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sinn. Sjúkrakostnaðartrygging færir hundinum
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Kæru félagsmenn.
Leiðarinn að þessu sinni
verður ekki langur en mig
langar að minna ykkur á
nokkur atriði sem varða
fjórfætlingana okkar nú
þegar jólahátíðin er að
ganga í garð. Gætum þess að gleyma ekki að sinna bestu vinum
okkar í öllu jólastressinu.
Þessum skemmtilega tíma fylgir margt sem er hættulegt fyrir
hunda. Þar má nefna:
» Jólastjörnur (blómið) eru eitraðar og mjög hættulegar fyrir
hunda
» Jólaskraut sem getur verið freistandi að „smakka“ á
» Súkkulaði
» Rúsínur og vínber
» Laukur og hvítlaukur
» Elduð bein eru hættuleg hundum og oft langar frænku eða
frænda að vera góð/góður við hvutta og gefa greyinu bein þar
sem allir hinir borða svo góðan mat
» Ýmiss konar hnetur
Áramótin eru spennandi tími fyrir marga, meira að segja fyrir suma
hunda. Þó er flestum hundum sem líður illa þegar sprengjuæðið
byrjar og þá er gott að vera búin að gera viðeigandi ráðstafanir.
Leggjum ekki meira á dýrin okkar en þau þola. Ég hvet ykkur
eindregið til þess að kynna ykkur þetta nánar en dýralæknar luma
oft á góðum ráðleggingum.

Forsíðumyndina prýðir snögghærði
vorsteh-hundurinn, Veiðimela Karri en hann
er 6 mánaða á myndinni. Eigandi, ræktandi
og ljósmyndari er Pétur Alan Guðmundsson.
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Þjálfun

rjúpnahunda
Að fylgjast með húsbónda og
hundi á veiðum er ótrúleg reynsla.
Sambandið milli veiðifélaganna
er einlægt og góður veiðihundur
veit upp á hár til hvers er ætlast
af honum. Hundurinn getur
auðveldað húsbóndanum vinnuna
til muna sé hann rétt þjálfaður en
að eignast veiðihundameistara er
langt ferli sem krefst þolinmæði
og þrautseigju af hálfu eigandans.

Höfundur: Heiðrún Finnsdóttir
Ljósmyndir: Pétur Alan Guðmundsson
Standandi fuglahundar eða rjúpnahundar hafa verið stoð og stytta
veiðimannsins í gegnum aldirnar. Fyrir
tíma skotvopna bentu hundarnir á
bráðina svo veiðimennirnir gætu dregið
net yfir hana en nú er öldin önnur
og benda hundarnir ekki eingöngu á
fuglana heldur sækja þeir fuglinn og
færa hann húsbónda sínum. Það segir
sig sjálft að óþjálfaður rjúpnahundur
á veiðum myndi ekki gagnast
eigandanum mikið og gæti hundurinn
jafnvel skemmt veiðiförina á meðan
hundur, sem fengið hefur rétta þjálfun,
gerir veiðina að skemmtilegri reynslu.
Þegar sú ákvörðun, að eignast og þjálfa
veiðihund, hefur verið tekin skal fyrst og
fremst hafa það í huga að hver tegund
hefur sína kosti og galla. Velja skal
tegund út frá lífsstíl og til hvers er ætlast
af hundinum á veiðum. Þegar tegundin
hefur verið valin og hvolpurinn kominn

Að fylgjast með húsbónda og hundi á veiðum er ótrúleg reynsla. Sambandið milli veiðifélaganna er einlægt og góður
veiðihundur veit upp á hár til hvers er ætlast af honum.

á heimilið tekur þjálfunin við.
Góður fuglaveiðihundur þarf að geta
hlýtt skipunum húsbóndans í einu
og öllu. Hundurinn þarf að kunna
að standa kyrr, sækja og benda.
Veiðimaðurinn þarf að geta treyst
hundinum til þess að rjúka ekki í fuglinn
eða kjamsa aðeins á bráðinni áður en
henni er skilað í hendur eigandans.
Hundurinn þarf að hafa gott lyktarskyn
og kunna að þefa uppi bráðina, nýta sér
vind sem og landslag, hafa gott þol og
geta unnið með öðrum hundum.
Grunnþjálfun
Grunnþjálfun fuglaveiðihunda er
í sjálfu sér ekki ólík þeirri þjálfun
sem allir hundar þurfa og ættu að fá.
Hvolpurinn er umhverfisvaninn og
lærir að gera þarfir sínar úti. Honum er
kennt að ganga í taum, setjast, leggjast,
standa kyrr, ganga á hæl og sækja. Hann
er búrvaninn eigi hann að vera í búri,
fær að koma með í bíltúra og verður
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hluti af fjölskyldunni. Með tímanum er
hvolpinum kennt að leita og finna fugl.
Hann fær að spreyta sig á veiðislóðum
þar sem hann æfir standinn og skipanir
á borð við nei, sitt og kom.
Mikilvægar skipanir
Ein mikilvægasta skipun, sem
rjúpnahundur lærir, er skipunin sitt
eða sestu. Hundurinn á skilyrðislaust að
setjast þegar húsbóndinn gefur honum
skipunina svo hægt sé að koma í veg
fyrir mistök í veiðiferðinni. Hundur
sem hlýðir sitt umsvifalaust er öruggari
í veiðiferðum en hundur sem heldur
áfram að hlaupa um svæðið. Skipunin
er gefin þegar fuglinn reisir sig upp til
flugs til að tryggja öryggi hundsins en
hundur, sem sest strax niður eða leggst
flatur, er í minni hættu á að verða fyrir
skoti þegar skotið er á fuglinn.
Önnur
mikilvæg
skipun
er
innkallsskipunin
kom
og/eða
flautuskipun. Innkallið er æft heima fyrir

og í fyrstu er nafn hundsins notað til þess
að kalla á hann, til dæmis þegar honum
er gefið að borða. Fljótlega er nafninu
skipt út fyrir kom. Þegar hvolpurinn
kemur, þegar kallað er á hann, er hann
verðlaunaður með nammi og hrósi.
Þegar innkallsæfingar eru æfðar úti er
ágætt að hafa í huga að kalla ekki aðeins
á hundinn í enda útiverunnar heldur oft
og markvisst á meðan hann hleypur um
svæðið. Honum er svo leyft að leika
sér inn á milli innkallanna. Með því að
kalla oft á hundinn í útiverunni minnka
líkurnar á því að hann tengi innkallið
við að útiverunni sé lokið og gamanið
búið.
Að halda á bráð í kjaftinum er krefjandi
verkefni fyrir alla veiðihunda. Það má
ekki tyggja eða borða bráðina, bíta fast
í hana eða togast á við veiðimanninn
þegar fuglinum er skilað. Að kenna
hundinum að sækja og skila bráð ætti
að hefjast fljótlega eftir að hvolpurinn
kemur í hendur eigandans. Fyrstu
kennslustundirnar eru ætlaðar til þess
að vekja áhuga hundsins á þeim hlutum
sem eigandinn kýs að kasta, til dæmis
dummy. Hvolpurinn fær að þefa af
hlutnum og skoða hann en ætti aldrei
að fá að leika sér með hlutinn eða
naga. Næst fær hvolpurinn að halda á
hlutnum í kjaftinum og fær verðlaun
fyrir. Hvolpurinn ætti að læra að það sé
æskilegt að vera með hlutinn í kjaftinum
án þess að naga eða bíta í hann. Þegar
hluturinn er tekinn af hundinum skal
fara varlega og hrósa honum. Í fyrstu
er honum klappað og höndin færð nær
kjafti hundsins. Loks tekur eigandinn
um hlutinn og gefur hvolpinum skipun
um að afhenda hlutinn á meðan
hann notar hina höndina til að opna
kjaft hundsins. Þegar hluturinn er
kominn í öruggar hendur húsbóndans
er hvolpurinn verðlaunaður fyrir
dugnaðinn. Veiðihundurinn er oftast
hafður vinstra megin við eigandann þar
sem byssan hvílir yfirleitt í þeirri hægri.
Skothvellir
Umhverfisþjálfun
á
skotæfingarsvæðum getur verið góður staður til
þess að venja hunda við skothvelli. Í

fyrstu er hundinum haldið í hæfilegri
fjarlægð frá æfingasvæðinu en þó
ekki of mikilli enda þarf hundurinn
að heyra hvellina. Eigandinn gefur
honum nammi, leikur við hann og sýnir
hundinum að ekki þurfi að hræðast
skothljóðin. Þegar hundurinn heldur ró
sinni á meðan hleypt er af má nálgast
skotæfingasvæðið. Það er misjafnt
hvenær hundar eru tilbúnir að fara inn
á skotæfingasvæðið en þegar að því
kemur eru þeir alltaf hafðir í taumi
innan skotsvæðisins.
Standurinn
Það er í eðli fuglahunda að leita uppi
og taka stand á fugl. Með réttri örvun
er hægt að fínpússa standinn og kenna
þeim hvernig æskilegt sé að leita og
haga sér á veiðilendunum. Oftast
er beðið með mótun leitarmynsturs
hvolpsins þar til hann er orðinn að
unghundi. Hundurinn þarf að geta
unnið sjálfstætt við leitina og hlýtt
skipunum úr fjarlægð. Þegar hundurinn
er tilbúinn að æfa leitarmynstrið er
farið á svæði þar sem lítið er af fugli.
Unnið er á móti vindi og því athugar
eigandinn vindáttina áður en þjálfunin
hefst. Hundurinn er svo leiddur í taumi
á þann stað sem hentar best til þjálfunar
og þar er honum sleppt. Húsbóndinn
gengur upp í vindinn og leyfir
hundinum að hlaupa um ótrufluðum
og kallar ekki eða flautar til hans nema
ef hundurinn fer of langt í burtu frá

eigandanum. Þegar húsbóndinn breytir
um stefnu notar hann handlegginn
til að benda hundinum á hvert skal
halda eða gengur rólega í þá átt sem
hundurinn á að fara. Hundurinn ætti að
halda í þá stefnu og fylgja eigandanum
eftir eða hlaupa á undan honum.
Sjálfstæði mikilvægt
Ekki skal trufla hundinn á meðan
hann leitar heldur aðeins leiðbeina
honum eins lítið og mögulegt er.
Hundurinn þarf að leita sjálfur en ekki
stóla á eigandann. Hægt og rólega er
hundinum kennt hvað bendingarnar
þýða og vilji eigandinn nota flautur við
þjálfunina er hundinum kennt að hlýða
flautunni. Fljótlega lærir hundurinn að
fylgja veiðimanninum eftir og leita út
frá göngustefnu hans.
Þó að veiðitímabilið standi stutt yfir
þarf að viðhalda þjálfun hundsins allan
ársins hring og er honum haldið við
efnið með stöðugum æfingum. Það er
þó ekki nóg að þjálfa hundinn aðeins
til veiðanna heldur þarf að hann vera í
mjög góðu líkamlegu formi. Hundur í
slæmu líkamlegu formi endist líklegast
ekki út veiðiferðina vegna úthaldsleysis
og óþjálfaðra vöðva og þófa. Frjálst
lausahlaup, hjólatúrar og fjallgöngur
eru því kjörin þjálfun fyrir hundinn.

Heimildir
http://hunden.no
http://enskursetter.is/
http://www.fuglahundadeild.is/

Með tímanum er hvolpinum kennt að leita og finna fugl. Hann fær að spreyta sig á veiðislóðum þar sem hann æfir
standinn og skipanir á borð við nei, sitt og kom.
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Þegar hundar á sama heimili
slást
Það er algengt að ræktendur, sem flytja inn fullorðna hunda, komist í
þá aðstöðu að nýi hundurinn lendi upp á kant við þá hunda sem fyrir
eru á heimilinu og smám saman versnar ástandið og endar í blóðugum
bardögum, jafnvel oft á dag. Sámur leitaði til Ástu Dóru Ingadóttur,
hundaþjálfara til að fá ráðleggingar varðandi þetta vandamál sem
margir þekkja.

virðingarröð eykst. Í svona hópi
verður að vera leiðtogi og það má
ekki vera hundur, það verður að vera
eigandinn. Ef þessir hundar væru
villtir og foringinn myndi ákveða
að losa sig við einhvern úr hópnum
myndi viðkomandi hundur annað
hvort vera drepinn eða neyddur til að
fara. Hundarnir okkar eru lokaðir inni
í húsum og þeir geta ekkert farið - og
ef þeir fara eru þeir bara sóttir aftur.

Hlýðniæfingar

Höfundur: Ásta Dóra Ingadóttir
(Dog Behaviour Consultant hjá
Hundaskólanum Gallerí Voff)
Ljósmynd: Agnes Geirdal

Þú þarft að vera leiðtoginn
Í flestum tilfellum er um að ræða
samskipti tveggja einstaklinga og
einstaklingar eru eins ólíkir og þeir
eru margir. Það er ógerlegt að temja
hunda, sem þjálfari hefur aldrei séð, en
samt eru þó nokkur atriði sem skipta
máli og hægt er að heimfæra upp á
flestar aðstæður af þessu tagi.

Þetta snýst að mestu leyti um
leiðtogahæfileika
eigandans.
Ef
maður á einn hund er þetta lítið mál
en eftir því sem hundunum fjölgar,
þeim mun sterkari þarf leiðtoginn
að vera. Með hverjum hundi, sem
bætist í hópinn, verður flokkseðli
hundanna sterkara, grunnþættir þeirra
koma betur í ljós og þeir færast nær
upprunalegu hegðunarmynstri, það er
því hegðunarmynstri sem þeir lifa eftir
þegar þeir lifa villtir.
Öll grunnhegðun; að veiða, verja
yfirráðasvæði og þörfin til að hafa
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Það fyrsta, sem þarf að vera í lagi, er
að geta stjórnað hundunum hverjum
fyrir sig. Gott er að gera smá tilraun.
Farðu með hundinn út í bíl, keyrðu
á uppáhaldsviðrunarstaðinn ykkar,
settu taum á hundinn og taktu hann
út úr bílnum. Gakktu fimm skref,
taktu tauminn af hundinum og láttu
hann leggjast niður. Láttu hann
liggja í eina mínútu og leyfðu honum
svo að fara að leika sér (þú átt ekki
að vera með nammi). Ef þú getur
þetta án fyrirhafnar hefur þú stjórn
á hundinum þínum, ef þú getur ekki
stjórnað hundinum þínum við þessar
aðstæður getur þú alls ekki stjórnað
honum þegar hann er að fara að slást.
Hlýðniæfingar eru ekki bara til þess að
hundurinn læri að setjast og leggjast
eins og fólk heldur oft, heldur eru
þær til þess að æfa samskipti og æfa
hundinn í því að skipta um skoðun,
það er hætta því sem hann ætlaði að
fara að gera og fara að taka þátt í því
sem eigandinn segir honum að gera.
Um það snýst tamningin.

Hágæða gæludýrafóður

Þú færð frið með smákökurnar og mjólkina ef gæludýrin eru á Josera fóðri
Útsölustaðir:
Dýraland
Vélaval ehf. Varmahlíð

BYKO
Breidd - Granda og
Selfossi

Reglur
Þegar fullorðinn hundur kemur inn
á heimili þar sem annar hundur er
fyrir á að gera ráð fyrir því að þeir
verði ekki vinir og betra er að koma í
veg fyrir slagsmál heldur en að grípa
inn í þegar hundarnir eru farnir að
hata hvor annan. Setjið allar reglur
strax, um leið og nýi hundurinn
kemur og jafnvel fyrr.
Það þarf að hjálpa hundunum
að hafa rétta goggunarröð. Það
er oftast þannig að fólk er fullt af
réttlætiskennd og við viljum að allir
fái jafnt en það er ekki þannig hjá
hundum. Þið sjálf eigið að vera
foringi númer eitt en veljið þann
hund, sem er líklegri til að hafa
yfirburði, og hjálpið honum til að
vera foringi númer tvö með því að
láta hann ganga fyrir hinum. Það
er til dæmis gert með því að gefa
honum fyrst, klappa honum fyrst

og þess háttar. Ykkar ákvarðanir
eru alltaf réttar, látið hundana ekki
fá ykkur til að skipta um skoðun.
Til að kenna hundunum að vera í
sama rými án þess að rífast - og að
það geti jafnvel verið bara notalegt
- skuluð þið æfa þá í því að liggja í
sitt hvoru bælinu í sama herbergi,
ekki þó beint á móti hvor öðrum,
og gefið þeim nammi öðru hvoru
þar sem þeir liggja. Hundarnir eiga
ekki að vera lausir og æfa sig í því að
ógna og rífast. Öll spenna á að vera
bönnuð. Aldrei skilja hundana eftir
lausa í sama rými þegar það er ekkert
eftirlit með þeim og passið að þeir
geti ekki verið að ógna hvor öðrum í
gegnum rimla.
Hreyfið hundana mikið til að láta þá
hlaupa úr sér spennuna, hafið þá í
taumi til skiptis, aldrei leika við tvo
hunda á sama tíma með eitt leikfang.
Kennið þeim smám saman að þeir

Fákasport - Akureyri
Landstólpi - Egilsstöðum
Landstólpi - Gunnbjarnarholti

eigi sitt hvort leikfangið eða látið
annan hundinn bíða á meðan þið
leikið við eða æfið hinn hundinn.
Reynið að finna út hvað ergir þá
mest og veldur mestum ágreiningi
og munið að það er mjög líklegt
að eigendurnir sjálfir eigi stóran
þátt í slagsmálum hundanna. Því
er nauðsynlegt að skoða hegðun
eigandans í leiðinni. Nauðsynlegt
er að fá aðstoð hundaþjálfara til að
greina samskiptin og ástandið á milli
hundanna og eigandans því oft er
erfitt að sjá sjálfur hvað maður er
að gera rangt. Einnig er gott að fá
ráðleggingar um hvernig á að stöðva
hundana ef þeir fara að slást en
leiðbeiningar varðandi það er ekki
gott að gefa nema hundaþjálfarinn
sé á staðnum og verði vitni að
aðdragandanum.
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Nef skal vera vel þroskað, frekar breitt
með stórum nasaopum. Kjálkar skulu
vera vel mótaðir og breiðir og bit
sterkt og breitt. Augun eru meðalstór
með lifandi og vinalegt augnatillit og
eins dökk og mögulegt er. Eyru eru
náttúrulega lafandi (ef þau eru ekki
stífð), háttsett og af meðalstærð.

Litaafbrigði

Ch. Eragon Del Giardino dei Capovilla. Litur: harlequin. Eigandi: Erica Delvecchio

Tegundarkynning

Stóri dani
(e. great dane)

Höfundur: Sigríður Jónsdóttir

Uppruni

Teikningar af hundum sem svipa til
stóra dana hafa fundist á egypskum
munum sem rekja má til 3000 f.kr.
og í babýlónskum hofum byggðum
í kringum 2000 f.kr. Grikkir og
Rómverjar pöruðu þá hunda síðan
við aðrar tegundir. Talið er að forveri
enska mastiff-hundsins eigi sinn hlut
ásamt því að sumir eru þeirrar trúar
að írski úlfhundurinn og hinn írski
greyhound hafi einnig komið við sögu.
Stóri dani var upprunalega kallaður
„(villi)galta-hundur“ enda voru þeir
ræktaðir til að veiða gelti. Eyrun á
hundunum voru stífð upp til að koma
í veg fyrir að vígtennur galta rifu þau.
Nafnið stóri dani kom til sögunnar
þegar franskur náttúrusinni ferðaðist
til Danmerkur og sá þar afbrigði af
galtarhundinum sem var mjórri og
líktist fremur greyhound í útliti. Hann
kallaði hundana grand danois sem
síðar varð að great danish dog. Nafnið
skapaði sér sess þrátt fyrir að Danir

hafi í raun ekki þróað tegundina.
Flestir sagnfræðingar gefa Þjóðverjum
heiðurinn af því að þróa tegundina
í þann stöðuga, fallega hund sem
við þekkjum og unnum í dag. Hann
er iðulega kallaður „Apollo“ meðal
annarra tegunda.

Útlit

Stóri
dani
er
meðal
hæstu
hundategunda í heimi. Rakkar
verða að vera að minnsta kosti 76
cm á herðakamb til að vera „innan
standards“ og tíkur að minnsta kosti
71 cm. Tegundin er stór og öflug.
Stóri dani er jafnlangur á líkama og
hann er hár (e. square in body) en þó
er leyfilegt að tíkur séu örlítið lengri
en háar. Hálsinn er sterkur, langur og
vöðvamikill. Herðar eru sterkbyggðar
og bakið stutt og beint. Brjóstkassi er
breiður. Skottstaða er nokkuð há en
skottið hangir náttúrulega.
Höfuð á að vera í samræmi við
líkama; langt, greinilegt og svipmikið.
„Stoppið“ á að vera skýrt og augljóst.
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Sex litaafbrigði eru viðurkennd í
tegundinni fyrir sýningar og ræktun;
svartur, blár, harlequin, mantle, fawn og
brindle. Fjölmargir aðrir litir eru til
innan tegundarinnar en enginn þeirra
er viðurkenndur af FCI eða AKC.
Sumir eru þekktir í hefðbundnum
pörunum, til dæmis merle og hvítur.

Persónuleiki

Stóri daninn á að vera vinalegur, ljúfur
og tryggur húsbónda sínum og þá
sérstaklega gagnvart börnum. Hann
skal vera sjálfsöruggur, óhræddur,
meðfærilegur og rólegur í samneyti
sem fjölskylduhundur, með mikið þol
gagnvart ögrun og án allrar árásargirni.
Vel ræktaður Stóri dani er einn blíðasti
hundur sem til er. Hann er ljúfur
og ástúðlegur hundur sem elskar
að leika sér og er afslappaður með
börnum. Hann hefur mikinn vilja til
að geðjast og er því auðvelt að þjálfa
hann. Hann er mannelskur hundur,
hvort sem um er að ræða þá sem
hann þekkir, ókunnuga eða börn.
Hann tekur vel á móti gestum nema
þegar hann telur sig þurfa að verja
sig og sína og getur þá varist af krafti.
Sumir stórir danar virðast óska þess
eða einfaldlega standa í þeirri trú
að þeir séu í raun kjölturakkar og
munu ekki gefast upp á að komast
í kjöltu eigenda sinna í óbilandi trú
um að þeir passi fullkomlega í hana.
Þrátt fyrir góða skapgerð þarf stóri
dani snemmtæka umhverfisþjálfun,
að kynnast ólíku fólki, umhverfi og
upplifunum strax á unga aldri. Góð
og mikil umhverfisþjálfun hjálpar
að tryggja að hvolpurinn vaxi upp í
stöðugan og góðan hund.

Hvolpanámskeið eru mjög góð
byrjun ásamt því að bjóða vinum
og vandamönnum heim, heimsækja
annasama staði og kynna hvolpinn
fyrir sínu nánasta umhverfi. Allt
þetta hjálpar hvolpinum að fínpússa
samskiptahæfni sína.

Heilsa

Stóri dani er alla jafna heilbrigð
tegund en hefur sína áhættuþætti líkt
og allar tegundir. Ef þú ert að íhuga
að fá þér hund af þessari tegund er
gott að þekkja og vera vakandi fyrir
þeim kvillum sem algengastir eru. Það
þýðir þó ekki að allir hundar fái þá alla
eða einhverja þeirra. Vandamál geta
komið upp í uppvexti hvolpa og ungra
hunda. Þau mátt oft rekja til fæðu sem
getur verið of há í próteini, kalki eða
öðrum aukaefnum en svo má alltaf
líta til óvandaðra ræktana þar sem
heilsufarsreglum er ekki fylgt eftir og
hundar paraðir „bara til þess að para“.

Ch. Eragon Del Giardino dei Capovilla.
Litur: harlequin. Eigandi: Erica Delvecchio

Heilsufarsvandamál

Mjaðmalos: Erfðatengt vandamál þar
sem beinið fellur ekki rétt eða nógu vel
inn í mjaðmaliðinn. Þegar svo stórir
hundar eru að vaxa er ekki æskilegt að
hreyfa þá of mikið, alla jafna eru þeir
hreyfðir sem allra minnst svo að bein
og liðir fái þann tíma sem þarf til að
vaxa rétt og jafnt án auka álags. Sumir
hundar með mjaðmalos sýna merki
um sársauka eða haltra á öðrum eða
báðum afturfótum. Aðrir sýna engin

merki um vanlíðan. Röntgenmynd
er best til að staðfesta vandamálið.
Einnig getur gigt fylgt í kjölfar
mjaðmaloss með hækkandi aldri.
Ekki er mælt með því að ræktað sé
undan hundum með mjaðmalos og er
því mikilvægt að gæta þess að báðir
foreldrar hvolps hafi verið myndaðir
og séu lausir við þetta vandamál þegar
ákveðið er að fá hvolp á heimilið.
Magasnúningur (e. bloat):
Magasnúningur er algengari í stórum
hundum, á miðjum aldri eða eldri,
rökkum og þá sérstaklega af tegundum
sem eru með djúpan brjóstkassa. Þar
má nefna boxer, st.bernharðshunda,
rottweiler, stóra dana, dobermann
og fleiri. Oftast er ástæðan útþensla
magans vegna lofts sem hundurinn
gleypir þegar hann étur. „Bloat“ getur
orðið með eða án snúnings magans.
Eftir að maginn hefur náð ákveðinni
stærð þá veltist hann við, venjulega
réttsælis horft aftan á hundinn. Þegar
þetta gerist lokast fyrir magaopið og
skeifugörn og allt flæði frá maganum
stíflast. Þar sem gerjun í maganum
heldur áfram þá þenst hann hratt út
og myndar þrýsting á lungu, hjarta
og líffæri kviðarhols og veldur
blóðrásar- og öndunarerfiðleikum.
Þessir þættir, ásamt útþenslu í æðum
magaveggjarins og milta, valda síðan
losti, súrefnisskorti og dauða.
Beinakrabbamein (e. osteosarcoma):
Þetta er algengasta beinaæxli í hundum.
Það kemur yfirleitt upp í hundum sem
eru komnir yfir miðjan aldur eða eldri
en stærri hundakyn eiga það til að þróa
með sér þetta æxli á yngri árum. Yfirleitt
er fyrsta merki helti hjá hundinum en
röntgenmyndataka sker úr um hvort
það sé í raun beinkrabbi sem um ræðir.
Beinkrabbi er meðhöndlaður strax og
er það yfirleitt erfið og mikil meðferð
þar sem yfirleitt er framkvæmd aflimun
á sýktum fæti og lyfjameðferð. Sem
betur fer, ef svo má segja, aðlagast
hundar vel á einungis þremur fótum.

Hjartagalli:
Því miður er hjartagalli algengur kvilli
hjá tegundinni, meðal annars vegna
útvíkkunar á hjartavöðva og stækkunar
á honum ásamt fleiri kvillum.
Batahorfur og meðferð fara algjörlega
eftir aldri hundsins og alvarleika
sjúkdómsins. Einnig geta þeir fengið
míturhljóð í hjarta sem ber að fylgjast
vel með og hlusta sérstaklega eftir hjá
ræktunardýrum.

