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Bestu hvolpar sýningar
Umsjón: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Ágúst Ágústsson

BIS hvolpur sýningar í flokki 3-6 mánaða
Sankti-Ice Queen Elizabeth II
Texti: Guðný Vala Tryggvadóttir

Það var sankti bernhards tíkin Lisa, sem kom, sá og sigraði í yngri flokki hvolpa á
hvolpasýningunni þann 12.júní. Dómari í úrslitum yngri hvolpa var Sóley Halla Möller.
Ræktandi Lisu og eigandi er Guðný Vala Tryggvadóttir hjá Sankti - Ice ræktun og við gefum
henni orðið:

Sankti-Ice Queen
Elizabeth II eða Lisa eins og
hún er kölluð dags daglega
var ekki nema fimm mánaða
gömul þegar hún varð besta
ungviði sýningar á
hvolpasýningu HRFÍ. Í dag er
hún orðin sex mánaða gömul
og er í eigu minni, Guðnýjar
Völu, sem er einnig ræktandi
hennar.

Á bak við Lisu er gríðarleg vinna, miklar pælingar og það má segja að hún sé uppskera
vinnu síðustu tuttugu ára. Frá árinu 1999 hef ég flutt inn 13 sankti bernhards hunda, sem
ekki hafa allir ratað í ræktun. Á þessum tíma hef ég ræktað fjórar línur af ætterni sem allar
búa yfir ólíkum eiginleikum, kostum og göllum. Þessar línur samanstanda af sigursælum
hundum, margir hverjir sem hafa unnið titilinn besti hundur sýningar. Þar af hafa tveir
hundanna hlotið titilinn stigahæsti hundur ársins hjá Hundaræktarfélagi Íslands.

Eftir áralanga vinnu gat ég loksins fléttað allar þessar línur saman í eina ættbók:
ættbókina hennar Lisu. Lisa kom í heiminn ásamt tíu frábærum systkinum sem öll þroskast
vel. Lisa heillaði mig þó frá allra fyrstu stundu og var strax mitt fyrsta val í þessum ellefu
hvolpa hópi. Í ellefu hvolpa goti var hún aldrei mjög áberandi og það fór ekki mikið fyrir
henni. Hún hefur alltaf verið róleg og gömul sál en þó frökk og ófeimin.

Eins og aðrir hvolpar hefur Lisa gengið í gegnum ýmis vaxtarskeið og því ekki alltaf
skartað sínu besta. Á undanförnum mánuðum hef ég því ósjaldan efast um það hvort ég hafi
valið rétt. Þá rifjaði ég upp það sem ræktandinn minn kenndi mér á sínum tíma: ,,Mundu
hvað þú sást fyrst” og ég hélt mig við það. Í dag, þó ung sé, sé ég svo marga af mínum
hundum í henni, sem ég er virkilega ánægð með.

Þegar hún mætti á sína fyrstu sýningu var gott veður, glampandi sól og þokkalegur
hiti. Það kann að vera draumaveður okkar íslendinga en býr til mjög krefjandi aðstæður fyrir
fimm mánaða sankti bernhards hvolp. Þrátt fyrir ungan aldur gaf Lisa allt sem hún átti í
hringnum og steig ekki eitt feilspor. Ég fann svo sterkt fyrir forfeðrum hennar þegar ég sýndi
hana og hún virðist ekki ætla að gefa þeim snefil eftir.

Venjulegur dagur í lífi Lisu samanstendur af því að leika við systurdóttur sína, naga bein og
grafa holur í garðinum. Hún er einnig sérlegur áhugamaður um að pissa inni, pissa í nýþvegin
bæli, elta kettina og gelta á loftið. Lisa elskar að fara í göngutúra þar sem hún dregur mig um
allt og taka allt sem hún mætir í kjaftinn, eins og góðum hvolpi sæmir. Þrátt fyrir að vera
hress er Lisa róleg og yfirveguð, hún er gömul sál og er því frábær með börnum og
skemmtileg inni á heimili. Hún borðar Royal Canin og þrífst vel á því eins og allir mínir

hundar. Lisa er frábær hvolpur, ég held að við eigum eftir að bralla ýmislegt saman í
framtíðinni og verða nánar vinkonur.

