki úr vegi að spyrja Alicju hvort að
það sé góð leið til þess að kenna fólki
ljósmyndun?

Að mínu mati eru námskeið og vinnustofur
besta leiðin fyrir fólk sem langar til þess
að læra að taka myndir af hundum. Þetta
er frábært tækifæri til þess að læra og
fá innblástur. Það er alltaf gott að vinna
undir leiðsögn annarra, að fá ráð frá þeim
sem hefur meiri reynslu, að fá svör við
leiðinlegum spurningum án þess að þurfa
að vafra um internetið tímunum saman,
að hlusta á kenningar þeirra sem hafa
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langa reynslu í þessum geira. Þegar þú ert
í svona hóp á svona námskeiði þá lærir þú
af öðrum þátttakendum þar sem mikið er
unnið saman og líka sem einstaklingar.

Hvernig var upplifun hennar af
hundalífinu á Íslandi?

Sjálf er ég búin að þurfa að læra allt sjálf,
það voru engir hundaljósmyndarar þegar
ég byrjaði svo að allt sem ég er að kenna
er mín eigin reynsla og hugmyndir settar
saman. Ég hef verið að kenna vinnustofur
í sex ár og ég er alltaf að bæta þær með
hverri vinnustofu sem klárast. Það eru þrjú
stig í hverri vinnustofu: kynning á hugmynd,
ljósmyndun á vettvangi með hundum og
svo eftirvinnan á myndunum sem við tókum
á vettvangi. Þátttakendur fá hagnýt ráð og
læra hvernig á að vinna með hundum og að
taka tæknilega góðar myndir og listrænar.

Ég varð fyrir ótrúlega góðri upplifun,
skapgerðin, útlitið og að sjálfsögðu þessir
frábæru eigendur sem voru greinilega
búnir að þjálfa hundana mjög vel. Hver
einasti hundur sem ég myndaði var
sérstakur, gáfaður og fallegur og það gekk
allt svo vel á meðan á myndatökunum
stóð. Jafnvel þær tegundir sem ég
hélt að væru ekkert svo góðar í svona
verkefni, í svona vinnu, samoyed,
siberian husky og íslenski fjárhundurinn,
ég breytti algerlega um skoðun eftir
að hafa unnið með þeim á Íslandi.

Hvaða búnað þarf að eiga til þess að
vera klár í svona myndatökur?

Best er að eiga stafræna myndavél með
skiptanlegum linsum, speglalausum eða
DSLR myndavél, en nú á tímum eru jafnvel
símarnir komnir með fullkomna möguleika,
jafnvel linsur, ég vil ekki útiloka neinn frá
því að vera með. Ef fólk þekkir myndavélina
sína að einhverju leyti, eða símann sinn, þá
er það velkomið að vera með á vinnustofu.
Á vinnustofunum mínum mun hver og
ein manneskja læra og mun fá reynslu
og þekkingu til framtíðar, þetta snýst ekki
um að taka bestu myndirnar á meðan
vinnustofunni stendur, það er auðvitað
líka mikilvægt en þetta snýst um það sem
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verður eftir í höfðinu á þátttakendum
og það sem þeir munu nýta sér.

Alicja lenti í allskonar veðri þegar hún
var stödd hér að mynda í september
síðastliðnum. Það var dagamunur
á veðrinu, einn daginn var hún að
mynda við Jökulsárlón í hagléli, en fékk
frábæran dökkbláan himinn og varð
haglélið til þess að flestir ferðamennirnir
forðuðu sér svo þá skapaðist pláss
og meiri friður fyrir myndatökuna.
Að taka myndir nálægt stórum fossum
var eins og að fá kalda sturtu yfir sig en
þannig gat ég fundið kraftinn og tengst
betur aðstæðunum. Sem betur fer eru
íslendingar og hundarnir þeirra alvanir
svona aðstæðum og veðri svo þetta var
ekkert mál og allir skemmtu sér vel. Ég er

afar þakklát öllu þessu fólki sem gaf mér
tækifæri til að mynda þessar mögnuðu
skepnur við allar þessar ótrúlegu aðstæður
sem landið hefur upp á að bjóða. Það var
smá krefjandi fyrir mig að verja vélina
mína gegn veðri og vindum en ég hafði
rosalega gaman af þessu og á æðislegar
minningar. Alicja stefnir að því að koma
aftur til Íslands í vetur og mynda í snjó og
ís og að sjálfsögðu með norðurljósavon
í brjósti. Svo mun hún væntanlega koma
aftur í september og vonast þá til þess að
vera með aðra vinnustofu og bjóða fólki
upp á myndatökur. Ef fólk hefur áhuga þá
er velkomið að hafa samband við hana
fyrir frekari upplýsingar. Alicja veit hvernig
staðan er með Ísland og innflutning hunda
en hún er bjartsýn fyrir okkar hönd og
dreymir um að koma með border collie
hundinn sinn, Ciri, til Íslands þar sem hana
hefur dreymt um það síðan hún fékk hana.
Sámur þakkar Alicju hjartanlega fyrir
skemmtilegt spjall og óskar henni
velfarnaðar í sínum verkefnum!
Frekari upplýsingar:

http://alicjazmyslowska.pl
http://facebook.com/zmyslowska.photo
Instagram@alicjazmyslowska
email - zmyslowska.alicja@gmail.com

Fréttir frá íþróttadeild!

Vorið 2018 tók ný stjórn
við íþróttadeildinni. Anna
Björnsdóttir og Rúnar
Tryggvason hættu störfum
og viljum við þakka
þeim fyrir vel unnin störf
undanfarin ár. Aðrir gáfu
kost á sér til áframhaldandi
starfa. Silja Unnarsdóttir
og Agnes Björk Helgadóttir
komu nýjar inn í stjórn. Á
fyrsta fundi stjórnar tók Silja
Unnarsdóttir sæti formanns,
Halldóra Lind Guðlaugsdóttir
tók sæti gjaldkera og
Stefanía Björgvinsdóttir
tók sæti ritara. Agnes
Björk Helgadóttir og
Maríanna Magnúsdóttir
eru meðstjórnendur.

Eitt hjól undir bílnum, en
áfram skröltir hann þó...

Þannig mætti lýsa
stemmningunni í hundafiminni
síðustu misserin. Við sjáum
þó fram á góðar breytingar á
næstunni en í hópinn okkar hafa
bæst við þrír nýir dómarar, en
það eru þær Anna Björnsdóttir,
Silja Unnarsdóttir og Stefanía
Björgvinsdóttir. Auk þess hafa
bæst við bæði nýir þjálfarar
og leiðbeinendur til að sjá um
námskeið og opna tíma.
Eitt helsta verkefni íþróttadeildar
síðastliðin tvö ár hefur verið
fjáröflun svo að hægt sé að
endurnýja hundafimitækin til
að mögulegt verði að stunda
íþróttina áfram á Íslandi. Það
hefur verið stórt verkefni og

ýmislegt gert til að fjármagna
kaupin. Deildin fékk það góða
tækifæri að vera með sjoppuna
á báðum sumarsýningum
HRFÍ, sjálfboðaliðar hafa haldið
námskeið í hundafimi og gefið
laun sín til tækjakaupa, haldin
var jólamyndataka þar sem
gefin var vinna og aðstaða,
mörg fyrirtæki gáfu vörur fyrir
páskabingó og haldnir voru
prufutímar í hundafimi. Fjáröflun
hefur gengið vonum framar
og vantar nú lítið upp á til að
draumurinn verði að veruleika.
Við viljum þakka kærlega fyrir
hjálpina, sjálfboðaliðum sem
gáfu vinnuna sína, fyrirtækjum
sem styrkt hafa deildina með
vörum, aðstöðu og peningum
ásamt öllum þeim sem komu
á námskeið, myndatöku og

versluðu í sjoppunni í sumar.
Stefnt er að því að panta
bráðlega ný tæki og ríkir mikil
tilhlökkun yfir því. Gömlu tækin
hafa staðið sína plikt með prýði
en það er komin tími til að leggja
þeim. Von okkar er sú að nýju
tækin muni vekja enn meiri
áhuga á hundafiminni og deildin
verði sterkari fyrir vikið. Allar
tegundir hunda eru velkomnar
í hundafimi, líka blendingar.
Við hvetjum fólk til að fylgjast vel
með okkur á næstunni, bæði á
heimasíðunni okkar, hundafimi.is
og á facebook, Hundafimi HRFÍ.
Hlökkum til að sjá sem flesta,
Stjórn íþróttadeildar.

Jólastjörnur eru eitraðar
Jólastjörnur eru eitraðar og geta ert munnhol og meltingarfæri
hunda og blöðin geta valdið uppköstum og ógleði.

Ekki gefa: Elduð bein, súkkulaði,
rúsínur, vínber, lauk eða reykt kjöt.
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REYKJAVÍK-WINNER & NKU
Besti hundur sýningar – 1. sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18
Pom4you Greatest Lover Of All Time, IS21519/16
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Alþjóðleg sýning
Besti hundur sýningar – 1. sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18
Pom4you Greatest Lover Of All Time, IS21519/16
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Tvöföld sumarsýning HRFÍ
Tvöföld sumarsýning HRFÍ var haldin helgina 8.-10.júní á nýjum stað, Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
Það er óhætt að segja að skipulag, umgjörð og utanumhald sýningarinnar hafi verið til fyrirmyndar og félagsmenn geta verið
stoltir af því að sýningar félagsins eru algerlega á pari við það sem þekkist á bestu sýningum erlendis.
Skráning á sýninguna gekk frábærlega og voru um 1.334 hundar skráðir til leiks þessa sýningarhelgi. Á föstudagskvöldinu voru
um 100 hvolpar skráðir til leiks auk þess sem 21 ungur sýnandi voru skráðir. Á laugardeginum mættu rúmlega 600 hundar á
Reykjavík Winner og NKU sýninguna. Alþjóðlega sýningin fór fram á sunnudeginum þar sem svipaður fjöldi hunda mættu til leiks.
Dómarar sýninganna voru Birgit Seloy frá Danmörku, Christian Jouanchicot frá Frakklandi, Dina Korna frá Eistlandi,
Hans Almgren frá Svíþjóð, Jeff Horswell frá Bretlandi, Morten Matthes frá Danmörku, Ozan Belkis frá Tyrklandi,
Sóley Halla Möller frá Íslandi auk Elínar Rósar Hauksdóttur sem dæmdi unga sýnendur.
Viðtöl og texti: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson
hvolpasýning
Þjóðarhundurinn var af
einstökum gæðum

Á föstudeginum dæmdi Morten Matthes
hvolpa af tegundinni siberian husky sem
honum þótti vera af góðum gæðum sem
og ástralskan fjárhund. Einnig fékk hann
inn í hringinn gotsystkini af tegundinni
australian cattle dog sem hann taldi vera
nokkuð lík en ójöfn í týpu. Þar bar einn af
sem var af réttri týpu og efnilegur. Hann
vonaði að fyllingin kæmi með aldrinum.
Þegar íslenski þjóðarhundurinn kom inn í
hringinn fékk hann gæsahúð, þar kom inn
virkilega góður einstaklingur sem hann
verðlaunaði sem besta hvolp tegundar,
hann sagði hann hafa verið einstakan.
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Mismunandi gæði á milli kynja

Christian Jouanchicot dæmdi bichon
frise hvolpa sem honum þótti lofandi og
dæmigerðir. Hann fékk inn í hring stóran hóp
af cavalier hvolpum sem hann var ánægður
með, þeir hreyfðu sig allir nokkuð vel þrátt
fyrir ungan aldur og voru ljúfir í lund. Það
kom honum þó á óvart gæðamunurinn á
tíkum og rökkum þar sem honum fannst
tíkurnar betri. Þær voru almennt með
sterkari byggingu og betri skottstöðu. Hann
dæmdi einnig hunda af terrierkyni. Silky
terrier tíkin var af réttri byggingu, með
réttar hreyfingar en mögulega yrði hún of
stór og sterkbyggð. Hann var ekki nógu
ánægður með jack russell terrier hvolpana.
Þeir voru ekki tegundatýpískir, hreyfðu
sig ekki nógu vel og voru of stórir. Skapið
var gott en að hans mati þarf að passa

upp á stofninn og reyna að bæta hann.
Framúrskarandi labrador

Jeff Horswell dæmdi fjölmennustu tegundina
á föstudeginum, labrador. Honum þótti
mikið til þeirra koma og var ánægður með
allflesta en rakkinn sem hann verðlaunaði
sem besta hvolp tegundar í eldri flokki var
framúrskarandi að hans mati og var hann
ekki hissa þegar hann endaði sem besti
hvolpur sýningar. Í heildina voru gæðin
góð en af mismunandi týpum. Hann var
einnig ánægður með whippet hvolpana
sem hann dæmdi og þá sérstaklega
ungviðið sem varð besta ungviði tegundar.
Hvolpurinn var mjög fágaður og fallegur.
Fullkomið höfuð

Ozan Belkis sagði tíbet spaniel hvolpana hafa
verið almennt af mjög háum gæðum. Þeir

REYKJAVÍK-WINNER & NKU

Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.I.E. ISShCh NLM RW-18
Kolgrímu For Your Eyes OnlyHólm, IS16417/11
German shepherd dog, short-haired
Eigandi: Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

Besti hundur sýningar – 3. sæti
C.I.B. ISCh RW-16-18
Wibrimic’s Candy Cane, IS17988/13
Irish soft coated wheaten terrier
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktendur: Britt & Mikael Moberg

Besti hundur sýningar – 4. sæti
RW-18
Leirdals Raggi Sig, IS22338/16
English cocker spaniel
Eigandi: Sigrún Viktorsdóttir
Ræktandi: Þórdís M. Hafsteinsdóttir

Alþjóðleg sýning

Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.I.E. ISShCh NLM RW-18
Kolgrímu For Your Eyes OnlyHólm, IS16417/11
German shepherd dog, short-haired
Eigandi: Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

voru tegundatýpískir og með rétt viðhorf
(e. attitude) fyrir tegundina. Hann dæmdi
tvo þýska fjárhunda og sagði hann að annar
þeirra hafi verið mjög vel byggður og með
virkilega góðar hreyfingar fyrir svona ungan
aldur. Hann dæmdi einnig boxer sem hann
var hæstánægður með, hvolpurinn sem
varð besti hvolpur tegundar og seinna
besti hvolpur sýningar var að hans sögn af
hárréttri týpu og með fullkomið höfuð. Ozan
dæmdi seinna um kvöldið besta ungviði
sýningar og var hann verulega ánægður með

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISJCh RW-18
Svartwalds Jungle Boogie, IS23550/17
Miniature schnauzer, black
Eigandi: Haraldur Már Gunnarsson
Ræktandi: María Björg Tamimi

hundana sem komu inn í úrslitahringinn.
Keppnin var sterk en þegar uppi var staðið
var hann sáttur með sigurvegara sína.
Erfitt val

Dina Korna sagði ungversku vizlu hvolpana
vera af virkilega háum gæðum og voru
þeir allir mjög lofandi. Einnig voru
snögghærðu vorsteh og golden retriever
hvolparnir tegundatýpískir og lofandi. Hún
var einnig ánægð með pug og papillon
hvolpana. Pomeranian hvolparnir voru
af réttri byggingu en feldgerðin var ekki

Besti hundur sýningar – 4. sæti
C.I.B. ISCh RW-15-17 NLM
Hálsakots Dream Another Dream, IS13140/09
Papillon
Eigandi: Sigrún Vilbergsdóttir
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

nægilega góð. Dina dæmdi besta hvolp
sýningar og voru gæðin þar verulega há
og átti hún í stökustu vandræðum með að
velja aðeins fjóra sigurvegara en var þó
virkilega ánægð með þá sem hún valdi.
Ungir sýnendur

Á föstudeginum var keppni ungra sýnenda
haldin þar sem 21 ungmenni mættu til
leiks. Dómari að þessu sinni var Elín Rós
Hauksdóttir, fyrrum ungur sýnandi sem átti
farsælan feril bæði hérlendis og erlendis.
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REYKJAVÍK-WINNER & NKU

Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. ISCh VDHCh VDHJCh VA1 DEW-13 RW-17-18 NLM ISVetCh

Vajra Diamont of Haely’s Future, IS21577/16
White swiss shepherd dog
Eigendur: Hjördís H. Ágústsd. & Anna Þórunn Björnsd.
Ræktandi: M.C. Dozeman

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Pom4you Queen Of All Time, IS23626/17
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Tegundahópur 4/6: 1. sæti
ISShCh RW-18
Luna Caprese Hip Hop Hurrah, IS22476/16
Dachshund, miniature long-haired
Eigandi: Rafn Karlsson
Ræktandi: Francesco Lamarca

Tegundahópur 7: 1. Sæti
ISJCh RW-17-18 NLM
Sika ze Strazistských lesu
IS22433/16, Pudelpointer
Eigandi: Atli Ómarsson
Ræktandi: Jiri Hrbek

Tegundahópur 10: 1. Sæti
ISCh ISJCh RW-17-18 NLM
Velikij Sasha, IS22885/17
Borzoi
Eigandi: Karen Þorkelsdóttir
Ræktandi: Cecilia Häggström

Besti ræktunarhópur sýningar: 1. sæti
White swiss shepherd Gunnarsholts – ræktun
Ræktendur: Hjördís H. Ágústsdóttir &
Anna Þórunn Björnsdóttir

Besti afkvæmahópur sýningar: 1. sæti
Irish soft coated wheaten terrier
C.I.B. ISCh RW-16-18 Wibrimic’s Candy Cane & afkvæmi
Tegundahópur 2: 1. Sæti
ISJCh ISShCh RW-18
Bjarkeyjar Last But Not Least, IS21942/16
Boxer
Eigandi: Inga Björk Gunnarsdóttir
Ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir
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Tegundahópur 9: 1. sæti
ISCh ISJCh RW-18 Pelvix Sir Lancelot IS21633/16
Havanese
Eigandi: Dagmar Evelyn Gunnarsdóttir
Ræktandi: Arola Lundgren Tarja