Ómótstæðilegur 8 vikna hvolpur. Follies Bergeres del
Giardino dei Capovilla. Litur: svartur.
Ræktandi: Erica Delvecchio

Umhirða

Þrátt fyrir að vera stór er stóri dani
nægilega rólegur til að vera góður
heimilishundur. Honum getur orðið
kalt á veturna vegna snögga feldsins
og ætti því ekki að vera skilinn eftir
úti við köld veðurskilyrði, ekki frekar
en nokkur hundur. Þó hann sé rólegur
innan dyra þarf hann göngu daglega
eða stóran góðan garð til að leika í.
Fullvaxta dani þarf 30-60 mínútur af
daglegri hreyfingu en þó er miðað við
aldur og hreyfiþörf hvers og eins.
Ef þú hefur gaman af garðyrkju þá
hefur þú fundið sameiginlegt áhugamál
með hundinum þínum. Hann hins
vegar skortir skipulagshæfni og hefur
hugsanlega ekki sömu fagurfræðilegu
sýn og þú. Annað áhugamál sem
þið gætuð átt saman er að hlaupa en
þó kannski ekki fyrr en á milli 18-24
mánaða, því eins og áður sagði er
ekki æskilegt að hreyfa svo stóran og
þungan hund á meðan hann er að vaxa
og þroskast.
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Gott að er að búrvenja hundinn
sem fyrst til að kynna hann fyrir
afmörkuðum svæðum. Það auðveldar
honum lífið til muna ef notast þarf
við búr seinna meir. Búrið getur einnig
verið griðarstaður fyrir hundinn þegar
hann þarf á ró og friði að halda. Á hinn
bóginn á alls ekki að loka stóra dana
inni í búri allan daginn. Hann þolir
illa margar klukkustundir nema þá
kannski yfir nótt. Hann er félagsvera
sem þolir illa að vera lokaður af lengi
án fjölskyldunnar sinnar, nema hann sé
með fleiri hundum sér til skemmtunar.
Það gefur augaleið að baðferðir hjá
stóra dana geta verið erfitt verk og
þá sérstaklega ef hundurinn er ekki
sérlega spenntur fyrir slíku. Ímyndin af
stóra dana að fela sig undir eldhúsborði
til að komast hjá baði er frekar hlægileg
en annað eins hefur gerst.
Mikilvægt er að fylgjast reglulega með
roða eða lykt úr eyrum svo þeir fái
ekki eyrnabólgu. Eyrun má þrífa með
bómull og eyrnahreinsi en þó aðeins
ytra eyra hundsins. Það má alls ekki
setja neitt í eyrnagöngin sjálf. Augu
eiga að vera laus við roða og útferð.
Reglubundin athugun getur hjálpað
til við að grípa snemma inn í möguleg
heilsufarsvandamál.

Börn og önnur gæludýr

Stóri dani er mjúkur og barnelskur,
sérstaklega ef hann er alinn upp
með börnum. Þó þarf að hafa í huga
að daninn er oft glórulaus um eigin
stærð og getur auðveldlega gengið
niður litla líkama, já, eða skutlað
þeim yfir í hinn enda stofunnar
bara af því að hann er svo kátur.
Börn þurfa að fá kennslu í umgengni
við stóra dana rétt eins og allar
hundategundir.

ekki fyrir alla og þarf að hafa vænan
skammt af þolinmæði og húmor til
þess að geta átt þá með góðu móti. Þeir
eru stórir og klunnalegir, leikglaðir og
uppátækjasamir en umfram allt eru þeir
frábærir félagar og fjölskyldumeðlimir.

Við erum eins misjöfn og við erum
mörg og það sama á við um stóra
danann. Einn gæti haft óbeit á öðrum
heimilisdýrum á meðan næsti myndi
nærri kæfa heimilisköttinn með kúri.
Stóri daninn er þrjóskur og þver, mikill
karakter og frábær vinur. Tegundin er

RW-14 Comandante Delle Armi – Sweet Dream
Ava. Litur: mantle. Eigandi: Sigríður Jónsdóttir.

Mikilvægt er að eigandi stóra dana hafi mikinn húmor!

Ritstjóri og ritnefnd Sáms þakka af alhug eftirfarandi aðilum fyrir greinaskrif,
ljósmyndir eða aðra aðstoð varðandi útgáfu blaðsins:
Agnesi Geirdal, Ágústi Ágústssyni, Ástu Dóru Ingadóttur, Brynjólfi Óskarssyni,
Erica Delvecchio, Guðrúnu Th. Guðmundsdóttur, Henrik Jóhannsyni, Herdísi
Hallmarsdóttur, Jadranka Mijatovic, Juha Kares, Kati-Maija Korhonen, Kristínu
Þorvaldsdóttur, Kristlaugu Elínu Guðlaugsdóttur, Lene Østergaard Hansen, Lilju Dóru
Halldórsdóttur, Pétri Alan Guðmundssyni, Rúnari Tryggvasyni, Sigríði Jónsdóttur,
Snæfríði Björgu Jónsdóttur, Sóleyju Ósk Sigurgeirsdóttur, Vinnuhundadeild HRFÍ,
Þórunni Guðlaugsdóttur og Ævari Valgeirssyni
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okkur getum við ekki fylgst með því
hvað hann er að gera. Þegar við erum
komin fram fyrir hundinn missum við
yfirsýn yfir göngutúrinn og þar með
sambandið við hundinn. Það þýðir
samt ekki að hundurinn eigi að toga
okkur áfram, alls ekki. Hundur, sem
gengur í rétt svo slökum taum fyrir
framan okkur eða við hlið okkar, er í
góðu sambandi við eiganda sinn.

Réttur útbúnaður

Göngutúrinn
Þegar við eignumst hund verður göngutúrinn stór hluti af hundahaldinu.
Það eru fjölmargar mismunandi skoðanir í gangi um það hvernig best
er að kenna hundinum ,,reglur” göngutúrsins en mikilvægast er að þið
finnið ykkar leið sem hentar ykkur en ekki síður hundinum.
Höfundur: Jóhanna Reykjalín
,,Hunda-Hanna“
Fjögur atriði finnst mér mikilvægt
að hundaeigendur hafi í huga þegar
þeir leggja af stað í göngu með
hundinum sínum:
Í fyrsta lagi erum við ekki að fara út
með hundinn heldur erum við að fara
út með hundinum = þessi göngutúr er
ykkar. Þessi göngutúr á ekki að snúast
um að komast frá a-ö heldur tökum við
okkur til fyrirmyndar slagorð þekkts
fyrirtækis: ,,It’s the journey, not the
destination!“
Í öðru lagi setjum við stanslaust
kröfur á hundinn með því að rykkja í
tauminn og segja hundinum að ganga
við hæl. Í raun og veru erum við að
koma í veg fyrir það að hundurinn njóti
göngutúrsins (og yfirleitt hættum við
líka að njóta hans).

Í þriðja lagi er mikilvægt að hugsa um
það að hundurinn er stanslaust að tala
merkjamálið og það er okkar hlutverk
að styðja tjáningarfrelsi hans. Með því
að leyfa hundinum okkar að þefa í
göngutúrnum erum við að gefa honum
tækifæri til að róa bæði sjálfan sig og
aðra hunda í umhverfinu. Ef þið mætið
öðrum hundi – takið þá sveig. Stígið út
fyrir öryggi malbiksins, vaðið pollana
og sýnið hundinum ykkar að þið kunnið
hundasiði. Því það, að gefa nægilegt
pláss, er svo sannarlega hundasiður. Að
ganga beint á móti öðrum hundi setur
mikið álag á hundinn þinn því margir
hundar líta á það sem mikla ógn.
Í fjórða lagi skiptir miklu máli að við
göngum ekki fram fyrir hundinn! Já,
núna fá margir áfall, hrista hausinn og
fussa, jafnvel hætta að lesa. En þegar
við göngum með hundinn fyrir aftan
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Hálsól eða beisli?
Til að byrja með þurfum við að ákveða
hvort við ætlum að nota hálsól eða
beisli þegar við förum að ganga með
hundinn okkar. Ég mæli eindregið með
notkun beisla svo lengi sem það hentar
hundinum og beislið sé af góðum
gæðum. Það er gott að vera meðvitaður
um það hvaða afleiðingar notkun á til
dæmis keðjuólum getur haft séu slík
tæki meðhöndluð óvarlega. Hálsinn
er einnig eitt af viðkvæmu svæðum
hundsins og spenna á hálssvæðinu getur
leitt til hegðunarvanda í göngutúrum.
Valið er hins vegar alltaf eigandans.
Beisli eru eins misjöfn og þau eru
mörg. Mikilvægt er að finna beisli sem
hentar þér og þínum hundi og eru
lipur, þægileg og særa ekki hundinn.
Sérstaklega þarf að horfa á framfætur
hundsins, að beislið sitji ekki of nálægt
þeim þannig að hundurinn særist í
,,handarkrikanum”. Beislið þarf einnig
að setja jafnt álag á líkamann. Beisli,
sem þrengir að á einhvern hátt (t.d.
easy walk), getur skekkt líkamsstöðu
hundsins sé það notað til lengri tíma.
Sama gildir um „gentle leader“ og
önnur hjálpartæki sem aðeins eru ætluð
sem þjálfunartæki til að aðstoða við að
kenna hundinum að ganga við slakan
taum en ekki sem eilífðarlausn.
Hvort þú velur að nota hálsól eða beisli
fyrir hundinn þinn er að sjálfsögðu
undir þér komið en það sem mestu máli
skiptir er að bæði þér og hundinum líði
vel með þau hjálpartæki sem þið notið.

Taumurinn
Ýmsar gerðir af taumum eru til; mjóir,
breiðir, leður, flatir, snúnir, snúrur og svo

framvegis. Lengd er einnig mismunandi
en mikilvægt er að velja taum sem
þið eruð ánægð með og þægilegt er
að halda í. Sumir taumar eru með
sérstökum haldföngum sem mörgum
finnst gott að nota en venjulegir flatir
taumar úr næloni duga flestum vel. Ég
mæl sterklega með því að taumurinn sé
aldrei styttri en 1,5 m. Til að hundurinn
geti lært að ganga með slakan taum
þarf taumurinn að vera nægilega
langur til að hundurinn fái tækifæri
til að halda slakanum án þess að vera
límdur við hæl eigandans. Þriggja metra
taumur er í flestum tilfellum hæfilega
langur taumur í rólegar kvöldgöngur
svo hundurinn fái að þefa nóg. Gott
er að hugsa um hund í taumi eins og
við leiðum barn, taumurinn er þarna
til að vísa hundinum veginn, leiðbeina
honum í erfiðum aðstæðum og gefa
honum tilfinningu fyrir því að þið
séuð til staðar fyrir hann.

Útdraganlegur taumur
Flest allir hundaeigendur freistast
til þess að nota útdraganlegan taum
einhvern tímann á hundalífsleiðinni.
Það fylgja því auðvitað ýmsir kostir að
hafa hundinn í útdraganlegum taumi en
mín skoðun er sú að gallarnir eru það
margir að útdraganlegir taumar eru best
geymdir uppi í skáp eða niðri í skúffu
NEMA við sérstök tækifæri.
Ef við skoðum málið betur þá má
segja sem svo að útdraganlegur taumur
sé „dauð lína“ milli hunds og eiganda.
Taumsamskipti fara fram í gegnum tæki
sem eigandinn heldur í, í stað þess að
fara fram í gegnum líkamsbeitingu þína.
Ef hundurinn sér fólk eða annan hund
nálgast byrjar hann strax að ókyrrast
þar sem hann hefur ekki stuðning
frá eiganda sínum. Þá getur vaknað
upp óöryggi í ljúfustu labradorum.
Eigandinn sér í hvað stefnir og byrjar
að hala hundinn inn, setur þannig
spennu á tauminn og allt fer í bál og
brand.
Svo má ekki gleyma því að útdraganlegur
taumur getur vafist utan um þig og ef
að hundurinn ákveður svo að hlaupa
af stað getur taumurinn valdið þér

brunasárum og jafnvel alvarlegri sárum.
Mikilvægt er einnig að horfa á þetta út
frá sjónarhorni fólks sem er hrætt við
hunda. Fólk vill ekki fá hund, sama af
hvaða stærðargráðu, hlaupandi á móti
sér með eigandann á fullu að reyna að
draga hann inn.
Ef þú kýst að nota útdraganlegan taum
hvet ég þig eindregið til hugsa en ekki
bara halda í handfangið.

Að hefja göngutúrinn
Mér finnst góð regla að hundurinn sitji
kyrr meðan verið er að klæða hann í
beislið eða setja á hann tauminn. Þannig
komum við í veg fyrir óþarfa æsing og
róum hundinn vegna þess „að sitja“ er
eitt af merkjamálum hundsins og virkar
róandi á hann.
Það er einnig gott að láta hundinn bíða
meðan við opnum hurðina og hann
fær ekki að fara út fyrr en við segjum
„gjörðu svo vel“. Þetta er þó á engan
hátt tengt við þá hugsun að „foringinn“
eigi að fara fyrst út og síðan hundurinn
af því að ,,foringinn” er hærra settur
en hann. Þetta er einfaldlega til þess að
hundurinn læri tvennt:
Að bíða stilltur og hemja sig (sjálfstjórn).
Að rjúka ekki út um opnar dyr hvenær
sem tækifæri býðst nema heyra ,,gjörðu
svo vel” fyrst (sjálfstjórn).
Það, að hundurinn berjist við eigandann
um hver er fyrstur út, tengist yfirráðum
ekki á neinn hátt – hann er einfaldlega
spenntur að komast út að lesa blöðin!
Þegar út er komið er mjög misjafnt
hvernig göngutúrinn er. Sumir
hundar virðast einfaldlega hafa fæðst
með þá náðargáfu að ganga fallega
í taum meðan aðrir eigendur eyða
ævinni í að ná hundinum góðum í
göngutúrum. Það eru til fjölmargar
aðferðir til að kenna hundum að ganga
fallega í taum en hérna kemur sú aðferð
sem ég mæli með.
Þú færð þér taum sem er um 3 m
að lengd. Ef hundurinn togar þá
stoppar þú og bíður eftir slaka.
Um leið og hundurinn slakar á
þá gengur þú aftur af stað og þið
haldið för ykkar áfram.

Þannig gefum við hundinum tækifæri
til að vera hundur; þefa, hreyfa sig og
njóta lífsins á sama tíma og við getum
haldið okkar gönguhraða. Það tekur
smá tíma að venjast því að hafa 3 m
taum en það er gott að hafa í huga að
hægt er að stytta í löngum taumi en ekki
lengja í stuttum taumi.

Framkvæmdin
Setjið hundinn í beisli og stígið út
úr húsinu. Gott er að venja hann á
að rjúka ekki út um dyrnar heldur
bíða eftir ,,gjörðu svo vel” (en það er
smekksatriði). Gangið af stað og um
leið og strekkist á taumnum stöðvið
þið og bíðið eftir slaka. Stundum er
gott að kalla hundinn til sín eða gefa
frá sér ,,kossahljóð” sem kennir honum
hægt og rólega að nú á hann að snúa
til þín og ganga með þér. Segið nafnið
hans/gerið hljóðið og verðlaunið
hundinn þegar hann kemur til ykkar.
Verðlaunabitar eru stundum hentugir
ef að þeir æsa ekki hundinn upp eða
láta hann fá þráhyggju fyrir þeim.
Gangið aftur af stað. Ef hann togar, þá
endurtakið þið leikinn.

Taummeðvitund
Það er mikilvægt fyrir bæði hund
og eiganda að vera með svokallaða
taummeðvitund, það er að segja að
eigandi kunni að vinna með tauminn og
að hundurinn sé meðvitaður um það að
hann sé í bandi. Góð taummeðvitund
hjálpar mikið til við að takast á við
erfiðar aðstæður í göngutúr, svo sem að
mæta öðrum hundum, ganga framhjá
ketti, mæta öðrum á þröngum stígum
og svo framvegis. Það gefur hundinum
frelsi til að tjá sig en á sama tíma er gott
að vera með tauminn lifandi (ekki alveg
dauðan niður) þannig að hundurinn
finni að við séum til staðar fyrir hann.
Ekki horfa bara fram fyrir þig. Gefðu
þér tíma og líttu líka niður á ferfætta
vin þinn og fylgstu með hvernig honum
líður. Það geri ég allavega!
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séu líklegri til að sýna eineltishegðun.
Hundar í stóru goti þar sem erfitt er
að hafa eftirlit með hvolpunum eru
einnig í áhættuhóp fyrir því að verða
fyrir einelti eða læra að leggja í einelti.
Einnig getur þessi hegðun byrjað þegar
ungur hvolpur lærir af eldri hundi sem
sýnir þessa hegðun.
Hundar, sem eru viðkvæmir, ættu
ekki að leika við hunda sem sýna
eineltishegðun. Fullmótaður fullorðinn
hundur, sem hefur góða félagslega
færni, ætti frekar að leika og kenna
hundinum góða hundasiði svo lengi
sem honum sé ekki ofboðið.

Eineltishegðun hunda
Höfundar: Þórunn Guðlaugsdóttir
og Jóhanna Reykjalín

Hvað er eineltishegðun?
Talað er um eineltishegðun (e.bullying)
þegar hundur á erfitt með að hætta
að hamast í öðrum hundum, hangir í
eyrunum á þeim, bítur í háls/hálsólar
og hunsar allt merkjamál frá öðrum
hundum um að stoppa. Þessi hegðun
er oft misskilin eða mistúlkuð af
eigendum og fólki sem umgengst
þá hunda sem eiga við þennan
hegðunarvanda að etja, þá bæði sem
leik eða grimmd eftir því hver á í hlut. Í
stuttu máli má segja að eineltishegðun
sé þegar einn hundur eða fleiri leggja
annan hund eða fleiri í einelti með
áðurnefndri hegðun.
Eineltishegðun er ekki eins sjaldgæf
og margir halda. Hún sést oft á stöðum
þar sem margir hundar koma saman og
getur verið dulin séu hundaeigendur
ekki vakandi fyrir henni en oft er erfitt
að gera greinarmun á leik og einelti.
Eineltishegðun getur þó fundist alls
staðar og okkar eigin hundur gæti verið
sá sem leggur aðra hunda í einelti

Leikur hunda
Þegar tveir hundar leika sér saman
ætti það að vera með samþykki beggja
aðila og þegar annar hundurinn vill

hætta leik þá er leiknum lokið hjá
báðum aðilum. Eðlilegur leikur milli
hunda byggist á jafnréttisgrundvelli
og er sanngjarn fyrir báða hundana
sem í hlut eiga. Eðlilegur þroskaður
leikur milli tveggja hunda snýst ekki
bara um að hamast, hoppa eða vera í
„gamnislag“ heldur um að rölta saman,
þefa af sömu þúfunni og láta vita ef
eitthvað áhugavert finnst í umhverfinu
sem skemmtilegt væri að skoða saman.
Hundar hafa mismunandi leiktækni,
sú tækni getur farið eftir tegundum,
persónuleika og uppeldi. Sumir
hundar notast við kjaftinn í leik, glefsa
og grípa í hvor annan meðan aðrir
gelta, urra eða notast við hljóð í leik.
Hundaeigendur ættu að gera sér grein
fyrir leiktækni hundsins síns og virða
það þegar aðrir hundar geta ekki tekist
á við sömu leiktækni og þeirra hundur.
Það geta ekki allir hundar leikið sér
saman eða átt í góðum samskiptum.

Af hverju leggja hundar í
einelti?
Ekki er vitað fyrir víst hvað veldur
eineltishegðun hjá hundum og af
hverju sumir hundar verða frekar
fyrir einelti. Talið er að hundar, sem
fá litla sem enga fræðslu frá móður
um eðlileg samskipti hunda og eru til
dæmis teknir of snemma frá henni,
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Hrellirinn
Eineltishegðun skal takast á við áður
en hundurinn verður meistari í að
leggja aðra hunda í einelti, því jú,
æfingin skapar meistarann. Hundar
sem leggja í einelti æsast fljótt upp og
eiga erfitt með að róa sig niður. Það
veldur því ákveðnu adrenalín-„kicki“
sem hundurinn fer fljótt að sækjast
eftir og getur í raun orðið háður. Þau
streituhormón sem leysast út í blóðið
við æsinginn (cortisol) geta verið allt
að 3-5 daga að hverfa úr blóðinu aftur
og því haft áhrif á hegðun hundsins
nokkra daga eftir slíkan æsing.
Þessi hegðun getur einnig komið
fram innan veggja heimilisins. Þar
getur verið hundur sem hrellir aðra
heimilishunda. Hann getur jafnvel
ekki deilt sömu vistarverum og aðrir
fjölskyldumeðlimir án þess að sýna
óæskilega hegðun. Hann ýtir öðrum
hundum frá þegar strokur og klapp
eru í boði og það dugar honum jafnvel
að sýna ákveðið augnaráð til að bægja
hinum frá. Mikilvægt, eins og annars
staðar, er að leyfa honum ekki að
komast upp með þessa heðgun né
æfa hana. Hundurinn fær ekki að taka
þátt og fær ekki umbun fyrir þessa
hegðun. Gætið að því að allir hundar
fái sitt eigið svefnpláss og matarskálar
í friði til að skapa jafnvægi og öryggi á
heimilinu. Hundurinn er ekki slæmur,
hann er aðeins með vandamál sem á
eftir að leysa.

Fórnarlambið
Til að átta sig á eineltishegðun er best
að skoða hvernig líklegt fórnarlamb
hegðar sér. Ef hundur, sem talinn
er
fórnarlamb
eineltishegðunar,
leggur eyrun aftur, setur skottið
á milli lappanna, hleypur undan
eða frýs/stendur grafkyrr, forðast
augnsamband, reynir að verja sig eða
hunsar hundinn, þá vill hann líklega
ekki leika og sýnir vanlíðunarmerki
sem taka skal mark á strax og grípa
inn í aðstæður með því að stöðva þann
sem hrellir.
Því miður bregðast eigendur oft trausti
hundsins síns með því að aðstoða ekki
fórnarlambið og stoppa hrellinn af.
Það verður til þess að fórnarlambið
finnur sig knúið til að bregðast við
af aukinni hörku. Hundar, sem verða
fyrir viðvarandi einelti, geta orðið mjög
hræddir eða byggt upp varnarhegðun
gagnvart öllum hundum sem þeir
hitta. Getur það þróast út í það að
bíta til öryggis, áður en þeir eru bitnir.

Eru þeir þá skammaðir og þar með
hefst vítahringur óöryggis og slæmrar
hegðunar.

Hvað getum við gert?
Það mikilvægasta er að hundaeigendur
þekki hundinn sinn og séu tilbúnir
að aðstoða hundinn hvort sem hann
er fórnarlamb eða hrellir. Hægt er að
bregðast við eineltishegðun með því
að taka hrellinn úr leiknum. Ef hegðun
er ekki viðunandi þá fær hann ekki að
taka þátt. Þegar hundurinn hefur náð
ákveðinni yfirvegun er hægt að bjóða
honum að leika á ný. Það má þó alls
ekki gera með látum eða skömmum,
því hundur sem er skammaður og
lokaður af lærir ekki neitt. Í göngu
með hóp af hundum er til dæmis hægt
að setja hrellinn í pásu með því að setja
hann í taum í smá stund, draga sig úr
hópnum og leyfa honum að fylgjast
með úr fjarlægð. Stundum verður
það einungis til þess að hundurinn
æsist frekar en þá hefur hann líklegast
verið stoppaður af of seint og því

nauðsynlegt að fjarlægja hann alveg
úr aðstæðunum og koma honum
heim á leið. Það þarf að byggja upp
félagsfærni hundsins með því að hitta
fáa hunda með góða félagshæfni, hafa
aðstoðarmenn sem geta hjálpað til við
að fylgjast með hegðun hundanna og
eigandi þarf að vera tilbúinn að grípa
inn í og hrósa á réttum tíma eða stoppa
hundinn af áður en hann verður of
æstur.
Svo virðist sem eineltishegðun hjá
hundum sé að aukast. Hvað veldur
er erfitt að segja. Hugsanlega er
það ræktunin og genin, léleg eða
lítil umhverfisþjálfun, kunnáttuleysi
ræktenda eða eigenda eða fleiri þættir
sem tvinnast saman og skapa þessa
óæskilegu hegðun. Ef þig grunar að
hundurinn þinn eigi við eineltisvanda
að stríða, hvort sem hann er
fórnarlamb eða hrellir, þá hvetjum við
þig eindregið til að leita aðstoðar hjá
fagfólki.

NÝTT Á Í

SLANDI !
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heilsufarsvandamála og haft afleiðingar
fyrir hundakyn í heild sinni.

Herdís Hallmarsdóttir dæmdi sérsýningu australian shepherd í Frakklandi. Hér er hún ásamt besta hundi tegundar.

Hlutverk sýningadómara
Í tilefni af 45 ára afmælishátíð HRFÍ fyrr á þessu ári tók ég saman
fyrirlestur um hlutverk sýningadómara og mun í þessari grein stikla á
stóru úr því erindi.
Hundasýningar félagsins eru best sóttu viðburðir þess og fjárhagsleg
undirstaða ýmiss konar annarrar starfsemi. Til að stuðla að aukinni
þekkingu og sjálfbærni félagsins í sýningahaldi hefur HRFÍ staðið
fyrir sýningadómaranámi síðastliðin þrjú ár í samvinnu við og undir
handleiðslu Dansk Kennel Klub. Árangurinn er sá að við eigum nú átta
sýningadómara í stað tveggja áður og vonandi verður þess ekki langt
að bíða að fleiri dómarar bætist í hópinn. Það er von og trú allra þeirra,
sem að verkefninu standa, að menntun og viðurkenning nýrra íslenskra
sýningadómara komi til með að hafa jákvæð og uppbyggileg áhrif í
félaginu okkar.
Hér á eftir verður farið yfir nokkur atriði er snúa að dómaranum sjálfum,
markmiði dómarastarfsins og framkvæmd dóms.
Höfundur: Herdís Hallmarsdóttir

Markmið hundasýninga
Meginmarkmið hundasýninga er að
leggja mat á árangur af ræktunarstarfi félagsmanna. Öðrum þræði eru
sýningar einnig keppnisvettvangur
og samkomustaður áhugafólks um
hunda og hundarækt. Dómari er
ómissandi þáttur hundasýningar en
án þeirra, sem skipuleggja sýningar,

starfsfólks og sýnenda, ætti sér engin
sýning stað. Ræktendur eiga auðvitað
heiðurinn af árangri ræktunarstarfs
en sýningadómarar geta vissulega haft
áhrif á þróun og framfarir einstakra
hundakynja.
Í dag eru kröfur að aukast um að
ræktendur og hundaræktarfélög setji
heilsu og velferð hundsins framar öllu
öðru. Ýkjur í útliti geta leitt til alvarlegra
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HRFÍ hefur samþykkt sérstakar
leiðbeiningar fyrir dómara um viss
hundakyn þar sem hætta er talin á
óheilbrigðum öfgum í útliti og er
dómurum, er dæma hér á landi, bent á að
gæta sérstaklega að þeim áhættuþáttum
sem þar eru tilgreindir. Þegar öllu er á
botninn hvolft er markmiðið að styðja
við og hafa áhrif á heilbrigt viðhald
um 400 mismunandi hundakynja sem
FCI, alþjóðasamtök hundaræktarfélaga,
viðurkenna. Í því felst að dómari skal
ekki ýta undir ýkjur í útliti eða á öðrum
eiginleikum í dómum sínum. Framtakið
er þýðingarlaust ef sýningadómarar
axla ekki þessa ábyrgð sína með því að
veita einungis framgang þeim hundum
sem eru dæmigerðir, framúrskarandi en
uppfylla ekki kröfur um heilbrigði og
heilsu.
Vegna þeirra áhrifa, sem hundadómari
getur haft á ræktun með dómum sínum,
er almennt við það miðað að dómari
dæmi ekki sama hundakyn með of stuttu
millibili innan sama ræktunarsvæðis.
Í þessu samhengi þurfum við að líta á
Ísland sem eitt ræktunarsvæði. Erlendis
eru oft ákvæði um þetta í samningi milli
skipuleggjanda sýninga og dómara.

