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efni. Það voru ófáir viðmælendur fyrir þetta blað
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þakkir fyrir að gefa sér tíma og deila reynslu sinni
með lesendum blaðsins. Það er veigamikill þáttur
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þiggja og sannast það ávallt að þegar reynir á þá
stendur fólk saman. Sögurnar sem sagðar eru í
þessu blaði eru ólíkar en eiga það sameiginlegt að
kærleikur til hunda er rauður þráður og það er jú
ein ástæðan fyrir því að við höfum áhuga á þessum
mögnuðu skepnum og veljum að hafa þá sem stóran þátt í lífi okkar og okkar fjölskyldna.
Félagið okkar allra fagnar 50 ára stórafmæli um þessar mundir. Afmælishátíð og afmælissýning
félagsins er framundan og vonandi að sem flestir félagsmenn taki þátt í að fagna þessum
áfanga. Það er virkilega mikilvægt að halda áfram að styðja og styrkja við starf félagsins og
þar er þátttaka okkar allra mikilvæg. Allir vita að sjálfboðavinna er dýrmæt og skipuleggjendur
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viðburðum og öðru sem félagið og deildir þess standa fyrir, með sínum hvolpakaupendum.
Að hvetja og styðja er dýrmætt og benda fólki á það sem er í boði fyrir hund og eiganda.
Ekki er úr vegi svona að sumri til að minna fólk á að bera virðingu fyrir náttúrunni og
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við eftir að skilja ekki hundana eftir í steikjandi hita og sól úti í bíl og munum það að þarna
úti er líka til fólk sem hefur enga ánægju af hundum. Verum tillitssöm og setjum hundinn
í taum ef þið mætið ókunnu fólki á svæði þar sem þið eruð með hundinn í lausagöngu.
Ennfremur er fólk mikið á ferðalögum á sumrin og þá þurfum við að muna að vera alltaf viss
um aðstæðurnar sem hundurinn er í, það erum við eigendurnir sem berum ábyrgð.
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Sámur kemur út tvisvar sinnum á ári í 2800 eintaka upplagi.
Blaðið er fyrst og fremst sent skuldlausum félögum HRFÍ. Auk
þess fá erlend hundaræktarfélög, fjölmiðlar, sjúkrastofnanir
og bókasöfn blaðið sent til sín. Tímaritið er einnig selt í
lausasölu. Aðsent efni í blaðið er á ábyrgð höfundar og
þarf ekki að lýsa skoðun ritnefndar eða stefnu félagsins.
Eftirprentun er bönnuð nema að fengnu leyfi höfundar.
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Ganga til gamans
Nokkrir punktar
um göngutúrinn
Sumarið er frábær tími til þess að fara út að ganga með
hundinum sínum. Þá er tilvalið að prófa nýja staði, stoppa
og leika við hundinn. Að kenna hundi í gegnum leik er mjög
áhrifarík aðferð þar sem hundar eru oftast fljótir að skilja
til hvers er ætlast af þeim. Leikir og þrautir í göngutúr efla
sjálfstraust og sjálfstjórn hunda. Að leika við hundinn sinn
eykur gleði og styrkir samband manns og hunds.

Höfundur: Sunna Birna Helgadóttir
Myndir: Ágúst Ágústsson, Hafdís
Jóna Þórarinsdóttir og Auður Sif
Sigurgeirsdóttir
Hundar þurfa líka tilbreytingu

Göngutúr með hundinum á að vera
skemmtileg stund sem hundur og eigandi
eiga að nota til þess að tengjast betur og
njóta saman. Að ganga með hund í taumi
sömu leið á hverjum degi getur orðið
leiðigjarnt fyrir bæði hund og mann. Að
brjóta upp göngutúra með leik eða nýjum
stöðum getur veitt hundi mikla gleði og
losað um uppsafnaða orku. Hreyfing við
hæfi er nauðsynleg og öllum hundum finnst
gaman að fara út hvort sem það er laus eða í
taumi. Hundar hafa mjög misjafna hreyfiþörf
sem ræðst af stærð og aldri. Hvolpar og
eldri hundar þurfa styttri og yfirvegaðri
hreyfingu en hundar á miðjum aldri.
Nánast allir hundar geta leikið eða leyst
þrautir. Ef hundur sýnir ekki áhuga á leik
þá er um að gera að prófa eitthvað nýtt og
sjá hvað höfðar til hundsins. Það þarf samt
að hafa í huga aldur hundsins og passa að
leikurinn henti líkamlegum og andlegum
þroska hans. Ungir hundar af seinþroska
tegundum ættu t.d. ekki að hoppa mikið upp
á eitthvað eða niður og það er einnig talið
að endurtekin hlaup á eftir bolta geti haft
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neikvæð áhrif á olnboga og mjaðmir þessara
tegunda. Hreyfing og útivera gagnast
hundum ekki bara líkamlega heldur örvar
líka skynbrögðin og sérstaklega lyktarskynið
þegar það er farið á nýja staði með nýrri lykt.
Robert Killick segir í bók sinni
Dog Showing að leikur og frjáls hlaup séu
nauðsynleg öllum hundategundum stórum
sem smáum. Hreyfing styrkir sinar og vöðva
sem stjórna liðunum og eykur blóðfæði um
líkamann. Þegar hundar eru úti og upplifa
nýjar aðstæður og staði þá örvast hugurinn
líka og sjálfsöryggið eykst. Hreyfing og
leikur er undirstaða góðs sambands milli
manns og hunds og góðrar frammistöðu í
hvaða keppni sem er en einnig grundvöllur
að hamingjusömu heimilislífi.
Hvað viljum við fá út úr göngutúrnum?

Áður en það er farið út í göngutúr er
gott að vera búinn að ákveða hvað við og
hundurinn viljum fá út úr göngutúrnum:
• Viljum við losa um líkamlega orku og
byggja upp vöðva?
• Viljum við nota gönguna til þess að
tengjast betur hundinum okkar með
þjálfun eða auka andlegt heilbrigði eða
hugsanlega umhverfisþjálfa?
Lausaganga úti í náttúrunni er frábær
fyrir hunda og menn til þess að slaka á

og njóta þar sem hundurinn getur þefað
og rúllað sér upp úr öllu mis spennandi
sem á vegi hans verður. Í lausagöngu í
misjöfnu landslagi þjálfar hundurinn líka
fleiri vöðva og byggir upp líkamlegt form.
Það er tilvalið að brjóta göngutúr upp
með leik eða stuttri hlýðniþjálfun. Það er
hægt að fara í leiki eða gera þrautir hvar
sem er og hvort sem hundurinn er laus eða
í taumi. Það er mjög gott að hafa langan
taum t.d. 10 m. í vasanum sem hægt er
að skella á hundinn ef það þarf meira rými
en stuttur taumur býður upp á. Í leik er
hægt að efla grunn að einfaldri hlýðni eins
og að sitja og að bíða og einnig innkalli.
Ef það á t.d. að fela dót/nammi eða fara
í feluleik er gott að láta hundinn setjast
og bíða og gefa honum svo leyfi til þess
að koma þegar maður er tilbúinn. Leikir
og þrautir hjálpa til við að bæta innkall í
lausagöngu svo um munar. Í lausagöngu
verður hundurinn meira vakandi fyrir
því hvað þú ert að gera og hefur meiri
áhuga á að vera nálægt til þess að missa
ekki af möguleikanum á því að leika.
Það er gott að vera alltaf með leikfang
eða nammi í vasanum og passa upp á að
leika og þjálfa á mismundandi stöðum
þannig að hundurinn læri ekki að það
sé bara einhver einn staður þar sem er
leikið á heldur bíði í eftirvæntingu.

Nokkrar hugmyndir að leik og
skemmtun fyrir göngutúra:

•
•
•
•
•
•
•

Bolti / fótbolti
Frisbí
Reiptog
Feluleikur
Að fela dót eða nammi
Eltingaleikur
Hoppa yfir, fara undir og fara upp á
eitthvað
• Synda eða vaða
• Að hitta aðra hunda til að leika við
Verum á varðbergi og virðum þolmörk
hundsins

Hundar hafa oftast gaman af því að hitta
aðra hunda. Hundar sem fá að leika lausir
við aðra hunda læra mikið í samskiptum og
sjálfsstjórn. Það er samt alltaf gott að vera
á varðbergi til að geta fyrirbyggt að einhver
leiðindi skapist þegar nokkrir hundar koma
saman sem hugsanlega þekkjast ekkert
Að geta leikið við hundinn sinn er ekki
bara skemmtilegt heldur getur nýst við
margar kringumstæður t.d. ef hundur bregst
almennt illa við ókunnugum hundum þá
er hægt að afvegaleiða hundinn með leik
þangað til ókunnugi hundurinn er farinn
framhjá. Að geta leikið aðeins við hundinn
sinn á hundasýningum er góð leið til þess
að hundurinn verði líflegri í hringnum og
finnist almennt skemmtilegt á sýningum.