Með þessu framhaldi verða
sýnendurnir framúrskarandi

Sýnendur í yngri flokki komu Elínu
verulega á óvart með hæfni sinni, þau
voru öll góð. Sýnendurnir sýndu gott
samband við hundana sína og sagði Elín
að með þessu framhaldi yrðu sýnendurnir
framúrskarandi og að framtíðin væri björt.
Sýnendurnir í efstu fjórum sætunum
voru verulega hæfileikaríkir og voru
alltaf meðvitaðir um hvað var að gerast í
hringnum. Þrátt fyrir að þeir höfðu ekki
mikla þekkingu á tegund skiptihundsins
sem þau fengu þá náðu þau góðu sambandi
við hana og sýndu hana með sóma.
Þegar Elín var innt eftir ráðum fyrir ungu
krakkana í yngri flokki sagði hún að þau
ættu að halda áfram að læra um tegundina
sína og einnig æfa sig í að sýna tennur.
Heillaði hana upp úr skónum
fyrsta hringinn

Það var ung stúlka með tíbet spaniel sem
stóð uppi sem sigurvegari yngri flokks. Elín
sagði hana hafa verið mjög hæfileikaríka,
vissi alltaf hvað var að gerast í hringnum,
sýndi tegundina sína rétt og var með mjög
gott samband við hundinn. Í öðru sæti
var stúlka með franskan bulldog. Hún var
að mati Elínar verulega flottur sýnandi
sem sýndi tegundina sína vel og þekkti
einkenni hennar. Hún sýndi skiptihundinn
vel og á réttum hraða. Í þriðja sæti var
stúlka með ástralskan fjárhund sem heillaði
Elínu upp úr skónum fyrsta hringinn. Hún
var með mjög gott samband við hundinn
og þau voru flott par. Hún þurfti aðeins
að bæta uppstillinguna en með smá
æfingu færi hún létt með það. Í fjórða
sæti var ung stúlka með tíbet spaniel
sem var að mati Elínar mjög efnileg.
Smáatriði sem greindu á
milli sigurvegaranna

Elín sagði að gæðin í eldri flokknum hafi
verið mjög góð. Í hópnum var mikið af
góðum sýnendum og var samkeppnin
hörð. Hún sá fljótt hvaða sýnendur heilluðu
hana mest. Hún sagði að keppendurnir
í efstu fjórum sætunum hefðu verið
ótrúlega hæfileikaríkar og að það væri
erfitt að finna betri sýnendur. Þær voru
yfirvegaðar sama hvað á stóð og glímdu
við öll vandamál sem upp komu. Þær voru
með gott samband við hundana sína og
náðu því besta fram úr þeim. Þær sýndu
skiptihundana á réttum hraða og voru
snöggar að læra á þá og vissu einkenni
þeirra. Stúlkurnar sem voru í fyrsta og öðru
sæti gripu athygli Elínar um leið og urðu
þær enn betri þegar leið á. Það voru aðeins
smáatriði sem greindu á milli þeirra í lokin.
Yfirveguð og í jafnvægi sama hvað

Sigurvegari eldri flokks var stúlka sem sýndi
whippet af mikilli hæfni. Mjög gott samband
við hundinn og fljót að stilla honum upp.

Hún náði að draga kosti hundsins fram og á
sama tíma hvarf hún á bakvið hundinn svo
það var auðvelt að sjá hann, hún var mjög
góður bakgrunnur. Hún sýndi skiptihundana
mjög vel og var fljót að ná þeim á sitt band.
Hún var yfirveguð og í jafnvægi sama hvað
hún þurfti að glíma við. Í öðru sæti var
stelpa sem sýndi siberian husky. Hún var
með gott samband við hundinn og náði
því besta fram úr honum. Hún var góður
bakgrunnur og sýndi skiptihundana af
hæfni. Í þriðja sæti var stúlka með pug. Hún
var góður sýnandi og með gott samband
við hundinn sinn. Hún náði að draga fram
kosti hans og það sást greinilega að hún
skemmti sér vel með hundinum sínum inni
í hringnum. Hún sýndi skiptihundana sína
einnig vel. Í fjórða sæti var stúlka sem sýndi
strýhærðan vorsteh. Hún sýndi hundinn sinn
vel og náði því besta fram úr honum. Hún
sýndi hann á réttum hraða og stillti honum
mjög vel upp. Hún sýndi skiptihundana
vel en það voru örfá smáatriði sem
þurfti að bæta með smá æfingu.
Mikilvægt að vera þolinmóður og
vinna úr aðstæðum eftir bestu getu

Þegar Elín var innt eftir ráðum fyrir eldri
flokk sagði hún þau vera á réttri braut.
Hún sagði að það hafi verði strákur í eldri
flokki sem sýndi standard schnauzer sem
heillaði hana verulega. Hann var með
uppátækjasaman hund sem reyndi á
þolinmæði en strákurinn hélt ávallt ró sinni
og náði hundinum á sitt band. Hún sagði
það vera virkilega mikilvægt að sýnendur
séu þolinmóðir og vinni úr aðstæðum
eftir bestu getu. Hún sagði að sýnendur í
báðum flokkum þyrftu að passa að yfirlína
hundanna sé rétt þegar þeir frístilla.
Hún vildi einnig hvetja ungu sýnendurna
til þess að halda áfram á þessari braut.
Hún sagði þau hafa verið virkilega
hæfileikarík og að þau ættu bjarta
framtíð fyrir sér. Einnig vildi hún minna
þau á að hafa gaman af þessu og að
njóta tímans sem ungur sýnandi.
nku og Reykjavík Winner
Höfðu allir þennan „vá“ eiginleika

Birgit Seloy dæmdi alla hunda af terrierkyni
á laugardeginum. Að hennar mati voru
allir þeirra af ágætum gæðum en stóð irish
soft coated wheaten terrier upp úr. Allir
hundarnir sem voru skráðir í tegundinni
voru framúrskarandi og höfðu allir þennan
„vá“ eiginleika sem dómarar leita eftir. Þeir
voru af réttri stærð og týpu, með frábæran
feld, góðar hreyfingar og rétta byggingu.
Hún dæmdi einnig tegundarhópinn í
úrslitunum og sagði hún það hafa verið
auðvelt val að verðlauna irish soft coated
wheaten terrier tíkinni sigurinn. Aðrar
tegundir sem voru af góðum gæðum voru
dandie dinmont terrier og bedlington
terrier. Að öðru leyti þyrfti að bæta terrier

stofninn og flytja inn nýtt blóð og sterkari
línur. Einnig vildi hún koma því á framfæri
að vanda snyrtingu á þessum tegundum
og þá sérstaklega á þeim strýhærðu.
Erfitt að dæma feldhunda í rigningu

Á laugardeginum dæmdi Birgit hunda úr
tegundahópi 9 sem reyndist henni stundum
erfitt vegna veðurfars. Rigningin var á tímum
svo mikil að það var erfitt að skoða gæði
felds á feldhundunum. Henni þótti gæði
papillon vera mjög góð og þá sérstaklega í
tíkum. Hún minnist á að það þyrfti að huga
meira að skapinu í tegundinni. Chihuahua
var einnig af góðum gæðum, margir
með excellent en þó ekki margir með
meistaraefni, marga þeirra skorti rétt viðhorf
(e. attitude) tegundarinnar og x-factor. Hún
dæmdi einnig franskan bulldog og sá þar
einn sem var af góðum gæðum og réttri
týpu. Þegar hún dæmdi tegundahóp 9 var
hún ánægð með hve margir hundar voru af
góðum gæðum og létu rigninguna ekki á sig
fá. Það kom henni á óvart hve góður svarti
pug hundurinn var þar sem gæði þeirra
eru yfirleitt ekki jafn góð annars staðar.
Lhasa apso rakkinn var einnig af góðum
gæðum, af réttri stærð og með gott höfuð.
Havanese bar af að hennar mati, hann var af
réttri týpu og í góðu jafnvægi á hreyfingu.
Góðir og metnaðarfullir ræktendur

Birgit fékk inn í hring til sín marga
ræktunarhópa og augljóst var að ræktendur
væru að standa sig vel hér. White swiss
shepherd og þýsku fjárhundarnir voru af
virkilega góðum gæðum, einnig var hún
ánægð með irish soft coated wheaten
terrier hundana en það var erfiðara
að dæma þá gegnvota af rigningu.
Hún sagði ræktanda af tíbet spaniel
hundunum einnig vera að standa sig
vel og var með virkilega sterkar línur.
Tík sem gæti unnið hvar
sem er í heiminum

Besti hundur tegundar í sheltie var af
einstökum gæðum að mati Morten
Matthes. Það var tík sem gæti unnið
hvar sem er í heiminum. Hún var í góðu
jafnvægi, af hárréttri týpu og hreyfði sig
líkt og hún gæti gert það allan daginn, hún
bar virkilega af að sögn Morten. Almennt
voru gæðin í tegundinni góð og allir af réttri
stærð en týpurnar nokkuð mismunandi.
Það kom honum á óvart að briard voru
allir svartir. Þeir voru af góðum gæðum en
ekki háum gæðum. Australian cattle dog
var nokkuð góður þrátt fyrir lítinn stofn.
Hann var af góðri týpu með vel fylltan
búk en ætti þó erfitt með að keppa á móti
þeim bestu í Evrópu. Helsta sem skorti
var „vá“ eiginleikinn. Border collie voru af
blandaðri týpu af vinnu- og sýningahundum
og virtust þeir allir vera með góða
vinnueiginleika sem tegundin á að búa yfir.
Ef það hefði einungis verið horft á þá sem
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Alþjóðleg sýning

Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. ISCh RW-15-17 NLM
Hálsakots Dream Another Dream, IS13140/09
Papillon
Eigandi: Sigrún Vilbergsdóttir
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Tegundahópur 4: 1. Sæti
ISShCh RW-18
Luna Caprese Hip Hop Hurrah, IS22476/16
Dachshund, miniature, long-haired
Eigandi: Rafn Karlsson
Ræktandi: Francesco Lamarca

Tegundahópur 10: 1. Sæti
C.I.B. ISCh NLM
Oogie Boogie Man, IS19213/14
Afghan hound
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktandi: Sunníva Hrund Snorradóttir

Besti ræktunarhópur sýningar:
Hungarian short-haired vizsla
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson
Besti ungliði sýningar 1. sæti
RW-18
Bjarkeyjar Dancing With The Stars, IS23596/17
Boxer
Eigandi: Inga Björk Gunnarsdóttir
Ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

Tegundahópur 3: 1. Sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18
Arkenstone Captain Jack Sparrow, IS21438/16
Irish soft coated wheaten terrier
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

38 · Sámur 2. tbl. 50. árg. desember 2018

Tegundahópur 7: 1. Sæti
C.I.E ISShCh RW-15-17-18 NLM
Loki, IS18969/13
Hungarian short-haired vizsla
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Tegundahópur 8: 1. sæti
C.I.E. RW-15-18 ISShCh OB-1 Bez-Ami’s
Always My Charming Tosca, IS17996/13
Flat-coated retriever
Eigandi: Fanney Harðardóttir
Ræktandi: Bittan Börjesson

Besti afkvæmahópur sýningar:
Irish soft coated wheaten terrier
C.I.B. ISCh RW-16-18
Wibrimic’s Candy Cane & afkvæmi

sýningahunda þá skorti þá meiri fyllingu
og betri byggingu en besta tíkin og besti
rakkinn voru af góðum gæðum. Hinsvegar
þurfa ræktendur að vanda sig betur við að
reyna að blanda vinnu- og sýningalínunum
saman til þess að fá gullna meðalveginn.
Það þarf að fara varlega í það og sjá til
þess að þeir verði ekki of þungir því þá fari
þeir að líkjast áströlskum fjárhundum.
Ekki ýktur á neinn hátt

Þýsku fjárhundarnir voru af mjög háum
gæðum sagði Morten. Sumir þeirra voru af
hámarks hæð og hefðu fengið einkunnina
0 ef þeir hefðu verið mældir á sléttu
undirlagi en þar sem það var erfitt að fá
réttar mælingar á ójöfnu grasinu lét hann
það vera. Sumir voru með veika afturenda
og ofvinklaða hækla en hann sagðist hafa
séð verra í öðrum löndum. Þeir sem voru
í fyrstu fjóru sætunum í bestu tík og rakka
voru framúrskarandi og þá sérstaklega
snögghærði rakkinn sem varð besti hundur
tegundar. Hann sagði hann vera hund sem
gæti unnið hvar sem er í heiminum. Hann
var af réttri týpu og með sterkar hreyfingar.
Hann var ekki ýktur á neinn hátt og með
virkilega sterkan afturpart. Almennt voru
snögghærðu hundarnir af betri gæðum.
Sterkur tegundarhópur

Morten dæmdi tegundarhóp 1 sem var
að hans mati virkilega sterkur hópur.
Þar stóðu shetland sheepdog tíkin og
snögghærði þýski fjárhundurinn upp úr.
Þau voru með þeim betri sem hann hafði
séð í heiminum. Hann dæmdi einnig nokkra
afkvæmahópa sem voru af misjöfnum
gæðum en hann var verulega ánægður með
irish soft coated wheaten terrier hópinn,
enskan cocker spaniel og ungverska vizlu.
Mörg meistaraefni

Christian Jouanchicot þótti tíbet spaniel
vera af mögnuðum gæðum, samkeppnin
var sterk og gaf hann mörgum hundum
meistaraefni. Unghundurinn sem varð
besti hundur tegundar var af réttri týpu
með fallegt höfuð og í góðu jafnvægi.
Hann hreyfði sig frekar skringilega en
hann taldi rigninguna hafa orsakað það.
Russian toy terrier hundarnir voru ekki
af nægilega góðum gæðum, líkt og alls
staðar í heiminum enda nýleg og erfið
tegund í ræktun. Hlutföllin voru ekki rétt
og skottstaðan ekki góð. Það vantaði
einnig tennur í nokkra og þeir voru ekki
allir með rétt bit að sögn Christian. Hann
var ánægður með havanese sem var af
góðum gæðum og með fallegan og vel
undirbúinn feld. Tíbet terrier voru af
góðum gæðum og þá sérstaklega ungliða
rakkinn, hann var af réttri týpu. Þeir voru
af réttri stærð en það er algengt vandamál
í tegundinni að þeir séu of stórir.

Sást varla til augnanna

Christian dæmdi einnig sankti
bernharðshunda sem voru ekki af nógu
góðum gæðum að hans sögn. Hann sá
varla til augnanna á sumum þeirra því
þeir höfðu of mikið skinn í andlitinu sem
skemmdi svipbrigði þeirra. Snögghærðu
voru af betri hlutföllum og voru með
betri höfuð en hann gat ekki veitt neinum
síðhærðum meistaraefni. Honum þótti
boxer vera afburða góður og var ungliðatíkin
virkilega lofandi en átti þó enn inni mikinn
þroska og varð hún því ekki besti hundur
tegundar að þessu sinni. Meistararakkinn
var frábær, af háum gæðum og réttri
týpu. Einnig var dobermann góður,
nokkuð beinn að framan og þó nokkuð
óstabíll í skapinu. Affenpincher var af
meðalgæðum og skorti fyllingu og sagði
hann að snyrtar þyrftu að passa sig því þeir
voru með of mikið af efnum í feldinum.
Christian dæmdi tegundarhóp 2 og var
ánægður með hundana og átti hann
verulega erfitt með að velja á milli boxer
og svarta dvergschnauzer rakkans.
Annt um þjóðarhundinn okkar

Sóley Halla Möller dæmdi hunda af
kyninu siberian husky og sagði hún gæðin
vera mjög há miðað við önnur lönd og
að ræktendur hérlendis væru að gera
mjög góða hluti fyrir tegundina. Almennt
voru gæðin jöfn innan tegundarinnar
og sagði hún valið á milli bestu tíkar og
rakka hafa verið virkilega erfitt. Það voru
engir stórir gallar í tegundinni en sumir
hundar voru aðeins í þyngri kantinum sem
þyrfti að passa því þeir eru vinnuhundar.
Íslenski fjárhundurinn var af svakalega
flottum gæðum. Það þyrfti þó að passa
að hundarnir verði ekki of lágfættir og
einnig voru nokkrir með fremur ljós augu
en tegundastaðallinn segir að þeir eigi
að hafa dökk augu. Sóley sagði skapið
hafa verið frábært og að það hafi verið
lítið gelt í kringum hringinn. Gæðin innan
tegundarinnar voru jöfn og var erfitt að
velja aðeins fjóra hunda í bestu tík og rakka
sem og að velja besta hund tegundar en
var hún mjög sátt með valið þegar uppi var
staðið. Hún var stolt að hafa dæmt íslenska
fjárhundinn enda annt um tegundina og
þykir gaman að fá að fylgja henni eftir.
Eins og tegundin á að vera

Jeff Horswell var hæstánægður með
lhasa apso. Sagði þá hafa verið mjög
rétta og vel gerða. Tegundatýpískir
hundar, með beina framleggi, eins og
tegundin á að vera. Þeir voru ekki ýktir
á neinn hátt og af háum gæðum. Einnig
dæmdi hann allar stærðir púðluhunda
og sagði gæðin hafa verið mismunandi
en þó voru nokkrir af ágætum gæðum.
Jeff dæmdi alla hunda úr tegundahópi 10.
Honum þótti saluki vera tegundatýpískir,

ekki ýktir og af góðum gæðum en því miður
voru þeir örlítið of feitir. Hann var ekki
nógu ánægður með afghan hound til að
gefa þeim framhald. Týpan var rétt, þeir
höfðu dúandi hreyfingarnar og stílinn en
byggingin var ekki nógu góð. Þeir vöru of
þröngir og beinir að framan og topplínan
hefði þurft að vera sterkari. Að sama skapi
var hann vonsvikinn með whippet. Topplína
þeirra var í líkingu við greyhound en fáir
voru með þessar ávölu línur og sterku
framhreyfingar sem einkenna tegundina.
Þurfti að glíma við labrador