Dómarastarfið
Til að viðhalda dómararéttindum er ætlast
til þess að dómari sé virkur félagsmaður
í HRFÍ, enda er hann fulltrúi félagsins í
störfum sínum sem dómari. Hann þarf
að hafa góða þekkingu á gildandi sýningareglum félagsins, ræktunarmarkmiðum
og öðrum viðeigandi leiðbeiningum um
hundakyn sem hann dæmir.
Hundasýningar eru áhugamannasýningar og í því felst að dómarar eru
líka áhugamenn. Í kennslubókum og
skrifum um störf hundadómara er lögð
áhersla á að þeir séu ekki hundadómarar
að atvinnu. Það er í samræmi við þær
hugsjónir sem FCI og hundaræktarfélög
um allan heim standa fyrir, að hundarækt
sé fyrst og fremst áhugamál, auk þess
sem þetta fyrirkomulag leggur áherslu á
sjálfstæði og óhæði dómarans.

Innan FCI hafa verið settar ýmsar
hátternisreglur sem dómurum er ætlað
að fylgja. Reglur þessar eiga það allar
sameiginlegt að þeim er ætlað að stuðla
að hlutleysi og fagmennsku dómarans.
Þannig má dómari ekki gagnrýna störf
annars dómara. Hann má heldur ekki
kynna sér efni sýningaskrár áður en
hann dæmir hundakyn á sýningu og
hvorki skrá né sýna hund á sýningu
sem hann dæmir, þann dag sem hann
dæmir. Hafi dómari, nákominn ættingi
eða annar á heimili hans, átt (einn eða
í sameign), haft um lengri eða skemmri
tíma, selt, þjálfað eða snyrt hund á
síðustu sex mánuðum fyrir sýningu,
má dómari ekki dæma hundinn og þá
er algert umgengnisbann dómara við
sýnendur, fyrir dóm.
Dómari er ábyrgur fyrir öllu starfi í
dómhring. Þannig gildir einu þótt aðrir
starfsmenn sinni ákveðnum verkefnum
í hringnum, það er dómarinn sem ber
ábyrgð á framkvæmd dómgæslunnar.
Dómari á að vera sjálfstæður í störfum
sínum og gæta fyllsta jafnræðis. Af
þeim sökum á hann ekki, fyrir eða á
meðan dómur stendur yfir, að ræða
um hundana við aðra en dómaranema.
Það er að sjálfsögðu í lagi að dómari
heilsi sýnanda og eigi við hann nokkur
orðaskipti en hann skal forðast að
afla upplýsinga um hundinn. Reyni
sýnandi að hafa áhrif á dómgæslu
sýningadómara, til dæmis með því að
veita upplýsingar um fyrri árangur hunds
eða ættir hans, getur dómari stöðvað
dóm hundsins með umsögninni ,,Ekki
hægt að dæma."

ræktunarhundur, eða getgátur þar um,
hafa áhrif á dóminn og dómari ætti ekki
að tjá skoðun sína um hugsanlegt virði
hunds fyrir framtíðarræktun.

Inntak dóms
Dómur á viðurkenndri hundasýningu
skiptist í gæðadóm og keppnisdóm. Í
gæðadómi felst að hver hundur er metinn
út frá ræktunarmarkmiði hundakynsins
og honum gefin einkunn í samræmi við
hversu nálægt ræktunarmarkmiðinu
hann stendur. Hér á Íslandi, eins og
á Norðurlöndunum, veitir dómarinn
skriflega umsögn um þau atriði sem
ráða einkunnargjöf. Hundar, sem ná
tilteknum lágmarksárangri, keppa síðan
innbyrðis um sæti og verðlaun.

Gæðadómur felur í sér
mat á nokkrum atriðum:
Mat á heildarútliti
Á sýningum er algengt að dómari byrji
á því að skoða alla hunda í flokknum
saman í hring, bæði standandi og
á hreyfingu. Þar fær dómari fyrstu
upplifun á heildarútliti einstakra
hunda. Heildarútlitið segir mest til um
hvort hundurinn sé dæmigerður fyrir
hundakynið og setur grunninn að dómi
um önnur sértækari atriði. Skrifleg
umsögn hefst því gjarnan á dómi
um heildarútlit, hversu dæmigerður
hundurinn er og jafnvægi í hlutföllum
hans.

Anatómískt mat, bæði í heild
og á einstökum líkamshlutum
Í dómi eru vegnir saman kostir og gallar
hundsins út frá ræktunarmarkmiði
kynsins. Þeir dómarar, sem hafa
leiðbeint okkur hér á Íslandi, hafa
allir lagt áherslu á að veita fyrst og
fremst athygli kostum hundsins en að
sjálfsögðu þarf einnig að vekja athygli á
þeim göllum sem eru afleiðing lélegrar
ræktunar og neikvæðrar þróunar
ræktunarstarfs. Dómur á þó ekki að
felast í leit að göllum og upptalningu
á þeim. Hafa skal að leiðarljósi að
hvert frávik frá ræktunarmarkmiðinu
er galli og skal metið til samræmis við
alvarleika þess, og það vegið saman
við kosti hundsins. Dómarinn hefur
svokallað „frjálst mat“ við túlkun á
samræmi ræktunarmarkmiðs og hunds
í dómi, hann gefur sitt huglæga álit.
Einu undantekningarnar frá þessari
grunnreglu eru þegar ræktunarmarkmið
tegundar setur skýrt fram að ákveðinn
galli skuli leiða til lækkaðs mats eða sé
útilokandi og eigi að leiða til 0 einkunnar.
Í slíkum tilvikum á dómari ekki val –
hann á að fylgja ræktunarmarkmiðinu.
Mat á hreyfingum
Hreyfingar hunds skulu hafa mikið
vægi í dómi. Skoðun hunds er aldrei
lokið án ítarlegs mats á hreyfingum
hans. Hreyfingar eru ekki sjálfstæður,
útlitslegur þáttur heldur tengjast þær
almennri byggingu og ástandi hundsins.
Mat á hreyfingu er þannig stór þáttur í að

Dómurinn á að endurspegla mat
dómarans á gæðum hundsins á því
augnabliki sem sýningin á hundinum
fer fram. Dómur skal fara fram með
skipulegum hætti og framkvæmdur
á samræmdan hátt. Skipulegt verklag
einfaldar verkefni dómarans og
auðveldar þess utan öllum þátttakendum
og áhorfendum að fylgjast með og skilja
hvað dómarinn er að gera.
Sýningadómari má ekki láta vitneskju
sína um ættir einstaks hunds eða
hvernig hann hefur reynst sem

Íslensku dómararnir Viktoría Jensdóttir, Sóley Halla Möller, Sóley Ragna Ragnarsdóttir og Ásta María
Guðbergsdóttir. Ljósm. Ágúst Ágústsson.
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staðfesta byggingardóm hundsins. Gæta
skal sérstaklega að almennu heilbrigði í
hreyfingum og ekki síst að hreyfingar
séu dæmigerðar fyrir tegundina. Það
þekkist að hundar með ýktar hreyfingar
fái mikinn framgang á sýningum, þrátt
fyrir að ræktunarmarkmið mæli fyrir
um annars konar hreyfingarmunstur.
Dæmigerðar hreyfingar hundakynsins
skulu alltaf vera þær eftirsóknarverðu
og þær eru ekki alltaf yfirferðarmiklar
og með kröftugri afturfótaspyrnu!
Mat á skapgerð hundsins –
hvernig er að nálgast hann
Það liggur í hlutarins eðli að mat
á skapgerð hunds getur ekki verið
ítarlegt þær fáu mínútur sem hundur
er í dómi. Þar er því lögð áhersla á að
meta skapgerðina út frá því hvernig
er að nálgast hundinn. Merki um
hræðslu eða árásargirni við nálgun
getur þannig verið óásættanleg hegðun.
Í staðli sumra tegunda er tilgreint að
þær séu „fálátar gagnvart ókunnugum“
en jafnvel slíka einstaklinga þarf að
vera hægt að nálgast og meðhöndla
þannig að dómarinn geti skoðað og
byggingadæmt þá. Mikilvægt er að hafa

í huga að hundur getur að upplagi haft
ódæmigerða skapgerð (sem er þá galli)
en þrátt fyrir það getur verið auðvelt
að nálgast og skoða hann (til dæmis
rólyndur og silalegur fox terrier).
Að loknum gæðadómi fer fram eiginleg
keppni milli þeirra hunda sem hafa
náð þeim árangri að verða gjaldgengir
í keppni um sætaröðun og verðlaun.
Sem fyrr er það hlutverk dómara að
vera sjálfstæður í starfi sínu, láta ekkert
annað hafa áhrif á niðurstöður dóms

en útlit, ástand, hegðun og sýningu
hundsins fyrir framan hann.
Góður og gegn dómari er heiðarlegur
og beitir kunnáttu sinni af sanngirni
og umhyggju fyrir hundakyninu og
áframhaldandi ræktun þess.
Dómaranáminu lýkur í raun aldrei,
það er ævistarf sem felur í sér stöðuga
þekkingarleit og viðleitni til að hafa
jákvæð áhrif á hundasamfélagið, innan
hrings sem utan.

Sóley Ragna Ragnarsdóttir dæmir griffon bruxellois á erlendri sýningu. Ljósm. Lene Østergaard Hansen.

Vinnuhundadeild HRFÍ - Sporavinna
Í síðustu greinum höfum við fjallað um hlýðnipróf og hvaða æfingar hundur
og stjórnandi þurfa að framkvæma á hverju stigi fyrir sig. Nú breytum við til og
fjöllum um sporapróf og hvað felst í þeim. Sporapróf skiptast í fjögur stig sem
eru: Spor I, II, III og Elite.
Til að byrja að spora með hund er gott að fara á námskeið hjá hundaþjálfara
eða hundaskóla sem kennir sporavinnu. Einnig þarf ákveðinn útbúnað sem
samanstendur af sporabeisli og hámark 15 metra langri línu en lágmark 10
metrar eiga að vera á milli stjórnanda og hunds. Markmið sporavinnu er að
hundurinn geti rakið spor. Hann þarf að geta unnið sjálfstætt og geta sótt eða
markerað hluti sem settir eru í sporið.
Millihlutir og endahlutur
Hlutir í sporavinnu kallast millihlutir
en hluturinn við lok sporsins kallast
endahlutur. Ekki á að nota hluti úr
málmi eða öðru efni sem heldur illa
lyktinni af þeim sem leggur sporið.
Til að hlutirnir dragi í sig lykt þess

sem leggur sporið þarf viðkomandi
að handfjatla þá meðan hann leggur
sporið. Hlutirnir eiga heldur ekki að
skera sig mikið úr umhverfi sínu hvað
lit varðar. Þegar hlutirnir eru lagðir í
spor á ekki að fela þá viljandi en heldur
ekki hafa þá of sýnilega. Hlutina á ekki
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að láta falla í sporið heldur skal leggja
þá niður. Millihlutir í spor I, II og III
eiga að vera um það bil 10-12 cm að
lengd og 2-2,5 cm á breidd. Endahlutir
í öllum stigum sporsins eru þrisvar
sinnum lengri en venjulegir hlutir eða
um 30-36 cm. Hundur má ekki skemma
eða setja tannafar í hlutina.
Staðsetning millihluta og vinkla
Í spori I, II og III má ekki leggja
millihlut nær svokölluðum vinkli en
50 metra en í Elite eru það 10 metrar.
Eftirfarandi reglur gilda um fyrsta
millihlut í eftirfarandi stigum, ekki má
vera styttra í fyrsta millihlut en 150
metrar í spori II og 100 metrar í spori
III og Elite.

Fyrsti vinkill má ekki koma fyrr en 100
metrum frá byrjunarpunkti sporsins
og venjulegt spor og krossspor má
ekki koma nær byrjunarpunkti en 60
metrum.
Hvert spor hefur tímamörk og þarf
að klára það áður en sá tími er liðinn.
Stjórnandi hunds þarf að vera kominn
með endahlut í hendurnar áður en tími
klárast.
Lengd spors
Í spor I á hundurinn að spora 300
metra langt spor sem er 35 til 45
mínútna gamalt, sporið verður að vera
lagt af öðrum en stjórnanda hundsins
sem tekur prófið.

Tímarammi sporsins er 25 mínútur og
tímataka hefst þegar hundi er hleypt að
sporinu. Í fyrri hluta sporsins, að finna
sporið, má nota skipunina „finna spor“.
Seinni hluti sporsins er sporið sjálft og
er í beinu framhaldi af hlutanum „að
finna sporið“. Dómari á að geta fylgst
með teyminu fyrstu 60 metrana og þar á
ekki að liggja neinn millihlutur. Skipanir
sem nota má í seinni hlutanum eru
„spor“ og „sækja/markera“.

Inni í sporinu eiga að vera tveir 90°
vinklar, annar eftir 1/3 af sporinu og sá
seinni eftir 2/3 af sporinu.
Sporið á einnig að innihalda þrjá hluti.
Fyrsta hlut á að leggja niður áður en
komið er að fyrsta vinkli, hlut númer tvö
á að leggja niður milli vinklanna tveggja
og að lokum á að leggja endahlutinn
niður í lok sporsins. Leyfilegt er að
nota skipanirnar „spor“ og „sækja/
markera“.
Spor II skiptist í tvo hluta; að finna spor
og sporið sjálft. Það er um 1000 metra
langt og er 60 til 80 mínútna gamalt.
Sporið er lagt af öðrum en stjórnanda
hundsins.
Í sporinu eiga að vera fimm til
sex vinklar og á sporið að liggja á
mismunandi undirlagi. Leggja skal
út fimm millihluti og einn endahlut.

Sporavinna 2: Dæmi um spor I.

Líkt og í spori II þá skiptist spor III
líka í tvo hluta, að finna sporið og
sporið sjálft.
Í fyrri hlutanum, „að finna spor“, á
sporið að liggja innan svæðis sem er
30 metrar x 30 metrar og að vera að
minnsta kosti 30 metra langt innan
svæðisins. Sporið á ekki að fara rétt
í gegn, heldur á það að vera 30 metra
langt innan svæðisins. Stjórnanda er sýnt
hvar miðjan er á annari hlið svæðisins
en hundurinn leitar að sporinu frá þeim
punkti. Hundurinn skal sjálfur finna

sporið á innan við fjórum mínútum.
Ef hundur finnur ekki sporið innan
tímans heldur hann ekki áfram í næsta
hluta sem er sporið sjálft. Leyfilegar
skipanir eru „finna spor“.
Seinni hlutinn, sem er sporið sjálft,
er beint framhald af „finna sporið“.
Sporið er um 1200 metra langt í heildina
og er 80-100 mínútna gamalt, lagt af
öðrum en eiganda hundsins. Sporið skal
innihalda sjö vinkla, þar af einn sem er
30° og skal það liggja á mismunandi
undirlagi. Leggja skal út sjö millihluti
og einn endahlut. Hámarkstími til að
klára sporið er 30 mínútur. Leyfilegar
skipanir eru „spor“, „sækja/markera“.
Það sama á við um spor Elite eins og
spor II og III. Það skiptist einnig í tvo
hluta, að finna sporið og sporið sjálft.
Útfærslan er eins og í spori III nema
„að finna spor svæðið“ er 30 metrar
x 40 metrar og hundurinn hefur þrjár
mínútur til að finna sporið. Ef hann
finnur ekki sporið fær hann ekki að
halda áfram í næsta hluta. Leyfileg
skipun er „finna spor“.
Í beinu framhaldi af hlutanum „finna
spor“ er sporið sjálft. Sporið á að vera
1500 metra langt í heildina, 100-120
mínútna gamalt og lagt af öðrum en
eiganda hundsins. Það skal innihalda
krossspor, sjö til átta vinkla og þar af
tvo 30° vinkla, níu millihluti og einn
endahlut. Sporið skal auk þess liggja á
misjöfnu undirlagi. Hámarkstími til að
klára sporið er 35 mínútur. Leyfilegar
skipanir eru „spor“, „sækja/markera“.
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Tíbet spaniel-hvolpar, prúðir í myndatöku. Ljósm. Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir.

Hvaða eiginleika þarf að tileinka
sér til að vera hundaræktandi?
Að vera hundaræktandi snýst ekki eingöngu um hunda heldur þarf ræktandinn að hafa ákveðna hæfileika
til brunns að bera. Heimur hundaræktunarinnar er afar kröfuharður og til þess að komast af innan hans eru
ýmis atriði sem þarf að tileinka sér.
Höfundur: Juha Kares
Þýðandi: Guðrún Margrét Baldursdóttir

Í fyrsta lagi þarfnast það mikillar þolinmæði að vera

ræktandi og einnig þurfa taugarnar að vera í lagi. Þolinmæðin
kemur til hjálpar þegar tík er að gjóta, gagnvart öðrum
ræktendum og gagnvart hvolpakaupendunum. Án þolinmæði
er ekki hægt að byggja upp langtíma-ræktunaráætlun og
standa við hana, þar sem kannski þarf að bíða í margar
kynslóðir eftir því að markmiðin náist.

Í öðru lagi þarf að sýna mikinn viljastyrk. Það þarf

styrk til að trúa á það sem maður er að gera og standa
með sér og sinni ræktun. Til þess að rækta hunda í langan
tíma með langtímamarkmið að leiðarljósi og jafnvel prófa
eitthvað óvenjulegt þarftu að trúa á sjálfan þig og ekki gefast
auðveldlega upp. Einnig þarftu viljastyrk til að vera leiðtoginn
í hundahópnum þínum.
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Í þriðja lagi er mikilvægt að vera auðmjúkur gagnvart

viðfangsefninu. Í hundaræktun ertu ávallt að vinna með
lifandi, viðkvæmar verur og líkur eru á því að mikið verði um
vonbrigði og tár. Til þess að takast á við þetta verkefni þarf
að sýna auðmýkt. Það þarf að gera sér grein fyrir að það eru
ótal hlutir sem við höfum enga stjórn á og það er nauðsynlegt
að læra að lifa með því og læra af því. Án auðmýktarinnar er
í raun engin von til þess að verða góður ræktandi sem sífellt
er að læra nýja hluti.

Í fjórða lagi er nauðsynlegt að sýna virðingu. Hundaræktun

gengur mikið út á að læra hefðir og sögu þinnar tegundar og
hvernig ræktunin hefur farið fram áður. Það hafa fjölmargar
hæfileikaríkar og vel upplýstar manneskjur verið í ræktuninni
á undan þér og þú þarft að sýna þeirri sögu þá virðingu sem
hún á skilið - einnig til að geta lært af þeim sem á undan
komu. Einnig þarf að sýna móður náttúru og hundunum
sjálfum virðingu.

Í fimmta lagi þarf kímnigáfan að vera til staðar. Á þeirri

leið sem þú hefur valið þér mun verða nóg af óvæntum
uppákomum, erfiðleikum og vonbrigðum. Besta leiðin
til að eiga við allt þetta er húmorinn. Það koma dagar þar
sem ekkert gengur upp; búið er að naga fínustu húsgögnin
eða spariskórnir eru í henglum og þá er ekkert annað hægt
en að hlæja. Þessi eiginleiki hjálpar einnig til við að laða að
sér rétta fólkið. Jákvætt hugarfar er mikilvægt alls staðar en
sérstaklega í hundaræktun.

Í sjötta lagi þarft þú að vera tilbúinn að deila með

öðrum annars munt þú enda sem afar einmana ræktandi.
Ræktandinn sem stendur aleinn hefur takmarkaða möguleika
í sinni ræktun í stað þess að vinna með öðrum að betri
árangri. Aðrir ræktendur og hvolpakaupendurnir þínir munu
hjálpa þér við að ná enn lengra í þinni ræktun. Hundaræktun
gengur mikið út á að gefa og þiggja. Ef þú ert ekki tilbúinn til
að deila neinu mikilvægu muntu ekki fá neitt til baka.

Í sjöunda lagi er nauðsynlegt að vera alltaf tilbúinn til

að læra eitthvað nýtt og njóta þess að afla sér þekkingar.
Hundaræktun gengur mikið út á að læra nýja hluti og
lærdómurinn er eilífðarferli. Í hundaræktun er maður
aldrei útlærður, alltaf koma fram ný atriði sem valdið geta
breytingum í þinni ræktun.

Í áttunda lagi er mikilvægt að vera trúr sjálfum sér og
því sem maður stendur fyrir. Hundarnir okkar koma alltaf
hreint og beint fram og eru hreinskilnir og bæði mönnum
og hundum er illa við loddaraskap. Þú nærð því besta út úr
hundunum þínum með því að vera þú sjálfur og þetta er
einnig leiðin til að vinna sér virðingu fólksins í kringum þig,
sem er nauðsynlegt.
Í níunda lagi er nauðsynlegt að kunna að slaka á þar sem
mikið álag getur fylgt hundaræktuninni. Að vera ræktandi
þýðir að maður þarf að vera viðbúinn svefnlausum nóttum
og mörgum erfiðum uppákomum. Það er í raun ómögulegt
að takast á við þetta til langs tíma ef maður hefur ekki
hæfileikann til að láta áhyggjur lönd og leið öðru hvoru.
Í tíunda lagi þarf hundaræktandinn að geta séð hlutina

í réttu samhengi. Eftir að hafa byrjað með miklum krafti
og tilfinningum gagnvart sínum hundum er nauðsynlegt að
þroskast sem ræktandi og geta horft á hlutina með hlutlægari
augum; finna rétta jafnvægið á milli skynsemi og tilfinninga.
Topp-ræktandinn horfir á hunda, ræktun, ræktendur, dómara
og hvolpakaupendur í rétta samhenginu. Enn mikilvægara
er að hafa þá sýn á lífið almennt; vinnuna, fjölskylduna,
heimilið og hundana. Alltaf þarf að gæta jafnvægis í afstöðu
til þessara hluta.

Í ellefta lagi er sannur ræktandi skapandi. Hann þarf að
geta veitt öðrum innblástur og hafa gott ímyndunarafl. Hann
verður að geta séð fyrir sér ræktunina sína í framtíðinni;
hvernig hvolparnir muni líta út og hvernig á að stuðla
að kraftmikilli ræktun. Ekkert af þessu er mögulegt án
ímyndunarafls og sköpunargáfu.
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Ræktandi þarf einnig að hafa þolinmæði til að taka skemmtilegar myndir af ærsafullum hvolpum! Ljósm. Sóley Ósk Sigurgeirsdóttir.

Besti hundur sýningar – 1. sæti
Papillon
Butterfly´s Kisses Rudolph The Red Nosed Reindeer
Eigandi: Guðbjörn Karl Ólafsson
Ræktandi: Jóna K. Herbertsdóttir

Alþjóðleg sýning HRFÍ
8.-9. nóvember

Alþjóðleg sýning HRFÍ fór fram helgina 8.-9. nóvember í reiðhöllinni í
Víðidal. Tæplega 750 hundar af 83 tegundum voru skráðir til leiks. Þar að
auki kepptu 23 ungmenni í yngi og eldri flokki ungra sýnenda. Dómarar
að þessu sinni voru: Espen Engh frá Noregi, Ann-Christin Johansson frá
Svíþjóð, Carsten Birk, Charlotte Høier og Marianne Baden frá Danmörku
ásamt Günther Ehrenreich frá Austurríki.

sem hún dæmdi sjálf. Papillon sagði
hún vera á við það besta sem gerðist í
heiminum í dag og einnig var hún mjög
hrifin af afghan hound hundunum sem
voru skráðir hjá henni. Þar voru að
minnsta kosti þrír til fjórir af frábærum
gæðum.

Höfundar: Auður Sif Sigurgeirsdóttir
og Guðrún Margrét Baldursdóttir
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson

Sheltie vonbrigði

Konur áberandi
Charlotte Høier frá Danmörku hafði
aldrei komið til Íslands áður. Hún
kvaðst ekki hafa búist við sýningu í
svona háum gæðaflokki og var mjög
hrifin af öllum duglegu konunum
sem hefðu greinilega borið hitann og
þungann af sýningunni. Hún sagði
greinilegt að hundasportið væri ung

grein hérlendis og mikið af ungu fólki
kæmi að sýningunni sem væri mjög
gott og vissi á gott fyrir framtíðina.
„Það er mjög gott að sjá að nýju
sýningadómararnir ykkar eru í yngri
kantinum. Það tekur tíma að afla sér
þekkingar og reynslu og eftir 15-20 ár
verða þeir toppdómarar!“

Gæðin komu á óvart
Charlotte sagðist hafa orðið hissa yfir
gæðunum í sumum tegundum og hefði
hún ekki einungis tekið eftir tegundum
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Shetland
sheepdog
olli
henni
vonbrigðum og sagði hún mikilvægt að
huga vel að ræktunarstofninum þegar
lagt væri upp með nýjar tegundir. Ef
illa tækist til gæti verið nauðsynlegt að
byrja alveg upp á nýtt. Rough collie er
hennar eigin tegund og sagði hún að
nokkrir collie-hundar hefðu verið af
góðri tegundargerð, með góð höfuð og
útlínur. Australian sheperd-hundarnir
voru svipaðir því sem hún hefur séð
annarsstaðar. „Vandamálið alls staðar

er að breytileikinn í tegundargerðinni er svo mikill að oft er erfitt
að sjá samræmi innan tegundarinnar. Ræktendur þurfa að gæta þess
að hundarnir verði ekki of stuttfættir. Þetta er galli sem er að verða
meira áberandi í mörgum tegundum.“ Charlotte var sérstaklega hrifin
af öldungstíkinni sem var með afar fallegar hreyfingar.

Íslenski fjárhundurinn
Charlotte sagðist hafa hlakkað sérstaklega til að dæma íslenska
fjárhundinn en það hefði ekki verið auðvelt þar sem þeir væru af
svo mismunandi tegundargerð. Henni fannst áberandi hve stuttfættir
margir hundarnir voru sem er galli að hennar mati. „Ég var mjög
ánægð með þá hunda sem voru í úrslitum hjá mér. Besti hundur og
tík eru frábærir fulltrúar tegundarinnar.“

Úrslit sýningar
Charlotte dæmdi tegundahópa 1 og 10. Welsh corgi pembroke
hundurinn í fyrsta sæti í tegundahópi 1 fannst henni af góðri
tegundargerð með góða topplínu og fallegar hreyfingar og einnig var
hún mjög hrifin af afghan hundinum sem sigraði tegundahóp 10.

Besti hundur sýningar – 2. sæti
Welsh corgi pembroke
C.I.B. ISCh RW-13 ISW-13 RW-14
Ryslip Celtic Tiger at Craigycor
Eigandi: Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir
Ræktandi: Mrs. Caty Elizabeth Cartlidge

Aðspurð um besta hund sýningar fannst henni enginn vafi leika á því
að papillon-hundurinn hefði átt fyrsta sætið fyllilega skilið og einnig
fannst henni welsh corgi pembroke í öðru sæti og labradorinn í fjórða
sæti eftirtektarverðir. Einnig nefndi hún siberian husky sem ekki varð
í verðlaunasæti.
Að lokum var Charlotte spurð hvort hún hefði einhver ráð og
ítrekaði hún að vanda þyrfti valið á ræktunardýrum sem flutt væru
inn til landsins því annars gæti illa farið fyrir tegundinni. Einnig vildi
hún benda ungu dómurunum á að vera duglegir að ferðast til annarra
landa á sýningar því það væri eina leiðin til að sjá bestu einstaklinga
tegundanna í heiminum sem væri nauðsynlegt til að hafa rétta
samanburðinn.