Leikir og þrautir efla sjálfstraust og auka
lífsgæði. Það þarf bara alltaf að hafa í huga
að hrósa vel og verðlauna hundinn og gera
ekki það sama í of langan tíma, 10 mínútur
er oft fínn tími til þess að miða við.
Fyrir þá sem hafa áhuga á að prófa
að leika við hundinn sinn en vita ekki
hvernig þeir eiga að byrja eða vantar nýjar
hugmyndir þá er bókin FUN & GAMES
FOR A SMARTER DOG eftir Sophie Collins
frábær bók sem kennir manni skref fyrir
skref hvernig á að leika ýmsa leiki, gera
þrautir og kenna trix svo fátt eitt sé nefnt.
Að kenna og vinna með hundi er
eitthvað sem klárast aldrei. Það er alltaf
hægt að skemmta sér með hundinum
sínum með því að leika við hann eða
æfa æfingar hvar og hvenær sem er.
Heimildir:

Collins, S. (2017). Fun and Games for a
Smarter Dog. London : Ivy Press.
Heiðrún Villa. (2012). Leyndarmál hundaþjálfunar.
Akureyri : Bókaútgáfan Tindur.
Killick, R. (2003). Dog Showing. London : Collins.
Stillwell, V. (2017). The Secret Language
of Dogs. London : Hamlyn.
That Dog Geek Facebook. https://www.facebook.
com/ThatDogGeek/photos/a.18675436201397
62/2435637646663687/?type=3&theater
https://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/
archive/2019/04/01/games-to-play-with-your-dog.
aspx?utm_source=petsnl&utm_medium=email&utm_
content=art1&utm_campaign=20190401Z1&et_
cid=DM278145&et_rid=581756176
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Auðholtsræktun, Bjarki Sigurðsson
og Hólmfríður Jónsdóttir

Eigandi: Halldóra Björk Magnúsdóttir

Tegundakynning

Berner sennen „Stóri bangsi“
Höfundur: Bjarnheiður Erlendsdóttir
Myndir: Bjarki Sigurðsson og Hólmfríður
Jónsdóttir hjá Auðholtsræktun, Halldóra
Björk Magnúsdóttir.
Uppruni

Upphaflega komu fyrstu sennen hundarnir
sennilega yfir alpana og yfir til Sviss með
rómverjum og voru líklega notaðir sem
dráttardýr. Þeir dreifðust vítt og breytt
um landið og þar þróuðust þeir í fjórar
tegundir af sennenhundum sem höfðu
misjöfnum hlutverkum að gegna.
• Grosser schweizer sennenhund
- stóri svissneski fjallahundurinn
• Berner sennenhund
- svissneski fjallahundurinn
• Appenzeller sennenhund
- appenzeller fjallahundurinn
• Entlebucher sennenhund
- entlebucher fjallahundurinn
Berner sennen, sem er annar stærstur,
er upprunalega sveitahundur frá Berner
hásléttunni í Sviss og er tegundin
ein af fjórum tegundum svissneskra
fjallahunda og sú eina sem er síðhærð.
Hundar af tegundinni hafa verið sýndir
á sýningum frá árinu 1902. Árið 1907
var stofnaður klúbbur erlendis fyrir
tegundina og ræktunarmarkmið sett.
Fyrsti berner sennen hundurinn eða
„svissneski fjallahundurinn“ kom fyrst
hingað til lands í mars árið 2005 eftir
fjögurra vikna vist í einangrun í Hrísey
og var hann innfluttur frá Noregi. Nú
eru hundarnir rúmlega 20 talsins og
fer stofninn stækkandi hér á landi.
Útlit

Berner sennen er stór, þung og kröftug
hundategund sem skartar þykkum,
síðhærðum feldi og er einkennið að hann
sé þrílitur (svartur, hvítur og tan). Tvöfaldur
feldurinn skiptist í síðari ytri hár og
ullarkenndari innri feld. Glæsilegur feldurinn
er svartur með hvítri bringu sem líkist
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öfugum krossi. Ryðlituð merking (tan) fyrir
ofan augu, munnvik og framan á fótum, hvít
blesa á milli augnanna og hvít týra í enda
skottsins. Segja má að hundurinn minni helst
á stóran, mjúkan bangsa. Þetta er nokkuð
stórvaxin tegund og tíkur eru 58-66 cm á
herðakamb og um 36-48 kíló en rakkarnir
eru 64-70 cm á herðakamb og 39-50 kíló.
Þeir minna nokkuð á golden retriever í
byggingu/útlínum en eru töluvert þyngri.
Skapgerð og tilgangur

Hundarnir voru ræktaðir til sveita með
það að markmiði að létta undir bústörfin
hjá bændum s.s. til að standa á verði
gegn utanaðkomandi hættum, til að reka
nautgripi og síðast en ekki síst til að halda
fólki félagsskap. Hundurinn var upprunalega
notaður sem dráttarhundur þótt þörfin sé
hverfandi í dag að þeir séu notaðir sem
slíkir nema þá helst til gamans fyrir þá
jafnt sem og eigendur þeirra. Hundarnir
þurftu að vera þolinmóðir og rólegir og hafa
mikið jafnaðargeð til að þjóna hlutverki
sínu sem best. Þeir voru einnig notaðir
sem varðhundar og þurftu þá að vera mjög
sjálfsöruggir, tryggir og vökulir og eru þessir
eiginleikar enn vel sýnilegir hjá tegundinni.
Eiginleikar

Tegundin er mjög holl húsbændum sínum
og eru miklir fjölskylduhundar. Þeir velja
sér þó oftast einhvern einn úr fjölskyldunni
sem verður þeirra besti vinur og verndari.
Þeir eru mjög tryggir og trúir og leitast við
að þóknast eigendum sínum sem allra best.
Einnig eru hundarnir barngóðir, ástúðlegir
og viðkvæmir og eru yfirleitt frekar
afskiptir við ókunnuga. Eins og með aðra
varðhunda skal varast að setja þá í aðstæður
sem skapa ótta eða óöryggi hjá þeim.
Hundarnir eru taldir fremur auðveldir
í þjálfun, sérstaklega ef spennandi
verðlaun eru í boði fyrir vel unnin störf.

Þessir hundar eru afar greindir og eru þekktir
fyrir það að hafa mikil áhrif á eigendur sína.
Heilsa og hreyfing

Bernen Sennen vilja daglega hreyfingu en
þó ekki eins mikla og margir aðrir stórir
hundar. Þeir hafa mjög gaman af leik og fjöri
en eru kannski ekki bestu hlaupafélagarnir.
Þeir eru því miður ekki langlífir,
meðalaldurinn er um sex til átta ár og ættu
eigendurnir því að búa sig undir það að
þeir geti fengið öldrunartengda sjúkdóma
mun fyrr en ýmsar aðrar hundategundir.
Hundarnir þroskast seint og ná fullri hæð
um fimmtán mánaða en þeir eru lengi að
ná andlegum og líkamlegum þroska eða um
þrjú ár og geta því verið hvolpar í nokkur
ár og ber að hafa það í huga þegar þeir eru
hreyfðir eða notaðir til vinnu eða dráttar.
Á heitum dögum munu þeir sennilega
grafa djúpar holur í uppáhalds blómabeðin
ykkar til að kæla sig í kaldri moldinni við lítinn
fögnuð eigenda sinna. Þeim líkar útivera
vel, sérlega ef eigandinn er úti með þeim
því þeir vilja alltaf vera hluti af fjölskyldunni
sinni og krefjast mikillar athygli frá henni.
Inni við eru þeir yfirleitt rólegir og
þeir gelta ekki að óþörfu. Berner sennen
svissnesku fjallahundarnir eru góðir
varðhundar og láta vita ef gesti ber að
garði en fljótlega róast þeir, láta sér
fátt um finnast og leggjast til hvílu.
Heimildir:

Góðfúslegt leyfi veitt hjá Bjarka
Sigurðssyni og Hólmfríði Jónsdóttur
hjá Auðholtsræktun fyrir heimildum
frá þeim auk eftirtalinna heimilda:
http://bernese.co.uk/health/general-health/
http://bernese.co.uk/?fbclid=IwAR1FjKT35Sxhttps://dogtime.com/dog-breeds/
bernese-mountain-dog#/slide/1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernese_Mountain_
Dog?fbclid=IwAR3-rLu-G_j-QlnFCO9hKbKVyaNufsRjB9LfcTXXi-Xpyve3b2yw1eZmB0
https://en.wikipedia.org/wiki/Bernese_
Mountain_Dog?fbclid=IwAR3yBdMd0i3mrMYfP_
aMwc3naufxriTVefv8oaB5XRiHpWg7lLwd4I

Xylitol

– sætuefni sem er stórhættulegt
hundum

Xylitol er algengt í sykurlausum vörum og er full ástæða til að benda á hversu hættulegt það er hundum. Það veldur
hröðu og miklu blóðsykursfalli og í alvarlegustu tilfellunum lifrarbilun og dauða. Jafnvel minnsti skammtur getur reynst
lífshættulegur og mjög mikilvægt er að meðhöndlun hjá dýralækni geti hafist sem allra fyrst.
Höfundur: Inga Björk Gunnarsdóttir