Jeff Horswell dæmdi alla hunda úr
tegundahópi 4/6. Petit basset griffon
vandéen rakkinn var virkilega vel byggður
en feldurinn var ekki vel undirbúinn fyrir
sýninguna. Dalmatian var einnig af góðum
gæðum. Dachshund rakkinn sem vann
tegundahópinn var af bresku týpunni en
var samt sem áður af mjög góðum gæðum
og sagði Jeff að hann myndi gefa honum
CC í Englandi, þar sem gæðin eru há.
Hann sagði labrador hundana hafa verið
mjög spennta og að hann hafi þurft að
glíma við nokkra þeirra til að fara yfir þá
og skoða tennur, þetta þyrfti að passa.
Gæðum hafði farið fram frá því að hann
dæmdi tegundina síðast hér á landi og voru
færri hundar af léttu vinnutýpunni. Það
voru margir sem voru framúrskarandi og
lítið um stóra galla innan tegundarinnar.
Framparturinn (e. front) var almennt
sterkur. Eigendur ættu að passa upp á
þyngd þeirra því margir voru aðeins í
yfirþyngd sem þeir eiga ekki að vera, enda
eru þetta kröftugir vinnuhundar. Hann sagði
stofninn vera virkilega sterkan hér á landi
og með mikla möguleika á að þróast vel.
Jeff sagðist hafa skemmt sér konunglega við
að dæma ungliðana sem voru margir hverjir
mjög lofandi. Hann var mjög ánægður með
efstu fjögur sætin sín. Pomeranian var mjög
tegundatýpískur, svarti dvergschnauzerinn
var af evrópsku týpunni eins og leitast
er eftir, irish soft coated wheaten tíkin
var frábær og með rétta feldgerð og
labrador tíkin var einnig mjög lofandi.
Góð dæmi um réttan schnauzer

Svarti dvergschnauzerinn var sterkasta
tegundin í tegundahópi tvö en á sama
tíma sú lakasta að sögn Ozan Belkis.
Innan hennar voru mörg góð dæmi um
réttan schnauzer af evrópsku týpunni en
einnig margir sem líktust terrier of mikið,
með enga bringu og hallandi topplínu.
Ungliða rakkinn sem hann verðlaunaði
sem besta hund tegundar var dæmigerður
hundur af evrópskum línum, með vel
fylltan kassa, ekki ýktur á neinn hátt, með
fallegar útlínur og kröftugar hreyfingar.
Hann vonaði að ræktendur myndu halda
áfram að rækta réttu evrópsku týpuna.
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Ungir sýnendur

Ozan dæmdi einnig pug sem var af góðum gæðum og sá engin augljós
heilsufarsvandamál í stofninum hér á landi. Hann var virkilega ánægður
með enskan cocker spaniel. Þeir voru með rétta og sterka byggingu og allir
voru með rétta skapgerð sem gladdi hann mest. Það var ungur rakki sem
sigraði tegundina sem seinna varð besti hundur innan tegundahópsins.
Gullfallegir öldungar

Ungir sýnendur, yngri flokkur: 1. sæti
Freyja Guðmundsdóttir með tíbetan spaníel

Dina Korna dæmdi white swiss shepherd og þótti hann af mjög góðum
gæðum með enga augljósa galla innan tegundarinnar. Smooth collie
var af góðum gæðum en rough collie var ekki góður, margir gallar innan
tegundarinnar sem þyrfti að bæta. Ástralski fjárhundurinn var frábær og
margir gæðahundar en hún sagði ungliða tíkina vera framúrskarandi og
verulega lofandi. Dina dæmdi einnig veiðihundana í tegundahópi 7 og var
ánægð með gæðin sem hún sá. Vizlan var frábær, rakkinn var kröftugur og
dæmigerður. Hundarnir af pointerkynum voru af jöfnum gæðum. Setterkynin
voru af misjöfnum gæðum og var þá írski setterinn almennt betri. Breton
kom ánægjulega á óvart að sögn Dinu. Pudelpointer tíkin sem einnig sigraði
tegundahópinn var einkennandi fyrir tegundina og í góðu jafnvægi.
Í úrslitum dæmdi Dina meðal annars besta öldung sýningar sem var
henni mikill heiður. Hún sagði alla öldungana hafa verið fallega og í góðu
formi þrátt fyrir háan aldur. Það gladdi hana að sjá tólf ára australian
shepherd tík í frábæru formi og fulla af orku sem og gullfallegan þrettán
ára íslenskan fjárhund sem sýndi sig enn af miklum karakter.
Klókir ræktendur með góða tilfinningu fyrir tegundinni

ungir sýnendur - eldri flokkur: 1. sæti
Lovísa Helenudóttir með whippet

Hvolpasýning

Hans Almgren kvað shih tzu vera í góðum höndum hér á landi. Hann sá
reglulega góða hunda og sagði að hér væru klókir ræktendur með góða
tilfinningu fyrir tegundinni. Það voru líkt og tíðkast alls staðar annars
staðar mismunandi týpur. Sumir hundarnir voru fremur þungir og flestir
þeirra komnir yfir fjögurra ára aldur sem var áhyggjuefni. Yngri hundarnir
voru þó ekki jafn þungir sem var gott og gaf til kynna að ræktendur
væru að vinna að því að bæta það. Pekingese var afburða fallegur
ungliði, aðeins 12 mánaða gamall og þótti Hans hann vera lofandi.
Að huga meira að tegundinni í heild

Hans áleit gæði cavalier ekki góð og stór vandamál í tegundinni. Cavalier eru
algengir fjölskylduhundar og margir sem kaupa þá án þess að huga að gæðum
sem leiðir að því að ræktendur rækti til þess að selja fjölskylduhunda en ekki
til þess að bæta stofn tegundarinnar. Hann sagði að það þyrfti virkilega að
hafa varann á þessu og byrja að vinna að því að bæta stofninn og huga betur
að tegundinni. Bichon frise var dæmigerður en enginn þeirra bar af. Þeir
voru með falleg höfuð og lengd fóta var góð, þeir samsvöruðu sér vel og var
lengd búksins í lagi en þeir hefðu mátt vera örlítið stærri. Griffon bruxellois
var af ójöfnum gæðum en það var einn ungur hundur sem var lofandi.
Mjög falleg höfuð

Besti hvolpur sýningar 3-6 mánaða
Dark times After Midnight “Orri”, IS24468/18 - Boxer
Eigandi: Halla Dögg Másdóttir
Ræktandi: Sandra Björk Ingadóttir

Golden retriever var af mismunandi gæðum og týpum en þeir höfðu
allir mjög falleg höfuð. Þeim skorti betri byggingu, voru ögn lágfættir,
með beinan frampart og skottstaða nokkura var heldur lág en tveir
ungliðar voru mjög lofandi. Hans þótti tveir flat coated retriever hundar
af góðum gæðum með falleg höfuð. Amerískur cocker spaniel var af
ójöfnum gæðum og ekki nógu góðir að hans mati. Hundurinn sem varð
besti hundur tegundar skorti litarhaft en var með fallegt höfuð, af réttri
stærð og með sterka topplínu og feld sem var í frábæru ástandi. Hann
þarfnaðist meira sjálfstrausts til þess að fá betri kraft á hreyfingu.
Auðvelt val

Tegundahópur 5 var ekki sterkur að mati Hans Almgren. Ungi chow chow
hundurinn var af einkennandi tegundargerð. Hár á fót líkt og þeir eiga
að vera og var ekki með of mikla húð. Hann var ekki öfgamikill á neinn
máta. Pomeranian var sterk tegund, hann sá framúrskarandi ungliðatík
sem var því miður feldlítil. Rakkinn var einnig fallegur, í góðu jafnvægi,
heilbrigður og með sterkt skap. Hann sagði valið hafa verið auðvelt þegar
hann dæmdi tegundahópinn og var það pomeranian rakkinn sem sigraði.
Hans Almgren dæmdi besta hund sýningar á Norðurlandasýningunni og var
hann ánægður með hundana. Valið var auðvelt að hans mati, pomeranian
rakkinn og snögghærði þýski fjárhundurinn voru framúrskarandi og báru
Besti hvolpur sýningar 6-9 mánaða
Stjörnusteins Nóel, IS24313/18 - Labrador retriever
Björkdesember
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verulega af. Irish soft coated wheaten terrier
tíkin var einnig af háum gæðum og leit
vel út þrátt fyrir að vera rennandi blaut.
Alþjóðleg sýning
Skapið kom á óvart

Það kom Birgit Seloy verulega á óvart hve
skapgóðir russian toy hundarnir voru þar
sem þeir eiga það til að vera með skrýtna
skapgerð. Tíbet spaniel var af háum
gæðum og þá sérstaklega tíkin sem varð
besti hundur tegundar, það var tík sem
gæti unnið hvar sem er í heiminum. Það
voru einnig sterk gæði í rökkunum. Sumir
þeirra voru of feldmiklir en af mjög jöfnum
gæðum. Shih tzu voru einnig gæðahundar.
Sumir þeirra voru fremur stórir en allir
voru í góðu jafnvægi á hreyfingu og allir
heilbrigðir, engar þröngar nasir eða útstæð
augu. Það voru nokkrir góðir einstaklingar í
cavalier en ungliðarnir voru ekki sterkir, þeir
voru með of fín bein. Bichon frise sem og
griffon bruxellois voru af góðum gæðum.
Lofandi ungliða mátti finna í tíbet terrier.
Hvolparnir munu bæta tegundina

Heildargæði í siberian husky voru há sagði
Morten Matthes en þó voru gæði hvolpanna
almennt betri og myndu þeir bæta
tegundina hér á landi enn fremur. Sterkustu
hundarnir voru afburða góðir og virtust vera
hundar sem gætu hlaupið og unnið allan
daginn. Hann sá mikla breidd frá vinnutýpu
og yfir í sýningarhunda en flestir höfðu réttu
einkennin fyrir tegundina. Það voru sumir
með misgóð höfuð en að öðru leyti voru fáir
eftirtektarverðir gallar. Morten þótti mikið
til ástralska fjárhundsins koma hér á landi.
Hann sagði að almennt voru hundarnir
virkilega sterkir. Efstu tíu hundarnir voru af
jöfnum og góðum gæðum, dæmigerðir og
gátu hreyft sig af miklum krafti. Það voru
mjög fáir hundar sem fengu einkunnina
‘very good’. Virkilega sterk tegund sem á
eftir að dafna vel hérlendis að mati Morten.
Hann var einnig ánægður að sjá heilbrigða
og hamingjusama öldunga, unga öldunga
líkt og hann orðaði það, í hringnum.

Fengu meistaraefni því þeir voru
af réttri tegundargerð

Mjóhundarnir voru af meðalgæðum
að sögn Christian Jouanchicot og fengu
þeir meistaraefni því þeir voru af réttri
tegundargerð. Saluki rakkinn sem var
besti hundur tegundar var með vel
byggðan líkama og góðar hliðarhreyfingar
en höfuðlagið var ekki dæmigert fyrir
tegundina. Tíkin var með fallegt höfuð en
topplínan var ekki nógu sterk. Afghan hound
var af ágætum gæðum. Þar var ungur rakki
sem var mjög efnilegur. Rakkinn sem varð
besti hundur tegundar var fallegur hundur
og dæmigerður, fremur sterkbyggður en
með góðar hliðarhreyfingar. Tíkin sem
var besti hundur af gagnstæðu kyni var af
klassískri týpu en hreyfingarnar voru ekki
nógu góðar. Whippet var heldur stórgerður
sagði Christian. Gæðin voru misgóð en í
heildina var týpan rétt en ræktendur þyrftu
að passa að þeir verði ekki of háir. Besti rakki
og besta tík voru af réttri stærð og vel byggð.
Vantaði samoyed brosið

Christian þótti samoyed vera af réttri gerð
og hreyfðu sig vel en þeim skorti dæmigerða
samoyed brosið sem er verulegt áhyggjuefni.
Finnski lapphundurinn var ágætur, hafði
nóg til þess að fá meistaraefnið. Hann var
hrifinn af white swiss shepherd. Þeir voru
almennt vel byggðir og dæmigerðir en
þyrfti þó að bæta frampartinn í stofninum.
Öldungatíkin var frábær. Hún var dæmigerð,
hreyfði sig fallega og með frábæra skapgerð.
Lhasa apso var af frábærum gæðum, þeir
voru dæmigerðir og hreyfðu sig allir vel.
Pug var einnig af mjög háum gæðum,
meginvandamálið var að feldurinn var of
langur á nokkrum þeirra. Coton de tulear
var tegundatýpískur en feldurinn var ekki
réttur, hann var of þurr og var ekki sem
bómull við snertingu. Tíkin var örlítið of
háfætt en af réttri týpu. Pekegnese var
ungur dæmigerður rakki af háum gæðum.

Líkt og hann væri teiknaður

Íslenski dómarinn, Sóley Halla Möller, hreifst
af pomeranian. Þeir voru af góðum gæðum
og það voru fallegir hundar sem komu inn
í hringinn, hún sagði að það sem væri að
gerast í ræktun hér á landi væri mjög gott.
Rakkinn sem vann tegundina var að hennar
sögn „picture perfect”, það var líkt og hann
væri teiknaður. Unga tíkin sem varð besti
hundur af gagnstæðu kyni var ekki síður
falleg og með æðislegar hreyfingar. Tíkin
ætti eftir að ógna rakkanum í framtíðinni.
Sóley sagði það hafa verið erfitt að dæma
labrador en hún var að dæma hann í
fyrsta skipti. Hún var þakklát fyrir góða
skráningu. Gæðin voru mjög góð og gaf
hún mörgum einkunnina excellent. Það
voru einstaka hundar af veiðitýpu sem
voru örlítið fíngerðari. Það var stór áskorun
að dæma tegundina enda margir fallegir
hundar, en þegar uppi var staðið var hún
mjög sátt með val sitt á besta rakka og
bestu tík. Gæðin voru almennt mjög jöfn
og ræktendur að standa sig vel hér á landi.
Ræktun er alltaf tilraunastarfssemi

Sóley Halla dæmdi besta afkvæmahóp og
fékk inn í hringinn fimm fallega hópa. Það
var nokkuð erfitt að velja í sæti en var hún
þó ákveðin að irish soft coated wheaten
terrier hópurinn fengi sigurinn. Hún sagði
ræktendur á Íslandi gera frábæra hluti í
öllum tegundum og að þeir væru að vanda
sig og væru meðvitaðir um hvað þyrfti
að laga í hverri tegund. Hún vildi minna á
að ræktun er alltaf tilraunastarfssemi og
að það mætti ekki gleyma því að 95% af
lífi hundsins er hann gæludýrið okkar.
Frábær skemmtun að dæma schnauzer

Jeff Horswell var yfir sig ánægður með
allar stærðir af schnauzer og sagðist hann
hafa skemmt sér frábærlega að dæma
tegundina. Þeir voru af réttu evrópsku
gerðinni líkt og þeir eiga að vera enda eiga
þeir uppruna sinn í Þýskalandi. Sumir hafi
Christian sagði hundana af terrierkyni vera
verið of amerískir með hallandi topplínur
af fjölbreyttum gæðum. Irish soft coated
líkt og terrier og of þröngir. Hann sagði að
wheaten terrier var framúrskarandi, allir
schnauzer þyrfti að vera með vel hvelfd
Bestu gæði í heiminum
hundarnir voru af réttri týpu og með
rifbein og sterka topplínu. Aðal áhyggjuefni
Það var Morten mikill heiður að hafa fengið rétta feldgerð. Það var ung silky terrier tík
hans var snyrtingin. Þeir voru með rétta
að dæma íslenska fjárhundinn og sjá hann
sem var af góðum gæðum, hún var með
feldgerð en lappahárin voru alltof mjúk. Ef
þar sem hann er bestur í heiminum. Það
rétt svipbrigði og týpísk en var ekki enn
bestu hundarnir væru snyrtir á réttan máta
er mikil breidd á því hvernig þeir líta út svo
fullþroskuð. Yorkshire terrier var einkennandi
yrðu þeir stórfenglegir. Hann sagði að svartir
hann leyfði nokkuð mikið þar sem þetta
fyrir tegundina. Bedlington terrier rakkinn
og svart/silfur dvergschnauzer væru með
er ekki stór tegund á heimsvísu með lítinn
var fallegur og hreyfði sig vel. Hann var
þeim betri í heiminum hérlendis. Standard
genapoll. Hann var hæstánægður með
einnig ánægður með dandie dinmont terrier
schnauzer var af ágætum gæðum. Hann
hundana sem hann valdi sem bestu tík og
miðað við hve erfið tegund það er að rækta.
var nokkuð vonsvikinn með briard. Þeir voru
rakka en þó bar rakkinn af, hann var sannur
Hann sagði valið í tegundahópi 3 hafa
þröngir að framan og fáir höfðu krókinn á
íslenskur fjárhundur, ekki yfirgerður á
verið verið auðvelt, irish soft coated
skottinu sem er einkenni tegundarinnar.
neinn hátt. Honum þótti leitt að hafa ekki
wheaten terrier bar af. Í tegundahópi 5
Border collie var ágætur og sá hann nokkra
fengið að dæma hann í tegundahópnum. Í
af góðum gæðum. Rough collie var einnig
heildina voru gæðin mjög góð en meiri innan var hann yfir sig hrifinn af pomeranian
og íslenska fjárhundinum og var
vonbrigði að hans mati og báru þeir meðal
tíkanna og gaf hann þar mörg meistaraefni.
valið á milli þeirra mjög erfitt.
annars skottið ekki rétt. Smooth collie
var tegundatýpískur og vel byggður.
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Magnað að fara yfir hann og
finna allan styrkinn