Ánægður með cavalier
Günther Ehrenreich frá Austurríki hefur aldrei komið til Íslands áður.
Honum fannst sýningin mjög vel skipulögð og sýningarstaðurinn
góður þrátt fyrir svolítinn kulda sem auðvelt hefði verið að klæða af
sér.

Besti hundur sýningar – 3. sæti
Silky terrier
Dotty´s Favorite Paradise Passion Nói
Eigandi: Elísabet Kristjánsdóttir
Ræktandi: Kristmundur Axel Kristmundsson

Hann var mjög ánægður með cavalier king charles spaniel-hundana
sem hann dæmdi og besti rakki og tík voru sérstaklega falleg. „Mig
langar þó að benda ræktendum á að margir hundanna voru með
of litlar tennur og neðri kjálka sem er slæmur galli.“ Besti hundur
tegundar í whippet var ungliði sem hann var hrifinn af. Hann dæmdi
schnauzer og sagði gæðin í svörtum dvergschnauzer frábær. „Ég
var samt ekkert sérlega ánægður með snyrtinguna á hundunum og
langaði oft að taka upp skærin!“

Tegundahópur 9 sterkur
Günther dæmdi tegundahóp 9 og setti þar í fyrsta sæti papillon sem
síðar varð besti hundur sýningar. „Þessi hundur er af einstökum
gæðum og ég var mjög ánægður þegar hann vann sýninguna.“
Hann var ánægður með tegundahóp 9 í heild sinni og sagði að hinir
dómararnir hefðu verið sér sammála um það. Síðhærður chihuahua í

Besti hundur sýningar – 4. sæti
Labrador retriever
ISShCh Hólabergs Famous Sport
Eigandi: Vignir Björnsson
Ræktandi: Elsa Hlín Magnúsdóttir
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öðru sæti væri einstakur fulltrúi sinnar tegundar og ótrúlegt að hún væri 12 ára
gömul! Silky terrier-hundurinn sem varð í fyrsta sæti í tegundahópi 3 og þriðji
besti hundur sýningar var af miklum gæðum, með frábæra topplínu, hreyfingar
og fallegt höfuð þótt feldurinn hefði mátt vera betri. „Allir uppáhaldshundarnir
mínir í úrslitum sýningar voru valdir í verðlaunasæti þannig að ég var mjög
ánægður!“

Almenn gæði schäfer og siberian husky

Besti öldungur sýningar 1. sæti
Schäfer (snöggh.)
C.I.B. ISCh Easy von Santamar
Eigandi: Arna Rúnarsdóttir
Ræktandi: Marc Van Hout

Marianne Baden frá Danmörku hefur aldrei dæmt á Íslandi áður. Hún kvaðst
hafa verið hissa á gæðunum í flestum tegundum á sýningunni. Hún dæmdi
schäfer og sagðist hafa verið ánægð með þá í heild; hreyfingar og byggingu
en höfuð hefðu mátt vera betri í mörgum tilfellum. Siberian husky var einnig
af miklum gæðum hér og það væri langt síðan hún hefði séð svo marga góða
husky-hunda á einum stað. Hún ræktar chow chow og var nokkuð ánægð með
þá. „Ég hefði gjarnan viljað sjá þá stærri. Litarhaft, skap og hreyfingar voru þó
í góðu lagi.“
Marianne dæmdi tegundahóp 5 og sagðist hafa verið ánægð með hundana í heild
þó að gæði samoyed mættu vera meiri. Husky var mjög góður, eins og áður
sagði, og einnig besti hundur tegundar í alaskan malamute.

Fallegir hundar í úrslitum
Marianne fannst papillon-hundurinn eiga fyllilega skilið að verða besti hundur
sýningar, hann hefði staðið upp úr strax sem sigurvegari í tegundahópi 9. Hún
var annars ánægð með sætaröðunina að öðru leyti og minntist sérstaklega á að
welsh corgi pembroke-hundurinn væri mjög fallegur sem og siberian husky en
á þessu stigi væri samkeppnin svo mikil að hún hefði ekki getað verið ósátt þótt
hann hefði ekki fengið sæti.
Tegundahópur 2 – 1. sæti
Dobermann
MACCh MNECh BLCh SMCh
Playboy Again Altobello
Eigandi: Björgvin Unnar Ólafsson
Ræktandi: Malbasa Dejan

Þegar Marianne var spurð um einhver ráð minntist hún sérstaklega á hversu
mikilvægt væri að fá góða einstaklinga hingað til lands í ræktun og hún kvaðst
ekki skilja erlenda ræktendur sem sendu hingað hunda sem greinilega væru ekki
nógu góðir - betra væri að sleppa því. „Mér fannst líka gaman að sjá allt unga
fólkið á sýningunni, þar liggur framtíðin!“

Skipulag sýningar og frábært starfsfólk
Ann Christin Johansson frá Svíþjóð var mjög ánægð með skipulag sýningarinnar.
Einnig nefndi hún að hér væri mjög gott fólk sem sæi til þess að dómurum og
sýnendum liði vel.
Ann var nokkuð sátt með chihuahua í heild en hefði þó viljað sjá marga þeirra
með betri höfuð. Bestu hundar tegundar í coton de tuléar og dachshound voru
fallegir að hennar mati.

Heildargæði labrador mikil

Tegundahópur 4/6 – 1. sæti
Dachshund (miniature, snöggh.)
RW-14 ISShCh ISW-13 RW-13 Sundsdal´s Wee
Kind Of Magic
Eigendur: Arinbjörn Friðriksson & Margrét
Andrésdóttir
Ræktendur: Gitte, Juul & Kent Sundsdal

Labrador retriever voru fjölmennir á sýningunni og kom það í hlut Ann að
dæma þá. „Ég var mjög ánægð með heildargæði hundanna. Þeir gulu voru þó
betri yfir heildina. Það sem ég get sett út á er að sumir voru með flatar tær (e.
flat feet) og of dökk augu að mínu mati.“ Hún var mjög hrifin af bestu hundum
tegundar í enskum springer spaniel, nova scotia duck tolling retriever og flatcoated retriever. „Í Svíþjóð eru fjölmargir virkilega fallegir flat-coated retrieverar
en þessi tík gæti alveg orðið sænskur meistari.“

Fallegur veiðihundur!
Ann valdi labrador sem sigurvegara tegundahóps 8 en hann varð svo í 4. sæti
í úrslitum um besta hund sýningar. „Mér fannst mjög ánægjulegt að sjá hann í

verðlaunasæti. Ég frétti svo að þessi tiltekni hundur væri góður veiðihundur og
það finnst mér frábært! Það er alltaf gaman að sjá fallega hunda gera það sem
þeir voru ræktaðir til.“

Fallegir öldungar
Í fyrsta sæti í úrslitum um besta öldung sýningar valdi Ann schäfer-tík sem hún
var mjög hrifin af. Í 2. sæti var border terrier, 3. australian shepherd og í því 4.
chihuahua. „Chihuahua-tíkin í 4. sæti, sem er 12 ára, varð besti hundur tegundar
hjá mér og er virkilega falleg. Hún varð einnig í 2. sæti í tegundahópi 9. Þetta
er frábær árangur hjá svo gamalli tík. Í dag var hún orðin þreytt sem sást í
úrslitunum.“
Að lokum sagðist Ann hafa átt ánægjulegan tíma á Íslandi og þakkaði HRFÍ
kærlega fyrir boðið.

Frábærir, kurteisir sýnendur
Carsten Birk frá Danmörku var mjög ánægður með sýninguna í heild. „Hér
voru fjölmargir frábærir sýnendur. Allir sýnendur voru kurteisir og sýndu
íþróttamannslega framkomu. Enginn kvartaði og allir tóku dómum mínum vel.“

Tegundahópur 5 – 1. sæti
Siberian husky
Mountain Ice Eyjafjallajökull
Eigendur: Viktoría Lýðsdóttir & Lýður Pétursson
Ræktandi: Þóra Margrét Guðmundsdóttir Bech

Heppinn að fá að dæma papillon
Ósjaldan hafa dómarar talað um gæði papillon hér á Íslandi og var mat Carsten
engin undantekning. „Mér finnst ég heppinn að hafa fengið að dæma þessa
tegund. Besti hundur tegundar var framúrskarandi ungur hundur sem endaði
sem besti hundur sýningar!“
Carsten var sáttur með heildargæði í boxer og var einnig hrifinn af besta hundi
tegundar í dobermann. Hann er þekktur ræktandi stóra dana en tveir voru
skráðir á sýninguna. „Ég fékk tvo inn í hringinn til mín, ungan rakka og unga
tík. Rakkinn hreyfði sig ágætlega en því miður var höfuðið ekki dæmigert fyrir
tegundina. Tíkin hreyfði sig vel og var með góðan frampart. Eyrun á henni voru
þó heldur mjúk.“

Framúrskarandi boxerhvolpur

Tegundahópur 7 – 1. sæti
Írskur setter
RW-14 C.I.E. RW-13 ISShCh Eðal Ilmur
Eigendur/ræktendur: Elín Gestsdóttir &
Hreiðar Karlsson

Hann dæmdi úrslit um besta ræktunarhóp dagsins á laugardegi en þar var hópur
griffon bruxellois hlutskarpastur. „Gæði hópanna voru ansi misjöfn en griffonhópurinn var mjög góður að mínu mati.“ Besta ungviði dagsins var boxer-tík
sem að mati Carsten var framúrskarandi. „Virkilega falleg tík með fallegt höfuð
og sterkan undirkjálka sem er svo mikilvægt í tegundinni. Hún var stutt og með
sterka topplínu.“

Tegundahópur 2
Í tegundahópi 2 sigraði dobermann-hundur sem hreyfði sig mjög vel að sögn
Carsten. Í 2. sæti varð st. bernharðshundur sem var með góðar og heilbrigðar
hreyfingar en hefði mátt vera með betra höfuð og lengri fætur. Í 3. sæti var
fallegur svartur dvergschnauzer af góðri stærð og í réttum hlutföllum. Í 4. sæti
varð boxer-tík sem var í góðum hlutföllum að mati Carsten.
Hann var mjög sáttur með úrslit um besta hund sýningar en þar sigraði, eins og
áður sagði, ungi papillon-hundurinn sem hann dæmdi. Hann var einnig mjög
hrifinn af hinum hundunum sem urðu í verðlaunasætum.
Að lokum vildi Carsten þakka fyrir sig og hvatti okkur til að halda áfram því
góða starfi sem unnið væri hér á landi. „Hér er frábært andrúmsloft og þið eruð
heppin að unga fólkið er áhugasamt. Hér eru fjölmargir frábærir sýnendur. Það
eina neikvæða er einangrunin sem hamlar ykkur en almennt standið þið ykkur
mjög vel.“

Tegundahópur 10 – 1. sæti
Afghan hound
RW-14 C.I.B. ISCh Alphaville´s Stand By Me
Eigandi: Sunníva Hrund Snorradóttir
Ræktendur: Yvonne Ljungkvist & Tommy
Karlsson

Unga fólkið ástæða til bjartsýni
Espen Engh frá Noregi var, líkt og samdómarar sínir, mjög ánægður með
skipulag sýningarinnar. Hann tók sérstaklega eftir unga fólkinu. „Það er svo
sannarlega ástæða fyrir ykkur að vera bjartsýn. Unga fólkið er áberandi, bæði
sem sýnendur og svo er margt ungt fólk að mennta sig sem dómarar.“ Espen
sagði að í sumum tegundum væri genapollurinn ekki nægilega góður og það
sæist vel. „Það er dýrt fyrir ykkur að flytja inn nýtt blóð og þar af leiðandi er
þetta erfitt. Þrátt fyrir það eru sumar tegundir þó í góðum málum.“
Besta ungviði laugardags
Vorsteh (snöggh.)
Veiðimela Karri
Eigandi/ræktandi: Pétur Alan Guðmundsson

Framúrskarandi petit brabancon
Espen er þekktur greyhound-ræktandi en hefur einnig ræktað griffon-hunda í
nokkur ár. „Ég dæmdi framúrskarandi petit brabancon og verð að segja að ég
hef sjaldan séð jafnfallegan hund af þeirri tegund.“ Griffon bruxellois voru
góðir yfir heildina en hann hefði þó viljað sjá betri höfuð sem er oft erfitt að
rækta í tegundinni.

Heildargæði tíbet spaniel góð
Espen dæmdi tíbet spaniel-hunda sem voru af góðum heildargæðum. „Þeir
voru almennt fallegir en mjög misjafnir. Mér fannst eins og genapollurinn væri
nokkuð fjölbreyttur í tegundinni sem er jákvætt. Sumir voru með kosti sem aðra
vantaði og öfugt. Ég gaf þó nokkur meistaraefni í tegundinni þannig að yfir
heildina kom hún vel út.“ Hann kvaðst þó ekki nógu hrifinn af hvolpunum sem
voru sýndir sem voru of stuttfættir að hans mati.
Besti hvolpur laugardags
Schäfer (snöggh.)
Kolgrímu Impossible
Eigandi: Lísa María Karlsdóttir
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

Tegundahópur 7 aðeins í meðallagi
Tegundahópur 7 náði ekki að heilla Espen og fannst honum tegundirnar aðeins
í meðallagi, líkt og í Noregi. „Írskur setter var besta tegundin í hópnum og þar
gaf ég eina cacib-stigið sem ég gaf í tegundahópnum.“ Sá sem heillaði hann þó
mest í tegundahópi 7 var vorsteh-hvolpur sem var valinn besti hvolpur dagsins.

Ekki sáttur við heildargæði golden retriever

Besta ungviði sunnudags
Boxer
Hagalíns One Reason
Eigandi/ræktandi: Unnur Huld Hagalín

Ensku cocker spaniel-hundarnir voru nokkuð góðir að hans mati. „Það var samt
alltaf eitthvað sem vantaði upp á, eitthvað meira sem mig langaði að sjá. Ég gaf
nokkur meistaraefni í tegundinni.“ Espen var alls ekki sáttur með almenn gæði
golden en var þó mjög hrifinn af besta hundi og bestu tík tegundar. „Einhverjir
voru háfættir með lélegan brjóstkassa, sumir voru með allt of háa skottstöðu
og báru skottið hátt og yfir bakið. Aðra vantaði dæmigerða skapgerð fyrir
tegundina og svo mætti lengi telja. Besti rakki var þó framúrskarandi golden
retriever og tíkin var líka mjög falleg.“ Hann var einnig ánægður með tvær tíkur
úr meistaraflokki en aðeins tveir rakkar voru af ásættanlegum gæðum að hans
mati.

Fallegir silky terrier-hundar
Espen dæmdi tvo mjög fallega unga silky terrier-hunda sem urðu besti hundur
tegundar og besta tík tegundar en sá fyrrnefndi endaði í 3. sæti um besta hund
sýningar! „Ég var mjög hrifinn af þessum tveimur hundum og líka hvolpnum
sem varð besti hvolpur tegundar. Þessi ungi rakki, sem varð þriðji besti hundur
sýningar, náði að heilla mig mikið. Skapgerðin, byggingin og hreyfingarnar!“
Silky terrier-rakkinn og golden retriever-rakkinn voru bestu hundarnir sem
hann dæmdi seinni dag sýningarinnar.

Besti hvolpur sunnudags
Enskur cocker spaniel
Hólabergs Rökkvi
Eigandi: Hjördís Braga Sigurðardóttir
Ræktandi: Elsa Hlín Magnúsdóttir

Gæðin voru misjöfn í border terrier en Espen var þó ánægður með besta hund
og bestu tík tegundar. Einnig var hann hrifinn af petit basset griffon vendén
sem varð í 2. sæti í tegundahópi 4/6. Espen vildi lítið tjá sig um yorkshire terrier

en nefndi að í þeirri tegund væri ef til vill best að byrja alveg upp á nýtt í ræktun.
Espen hlotnaðist sá heiður að fá að dæma úrslit um besta hund sýningar. „Ég
hef verið mjög heppinn undanfarið og fengið að dæma úrslit um besta hund
sýningar nokkuð oft. Það er svo skemmtilegt því þar eru saman komnir fallegustu
hundarnir. Auðvitað getur þó stundum verið erfitt að sitja og horfa á úrslit
tegundahópanna þar sem einhverjir uppáhaldshundar sigra ekki tegundahópinn
og ég get alveg viðurkennt að það gerðist hér.“ Hann var mjög sáttur með gæði
hundanna og þá sérstaklega þeirra sem urðu í verðlaunasætum. „Ungi papillonhundurinn stóð upp úr og eins welsh corgi pembroke. Fyrrnefndur silky terrier
heillaði mig einnig mikið. Yfir heildina var ég mjög ánægður.“

Besti ræktunarhópur laugardags
Griffon bruxellois
Halastjörnu-ræktun
Ræktandi: Brynja Tomer

Hæfileikaríkir ungir sýnendur
Espen dæmdi keppni ungra sýnenda, bæði í yngri og eldri flokki, og var mjög
hrifinn af ungu sýnendunum okkar. Í yngri flokki var ung stúlka sem skaraði
fram úr að hans mati en hún sýndi silky terrier. „Hún hreyfði hundinn á réttum
hraða og var í góðu sambandi við hann.“ Hann sagði að sumir sýnendur þyrftu
að mynda betra samband við hundana og aðrir þyrftu að fylgjast betur með
dómaranum. „Auðvitað á hundurinn alltaf að vera númer eitt en sýnendur verða
þó alltaf að fylgjast með dómaranum og vera tilbúnir með hundana uppstillta á
réttum tíma.“ Það sem kom honum ánægjulega á óvart var að enginn sýnandi
var að sýna sjálfan sig, allir einbeittu sér að því að sýna hundana.
Í eldri flokki voru heildargæðin mikil að hans mati en þó tvær stúlkur sem stóðu
upp úr. „Ég átti í miklum erfiðleikum með að velja á milli þeirra. Þær voru báðar
svo hæfileikaríkar, með frábært samband við hundana og fallegan stíl.“ Hann
sagði mikilvægt að sýnendur væru alltaf á tánum og fylgdust með því sem væri
að gerast inni í hringnum.

Besti afkvæmahópur laugardags
Chihuahua (síðh.)
ISCh Perlu-Hvamma Glói og afkvæmi

Mikilvægt að mynda sambönd
Aðspurður um ráð okkur til handa sagði hann okkur að ferðast á sýningar
erlendis, horfa á tegundirnar á stórum sýningum, lesa bækur og greinar og hitta
góða ræktendur og mynda sambönd við þá. „Það er svo mikilvægt að mynda
persónuleg sambönd við ræktendur ef ætlunin er að fá topp-eintak af hundi.
Þá er ég ekki að tala um Facebook-sambönd. Þið þurfið að vera alveg viss um
að þið fáið góð eintök þegar þið takið ákvörðun um að flytja inn. Með því
að mynda sterk og góð tengsl við góða ræktendur eru mun meiri líkur á að
viðkomandi vilji senda góða hunda hingað.“ Hann sagði að mikilvægt væri að
muna að hundaheimurinn væri ekki einungis „hér og nú“. Ræktendur ættu að
hugsa um framtíðina og einnig gefa fortíðinni gaum með því að þekkja þróun
og sögu tegundarinnar.

Besti ræktunarhópur sunnudags
Dvergschnauzer (svartur/silfur)
Helguhlíðar-ræktun
Margrét Kjartansdóttir

Besti afkvæmahópur sunnudags
Risaschnauzer (svartur)
C.I.E. RW-13 ISCh Mir-Jan´s Campary og
afkvæmi

Ungir sýnendur (eldri flokkur) – 1. sæti
Helga Þöll Guðjónsdóttir með vorsteh

Ungir sýnendur (yngri flokkur) – 1. sæti
Elena Mist Theodórsdóttir með silky terrier

Nýir dómarar HRFÍ
Stjórn HRFÍ hefur staðfest umsögn sýningadómaranefndar DKK og
HRFÍ um sýningadómararéttindi Herdísar Hallmarsdóttur og
Lilju Dóru Halldórsdóttur.

Herdís hefur
réttindi til að dæma
íslenskan fjárhund,
australian shepherd,
labrador retriever,
golden retriever og
enskan cocker spaniel.

Lilja Dóra hefur
réttindi til að dæma
íslenskan fjárhund,
australian shepherd,
collie rough, collie smooth,
shetland sheepdog og
labrador retriever.

Einnig staðfesti stjórn
HRFÍ nýjan veiðidómara,
Kjartan Inga Lorange.
Hann hefur réttindi til
að dæma veiðipróf fyrir
Retrieverhunda.

Stjórn HRFÍ óskar þeim til hamingju og velfarnaðar í starfi.
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Stigahæstu hundar ársins 2014

Stigahæsti hundur ársins
Welsh corgi pembroke
C.I.B. ISCh RW-13 ISW-13 RW-14
Ryslip Celtic Tiger at Craigycor
Eigandi: Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir
Ræktandi: Mrs. Caty Elizabeth Cartlidge

Stigahæsti öldungur ársins
Chihuahua (síðh.)
RW-13 C.I.B. ISCh Himna Sól
Eigandi/ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Stigahæstu ungu sýnendur ársins 2014

Stigahæsti ungi sýnandi ársins (eldri flokkur)
Helga Þöll Guðjónsdóttir

Stigahæsti ungi sýnandi ársins (yngri flokkur)
Agatha Elín Steinþórsdóttir
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Nýir meistarar

Alþjóðlegir meistarar
(C.I.B.)

Cavalier king charles
spaniel
C.I.B. ISCh Ljúflings Dýri
Eigandi/ræktandi: María Tómasdóttir

Siberian husky
C.I.B. ISCh Múla Hríma
Eigendur: Olga Rannveig Bragadóttir
& Haraldur K. Hilmarsson
Ræktandi: Steindór V. Sigurjónsson

Cavalier king charles
spaniel
C.I.B. ISCh Sandasels Kvika
Eigandi/ræktandi:
Kolbrún Þórlindsdóttir

Shih tzu
C.I.B. ISCh RW-13 Perluskins
Everyone´s Fantasy
Eigandi: Anja Björg Kristinsdóttir
Ræktandi: Guðrún Jóhannsdóttir

Tíbet spaniel
RW-14 RW-13 C.I.B. ISCh
Tíbráar Tinda Pink Lotus
Eigandi/ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Langhundur síðhærður
C.I.E. ISShCh RW-14
Luna Caprese Immagine Allo Speccio
Eigandi: Hallveig Karlsdóttir
Ræktandi: Lamarca Francesco

Boston terrier
ISCh Bit of Ice Blaze of Glory
Eigandi: Ingibjörg G. Marísdóttir
Ræktandi: Sandra Dögg Friðriksdóttir

Íslenskir meistarar (ISCh)

Saluki
RW-14 C.I.B. ISCh Chisobee Jared
Eigendur: Þorsteinn Thorsteinson,
Vicky-Ann Tompkins & Sylvia Pass
Ræktandi: Martine Smithson
Alþjóðlegir
sýningarmeistarar (C.I.E.)

Írskur setter
C.I.E. ISShCh Gwendariff Rock Krystal
Eigendur:
Hreiðar Karlsson & Elín Gestsdóttir
Ræktandi: Miss D. Stewart-Ritchie

Tíbet spaniel
ISCh Tíbráar Tinda Red Snap Dragon
Eigandi/ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Enskur setter
ISCh Vallholts Gríma
Eigandi: Hrafn Jóhannesson
Ræktandi: Arnar Guðmundsson

Cavalier king charles spaniel
ISCh Bjargar Kaldi
Eigandi: Guðrún Birna Jörgensen
Ræktandi: Ásta Björg Guðjónsdóttir

Papillon
ISCh Butterfly’s Kisses Chiquitita
Eigandi/ræktandi:
Jóna Karlotta Herbertsdóttir

Chow chow
ISCh Dropasteins Cara Mia
Eigandi: Hanna Karlsdóttir
Ræktendur: Tryggvi Erlingsson /
Ingibjörg Svana Runólfsdóttir
Írskur setter
C.I.E. ISShCh RW-13 RW-14 Eðal-Ilmur
Eigendur/ræktendur:
Hreiðar Karlsson & Elín Gestsdóttir
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Saluki
ISCh USACh
Silvershadow’s Desert Gold Elessar
Eigendur: Þorsteinn Thorsteinson,
William T. Flynn & L. Sue Rooney Flynn
Ræktendur: William T. Flynn & L. Sue
Rooney Flynn, Ingrid Christensen &
Francis S. Broadway

Chihuahua
ISCh Hrímnis Halló Kisa
Eigandi/ræktandi:
Klara Á. Símonardóttir

Cavalier king charles spaniel
ISCh Ljúflings Hetja
Eigandi/ræktandi: María Tómasdóttir

Border collie
ISCh Miðdals-Smala Blóma Rós
Eigandi/ræktandi:
Svanborg Magnúsdóttir

Chihuahua
ISCh RW-13 Stekkur Edward Zidane
Eigandi/ræktandi:
Anna Jóna Halldórsdóttir

Australian shepherd
ISCh RW-14 Thornapple Seduction
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir
Ræktandi: Ellen S Brandenburg

Enskur setter
ISFtCh Háfjalla Parma
Eigandi: Kristinn Einarsson
Ræktandi: Hrafn Jóhannesson

Labrador retriever
OB-1 Stekkjarhvamms Garpur
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Arnar Baxter

Australian shepherd
ISCh Víkur American Beauty
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir
Ræktandi: Ólafur Örn Ólafsson

Australian shepherd
ISCh Víkur Bob Marley
Eigendur: Ólafur Örn Ólafsson,
Maríanna Gunnarsdóttir &
Theodóra Róbertsdóttir
Ræktandi: Ólafur Örn Ólafsson

Border collie
ISCh RW-14 Heimsenda Hugbrún HIT
Eigandi: Guðrún Ása Sigurðardóttir
Ræktendur: Lára Birgisdóttir &
Björn Ólafsson

Australian shepherd
ISCh Sólseturs Sunnu Sindri
Eigandi: Magnús Orri Schram
Ræktandi: Kristín H. Friðriksdóttir

Risaschnauzer
ISCh RW-14 Heljuheims Fenrir
Eigandi: Anna Gréta Sveinsdóttir
Ræktandi: Ragnhildur Gísladóttir

Afghan hound
ISCh Glitnir Vestri
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Labrador retriever
ISFtCh Kolkuós Míla
Eigandi: Ævar Valgeirsson
Ræktandi: Sigurmon Marvin Hreinsson

Flat-coated retriever
OB-1 Tara
Eigandi: Gunnhildur Jakobsdóttir
Ræktandi: Jón Þormar Pálsson

Nýr íslenskur
sporameistari (ISTrCh)

Schäfer snögghærður
ISTrCh Ice Tindra Aragon
Eigandi/ræktandi:
Kristjana Bergsteinsdóttir
Nýir hlýðnimeistarar
(OB-1)

Golden retriever
OB-1 Great North Golden Mount Denali
Eigandi: Sandra Einarsdóttir
Ræktandi: Steinunn Guðjónsdóttir
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Nýir meistarar

Nýir veiðimeistarar
(ISFtCh)

Bronsmerkjapróf í hundafimi
Höfundur: Rúnar Tryggvason
Ljósmyndir: www.hundafimi.is
Á þessu ári var tekið upp á þeirri nýbreytni að bjóða upp á
bronspróf í hundafimi. Hlaupin er braut með öllum helstu
tækjum sem eru í hundafimi. Keppandi sem lýkur bronsprófi
fær verðlaunapening og þátttökurétt í æfingatímum
deildarinnar sem eru í hverri viku. Þetta er kjörið tækifæri
fyrir fólk, sem hefur verið að æfa sig sjálft eða mætt á
hundafiminámskeið hjá öðrum en hundaskóla HRFÍ, en
langar samt sem áður að halda áfram í hundafimi og þá
sérstaklega að vera innan um aðra hunda og fólk sem stundar
íþróttina reglulega.
Bronsprófið er haldið af Íþróttadeild HRFÍ og dómarar eru
annað hvort viðurkenndir dómarar HRFÍ eða aðilar innan
deildarinnar sem hafa áhuga á að gerast hundafimidómarar
í framtíðinni.
Bronsmerkjapróf eru opin öllum hundum, þar með talið
blendingum og eineistungum sem náð hafa 1 árs aldri.
Lóðatíkur mega taka þátt í bronsmerkjaprófi en þurfa að vera
síðastar í röðinni og mega ekki koma inn á prófsvæðið fyrr
en allir hafa lokið prófi.
Til að ná bronsmerki í hundafimi þarf hundur að geta klárað
braut og sýnt fram á að hann sé undir nógu mikilli stjórn til
að hann hlaupi ekki út fyrir brautina eða sýni annars konar
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óæskilega hegðun. Hundur skal í öllu prófinu vera án taums
og ólar eins og í venjulegri keppni. Stjórnandinn má ekki hafa
neitt í höndunum á meðan á prófi stendur en má með orðum
og gjörðum hvetja hundinn í gegnum brautina.
Hlaupin er braut með minnst 15 tækjum þar sem flest tæki
koma fram og einungis má nota hopp oftar en einu sinni.
Tækin, sem oftast eru í brautinni, eru hoppin, dekkið, brúin,
vegasaltið, vefið, A-ið, borð og langstökk. Brautin er lögð á
venjubundin hátt en höfð einföld og með góðu flæði.
Einnig er vert að minnast á að hægt er að hlaupa hoppbraut
í hefðbundnum keppnum þar sem eingöngu er farið í
hopptækin, dekk, göng, poka og vef. Það er fín byrjun
fyrir fólk sem er ekki búið að prófa snertitækin sem eru í
hundafimi. Að ljúka hoppbraut veitir þó ekki aðgang að
æfingatímum deildarinnar en getur gefið keppendum góða
hugmynd um hvar þeir eru staddir í þjálfun og er góður
byrjunarreitur fyrir þá sem þjálfa heima.
Þeir sem vilja kynna sér þetta nánar geta kíkt á heimasíðu
Íþróttadeildar HRFÍ á www.hundafimi.is. Þar er hægt að
finna tilkynningar um komandi próf og keppnir. Einnig er
hægt að skoða reglur í hunadafimi fyrir keppnir og bronspróf.
Eins er hægt að hafa samband við deildina með tölvupósti á
hundafimi@hotmail.com.