Xylitol (sugar alcohol) er náttúrulegt
efni sem er mikið notað í matvöru í
stað sykurs. Það finnst í náttúrulegum
fæðutegundum eins og berjum, plómum,
korni, höfrum, sveppum, salati og trjám.
Xylitol er hvítt duft sem lítur út og
smakkast mjög líkt og venjulegur sykur
(sucrose). Algengast er að það sé unnið úr
trefjum korns, birkitrjám, harðviðartrjám
og öðrum náttúrulegum efnum. Þetta
sætuefni er búið að vera lengi á markaðnum
en vinsældir þess hafa aukist verulega
upp á síðkastið nú þegar umræðan um
blóðsykur, áhrif insúlíns á heilsu okkar
og áunna sykursýki er í hámæli.
Það er til dæmis mikið notað í sykurlaust
tyggjó, sælgæti, kökur, eftirrétti, sultur,
sumar tegundir hnetusmjörs, tómat- og
grillsósur, hóstasaft, tyggjanlegt vítamín fyrir
börn, munnskol og tannkrem. Einnig finnst
það í vörum eins og nefúða, hægðarlyfjum,
meltingarlyfjum, ofnæmislyfjum og
mörgum öðrum lyfseðilsskyldum lyfjum.
Gott er að vera vel á verði því að á
innihaldslýsingu matvara getur xylitol verið
undir öðrum og flóknari heitum eins og:
Sugar Alcohol, Birch Sugar, E967, MesoXylitol, Méso-Xylitol, Sucre de Bouleau,
Xilitol, Xylit, Xylite, Xylo-pentane-1,2,3,4,5pentol. Aðrar merkingar sem geta gefið í
skyn að varan innihaldi xylitol eru: Sugar
Free, Reduced Sugar, All Natural - No
Sugar Added, No Artificial Sweeteners,
Naturally Sweetened, 100% Natural,
Safe for Sugar-Controlled Diets, Safe for
Diabetics, Aspartame Free, Sweetened
with Birch Sugar, Low Carb, Low Cal,
Low Calorie, Helps Fight Cavities, Cavity
Fighting, Anti-Cavity og Tooth Friendly.
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Ef hundur kemst í einhverja sykurlausa vöru
þarf því strax að athuga innihaldslistann.
Aðrar tegundir gerfisætu eða staðgengla
sykurs eru ekki hættulegar hundum eins
og sorbitol, maltitol, erythritol, stevia,
saccharin, sucralose og aspartame. Það
þarf ekki að hafa neinar áhyggjur ef
100% öruggt er að varan innihaldi þessi
efni en ekki xylitol. Það er eingöngu
xylitol sem er hættulegt hundum.
Eitrunaráhrif

Þrátt fyrir að Xylitol sé öruggt fyrir
fólk er það mjög hættulegt hundum.
Það veldur eitrunaráhrifum sem
dregur þá til dauða ef ekki næst að
meðhöndla þá sem fyrst. Jafnvel hið
minnsta magn getur reynst skaðlegt.
Hjá bæði mönnum og hundum er
blóðsykrinum stjórnað af hormóninu
insúlíni sem er seytt frá brisinu. Xylitol
hefur engin áhrif á insúlínframleiðslu
hjá mönnum en þegar hundur borðar
xylitol metur brisið það sem venjulegan
sykur og framleiðir insúlín sem fjarlægir
því eðlilegt og nauðsynlegt magn sykurs
í blóðinu. Þessi hraða losun á insúlíni
veldur hröðu og mjög miklu blóðsykursfalli
(hypoglycemia). Þessi áhrif koma fram
á 10 – 60 mínútum eftir að efnið er
innbyrgt og ef ekkert er að gert getur þetta
ástand þróast út í lifrarbilun og dauða.
Það magn xylitols sem hefur reynst
hættulegt hundum er 100 mg á hvert kíló
líkamsþyngdar. Því stærri sem skammturinn
er því meiri hætta er á lifrarbilun og dauða.
Einkenni og meðferð

Ef þig grunar að hundurinn hafi komist í
eitthvað sem inniheldur xylitol skaltu hafa
strax samband við dýralækni því mjög
mikilvægt er að meðferð hefjist sem allra

fyrst. Þumalputtareglan er að ef xylitol er
talið upp á meðal fyrstu þriggja til fimm
innihaldsefnanna í vörunni þá er það í því
magni sem er lífshættulegt hundum.
Einkenni eitrunar koma hratt fram,
yfirleitt á innan við 15-30 mínútum eftir
inntöku.
Þau helstu eru:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppköst
Máttleysi
Skortur á samhæfingu
Skert geta til að standa eða ganga
Svefnhöfgi
Skjálfti
Krampar
Meðvitundarleysi
Lifrarbilun
Mjög hraður hjartsláttur
Gulleitur gómur
Svartar tjörulegar hægðir
Niðurgangur
Blóðstorknunarvandi
Dauði

Ekkert mótefni er til við xylitol-eitrun en
helsta meðferðin felst í að gefa sykurlausn
í æð, vökva í æð og lifrarverndandi lyf.
Ef vitað er að hundurinn hefur borðað
xylitol er meðferð byggð á þeirri vitneskju
en ef ekki þá getur lágur blóðsykur og
önnur einkenni xylitols-eitrunar gefið til
kynna hvert vandamálið er. Mikilvægt er að
byrja hraða og hnitmiðaða meðferð eins
og um þessa eitrun gæti verið að ræða
til að forða því að eitrunin fái að þróast
til verri vegar. Öll töf á að leita læknis
veldur meiri skaða og minnkar möguleika
á fullum bata – ef það á að vera einhver
von fyrir hundinn að ná sér er tíminn
mikilvægastur. Í öllum tilfellum þarf
hundurinn að leggjast inn á dýraspítala til

að hægt sé að fylgjast náið með framvindu
mála. Það aðstoðar mikið við meðferð
að umbúðir þeirrar vöru sem hundurinn
komst í séu teknar með til dýralæknisins.
Ef hægt er að meðhöndla hundinn áður
en sjúkdómseinkennin koma fram eru
batahorfur mjög góðar. Einnig er ástæða
til bjartsýni ef hægt er að snúa einkennum
mjög fljótt til baka. Hins vegar ef ástandið
þróast til lifrarbilunar eða innvortis
blæðinga þá eru batahorfur nánast engar.
Fyrirbyggjandi aðgerðir

Ef xylitol, eða vörur sem innihalda xylitol,
eru til á þínu heimili þarf að gæta þess vel
að geyma það á stað þar sem hundurinn
kemst ekki í það. Ekki gefa hundinum
bita með þér af matvöru sem inniheldur

þetta efni. Ekki bursta tennur hundsins
með tannkremi ætluðu fyrir fólk, það má
eingöngu nota tannkrem ætlað hundum.
Algengasta ástæða xylitols-eitrunar
í hundum er þegar þeir komast í tyggjó
sem er geymt á glámbekk. Sumar tegundir
tyggjós innihalda lítið magn xylitols og þá
þarf níu stykki til að valda eitrunaráhrifum
hjá 20 kg hundi og 45 stykki til að valda
lifrarbilun. Aðrar tegundir innihalda mun
meira magn xylitols og þá þarf eingöngu 2
stykki til að valda alvarlegu blóðsykursfalli
og 10 stykki til að valda lifrarbilun.
Erlendis var byrjað árið 2007 að fylgjast
með fjölda hunda sem veiktust eða dóu
vegna xylitols. Tilfellum fjölgaði hratt
til ársins 2014 þegar þau voru orðin að

meðaltali fleiri en 10 á dag. Það er því
alveg hægt að ætla að hér á landi hafi
einhver tilfelli orðið. Ekki er vitað hvort
xylitol hefur sömu áhrif á ketti eða önnur
dýr en full ástæða er til að fara varlega.
Heimildir:

Blue Cross for pets (e.d.). Xylitol poisoning in dogs.
Sótt 18. mars 2019 af https://www.bluecross.
org.uk/pet-advice/xylitol-poisoning-dogs.
Brutlag, A. (2015). Xylitol Toxicity in Dogs. Sótt 18. mars 2019 af
https://vcahospitals.com/know-your-pet/xylitol-toxicity-in-dogs.
Lee, J.A. (e.d.). Xylitol Poisoning In Dogs: A Deadly
Sugar Substitue. Sótt 18. mars 2019 af
http://www.pethealthnetwork.com/dog-health/dog-toxinspoisons/xylitol-poisoning-dogs-a-deadly-sugar-substitue.
Nicholas, J. (2015, ágúst). Xylitol: The "sugar-free" sweetener
your dog NEEDS you to know about. Sótt 18. mars 2019 af
https://www.preventivevet.com/dogs/xylitolsugar-free-sweetener-dangerous-for-dogs.
Rose-Innes, O. (2015, febrúar). Careful, xylitol can
kill your dog!. Sótt 18. mars 2019 af https://www.
health24.com/Lifestyle/Pet-Health/Caring-for-yourdog/Careful-xylitol-can-kill-your-dog-20150129.

Úr fortíðinni
Barry til bjargar
Höfundur: Anja Björg Kristinsdóttir
Mynd: Anatoliy Anohin af Sankti-Ice Just A
Midnight Magic

Löngu áður en kvikmyndin um Beethoven
birtist á hvíta tjaldinu voru St.Bernards
hundar vinsælir af allt annarri ástæðu; að
bjarga mannslífum. Hundurinn Barry, sem
uppi var á árunum 1800–1814, er þekktasti
björgunarhundur sinnar tegundar. Þessir
merkilegu hundar voru þó aðeins léttari á
sér heldur en tegundin er í dag og vógu þeir
um rúmlega 40 kg. Barry og fleiri hundar af
hans kyni, störfuðu sem björgunarhundar
í fjöllunum milli Sviss og Ítalíu, aðallega í
því snjómikla og hættulega Sankti Bernard
skarði, sem liggur í gegnum Alpana. Þaðan
kemur einmitt nafn tegundarinnar.
Munkar sem þar bjuggu í miklu klaustri,
með stórri sjúkraálmu fyrir ferðalanga sem
lentu í háska, var staðsett 2.500 metrum yfir
sjávarmáli. Það voru þeir sem héldu þessa
hunda sér til aðstoðar við björgunarstörf
í þessum erfiðu aðstæðum eftir tíða
snjóstorma sem þar dundu yfir. Í yfir 200
ár voru það rúmlega 2000 manns sem áttu
líf sitt að launa þessum dugmiklu hundum
sem með lyktarskyni sínu, ratvísi og sínum
þykka feld, sem varði ekki bara þá sjálfa frá
hinum mikla kulda, heldur fólk sem upp að
þeim hjúfraði sig. Oftast voru þetta hermenn
en einnig fullorðnir og börn sem lentu í
hremmingum á leið sinni um skarðið.
Hundarnir lögðu af stað út í öll veður,
mikinn kulda og stundum storm þar sem þeir
leituðu um í fjöllunum eftir fólki. Oft fundu
hundarnir niðurgrafið fólk í snjónum. Þeir
gráfu upp manneskjur og annar hundurinn