Jeff Horswell dæmdi besta hund sýningar
á alþjóðlegu sýningunni á sunnudeginum.
Hann var ánægður með hundana og af
þeim níu sem komu í hringinn vildi hann
ólmur setja fimm þeirra í sæti. Pomeranian
rakkinn sem varð besti hundur sýningar var
unaðslegur, með rétta feldgerð og fallegt
andlit með litlum eyrum. Hann var með
fullkomna topplínu og sýndi sig vel. Hann
heillaðist af þýska fjárhundinum sem var
í frábæru formi. Hann sagði að það hafi
verið magnað að fara yfir hann og finna
allan styrkinn sem hann bjó yfir. Hann var
með mjög sterkan og stöðugan afturpart.
Svarti dvergschnauzerinn sem hann dæmdi
fyrr um daginn var einnig framúrskarandi,
ungur og átti framtíðina fyrir sér. Papillon
tíkin sem var í fjórða sæti var dásamleg.
Hún var með gullfallegt höfuð með stórum
og fallegum fiðrildaeyrum. Hún var í
frábæru formi fyrir 9 ára gamlan hund.
Að lokum sagði hann að í hvaða landi sem
er væri hann sáttur með gæði hundanna
sem kepptu um besta hund sýningar.
Með mikla möguleika á bætingu

Ozan Belkis sagði að chihuahua hérlendis
ætti mikla möguleika á bætingu. Sumir
ræktendur höfðu réttu týpuna og almennt
voru hundarnir með góða skapgerð. Öðrum
skorti týpu og voru ekki nægilega vel
byggðir. Hann var ánægður með hundana
í tegundahópi 9 og var virkilega falleg
papillon tík sem sigraði tegundahópinn.
Hún var rétt á allan máta og mjög dæmigerð
fyrir tegundina. Púðlurnar höfðu réttar
útlínur en ekki réttar hreyfingar sem
eru mjög mikilvægar og einkennandi
í tegundinni. Tíbet spaniel var einnig
góður fulltrúi sinnar tegundar sem og
pekingese, það kom honum á óvart hve
góður ungi pekingese rakkinn var. Með
fallegt höfuðlag og réttan fylltan líkama.
Þessir gæðahundar væru betri ef
þeir væru sýndir í góðu feldástandi

Tegundahópur 2 var ekki sterkur að mati
Ozan en það voru nokkrir einstaklingar sem
voru dæmigerðir fyrir sína tegund. Hann
sagði ungliðana í sankti bernharðs vera
góða í bæði síðhærðum og snögghærðum.
Eldri hundarnir voru ekki vel vinklaðir og
augun voru of djúpt sett. Tegundin ætti
mikla möguleika á bætingu. Berner sennen
var af ágætum gæðum. Tíkin sem varð
besti hundur tegundar var ágæt en restin af
hundunum voru of þungbyggðir og höfðu
ekki jafnvægið og úthaldið sem tegundin
þarf að vera með. Boxer var framúrskarandi.
Frábærir fulltrúar með falleg höfuð. Enskur
bulldog er vandamál alls staðar í heiminum
að sögn Ozan, líka á Íslandi. Þetta er mjög
krefjandi tegund til að rækta. Stóri dani
var af réttri týpu og minntu ekki of mikið á
mastiff. Rakkinn sem varð besti rakki skorti
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betri hreyfingar og hefði mátt vera í betra
formi en tíkin var betri. Hann gaf Rottweiler
tíkinni einkunnina very good því honum
þótti hún of þung fyrir vinnuhund. Hún var
með rétt höfuðlag en var ekki með rétta
skapgerð fyrir tegundina. Doberman rakkinn
var með fallegar útlínur, sterkur hundur
en of stór og þungur svo hann hlaut ekki
meistaraefni. Affenpincher var dæmigerður
hundur og enn að þroskast, hann sagði
hann vera lofandi. Í úrslitum dæmdi Ozan
svartan dvergschnauzer sem besta hund
í tegundahópi 2. Hann var virkilega góður
fulltrúi tegundarinnar en hefði mátt vera
betur snyrtur og með betri feld. Hann
sagði að þessir gæðahundar væru betri
ef þeir væru sýndir í góðu feldástandi.
Ísland hefur fullkomið umhverfi
til að rækta þessa tegund

Ozan þótti það vera synd hve fáir golden
retriever voru skráðir og sagði Ísland
hafa fullkomið umhverfi svo þessi tegund
blómstri. Hann sagðist ekki hafa séð neinn
framúrskarandi hund í tegundinni. Einn
ræktendanna hafði rétta týpu en þeir voru
fremur stuttir á fótinn. Hinn ræktandinn
var með gott jafnvægi í hundunum en
þeim skorti meiri týpu. Ungliða rakkinn
sem varð besti hundur tegundar var sá
besti og yrði enn betri í framtíðinni. Hann
naut þess að dæma flat coated retriever,
þeir voru dæmigerðir hundar en skorti þó
kraftmiklu hreyfingarnar sem tegundin á að
búa yfir. Hann sagði að amerískur cocker
spaniel þyrfti mikla vinnu hérlendis. Þeir
voru vinnuhundalegir og margir þeirra of
stórir. Besti hundur tegundar var góður
en hefði mátt vera með sterkara trýni.
Ozan dæmdi besta öldung sýningar á
sunnudeginum og naut þess til fulls að sjá
fallega og unglega öldunga. Papillon tíkin
var gullfalleg og varð hann að gefa henni
sigurinn. Husky var með réttar hreyfingar
og rétta byggingu. Tíbet spaniel rakkinn
var fallegur öldungur sem og íslenski
fjárhundurinn sem var unaðslegur.
Hefði viljað hafa fjóra
hunda í fyrsta sæti

Dina Korna sagði shetland sheepdog ekki
af góðum gæðum. Þeir voru ekki með rétt
höfuð og svipbrigði. Þýski fjárhundurinn
var af virkilega háum gæðum og þeir bestu
voru með þeim bestu sem hún hefur séð
og ekki miklir gallar innan tegundarinnar.
Snögghærði rakkinn var framúrskarandi og
almennt voru gæðin meiri í snögghærðum
þýskum fjárhundi. Hún sagði tegundahóp 1
hafa verið virkilega sterkan og hefði hún
helst viljað hafa fjóra hunda í fyrsta sæti.
Hún sagði papillon hafa verið góða en
voru þó nokkrir sem voru ekki með góða
skapgerð sem er mikilvægt í tegundinni
enda eru þeir selskapshundar. Öldungatíkin
bar af innan tegundarinnar. Dina dæmdi
einnig besta ungliða sýningar og var

mjög ánægð með hundana. Boxer sem
varð besti ungliði sýningar var frábær,
þrátt fyrir að vera ekki hennar tegund
hefði hún viljað þennan keyptan. Einnig
var 9 mánaða ástralska fjárhundstíkin
unaðsleg, framtíðar stjarna.
Rakkinn sýndi sig unaðslega

Hans Almgren sagði tegundahóp 4/6 vera af
lágum gæðum. Dalmatian hafi verið ágætur
en hann var enn ungur og þyrfti tíma til
að þroskast. Einnig var dachshund rakkinn
sem varð besti hundur tegundarhóps af
góðum gæðum. Hans var mjög ánægður
með weimaraner sem vann tegundahóp 7.
Virkilega fallegur hundur í góðu jafnvægi.
Að sama skapi var hann ánægður með
ungverska vizlu. Hann sagði enskan cocker
spaniel vera af háum og jöfnum gæðum
hér, ungi rakkinn sem varð besti hundur
tegundar var dásamlegur og af réttri
stærð. Það voru virkilega fallegir öldungar
innan tegundarinnar, tíkin var betur byggð
en rakkinn sýndi sig unaðslega og hlaut
hann því sigurinn. Hann var ánægðari
með hundana sem fóru áfram í úrslit á
sunnudeginum heldur en á laugardeginum
þegar hann dæmdi besta hund sýningar.
Einnig sagði hann að tegundahópur 9
hafi litið mjög vel út frá hliðarlínunni.
Umgjörð sýningarinnar

Það besta við helgina var að
sýnendur samglöddust öðrum.
Birgit Seloy sagði að skipulag sýningarinnar
hafi verið fullkomið. Dómarar vissu ávallt
hvar þeir ættu að vera og klukkan hvað.
Allir voru vinalegir og sýnendur báru
mun meiri virðingu fyrir dómurunum
hérlendis en í öðrum löndum. Þeir sættust
allir við þá einkunn sem hundurinn fékk.
Allir klöppuðu og sýndu stuðning. Hún
sagði það besta við helgina var að sjá
sýnendur sem samglöddust öðrum.
Ungt félag með mikinn eldmóð

Morten var ánægður að sjá hve mikinn
eldmóð unga félagið okkar hefði, það
fyllti hann miklu stolti. Allir vildu standa
sig vel og allir hjálpuðust að. Skipulagið
var gott, starfsfólkið framúrskarandi
og sýningarsvæðið frábært. Hann var
hæstánægður að sjá hve góð skráning
var á sýninguna þrátt fyrir lítinn
íbúafjölda á Íslandi. Christian var á
sama máli – fannst frábært að sjá svona
marga hunda í svona litlu samfélagi.
Fagleg í öllu sem við gerum

Sóley Halla var virkilega þakklát fyrir góða
skráningu og kunni virkilega að meta
það. Hún sagði starfsfólkið sem vann á
sýningunni hafa verið til fyrirmyndar sem og
öll umgjörðin í kringum sýninguna. Hún var
ánægð með hundana sem kepptu um bestu
hunda sýningar og sagði að hundasýningar
á Íslandi færu hratt upp á við. Hún vildi
einnig koma á framfæri hve góðir íslenskir

sýnendur væru, prúðir og flottir. Sagði það
skipta miklu máli að fá vel sýndan hund inn
í hring og að það væri mun skemmtilegra
að dæma svoleiðis hunda. Hún þakkar
innilega fyrir sig og vonar að hún hafi
staðið sig vel og að hún fái aftur boð til
að dæma í heimalandi sínu. Hún óskar
öllum til hamingju með flotta sýningu.
Ánægður að hafa rólega
hvolpasýningu á föstudeginum

Jeff Horswell fannst það góð tilbreyting að
hafa rólega hvolpasýningu á föstudeginum.
Það væri góð og örugg byrjun fyrir ungu
hundana. Hann sagði sýningasvæðið hafa
verið frábært og góðar aðstöður. Allt gekk
smurt yfir helgina og sýnendur hegðuðu
sér mjög vel og sættust á einkunnina
sem hann gaf hverjum hundi, enginn
sýndi vonbrigði. Hann tók undir með
Morten og Christian hve frábært væri að
sjá svona góða skráningu á litla Íslandi.
Sagði að við værum að þróast í rétta átt.
Hér á landi er ekta hundafólk

Ozan gat ekki annað en hælt sýnendum
og öllum þeim sem komu að sýningunni.
Allir voru vinalegir og báru mikla virðingu
fyrir dómurunum. Hann naut helgarinnar
þrátt fyrir rysjótt veðurfar. Starfsfólkið vissi
upp á hár hvað það var að gera og vildi
hann þakka þeim innilega fyrir aðstoðina.
Það gladdi hann einnig að sjá hve margir
ræktendur og eigendur sýndu hundana
sína sjálfir sem og hvað allir voru tilbúnir
að hlusta og læra af honum. Hann sagði
að hér á landi væri ekta hundafólk.
Með bestu sýningum í Evrópu

Hans Almgren var yfir sig ánægður með
skipulag og staðsetningu sýningarinnar.
Allir voru vinalegir, bæði innan sem utan
hrings. Hann sagði þetta hafa verið með
bestu sýningum sem hann hefði farið á í
Evrópu. Það gekk allt upp og hrósaði hann
félaginu vel. Dina var á sama máli, sagði
allt hafa verið háklassa. Andrúmsloftið var
notalegt og vel hugsað um dómarana.

Besti hundur
sýningar í júní

MBIS CIB* ISCh ISJCH NLM RW-16-17-18 Pom4you Greatest Lover Of All Time
„Don“ Don er ræktaður og í eigu Sigurlaugar Sverrisdóttur og er kenndur við
ræktunina Pom4you. Sýnandi er Damian Davíð.
Texti og mynd: Sigurlaug Sverrisdóttir

að byrja með, var meira til í að vera bara
Don fæddist 30.ágúst 2015 og er því nýlega heima að leika. Eftir nokkrar þjálfanir með
orðinn 3ja ára. Hann er fæddur og uppalinn góðum leiðbeinendum og þjálfun sýnanda
hans vann hann tegundahóp 5, rétt um árs
á Íslandi. Gaman er að segja frá því að
gamall, og endaði sem annar besti hundur
mamma hans er einnig ræktuð hér heima
sýningar. Hann hefur frá þeim tíma fengið
af Veru K. Stefánsdóttur og heitir hún í
6 sinnum sæti í besta hundi sýningar og
ættbók Perfect Pom4you og aldeilis búin
tvisvar sinnum orðið besti hundur sýningar
að sanna sig að vera fullkomin fyrir mína
tvo daga í röð og ávallt sýndur af Damian.
ræktun. Pabbi hans er meðræktaður með
Þeir eiga stórkostlegt samband og Don
mjög virtum ræktanda í Bandaríkjunum
horfir á hann sem stóra bróður sinn.
og ber ættbókarnafnið RUS BLR Pom4you
Don á nokkur afkvæmi, tvö þeirra búa
CR Simply Unforgettable og er faðir hans
stigahæsti pomeranian í USA 2011 og 2012. erlendis og eru að koma virkilega vel út.
Fyrstu afkvæmin hans eru þrjár systur
Tveir strákar voru í gotinu, Don og bróðir
sem eru um eins árs og hefur þeim öllum
hans Hugo, og báðir mjög lofandi. Það
gengið vel. Allar ungliðameistarar í þremur
fór hinsvegar ekkert á milli mála að
mismunandi löndum. Tvær hafa orðið besti
Don yrði mjög sérstakur strákur, það
hvolpur sýningar í Ungverjalandi og Íslandi
var eiginlega „ást við fyrstu sýn“ . Þegar
og ein besti ungliði sýningar, svo hann
Don var nokkra daga gamall var ég strax
lofar mjög góðu sem undaneldishundur.
mjög heilluð af höfðinu hans og hvað
hann samsvaraði sér vel og um 10 vikna
aldur fór ekkert á milli mála en að halda
honum eftir. Hann var með svo mikla
útgeislun, yndislegan karakter og brosið
hans bræddi mig gjörsamlega. Á þessum
tímapunkti kom hugmynd að nafninu hans,
ég hreinlega sá ekki sólina fyrir honum.
Það tók hinsvegar smá tíma fyrir hann að
venjast sýningarhringnum, honum fannst
þetta ekki alveg vera hans hilla í lífinu til

Að sjálfsögðu er enginn hundur fullkominn
en Don kemst mjög nálægt því í mínum
huga. Hann hefur allt sem ég leita að
í tegundinni og hefur verið ósigrandi
pomeranian síðastliðin 3 ár. Hann er með
sterkan og kraftmikinn líkama miðað
við stærð, rétt um 2 kg., falleg týpa og
með ómótstæðilega fallegt andlit en
fyrst og fremst yndislega skapgóður og
á svo sannarlega framtíðina fyrir sér.
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NKU SÝNING
Besti hundur sýningar – 1. sæti
ISJCh RW-17 Allmark La La Land, IS23400/17
Australian shepherd
Eigendur: Herdís Hallmarsdóttir & Lilja Dóra Halldórsdóttir
Ræktendur: Mrs A E & Mr N Allan & Mr R Harlow

Alþjóðleg sýning
Besti hundur sýningar – 1. sæti
C.I.B. USCh DKCh ISCh RW-14-15 Destiny’s Fox In Socks, IS15745/11
Siberian husky
Eigandi: Ólöf Gyða Risten Svansdóttir
Ræktandi: Michael J Eads

SÝNINGAHELGIN 24.-26. ÁGÚST 2018
Tvöföld útisýning félagsins var haldin með stæl helgina 24.-26. ágúst nk. á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Skráning á sýninguna
gekk frábærlega og voru það ríflega 1200 hundar sem öttu kappi á þremur sýningum yfir helgina.
Dómarar helgarinnar voru þau Carmen Navarro frá Spáni, Frank Christiansen frá Noregi, Jörgen Hindse frá Danmörku,
Laurent Pichard frá Sviss, Maija Lehtonen frá Finnlandi, Marie Peteresen frá Danmörku, Sjöerd Jobse frá Svíþjóð og Tim
Finney frá Írlandi.Sýningin hófst með hvolpasýningu þar sem um 150 hvolpar kepptu um besta hvolp sýningar.
Á laugardeginum voru það um 550 hundar sem voru skráðir á NKU Norðurlandasýninguna og á sunnudeginum fór fram
Alþjóðleg sýning þar sem um 544 hundar kepptu. Keppni ungra sýnenda fór einnig fram á föstudagskvöldið og var það
Tammie Sommerson-Wilcox frá Bandaríkjunum sem dæmdi. Það var einróma álit erlendu dómaranna að við mættum vera
virkilega stolt af helginni, hér væri auðséð að hugsað væri út í hvert smáatriði og voru dómarar sammála um að gleðin hafi
virkilega verið við völd þessa helgi, hjá hundum og mönnum.
Viðtal: Svava Björk Ásgeirsdóttir og
Sunna Birna Helgadóttir
Texti: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson
UNGIR SÝNENDUR
DÓMARI: TAMMIE SOMMERSON-WILCOX

Á föstudeginum fór fram keppni ungra
sýnenda þar sem 22 ungmenni á aldrinum
10-17 ára öttu kappi. Dómari keppninnar
var bandaríski atvinnusýnandinn Tammie
Sommerson-Wilcox en hún hefur sýnt
og snyrt hunda úr öllum tegundahópum
í yfir 40 ár með góðum árangri.
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Krakkarnir samglöddust
velgengni hvers annars

Tammie sagði yngri flokkinn hafa staðið
sig verulega vel. Krakkarnir virtu hvert
annað og sáu til þess að allir hefðu nægt
pláss til þess að vinna með hundunum,
bæði í uppstillingu og á hreyfingu. Henni
þótti yndislegt að sjá hvernig krakkarnir
samglöddust yfir velgengni hvers annars.
Sigurvegari yngri flokks var ung stúlka með
irish soft coated wheaten terrier og sagði
Tammie hana vera virkilega hæfileikaríka.
Hún stillti hundinum fallega upp og þau

hreyfðu sig í takt. Það voru aðeins smáatriði
eins og að sjá til þess að hundurinn sé
beint fyrir framan dómarann farið er í
fígúrur. Í öðru sæti var stúlka með tíbet
spaníel. Hún stóð sig virkilega vel og sýndi
hundinn vel á borðinu. Ef eitthvað hefði
mátt bæta þá væri það að læra að stjórna
höfði hundsins sem og að laga einungis
þær lappir sem þarf að laga. Stúlkan í
þriðja sæti sýndi franskan bulldog sem var
að sögn Tammie verulega fær. Hún stillti
hundinum rétt upp og notaði hringinn rétt;
tók minni hring þegar hópurinn hreyfði sig
saman. Í fjórða sæti var ung stúlka með

nku SÝNING

Besti hundur sýningar – 2. sæti
ISW-17 C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17-18
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISCh ISJCh RW-18
Silky Treasures Crown of Gold IS21258/15,
Australian silky terrier
Eigandi: Rhonica Reynisson
Ræktandi: Rhonica Reynisson

Besti hundur sýningar – 4. sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18
Pom4you Greatest Lover Of All Time, IS21519/16
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

aLÞJÓÐLEG SÝNING

Besti hundur sýningar – 2. sæti
ISCh USCh RW-18
Casa Blanca’s Willy Wonka, IS24250/18
Pug
Eigendur: Hulda Hrund Höskuldsdóttir &
Stefanía Sunna Ragnarsdóttir
Ræktendur: Blanca & Barry E. Colthier

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISW-17 C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17-18
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

tíbet spaníel sem hreyfði sig fallega með
hundinum. Þau voru gott par og með meiri
uppstillingaræfingu verði þau enn betri.