Við færum þeim Guðnýju og Lísu kærar hamingjuóskir og óskum þeim alls hins besta í
framtíðinni!

BIS hvolpur sýningar í flokki 6 - 9 mánaða
Leirdals Queen Elisabeth
Viðtal: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Enska cocker spaniel tíkin Beta, Leirdals Queen
Elisabeth, stóð uppi sem sigurvegari í úrslitum um
besta hvolp sýningar í flokki 6 - 9 mánaða hvolpa.
Það var Herdís Hallmarsdóttir sem dæmdi úrslit í
flokki eldri hvolpa. Við fengum eiganda Betu og
ræktanda, Þórdísi Maríu Hafsteinsdóttur, til þess
að segja okkur aðeins meira um hana.

Hvað heitir hvolpurinn í ættbók? Leirdals Queen
Elisabeth en heima við er hún kölluð Beta.

Hvað er hvolpurinn gamall? Hún er fædd
26.september 2020 og verður því 9 mánaða núna í
júní.

Getur þú sagt okkur eitthvað um foreldra hennar?
Pabbi hennar er með frægustu ensku cockerum á
Íslandi, sá eini sem hefur orðið BIS hér á landi. Það er rakkinn Cockergold So U Think U Can
Dance. Hann hefur margoft verið stigahæsti enski cockerinn og er með alla þá sýningartitla

sem hægt er að fá hér á landi. Mamma hennar er Manlinson Audrey Hepburn og kom til
okkar frá Englandi í janúar í fyrra og tók þá þátt í fyrstu og jafnframt einu sýningunni í febrúar
2020 og var hún BOB og lenti í 3.sæti í grúbbunni og fannst mér það súper flottur árangur.

Hver er forsaga þess að hvolpurinn varð ykkar? Ég var löngu búin að ákveða að gera þessa
pörun og hvatti ræktandi Audreyar mig óspart áfram í því. Ég paraði þau saman og vonaðist
eftir góðri tík til að halda eftir. Hún kom fyrst af þeim systkinum í heiminn og um leið og ég sá
hana þá sagði ég við manninn minn að þetta væri tíkin sem ég ætlaði að halda. Hann hló
bara að mér og sagði mér að vera róleg, tíkin væri bara nýbyrjuð í fæðingu og kannski ættu
nú fleiri tíkur eftir að fæðast. En viti menn, hún var eina tíkin, en átti fjóra bræður og meira
að segja einn fósturbróðir sem mamma hennar tók að sér þegar hann var þriggja daga
gamall.

Sástu gæðin strax eða komu þau fram síðar? Ég sá strax að það var eitthvað við þessa tík, en
ég þorði varla að segja það upphátt. Hún var strax með svo fallegar hreyfingar og hryllilega
skemmtilega skapgerð að ég gjörsamlega féll fyrir henni.

Hvað var það sem heillaði við hvolpinn? Það sem heillaði mig mest við hana var hausinn á
henni og hvað hún er hrikalega fríð.

Hvernig er venjulegur dagur í lífi BIS hvolpsins? Venjulegur dagur hjá okkur er að fara í
vinnuna saman en hundarnir eru allir með mér á hundasnyrtistofunni minni. Eftir vinnu er
farið í göngu og kvöldin eru tekin í kósýheitum uppi í sófa með fjölskyldunni.

Hvernig er rútínan hjá ykkur varðandi hreyfingu, feldhirðu og fóðrun? Dagleg hreyfing
enda kröftugur hvolpur. Loksins núna er þessi þykki hvolpafeldur að losna og erum við búin
að vera mjög duglegar að reyta hann af. Ég greiði henni reglulega til að halda henni
flókalausri. Annars er hún alltaf böðuð á 10 daga fresti enda flækist hreinn feldur síður.
Hún er á Royal Canin puppy medium fóðrinu og verður á því fram að eins árs aldri. Þá tekur
við Royal Canin cocker fóðrið.

Hver finnst þér stærsti kosturinn við hvolpinn? Ég held að ég myndi segja skapið hennar.
Það virðist ekkert slá hana út af laginu. Hún er alltaf síglöð og forvitin,bara alveg eins og hún
á að vera!

Við færum þeim Betu og Þórdísi kærar hamingjuóskir og óskum þeim alls hins besta í
framtíðinni!