lagðist við hlið hennar og hélt þannig á
henni hita á meðan hinn fór til munkanna
sem voru með í för og lét vita. Hundarnir
ruddu líka snjóstíga með því að ganga á
undan húsbændum sínum í leitarferðum
sínum. Sögur eru um það að hundarnir
hafi haft kút um hálsinn sem innihélt líkjör
til að verma þá sem þeir fundu, en engar
áreiðanlegar heimildir eru þó fyrir því.
Barry bjargaði yfir 40 mannslífum á lífsleið
sinni, enda oft nefndur bjargvætturinn
Barry. Eitt frægasta björgunarafrek Barry var
þegar hann bjargaði ungum dreng frá því
að verða úti. Barry fann drenginn sofandi í
íshelli, kaldann og hrakinn. Eftir að hafa hitað
drenginn með því að sleikja hann og verma
með líkamshita sínum og þykkum feldi

sínum, bar hann drenginn á bakinu til baka
í klaustrið. Drengurinn lifði hremmingarnar
af þökk sé Barry. Skrifaðar hafa verið bækur
og myndir hafa verið gerðar um hinn
fræga Barry, bjargvættinn úr ölpunum. Í
Bern, höfuðborg Sviss, er meira að segja
mjög frægt safn um Barry og hina St.
Bernards hundana og munkana sem héldu
hundana og sögu þeirra í aldanna rás. Þar
er skúlptúr af Barry í fullri stærð, eftirlíking
af beinagrindum hundanna, myndir, sögur
og annar fróðleikur. Safnið heitir einfaldlega
,,BARRY, The legendary St Bernard Dog.”
Áður en safnið kom til sögunnar var
eftirlíking af Barry í raunstærð til sýnis á
náttúrulífssafninu í Bern frá árinu 1923.
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Andleg örvun & leikir
Hérna eru hugmyndir að nokkrum leikjum sem efla sjálfstraust hundsins. Það er mikilvægt að trufla hundinn ekki í leiknum
því það getur sett hann út af laginu. Eins er mikilvægt að finna fljótt út hvenær tími er kominn til að aðstoða hundinn sem
virðist vera strand í verkefninu. Aðstoðin má ekki koma það fljótt að hundurinn læri það að gefast upp – því þá fái hann
hjálp, en hún má heldur ekki koma það seint að hundurinn sé búinn að gefast upp, missa áhugann og farinn að snúa sér að
einhverju öðru. Best er að gefa honum verkefni og ganga burt en fylgjast með úr fjarlægð. Ef þú síðan ákveður að grípa inn
í og aðstoða er mikilvægt að spyrja hundinn hvort hann vilji aðstoð og tala við hann ljúfum tón meðan á aðstoðinni stendur.
Gættu þess þó að leysa ekki verkefnið fyrir hann heldur eingöngu einfalda það. Mikilvægt er að krefjast ekki of mikils af
hundinum í upphafi, eins og sagt er á ensku „set him up for success“.
Góða skemmtun!
Umsjón: Ásta María Karlsdóttir.
Höfundur texta: Jóhanna Reykjalín, birt með góðfúslegu
leyfi höfundar
Myndir: www.pinterest.com, Pétur Alan Guðmundsson,

Hugmyndir að heilaþrautum fyrir hunda
Tómur pakki utan af morgunkorni og vel lyktandi
nammi eins og t.d. pylsur, lifrarpylsa eða harðfiskur

Stingdu namminu einfaldlega inn í pakkann, hristu
hann aðeins til og smelltu honum á gólfið. Hundurinn
skemmtir sér svo og æfir hugann meðan hann reynir að
ná namminu út. Þú gætir þurft að aðstoða hann ef illa
gengur. Stundum getur þurft að hafa kassann opinn til að
byrja með eða jafnvel skera ofan af honum svo hann sé
ekki eins djúpur. Þegar hundurinn er farinn að mastera
þennan leik er upplagt að setja kassa ofan í kassann.
Gamall skókassi og vellyktandi nammi

Hvolfa kassanum yfir nammið og þá þarf hundurinn heldur
betur að hafa fyrir því að ná namminu undan kassanum!
Það er líka hægt að setja nammi ofan í skókassann
og loka – það getur reynst hundinum mikil þraut.
Tóm plastflaska

Nammi eða fóður sett í flöskuna og hún sett á gólfið
fyrir hundinn. Hann þarf að hafa fyrir því að rúlla
flöskunni til og frá til þess að ná að fá nammið/
fóðrið til þess að detta út úr flöskunni.
Kassaleikurinn

Pappakassi sem hundurinn getur auðveldlega stigið í og úr.
Settu nammi ofan í kassann (eða uppáhalds leikfang
hundsins) og hvettu hann til að stíga ofan í kassann að
sækja nammið/dótið. Stundum er gott að halda við
kassann svo hann fari ekki „á flug” því það getur hrætt
suma hunda. Einnig getur verið gott að setja kassann
fyrst á hlið svo hundurinn stígi þannig inn í hann áður en
þið ætlist til þess að hann stökkvi eða stígi ofan í hann.
Töframaðurinn

Taktu 2-3 plastglös og settu nammi undir eitt þeirra og
ruglaðu þeim svo eins og töframaður áður en þú raðar
þeim upp. Þar sem nammi lyktin nuddaðist í gólfið meðan
þú ruglaðir glösunum getur reynst snúið fyrir hundinn
að finna út undir hvaða glasi nammið er. Svo þarf hann
auðvitað að snúa því við. Sama leik er hægt að leika við
stærri hunda með því að nota plastbox eða skálar.
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Að rekja slóð

Þegar kemur að matartíma hjá hundinum getur þú búið til
hálfgerða þrautabraut fyrir hundinn þinn. Mjög sniðugt er að
raða matnum í línu eins og Hans og Gréta gerðu. Endastöðin
getur verið matardallurinn eða hrúga af gómsætu nammi! Ef
hundurinn þinn er sólginn í þurrmatinn sinn – hví ekki að henda
einni lúku af mat út á stétt eða lóð og leyfa honum að dunda sér
við að þefa upp fóðrið. Ef hann er ekki hrifinn af matnum sínum er
gott að skera niður pylsu og ost í örsmáa bita og dreifa utandyra,
eða innandyra og öruggt er að hver einasti biti mun hverfa.
Til að byrja með er mikilvægt að setja ekki of miklar kröfur
á hundinn. Ef hann er ekki vanur því að prófa sig áfram á eigin
spýtur getur tekið smá tíma fyrir hann að kveikja á sér. Vertu
þolinmóð/ur og óspör/óspar á nammið. Ekki trufla hann, leyfðu
honum að gera hlutina á eigin hraða og einfaldaðu leikinn ef
hundurinn virðist ekki vera að átta sig á því hvað er í gangi.
Nammitré

Flestir hundar eru vanir því að fá útrás fyrir orkuna með
því að hlaupa eða elta bolta. Þetta er gott og blessað
en stundum getur of mikil hreyfing orðið til þess að
hundurinn æsist upp, tekur rangar ákvarðanir og hagar
sér illa einfaldlega af því að hann ræður ekki við sig.
Að gefa hundum annars konar afþreyingu og verkefni
getur reynst þeim vel og þessi æfing er róandi og skemmtileg
fyrir þá. Nammitré er upplagt að gera fyrir hundinn til
dæmis í göngutúrum en í því felst reyndar umtalsverð
kyrrstaða fyrir ykkur, svo endilega klæðið ykkur vel!
Gangið með hann í slökum taum (eftir bestu getu – athugið
taumlengdina!) að góðu, opnu svæði. Finnið ykkur gott tré,
bindið hann við það og gangið síðan aðeins frá honum að öðru
tré (gætið þess þó að engin umferð sé í kring og að hann sé

rólegur meðan þið fjarlægist). Til að byrja með getur verið gott
að velja bara tréð við hliðina á því sem hann er bundinn við en
smám saman getið þið gert þetta erfiðara fyrir hann með því að
þið gangið lengra frá og hann þurfi að leita uppi nammitréð.
Þegar komið er að trénu sem þið hafið valið sem „nammitré“
skuluð þið taka upp nammipokann og klína nammi utan á tréð,
bæði uppi og niðri – fram á greinar á jörðina í kring. Ákjósanlegast
er að nota lifrarpylsu þar sem hún festist auðveldlega við tréð.
Sækið síðan hundinn en ef hann er mjög æstur skuluð þið
snúa hliðinni að honum. Ef hann hoppar upp á afturfæturnar
skuluð þið snúa bakinu í hann strax og jafnvel taka nokkur
skref til baka. Ekki ganga til hans nema hann sitji rólegur við
tréð. Losið hann og leyfið honum að hlaupa af stað (örugglega
í hendingskasti) að trénu. Þegar komið er að því mun hann
strax róast og byrja að þefa uppi allt nammið. Smám saman er
upplagt að reyna að fá hann til að vera rólegri og þefa sig í áttina
að trénu en ekki bara hlaupa á harða spretti beint að því.
Nammitréð er til í mörgum mismunandi útgáfum svo þið
skuluð endilega nota ímyndunaraflið og prófa ykkur áfram.
Múffuform úr áli

Hægt er að setja nammibita í botninn á múffuformi úr
áli og setja svo tennisbolta eða dót sem er við hendina
hverju sinni yfir nammibitann. Hundurinn á svo að finna
út úr því hvernig hann á að ná að komast í nammið.
Kong og aðrir leikir

Mjög sniðugt er að fjárfesta í leikfangi sem heitir KONG.
Hægt er að fylla það með ýmsu góðgæti fyrir hundinn.
Eins er hægt að fá sænsk leikföng frá Nina Ottosen
sem byggja á heilaþrautum fyrir hunda. Hvoru
tveggja er mjög gaman að eiga fyrir hundinn.
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Unga fólk félagsins
Ungmenni innan félagsins eru virkilega áberandi. Við sjáum þau í sýningahringnum, í keppni ungra sýnenda, í hlýðni, í hundafimi
og svo mætti lengi telja. Ungmennadeild HRFÍ heldur vel utan um barna- og unglingastarf félagsins og vinnur stöðugt að því
að bjóða upp á fjölbreytt starf sem hæfir öllum. Það er mikilvægt að efla og styðja við ungmennin okkar enda eru þau framtíð
félagsins. Unga fólk félagsins er nýr liður í Sámi þar sem við fáum að kynnast öllum frábæru ungmennunum og hvað félagið hefur
upp á að bjóða fyrir þau.
meistarar, tveir alþjóðlegir meistarar og
einn sigurvegari um besta hund sýningar.
Mér hefur alltaf fundist hundaræktun
frekar spennandi, að para tvo valda
einstaklinga saman og sjá hvað kemur
út úr því. Markmiðið að reyna að búa
til sem bestu einstaklinga sem verða
vonandi góðir fulltrúar tegundarinnar,
viðhalda tegundareinkennum og
bæta stofninn með hverju goti.
Hvað leggur þú mesta áherslu á í
ræktun?