á unga stelpu sem sýndi enskan pointer
sem var með virkilega gott samband
við hundinn sinn og hreyfðu sig fallega
saman, hún sagði að með meiri æfingu á
uppstillingu yrðu þær frábærar saman.

Er Tammie var innt eftir ráðum fyrir ungu
sýnendurnar í yngri flokki sagði hún
krökkunum að halda áfram á sömu braut
og halda áfram að æfa sig. Læra að stilla
hundunum rétt upp og færa aðeins þá
fætur sem þarf að laga sem og að ná stjórn
á höfðinu á meðan hundinum er stillt
upp og tennur eru sýndar. Hún minnist

Þau eiga að sýna hundana
líkt og þau sýna í tegund

Tammie sagði heildargæði eldri flokksins
mjög góð. Hún sagði að ungmennin skyldu
einbeita sér að því að sýna hundana sína í
ungum sýnendum líkt og þau myndu sýna þá
í tegundarhringnum. Keppni ungra sýnenda

Besti hundur sýningar – 4. sæti
Stekkjardals Ljósberi, IS23816/17
Labrador retriever
Eigandi: Elísabet Árdís Sigurjónsdóttir
Ræktendur: Erla Heiðrún Benediktsdóttir &
Guðmundur Rúnar Árnason

er til þess að undirbúa framtíðarsýnendur.
Hún hefði viljað sjá þau frístilla hundunum
meira til þess að fá brjóstkassann fram
og læra að nýta hringinn betur – þegar
hópurinn hreyfir sig saman þá taka stóru
hundarnir stóran hring og litlu hundarnir
fara minni hring svo þau séu öll samtaka.
Í eldri flokki var stúlka með pug sem bar
sigur úr býtum. Hún hreyfði sig í takt með
hundinum sínum og nýtti hringinn rétt. Hún
notaði beitu á hundinn og færði aðeins
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nku SÝNING

Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. ISW-11 ISCh NLM RW-17
Eldhuga Catch Me High, IS13427/09
American cocker spaniel
Eigendur: Bryndís Pétursd. & Guðmundur Bjarnason
Ræktendur: Bryndís Pétursd. & Guðmundur Bjarnason

Tegundahópur 7: 1. sæti
ISShCh ISJCh RW-17-18
Amscot Gaflara Magic Mint, IS22154/16
Gordon setter
Eigendur: Guðrún Jónsdóttir, Ragnheiður Sigurgeirsdóttir &
Sigmundur Friðþjófsson. Ræktandi: Mrs J Collins-Pitman

Tegundahópur 10: 1. sæti
C.I.B. ISCh NLM Oogie Boogie Man, IS19213/14
Afghan hound
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktendur: Sunníva Hrund Snorradóttir &
Svava Arnórsdóttir

Besti ræktunarhópur sýningar: 1. sæti
German shepherd dog, short-haired
Gjósku – ræktun
Ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
Besti ungliði sýningar 1. sæti
Laufeyjar Sigurskúfur Frá Dverghamri, IS23426/17
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Linda Laufey Bragadóttir
Ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir

Tegundahópur 8: 1. sæti
ISJCh
Cold Spring Town Sweet Melody, IS22127/16
Labrador retriever
Eigandi: Margrét Bergsveinsdóttir
Ræktandi: Oltean N. Onorius

Besti afkvæmahópur sýningar: 1. sæti
German shepherd dog, short-haired
RW-14 Gjósku Mylla & afkvæmi
Tegundahópur 2: 1. sæti
RW-18
Svartwalds Lay Lady Lay, IS20078/14
Miniature schnauzer, black
Eigandi: María Björg Tamimi
Ræktandi: María Björg Tamimi
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Tegundahópur 9: 1. Sæti
Hálsakots Amabadama, IS21279/15
Papillon
Eigandi: Helena Halldórsdóttir
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

þær lappir sem þurfti að laga sem er mjög
mikilvægt. Hún tengdist skiptihundunum
sínum hratt. Hún fékk erfiðari papillon
hundinn í skiptum en var verulega fljót
að læra á hann og notaði virkilega góða
tækni til þess að halda höfðinu stöðugu
þegar hún sýndi bit hundsins. Hún hreyfði
sig fallega með þýska fjárhundinum,
hélt hlaupahendinni nálægt líkamanum
sem er mikilvægt þegar sýndur er þýskur
fjárhundur og stillti honum vel upp.
Í öðru sæti var stúlka sem sýndi whippet af
mikilli yfirvegun. Þau hreyfðu sig í harmoníu
og hún náði að fá hundinn til að sperra
eyrun fram í uppstillingu sem er mikilvægur
eiginleiki whippet. Papillon sem hún fékk
í skipti var áskorun en hún tæklaði hann
vel. Hún tók meiri tíma til að gera tilraunir
með honum til að sjá hvað virkaði best með
hverjum hundi sem skilaði miklum árangri.

litið vel út í úrslitunum á hvolpasýningunni.
Hundurinn var þroskaður, hreyfði sig
fallega og var með rólega skaplund. Einnig
greip boxer auga hans, hann var stuttur
á búk og með dæmigerða skapgerð fyrir
boxer, fylgjandi öllu í umhverfinu.
Skorti týpu

Marie Petersen dæmdi stóran hóp cavalier
hvolpa á föstudeginum. Hún sagðist hafa
verið vonsvikin með heildargæðin og að
þeim skorti meiri týpu. Sigurvegararnir voru
af ágætum gæðum. Skapið í tegundinni var
almennt gott. Hún sagði að cavalier væri
frábæra tegund sem ætti skilið betri framtíð.

Heilbrigðir pug

Carmen Navarro var ánægð með hvolpana
sem hún dæmdi á föstudeginum.
Pomeranian voru dæmigerðir, með réttan
feld og fallegar útlínur. Pug var mjög fallegur
og þeir virtust heilbrigðir. Hún var ánægð
með svörtu dvergschnauzer hvolpana
og sagði þá alla tegundatýpíska. Einnig
voru coton de tulear af góðum gæðum.
NKU NORÐURLANDASÝNING

Hundar héðan gætu keppt á
stærstu sýningum Evrópu

Jørgen Hindse sagði gæði hunda á Íslandi
vera há. Hann nefndi þar sérstaklega
siberian husky, ástralskan fjárhund,
Halda heilbrigði og gæðum
innan stofnsins
þýskan fjárhund og white swiss shepherd.
Sjoerd Jobse dæmdi stóran hóp labrador
Hann sagði að hundar af þeim tegundum
hvolpa á föstudeginum. Hann sagði
hérlendis gætu keppt á hvaða sýningu sem
sigurvegara sína hafa verið virkilega lofandi
er í Evrópu og verið í toppsætum. Gæði á
en almennt voru gæðin nokkuð misjöfn.
heimsvísuskala. Sama átti við um hvolpana
Það var stelpa sem sýndi afghan hound sem Hann sagði það eðlilegt í svona stórri tegund, sem hann dæmdi á föstudeginum.
lenti í þriðja sæti. Hún hreyfði sig fallega með að það gætu ekki allir hvolparnir verið
Shetland sheepdog var af verulega háum
lofandi. Hann dæmdi einnig einn golden
afghan hundinum sínum og stillti honum
gæðum og sagði hann gæðin hér vera
retriever hvolp sem var af ágætum gæðum.
vel upp en þyrfti að læra að halda skottinu
betri en í heimalandi hans. Hann sagði
Hann sagðist skilja að það væri erfitt fyrir
betur yfir bakinu og reyna að nota fingurna
ræktendur hafa mjög góðan skilning
Íslendinga að geta ekki sótt í hvaða línur sem
til þess að búa til krók á enda skottsins.
á tegundinni. Hundarnir voru af réttri
er til að para, heldur þurfa að notast við það
Papillon hundurinn sem hún fékk í skiptum
stærð og með rétta feldgerð. Jørgen
sem er á landinu eða flytja inn. Við þyrftum
olli henni smá erfiðleikum. Hún byrjaði á
þótti ástralskur fjárhundur frábær, margir
því að vanda okkur vel og halda áfram að
að frístilla honum með beitu sem virkaði
hágæða hundar. Þar var tík sem hann setti
verulega vel en fór svo niður og stillti honum para góðar línur saman og sjá til þess að
upp sem besta hund tegundar sem var
upp með höndunum sem gekk ekki jafn vel. halda heilbrigði og gæðum innan stofnsins.
verulega falleg. Hann hafði nýlega dæmt
Í fjórða sæti var stelpa sem sýndi strýhærðan Dæma hver er mest lofandi en ekki
ástralskan fjárhund í Austurríki og hafði
þann sem er þroskaðastur
vorsteh. Hún hreyfði sig virkilega vel með
horft á tegundina á Heimssýningunni í
Laurent Pichard sagði það oft á tíðum vera
hundinum sínum og á réttum hraða. Hún
Amsterdam og sagði hann að tíkin hefði
erfitt að dæma á hvolpasýningu, sérstaklega auðveldlega verið með þeim efstu þar. Það
stillti honum vel upp en þarf að passa upp
yngstu ungviðin. Hvolparnir eru á misjöfnum voru fáir hundar af tegundunum briard og
á að teygja hann ekki of mikið. Hún stóð sig
þroskastigum og þarf því einnig að taka
vel með þýska fjárhundinn sem hún fékk
bearded collie en það voru gæðahundar.
tillit til þess, það þarf að dæma hvaða
í skiptum og sýndi hann á réttum hraða.
Honum þótti mikið til íslenska fjárhundsins
hvolpur er mest lofandi en ekki þann sem
Hún stóð sig vel með papillon í skiptum en
koma og var það ungur, 15 mánaða gamall
er þroskaðastur á þeim tíma. Hann var þó
hefði þurft að passa að lyfta skottinu upp.
rakki sem varð besti hundur tegundar.
ánægður með gæðin og naut þess að dæma, Hann sagði hann vera framtíðarstjörnu.
Tammie vildi ráðleggja ungu sýnendunum
hann var ánægður með flestalla hvolpana.
að vinna með mismunandi hundum og
Hundar almennt betri hér en í öðrum
Tíbet spaniel er sterk
löndum sem hann hefur dæmt
finna út hvað virkar með hverjum hundi.
tegund hér á Íslandi
Heildargæði tegundanna voru há að mati
Hver tegund er sýnd á sinn hátt og þarf
Tíbet spaniel er sterk tegund hér á Íslandi
Frank Christiansen. Hann sagði hundana
því að passa að stíllinn sé ekki einhæfur.
almennt betri hér en í öðrum löndum sem
Einnig vildi hún brýna að þau læri að stjórna að sögn Tim Finney. Það voru margir
hann hefur dæmt. Það voru smávægileg
höfði hundsins og halda rétt í tauminn. Hún frábærir hvolpar á hvolpasýningunni og
sagði hann gæðin há. Þeir báru verulega
vandamál innan tegundanna en ekkert sem
minntist á ungan strák sem sýndi standard
af öllum hvolpunum sem hann sá. Hann
olli honum áhyggjum. Hann hafði engar
schnauzer, hann stóð sig virkilega vel með
var einnig hrifinn af chihuahua hvolpunum
athugasemdir varðandi tegundir sem eru
þrjóskan hund. Hún hefði viljað sjá hann
á lista BSI (Breed Specific Instructions).
nota beitu þegar hann stillti honum upp sem og sagði þá vera af réttri týpu, í góðum
hlutföllum og bjuggu yfir miklum stíl.
Hann var ánægður með tegundahóp 3 og
og læra hvar höfuðið á að vera staðsett.
þá sérstaklega ástralskan silky terrier.
Tegundin á bjarta framtíð

HVOLPASÝNING
Erfiðara að dæma stóru hundana
sem eru enn að vaxa og dafna

Frank Christiansen sagði gæði hvolpanna
góð. Það væri alltaf erfiðara að dæma
stóru hundategundirnar því þeir eru enn
að vaxa og þroskast. Það tekur mun lengri
tíma fyrir stóru hundana að taka út þroska
en litlu hundana og er því algent að litlu
hundarnir líti betur út á þeim tíma en það
má ekki láta það hafa áhrif á úrslitin. Frank
Christiansen sagði standard púðlu hafa

miðað við gæði hvolpa

Maija Lehtonen sagði framtíð siberian husky
vera bjarta miðað við hvolpana sem hún
dæmdi á föstudeginum. Þeir voru mjög
dæmigerðir fyrir tegundina, jafnir og af
góðum gæðum. Þeir voru enn ungir og áttu
mikið inni. Hún sagði australian cattle dog
ekki hafa verið af nógu góðum gæðum en
hún vonaðist til að hann myndi þroskast
betur. Hún var virkilega hrifin af whippet
hvolpinum, hún var fáguð og dæmigerð.

Labrador á heimsvísu skala

Griffon bruxellois var af framúrskarandi
gæðum að mati Marie Petersen. Einnig
kom henni á óvart hve góður pug var, þeir
voru mjög dæmigerðir og afburða fallegir.
Hún dæmdi labrador sem hún sagði vera á
heimsvísu skala. Tegundin væri mjög sterk
hérlendis og ætti virkilega bjarta framtíð.
Golden retriever voru af góðum gæðum.
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aLÞJÓÐLEG SÝNING

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

Tegundahópur 2: 1. sæti
RW-18
Sankti-Ice Never Stop Dreaming, IS23353/17
St. Bernhards, short-haired
Eigandi: Guðný Vala Tryggvadóttir
Ræktandi: Guðný Vala Tryggvadóttir

Tegundahópur 10: 1. Sæti
ISJCh
Leifturs Iridín, IS22038/16
Whippet
Eigandi: Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir
Ræktandi: Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Fjallsins Bylur, IS24109/17
Siberian husky
Eigandi: Bergþóra Kristjánsdóttir
Ræktandi: Bergþóra Kristjánsdóttir

Tegundahópur 3: 1. Sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18
Arkenstone Captain Jack Sparrow, IS21438/16
Irish soft coated wheaten terrier
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

Besti ræktunarhópur sýningar: 1. sæti
German shepherd dog, short-haired
Gjósku – ræktun
Ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Besti afkvæmahópur sýningar: 1. sæti
English cocker spaniel
C.I.E. ISShCh RW-16-17 NLM
Cockergold So U Think U Can Dance & afkvæmi

Tegundahópur 1: 1. sæti
ISJCh
Gunnarsholts Awesome New Beginning, IS22377/16
White swiss shepherd dog
Eigendur: Hjördís H. Ágústsd. & Anna Þórunn Björnsd.
Ræktandi: Hjördís H. Ágústsd. & Anna Þórunn Björnsd.
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Tegundahópur 7: 1. Sæti
C.I.E ISShCh RW-15-17-18 NLM
Loki IS18969/13, Hungarian short-haired vizsla
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Flytja inn hunda af sterkum línum

Sjoerd Jobse var ánægður með gæðin
í tegundunum sem hann dæmdi á
laugardeginum, þá einkum enskan cocker
spaniel. Hann sagði ræktendur, sérstaklega
einn þeirra, vera virkilega klóka. Hann sá
í dagskránni eftir sýninguna að hún væri
að flytja inn hunda af sterkum línum. Hún
hélt sömu týpunni innan stofnsins síns
og var með jöfn gæði sem var frábært að
hans sögn. Flat-coated retriever voru ekki
nægilega sterkir hér á landi en hann sagði
að í Svíþjóð væru dómarar dekraðir af háum
gæðum í tegundinni. Hann sagði amerískan
cocker spaniel vera af ójöfnum gæðum en
það hafi þó verið nokkrir sterkir hundar.

mundi hann eftir góðu gæðunum og miklu
skráningunni sem hann fékk, í ár voru þeir
aðeins þrír sýndir. Hann var ánægður með
rakkana tvo, þeir voru tegundartýpískir og
bjuggu yfir miklum stíl. Einnig þótti honum
whippet vera góðir en sagði ræktendur
þurfa að hafa varann á stærðinni, margir
þeirra voru af hámarksstærð. Hann dæmdi
besta ungliða sýningar og fannst honum
áhugavert að fá að sjá hvað framtíðin
bæri í skauti sér á Íslandi, hann sagði það
vera bjarta framtíð miðað við það sem
hann sá í hringnum. Hann var einkum
hrifinn af íslenska fjárhundinum og pug.
Sterkir hundar þrátt fyrir
litla skráningu