ISFtCh Kolkuós Míla eftir vel heppnaðan veiðitúr. Myndin er tekin í Borgarfirði.

Yngsti hundur á landinu til að fá titilinn

„Íslenskur veiðimeistari“ (ISFtCh)

Höfundur: Ævar Valgeirsson
Kolkuós Míla (IS16831/12) er fædd
7. desember 2011 og er úr Kolkuósræktun Sigurmons og Diddu á
Akranesi. Það kom ekkert annað til
greina en að leita til þeirra þar sem
við áttum tík frá þeim, Kolkuós Töru
Líf, sem var frábær fjölskyldu-og
veiðihundur.
Þegar við mættum á Akranes, í janúar
2011 til að velja hvolp, reyndist okkur
valið erfitt. Þeir voru allir jafnsætir
og bræddu okkur strax með fallegu
augunum sínum. Að lokum ákváðum
við að velja þá tík sem var sú eina sem
hafði komist upp úr hvolpakassanum
aftur og aftur. Með það í huga töldum
við okkur vera að velja tík sem hafði
mikinn vinnuvilja. Sigurmon hafði
sérstaklega merkt þessa tík því hann
hafði áhuga á að fylgjast með henni í
framtíðinni.
Þegar Míla kom á heimilið okkar í
byrjun febrúar 2011 tók Tara Líf á móti
henni með opnum örmum enda mjög

geðgóður hundur. Mömmuleikurinn
hófst strax frá fyrsta degi og stóð þar
til yfir lauk hjá Töru Líf í október
2013, en hún var þá á 13. aldursári.
Hvolpalífið var ósköp venjulegt hjá
Mílu og lærði hún grunnskipanir
mjög fljótt, til dæmis sestu, kyrr og
fleiri. Um haustið 2012 byrjuðum við
á veiðinámskeiði hjá ræktendunum,
Sigurmoni og Diddu. Við fórum á
þrjú góð námskeið með þeim og þar
kynntist ég frábærum félögum, flestum
úr sama goti og Míla. Við höldum
hópinn enn þann dag í dag og þjálfum
1-2 sinnum í viku allan veturinn undir
nafninu „Meistaradeildin“.
Fyrsta veiðiprófið, sem Míla tók
þátt í, var haldið á Tjarnhólum í maí
2013. Þar landaði Míla sinni fyrstu 1.
einkunn. Leiðin á toppinn er löng og
ströng og tekst ekki nema með miklum
aga og æfingum. Míla hefur níu sinnum
fengið 1. einkunn af 13 prófum og
hefur auk þess fimm sinnum verið
valin besti hundur í sínum flokki.

Til þess að öðlast titilinn „Íslenskur
veiðimeistari“ eða ISFtCh þarf
hundur að fara í þrjú mismunandi
stig af veiðiprófum og þar að auki fá
lágmarkseinkunnina „good“ á sýningu
hjá HRFÍ. Veiðiprófsstigin eru;
byrjendaflokkur (BFL), opinn flokkur
(OFL) og úrvalsflokkur (ÚFL-B).
Hundurinn þarf að fá þrisvar sinnum
1. einkunn í úrvalsflokki en eitt þeirra
verður að vera dæmt af erlendum
dómara.
Í ágúst 2014 lauk Míla veiðiprófspakkanum sem þarf til þess að fá
titilinn
„Íslenskur
veiðimeistari“
og sýningareinkunnina fékk hún í
nóvember síðastliðnum. Þar með var
hún yngsti hundur á landinu, sem
skráður er hjá HRFÍ, til að öðlast
þennan titil. Gaman er að segja frá
því að móðir hennar, Kolkuós Harpa,
var einnig mjög ung þegar hún fékk
þennan titil sem er í raun alveg
einstakt. Míla var 1.068 daga gömul
þegar hún fékk titilinn en Harpa
1.164 daga gömul.
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Afreks- og þjónustuhundar ársins
voru heiðraðir á nóvembersýningu HRFÍ
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson

Afrekshundur ársins
Afrekshundur ársins er cavalier-hundurinn, Ljúflings Soldán sem dags
daglega er kallaður Moli. Moli er 8 ára og hefur unnið í Brúarskóla frá 15.
ágúst 2006 en þá var hann aðeins 3 mánaða gamall. Brúarskóli er skóli fyrir
börn sem eiga við alvarlega geðræna, hegðunar og/eða félagslega erfiðleika
að etja. Kennslan fer fram í litlum bekkjum þar sem venjulega eru tveir
sérkennarar saman með lítinn bekk. Moli er alltaf til staðar inni í ákveðinni
stofu með eiganda sínum og er hægt að heimsækja hann til að klappa eða
spjalla. Í kennslustofunni er kennd myndmennt og er Moli ósjaldan ,,módel”
og notaður sem fyrirmynd í kennslunni.
Hundar eru oft betri en menn því þeir dæma engan og taka öllum fagnandi.
Það skiptir ekki máli hvort viðkomandi glímir við ADHD, einhverfu,
hvort tveggja eða annars konar veikindi. Í Brúarskóla er vinsælt að draga
„umbunarmiða“ með mynd af hundi því það þýðir að viðkomandi megi
fara út að ganga með Mola. Búið er að setja upp baðaðstöðu fyrir Mola í
Brúarskóla og þykir nemendum mjög gaman að fá að vera með í að baða,
þurrka, snyrta og greiða honum. Best þykir nemendum þó að kúra, klappa,
spjalla og eiga góða samverustund með Mola.

Þjónustuhundur ársins
Skuggi, sem er border collie, er fæddur að Hæl í Flókadal og er 9 og hálfs
árs. Hann er fullþjálfaður víðavangs- og snjóflóðaleitarhundur og hefur
verið þjálfaður á vegum Björgunarhundasveitar Íslands. Skuggi og eigandi
hans, Halldór Halldórsson, eru meðlimir í Björgunarsveitinni Suðurnes.
Halldór fékk Skugga til að byrja með til reynslu frá þeim hjónum, Jóhanni
og Hörpu, ábúendum á Hæl í Flókadal. Jóhann hafði aðeins byrjað að
grunnþjálfa Skugga í víðavangsleit á vegum Björgunarhundasveitar Íslands.
Skuggi, sem þá var orðinn 15 mánaða, reyndist svo vel hjá Halldóri að hann
ákvað að halda honum og halda þjálfuninni áfram. Til að byrja með var
Skuggi þjálfaður í víðavangsleit og síðan einnig í snjóflóðaleit. Hundateymið
stundar æfingar og námskeið árið um kring og þurfa hundarnir að fara í
gegnum endurmat á hverju ári í víðavangsleit og annað hvert ár í snjóflóðaleit.
Þeir félagar hafa farið í margar leitir í gegnum tíðina, bæði stórar og smáar.
Má þar nefna leit að rjúpnaskyttum á Skáldabúðaheiði, leit að erlendum
ferðamanni á Fimmvörðuhálsi og Sólheimajökli, leit að öðrum ferðamanni
í kringum Hrafntinnusker og Laugaveginn auk fjölda annarra leita. Skuggi
og Halldór eru enn mjög virkir í björgunarstörfum og koma til með að vera
það á meðan heilsa leyfir.

34 · Sámur 3. tbl. 39. árg. desember 2014

Námskeið
Langar þig á öðruvísi námskeið, fara djúpt
í atferli, þjálfun og umhirðu hunda? Viltu
heyra í skemmtilegum gestakennurum og
nýta þekkingu þína til að byggja upp
sambandið við hundinn þinn, breyta því
hvernig þú hugsar um hunda og jafnvel
hjálpa öðrum?

Hundastefnan býður upp á ítarlegt nám fyrir
hundaeigendur sem verður kennt í 4 staðarlotum
sem fram fara í janúar, febrúar, mars og apríl 2015.
Námið er bóklegt með verklegum æfingum og
verkefnum. Gerð er krafa um að öllum verkefnum
sé skilað. Námið hentar öllum þeim sem starfa með
hundum en einnig nýjum hundaeigendum.
Umsóknarfrestur er til 28. desember
Allar nánari upplýsingar er að finna á
slóðinni www.hundastefnan.is og í
netfanginu hundar@hundastefnan.is

BELCANDO

®

Hágæða hráefni, hæft til manneldis

Ekkert soya, hveiti, gervilitar-, bragðefni.
Fæst einnig kornfrítt (grain free).
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Fæst hjá dýralæknum um land allt, Dekurdýr, Dekurrófur Akranesi og Garðheimum

Nánar á facebook.com/belcandoisland

Hráefnið gerir gæðamuninn

Þegar mjóhundur fer af stað á eftir beitu halda honum engin bönd! Ljósm. Snæfríður Björg Jónsdóttir.

Beituhlaup á Íslandi
Höfundur: Kristín Þorvaldsdóttir

Hvað er beituhlaup?
Mjóhundar, hundarnir í tegundahópi
10, voru ræktaðir til að veiða.
Með mismunandi hætti og bráð
sem áherslur eiga þeir það þó allir
sameiginlegt að vera með gríðarlega
sterkt veiðieðli. Þeir þurfa þetta sterka
veiðieðli þar sem þeir, ekki aðeins,
elta uppi hlaupandi bráð heldur fella
hana líka. Ólíkt sporahundum eins
og beagle og fleirum sem geta sporað
bráð lengi, ólíkt enska cockernum
sem „flushar“ eða fælir upp bráð fyrir
veiðimanninn til að skjóta og ólíkt
labradornum sem bíður þar til fugl er
skotinn og sækir fyrir veðimanninn, þá
veiða mjóhundarnir alveg sjálfstætt.
Þeir finna bráð, stundum með því að
finna lykt af henni og stundum með
því að sjá hana. En þegar þeir hafa eygt
bráðina þá halda þeim engin bönd,
engar skipanir og engin skynsemi.
Fæturnir eru farnir af stað í þeirra
víðfræga „double suspension gallop“
áður en þeir hafa áttað sig á hvað þeir
eru að elta.

Nú er bæði skortur á bráð fyrir
mjóhunda hérlendis og ólöglegt vegna
mannúðarástæðna að veiða með þá
með upprunalegum hætti í flestum
vestrænum löndum. Fyrir rúmlega 30
árum síðan var fundið upp eðlissport
til að nýta þessa hraðskreiðu eiginleika
mjóhundanna án þess að nota lifandi
beitu. Úr varð sportið beituhlaup,
sport þar sem hundar elta falska bráð,
sem stýrt er með mótor.
Beituhlaupstæki eru nokkuð misjöfn
en frekar einföld. Tækið er með
12-24v mótor og stóru tvinnakefli
með um það bil 1,5 km löngum
slitsterkum spotta en á enda spottans
er sjálf beitan bundin. Beitan er oft
plastpokaræmur, tuskudýr eða jafnvel
ekta kanínuskinn. Brautin er misjöfn í
hvert skipti, fyrirfram ákveðin og ekki
með of skörpum beygjum. Lagðar
eru út trissur til að stjórna línunni í
brautinni. Tækinu er svo stýrt með
því að kveikja og slökkva á því, engar
flóknar hraðastillingar eru á því.
Brautin er lögð aftur og aftur fyrir hvert
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hlaup og er milli 500-1000 metrar í hvert
sinn. Þegar beitan hefur verið þrædd
meðfram trissunum er hundunum stillt
upp fyrir framan. Svokallaður pilot
keyrir beituna af stað, halar hana inn
og þegar eigendur fá merki frá pilot
sleppa þeir hundunum. Þegar hundar
eru að læra að elta beituna hlaupa
þeir einir en þegar þeir hafa áttað sig
á skemmtuninni þá hlaupa þeir tveir
og tveir saman. Stundum hlaupa þrír
saman á æfingum en alltaf tveir í
keppnum. Þegar hundarnir eru komnir
fyrir framan startið eru þeir oft orðnir
mjög spenntir og þegar beitan fer af
stað er oft erfitt að halda þeim. Þegar
þeim er svo sleppt hlaupa þeir af stað
með svo miklum hraða og svo miklum
ákafa að það er nær ólýsanlegt að
útskýra á prenti. Þetta er ekki eitthvað
sem maður kennir hundunum, það er
engin þjálfunaraðferð eða lærdómur,
þetta er hrein og bein eðlisvinna.
Einstaka hundur þarf að kynnast
beitunni og prófa nokkrum sinnum
áður en hann uppgötvar hvað þetta er
skemmtilegt og einstaka hundur lærir
á beituhlaupið og fer smám saman
að svindla. Flestir hundar hlaupa af
miklum ákafa og elska beituhlaupið.
Það er alltaf ákveðin slysahætta í
svona hröðu sporti, besta forvörnin
gegn því er að mæta með hund sem
er í mjög góðu líkamlegu formi og
fær oft og mikil lausahlaup. Þetta er
ekki íþrótt þar sem maður mætir til að
byggja upp þol eða hraða í hundum,
þeir verða að hafa það áður en þeir

Dæmi um braut

en gefur unglingunum ekkert eftir í
beituhlaupi, hvorki hvað varðar hraða
né snerpu.

mæta í braut. Hvert hlaup er hlaupið á
hámarkshraða, það er ekki hægt að fá
þá í rólegri gír á æfingum. Þetta atriði
hvetur líka mjóhundaeigendur til þess
að hittast reglulega og leyfa hundunum
að hlaupa saman, það er besta þjálfunin
fyrir beituhlaup.

Beituhlaup á Íslandi
Árið 2007 var Mjóhundadeild HRFÍ
stofnuð og var undirrituð formaður
deildarinnar fyrstu árin. Strax á
stofnfundinum var mikið rætt um
áhuga mjóhundaeigenda að kaupa
beituhlaupstæki. Það kostaði nokkur
hundruð þúsund og mjóhundaeigendur
voru ansi fámennir á þessum tíma,
þetta var svolítið eins og fjarlægur
draumur. En ef mann langar nægilega
mikið, er allt hægt. Mjóhundaeigendur
eru samheldinn og áhugasamur hópur
og farið var í öflugt fjáröflunarstarf.
Við hönnuðum ísskápssegla, taupoka,
peysur og dagatöl. Við héldum
metnaðarfullar
sýningaþjálfanir
og söfnuðum ágóðanum af þeim
tveimur opnu sýningum sem deildin
stóð fyrir. Á tveimur árum eða svo
vorum við loksins búin að safna fyrir
beituhlaupstæki, smíðuðu í Svíþjóð.
Það tók nokkra mánuði til viðbótar
að safna fyrir trissum. Allt í allt
kostaði þetta um 300.000 krónur og
þegar tækið kom til landsins voru til
færri en 60 mjóhundar á Íslandi og
töluvert færri eigendur. Mjóhundar
eru „Pringles“-tegund...það er aldrei
nóg að fá sér bara einn.

Mjóhundum finnst fátt skemmtilegra en að hlaupa á
eftir beitu. Allir hundar eru mýldir í keppni og hlaupa
í vestum. Ljósm. Brynjólfur Óskarsson.

Árið 2009 hélt deildin sína fyrstu
æfingu og hafa verið skipulagðar
æfingar á hverju sumri síðan. Það er
gaman að allar mjóhundategundirnar
hafa prófað sportið. Whippetar,
afghan-hundar, saluki, okkar eini
hjartarhundur og svo úlfhundar. Auk
þess hafa margar aðrar tegundir prófað
og til eru efnilegir beituhlaupshundar
af svo ólíkum tegundum, eins og
papillon, border collie og púðluhundar.
Sumar tegundir innan FCI eru farnar
að skiptast niður í „sýningarhunda“ og
„vinnuhunda“. Þá þróun má líka sjá í
sumum mjóhundategundum erlendis
þó langoftast innan greyhound og
í kapphlaupssportinu. Hérlendis
erum við mjög stolt af því að bestu
beituhlaupshundarnir
okkar
eru
oft líka hundar sem gera það gott á
sýningum. Frægust er líklega C.I.B.
ISCh ISW-06 Courtborne Keyzers
Arwen sem þrisvar hefur verið valin
besti hundur sýningar hér heima. Hún
er nú orðin 9 ára gamall öldungur

Æfingarnar hafa verið á misjöfnum
stöðum. Þær eru alltaf haldnar á túni
þar sem við komum að á einu horni
með bíl til að tengja vélina við og helst
þar sem við megum nota bíl til að
þræða brautina því það er mjög seinlegt
að þræða hana handvirkt. Það væri
draumur að geta notað fjórhjól eða
krossara til að þræða en kostnaðurinn
er of mikill fyrir svona litla deild.
Okkur hefur gengið ágætlega að notast
við bílana.
Í dag eru um það bil 15 hundar tilbúnir
í keppni og margir aðrir eru mjög
efnilegir. Draumurinn er að geta haldið
alvöru keppni með meistarastigum.
Það er ekki á dagskrá í dag en er næsta
skref. Við höfum ekki látið smæðina
stoppa okkur hingað til og ætlum
ekki að byrja á því núna! Ef þið hafið
frekari áhuga er hægt að fylgjast með
beituhlaupum hérlendis á Facebooksíðunni, „Beituhlaup á Íslandi“. Þar er
einnig stórt safn mynda frá æfingum,
enda erum við mjög heppin með að
áhugasamt hunda- og myndavélafólk
hefur sýnt íþróttinni áhuga. Enda ekki
að undra, það er fátt tignalegra en
mjóhundur á veiðum.

Á myndinni má sjá tvo saluki-hunda sem þykja afar efnilegir beituhlaupshundar. Ljósm. Brynjólfur Óskarsson.
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Hvað er gott hlaup?
Fimm meginþættir skipta máli þegar hundur hleypur, í keppni eru öll atriðin jafn mikilvæg.
A) Hraði. Þetta segir sig svolítið sjálft en það skiptir máli
að þeir séu hraðskreiðir. Sumir hundar virðast hlaupa
áreynslulaust en þegar maður er sjálfur að keyra brautina
eða ef hann hleypur með hægum hundi sér maður að
hann hleypur afskaplega hratt. Einn af hröðustu hundum
landsins er án efa saluki-rakkinn, C.I.B. ISCh Chisobees
Jared. Hann virðist hlaupa þetta nokkuð auðveldlega en
hann blekkir, hann hleypur afskaplega hratt og það reynir
alltaf á pilotinn að halda beitunni á undan honum.
B) Þol. Það er ekki nóg að hlaupa hratt, það er líka mikilvægt
að halda dampi og klára hlaupin á háum hraða. Flestir
hundar klára fyrra hlaupið með glæsibrag, það er í lok
seinna hlaupsins sem það kemur í ljós hvort hann sé í
virkilega góðu formi. C.I.B. ISCh Gehela’s Badieh Malikah
er saluki-tík sem gæti hlaupið beituhlaup til Akureyrar og tilbaka. Meðan greyhound er þekktur fyrir hraða og
whippet fyrir snerpu þá er saluki-hundurinn þolmesta
spretttegundin.
C) Hreyfanleiki eða agility upp á enskuna. Þetta er
hversu snarpur hundurinn er á mismunandi undirlagi,
sérstaklega í beygjum og þá með tilliti til hraða. Hér
skiptir líkamsbeiting- og stjórn miklu máli. Whippet-tíkin,
Leifturs Hviða er smágerð en alveg svakalega snarpur
beituhlaupshundur, þær eru lygilegar beygjurnar sem hún
tekur á eftir beitunni.
D) Áhugi. Hundur sem er ekki áhugasamur gefur ekki allt í
hvert hlaup. Það er ekki óalgengt að sjá hunda væla fyrir
hlaup og missa næstum stjórn á sér ef þeir sjá aðra hunda
hlaupa á eftir beitunni,. Þeim líður best í yfirdekkuðu búri
á milli æfinga. Aðrir sýna minni áhuga utan brautar (enda
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er hún ekki dæmd) og gefa samt allt þegar röðin er komin
að þeim. Áhugasamir hundar missa ekki sjónar á beitunni,
leita að henni ef þeir missa hana og hætta ekki að hlaupa,
alveg sama hvað á gengur í kringum þá eða hvað aðrir
hundar eru að gera. Whippet-rakkinn, C.I.B. ISCh Siprex
Dante missir ekki sjónar af beitunni, það er ekkert sem
kemur milli hans og beitunnar.
E) Eftirfylgni. Þetta atriði hangir saman við áhuga og er
oft erfiðasta atriðið að dæma. Hundar fylgja beitunni ekki
alltaf eftir bara með fótunum heldur vinna þeir oft saman
og hlaupa sitthvoru megin við beituna til að reka hana í
þær áttir sem þeir vilja. Þetta er sannasta atriði veiðanna,
þegar mjóhundar veiða lifandi bráð elta þeir hana ekki í
blindni heldur vinna hundarnir sem teymi og reka hana í
þær áttir sem henta best til veiða. Veiði er samvinna, ekki
samkeppni. Í beituhlaupi á maður að fylgjast með hvort
hundur elti beituna með augunum þótt hann hlaupi ekki
alltaf beint í kjölfarið á henni. Þetta er líka mismunandi
eftir tegundum. Whippetar eru gjarnan nálægt hver öðrum
í hlaupi og elta beituna beint meðan afghan-hundar fara
oftast sitthvoru megin við hana og talsvert lengra frá. Allir
hundar eiga þó að enda hlaupið á að fara að beitunni í
lokin og reyna að „drepa“ hana. Þeir eru þó mýldir í keppni
og geta ekki gert það en áhuginn er mjög mikilvægur.
Afghan-tíkin, C.I.B. ISCh Enigma Dreams Final Fantasy
fylgir beitunni alltaf með augunum, hún hleypur oftast
öðru hvoru megin við hana eins og afghanar gera gjarnan
í veiði enda eru þeir hópveiðihundar. Hún sýnir kænsku í
eftirförinni og missir ekki af beitunni.
Ég gæti nefnt marga fleiri hunda enda eigum við orðið
þónokkra hunda sem sýna frábæra takta í brautinni.

45 ára afmælishátíð HRFÍ
Höfundur: Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson

HRFÍ varð 45 ára þann 4. september síðastliðinn
og af því tilefni var efnt til stórkostlegrar
afmælishátíðar í reiðhöllinni í Víðidal þar sem
fjölmargt var í boði, bæði fyrir tví- og ferfætlinga.
Deildir félagsins voru með tegundarbása þar sem
áhugasömum gafst tækifæri á að kynna sér hinar ýmsu
tegundir. Mikill metnaður var lagður í útlit básanna og
hlaut Retrieverdeildin verðlaun fyrir framúrskarandi bás.
Ýmsar kynningar á starfi deilda voru einnig á dagskrá.
Vinnuhundadeildin sýndi hunda í ýmiss konar vinnu,
Íþróttadeildin var með kynningu á hundafimi og loks
var kynning á sækjandi og standandi fuglaveiðihundum.
Hoppukastalar og andlitsmálning var í boði fyrir yngstu
kynslóðina.
Básakeppnin var þó ekki eina keppnin á dagskrá
hátíðarinnar. Keppni ungra sýnenda frá 0-9 ára fór
fram á hátíðinni og var dómari keppninnar Auður Sif
Sigurgeirsdóttir. Fjölmörg áhugasöm börn voru skráð til
leiks sem stóðu sig með miklum sóma og voru hundarnir
til fyrirmyndar í höndunum á þessum litlu vinum sínum.
Krökkum, 16 ára og yngri, gafst einnig kostur á að keppa
með hunda sína í hlýðni þar sem Monika Karlsdóttir
dæmdi. Það er óhætt að segja að þarna voru án efa saman
komnir sýnendur og hundaþjálfarar framtíðarinnar.
Einnig var keppt í furðufatakeppni hunda þar sem
eigandinn og hundurinn voru í stíl. Dómari keppninnar
var Kristlaug Elín Guðlaugsdóttir.
Fjölmargir fyrirlestrar voru í boði í veitingasal
reiðhallarinnar. Má þar nefna fyrirlestur um PAT
hvolpatest í boði Moniku Karlsdóttur, fyrirlestur um
skapgerðarmat og hvernig það nýtist í ræktun í boði
Sigríðar Bílddal að ógleymdum fyrirlestri um hundanudd
sem Nanna Lovísa Zophoniasdóttir sá um. Einnig
gafst áhugasömum kostur á að kynna sér hlutverk
sýningadómara í umsjón Herdísar Hallmarsdóttur
og fyrirlestur um dómarastarfið og ræktun í boði
Saiju Juutilainen frá Finnlandi. Dýralæknirinn, Lísa
Bjarnadóttir, hélt fyrirlestur um sníkjudýr á/í hundum
og
dýrahjúkrunarfræðingurinn,
Kolbrún
Arna
Sigurðardóttir, kynnti dýrahjúkrunarstarfið. Að lokum
var Sigurður Ben Björnsson með fróðlegt erindi um
veiðipróf.
Það má með sanni segja dagskráin hafi verið mjög
fjölbreytt og allir ættu að hafa fundið eitthvað við sitt
hæfi á afmælishátíðinni.
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Guðrún með „Drífu“ (ISCh RW13 RW14 Bláfelds Snowflake) og hvolpana hennar 22. október 2014. Bláfelds: Polar Bear, Teddy Bear, Moor Snow, Panda Bear og White Snow.
Hvolparnir eru undan ISCh RW13 RW14 Undralands Moor to Come. Ljósmyndari: Henrik Jóhannsson.