Hilda Björk Friðriksdóttir
Höfundar: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir og
Svava Björk Ásgeirsdóttir

NOCH FICH HRCH NORDCH DKCH SECH
RW-13 NLM NW-15-16 SW-16 VW-15 Black
Standard About A Boy „Rökkva” og var
Hilda Björk Friðriksdóttir er 22 ára og býr
hann byrjunin á þessum mikla áhuga. Ég
á Seltjarnarnesinu. Hún hefur átt hunda
byrjaði í ungum sýnendum og gekk mjög
af ýmsum tegundum frá því að hún var
vel þar, var fulltrúi Íslands á Nordic Winner
barn. Hún hóf sýningaferilinn sinn þegar
og náði þar meðal annars þriðja sæti í
hún eignaðist standard schnauzer rakkann
einstaklingskeppninni árið 2014 og var
Rökkva, C.I.B ISCH NOCH FICH HRCH
NORDCH DKCH SECH RW-13 NLM NW-15-16 einnig fulltrúi Íslands á Heimssýningunni
2014. Alveg frá upphafi sýningarferils hef ég
SW-16 VW-15 Black Standard About A Boy.
sýnt og sýni enn hunda af öllum tegundum
Hún átti farsælan feril sem ungur sýnandi
þar sem hún náði meðal annars þeim árangri með mjög góðum árangri. Árið 2013 flutti
að lenda í þriðja sæti í einstaklingskeppninni ég inn minn fyrsta irish soft coated wheaten
terrier og þar með byrjaði áhugi minn á
á Nordic Winner, var 2. stigahæsti sýnandi
hundaræktun. Árið 2013 eignaðist ég einnig
ársins 2013 og var fulltrúi Íslands á
afghan hound, hann C.I.B ISCh NLM Oogie
fjölmörgum erlendum sýningum. Í dag er
Boogie Man „Hunter”. Árið 2014 flutti ég svo
hún meðal yngstu ræktenda félagsins og
ræktar hunda af tegundinni irish soft coated inn wheaten rakka og fyrsta gotið kom árið
2015 hjá ræktuninni minni, Arkenstone.
wheaten terrier með frábærum árangri,
en hún er ábyggilega yngsti ræktandi
Hvenær kviknaði áhugi þinn á
félagsins sem hefur unnið ‘best in show’
hundaræktun?
en þá var hún aðeins tvítug að aldri.
Áhuginn kviknaði þegar ég féll fyrir irish
soft coated wheaten terrier tegundinni. Þá
Hver er þín saga í hundasportinu?
ákvað ég að flytja inn C.I.B ISCh RW-16-18
Ég hef átt hunda frá því að ég var barn.
Wibrimic’s Candy Cane „Júlíu”. Hún kom til
Enska springer spaniel tíkin Nala kom inn
mín árið 2013 og svo ári seinna flutti ég inn
í fjölskylduna þegar ég var fjögurra ára.
rakkann C.I.B ISCh Kevanna Nice One „Brian”.
Hún eignaðist svo blendingshvolpa og einn
Þau eru foreldrar að fyrsta gotinu mínu sem
þeirra, Scooby, varð eftir hjá okkur. Ég fór
fæddist árið 2015. Aldrei hefði mér dottið
með hann í hundafimi og við brölluðum
í hug árangurinn sem þeir hvolpar myndu
margt saman. Árið 2010 eignaðist ég svo
ná, en úr því goti eru nú þegar þrír íslenskir
standard schnauzer rakkann C.I.B ISCH
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Númer eitt, tvö og þrjú er heilbrigði, bæði
andlegt og líkamlegt. Ég vil að hundarnir
séu glaðir og heilbrigðir og umfram allt
góðir fjölskylduhundar, sem eigendurnir
eru ánægðir með og að þeir þurfi ekki að
hafa áhyggjur af heilsufarsvandamálum. Ég
reyni að fara eins vel og ég get eftir staðli
tegundarinnar og komast eins nálægt honum
og unnt er. Einnig er mér það hjartans mál
að viðhalda og bæta upprunalega feld
tegundarinnar, einfalda írska feldinn.
Nú hefur þú náð frábærum árangri
þrátt fyrir ungan aldur, hvað stendur
upp úr?

Það var svo sannarlega stór stund þegar
tík úr fyrsta gotinu mínu, C.I.B ISCh ISJCh
NLM RW-17 Arkenstone Driving Miss Daisy
„Blíða”, endaði sem besti hundur sýningar
í nóvember 2017. Einnig hefur gengið
alveg ótrúlega vel með ræktunarhópinn
minn og endaði ég sem fjórði stigahæsti
ræktandi ársins 2018 hjá HRFÍ af 183
skráðum ræktendum. Ég var einnig
stigahæsti terrier ræktandi bæði árið 2017
og árið 2018. Ég hef smitað foreldra mína
af hundabakteríunni og dregið þá inn í
hundana. Þau hafa stutt vel við bakið á mér
og tekið þátt í öllu hundastússinu og er
ég þeim afar þakklát fyrir það. Einnig á ég
frábærar vinkonur í hundasportinu sem hafa
sýnt og hjálpað mér á sýningum og í kringum
þær. Ekki má gleyma hvolpakaupendunum
sem hafa verið svo viljugir að sýna hundana
sína með þessum líka góða árangri.
Hver eru framtíðarplön þín?

Ég vonast til að halda áfram á þeirri braut
sem ég er á með wheateninn, flytja inn
nýtt blóð, bæta stofninn og vonandi koma
ræktunarnafninu mínu á framfæri á erlendri
grundu. Ég er með markmið og plön fyrir
hvert got í huga, svo það er margt spennandi
framundan. Draumurinn er að verða einn
daginn stigahæsti ræktandi ársins!
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coated retriever rakkarnir Vincent, Fredrik
og Pontus og norfolk terrierinn Bjørn. Ég
hreyfi þá daglega, snyrti og sé til þess að þeir
séu í toppformi, einnig hugsa ég um hvolpa
ef við erum með got og fer á sýningar og
veiðipróf. Ég kynntist Jonnu þegar ég fékk
Vincent að láni til þess að keppa í ungum
sýnendum á Evrópusýningunni í Osló árið
2015 þar sem við hrepptum saman 2. sætið
af fjölmörgum keppendum. Árið 2018
spurði Jonna hvort ég gæti flutt til hennar
og samþykkti ég það boð að sjálfsögðu.
Ég hef lært gífurlega mikið og öðlast mikla
reynslu á þessum skamma tíma sem ég hef
búið hér. Mitt helsta áhugamál núna er að
veiðiþjálfa og hef ég nú þegar tekið þátt í
nokkrum vinnuprófum með Vincent. Einnig
hef ég fengið að spreyta mig sem dómari
og dæmdi hátt í fimmtíu hvolpa af mörgum
tegundum í byrjun ársins sem var frábært!
Það eru svo frábær tækifæri sem
bjóðast hér, að geta ferðast milli landa á
sýningar, lært veiðiþjálfun, fengið að taka
þátt í ræktunarplönum og ala upp hvolpa,
sýna fyrir stóra ræktendur í Skandinavíu,
halda námskeið og svo margt fleira!
Af hverju kviknaði áhugi þinn á
veiðiþjálfun?

Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Hafdís Jóna Þórarinsdóttir er tvítug og
kemur úr Hafnarfirðinum en er nú búsett
í Osló í Noregi þar sem hún aðstoðar
ræktanda af tegundinni flat-coated
retriever. Hún eignaðist sinn fyrsta hund
þegar hún var tólf ára gömul og var það
standard schnauzer tíkin Alfa, ISCh Black
Standard Addicted To Love. Hún átti
farsælan feril sem ungur sýnandi, var fulltrúi
Íslands á Heimssýningunni í Mílanó, var í
tvígang stigahæsti ungi sýnandi ársins og
var tvisvar fulltrúi Íslands á Crufts þar sem
hún komst í topp tíu keppenda úrslit, hún
hafnaði í öðru sæti á Evrópusýningunni árið
2015 og var þrisvar sinnum í landsliðinu.
Í dag býr hún með þremur flat coated
retriever og einum norfolk terrier, fer á
sýningar um Evrópu, stundar veiðiþjálfun
og er formaður Ungmennadeildar HRFÍ og
Nordic Kennel Union Youth Committee.

schnauzer tíkin Alfa. Ég sýndi hana fyrst
sjálf árið 2012 og fór því næst að taka þátt
í ungum sýnendum. Ég byrjaði að prófa
mig áfram með fleiri tegundir til að öðlast
reynslu og var fljótt farin að sýna hunda
af öllum tegundum. Það var ekki fyrr en
ég kynntist flat coated retriever þegar
ég fann þá tegund sem mig langaði allra
helst í. Vinnuviljinn, viljinn til að þóknast
eigandanum og endalausa hamingjan
heillaði mig upp úr skónum. Ég fór því til
Noregs sumarið 2016 þar sem ég dvaldi í
sex vikur hjá Rudskog’s ræktun og lærði allt
sem ég gat um þessa frábæru tegund. Þar
voru um það bil fimmtán hundar og hjálpaði
ég til við hversdagslífið, fór með þeim á
sýningar og öðlaðist heilan helling af reynslu.