Þrátt fyrir litlar skráningar í mörgum af
þeim tegundum sem Tim Finney dæmdi
Þrátt fyrir fáar skráningar í tegundahópi 7
þá sagði hann það hafa verið frábært
var hann mjög ánægður með gæðin. Hann
hve margir af hundunum voru af háum
sagði bestu hundana í sumum tegundanna
gæðum. Hann var mjög hrifinn af unga
vera hunda sem gætu unnið hvar sem er –
pekingese rakkanum. Hann var af réttum
þá minntist hann sérstaklega á ungverska
vizlu. Einnig sagði hann strýhærðan vorsteh hlutföllum og hreyfði sig unaðslega. Tíbet
spaniel var sterk tegund og margir hundar
hafa verið af framúrskarandi gæðum sem
þar með meistaraefni. Papillon voru mjög
og gordon setter. Hann ræktar sjálfur írskan
dæmigerðir og flestir í góðu jafnvægi.
setter og sagðist hafa notið þess að dæma
Hann sagði öldungatíkina guðdómlega.
hundana hér og að þetta hafi verið hundar
Tegundahópur 9 var með sterkari hópunum
sem gætu veitt sínum eigin samkeppni.
Hann sagði þá þó ekki hafa verið nógu marga sem hann sá. Hann gaf papillon sigurinn,
hann sagði hann hafa verið af frábærri týpu.
sýnda til þess að gefa ályktun um hvernig
stofninn á landinu er í heildina. Það sem
Nánast allir fengu meistaraefni
heillaði hann mest var að heyra hve margir
Maija Lehtonen sagði svartan
hundanna í tegundahópi 7 væru einnig
dvergschnauzer vera framúrskarandi miðað
notaðir í veiði. Hann sagði það vera frábært við þá sem hún hafði dæmt í öðrum löndum.
að það væri verið að nota hundana í það
Hún var mjög ánægð með tíkina sem varð
sem þeir voru ræktaðir til að gera og það
besti hundur tegundar og seinna besti
að þeir voru einnig góðir sýningahundar
hundur tegundahóps. Hún var dæmigerð og
var enn betra. Hann sagði skapið hafa verið
hreyfði sig fallega. Það voru fáeinir hundar
frábært og að enginn hundur hafi verið
sem voru með slæm skott en hún refsaði
feiminn eða árásargjarn. Hann var ákveðinn ekki fyrir það þar sem tegundin var áður
um sigurvegara og var það gordon setter
skottstífð. Ræktendur ættu samt sem áður
tíkin sem hann sagði hafa verið virkilega
að vinna að því að bæta þetta þar sem
fallega. Honum þótti mikið til hundanna
skottið er hluti af heildarmynd hundsins.
koma sem kepptu um besta hund sýningar
Hún sagði white swiss shepherd virkilega
og sagðist hann ekki hafa viljað vera í skóm
bera af. Hún gaf nánast öllum meistaraefni.
Jørgen Hindse sem dæmdi. Hann sagði
Réttur frampartur
þetta hafa verið virkilega hágæða úrslit.
Hann sagði að í mörgum tegundum á Íslandi Carmen Navarro þekkir siberian husky
vel, hún hefur ræktað tegundina í marga
væru hundar sem gætu unnið hvar sem er
áratugi og dæmt hana í 30 ár. Hún sagði
í heiminum og væru sterk samkeppni ef
gæðin hér vera virkilega há. Það voru
einangrunarhöftin væru ekki fyrir hendi.
tvær mismunandi týpur sem mátti sjá,
Björt framtíð ungliða
gamla og nýja týpan. Öldungarakkinn var
Hápunktur laugardagsins var að dæma
af dæmigerðu gömlu týpunni, hann var
þýska fjárhundinn sagði Laurent Pichard.
virkilega fallegur og réttur á allan hátt,
Gæðin voru framúrskarandi. Virkilega
hreyfingar, bygging og feldgerð. Skapgerðin
gaman væri að dæma þá hér og kom honum var ljúf en fullur af vinnuvilja. Tíkin sem varð
verulega á óvart hve fallegir þeir voru og
besti hundur tegundar var af nýju týpunni.
skapgóðir. Fáir með of hallandi topplínu og
Hún var einnig rétt á allan máta, hún var í
ofvinklaðan afturpart. Hann dæmdi einnig
frábæru jafnvægi og með réttan og sterkan
alla mjóhunda á Norðurlandasýningunni.
frampart en það er einn mikilvægasti kostur
Hann sagði gæðin hafa verið ágæt en það
siberian husky að hennar mati. Hún sagði
þyrfti virkilega að leggja meiri áherslu á
að þegar hún dæmir siberian husky þá
hundana í þessum tegundahópi. Hann hafði dæmi hún hann sem ræktandi og leiti ekki
áður dæmt afghan hound hér á landi og
einungis að fallegasta hundinum heldur að
Gætu veitt eigin hundum samkeppni

tegundatýpíska hundinum. Margir dómarar
velja eina týpu og halda sig við hana en
hún sagði það ekki trufla sig þar sem það
eru nokkrar týpur innan tegundarinnar,
hún hafði nýlega dæmt í Ameríku og þar
dæmdi hún eftir amerísku týpunni.
Carmen dæmdi meðal annars besta
öldung sýningar og gat ekki sagt annað
en að gæðin hafi verið virkilega há
og að það hafi verið unun að dæma
öldungana. Ameríska cocker spaniel tíkin
stóð upp úr, hún var framúrskarandi.
Afturpartur er vandamál í tegundinni

Carmen Navarro sagði gæði lhasa apso vera
mjög góð, einnig var hún hrifin af miniature
og standard síðhærðum dachshund. Hún
sagði gæði dalmatian ekki vera nægilega
góð. Petit basset griffon vandéen var að
hennar sögn framúrskarandi. Hann var
dæmigerður fyrir tegundina, hreyfði sig
virkilega vel, var í góðu jafnvægi og var
með rétta feldgerð. Cavalier king Charles
spaniel var af mismunandi týpum. Megin
vandamál tegundarinnar var afturparturinn
sem var ekki nógu sterkur. Sumir þeirra
voru kiðfættir eða ekki nægilega vinklaðir.
Hún valdi tík sem besta hund tegundar og
sagði hana hafa verið ljúfa með hreinar
hreyfingar og af góðum gæðum. Tíbet
terrier og havanese voru af ágætum
gæðum sem og franskur bulldog, það hafi
þó verið einn ungliði þar sem var virkilega
lofandi. Maltese var ekki tegundatýpískur.
ALÞJÓÐLEG SÝNING
Hundurinn var nærri fullkominn

Það kom Jørgen Hindse verulega á óvart
hve há gæði hann sá er hann dæmdi þýskan
fjárhund. Það voru margir framúrskarandi
hundar og var hann yfir sig hrifinn. Það
voru fáeinir sem voru af hámarksstærð.
Þegar dómi í tegundinni lauk hélt hann
ræðu fyrir ræktendur, sýnendur og eigendur
þýskra fjárhunda. Hann hefur dæmt
tegundina síðan árið 1975 um allan heim
og ræktað yfir 1,000 hvolpa og þekkir vel
til tegundarinnar. Hann sagði að hundurinn
sem varð besti hundur tegundar hafi verið
nærri fullkominn. Hann var af réttum
hlutföllum, miðlungsstærð og hreyfði sig
líkt og þýskur fjárhundur á að hreyfa sig.
Það voru ekki margir white swiss shepherd
hundar skráðir en þeir voru allir dæmigerðir
og af góðum gæðum og voru mun betri
hér en á öðrum Norðurlöndum. Siberian
husky voru framúrskarandi. Hann valdi
rauðan öldungarakka sem besta hund
tegundar sem hann sagði virkilega fallegan,
sá hundur átti framúrskarandi dag og
varð besti hundur tegundar, besti hundur
tegundarhóps 5, besti öldungur sýningar
og að lokum besti hundur sýningar.
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Ungir sýnendur

Framvegis miðar hann við gæðin hér

Ungir sýnendur, yngri flokkur: 1. sæti
Hrönn Valgeirsdóttir með irish soft coated wheaten terrier

Sigurvegarar hvar sem er í heiminum

ungir sýnendur - eldri flokkur: 1. sæti
Stefanía Stella Baldursdóttir með pug

Hvolpasýning

Frank Christiansen sagði standandi fuglahundana í tegundahópi 7
alla hafa sama vandamálið og var það frampartur hundsins. Þeir
voru ekki nógu sterkir og þeir voru allir heldur þröngir að framan.
Snögghærður vorsteh var af góðum gæðum og voru sterkir hundar
í þeirri tegund. Hundarnir af setterkynum voru of feldmiklir að
mati Frank. Hann var óánægður að sjá að þeir höfðu verið rakaðir
á eyrum, það væri eitthvað sem hann væri á móti því þetta væru
veiðihundar og þeir þyrftu að þola allt veðurfar. Honum þótti gaman
að sjá pudelpointer því það væri sjaldgæf sjón að sjá þá í Evrópu,
tíkin var virkilega gott eintak. Að hans mati bar ungverska vizlan af
og gerði hann rakkann að besta hundi tegundarhóps. Hann var yfir
sig ánægður með íslenska fjárhundinn og sagði að framvegis myndi
hann miða við gæðin hér þegar hann dæmir tegundina erlendis.
Marie Petersen var ánægðari með fullorðnu cavalier hundana heldur
en hvolpana sem hún dæmdi á föstudeginum. Hún sagði það vera
áhyggjuefni að hvolparnir væru ekki betri. Það voru þó fáir fullorðnir
hundar sem voru afburða góðir. Hápunktur helgarinnar var að hennar
mati að dæma tíbet spaniel. Að hennar mati voru þetta hundar sem
gætu verið sigurvegarar hvar sem er í heiminum, gæðin voru hreint
út sagt framúrskarandi. Hún átti í stökustu vandræðum með að raða
meistararökkunum fjórum í sæti. Hún óskaði þess að einangrunarhöftum
yrði létt svo það væri hægt að sýna íslensku tíbet spaniel hundana
erlendis. Hún var viss um að í tegundinni væru umhyggjusamir
ræktendur sem þekktu tegundina mjög vel. Einnig þótti henni mikið
til irish soft coated wheaten terrier koma og sagði ræktunar- og
afkvæmahópinn hafa verið mjög sterkan. Hún var virkilega hrifin af
ungliðatíkinni sem hún gerði seinna að fjórða besta ungliða sýningar.
Hún sagði að sú tík myndi vinna tegundina þegar hún yrði fullþroskuð.
Hún var mjög hrifin af unga bedlington terrier rakkanum. Gæðin í silky
terrier voru einnig jöfn og góð. Marie dæmdi besta ungliða sýningar
og þótti mikið til þeirra koma og sagði framtíðina vera bjarta.
Fullur tilhlökkunar að dæma labrador

Besti hvolpur sýningar 3-6 mánaða
Leirdals Gréta, IS24618/18 - English cocker spaniel
Eigandi: Heiðrún Arnsteinsdóttir
Ræktandi: Þórdís M. Hafsteinsdóttir

Sjoerd hafði heyrt margt jákvætt um labrador stofninn og var því fullur
tilhlökkunar. Hann sagðist ekki hafa orðið fyrir vonbrigðum. Hann sagði
gæðin hafa verið framúrskarandi og ræktendur væru að gera góða
hluti. Algengt er að labrador sé lágfættur en það var ekki vandamál í
stofninum hér. Flestir hundarnir voru af vel blönduðum línum og þetta
voru augljóslega hundar sem gætu staðið sig frábærlega bæði í veiði
og á sýningum. Það var fátt um léttar veiðihundatýpur eða þungar
sýningatýpur. Hann sagðist hafa verið dekraður þegar það hafi komið að
því að dæma hundana og þá sérstaklega í tíkunum og voru margar sem
hann var virkilega hrifinn af. Hann var yfir sig hrifinn af unga rakkanum
sem varð besti hundur tegundar og gerði hann hann því einnig að besta
hundi tegundarhóps. Hann sagði við eigandann sem hafði einnig sýnt
nokkrar tíkur undir honum að hann vonaði að hún myndi nota þennan
rakka á tíkurnar sínar. Sjoerd sagði gæðin í golden retriever hafa verið
ágæt. Hann er sjálfur að rækta golden retriever og þekkir tegundina
því mjög vel. Hann var virkilega hrifinn af ungu tíkinni sem varð besti
hundur tegundar og sagði að hún hefði alveg mátt fara með honum
heim. Einnig var mjög klassískur hundur sem varð besti hundur af
gagnstæðu kyni. Hann sagði að ræktendur þyrftu að vinna að því að
bæta stofninn og þá sérstaklega frampart hundanna og týpuna en að
þeir væru þó að gera margt gott eins og að passa að hlutföllin væru rétt
og þá sérstaklega að hundarnir væru ekki lágfættir eins og tíðkast.
Flytja inn nýtt blóð og fá stofninn aftur upp

Besti hvolpur sýningar 6-9 mánaða
Vetrarstorms Kasia, IS24364/18 - Labrador retriever
Bryndís
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Ræktandi: Unnur Olga Ingvarsdóttir

Það er margt að breytast í tegundunum að mati Laurent Pichard. Hann
dæmdi amerískan cocker spaniel hér fyrir mörgum árum og var mikil
skráning og hörð samkeppni í tegundinni á þeim tíma. Honum þótti
leitt að sjá hve gæðum hafði farið aftur. Hann vildi hvetja ræktendur
til þess að flytja inn nýtt blóð og reyna að fá stofninn aftur upp. Hins
vegar hafði stofn enska cocker spaniel skotist upp í gæðum. Það kom
honum verulega á óvart. Hann sagði ræktendur í tegundinni vera

mjög vandvirka og með góðan skilning á
tegundinni. Gæðin voru frábær og sagði
hann flesta hundana vera á heimsvísuskala
og þá einkum rakkinn sem vann tegundina.
Laurent sagði pug stofninn hér vera
töluvert góðan. Það var augljóslega einn
ræktandi þar sem var með virkilega góða
tilfinningu fyrir tegundinni, hundarnir voru
í jafnvægi og heilbrigðir. Hann var mjög
hrifinn af hundinum sem varð besti hundur
tegundar, nútímalegur hundur sem gæti
unnið hvar sem er í heiminum. Chihuahua
sagði hann vera af ágætum gæðum og
var snögghærða feldgerðin almennt betri.
Einnig þótti honum síðhærði miniature
dachshund rakkinn fallegur sem og petit
basset griffon vandéen en feldurinn var
ekki í réttu ástandi þessa helgina.
Hefði viljað sjá sterkari mjóhunda

Tim Finney þótti leitt að sjá hve fáir
hundar voru í tegundahópi 10, hann
hefði viljað sjá mun sterkari hóp af
hundum. Hann sagði whippet hafa verið
af ágætum gæðum en að þeir væru betri
erlendis. Framparturinn og stærðin voru
helstu vandamálin innan tegundarinnar.
Whippet þarf að vera með sterkan
frampart til þess að kalla fram dæmigerðu
hreyfingarnar. Það var ein tík sem var af
háum gæðum og með sterkan frampart.
Hann sagði aðra hunda í tegundahópi
10 hafa verið af ágætum gæðum.
Gæðin í tegundinni voru há

Að mati Maiju Lehtonen voru bestu
border collie hundarnir einkennandi fyrir
tegundina, með réttar hreyfingar og fallega
byggingu sem er mikilvægt í tegundinni.
Það voru nokkrir sem voru of þungir en þeir
bestu voru virkilega góðir. Hún var mjög
ánægð með tíkina sem varð besti hundur
tegundar og ætlaði hún að setja hana í sæti
í tegundahópnum en hún var orðin þreytt
og sýndi sig ekki jafn vel. Það voru mjög
misjafnar týpur í áströlskum fjárhundi. Þeir
ættu ekki að vera of langir með langan háls
sem var algengt vandamál í tegundinni.
Tíkurnar voru almennt mun betri og jafnari
í gæðum. Þær fjórar sem voru í sæti um
bestu tík voru framúrskarandi, á öðrum
degi hefði valið getað verið öðruvísi að
sögn Maiju. Flat coated retriever voru af
ágætum gæðum. Sigurvegararnir voru af
réttri stærð en aðrir voru of hair, of þungir
og sterkir sem er vandamál alls staðar.
Rough collie hundarnir voru allir úr sama
gotinu og allir með sama vandamálið sagði
Maija. Augu þeirra voru of lítil og of djúpt
sett sem skemmdi svipbrigði þeirra, einnig
voru vandamál með eyrun þeirra og voru
þau of létt. Beinin voru of létt og þeir voru
þröngir. Smooth collie var af betri gæðum.
Hún sagði tegundahóp 1 vera sterkan og
að hún hefði haft gaman af því að dæma
hann. Sigurvegari hennar var white swiss

shepherd tík sem varð önnur eða þriðja
besta tík hjá henni deginum áður, hún sagði
gæðin í þeirri tegund hafa verið það há.
Skilningsríkir ræktendur

Carmen Navarro sagði að sunnudagurinn
hafi verið sérstakur dagur eða öllu heldur
undarlegur. Hún hafði nokkuð skiptar
skoðanir á schnauzer. Hún sá ítrekað sömu
vandamálin innan tegundarinnar og var
það frampartur hundanna og týpan, það
voru of margir af amerísku týpunni. Hún var
mjög ánægð með tíkina og ungliða rakkann
sem urðu besti hundur af gagnstæðu kyni
og besti hundur tegundar, þá einkum
rakkann sem hún sagði vera frábæran. Hún
talaði við ræktendurnar og sagði þeim frá
vandamálum tegundarinnar og sagði hún þá
hafa verið virkilega skilningríka og viljuga til
að bæta. Hún sagði samoyed vera af góðum
gæðum, þeir voru af réttu týpunni en það
þyrfti að vinna að byggingunni. Er hún
dæmdi tegundahóp 2 var hún yfir sig hrifin
af sankti bernharðshundi og gerði hún hann
að besta hundi tegundarhóps. Hún sagði
það vera virkilega erfitt að finna hágæða
sankti bernharðs í heiminum í dag og var
hún því ánægð þegar hún sá þennan. Hún
sagði hreyfingar vera virkilega mikilvægar
í tegundinni, að þær verði að vera réttar.
UMGJÖRÐ SÝNINGARINNAR
Hundaræktarfélagið hefur
náð miklum árangri

Jørgen hefur fylgt íslenskri hundamenningu
allt frá sjöunda áratugnum þegar hann
kom fyrst til Íslands, þá voru hundar
bannaðir í Reykjavíkurborg. Honum
þótti frábært að sjá hve miklum árangri
Hundaræktarfélagið hefur náð. Hann
sagði umgjörð sýningarinnar hafa verið
fullkomna, starfsfólkið var með allt á
hreinu og allt gekk eins og í sögu.
Minnka nammigjöf

Frank vildi benda sýnendum á að
minnka nammigjöf í hring. Hann sagði
það gera starf dómarans mun erfiðara
þegar hundurinn er stöðugt að japla á
nammibitum og að bíða eftir næsta bita.
Hundurinn ætti að fá verðlaun þegar dómi
lýkur. Frank var virkilega ánægður með
umgjörð sýningarinnar og þá sérstaklega
starfsfólkið sem var alltaf boðið og búið.