Hundaræktandinn
Að þessu sinni ræddi Sámur við Guðrúnu Thoroddsen Guðmundsdóttur
sem ræktar shetland sheepdog undir ræktunarnafninu Bláfelds. Ekki er
komið að tómum kofanum hjá Guðrúnu sem er hreinskiptin og með
brennandi áhuga á öllu sem viðkemur hundum og hundarækt. Hún
hefur ræktað nokkur got og í byrjun voru allskyns vandkvæði sem
komu upp. Það má því segja að hún hafi hlotið eldskírn sem ræktandi.
Höfundur: Inga Björk Gunnarsdóttir
Hvenær og hvernig vaknaði
áhugi þinn á hundum og
hundarækt og af hverju
heillaðist þú að þinni tegund?
Ég fékk minn fyrsta hreinræktaða
hund árið 1998. Það var tík úr fyrsta
og eina sheltie-goti Ýrar-ræktunar.
Áður hafði ég átt tík sem var blanda
af labrador og írskum setter sem var,
vægast sagt, hress. Reyndar bráðgáfuð
og yndisleg en alveg handfylli að
eiga. Í framhaldi ákvað ég að fá mér

hreinræktaðan hund, einhvern töluvert
fyrirferðarminni en Össu mína. Á
hárréttu augnabliki kom nánast upp í
hendurnar á mér sheltie-hvolpur og þá
varð ekki aftur snúið.
Sheltie var málið og mikið er ég fegin því
þessi tegund hentar mér fullkomlega.
Þetta eru bráðskarpir og líflegir hundar
sem hægt er að kenna nánast hvað sem
er. Þeir eru samt ekki eins krefjandi og
margar aðrar vinnusamar tegundir og
sætta sig við þann tíma og athygli sem
fjölskyldan getur boðið upp á hverju
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sinni, ekkert drama í gangi. Sheltie er
þægilega lítill en harðger og duglegur
hundur og gullfallegur. Feldhirða er
frekar auðveld þrátt fyrir mikinn feld.
Ég var svo heppin að velja mér, alveg
óvart, Ýrar-Alúð „Pílu“, sem ég sýndi
síðar til bæði íslensks og alþjóðlegs
meistara. Hún var einnig öflug í
hundafimi og varð Íslandsmeistari
einu sinni í því sporti. Ég kolféll
fyrir tegundinni og þar sem ég var
með ræktunardellu fyrir hrossum var
auðvelt að fá dellu fyrir hundarækt.
Síðar frétti ég af íslenskri konu, sem
bjó þá í Belgíu, sem var líka með
sheltie. Ég kom mér í samband
við hana og það var Lilja Dóra
Halldórsdóttir, núverandi tengiliður
tegundarinnar og dómari. Við höfum
síðan þá alltaf lagt undir hvor aðra
allt okkar sheltie-hald. Gegnum Lilju

komst ég í samband við Birgittu og
Per Svarstad í Svíþjóð hjá Moorwoodræktun. Birgitta benti mér á got hjá
Lillemor Engebro hjá Request-ræktun
og þar fékk ég mér rakka til að flytja
inn. Það var C.I.B. ISCh Request
Northern Gun „Penni“.
Hvernig varð ræktunarnafn þitt til?
Ræktunarnafnið Bláfelds kom þannig
til að sheltie er með síðan og fallegan
feld. Blátt er tilvísun í Ísland, landið
bláa. Svo er einn feldlitur í sheltie
kallaður blár.
Hverjir hafa haft mest áhrif
á þig og aðstoðað þig mest
í hundaræktuninni?
Ég leitaði mikið til Lilju í byrjun og
geri enn. Ég var einnig fyrstu árin
í miklu sambandi við Birgittu hjá
Moorwood-ræktun og Lillemor hjá
Request-ræktun. Netsamskipti voru
þá að hefjast og skiptu sköpum í
samskiptum. Í dag á ég einnig marga
„hundavini“ sem eru með víðtæka
reynslu og alveg ómentanlegt að
geta borið saman bækur og skipst á
upplýsingum.
Á hvað leggur þú mesta
áherslu í ræktuninni?
Allt sem stendur í ræktunarmarkmiðinu! Þar fyrir utan skiptir
skapgerð afar miklu máli. Ég þoli
ekki „leiðinlega“ hunda; stressaða,
taugaveiklaða, grimma eða ofuraktíva
hunda og ætlast því ekki til að aðrir
nenni eða langi að eiga slíkan hund.
Glaðir, yfirvegaðir og námsfúsir
hundar hugnast mér best og svo
skiptir gott heilsufar einnig miklu máli.
Heilbrigð dýr í góðu andlegu jafnvægi.
Hljómar vel. Svo er bara að vanda sig
og vona það besta.
Hvaða einkenni hefur þér
fundist erfiðast að rækta í
tegundinni?
Sheltie er mjög krefjandi tegund að
rækta. Tiltölulega ung tegund, þannig
séð, sem á líklega uppruna sinn í
mörgum, ólíkum tegundum, jafnvel
íslenskum fjárhundi. Það hefur verið

nokkuð erfitt að glíma við stærðina,
bæði upp og niður. Skiptir þá engu
hvort ættfeður séu af fullkominni
stærð, afkvæmin geta farið í ýmsar
áttir. Í einu og sama goti geta komið
stórir collie-legir hundar, litlir toy-legir
hundar og hundar af æskilegri stærð.
Fyrst og fremst er þó ofboðslega erfitt
að hafa ekki aðgang að því breiða
úrvali af ræktunardýrum sem í boði er
á meginlandinu. Að hafa kannski bara
val um einn rakka á tíkina sína og sá er
ekkert endilega að bæta upp það sem
tíkina vantar.
Hvað hefur þú ræktað marga
íslenska og alþjóðlega
meistara?
Það hafa ekki verið sýndir margir
hundar frá mér þótt einhverjir hafi
ratað í hringinn. Úr fyrsta gotinu
mínu er einn íslenskur og alþjóðlegur
meistari, C.I.B. ISCh Bláfelds Arctic
Gun „Leó“ og svo er meistaratík úr
goti frá 2012 en það er ISCh RW-13
RW-14 Bláfelds Snowflake „Drífa“.

Íslensku og alþjóðlegu meistararnir Moorwood
Caribbean Night Heiress „Dimma“ og Request
Northern Gun „Penni“.

Hvaða hundur úr þinni ræktun
finnst þér að bera af öðrum?
Að öðrum ólöstuðum er Drífa sá besti
sem ég hef ræktað hingað til. Hún er
núna með sitt fyrsta got og spennandi
að sjá hvað hún gefur áfram.
Hvaða hundur eða hundar
hafa, að þínu áliti, haft mest
áhrif á stofninn hér á landi?
Stofninn er ennþá lítill sem er bæði
gott og vont. Vont af því að breiddina
vantar og úrvalið en gott því eins erfið
tegund og sheltie er þá er mjög fljótlegt
að eyðileggja stofninn með því að
fjöldaframleiða og koma inn með
einstaklinga sem ekkert bæta. Í raun

má segja að allir hundar, sem ræktað
hefur verið frá hingað til, hafi og muni
hafa áhrif á tegundina hérlendis. Þeir
hundar, sem eiga flesta afkomendur,
eru þau heiðurshjú Píla og Penni en
þau eiga 42 afkomendur sem allir eru
lifandi nema einn. Frá upphafi hafa
verið fluttir inn 19 hundar og þar af
flutti ég inn tvo. Fæðst hafa 85 hundar
en þegar þetta er ritað eru til 66 lifandi
dýr.
Eftir hverju ferðu aðallega
þegar þú ákveður að para
saman hund og tík? Skipta
ættirnar mestu máli, útlit
hundanna, heilbrigði, geðslag
eða ...?
Það er erfitt að rækta í litlum stofni
og í hverri pörun felst óhjákvæmilega
ákveðin málamiðlun. Stundum er
maður að vega og meta hvort nota eigi
„hundinn eina“ sem til er á tíkina! Ég
lít sérstaklega til þess hvort báðir aðilar
séu góðir fulltrúar tegundarinnar,
uppfylli heilbrigðiskröfur og séu
ekki það skyldir að það auki hættu á
arfgengum sjúkdómum. Svo skiptir
skapgerð mig mjög miklu máli.
Hvernig velur þú hvolp til
áframhaldandi ræktunar?
Oft er ekkert val, það kemur bara einn
hvolpur – eða enginn. Þessi eini er
svo ekki tíkin sem maður var að bíða
eftir heldur rakki. Og eineistungur!
Það þarf svo ótal margt að ganga upp
áður en frambærilegt ræktunardýr vex
úr grasi.
Ég ákveð yfirleitt um sex til átta vikna
aldurinn hvort og hvaða hvolp ég
bind vonir við og held í minni ræktun.
Skapgerð er þá að einhverju leyti
komin í ljós og með því að hæðarmæla
hvolpana er hægt að fá vísbendingu
um endanlega stærð. Átta vikna
hvolpur með augljósa byggingargalla
kemur líklega ekki með að stórbreytast
þegar hann vex úr grasi, þannig að
hálslaus hvolpur breytist seint í svan.
Ætli það sé ekki hvolpurinn sem hefur
þetta jafnvægi, í byggingu og fasi, sem
heillar mest.
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Hefur þú lent í einhverjum
leiðinlegum atburðum með
got? Ef svo er – hvernig tókstu
á við það?
Ég held að ég sé búin að lenda í
öllu í minni ræktun sem hugsast
getur. Paranir gengu ekki þrautalaust
fyrstu árin. Rakkarnir voru aðeins of
kurteisir við tíkurnar og það hefur
oft verið hlegið að klaufaskap okkar
eigendanna við þessar fyrstu tilraunir.
Sæðingar tókust heldur ekki vel. Þegar
við komum svo hvolpum í tíkurnar
vorum við ekki að fá heilbrigð got,
fyrir utan fyrsta gotið hjá mér. Oft voru
hvolparnir mjög litlir og veikburða
og dóu mishratt, ef svo má að orði
komast. Allt var reynt til að halda
þessum greyjum lifandi, andvökunætur
með sondu og sýklalyfjum en allt kom
fyrir ekki. Þeir dóu margir. Við höfum
aldrei fengið staðfestingu á því hvað
var að en eftir samtöl við erlenda
dýralækna, mikla yfirlegu, pælingar
og lestur erum við nokk viss um að
ástæðan var hundaherpes. Sá vírus átti
samt ekki að vera til hérlendis og því
bannað að flytja inn bóluefni en það
var samt búið að staðfesta nokkur
tilfelli í öðrum tegundum þegar þetta
kom upp hjá okkur. Eins og staðan
er núna virðumst við vera laus við

herpes-vírusinn. Engar uppákomur
eins og í „gamla daga“, heilbrigðir
hvolpar og yfirleitt allnokkrir í goti.
Það var líka mikið áfall þegar ég missti
Penna og Dimmu mína í bílslysi. Bæði
voru innflutt, íslenskir og alþjóðlegir
meistarar. Farandbikar stigahæsta
sheltie-hunds ársins hjá HRFÍ var
gefinn í minningu þessara fallegu
hunda.
Áttu einhver góð ráð til
ræktenda?
Að vera ræktandi er ævistarf. Það
stekkur enginn inn í þetta hlutverk
með allt á hreinu. Ræktandi þarf sterk
bein. Hann þarf að þola mótlæti og
hafa skilning á að ekki er hægt að rækta
eftir einhverri formúlu og að hlutirnir
fara ekki alltaf – og eiginlega sjaldnast
– eins og ætlað er. Það þarf þolinmæði
og þrautseigju. Allir ræktendur ættu
að velja ræktunardýr af kostgæfni og
fara varlega í málamiðlanirnar. Góður
ræktandi þarf að geta horfst í augu
við mistök og gagnrýnt ákvarðanir
sínar og tekið afleiðingunum. Það er
líka algerlega nauðsynlegt að þekkja
ræktunarmarkmiðið í þaula og skilja
það. Ekki beygja það að eigin smekk.
Það er ekki í okkar verkahring að
breyta ræktunarmarkmiðum.

Jólahundar í Hellisskógi. Frá vinstri, Felix, Hekla, Bangsi, Dimma, Píla, Penni og Dísa.
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Það
felst
mikil
áskorun
í
meginhlutverki ræktandans; að skila
tegundinni áfram, helst í betra standi
en hún var þegar afskipti hans hófust.
Annað er eyðileggingarstarf. Fyrir mig
hefur gefist vel að vinna með öðrum
ræktendum, í tegundinni hér heima, að
því sameiginlega markmiði að byggja
upp sterkan, heilbrigðan og fallegan
stofn. Það gerist minna ef allir eru að
pukrast í sínu horni, ég tala nú ekki um
í tegundum þar sem stofninn er lítill.
Ég verð allt of oft vör við skaðleg
keppnisviðhorf í ræktunarstarfi sem
leiðir ekki til neins nema tjóns fyrir
tegundina. Þá eru hagsmunir hennar
fyrir borð bornir.
Hvernig hefur þér tekist að
samræma hundahaldið
daglegu lífi í þéttbýlinu og
finnst þér ríkja í þéttbýlinu
skilningur og umburðarlyndi
gagnvart þeim sem rækta
hunda?
Það hefur tekist ágætlega. Ég er með
ágæta aðstöðu, afgirtan garð og mjög
stutt fyrir mig að fara með hundana
þar sem þeir geta hreyft sig frjálsir. Mín
reynsla er að flestir sem máli skipta
hafi skilning á hundahaldi mínu. Það
er mér líka mikilvægt og ég reyni að
tryggja að það sé með þeim hætti að

það trufli ekki nágranna. Stjórnlaust
gelt úr næsta garði getur gert hvern
mann vitlausan og því reynir maður að
halda öllu slíku í lágmarki.
Íslenskt samfélag er þó almennt mikill
eftirbátur annarra, sem við miðum okkur
gjarnan við, varðandi viðurkenningu
á hundum og hundahaldi. Alls staðar
mæta manni takmarkanir og réttleysi
og stundum mætti jafnvel halda að
dýrin séu geislavirkur úrgangur. Við
erum stundum komin of langt frá
upprunanum!
Ég ferðast mikið um landið á sumrin
með hundana og það getur verið
stórmál, nema allt sé vel undirbúið og
maður dragi húsaskjólið aftan í bílnum.
Ertu ánægð með þróun
ræktunar á þinni tegund eða
finnst þér að ræktendur mættu
huga betur að einhverjum
atriðum varðandi hana?
Við erum svo stutt á veg komin hér
á Íslandi og höfum lent í svo mörgu
að það er líklega rétt að segja að ég sé
ánægð með hvað við höfum þó getað
byggt upp úr litlu í krafti samstöðunnar.
Annars er staðan á sheltie-ræktun mjög
mismunandi eftir löndum. Það hefur
einhvern veginn ekki tekist að „festa“
týpuna almennilega og ræktunin er
sundurleit og gæðin mjög misjöfn.
Amerísku hundarnir, með þyngri bein
og grófari hausa, hafa sett sitt mark
á tegundina í Evrópu síðustu árin.
Okkar reynsla er að þessir hundar
koma með margt gott inn í tegundina,
góð bein, feld, góða skapgerð og
stærri got en það er erfitt að vinna
úr göllunum sem felast fyrst og
fremst í rangri höfuðgerð miðað við
ræktunarmarkmið FCI. Þá eru það
hinar öfgarnar, „krúttbyltingin“, sem
er farin að setja mark sitt á tegundina
með beinalitlum, feldmiklum hundum,
oft í minni kantinum, með sæt og
stutt trýni. Voðalega krúttlegt og
sætt en engan veginn í samræmi
við ræktunarmarkmið. Þeim sem
vilja krúttin, vil ég benda á að rækta

Bláfelds Arctic Midnight Sun „Hekla“ í snjónum. Hún er úr fyrsta goti Guðrúnar og aldursforsetinn á heimilinu.

frekar pomma, þeir eru litlir, sætir,
með frekar lítil bein og að drukkna í
hári. Ræktendur sem kenna sig við
„true British type“ finnst mér horfa
mest á höfuð og feld og gleyma
hinu, þótt að áhersla á fullkomið
jafnvægi í byggingu og áreynslulausum
hreyfingum beinlínis „leki“ af
ræktunarmarkmiðinu. Það er því að
mörgu að hyggja.
Áttu einhverjar óuppfylltar
óskir um framtíð ræktunar
þinnar eða tegundarinnar í
heild?
Ég vona að mér endist aldur til að
sjá þessa frábæru tegund ná góðri
fótfestu á Íslandi. Hún hefur allt
til að bera, sheltie er duglegur,
auðþjálfaður, fallegur, harðger og
af fullkominni stærð. Ég vona líka
að ræktendur gleymi aldrei til hvers
hundurinn var ræktaður. Það er svo
margt sem tapast ef við leyfum okkur
að horfa fram hjá því að sheltie er
vinnuhundur sem á uppruna sinn í
harðbýlinu á Hjaltlandseyjum og í
uppsveitum Skotlands. Mér finnst
leiðinlegt hvað ræktendur erlendis
hafa skipst í fylkingar undir merkjum
mismunandi tegundargerða. Það er
enginn hundur gallalaus og enginn
ræktandi alvitur en við getum náð
skrambi góðum árangri ef við

vinnum saman, opið og fordómalaust,
að sameiginlegu markmiði. Það
markmið er skýrt í mínum huga og
heitir FCI ræktunarmarkmið fyrir
shetland sheepdog.
Er eitthvað sem þú myndir
vilja hafa gert öðruvísi þegar
þú lítur til baka ? Hefur þú á
einhvern hátt breyst frá því þú
byrjaðir að rækta hunda?
Auðvitað er margt sem ég myndi gera
öðruvísi í dag. Mistök eru til að læra
af. Ég hef vonandi þroskast eitthvað
á þessum árum, en nei, ég held ég hafi
ekkert breyst, er bara enn ég!
Að lokum, hvernig myndir þú
vilja að fólk minntist þín sem
hundaræktanda?
Ég vona að mér beri gæfa til að gera
tegundinni meira gagn en ógagn,
að hver pörun mín færi hana nær
ræktunarmarkmiðinu og sé tegundinni
til hagsbóta. Ég vona að sá vilji skíni
út úr öllu mínu ræktunarstarfi og að
fólk sjái mig sem ræktanda sem þolir
gagnrýni og hægt er að ræða málin
við. Ég vil halda í þá góðu samstöðu
sem hefur einkennt sheltie-fólk hér á
Íslandi og læra af öðrum.
Ég vona að mín verði minnst sem
heiðarlegs og hreinskilins ræktanda í
þjónustu frábærrar tegundar.
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Frá Hundaræktarfélagi Íslands
www.hrfi.is – hrfi@hrfi.is

Opnunartími skrifstofu er sem hér segir:
Mánudag til föstudags frá kl.10.00-15.00.
Áður en hundur er augnskoðaður, mjaðmaog/eða olnbogamyndaður skal hann
örmerktur. Auk þess skulu hundar, sem
taka þátt í viðburðum á vegum félagsins,
t.d. sýningum, veiði, hlýðni, sporaprófum
og skapgerðarmati, einnig vera örmerktir.
Þetta ákvæði gildir fyrir alla hunda, óháð
fæðingardegi. Sé þessi regla ekki uppfyllt
hefur hundurinn ekki rétt til þátttöku.

Mjaðma- og olnbogamyndir er núna
hægt að senda til aflestrar til SKK (sænska
hundaræktarfélagsins). SKK lofar niðurstöðu
innan 10 daga frá því að myndir berast þeim.
Dýralæknar sjá um að senda myndirnar til SKK
en greitt er fyrir aflesturinn á skrifstofu HRFÍ.
Sjá nánari upplýsingar á vefsíðu félagsins,
www.hrfi.is.

Að gefnu tilefni telur stjórn HRFÍ áríðandi
að ítreka það að ræktendur noti ekki til
undaneldis þá hunda sem uppfylla ekki
þau heilsufarspróf (t.d. augnskoðun,
mjaðmamyndun og /eða olnbogamyndir) sem
gilda fyrir tegundina.
Á skrifstofu félagsins eru ýmsar vörur til sölu,
t.d. peysur, bolir, barmmerki, rósettur og
hundamöppur og bendum við sérstaklega
á nýjar gerðir af rósettum. Núna er hægt að
kaupa sér-rósettu fyrir 1.sæti, meistaraefni,
heiðursverðlaun, besta hvolp tegundar og
besta öldung tegundar.

Þeir sem hafa áhuga á að starfa á sýningum
félagsins eru beðnir um að setja sig í samband
við skrifstofu. Alltaf er þörf á góðu fólki
sem tilbúið er að leggja hönd á plóg við
uppbyggingu á starfsemi félagsins.

Boðið er upp á sýningarþjálfun í umsjón
ræktunardeilda og Unglingadeildar fyrir
sýningar Hundaræktarfélagsins. Nánar auglýst
á vefsíðunni.

Til að tryggja að innfluttir hundar komist á
sýningu þurfa gögn þess efnis, þ.e. frumrit
ættbókarskírteinis, staðfesting á eiganda
hunds og staðfesting á veru hundsins í
einangrunarstöð, að hafa borist skrifstofu
tveimur vikum fyrir síðasta skráningardag.
Sama gildir um skráningu gota.

Augnskoðun hunda með ættbók frá HRFÍ er
fyrir virka félagsmenn. Hundaeigendur,
sem ekki eru félagsmenn í HRFÍ en með
hunda í ættbók HRFÍ, geta skráð sig í
augnskoðun gegn hærra gjaldi. Hundar virkra
félagsmanna ganga fyrir í augnskoðun. Vegna
smithættu hvolpa er eigendum nýgotinna tíka
vinsamlegast bent á að koma ekki með þær
í augnskoðun. Augnskoðun hunda er ekki
endurgreidd nema viðkomandi boði forföll
tímanlega
Vinsamlegast tilkynnið til skrifstofu félagsins

Á döfinni

Uppskeruhátíð HRFÍ 24. janúar 2015 í
Fáksheimilinu.
Hvolpasýning (3-9 mánaða hvolpar)
24. janúar 2015
Dómarar: Inga Björk Gunnarsdóttir og Auður
Sif Sigurgeirsdóttir.

Alþjóðleg hundasýning 28. febrúar -1. mars
2015
Dómarar: Hassi Assenmacher-Feyel
(Þýskalandi), Vincent O’Brian (Írlandi),
Martin Johansson (Svíþjóð), Thomas Rohlin
(Danmörku) og fleiri.
Augnskoðun 28. febrúar-1. mars 2015
Jens Knudsen frá Danmörku mun augnskoða.
Hundaskóli HRFÍ býður upp á fjölbreytt
námskeið fyrir hundaeigendur.
Hundanámskeið eru í fullum gangi og eru
opin öllum hundum. Skráning og upplýsingar
eru á vefsíðu HRFÍ.

Vinnupróf og æfingar á vegum
Vinnuhundadeildar eru auglýst á vefsíðu
deildarinnar.

Veiðipróf fyrir retriever- og standandi
fuglahunda eru auglýst á vefsíðum deildanna.

breytingar á heimilisfangi, símanúmeri, póstog netfangi og einnig ef ættbókarfærður
hundur í ykkar eigu deyr.

Stjórn og starfsfólk Hundarækarfélags Íslands óskar öllum félagsmönnum sínum og
öðrum velunnurum félagsins gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi ári. Fjölmargir
félagsmenn hafa komið að störfum félagsins í sjálfboðavinnu á árinu sem er að líða. Þetta
vinnuframlag er ómetanlegt og án ykkar væri starfsemi félagsins heldur fátækleg.
Kæru félagar, þetta viljum við þakka sérstaklega um leið og við
vonumst eftir áframhaldandi góðu samstarfi á komandi ári.
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Alex Jamil og Gyða Sól stóðu sig vel í
keppninni „barn og hundur“ á
afmælishátíð HRFÍ. Ljósm. Anja Björg
Kristinsdóttir.

Taumganga var miðvikudaginn
20. ágúst s.l. í kringum tjörnina
og var þátttaka mjög góð. Eftir
gönguna fengu allir sér ís!
Afmælishátíð
Deildin tók þátt í afmælishátíð HRFÍ
4. september s.l. með glæsilegan
tegundarbás þar sem hægt var
að klappa hundum og spyrja
eigendur spjörunum úr varðandi
tegundina. Auk þess áttum við
fulltrúa í ungum sýnendum
0-3 ára, Alex Jamil með ISCh
Eldhuga Dirty Secret (Gyðu Sól).
Félagsmenn
Deildin sá um að setja upp og
taka niður septembersýninguna
og gekk það mjög vel. Viljum
við þakka öllum þeim sem
hjálpuðu við það. Einnig viljum
við þakka öllum þeim sem hafa
unnið fyrir félagið á þessu ári.
Alþjóðleg hundasýning
Sunnudaginn 7. september
í TM höllinni í Víðidal.
Sýndir voru 6 amerískir
cocker spaniel-hundar.
Dómari: Jo Schepers.
Úrslit:
Unghundaflokkur rakkar
1. Freixenet´s Ironman, excellent,
ck, íslenskt meistarastig, cacib,
BR-1, BOS
Meistaraflokkur rakkar
1. RW-13 Eldhuga Stand By Me,
excellent, ck, v-cacib, BR-2
Unghundaflokkur tíkur
1. Eldhuga Driving Miss Daisy,
excellent, ck, íslenskt meistarastig,
v-cacib, BT-2
2. Silfurhöfða Aþena, excellent
Opinn flokkur tíkur
1. RW-13 Eldhuga Can´t Buy Me
Love, excellent, ck, BT-2
Meistaraflokkur tíkur
1. ISCh Eldhuga Dirty
Secret, excellent, ck, cacib,
BT-1, BOB, BIG-4
Got
Þrjú got hafa fæðst á þessu ári og
voru það 11 hundar í heild, 5 tíkur
og 6 rakkar.
Feldhirðunámskeið og augnskoðun
Þann 5. nóvember bauð
Dekurdýr am.cocker-eigendum

á feldhirðunámskeið sem margir
mættu á til gamans og fræðslu.
Augnskoðun var 8. og 9. nóvember
s.l. og mættu 2 tíkur og 2 rakkar
sem öll stóðust ræktunarkröfur
deildarinnar.
Alþjóðleg hundasýning
8. og 9. nóvember í TM höllinni í
Víðidal.
Sýndir voru 6 amerískir cocker
spaniel-hundar. Dómari:
Ann Christin Johansson.
Úrslit:
Unghundaflokkur rakkar
1. Freixent´s Ironman excellent, ck,
íslenskt meistarastig, cacib, BR-1,
BOS
Meistaraflokkur rakkar
1. Eldhuga Stand By Me , excellent,
ck, res-cacib, BR-2
Unghundaflokkur tíkur
1. Eldhuga Driving Miss Daisy,
excellent, ck, BT-3
Opinn flokkur tíkur
1. Eldhuga Cant´t Buy Me Love,
excellent, ck, íslenskt meistarastig,
res-cacib, íslenskur meistari, BT-2
2. Silfurhöfða Aþena, excellent.
Meistaraflokkur tíkur
1. Eldhuga Dirty Secret,
excellent, ck, cacib, alþjóðlegur
meistari, BT-1, BOB, BIG-3
Nýir meistarar á árinu
Nýr alþjóðlegur meistari: C.I.B. ISCh
Eldhuga Dirty Secret
Nýr íslenskur meistari: ISCh
Eldhuga Cant´t Buy Me Love
Enginn amerískur cocker spaniel
hefur verið fluttur inn á þessu ári.
Kveðja,
stjórn Amerísku cocker
spaniel-deildarinnar.