Það er svo magnað að leyfa hundunum að
stunda þá vinnu sem þeir eru ræktaðir til
og sjá náttúrulega eðlið þeirra til að stunda
hana. Ég er nú að þjálfa Vincent sem kann
þó orðið flest allt og er hann í raun að
hjálpa mér að komast inn í sportið með því
að þjálfa mig. Það er ótrúlega skemmtilegt
að sjá gleðina hjá hundunum þegar þeir
eru að gera það sem þeir elska, eðlið í að
sækja og skila er svo sterkt í hundunum.
Við erum vikulega með þjálfanir fyrir alla
Simon Says hundana og er skemmtilegt að
fá að fylgjast með hvolpunum sem maður
ól upp taka sín fyrstu skref í veiðiþjálfuninni.
Ég get ekki beðið eftir mínum eigin hundi
svo ég geti fengið að spreyta mig í að þjálfa
upp minn eigin hund frá grunni og vonandi
uppskera góðan árangur með honum.
Hver eru framtíðarplön þín?

Framtíðarplön mín eru að halda áfram
að læra og öðlast reynslu. Ég er enn að
bíða eftir rétta gotinu svo ég geti eignast
minn eigin flat coated retriever og þegar
sá hundur kemur verður stefnan sett á
að veiðiþjálfa hann og vonandi sýna hann
um allan heim. Ungmennastarfið er ein
af mínum stærstu ástríðum og mun ég að
sjálfsögðu halda áfram í þeim bransa. Ég er
fulltrúi Íslands að minnsta kosti næstu tvö
árin í Norðurlandaráði Ungmenna þar sem
Hvað gerir þú núna í Osló?
við munum vonandi gera þetta frábæra
Ég flutti sumarið 2018 til Jonnu Vassbotn
áhugamál enn betra. Einnig vonast ég til
sem ræktar flat coated retriever undir
þess að dæma keppnir ungra sýnenda
Hver er þín byrjun í hundasportinu?
ræktunarnafninu Simon Says. Vinnan hennar um allan heim í framtíðinni og hver veit
Ég eignaðist minn fyrsta hund árið 2011
krefst mikilla ferðalaga og er ég því hér til
hvort ég gerist einn daginn sýningadómari
þegar ég var tólf ára gömul, það var standard þess að sjá um hundana hennar sem eru flat og ræktandi. Það væri draumur.
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Bókahornið
Höfundur: Sunna Birna Helgadóttir

Í bókahorninu að þessu sinni valdi ég tvær
bækur sem mér fannst virkilega gaman að
lesa og langar til þess að mæla með fyrir allt
hundaáhugafólk. Þær fjalla í raun báðar um
hvað hundar eru stórkostlegir og frábærir
félagar mannsins. Mér fannst báðar bækurnar
svo skemmtilegar að ég varð hálf leið þegar ég
kláraði þær og óskaði þess að þær hefðu verið
lengri.

Bókin Marley og ég
eftir John Grogan.

Freyja Guðmundsdóttir
Freyja Guðmundsdóttir er fædd árið 2006 og verður því 13 ára á þessu ári.
Hún býr í Hafnarfirði ásamt foreldrum sínum, tveimur systrum og bichon
frisé hundinum, Káti. Hún hefur verið viðloðandi hundasportið síðan hún
fæddist en afi hennar og amma eru virkilega farsælir ræktendur innan
félagsins og er frænka hennar Auður Sif bæði sýnandi og sýningadómari.
Hvenær og af hverju byrjaðir þú að taka þátt í hundasportinu?

Amma mín og afi hafa verið lengi í hundasportinu og ræktað hunda,
bæði labrador retriever og tíbet spaniel. Auk þess er Auður Sif frænka
mín mjög mikið í hundasportinu. Ég kynntist hundalífinu mjög ung og
hef farið á hundasýningar og umgengist hunda frá því ég fæddist. Ég
tók fyrst þátt í ungum sýnendum þegar ég var 10 ára og fannst það
mjög gaman. Áður en ég varð 10 ára tók ég þátt í barnaflokkunum
á Degi Ungmennadeildar. Við eignuðumst okkar fyrsta hund þegar
ég var 8 ára, bichon frisé rakka sem hét Jökull. Við fengum hann í
jólagjöf og það var besta jólagjöf sem ég hef fengið. Hann dó því
miður í fyrra. Núna eigum við Kát sem er hálfbróðir Jökuls.
Hvað þykir þér skemmtilegast að gera með hundunum?

Mér finnst mjög skemmtilegt að sýna þá og þjálfa fyrir sýningar.
Mér finnst samt allt mjög skemmtilegt með hundum og get ekki
hugsað mér lífið án þeirra. Einu sinni prófaði ég hundafimi með
gamla hundinum okkar og fannst það mjög skemmtilegt og mér
finnst líka mjög gaman að kenna hundum alls konar kúnstir.
Af hverju finnst þér ungmennastarf vera mikilvægt í félaginu?

Vegna þess að í því kynnist maður mörgum sem hafa sama áhugamál
og maður sjálfur. Ég hef líka eignast frábæra og skemmtilega vini í
gegnum það. Einnig finnst mér mikilvægt að krakkar fái tækifæri til
þess að æfa sig að sýna og læra að umgangast hunda á réttan hátt.

Þessari dásamlegu bók mæli ég hiklaust með.
Eftir að hafa séð myndina fyrir
nokkrum árum var ég ekkert
mjög spennt að lesa bókina
þar sem myndin hafði ekkert
heillað mig sérstaklega. Þegar
ég var að grúska í hundabókum
fyrir þennan pistil minn, þá
datt mér í hug að prófa samt
að lesa hana. Bókin kom mér
virkilega á óvart og myndin er
í raun og veru bara í grófum
dráttum lík bókinni. Hún er skrifuð af einlægni af
manni sem elskaði hundinn sinn sem var versti,
en samt sem áður besti hundur í heimi. John lýsir
skemmtilega þeim tilfinningum og hugsunum
sem flestir kannast við sem eiga eða hafa átt
hund. Bókin fékk mig til þess að hlæja upphátt en
einnig tárast yfir tilfinningaríkum lýsingum í lokin.

The Genius of Dogs

eftir Brian Hare & Vanessa Woods.
Þetta er bók sem ég hafði virkilega gaman af að lesa.
Rithöfundarnir eru hjón sem eru bæði
vísindamenn sem vinna við að rannsaka
skilning og gáfur hunda. Hún er í raun
fræðibók, ævisaga og gamansaga allt
í einu. Bókin fjallar meðal annars um
það hvernig hundar hugsa og skilja
hlutina og hvernig samband hunda
og manna hefur þróast í áranna
rás. Bókin segir líka á skemmtilegan
hátt frá rannsóknum sem hafa
verið framkvæmdar sem varpa ljósi á svo margt
tengt hundum eins og uppruna þeirra og þróun.

Hverjar eru þínar framtíðarvonir í sportinu?

Mig langar mikið að fara á erlendar hundasýningar í framtíðinni, eins og
Nordic Winner og Crufts. Það væri algjör draumur! Einnig langar mig að
fara til útlanda og hjálpa til við að hugsa um, þjálfa og sýna hunda.

Sámur 1. tbl. 51. árg. júní 2019 · 15

Þjónustuhundar

„Hundur er alls ekki
það sama og hundur“
Í síðustu blöðum höfum við fjallað um þjónustuhunda, bæði hérlendis og erlendis. Það er vitundarvakning í samfélaginu þessi
misserin og það er tími til kominn. Hundar vinna ótrúlegustu kraftaverk á hverjum degi í allskonar aðstæðum með allskonar
fólki. Þegar Sámur fór á stúfana og spurðist fyrir um hundafólk á Íslandi sem væri að vinna með hundana sína með það að
markmiði að bæta líf og heilsu barna og fullorðinna voru þónokkrir sem nefndu nafn Önnu Hermannsdóttur í því samhengi.
Hún hefur verið viðloðandi hunda frá 15 ára aldri. Í upphafi kynntist hún hundum í Þýskalandi.

Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Anna Hermannsdóttir & Þorsteinn
Freyr Eggertsson

Ég virkaði eins og svampur og elti uppi
allan þann fróðleik sem ég komst yfir með
því að taka þátt í alls konar vinnu með
hunda. Þar lærði ég að hundur er alls ekki
það sama og „hundur“. Þeir hundar sem
ég var í kringum voru varðhundar á sínum
heimilum. Vinnuhundar voru einnig en þeir
voru ekki hafðir með varðhundunum enda
iðulega með sitt hvort hlutverkið. Á Íslandi
var hundahald bannað á þessum tíma svo að
fyrir mér var þetta furðuheimur sem þurfti
að læra á. Á heimilum þarna var svo kannski
einn punthundur sem fékk að vera inni á
heimilinu með fólkinu og þá sem gæludýr.
Ég dvaldi þarna í eitt ár og ferðaðist mikið
með fólkinu sem ég bjó hjá og voru þau
ferðalög tengd hestamennsku og hundum.
Í þeim ferðum lærði ég einna mestu um
atferli hunda, hlutverk og að ef árangur á að
nást í vinnu getur tegund skipt höfuðmáli“.
Anna kynntist mörgum tegundum
en féll fyrir risa schnauzer og því flókna
hlutverki sem hann gat haft í sínu umhverfi.
Einnig kynntist hún lögregluhundum og
herhundum og heillaðist algerlega og
sóttist hún í að finna hunda og fólk sem gat
frætt hana um allt milli himins og jarðar.
Í dag er ég með Pet Persuit Karicema
Atrax „Þorra Gangster“ sem er tíbet terrier
úr fyrsta goti tegundarinnar á Íslandi. Þessi
tegund hentar einkar vel til þeirrar vinnu
sem ég einbeiti mér að þar sem þeir hafa
viðurnefnið „litla fólkið“ vegna þess hve
næmir þeir eru á fólk og líðan þeirra. Mjög
húsbóndahollir og einstaklega auðvelt að
þjálfa þá. Þeir eru uppátækjasamir félagar
og vilja vita allt, vera með í öllu og eru
mjög háðir eigendum sínum. Hundarnir
hafa fylgt mér nú um langt skeið og það
sem ég horfi á fyrst og fremst er skapgerð
og heilbrigði. Sýningar eru auðvitað
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mikilvægar fyrir mig sem ræktanda til að
vita hvort að þeir séu innan standards og
útlits. En ég tek aðra þætti framyfir og legg
metnað í skapgóða hunda með jafnaðargeð
sem halda ró sinni óháð áreiti frá öðrum
hundum og umhverfi. Taugaveiklun, gelt,
árásarhneigð eða hvati er eitthvað sem
ég tel óæskilegt í mínum hundum og ég
rækta ekki frá hundum sem hafa einhverja
bresti í skapi, sama hversu litlir þeir eru.
Anna hefur gert ýmislegt með sínum
hundum t.d. hundafimi, spor, hlýðni,
sýningar, lausahlaup, kaffihúsaferðir,
sveitaferðir og hún segir mikilvægt að þeir
fái að vera hundar fyrst og fremst en ekki
„puntudúkkur sem bannað er að skítni
út“. Hún segist vera afar þakklát þeim sem
hafa verið viljugir að selja henni hunda
til landsins og tekið þátt í uppbyggingu
í ræktuninni á hvítum dvergschnauzer
því án þeirra hefði hún aldrei upplifað
þessa vinnu með hundum. Að geta séð
breytingar á einstaklingum frá svartnætti
og erfiðleikum, til betra lífs er einnig
eitthvað sem hún metur mikils og er
þakklát fyrir það tækifæri sem hundarnir
hafa gefið henni varðandi þá vinnu.

Anna starfar sem atferlis- og
hegðunarfræðingur með áherslu á
áhættuhegðun, greiningar og fíknir. Hún
vinnur á grunnskólastigi með börnum sem
eru með alvarlegar greiningar og vinnur með
mótun og úrvinnslu á samfélagslegri hegðun.
Hver var hvatinn að því að þú fórst
að vinna með hundum í tengslum við
manneskjur?

Minn helsti hvati var að ég hafði séð
meðferðarhunda í vinnu í Þýskalandi fyrir
fólk/ungmenni með áfallastreituröskun
sem og fatlað fólk með hjálparhunda. Þegar
að sonur minn fékk sínar greiningar var
það fyrsta sem ég vildi reyna fyrir hann
að hundur yrði hans brú til félagslegra
samskipta og þar hafði ég fyrstu
fyrirmynd mína frá Þýskalandi. Fljótlega
færði ég hundana inn í vinnu mína með
afbrotaunglinga og unglinga sem komu
frá brotnum heimilum. Þegar ég sá þann
árangur sem hundur hafði fyrir unglingana
óháð því hvaðan þeir komu ákvað ég að
einbeita mér að þessum aðferðum við
uppbyggingu og tengslamyndun fyrir
félagslega einangraða einstaklinga.
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Hvernig myndir þú lýsa vinnu þinni í
grunnatriðum og því ferðalagi sem
þetta er búið að vera fyrir þig og
hundana sem tengjast þessu?

Mitt ferðalag á þessum vettvangi mun aldrei
enda því á hverjum degi læri ég eitthvað
nýtt eða sé nýja hegðun í samskiptum
hundsins við mína skjólstæðinga. En
ferðalagið sjálft byrjaði sennilega fyrir um
30 árum eftir Þýskalandsdvölina, því þegar
heim var komið komst fátt annað að en
að finna hund til að byrja að þjálfa og æfa
með markmið í huga. Það var ekki einfalt
að fá hund á höfuðborgarsvæðinu þar sem
hundahald var bannað með lögum og hvað
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þá að fá hvolp af þeirri tegund sem heillaði
mig mest. Til að byrja að gera eitthvað
tók ég að mér hunda sem voru komnir af
hvolpsaldri og höfðu verið á flækingi, sumir
lent í illri meðferð en aðrir bara voru fyrir.
En það stóð stutt því það voru ekki margir
sem áttu hund. Draumurinn var því settur
á bið þar til ég fékk tækifæri til að kaupa
risa schnauzer hér á Íslandi. En fram að
því notaði ég tímann til að læra sem mest
af bókum og læra sögu tegunda, tilgang
þeirra, líkamsbyggingu og hvar þeir voru
notaðir einna helst. Vinnan byrjaði svo
fyrir alvöru þegar fyrsti hundurinn kom
inn á heimilið fyrir son minn og það var
læknirinn hans sem benti mér á að hundur
myndi hjálpa honum í þroska og atferli.
Hundurinn hentaði mjög vel í byrjun
því hann var með syni Önnu í einu og öllu
og vék ekki frá honum. Anna varð þó að
láta hundinn frá sér þar sem sonurinn var
lagður í einelti og tók ákvörðun sem varð
til þess að honum var ekki treystandi með
hundinn á heimilinu. Dag einn kom Anna
heim úr vinnu og mætti hundinum hlaupandi
upp brekkuna í hverfinu í sæluvímu.
Drengurinn hafði farið heim og náð
í hundinn og sigað honum á gerendur
eineltisins. Hundurinn var alsæll að fá að
elta uppi fólk og ógna því, varðhundur í
eðli sínu. Það var mjög erfitt fyrir soninn
að svona skyldi fara en þau komust í
gegnum það og hvítur dvergschnauzer
bættist fljótlega við fjölskylduna.
Hvítur dvergschnauzer varð fyrir valinu
því hann er með styttri ræktunarsögu en
aðrir litir í dvergschnauzer og eðli hans enn
hrátt. Stærðin var fullkomin fyrir drenginn
og eðli hundsins var veiðieðli í fyrsta
sæti sem þýðir að hann var auðþjálfaður
en þyrfti þolinmæði í þjálfun þar sem

hann var ræktaður sem meindýraeyðir í
upphafi. Dverginn notaði ég svo einnig í
vinnu minni fyrir erfiða einstaklinga með
ADHD, félagslegan kvíða, þunglyndi og
sjálfsskaða. Hundurinn var fljótur að læra
hvað þyrfti að gera enda var sonur minn
með þannig greiningar að hundurinn
þurfti að láta mig vita hvernig hann væri
stemmdur. Multi CH Caruso of Taita´s
Ushabti, Caruso, var einstakur hvað þessa
vinnu varðar því hann var fljótur að skynja
skapsveiflur, vanlíðan og var staðfastur í
sinni vinnu. Hann stóð sig vel í að ala upp
hvolpa sem urðu svo meðferðarhundar.
Mín vinna felst í því að tengja saman
einstaklingana og hundinn. Ég þarf að
fylgjast með fyrstu samskiptum hunds og
skjólstæðings. Stýring á hundi er einna helst
fjarlægðarstjórnun því hundurinn er fyrst
og fremst brúin í mannlegum samskiptum
sem þarf að byggja upp. Traust þarf að
skapast svo að hegðun og erfið málefni geti
verið meðhöndluð á réttum forsendum.
Hundurinn þarf því að vera með skapgerð
sem er óhagganleg sama hvað gengur á
en á sama tíma að skapa ró og tengingu
við einstaklinginn. Hver einstaklingur
er misjafn og því misjöfn vinna í gangi.
Stundum læt ég hundinn um öll samskipti
og hlusta bara, því allir tala við hundinn
þó önnur samskipti myndist ekki í upphafi.
Meðferðartími er misjafn og stundum
er hundurinn umbun sem göngutúr
þá læt ég hundinn leiða skjólstæðinga
áfram og stýri honum með orðum.
Getur þú lýst því hvað það er fyrst og
fremst sem þú gerir í starfi þínu með
hundum?

Mitt starf er fyrst og fremst mótandi hvað
varðar hegðun og atferli. Stundum er það
þannig að ég er bara að kenna og hundurinn
liggur bara við fætur viðkomandi og hefur
róandi áhrif, stundum fer hundurinn á
milli mín og skjólstæðings til að varna
ofbeldi, stundum til að stilla til friðar á milli
skjólstæðinga. Samhyggð er eitthvað sem
er hundum eðlislægt og skjólstæðingar í
mikilli vanlíðan þurfa hreinlega að fá að gráta
og þiggja þögla huggun og feld til að þerra
tár, hundur er sá einstaklingur sem tekur
við öllu og gefur án þess að dæma hegðun,
útlit, atferli og einstaklinga. Því er skapgerð
og heilbrigði það mikilvægasta sem þarf að
horfa til í hundi sem vinnur þessa vinnu.
Hvernig fer hundeigandi að því að byrja
í slíkri vinnu með hundinn sinn? Hvað
þarf að vera til staðar svo vel megi
vera?