Frábært hundafólk á Íslandi

Sjoerd Jobse sagði Íslendinga vera heppna
að geta haldið sýningu á svona fallegu
svæði með gott aðgengi að öllu, einnig var
hann þakklátur fyrir gott veður. Hann sagði
Hundaræktarfélagið vera að standa sig
frábærlega og að það væri stórt afrek að
halda svona flotta sýningu. Einnig vildi hann
koma á framfæri hve frábært hundafólk
væri á Íslandi, sýnendur voru vinalegir,
virtu dómarana og voru þakklátir fyrir
dóminn. Einnig hafði hann orð á íslenskum
dómurum og að þeir væru að standa sig
virkilega vel og að leggja mikla vinnu á sig,
meiri en dómarar erlendis, til að bæta við
sig tegundum og afla sér þekkingar. Hann
vildi benda ræktendum á að halda áfram
á þeirra braut, mynda náin sambönd við
erlenda ræktendur sem og vinna náið
með öðrum ræktendum hérlendis.
Góð íþróttamennska

Laurent sagði ungu kynslóðina hér vera
virkilega lofandi en grínaðist með að hann
hefði viljað sjá fleiri stráka í hringnum.
Sýnendurnir voru allir mjög fagmannlegir
og sýndu góða íþróttamennsku. Hann var
hæstánægður með dvölina sína og sagði
umgjörð sýningarinnar vera til fyrirmyndar.
Dásamlegt að sjá
áhorfendur í úrslitum

Tim Finney þótti mikið til sýningarinnar
koma og hrósaði félaginu fyrir gott
skipulag. Honum þótti dásamlegt að sjá
hve margir horfðu á úrslitin og hvöttu
alla en það væri sjaldgæf sjón erlendis
á sýningum. Hann sagði gestrisnina
hafa verið frábæra og að hann hafi
virkilega notið dvalarinnar á Íslandi.
Unga fólkið er framtíð félagsins

Maija Lehtonen sagðist hafa verið
fullkomnlega ánægð með sýninguna og
skipulagið í kringum hana. Allt gekk smurt
og starfsfólkið var við öllu undirbúið. Henni
þótti frábært að sjá hve virkt unga fólkið
var og sagði það vera mikilvægt að hvetja
þau áfram því þau eru framtíð félagsins.

Unga fólkið áberandi um helgina

Marie var virkilega ánægð með gott skipulag
á sýningunni, dagskráin var vel gerð og
það var vel farið eftir henni. Einnig fannst
henni sýningasvæðið frábært. Henni þótti
gaman að sjá hve áberandi unga fólkið var.
Sýnendurnir voru virkilega fagmannlegir
en hún hefði þó viljað sjá þá nota minna
nammi inni í hringnum. Að lokum vildi hún
lýsa yfir því hve ánægjulegt væri að sjá hve
langt Hundaræktafélagið hefur náð síðan
hún dæmdi hér síðast fyrir tíu árum síðan.
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Besti hundur sýningar
ISCh ISJCh RW-17 Allmark La La Land
Á NKU Norðurlandasýningu HRFÍ þann 25.ágúst sl. varð ástralska fjárhundstíkin ISCh
ISJCh RW-17 Allmark La La Land besti hundur sýningar. Mía er tveggja ára gömul og
er í eigu þeirra Herdísar Hallmarsdóttur og Lilju Dóru Halldórsdóttur.
Hún kemur frá Allmark ræktuninni í Bretlandi.
Hvernig kom það til að Mía varð ykkar?

Ræktendur Míu buðu okkur hana sem hvolp
og við þurftum ekki að hugsa okkur lengi
um. Við höfum átt gott samstarf við Allmark
ræktendurna, þau Neil og Angie Allan, og
þau vissu að hverju við værum að leita.
Komu gæðin strax fram eða komu þau
fram síðar?

Við höfðum augastað á henni strax frá
upphafi, hún var mjög lofandi hvolpur og
þroskaðist jafnt og fallega. Okkur fannst hún
falleg týpa, hreyfa sig mjög tegundartýpískt
og svo var hún ljúf og skemmtileg.

Við þekkjum til foreldra hennar, tíkarinnar
þó betur en til rakkans, en þau hafa
bæði gert það gott í hringnum.
Er eitthvað sérstakt í sambandi við
fóðrun hennar sem þú telur skipta
máli?

Fyrir okkur skiptir máli að fóðrið sé úr góðu
hráefni og að það henti hundinum. Hún er
á Platinum fóðri og það hentar henni vel.

svo er baðað fyrir sýningar. Hún fær góða
hreyfingu – enda þarf hún hana, en rútínan
er misjöfn. Stundum skokkum við saman í
morgunsárið og svo eru það göngur. Hún á
það líka til að fara í fjallahjólaferðir.
Við stundum ekki vinnu saman í dag en
hún er ung þannig að það er nægur tími.
Hefur henni gengið vel áður á
sýningum?

Henni hefur gengið mjög vel, fyrst átti hún
sem hvolpur mikilli velgengni að fagna í
Bretlandi, varð þar nokkrum sinnum besti
hvolpur sýningar. Þá vann hún tegundina
hér heima rétt komin úr einangrun, og vann
þess utan tegundahóp 1 og varð einnig
besti ungliði sýningar. Hún hefur líka verið
besti hundur af gagnstæðu kyni. Sýningin
nú í ágúst var fyrsta sýning eftir tveggja ára
aldur og íslenska meistarastigið var það
síðasta sem þurfti til fyrir meistaratitil.
Hver er stærsti kosturinn við Míu?

Hvað hún er skemmtilegur og góður
félagi og fjölskyldumeðlimur.

Hvernig er rútínan hjá ykkur í
snyrtingu, hreyfingu og vinnu?

Australian shepherd hundar þurfa litla
snyrtingu, aðallega burstun i feldlosi og

Sámur þakkar kærlega fyrir spjallið
og óskar eigendum og ræktendum til
hamingju með glæsilegan árangur!

Stjórn og starfsfólk Hundaræktarfélags Íslands
óskar öllum félagsmönnum sínum og öðrum
velunnurum gleðilegrar jólahátíðar og farsældar
á komandi ári. Fjölmargir félagsmenn hafa komið
að starfi félagsins með einum eða öðrum hætti í
sjálfboðavinnu á árinu sem er að líða. Það er algerlega
ómetanlegt og mikils virði. Án ykkar hjálpar væri
starfsemi félagsins ekki eins öflug og hún er í dag.
Kæru félagar, þetta viljum við þakka ykkur
sérstaklega um leið og við vonumst eftir
áframhaldandi góðu samstarfi á nýju ári!

Gleðileg jól!
Stjórn og starfsfólk HRFÍ
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hlutföllum og með fína lappalengd. Hann
var í alla staði „moderate“ en það er eitt
lykilorðið í standard tegundarinnar.
Er eitthvað sérstakt í sambandi við
fóðrun hundsins sem þú telur skipta
máli?

Knox er matvondur og tekur alls ekki við
hvaða mat sem er. Hann þrífst best á fóðri
sem er hátt í prótein og fitu, með engin
fylliefni sem hundar eiga erfitt með að melta.
Maturinn inniheldur einnig omega- olíur
og önnur vítamín (sérstaklega zinc þar sem
siberian husky á það til að detta í zink skort).
Hvernig er rútínan hjá ykkur í
snyrtingu, hreyfingu og vinnu?

Reglulegt bað og blástur er lykillinn að
góðum siberian husky feld. Tegundin er fræg
fyrir það að fara úr hárum, en blásturinn er
besta lausnin við því vandamáli. Eftir bað set
ég alltaf olíu í feldinn til að koma í veg fyrir
að feldurinn þorni upp. Einnig passa ég mig
á að setja í hann sólarvörn þegar mikil sól er
úti, svo að feldurinn þorni ekki og brenni.

Besti hundur sýningar
BIS BVIS C.I.B. AMCH BLRCH UACH ISCH ISVCH DKCH
RW-14-15 Destiny‘s Fox in Socks – „Knox“
Á alþjóðlegri sýningu HRFÍ þann 26.ágúst sl. varð siberian husky hundurinn
BIS BVIS C.I.B. AMCH BLRCH UACH ISCH ISVCH DKCH RW-14-15 Destiny‘s Fox in
Socks – „Knox“ besti hundur sýningar. Við fengum Ólöfu Gyðu Risten Svansdóttur,
eiganda hans, til þess að segja okkur aðeins frá hundinum og sögu þeirra saman
en Knox hefur áður komist í kynni við úrslitahring á sýningum HRFÍ.
Knox, sem er 8 ára gamall, kemur frá
Bandaríkjunum, frá ræktun sem kallast
,,Destiny´s“. Hann er ræktaður af Susanne
Lamkin Brown. Báðir foreldrar Knox
voru amerískir meistarar (AMCH) og
virkilega falleg eintök sinnar tegundar.
Faðir Knox er sérstaklega frægur innan
tegundarinnar og hefur margoft unnið
sérsýningar, ásamt því að hafa unnið
eina stærstu siberian husky sérsýningu
í heimi, Siberian Husky Club of America
National Specialty, þar sem hundruðir
hunda eru sýndir á ári hverju. Einnig var
hann verðlaunaður besti ræktunarrakki
tegundarinnar árin 2011 og 2012. Ekki
nóg með það, þá náði faðir Knox öðru stigi
sleðahundatitils (SDX – Sled Dog Excellent)
og var því einnig með vinnueiginleikana
sem við viljum í tegundinni.

ánægð með hann þá bauð hún mér
rakkann sem hún ætlaði sjálf að halda
eftir. Þannig fékk ég hann Knox minn.
Ræktandinn vildi alls ekki selja hund til lands
þar var einangrun (sjálf er hún áströlsk að
uppruna), en ég var „heppin“ með það að
ég var að flytja til Danmerkur og því var
einangrunin ekki til fyrirstöðu. Ég hélt öllum
samskiptum heiðarlegum og var það heppin
að fá hvolp þar sem af einn af sex hvolpum
var seldur sem gæludýr, annar til mín, og
var restinni skipt á milli ræktandans og
þáverandi meðræktanda. Enn þann dag í dag
tala ég reglulega við ræktandann og veit að
í dag myndi einangrunin ekki lengur skipta
máli ef ég myndi vilja annan hund frá henni.
Sástu gæðin strax eða komu þau fram
síðar?

Þegar Knox var 7-8 vikna gamall sást alveg
hvernig hundur hann gæti orðið. Hann þótti
mjög lofandi og eins og áður var minnst
Ég byrjaði á því að kynna mig vel og vandlega á, þá ætlaði ræktandinn að halda honum
áður en gotið fæddist, og útskýrði fyrir
eftir sjálf. Knox tók unglingaskeið þar sem
ræktandanum af hverju ég vildi fá hvolp
fólk gat mögulega efast um gæði hans,
úr þessu goti. Ég hafði reglulega samband
en eftir 3 ára aldurinn hefur hann bara
og bráðlega urðum við góðar vinkonur.
orðið betri og betri með hverju árinu.
Ég átti fyrst að fá bróðir hans, en þegar
Sem hvolpur (og í dag) var Knox í góðum
ræktandinn sagðist ekki vera nægilega
Hvernig tókst þér að sannfæra
ræktandann um að selja þér hundinn?

Knox fer í daglega göngutúra með hinum
rakkanum mínum, þar sem þeir eru báðir í
dráttarbeislum tengdir í belti sem ég klæðist
um mjaðmirnar. Einnig fer hann stundum
í lausahlaup með öðrum hundum, stórum
sem smáum. Við stundum ekki neina vinnu
saman eins og er, en planið er samt að
reyna að komast aðeins í dráttarsportið
eftir að ég útskrifast úr háskóla núna eftir
þessa önn. Knox hefur lokið fyrri part
dráttarprófs í Finnlandi með fullt hús
stiga, sem sýnir að hann er alveg með
dráttareðlið í sér og er fús til að vinna.
Hefur hundurinn verið notaður í
ræktun og hvernig hefur það komið út?

Knox á þrjú got hér á Íslandi og tvö
erlendis (Finnlandi og Ástralíu). Afkvæmi
hans hafa verið að gera góða hluti um
allan heim og er ég heppin að eiga fallega
tík undan honum sem er honum engu
síðri og hefur unnið sérsýningu undir
virtum dómara frá USA, og lent í sæti í
besta hund sýningar á sýningu HRFÍ.
Knox hefur alltaf gengið vel á sýningum og
hefur oftar en einu sinni verið stigahæsti
siberian husky hundur ársins. Hann hefur
unnið tegundahópinn nokkrum sinnum,
og hefur einu sinni áður fengið sæti í
úrslitum um besta hund sýningar.
Hver finnst þér stærsti kosturinn við
hundinn?

Fyrir utan það að vera vel byggður og góður
ræktunarhundur, þá er hann heilbrigður
og með frábært geðslag. Hann er góður
í kringum bæði aðra hunda og fólk og
kippir sér varla upp við neitt áreiti.
Sámur þakkar Ólöfu Gyðu kærlega fyrir
spjallið og óskar eiganda og ræktendum
til hamingju með frábæran árangur!
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Nýir meistarar
C .I. B . – a l þ j ó ð l e g u r m e i s t a r i

Havanese
C.I.B ISCh ISJCh RW-18 Pelvix Sir Lancelot
Eigandi: Evelyn Gunnarsdóttir
Ræktandi: Tarja Arola Lundgren

Strýhærður vorsteh
C.I.E. ISShCh RW-16-18 Ice Artemis Hera
Eigandi: Sigurður Vilhjálmsson
Ræktandi: Lárus Eggertsson

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

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

Schäfer, snögghærður
C.I.B ISCh RW-16 RW-15 Juwika Fitness
Eigandi: Arna Rúnarsdóttir
Ræktandi: Karina Pedersen & Kathe Pedersen

Schäfer, snögghærður
C.I.B BH AD IPO1 Kkl1 Jago z Wierchlesia
Eigendur: Arna Rúnarsdóttir & Unnur Rut Rósinkransdóttir
Ræktandi: Edward Wasik

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

Standard dachshund
C.I.E. Kingsens Finest Bassi
Eigandi: Sæunn Ýr Óskarsdóttir
Ræktandi: Hallveig Karlsdóttir
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Flatcoated retriever
ISCh ISShCh ISJCh Norðan Heiða Stinningskaldi
Ræktandi: Fanney Harðardóttir
Eigandi: Svala Einarsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISJCh ISCh Stemma Rektorsdóttir frá Ólafsvöllum
Eigandi: Guðríður Þorbjörg Valgeirsdóttir
Ræktandi: Mette Pedersen

Íslenskur fjárhundur
ISCh Sindra Serkur
Eigandi: Susan Helga Andrésdóttir
Ræktandi: Susan Helga Andrésdóttir

Saluki
ISCh ISJCh RW-17 Sunnusteins Juno Fortuna
Eigandi: Þorsteinn Thorsteinson
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Saluki
ISCh ISJCh RW-18 Sunnusteins Janus Jerico
Eigandi: Þorsteinn Thorsteinson
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Schäfer, snögghærður
ISCh RW-14 Gjósku Mylla
Eigandi: Arna Rúnarsdóttir
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Russian toy
ISCh Suvenir Altaya Coca-Cola
Eigandi: Miren Jasone Mayoral Martinez
Ræktandi: M.P.Domburg

Afghan hound
ISCh ISJCh Enigma Dreams Black Tie White Noise
Eigandi: Anna Dís Arnarsdóttir
Ræktandi: Sunníva Hrund Hatlemark

Amerískur cocker spaniel
ISJCh RW-18 Black and Buff’s Aveeno
Eigandi: Sunneva Svavarsdóttir
Ræktandi: Nina Olsson Malmgren

ISS h C H – í s l e n s k u r s ý n i n g a m e i s t a r i

Russian toy
ISCh Kiss of Tender Armani Mania
Eigandi: E. V. Chernyak
Ræktandi: E. V. Chernyak

Russian toy
ISCh Mirades Love in Lukomorya
Ræktendur: D.V. Andreeva & B. Bogatkova
Eigandi: E. V. Chernyak

Cavalier king charles spaniel
ISCh RW-15 Ljúflings Kiljan
Eigandi: María Tómasdóttir
Ræktandi: María Tómasdóttir

Bracco italiano
ISShCh NLM RW-18 Guzzi da Dama di Ala D’Oro
Eigendur: Guðbjörg Guðmundsd. & Pétur Alan Guðmundsson
Ræktendur: Jaap Muller & Tina Steffens

Dalmatian
ISShCh ISCh NLM Lacrima Christi Could it be Magic
Eigendur: Kristjana Knudsen & Guðmann Ólafsson
Ræktendur: Anita Radic & Zeljko Radic

Schäfer, snögghærður
ISShCh RW-18 Gjósku Una Buna
Eigendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
Rækendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Tíbet spaniel
ISJCh Mow-Zow Halina
Eigendur: Helga Kolbeinsdóttir & Auður Valgeirsdóttir
Ræktandi: Marko Rita

Shih tzu
ISJCh Ta Maria Athina
Eigandi: Anja Björg Kristinsdóttir
Ræktendur: Anne & Maria Laaksonen

Enskur cocker spaniel
ISJCh Augnaryndis Play with Fire
Eigandi: Dagný Eiríksdóttir
Ræktandi: Dagný Eiríksdóttir

ISJ C h – í s l e n s k u r u n g l i ð a m e i s t a r i

Cavalier king charles spaniel
ISCh Ljúflings Lay Low
Eigandi: María Tómasdóttir
Ræktandi: María Tómasdóttir

Finnskur lapphundur
ISJCh RW-18 Snofyre Iconic Dancer
Eigandi: Lára Wiley
Ræktandi: Ms C.Fitzgerald

Schäfer, snögghærður
ISJCh Gjósku Valkyrja
Eigandi: Bjarni Þór Georgsson
Ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
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Bíóhornið
Höfundur: Sunna Birna Helgadóttir

Í jólamánuðinum (og alla hina mánuðina)
er tilvalið að horfa á eina hundamynd
undir teppi og slaka aðeins á. Myndirnar
má finna á Netflix, Sjónvarpi Símans eða
á Youtube.