Boxerdeild

ISShCH RW-13 RW-14 Son Of A Gun at
Berwynfa JW - stigahæsti boxer ársins
2014.

Alþjóðleg sýning 7.-8. september
í Reiðhöllinni Víðidal
BOB Hagalíns Kickin‘Up Dust
BOS ISShCh RW-13 RW-14 Son
of a Gun at Berwynfa JW
Rakkar:
1. ISShCh RW-14 RW-13
Son of a Gun at Berwynfa
JW með CACIB og BOS
2. Robinsteck Al Pacino með sitt
þriðja meistarastig og vara-CACIB

Tíkur:
1. Hagalíns Kickin‘Up Dust með sitt
fyrsta íslenskt meistarastig og BOB
2. ISShCh Bjarkeyjar
Ísadóra með CACIB
3. Bjarkeyjar Moment In Time
Hagalíns Kickin‘Up Dust og
ISShCh RW-13 RW-14 Son of a
Gun at Berwynfa JW eru með
Crufts Qualification 2015.
Besti hvolpur tegundar 4-6
mánaða var Hagalíns Master of
Puppets sem varð síðan besti
hvolpur sýningar 4-6 mánaða.
Alþjóðleg sýning 8.-9. nóvember
í Reiðhöllinni í Víðidal
BOB - ISShCh Bjarkeyjar
Ísadóra, sem varð síðan í
4. sæti í tegundahópi 2
BOS - ISShCh RW-14 RW-13 Son
of a Gun at Berwynfa JW
Rakkar:
1. ISShCh RW-14 RW-13
Son of a Gun at Berwynfa
JW með CACIB og BOS
2. Robinsteck Al Pacino með
íslenskt meistarastig og vara-CACIB
Tíkur:
1. ISShCh Bjarkeyjar Ísadóra
með CACIB, BOB og 4.
sæti í tegundahópi 2
2. Bjarkeyjar Moment In Time með
íslenskt meistarastig og vara-CACIB
Hvolpar:
Besti hvolpur 4-6 mán: Hagalíns
One Reason, sem varð síðan besti
hvolpur sýningar á sunnudeginum
Besti hvolpur 6-9 mán:
Berwynfa Big Style
Bjarkeyjar-ræktunarhópur
fékk heiðursverðlaun en
tók ekki þátt í úrslitum.
Fimm stigahæstu
hundar ársins eru:
ISShCh RW-14 RW-13 Son of a
Gun at Berwynfa JW með 36 stig
ISShCh Bjarkeyjar
Ísadóra með 17 stig
RW-14 RW-13 C.I.E. ISShCh
Bjarkeyjar Meant To Be með 15 stig
Robinsteck Al Pacino með 11 stig
Hagalíns Kickin‘Up Dust með 10 stig
Von er á goti hjá Hagalínsræktun um miðjan desember.
Stjórn deildarinnar óskar
öllum gleðilegra jóla og
farsæls komandi árs.
Inga Björk Gunnarsdóttir.

Cavalierdeild

BOB og BOS nóvembersýningar ásamt
dómaranum Gunther Ehrenreich.

Á septembersýningu HRFÍ var
einungis 21 cavalier-hundur
skráður. Dómari var Jussi
Liimatainen frá Finnlandi sem
hafði góða þekkingu á tegundinni.
Á þessari sýningu eignuðumst
við íslenskan meistara.
BOB var Ljúflings Hetja sem fékk
sitt þriðja meistarastig og titilinn
íslenskur meistari en einnig fékk
hún sitt þriðja cacib. BOS var
Drauma Bono sem fékk sitt annað
meistarastig og sitt annað cacib.
Eigandi og ræktandi Ljúflings Hetju
er María Tómasdóttir en eigandi og
ræktandi Drauma Bono er Ingibjörg
E. Halldórsdóttir. Ljúflings Hetja
keppti í sterkum tegundahópi 9
og komst þar í 6 hunda úrslit.
Besti hvolpur 4-6 mánaða
var Ljúflings Kiljan sem varð
einnig besti hvolpur dagsins
á laugardeginum. Eigandi og
ræktandi er María Tómasdóttir.
Besti hvolpur 6-9 mánaða var
Prúðleiks Megas. Eigandi er
Sigurbjörg Auðunsdóttir og
ræktandi er Linda Helgadóttir.
Nóvembersýning félagsins var
haldin dagana 8.-9. nóvember í
Reiðhöllinni í Víðidal. Að þessu
sinni voru 23 cavalier-hundar
skráðir, þar af sjö hvolpar. Er
þetta töluverð fækkun frá
fyrra ári þegar 35 hundar
voru skráðir. Dómari var hinn
austurríski, Gunther Ehrenreich.
Á þessari sýningu eignuðumst
við tvo alþjóðlega meistara
og einn íslenskan meistara.
BOB var Mjallar Björt sem
fékk sitt fjórða cacib og verður
því alþjóðlegur meistari eftir
staðfestingu FCI. Eigandi og
ræktandi Mjallar Bjartar er
Arna Sif Kærnested. BOS var
Bjargar Kaldi sem fékk sitt þriðja
meistarastig og fjórða cacib og er
því bæði íslenskur og alþjóðlegur
meistari eftir staðfestingu FCI.
Eigandi Bjargar Kalda er Guðrún
Birna Jörgensen og ræktandi
er Ásta Björg Guðjónsdóttir.
Mjallar Björt keppti svo í
tegundahópi 9 á laugardeginum.
Besti hvolpur tegundar 4-6
mánaða var Drauma Glódís.
Eigandi og ræktandi er
Ingibjörg E. Halldórsdóttir.
Nánari sýningaúrslit má finna
á heimasíðu deildarinnar
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Deildafréttir

Amerísk cocker
spaniel-deild

Deildafréttir

www.cavalier.is
Á þessu ári (1. janúar-31. október)
hafa 94 hvolpar bæst við stofninn.
Göngunefndin hélt utan um
tvær gönguferðir í haust og var
góð þátttaka í þeim báðum. Í
september var farið í lausagöngu
í Varmadal – Árdal þar sem
hundar og menn skemmtu sér vel
í góðu veðri. Í októbergöngunni
var gengið um efsta hluta
Elliðaárdalsins í blíðskaparveðri
og voru 42 cavalierar mættir
með 52 tvífættlinga með sér. Í lok
nóvember var svo aðventukaffi
deildarinnar haldið þar sem
hefð hefur skapast fyrir því
að allir koma með eitthvað
gómsætt á kaffihlaðborðið. Á
meðan tvífættlingar gæða sér á
kræsingum fá hundar að hlaupa
um og skemmta sér. Við hvetjum
alla cavalier-eigendur til þess að
mæta í mánaðarlegar göngur en
hægt er að kynna sér dagskrá
göngunefndarinnar á heimasíðu
deildarinnar www.cavalier.is.
Deildin óskar ykkur öllum
gleðilegrar jólahátíðar og þakkar
fyrir árið sem senn líður.
F.h. stjórnar,
Guðrún Birna Jörgensen

Chihuahuadeild

Á septembersýningunni voru
skráðir 20 hundar í báðum
feldgerðum. Dómari var Yolanda
Nagler.
Snögghærðir:
BOB: ISCh Himna Simbi,
CACIB, Crufts qualified
Besti ræktunarhópur tegundar:
Himna-ræktun, heiðursverðlaun
Síðhærðir:
BOB: Hrímnis Halló Kisa,
meistarastig, CACIB,
Crufts qualified
BOS: ISCh Rosalago MM‘s
Xavier, CACIB, Crufts qualified
BÖT: RW-13 C.I.B. ISCh Himna Sól
Besti ræktunarhópur tegundar:
Hrímnis-ræktun, heiðursverðlaun
Besta par tegundar: RW-13
ISCh Stekkur Edward Zidane og
Hrímnis Halló Kisa, þau urðu
besta par dagsins á laugardegi.
Jólaball deildarinnar
Hið árlega jólaball
Chihuahuadeildarinnar verður

haldið sunnudaginn 7. desember í
húsnæði Gæludýra.is á Korputorgi
og hefst kl. 13.00. Allir mæta
með eitthvað á hlaðborðið góða.
Kaffi og kakó í boði deildarinnar.
Hvetjum félagsmenn til að
fylgjast með starfi deildarinnar
á heimasíðu hennar http://
chihuahua.hrfi.is/og einnig á
Facebook-síðu deildarinnar www.
facebook.com/ChihuahuadeildHrfi
Kveðja,
stjórnin.

Ensk cocker spaniel-deildin
BOB á nóvembersýningu HRFÍ, Siggu

Jónu Benedikt Búálfur.

Sýningar
Á haustsýningu HRFÍ varð tíkin
Manaca’s For All Time BOB með
íslenskt og alþjóðlegt meistarastig,
ræktandi hennar er Monica
Forsander og eigandi Guðrún
Margrét Baldursdóttir. BT-2 með
vara-CACIB varð ISShCh Bjarkeyjar
Sóllilja, ræktandi Inga Björk
Gunnarsdóttir og eigandi Þröstur
Ólafsson. BOS með alþjóðlegt
meistarastig varð ISShCh Bjarkeyjar
Thank You For The Music, ræktandi
Inga Björk Gunnarsdóttir og
eigandi Þröstur Ólafsson. BR-2
með íslenskt meistarastig og
vara-CACIB varð Cockergold So
U Think U Can Dance, ræktandi
Lotte Kristensen, eigandi Þórdís
María Hafsteinsdóttir. Besti
hvolpur tegundar 4-6 mánaða
varð Hólabergs Vilhjálmur
Bretaprins, ræktandi og eigandi
Elsa Hlín Magnúsdóttir. Dómari
var Jo Schepers frá Hollandi.
Á vetrarsýningu HRFÍ varð rakkinn
Siggu Jónu Benedikt Búálfur
BOB með íslenskt og alþjóðlegt
meistarastig, ræktandi hans er
Sigurbjörg Jóna Traustadóttir en
eigandi Edda Janette Sigurðsson.
BR-2 með vara-CACIB varð RW-14
RW-13 C.I.E. ISShCh Bjarkeyjar
Take A Chance On Me, ræktandi
Inga Björk Gunnarsdóttir og
eigandi Þröstur Ólafsson. BOS með
alþjóðlegt meistarastig varð ISShCh
Bjarkeyjar Sóllilja, ræktandi Inga
Björk Gunnarsdóttir og eigandi
Þröstur Ólafsson. BT-2 með íslenskt
meistarastig og vara-CACIB varð
Manaca’s For All Time, ræktandi
Monica Forsander og eigandi
Guðrún Margrét Baldursdóttir.
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Besti hvolpur tegundar 6-9 mánaða
varð Hólabergs Rökkvi, ræktandi
Elsa Hlín Magnúsdóttir og eigandi
Hjördís Braga Sigurðardóttir.
Rökkvi varð síðan BIS hvolpur
dagsins í eldri flokki. Dómari
var Espen Engh frá Noregi.
Got
Von er á goti hjá Hólabergsræktun á næstunni.
Annað
Deildin stendur fyrir reglulegum
göngum sem fækkar þó yfir
háveturinn. Enskur cocker spaniel
var með bás á Stórhundadögum
í Garðheimum í lok september
og í nóvember stóð deildin fyrir
snyrtikynningu hjá Margréti
Kjartansdóttur á snyrtistofunni
Hundavinum. Góð mæting
var og mikil ánægja með
sýnikennslu Margrétar. Einnig
var kaffi og með því í boði.
F.h. deildarinnar,
Guðrún Margrét Baldursdóttir.

D.Í.F.

BOB og BOS á nóvembersýningu HRFÍ

Alþjóðleg hundasýning HRFÍ
helgina 6.-7. september í
Reiðhöllinni í Víðidal
Dómari : Jussi Liimatainen,
33 hundar skráðir.
Besti hundur tegundar (BOB)
& 4. sæti tegundahóps 5:
Snætinda Hrafntinna
Besti hundur tegundar af
gagnstæðu kyni (BOS):
Snætinda Sómi
Bestu rakkar tegundar:
1. Snætinda Sómi – íslenskt
meistarastig – CACIB
2. ISCh Snætinda
Nökkvi – res CACIB
3. Sunnusteins Íslandssómi
4. Leiru Sámur
Bestu tíkur tegundar:
1. Snætinda Hrafntinna –
íslenskt meistarastig – CACIB
2. ISCh Gerplu Dala Drífa
3. Dranga Aska Bergrós
4. Hellu Drífa
Besta ungviði tegundar
(hvolpar 4-6 mán.) & besta
ungviði sýningar:
Sunnusteins Hrina
Besti hvolpur tegundar (6-9 mán.)
& besti hvolpur sýningar 4:
Laufeyjar Brá

Besti öldungur tegundar:
Gerplu Dala Drífa
Besti ræktunarhópur tegundar:
Snætinda ræktun
Besti afkvæmahópur tegundar &
2. besti afkvæmahópur sýningar:
ISCh Gerplu Dala Drífa
og 4 afkvæmi
Alþjóðleg hundasýning HRFÍ 8.-9.
nóvember í Reiðhöllinni í Víðidal
Dómari: Charlotte Hoier frá
Danmörku, 59 hundar skráðir.
Besti hundur tegundar (BOB)
& 4. sæti í tegundahópi 5:
RW-14 ISCh Arnarstaða Nagli
Besti hundur tegundar af
gagnstæðu kyni (BOS):
RW-13 C.I.B. ISCh
Arnarstaða Romsa
Bestu rakkar tegundar:
1. RW-14 ISCH Arnarstaða
Nagli – CACIB
2. Snætinda Sómi – CAC – resCACIB
3. Ístjarnar Tindur
4. Stefstells Drengur Dýri
Bestu tíkur tegundar:
1. RW-13 C.I.B. ISCh
Arnarstaða Romsa
2. Sunnusteins Bryðja
– CAC – CACIB
3. Arnarstaða Skrumba – resCACIB
4. ISCh Gerplu Dala Drífa
Besta ungviði tegundar (4-6 mán.)
& besta ungviði sýningar 3:
Ístjarnar Vindur
Besti hvolpur tegundar (6-9 mán.):
Sunnusteins Hrina
Besti öldungur tegundar:
RW-13 C.I.B. ISCh
Arnarstaða Romsa
Snætinda Sómi og Sunnusteins
Bryðja geta nú sótt um
íslenskan meistaratitil.
Víkingasveit D.Í.F.
Víkingasveit D.Í.F. var stofnuð í
september að frumkvæði Þórhildar
Bjartmarz. Tilgangurinn er að efla
vinnu með íslenska fjárhunda,
sýna fjölhæfni þeirra og efla
samstöðu félagsmanna D.Í.F.
Víkingasveitin stendur fyrir
Víkingamótum þar sem haldin eru
æfingapróf í hlýðni, hundafimi,
spori og rallýhlýðni. Prófin eru
ætluð til þess að undirbúa
eigendur íslenskra fjárhunda fyrir
vinnupróf hjá HRFÍ. Haldin hafa
verið tvö mót. Hundafimikeppni á
Kleifárvöllum á Snæfellsnesi, þar
tók 21 hundur þátt. Hlýðnipróf í
Hvoli í Ölfusi, þar tóku tíu hundar
þátt þar af sjö íslenskir fjárhundar.
Mikil stemning og gleði
hefur verið á mótunum og
hvetjum við félagsmenn til
að taka þátt. Viljum benda á
Fésbókarsíðu Víkingasveitarinnar,
Víkingasveit D.Í.F.

Bronsmerki í hundafimi
Haldið var fyrsta bronsmerkjapróf
í hundafimi á Íslandi á vegum
Íþróttadeildar HRFÍ í Víðidal þann
21. júní. Fjórir af átta hundum sem
náðu bronsmerki voru íslenskir
fjárhundar. Það eru: Bjarkarkots
Embla, Eldhamars Sunna Sól,
Snætinda Sómi og Snætinda Vaka.
Við óskum þeim og eigendum
þeirra innilega til hamingju.
Stjórn vill þakka þeim sem tóku þátt
í að manna septembersýninguna
fyrir hönd deildarinnar.
Fyrir hönd stjórnar,
Brynhildur Bjarnadóttir, ritari.

Fuglahundadeild

Mynd frá einu af veiðiprófum
deildarinnar.

Nú er starfsárinu hjá
Fuglahundadeild lokið og er
óhætt að segja að það hefur verið
viðburðarríkt ár. Deildin stóð fyrir
sjö veiðiprófum á fjalli og tveimur
sóknarprófum sem haldin voru
í sumar samtals 17 prófdagar
og tók þátt við að setja upp
sumarsýningu HRFÍ sem þykir hafa
tekist einstaklega vel til. Haldnar
voru fjölmargar æfingar fyrir
deildarmeðlimi ásamt fyrirlestrum.
Á vordögum var haldinn
aðalfundur þar sem úr stjórn gengu
Vilhjálmur Ólafsson og Þorsteinn
Friðriksson og nýir komu inn þeir
Daníel Kristinsson og Einar Guð.
Hjá deildinni eru stigahæstu
hundar heiðraðir þar sem
þeir safna stigum í prófum. Í
unghundaflokki var það enski
pointerinn, Karacanis Harpa,
sem var stigahæst og í opnum
flokki var það enski setinn, ISFtCh

Háfjalla Parma, en hún náði einnig
þeim flotta árangri í sumar að
verða íslenskur veiðimeistari.
Í byrjun maí var haldið árlegt
Kaldapróf sem fór fram norðan
heiða, nánar tiltekið í Eyjafirði
og í Mývatnssveit. Þetta var
sögulegt próf fyrir nokkrar
sakir. Það var einstaklega hátt
hlutfall hunda sem skilaði sér í
einkunn og er það athyglisvert
vegna þess að mjög mikið magn
af rjúpu var á prófdögum og
höndluðu hundarnir þau erfiðu
skilyrði með miklum sóma.
Heimasíðu FHD hefur verið vel
haldið gangandi og verið ansi
lífleg á köflum. Mikinn fróðleik
er að finna á síðunni og er hægt
að fylgjast með gangi mál inni
á www.fuglahundadeild.is.
Deildin hefur haldið Facebooksíðu sinni „Fuglahundadeild
HRFÍ“ gangandi í allt ár og
hafa oft og tíðum verið ansi
líflegar umræður þar inni.
Í Royal Canin-prófinu sem haldið
var í haust á Auðkúluheiði urðu
skemmtileg kaflaskil þar sem
konur voru leiðendur beggja
hunda í sleppi og hefur það
ekki gerst áður. Konur eru ört
vaxandi hópur í deildinni sem er
kærkomin viðbót við hópinn.
Deildin fékk fjóra erlenda
dómara til landsins til að
dæma próf Fuglahundadeildar
og fjórir íslenskir dómarar
dæmdu einnig prófin.
Stjórn FHD hefur raðað niður
prófadagskrá fyrir komandi ár
og er viðburðadagskrá næsta
árs að líta dagsins ljós.
Stjórn deildarinnar vill þakka
öllum þeim, sem komu að
starfi deildarinnar og einnig
öllum þeim styrktaraðilum
sem veittu okkur hjálparhönd,
kærlega fyrir samstarfið.
Kveðja,
stjórn Fuglahundadeildar.

Grefil – og sporhundadeild

Hvolpafréttir
Í maí var got hjá þeim Árbæjar
Fríðu og Tomjantin Double
or Quits. Undan þeim komu
tík og rakki, bæði rauð.
Í júlí voru tvö got hjá tveimur
langhundapörum. Það fyrra var á
Akureyri hjá þeim Sóleyrar Blíð og

ISShCh Árbæjar Nökkva. Þar kom
ein tík og þrír rakkar, öll rauð.
Seinna gotið var á Borgarfirði eystri
hjá þeim RW-14 C.I.B. ISShCh Luna
Caprese Immagine Allo Speccio
og JWW´08 RW´13 C.I.B. ISShCh
Sundsdal´s Toblerone. Hjá þeim
fæddust fjórir rauðir rakkar.
Í byrjun október fæddust tvær
tíkur undan þeim ISShCh Árbæjar
Míu og Tomjantin Double or
Quits. Þetta er fyrsta gotið hennar
Míu og vegnar tíkunum vel.
Innflutningur
SE U(v)CH, FI U(v)CH, NO U(v)CH,
DK U(v)CH, NORD U(v)CH, LUX
CH, C.I.B., C.I.E JWW-09, FI V-0910-13, NO V-09-10, NORD V-10,
WW-10-11, SE V-13 Tarantela Rus.
Malenkiy Prins er væntanlegur úr
einangrun á gamlársdag. Eigandi
hans er Hallveig Karlsdóttir sem
er með ræktunina Kingsen´s
Finest. Þessi margverðlaunaði
hundur verður skemmtileg
viðbót við íslenska stofninn.
Kveðja,
Hallveig Karlsdóttir.

Deerhound: Bruach’s Devlin
Whippet: PLCH ISCh Brookway
Applause Premiere, var hér á landi
í stuttan tíma sem lánshundur
Afghan Hound: RW-14 ISCh AMCh
Shylo Satyricon og Alphaville´s
The Icing On The Cake
Beituhlaup
Nokkrar beituhlaupsæfingar
voru í sumar og einnig licencehlaup. Nokkrir hundar kláruðu
hlaupin sín og eru því með
LC-license. Beituhlaupsæfingar
byrja aftur næsta vor.
Eftir áramót verða stigahæstu
hundar ársins 2014 heiðraðir.
Mjóhundadeildin óskar
öllum gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.

Papillon – og phalénedeild

Mjóhundadeild

Míló varð best in show!

Úrslit nóvembersýningar
Afghan hound
BOB, cacib, BIG 1: C.I.B. ISCh
Alphaville´s Stand By Me
BR 2, res-cacib: ISCh Glitnir Vestri
BR 3, m.stig: Oogie Boogie Man
BOS, m.stig: Dark Shadows
OF Enigma Dreams
BT 2, cacib: Glitnir Skuld
BT 3, res-cacib: C.I.B. ISCh
Enigma Dreams Final Fantasy
Whippet
BOB, m.stig, BIG-2:
Courtborne Rajesh
BR 2: Leifturs Nökkvi
BR 3: Zen-zero’s Adorable
And I Know It
BOS, cacib: ISCh Leifturs Kvika
BT 2, res-cacib: RW-14
ISCh Leifturs Skúta
BT 3: C.I.B. ISCh ISW-o6
Courtborne Keyzers Arwen
BT 4, m.stig: Eldthoku Luna
Deerhound
BOB, m.stig, cacib: Bruach’s Devlin
Saluki
BOB, cacib, BIG 3: RW-14
C.I.B. ISCh Chisobee Jared

Í sumar var haldin hvolpasýning
í blíðskaparveðri á vegum HRFÍ
í Ullarnesbrekku Mosfellsbæ.
Úrslitin voru þessi:
B.hv.t. 6-9 mánaða:
Merkisteins Ynja
Úrslit af alþjóðlegri sýningu
HRFÍ 6.-7. september
BOB: RW-14 Butterfly’s
Kisses Holly Jolly Christmas,
2. sæti í tegundahópi 9
BOS: Omegaville I am a Petitchien
BÖT: Höfðaborgar Birta
B.hv.t. 4-6 mánaða: Arctic
Hope Started With A
Whisper, 4. sæti í úrslitum
B.hv.t. 6-9 mánaða: Aiming
High Pina Colada
Besti ræktunarhópur: Hálsakotsræktun, 1. sæti í úrslitum
Úrslit af alþjóðlegri sýningu
HRFÍ 8.-9. nóvember
BOB: RW-14 Butterfly’s Kisses
Rudolph The Red Nosed
Reindeer, hann kom, sá og
sigraði og náði þeim ótrúlega
árangri að verða best in show!
BOS: Butterfly’s Kisses Chiquitita
BÖT: Höfðaborgar Birta
B.hv.t. 4-6 mánaða: Multi
Star’s Rafael da Silva
B.hv.t. 6-9 mánaða: Aiming High
Pina Colada, 4. sæti í úrslitum
Besti ræktunarhópur:
Hálsakots-ræktun
Hundar sem fengu íslenskan
meistaratitil á árinu voru
Hálsakots Something Is Burning
og Butterfly’s Kisses Chiquitita.
Það hefur margt skemmtilegt verið

Got
Aðeins eitt got hefur fæðst í
mjóhundunum á árinu og var
það hjá Leifturs-ræktun 28.
september 2014. Fimm rakkar og
ein tík fæddust undan PLCH ISCh
Brookway Applause Premiere
og RW-14 ISCh Leifturs Skútu.
Innflutningur
Nokkrir hundar hafa verið fluttir
inn á árinu og seint á seinasta ári.
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Deildafréttir

Vinnupróf HRFÍ
Arnarstaða Þór Þrumugnýr hefur
lokið þremur hlýðni 1-prófum
með 1. einkunn og getur því
sótt um titilinn OB1 í ættbók.
Arnarstaða Þór Þrumugnýr
hefur lokið spor 2-prófi með
92 stig af 100 mögulegum.
Stjórn D.Í.F. óskar og eiganda hans,
Þórhildi Bjartmarz, innilega til
hamingju með glæsilegan árangur.
Bjarkarkots Hektor hefur lokið
bronsprófi, óskum við Berglindi
Guðbrandsdóttur, eiganda hans,
til hamingju með árangurinn.
Ístjarnar Katla og Ístjarnar Tindur
tóku hlýðni-próf og óskum við
eiganda þeirra, Elmu Cates, til
hamingju með árangurinn.

Deildafréttir

gert á þessu ári innan deildarinnar.
Síðasti viðburður ársins verður
hin árlegu Fiðrildajól. Við þökkum
kærlega fyrir árið sem er að líða.
Minnum á vefsíðu deildarinnar
www.papillondeild.
is og tölvupóstlista
papillondeild@gmail.com
Fyrir hönd stjórnar,
Guðný Stefanía Tryggvadóttir, ritari.

Retrieverdeild

Leynigarðs Lexía varð í 3. sæti um besta
hund sýningar á septembersýningu HRFÍ.
Ljósm. Kristín Jóna Símonardóttir.

Margt hefur gerst í deildarstarfinu
frá síðustu fréttum. Göngu- og
skemmtinefnd hefur að venju
verið mjög virk og haldið göngur,
bingó og hvolpasprell sem hafa
verið vel sótt. Básanefndin sá
um að manna tvöfaldan bás á
stórhundadögum í Garðheimum
og voru margir sem lögðu leið
sína þangað til að fræðast um
retrievertegundirnar og fá að
knúsa hundana. Þá tók deildin þátt
í afmælishátíð HRFÍ sem haldin
var 4. september síðastliðinn .
Básanefnd setti upp og mannaði
glæsilegan bás og uppskar bikar
fyrir flottasta básinn (kosinn af
þeim sem sóttu afmælishátíðina).
Sýningar
Tvær sýningar hafa verið haldnar
frá útkomu síðasta Sáms og á
þeim báðum náðu labradorar
að raða sér í efstu sæti. Þann 7.
september varð Leynigarðs Lexía
þriðji besti hundur sýningar og 9.
nóvember varð ISShCh Hólabergs
Famous Sport fjórði besti hundur
sýningar. Önnur sýningaúrslit má
sjá í gagnagrunni deildarinnar.
Veiðipróf
Haldin voru 14 veiðipróf alls, þar
af þrjú tvöföld og hafa 183 hundar
þreytt þau próf og var metþátttaka
þetta árið. Þátttakendum í
veiðiprófum hefur verið að fjölga
ár frá ári og er virkilega gaman að
sjá hversu virkir retrievereigendur
eru í að nýta eðli hundanna og
vinna með þá. Þá má geta þess
að retrievereigendur hafa einnig
verið að vinna með hundana á
öðrum vettvangi, nokkrir hafa
tekið hlýðnipróf með mjög
góðum árangri, sporapróf einnig
með góðum árangri og þá hafa
retrieverhundar verið þjálfaðir
sem leiðsöguhundar fyrir blinda,

við ýmis störf innan tollgæslunnar
og við björgunarstörf. Retrieverar
hafa einnig verið notaðir sem
heimsóknarvinir hjá Rauða krossi
Íslands og sem aðstoðarhundar
fyrir börn við lestur.
Nýir meistarar
Í ár sáum við í fyrsta sinn nýjan
meistaratitil á Retrieverum en það
er hlýðni 1 meistaratitillinn. Þrír
retriever-hundar hafa hlotið titilinn
en það eru OB-1 Tara (flat-coated),
OB-1 Dolbia Avery Nice Girl
(labrador) og OB-1 Sóltúns Artemis
Rós (labrador). Þrír aðrir hundar
hafa unnið sér inn réttindi til
þessa titils og eru það Bjargasteins
Camilla (labrador), Stekkjarhvamms
Garpur (labrador) og Great North
Golden Mount Denali (golden).
Aðrir nýir meistarar eru: ISFtCh
Hvar Er Fuglinn Lotta (labrador),
ISShCh Great North Golden Aurora
Boralis (golden), ISShCh BezAmi´s Always My Charming Tosca
(flat-coated), ISShCh Almanza
Too Soon To Panic (flat-coated),
ISCh Dolbia A Very Nice Girl og
ISShCh Hólabergs Famous Sport.
Í lok október bárust okkur þær
fréttir að veiðiprófsdómarinn,
Johnny Henriksen, hafði
látist sviplega. Fyrir hönd
Retrieverdeildar sendum
við vinum og ættingjum
Johnny samúðarkveðjur.
Ég vil nota tækifærið og þakka
öllum sem hafa starfað við viðburði
deildarinnar. Eins viljum við
þakka okkar aðalstyrktaraðilum,
Dýrheimum, sem veita okkur
ómetanlegan stuðning, Stálnaust
sem hefur styrkt okkur einnig
gegnum árin og Bendi sem hefur
einnig styrkt okkur með kaupum
á bikurum í hvolpaflokkum.
Deildin er mjög lifandi og margt
að gerast, endilega fylgist með
tilkynningum með því að skrá
ykkur á póstlista deildarinnar sem
er á heimasíðunni okkar: www.
retriever.is og eins er virkur hópur
á Facebook-síðu deildarinnar en
tengill á hana er á heimasíðunni.
Kær kveðja,
Guðbjörg Guðmundsdóttir.
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Schäferdeild

ISTrCh Ice Tindra Aragon og Kristjana
Bergsteinsdóttir.

Árið hefur verið viðburðaríkt
hjá Schäferdeildinni. 51 hundur
er fæddur á árinu, tveir hundar
voru fluttir inn nýverið og sjö nýir
meistarar bættust í hópinn. Við
höfum verið með skemmtilegar
göngur mánaðarlega, vel hefur
verið mætt í sýningarþjálfanir
deildarinnar og mikil aukning
hefur verið á skráningum á
sýningar HRFÍ yfir árið.
Septembersýning HRFÍ fór
fram í reiðhöllinni í Víðidal 6.-7.
september. Dómari var hin finnska,
Saija Juutilainen. Skráðir voru
til leiks 52 schäferhundar; 44
snögghærðir og átta síðhærðir.
Í snögghærðum var besti hvolpur
tegundar í yngri hvolpaflokki
Kolgrímu Invisible og endaði hún
sem 3. besti hvolpur dagsins. Besti
hvolpur tegundar af gagnstæðu
kyni var Kolgrímu Impossible. Í
eldri hvolpaflokki 6-9 mánaða
var það innflutt tík, Vonzlu’s
Asynja, sem stóð upp úr að mati
dómara og endaði hún sem
4. besti hvolpur dagsins. Besti
öldungur tegundar var C.I.B. ISCh
Easy von Santamar og endaði
hún sem annar besti öldungur
sýningar. Besti hundur tegundar
(BOB) varð ISShCh Gunnarsholts
Whoopy. Fékk hún sitt þriðja og
síðasta meistarastig og er því
orðinn íslenskur sýningarmeistari.
Óskum við eiganda hennar
og ræktanda, Hjördísi Helgu
Ágústsdóttur, til hamingju. Besti
hundur tegundar af gagnstæðu
kyni (BOS) varð C.I.B. ISCh RW-14
RW-13 Welincha’s Yasko. ISShCh
Gunnarsholts Whoopy varð
svo í 2. sæti í tegundahópi 1.
Besta ræktunarhóp tegundar
átti Kolgrímu-ræktun.
Eldeyjar Hugi átti besta
afkvæmahópinn og
endaði hann sem 3. besti
afkvæmahópur dagsins.
Í síðhærðu hundunum var það
Gjósku Ráðhildur sem varð
besti hundur tegundar (BOB).
Besti hundur tegundar af
gagnstæðu kyni (BOS) var Gjósku
Rosi-Loki. Besta ræktunarhóp
tegundar átti Gjósku-ræktun.
Síðasta sýning ársins fór fram 8.-9.

nóvember síðastliðinn. Mættir
voru til leiks 54 schäferhundar,
43 snögghærðir og 11 síðhærðir.
Dómari að þessu sinni var frá
Danmörku, Marianne Baden.
Í hvolpaflokki 4-6 mánaða var besti
hvolpur tegundar, Svarthamars
Högna og endaði hún sem 2. besti
hvolpur dagsins. Í eldri hvolpaflokki
var það Kolgrímu Impossible og
endaði hann sem besti hvolpur
dagsins. Besti öldungur tegundar
var C.I.B. ISCh Easy von Santamar
og endaði hún sem besti
öldungur sýningar. Besti hundur
tegundar (BOB) varð ISShCh
Kolgrímu For Your Eyes OnlyHólm
og besti hundur tegundar af
gagnstæðu kyni (BOS) varð ISShCh
Gunnarsholts Whoopy. ISShCh
Kolgrímu For Your Eyes OnlyHólm
endaði svo í 3. sæti í tegundahópi
1. Eldeyjar Hugi átti besta
afkvæmahóp tegundar og endaði
hann sem 2. besti afkvæmahópur
dagsins. Besta ræktunarhóp
tegundar átti Kolgrímu-ræktun.
Í síðhærðu hundunum var það
ISShCh RW-14 Svarthamars Garpur
sem varð besti hundur tegundar
(BOB) og besti hundur tegundar
af gagnstæðu kyni (BOS) varð
Kolgrímu Gypsy WomanHólm.
Fékk hún sitt fjórða íslenska
meistarastig og þar sem að hún
hefur nú náð tilsettum 2 ára aldri
varð hún íslenskur sýningarmeistari
ISShCh og er fyrsta síðhærða tíkin
til að ná þeim árangri. Óskum við
eiganda hennar, Guðlaugi Ottesen
Karlssyni, innilega til hamingju.
Nýr sporameistari bættist í hópinn
nýverið, annar hundurinn á
landinu sem hlýtur þann titil. Til
gamans má geta að þeir eru báðir
schäfer-hundar. Ice Tindra Aragon
lauk spori 3 með 92 stig og fær
hann því titilinn ISTrCh. Óskum
við eiganda hans og ræktanda,
Kristjönu Bergsteinsdóttur, innilega
til hamingju með árangurinn.
Royal Canin, Dýrheimar hafa
styrkt Schäferdeildina með
veglegum verðlaunagripum
yfir árið og þökkum við þeim
innilega fyrir samstarfið.
F. h. stjórnar,
Rúna Helgadóttir Borgfjörð.

RW-13 & 14 ISCh Ta Maria Wot a Bee
sem varð BOB á nóvembersýningu HRFÍ.

Á nóvembersýningu félagsins
varð Bertha (RW-13/14 ISCh Ta
Maria Wot a Bee) BOB með cacib.
Óskum við Önju Kristinsdóttur,
eiganda hennar, til hamingju.
Þann 9. október var Nýliðafræðsla
á skrifstofu HRFÍ. Í september
fjölmenntu shih tzu-hundar og
eigendur á smáhundakynningu
í Garðheimum.
Vegna fjölda áskorana fengum
við þær AnnKi Halls og Jónínu
Elísabetardóttur frá Noregi til að
halda aftur fyrir okkur námskeið.
Námskeiðið var dagana 4.-6.
nóvember s.l. Þátttakendur voru
himinlifandi enda þær stöllur
fullar af reynslu og fróðleik sem
á eftir að nýtast okkur vel.
Þann 14. desember kl. 14:00
verður jólahittingur deildarinnar,
staðsetning verður auglýst á
heimasíðu deildarinnar
www.shihtzu.is og á
Facebook-síðunni Shih Tzu
á Íslandi. Jafnframt fer fram
verðlaunaafhending fyrir
stigahæstu hunda ársins 2014.
Fáist húsnæði er stefnt að
því að halda opna sýningu á
sama tíma. Allir velkomnir.
Kveðja,
stjórn deildarinnar.

Svæðafélag Norðurlands

Efstu fimm hundar í hlýðni 1 á
laugardeginum ásamt dómara, Albert
Steingrímssyni.

Svæðafélag HRFÍ á Norðurlandi
leggur metnað sinn í að stuðla
að ábyrgri hundaeign á Akureyri
með áherslu á heilbrigði hunda,
vinnu og fræðslu fyrir almenning.
Aukning hefur orðið jafnt og
þétt á þátttöku hundaeigenda í
viðburðum félagsins á síðastliðnum
árum og hefur reynslan sýnt að
félagið sinnir félagsmönnum
búsettum á Akureyri, Dalvík,
Ólafsfirði, Húsavík, Blönduós,
Egilstöðum og fleiri bæjarfélögum

á Norður – og Austulandi.
Aðalfundur félagsins var haldinn
þann 19. mars. Sigurlaug
Hauksdóttir, sem setið hefur
í stjórn félagsins í fjölda ára,
sagði sig úr stjórn til að sinna
nýjum verkefnum. Svæðafélagið
þakkar Sillu kærlega fyrir
samstarfið og óskar henni alls
hins besta á nýjum vettvangi.
Fulltrúar Svæðafélagsins sátu tvo
fulltrúaráðsfundi HRFÍ á árinu.
Svæðafélagið dreifði eintökum af
bæklingi HRFÍ „Sámur, komdu...“
á alla leikskóla á Akureyri og í
nærsveitum. Bæklingarnir voru
kynntir stjórnendum leikskólanna
sem tóku allir vel í sendinguna
og stefndu margir þeirra á að
nýta hann í skipulögðu starfi
með börnunum. Í júní sótti okkur
heim breski dýralæknirinn, Lorna
Newman og augnskoðaði hunda.
Líkt og fyrri ár fór skoðunin
fram í Dýralæknaþjónustu
Eyjafjarðar (DÝREY) og kunnum
við þeim bestu þakkir fyrir.
Tvöfalt veiðipróf Retrieverdeildar
fór fram á Melgerðismelum í
byrjun júní. Prófað var í öllum
flokkum báða dagana og var
ánægja meðal þátttakenda með
helgina, enda ávallt góð stemning
í veiðiprófum deildarinnar.
Félagið hélt uppteknum hætti
og stóð fyrir sýningarþjálfunum
fyrir hverja sýningu HRFÍ.
Mikil aukning varð á þátttöku
hundaeigenda á hlýðnihittingum
félagsins sem farið hafa fram á
þriðjudagskvöldum síðastliðin
sjö ár. Það er vissulega gleðiefni
að hundafólk sjái í auknum
mæli kosti þess að þjálfa og
umhverfisvenja hunda sína. Hins
vegar fylgir því töluverð ábyrgð
að hálfu skipuleggjenda að skapa
ásættanlegan vettvang fyrir hunda
og menn enda þarfir hundanna
æði misjafnar. Að loknu sumarfríi
tók stjórn þá ákvörðun að breyta
fyrirkomulagi hittinganna og leggja
áherslu á þjálfun og undirbúning
fyrir hlýðnipróf HRFÍ. Hið árlega
hlýðnipróf Svæðafélags og
Vinnuhundadeildar fór svo fram
í lok september og mættu átta
hundar til leiks, þar af sex héðan
að norðan og tveir að sunnan.
Dómari var Albert Steingrímsson,
prófstjóri Sandra Einarsdóttir
og ritari Fanney Harðardóttir.
Keppnin fór vel fram og skemmtu
hundar og eigendur þeirra sér vel
í frábærum aðstæðum í Reiðhöll
Léttis. Æfingar héldu svo stíft áfram
og var stefnan tekin á Hlýðni 1 próf
Vinnuhundadeildar og alþjóðlegu
sýningu HRFÍ sem sett voru
bæði á sömu helgi í nóvember. Í
gegnum tíðina hefur Svæðafélagið

komið þeim óskum á framfæri að
sameina oftar próf og aðra viðburði
félagsins líkt og fulltrúaráðsfundi
og að reynt sé að hafa þá á
dagskrá í kringum helgar þegar
þess sé kostur. Slíkt myndi auka
möguleika íbúa landsbyggðarinnar
á þátttöku í starfi HRFÍ. Viljum
við því koma á framfæri
mikilli ánægju yfir ákvörðun
Vinnuhundadeildar að setja upp
próf á sýningarhelgi. Fjórir hundar
og eigendur þeirra fóru suður
og sóttu bæði próf og sýningu
þessa helgi með góðum árangri.
Frá árinu 2010 hafa verið haldin
hlýðnipróf á Akureyri. Fyrsta
árið var keppt í brons-hlýðni og
ári seinna bættist við hlýðni 1.
Nú hafa alls hafa fjórir hundar
héðan unnið sér inn rétt til að
sækja um „Íslenskan Hlýðni
1 meistaratitil“ og er stefnan
tekin á að setja hlýðni 2-próf á
dagskrá næsta árs á Akureyri.
Á heimasíðu Svæðafélagins
https://nordurhundar.wordpress.com
er að finna upplýsingar um stjórn
félagsins og viðburði. Hægt er
að skrá sig á póstlista félagsins á
netfanginu nordurhundar@gmail.
com. Einnig er félagið á Facebook
undir heitinu „Norðurhundar“.
Stjórn Svæðafélagsins sendir
félögum sínum um land allt bestu
kveðjur og óskir um gleðileg jól
og heillaríkt nýtt ár og þakkar
fyrir starfsárið sem er að líða.
Fyrir hönd Norðurhunda,
Gunnhildur Jakobsdóttir.

Tíbet spaniel-deild

RW-14 RW-13 C.I.B. ISCh Tíbráar Tinda
Prayer Wheel Spinner „Rúbín“. Ljósm.
Ágúst Ágústsson.

Sýningar
Alþjóðleg sýning var haldin 6.-7.
september. Á þessa sýningu voru
19 tíbet spaniel skráðir, þar af
einn hvolpur sem því miður mætti
ekki. Dómari fyrir okkar tegund
var Jo Schepers frá Hollandi.
Úrslit urðu eftirfarandi:
BOB var valin RW-14 RW-13 C.I.B.
ISCh Tíbráar Tinda Pink Lotus
„Lotus“. Hún fékk CACIB. Eigandi og
ræktandi er Auður Valgeirsdóttir.
Lotus gerði svo enn betur og var
valin í 1. sæti í tegundahópi 9
og loks besti hundur sýningar 2.
Dómari fyrir tegundahóp 9 var

Jussi Liimatainen frá Finnlandi en
dómari úrslita sýningar var Paola
Dondina frá Ítalíu. BT 2 var PerluLindar Salka Sól. Hún fékk sitt 2.
meistarastig og res-CACIB. Eigandi
og ræktandi er Berglind Björk
Jónsdóttir. BT 3 var valin Falkarios
Just A Jewel For You „Rós“.
Eigandi Ingibjörg Blomsterberg,
ræktandi Kristin Boe. BT 4 var
valin C.I.B. Tíbráar Tinda Tibet´s
Pride N Glory „Glory“. Eigandi og
ræktandi er Auður Valgeirsdóttir.
BOS var valinn RW-14 RW-13
C.I.B. ISCh Tíbráar Tinda Prayer
Wheel Spinner „Rúbín“. Hann
fékk CACIB. Eigandi er Kolbrún
Jónsdóttir, ræktandi Auður
Valgeirsdóttir. BR 2 var ISCh Tíbráar
Tinda Red Snap Dragon „Dragon“.
Hann fékk res-CACIB. Eigandi og
ræktandi Auður Valgeirsdóttir. BR
3 var Frostrósar Greifi „Lúkas“.
Hann fékk sitt 1. meistarastig.
Eigandi Ingibjörg Blomsterberg,
ræktendur Jo Ann Önnudóttir
og Brynjar Gunnarsson. BR 4 og
besti öldungur tegundar var ISCh
Perlu-Lindar Jökull. Eigandi og
ræktandi Berglind Björk Jónsdóttir.
BOB ræktunarhópur var Tíbráar
Tinda-ræktun. Hópurinn fékk
heiðursverðlaun og endaði sem
BIS 3 ræktunarhópur dagsins.
Ræktandi Auður Valgeirsdóttir.
Dómari fyrir BIS ræktunarhóp
dagsins var Paola Dondina frá Ítalíu.
Síðasta sýning ársins var
alþjóðleg og var haldin 8. – 9.
nóvember. Á sýninguna voru 23
tíbet spaniel (einn mætti ekki)
skráðir þar af fjórir hvolpar sem
allir fengu heiðursverðlaun.
Úrslit urðu eftirfarandi:
BOB var RW-14 RW-13 C.I.B.
ISCh Tíbráar Tinda Prayer Wheel
Spinner „Rúbín“. Hann fékk CACIB.
BR 2 var Bruce. Hann fékk sitt
1. meistarastig og res-CACIB.
Eigandi og ræktandi Guðrún Helga
Harðardóttir. BR 3 var ISChTíbráar
Tinda Red Snap Dragon „Dragon”.
BR 4 var Toyway Tim-Bu „Timbú“.
Eigandi Kolbrún Jónsdóttir.
Ræktandi Jouko Leiviskä.
BOS var RW-14 RW-13 C.I.B. ISCh.
Tíbráar Tinda Pink Lotus „Lotus“.
Hún fékk CACIB. BT 2 var Falkarios
Just A Jewel For You „Rós“. Hún
fékk sitt 1. meistarastig. BT 3 var
C.I.B. Tíbráar Tinda Tibet´s Pride
N Glory „Glory“. BT 4 var Hnota.
Hún fékk sitt 1. meistarastig.
Eigandi Guðrún Guðmundsdóttir,
ræktandi Dagný Egilsdóttir.
BOB ræktunarhópur var valinn
Tíbráar Tinda-ræktun. Hópurinn
fékk heiðursverðlaun.
Úrslit urðu eftirfarandi í flokki
hvolpa 6-9 mánaða. Allir
hvolparnir fengu heiðursverðlaun.
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Deildafréttir

Shih tzu-deild

Deildafréttir

BOB var Demetríu Wonder
– Tiko. Eigendur Guðrún
Helga Harðardóttir og Elva H.
Harðardóttir. Ræktandi Guðrún
Helga Harðardóttir. BR 2 var
Demetríu Joyful Mosi. Eigandi
Birna Sigurðardóttir. Ræktandi
Guðrún Helga Harðardóttir. BR 3
var Demetríu Playful Pasko. Eigandi
Sigurlaug Reynaldsdóttir. Ræktandi
Guðrún Helga Harðardóttir.
BOS var Demetríu Happyness
Milly. Eigandi Guðrún Scheving
Thorsteinsson. Ræktandi
Guðrún Helga Harðardóttir.
Stjórn deildarinnar óskar öllum
eigendum og ræktendum
hjartanlega til hamingju
með hundana sína.
Farandbikara á
septembersýningunni, fyrir BOB og
BOS, gaf Tölvutraust ehf (Guðrún
Helga og Stefán). Gjafabikara
fyrir BOB og BOS fullorðna gaf
JRJ (Kolbrún Jónsdóttir).
Farandbikara á
nóvembersýningunni fyrir BOB
og BOS gaf Buddha í minningu
G. Eyrúnar Gunnarsdóttur f.
11.01. 1985 – d. 23.12.2011.
Gjafabikara fyrir BOB og BOS
gaf JRJ (Kolbrún Jónsdóttir).
Gjafabikara fyrir BOB og BOS
hvolpa gaf Demetríu-ræktun
Guðrúnar Helgu Harðardóttur.
Stjórn deildarinnar þakkar
gefendum hjartanlega
fyrir gjafmildina.
Ræktun og ræktunarkröfur
DNA-próf fyrir PRA3
Frá því í júlí 2013 hefur verið
hægt að DNA-prófa tíbet spaniel
við augnsjúkdómnum PRA 3.
Þess má geta að þessi sjúkdómur
er einn af PRA-sjúkdómunum
sem finnast í tegundinni. Hann
er jafnframt sá sjúkdómur sem
leggst á hundana mjög unga og
verða þeir blindir mjög ungir. Allar
upplýsingar um prófið má lesa
um á rannsóknarstofu The Animal
Health Trust í Englandi sem er sú
eina sem framkvæmir þetta DNApróf. Slóðin er http://www.aht.
org.uk/ Einnig er velkomið að hafa
samband undirritaða um prófið.
Þegar þetta er skrifað hafa níu
tíbet spaniel hundar á Íslandi
verið prófaðir og voru allir greindir
fríir af sjúkdómnum. Þess má
geta að nýinnfluttu tíbet spaniel
hundarnir eru fríir af PRA 3
vegna þess að foreldrar þeirra
eru DNA-prófaðir og frír. Einn var
prófaður áður en hann kom til
landsins og greindur frír. Þess má
geta að áfram er nauðsynlegt að
láta augnskoða hundana því fleiri
augnsjúkdómar finnast sem ekki
er enn hægt að DNA-prófa fyrir.

Við viljum minna tíbet spanieleigendur á að láta augnskoða
hundana sína reglulega til að hægt
sé að fylgjast með stofninum.
Skráning og allar upplýsingar á
skrifstofu HRFÍ. Þeir sem ætla að
rækta undan tíkunum sínum og
eigendur undaneldishunda verða
að vera með gild augnvottorð
þegar parað er og má vottorðið
ekki vera eldra en 13 mánaða
við pörun (sjá reglur um
undaneldi á heimasíðu HRFÍ).
Ræktun
Kröfur ræktunarstjórnar
til undaneldis eru þær að
ræktunardýrin séu ræktunardæmd
á sýningum HRFÍ eða öðrum
sýningum viðurkenndum af
HRFÍ oftar en einu sinni með
lágmarkseinkunnina „very good“.
Einnig verða undaneldisdýrin að
vera með gild augnskoðunarvottorð
(viðurkennd af HRFÍ). Vottorð má
ekki vera eldra en 13 mánaða við
pörun. Ef ræktendur óska eftir
ráðleggingum ræktunarstjórnar
um val á undaneldishundum skal
senda skriflega beiðni til stjórnar,
að minnsta kosti 2 mánuðum
fyrir áætlað lóðarí tíkar, til að
öruggt sé að hún sé tekin fyrir og
afgreidd í tæka tíð fyrir pörun.
Heimasíðan okkar er undir stjórn
Helgu Kolbeinsdóttur. Slóðin er
tibetspaniel.weebly.com. Deildin
heldur líka úti Facebook-síðu með
fréttum og tilkynningum undir
nafninu „Tibetan spaniel á Íslandi
innan HRFÍ. – Tibetan spaniel in
Iceland“. Tölvupóstur er sendur til
allra sem eru á póstlistanum okkar
um þær uppákomur og tilkynningar
sem deildin stendur fyrir. Endilega
látið okkur vita ef þið fáið ekki
tölvupóst frá okkur og einnig
ef breytingar verða á netfangi.
Endilega fylgist með síðunum
okkar, þar er allt sett inn um
starf deildarinnar og uppákomur,
eins og göngur og fleira ásamt
upplýsingum um tegundina.
Með bestu kveðju og óskum
um gleðilega jólahátíð og
farsæld á komandi ári, til ykkar
allra bæði tví-og fjórfættra.
F.h. stjórnar Tíbet spaniel-deildar
HRFÍ,
Auður Valgeirsdóttir formaður.

Vinnuhundadeild
Starfsemi Vinnuhundadeildarinnar
var með hefðbundnu sniði þetta
árið. Haldin voru sex hlýðnipróf,
þar af eitt tvöfalt í samstarfi við
Svæðafélag HRFÍ á Norðurlandi.
Prófað var bæði í brons og
hlýðni I í öllum prófum ársins.
Heildarskráningar í bronspróf
voru 25, þar af voru 14 hundar
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sem náðu bronsmerki og færast
upp í hlýðni I. Í hlýðni I voru
skráningarnar 37 sem er aukning
frá fyrra ári og alls voru 9 hundar
sem kláruðu þrjár fyrstu einkunnir
hjá tveimur eða fleiri dómurum og
geta því sótt um nafnbótina, OB-I.
Stigahæstu hundar ársins í
hlýðniprófum eru eftirfarandi:
Brons (180 stig)
Vonziu’s Asynja með 173 stig
Ólafs Ræktun Aria með 171.5 stig
Gjósku Frostrós með 171 stig
Hlýðni I (200 stig)
Gillegaard Let´s Dance
með 198 stig
Arnarstaða Þór Þrumugnýr
með 188 stig
Tara með 188 stig
Þeir hundar sem geta sótt
um nafnbótina OB-I eru:
Dolbia Avery Nice Girl –
Labrador retriever
Sóltúns Artemis Rós –
Labrador retriever
Gillegaard Let´s Dance
– Dvergschnauzer
Svarthöfða Angus Young
– Dvergschnauzer
Tara – Flat-coated Retriever
Arnarstaða Þór Þrumugnýr
– Íslenskur fjárhundur
Bjargasteins Camilla –
Labrador retriever
Great North Golden Mount
Denali – Golden retriever
Stekkjarhvamms Garpur
– Labrador retriever
Haldið var eitt sporapróf þann
26. október og voru skráðir fimm
hundar. Einn hundur kláraði spor
III og getur þvi sótt um titilinn
ISTrCh (Íslenskur sporameistari).
Stigahæstu hundar ársins í
sporaprófum eru eftirfarandi.
Spor I (100 stig)
Kolgrímu Fligh HighHólm
með 90 stig
Spor II (100 stig)
Arnarstaða Þór Þrumugnýr
með 92 stig
Spor III (100 stig)
Ice Tindra Aragon með 92 stig
Lengi vel hefur Albert
Steingrímsson verið eini
sporadómarinn en á
haustmánuðum fengum
við þær gleðifréttir að HRFÍ
samþykkti Þórhildi Bjartmarz
hlýðniprófsdómara sem
sporadómara. Óskum við henni
til hamingju með réttindin
og hlökkum til að fá hana
til liðs við sporahópinn.
Við þökkum Royal Canin á Íslandi
kærlega fyrir stuðninginn á
árinu sem er ómetanlegur en
þau styrktu okkur um verðlaun
og fleira í öllum prófum ársins.
Einnig þökkum við dómurum,

prófstjórum, riturum og öðrum
sem komu að starfi deildarinnar.
Stjórn Vinnuhundadeildarinnar
óskar landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á
komandi ári með þökk fyrir góðar
stundir á árinu sem er að líða.
Fyrir höndVinnuhundadeildar,
Sólrún Dröfn Helgadóttir, formaður.

GLEðIEG JÓL
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