Schäfer, snögghærður
ISJCh Gjósku Vænting
Eigandi: Tinna Ólfasdóttir
Ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Labrador retriever
ISJCh OB-1 Hrísnes Skuggi II
Eigandi: Óli Þór Árnason
Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

Góða skemmtun!
• Benji
• Hachico: A Dog's Tale
• A Dog´s Purpose

Schäfer, snögghærður
ISJCh Ivan von Arlett
Eigandi: Hildur Pálsdóttir
Ræktandi: Margit van Dorssen

Schäfer, snögghærður
OB-I Forynju Aska
Eigandi: Hildur Pálsdóttir
Ræktandi: Hildur Pálsdóttir

• Isle of Dogs
• Marley and Me

ISF t C h – í s l e n s k u r v e i ð i m e i s t a r i

• Dog Day´s
• Homeward Bound
• 101 Dalmatians
Íslenskur fjárhundur
ISJCh Snætinda Íslandssól á Gjósku
Eigendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
Ræktendur: Unnur Sveinsdóttir, Hafþór Snæbjörnsson & Sunna
Líf Hafþórsdóttir

OB-1

• Beethoven
Labrador retriever
ISFtCh Kolkuós Oxana Birta
Eigandi: Vilhelm Jónsson
Ræktandi: Sigurmon Marvin Hreinsson

• Lassie
• Airbud
• My dog Skip
• Pet Fooled

Schäfer, snögghærður
ISJCh OB-1 Ice Tindra King
Eigendur: Katrín Jóna Jóhannsdóttir & Ágúst Örn Þórðarson
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir
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Labrador retriever
ISFtCh Kolkuós Prati
Eigandi: Sigurmon Marvin Hreinsson
Ræktandi: Sigurmon Marvin Hreinsson

• Cujo

Deildarviðburður Retrieverdeildar 2018
Helgina 13.-15. júlí hélt Retrieverdeild sinn árlega deildarviðburð sem að þessu sinni var haldinn
á svæðinu í kringum Brautarholt á Skeiðum.
Höfundur: Sigrún Guðlaugardóttir
Myndir: Kristín Jóna Símonardóttir

Föstudaginn 13. júlí var haldið vinnupróf (WT) að Murneyrum við Þjórsá.
Þar féll dómgæslan í skaut Magnusar Ansloken frá Noregi og Sigurmons
Hreinssonar frá Íslandi. Vinnupróf eru með nýrri viðburðum hjá deildinni og var
þetta í fyrsta sinn sem slíkt próf er haldið á deildarviðburði og tóku 10 þátt að
þessu sinni.
Besti hundur í byrjendaflokki: Heiðarbóls Emma frá Hrafnsvík (Labrador retriever).
Besti hundur í opnum flokki: Klettavíkur Dr. Kata (Labrador retriever).
Laugardaginn 14. júlí var svo komið að deildarsýningu. Þar voru skráðir í
kringum 60 hundar af þremur retrievertegundum. Dómari sýningarinnar var
Claudia Berchtold frá Austurríki.
Úrslit voru sem hér segir:
Besti hundur sýningar:

1. sæti: ISJCh Nátthaga Skorri (Labrador retriever).
2. sæti: ISShCh RW-16 Flatham´s Väjjen Dell Iceland Romeo (Flat-coated retriever).
3. sæti: EjCh ECh PTCh Heartbreaker De Ria Vela (Golden retriever).
Önnur úrslit:

Besti hvolpur sýningar: Stjörnusteins Nóel (Labrador retriever).
Besti hvolpur sýningar 2: Volcano Gold Beauty Bella (Golden retriever).
Besti ungliði sýningar: Stjörnusteins Hanna Líf (Labrador retriever).
Besti öldungur sýningar: ISVetCh Uppáhalds Vetrarsól Askja (Labrador retriever).
Besti öldungur sýningar 2: ISShCh RW-17 Skotís Príma Ösp (Golden retriever).
Besta par sýningar:

Dolbia Yes Sir og OB-1 ISCh Dolbia Avery Nice Girl (Labrador retriever).
Besti ræktunarhópur sýningar :

Leynigarðsræktun (Labrador retriever).
Sunnudaginn 15. júlí var haldið veiðipróf við Þrándarholt. Þar tóku 15 hundar
þátt og var það Magnus Ansloken sem dæmdi alla flokka.
Besti hundur dags:

Byrjendaflokkur: Heiðarbóls Emma frá Hrafnsvík (Labrador retriever).
Opinn flokkur: Altiquin Osprey (Labrador retriever).
Úrvalsflokkur: Kolkuós Oxana Birta (Labrador retriever).
Deildarbikarinn er veittur þeim hundi sem nær bestum samanlögðum árangri
á sýningu og veiðiprófi á deildarviðburði og í ár var það labrador tíkin Kolkuós
Oxana Birta sem var hlutskörpust.
Deildin vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem tóku þátt, því án
þeirra væri ekki hægt að halda þennan viðburð. Eins vill deildin þakka
styrktaraðilum sínum fyrir dyggan stuðning ásamt öllum þeim sjálfboðaliðum
sem lögðu hönd á plóg til að gera þennan viðburðinn að veruleika.
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Framúrskarandi hundar, frábært
andrúmsloft og mögnuð náttúra
Deildarsýning fjár- og hjarðhundadeildar fór fram 20.október sl. í reiðhöllinni að
Sunnuhvoli í Ölfusi.
Sýningin hófst með keppni ungra sýnenda, en það var Jóna Th. Viðarsdóttir sem
dæmdi, þrír keppendur tóku þátt í yngri flokki og níu keppendur í þeim eldri. Ungu
sýnendurnir stóðu sig með stakri prýði og ljóst að framtíðin er björt!
Það voru 78 hundar skráðir til leiks og keppt var til úrslita í eftirfarandi tegundum:
Shetland sheepdog, australian cattle dog, white swiss shepherd dog, welsh corgi
pembroke, bearded collie, briard, border collie, australian shepherd og collie
smooth. Flestar skráningar voru í australian shepherd, 37 hundar
og í border collie, 13 hundar.
Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Pétur Alan Guðmundsson og
Guðfinna Kristinsdóttir

frábæra fólki, allir voru svo vinalegir og
allt gekk svo vel upp. Það er ekki hægt að
upplifa þetta sama á stórum sýningum
,,Fyrir mig var þetta ekki bara venjuleg
erlendis. Þær eru stærri, en einhvern
hundasýning“
veginn innantómar miðað við þessa.
Dómari sýningarinnar var Beata Petkevich frá Þetta voru kjöraðstæður fyrir sýningu
Lettlandi. Hún hefur áralanga reynslu af að
á fjárhundum. Algerlega magnað“.
dæma hunda í tegundahópi 1, auk þess sem
Beata var í heildina litið mjög ánægð
hún hefur ræktað collie hunda til fjölda ára.
með gæði hundanna sem hún dæmdi.
Hún var alsæl með sýninguna í heild
Hér er til staðar eitthvað sem ekki
sinni.
er sjálfgefið í dag – sterk tengsl
,,Þetta var ótrúleg reynsla frá fyrstu
milli útlits og byggingar og tilgangs
mínútu. Ég verð að segja að Ísland, fólkið,
tegundanna, það væri mjög dýrmætt.
náttúran, hundarnir, hestarnir og jafnvel
Hvolpaflokkur
kýrnar voru sérstakar. Allt sem ég sá var
Beata dæmdi fyrst nokkra hvolpa á
fullt af krafti, orku, einhverju svo sönnu. Ég
sýningunni. ,,Það komu í hringinn hjá mér
hef ekki fundið fyrir svona miklu samspili
hvolpar úr þremur tegundum: australian
áður á milli fólks, hunda og náttúru. Fyrir
shepherd, briard og sheltie. Að mínu
mig var þetta ekki venjuleg hundasýning,
mati voru briard hvolpurinn og aussie
loksins sá ég og fann það sem ég hef
hvolpurinn mjög lofandi og við munum
trúað á að væri til, hundar og fólk sem
frétta meira af þeim í framtíðinni. Sheltie
er tengt með einhverju dýpra en bara
hvolpurinn var vel þroskaður miðað við
óskinni um velgengni í sýningahringnum.
aldur, með yndislegt skap, en hann hefði
Ég fann fyrir samræmi sem við fáum
getað verið ögn minni. Líkaminn ekki
bara í gegnum vinnu, eðli og náttúru. Á
alveg í samræmi á þessari stundu en
sýningunni dæmdi ég marga hunda sem
þetta er hvolpur og þeir breytast hratt“.
voru algerlega hæfir til að stunda þá vinnu
sem þeir voru ræktaðir til (e.fit for function) Fyrsta tegund inn í hring voru shetland
sheepdog. ,,Flestir þeirra voru
og hrifu mig algerlega. Ég sá fjárhundana
hreyfingafallegir, með góðan feld,
ykkar, fann fyrir frábæru andrúmslofti og
skapgerð og í réttri lengd. Hlutir sem
það var yndislegt að vera þarna í kringum
skipta mjög miklu máli í þessari tegund.
hestana í hesthúsinu. Kaffi og meðlæti
Sumir hefðu getað verið aðeins minni og
og góð stemning. Brjálað rok og rigning
aðrir voru með aðeins of gróf höfuð“.
úti sem gerði þetta enn magnaðra. Það
var dásamlegt að vera þarna með þessu
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Australian cattle dog er ung tegund á
Íslandi og Beata fékk inn í hring til sín
nokkra unga hunda. Hún sagði þá vera
sterka, fima og með góð bein. ,,Eyrun
hefðu mátt vera aðeins minni og svo verður
að taka tillit til þess í ræktun að þeir eiga
að vera sterkir andlega, því tilgangur þeirra
er að vinna með nautgripi, en þeir eiga
ekki að vera of ráðandi yfir fólki, þarna skal
vera munur á“. Fullorðnu hundarnir voru
tegundatýpískir í útliti og skapgerð og báðir
hundarnir í úrslitum hreyfðu sig mjög vel.

týpu, hreyfinga og samræmis. Að
sýningu lokinni frétti ég að tíkin sem
ég valdi sem besta hund tegundar sé 7
ára gömul og frábær smalahundur. Ég
var virkilega ánægð að frétta það“.

Beata var virkilega hrifin af gæðum white
swiss shepherd hundanna sem hún fékk í
hring til sín. Síðasti hundurinn inn í hringinn
hafði verið eins og skrautið ofan á kökuna.
Það var 9 ára gömul tík í öldungaflokki.
,,Hún er falleg frá nefi niður að skotti og
hreyfir sig eins afar fallega. Ég held að hún
sé einn fallegasti fulltrúi þessarar tegundar
sem ég hef nokkru sinni dæmt. Hún endaði
sem besti öldungur sýningar og besti
hundur sýningar. Ég veit að sumir segja að
það sé ekki gott fyrir tegund ef öldungur
vinnur tegundina, ég er þar ekki sammála.
Að sjálfsögðu viljum við sjá árangur og
framþróun í hverju skrefi sem við tökum í
lífinu, en sum skref eru bara mjög sérstök,
við munum alltaf varðveita þau. Það er það
sama með hunda, þeir eru eins og gott
vín, verða bara betri með aldrinum, mér
finnst það vera mjög sérstakir hundar“.

Í ungliðaflokki fékk Beata til sín tvo virkilega
framúrskarandi fulltrúa tegundar, rakka
og tík. Tíkin varð besti ungliði, einnig besti
ungliði sýningar. ,,Fíngerð, en með góð
bein, með einstaklega góðar axlir, góðan
háls og topplínu og mjög hreyfingafalleg“.

Briard hundarnir voru sterkir að gæðum.
Beata var ánægð með hreyfingar
þeirra. ,,Feldur sumra hundanna var
ekki í nægilega góðu ástandi, en það
eyðilagði ekki alveg fyrir þeim. Ég vona
að við munum heyra meira af þessum
frábæra hvolpi sem ég dæmdi“.
Í Welsh corgie pembroke, collie smooth
og bearded collie voru örfáir hundar
skráðir,einungis einn hundur í hverri
tegund. ,,Það voru tveir rakkar og ein
tík, virkilega fallegir einstaklingar með
nokkra minni veikleika, en týpan var
til staðar í þessum tegundum“.
Border collie var næststærsta tegundin
í hringum þennan daginn. ,,Ég var
virkilega ánægð með tengslin á milli

Australian shepherd var stærsta tegundin,
um 37 hundar mættu í dómhring. ,,Þarna
voru margir framúrskarandi hundar í týpu
og gæðum. Hvolpurinn var bara ótrúlegur.
Full af týpu, virkilega tegundatýpísk.
Hún mun án efa gera eigendur sína
og ræktendur stolta í framtíðinni“.

Úrslit voru sem hér segir:
Besti ræktunarhópur BIS-1:
Heimsendaræktun (border collie)
Besti ræktunarhópur BIS-2:
Heimsendaræktun (australian shepherd)
Besti afkvæmahópur 1:
Avatar Barb Wire ásamt afkvæmum (border collie)
Besti afkvæmahópur 2:
Silfurbergs Gríma ásamt afkvæmum (australian shepherd)
Besti hvolpur sýningar 1:
Tindastóls Drangey Lucky Star (briard)
Besti hvolpur sýningar 2:
Víðigerðis Kristalnótt (australian shepherd)
Besti ungliði sýningar
BIS-1:
ISJCh Alcazar Dream Antalya (australian shepherd)
BIS-2:
Gunnarsholts Be My Baroness (white swiss shepherd dog)

Í fullorðinsflokkum voru hundarnir aðeins
meira ólíkir í týpu, ég reyndi að gefa góðar
og lýsandi umsagnir, ég vona að þær
komi ræktendum að góðum notum“.

BIS-3:
Orku Vetrar Tara (border collie)

Beata segir að sér finnist afar mikilvægt
að tegundin hafi tvo mikilvæga kosti
vinnuhunds, hreyfingar hunds sem
gæti unnið allan daginn og skapgerð
við hæfi vinnuhunds. Sumir hundanna
hafi því miður ekki sýnt hvoru tveggja,
svo að þeir náðu ekki eins langt. ,,Báðir
meistaraflokkarnir, tíkur og rakkar, voru
sterkir. Það var mjög ánægjulegt að dæma
þessa flokka“. Besti hundur tegundarinnar
var ung tík úr meistaraflokki. ,,Hún
var frábær í hlutföllum, með kvenlegt
höfuð og frábæra topplínu. Hreyfingar
hennar voru kraftmiklar og lýsandi fyrir
tegundina, hún bar háls og höfuð rétt á
hreyfingu. Hún var vel sýnd og hefur marga
góða kosti sem tegundin á að bera“.

Besti öldungur sýningar
BIS -1:
CH ISCh C.I.B. VA1 DTVDH, DT.JU.
Vajra Diamont of Haley´s Future (white swiss shepherd dog)

Beata vildi koma á framfæri kærum
þökkum fyrir sig, hún var virkilega
ánægð með sýninguna og móttökurnar
sem hún fékk á meðan á dvölinni stóð.
Fjár- og hjarðhundadeild vill koma á
framfæri kærum þökkum til allra þeirra
sem lögðu hönd á plóg við að gera
sýninguna að veruleika, og sérstakar
þakkir til gestgjafanna að Sunnuhvoli.

BIS-4:
Fjallahrings Skreppur (australian cattle dog)

BIS-2:
ISVetCH Heimsenda Heiti Björn HIT (australian shepherd)
BIS-3:
CIE RW14 RW15 RW 17 ISShCh
Avatar´s Barbed Wire at Bayshore (border collie)
Besti hundur sýningar 1-4 sæti
BIS-1:
CH ISCh C.I.B. VA1 DTVDH, DT.JU.
Vajra Diamont of Haley´s Future (white swiss shepherd dog)
BIS-2:
ISCh JCh Allmark La La Land (australian shepherd)
BIS-3:
ISCh Heimsenda Hugmynd HIT (border collie)
BIS-4:
MultiCh Louanda Time After Time BIS-4 (shetland sheepdog)
Keppendur í ungum sýnendum
með fjárhund. Dómari: Jóna Th. Viðarsdóttir
10 – 12 ára
1.sæti: Helena Rán Gunnarsdóttir (íslenskur fjárhundur)
2.sæti: Freyja Guðmundsdóttir (australian shepherd)
3.sæti: Sædís Ósk Pétursdóttir (australian shepherd)
13 – 17 ára
1.sæti: Amalia Björnsdóttir (australian shepherd)
2.sæti: Maríus Þorri Ólafsson (white swiss shepherd dog)
3.sæti: Þórdís Jórunn Tryggvadóttir (border collie)
4.sæti: Lovísa Líf Helenudóttir (welsh corgi pembroke)
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Heimsendaræktun
Ræktendur
ársins
hjá HRFÍ

Björn og Lára hafa í áratugi helgað sig ræktun og þjálfun hunda.
Heimsendaræktun þeirra hefur náð frábærum árangri og gefið af
sér tugi alþjóðlega og íslenska meistara. Undanfarin 16 ár hafa
þau eingöngu fóðrað sína hunda á Pedigree hundafóðri.

Notaðu skynsemina

Pedigree fyrir hundinn Þinn!
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