Fyrst og fremst þarf fagleg þekking á eigin
starfi og að geta metið hvort að hundur
eigi við eða ekki. Til að vinna þessa vinnu
þarf þolinmæði og mikið jafnvægi í eigin
skapi því ef maður er ekki stemmdur í
þessa vinnu verður hundurinn það ekki.
Hundurinn fylgir þér fyrst og fremst og

skynjar þig fyrst og fremst, einnig hvernig
hann á að haga sér og leitar eftir skipun.
Samkvæmt minni reynslu í minni vinnu er
erfiðasti hlutinn í raun ekki hundurinn eða
hans þjálfun heldur að geta tekið á móti
ójafnvægi, ofbeldi og samskiptum í kringum
hvern einstakling. Það er hægt að vinna með
hunda á mörgum sviðum og það þarf ekki
endilega að vera á þessum kvarða. Rauði
Kross Íslands er með hunda á sínum vegum
sem heimsóknarvini, lestrarvini og hefur
það einnig gefist mjög vel fyrir langveik
börn, inn á elliheimilum og fleiri stöðum.
Er eitthvað nám sem þú hefur stundað
sem kemur þér til góða í þessari vinnu?

Öll mín menntun snýr að sálfræði,
sérkennslu, afbrotafræði, mannfræði og
meðferðarhundum. Ég hef sérmenntun
í áhættuhegðun, greiningum og fíknum,
taugaþroskaröskunum og þroskaskerðingum.
Miklu máli skiptir að vita hvað greiningin
er að segja og hvaða taugaþroskaraskanir
eru samverkandi og hvað er „ótengt“
taugaþroskaröskunum og hvað er í raun
uppeldi og umhverfi í þroska og atferli. Einnig
hef ég setið þó nokkuð mörg námskeið
frá Greiningarstöð ríkisins ásamt því að
kunna tákn með tali sem er ómetanlegt í
hundaþjálfun líka. Geðraskanir eru mun
algengari en fólk gerir sér grein fyrir og er
stór hluti af mannlegu samfélagi hvort sem
almenningur vill viðurkenna það eða ekki.
Þegar Anna er spurð um jákvæðu
hliðarnar á vinnu með hundi í þessum
skilningi segir hún að tvímælalaust sé það rof
á félagslegri einangrun og að sjá þá tengingu
sem hundurinn nær við hvern og einn. Að sjá
bros myndast hjá einstaklingi sem er að átta
sig á því að lífið er ekki vettvangur neikvæðra
atburða sé ómetanlegt. Þegar framfarir
verða hjá einstaklingi í félagslegum skilningi,
að hann fari út af sjálfsdáðum, sjái velgengni
í eigin lífi, að sjá ljósið og upplifa jákvæðni
á hverjum degi í lífsins amstri sé eitthvað
sem gefur öllum von. Helstu hindranirnar
eru fordómar gagnvart einstaklingum sem
eru á skjön við normið og neikvætt umtal
um hunda í samfélaginu almennt. Að þurfa
að berjast fyrir því að hundur sé sjálfsagður
hluti af daglegu lífi margra einstaklinga
sem annars myndu hreinlega ekki umbera
líf utan veggja heimilis. Að hundur sé
álitin pest og óþarfur fyrir þá sem klárlega
þurfa á honum að halda í daglegu lífi.
Hvað finnst fólki um það þegar þú ert í
vinnu með hundinn þinn og á hvaða hátt
hefur það áhrif á samfélagið?

Ég tel mig hafa verið ótrúlega heppna með
yfirmenn hvað varðar það að nota hund í
minni vinnu. En þeir sem hafa áhuga á því
sem ég er að gera eru mjög jákvæðir. Hef
aldrei upplifað neikvæðni frá samstarfsfólki
eða yfirmönnum því sýnilegur árangur er
mikill fyrir þessa erfiðu einstaklinga og

breytingar á hegðun eru umtalsverðar.
Hundurinn minn hann Þorri Gangster
er fyrsti hundurinn á Íslandi í launuðu
starfi í grunnskóla með það að markmiði
að vinna við hegðunarmótun þar sem
við fengum styrk til þróunarverkefnis.
Í ljósi þess að hjálparhundar – eða
pædagog hundar, séu algengari í
Skandínavíu t.d. heldur en á Íslandi, er
Anna innt eftir því hvað hún telji að
þurfi að gerast hér á landi svo að við
náum þeim árangri sem hefur náðst
erlendis.

Að viðurkenna hundinn sem hluta af
daglegu lífi óháð búsetu. Að viðurkenna
að geðraskanir eru langvarandi
sjúkdómar sem þurfa aðra meðhöndlun
en líkamlegir sjúkdómar. Að viðurkenna
að taugaþroskaraskanir eru hluti af
mannflórunni og mismunandi úrræði þarf til
að ná árangri. Að stjórnvöld viðurkenni að
andleg heilsa sé jafnmikilvæg og líkamlegt
heilbrigði. Í dag býr kerfið til glæpamenn
í stað þess að hlúa að einstaklingum strax
á leikskólaaldri sem sýna frávik í hegðun
eða þroska. Rannsóknir hafa sýnt fram á
að fangelsi eru full af einstaklingum með
flóknar greiningar og þroskafrávik. Þar eru
hin Norðurlöndin miklu framar og grípa inn
strax og nota þær aðferðir sem skila 85%
árangri með atferlis – og hegðunarmótun.
Fangar fá að þjálfa hunda víða í Evrópu og
er oft stór þáttur í bataferli og uppbyggingu
á fólki með andleg og félagsleg vandamál.
Þegar við spyrjum Önnu um það hvar
við verðum stödd í þessum málaflokki hér
á landi eftir 5 ár segir hún að því miður
sjái hún ekki mikla þróun ef stjórnvöld fari
ekki að vakna til lífsins og leyfa hunda á
opinberum stöðum og vettvangi. HRFÍ ætti

að beita sér af hörku á þessum grundvelli
og vitundarvakning þarf að felast í því að
fólk sé sýnilegt með hundana sína í öllum
mögulegum aðstæðum og stöðum þar
sem þeir gera gagn fyrir hvern og einn.
Það eru einstaklingar þarna úti sem
eru að vinna að hag okkar allra. Þórhildur
Bjartmarz er ein þeirra og hefur verið
ötul að koma hundamenningunni á
framfæri og á stórt hrós skilið fyrir
síðuna sína Hundalífspóstinn, þar er
mikill og merkur fróðleikur fyrir alla,
hvort sem þeir eiga hunda eða ekki“.
Hundar þyrftu líka að vera merktir eins
og blindrahundarnir, þannig gætum við
náð meiri árangri og viðurkenningu.
Það sem hefur verið mest krefjandi er
sú staðreynd að neikvætt umtal og drama
almennt í hundaheiminum sem er viðloðandi
ræktun er eitthvað sem hindrar almenna
þróun í hundahaldi. Að þurfa að verja eigin
hundaeign og ræktun vegna þeirra sem
eru skussar með sína hunda er eitthvað
sem tefur alla þróun með hunda í þessari
vinnu. HRFÍ mætti vera sýnilegri á þessum
vettvangi og berjast fyrir viðurkenningu
vinnuhunda á öllum vígvöllum en mér finnst
félagið einblína um of á sýningar og ver
mestum tekjum sínum í þann þátt. Hundar
þurfa að vera sýnilegri í þessari vinnu sem
þeir henta í og má þar nefna blindrahunda,
leitarhunda, lestrarhunda, meðferðarhunda,
Rauða Kross hunda, veiðihunda og
vakthunda. Hundur er ekki bara hundur
þeir eru besti vinur mannsins af ástæðu.
Við þökkum Önnu kærlega fyrir að gefa
okkur af tíma sínum og fræða okkur um
þessa merkilegu vinnu sem hún sinnir á
degi hverjum með hundinum sínum.
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Þjónustuhundar

Starfsmaður
mánaðarins
alla daga
ársins

Þegar Carina fór svo að leita sér að nýrri
hundategund fyrir nokkrum árum féll
hún fyrir australian shepherd, eða aussie,
aðallega vegna þess hversu fjölhæfur hann
er, vinnuglaður, heilbrigður og langlífur.
Carina starfar sem hjúkrunarfræðingur á
stóru hjúkrunarheimili þar sem eru m.a.
deildir fyrir heilabilaða einstaklinga.
En hver var hvatinn að því að hún fór að
taka hundinn sinn með sér í vinnuna?

Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Carina Persson

Carina Persson er 47 ára gömul og
býr í Karlskoga í Svíþjóð. Hún er gift
Henrik og eiga þau saman dótturina
Fridu sem er 12 ára. Þau hjónin hafa átt
hunda í 25 ár. Í dag eiga þau australian
shepherd rakka sem heitir Jäger (Östra
Greda Valentino) en áður en hann kom
til sögunnar áttu þau berner sennen
hunda, fimm þegar mest var. Ræktendur
hundsins eru þau Gísli Ómarsson og Lotta
Sundquist en þau hafa ræktað ástralska
fjárhunda í Svíþjóð með mjög góðum
árangri til fjölda ára og eru flestir hundar
frá þeirra ræktun í einhverskonar vinnu,
þó aðallega hlýðni, spori, og hundafimi,
auk þess að taka þátt í hundasýningum.
Það er ég sem stend fyrir þessum
hundaáhuga í okkar fjölskyldu og ég var
mjög aktíf með berner sennen hundana
okkar í gegnum árin. Við vorum virkust
í sýningum og hlýðni, en ég vann einnig
með þá í spori og leit. Ég vann líka
mikið fyrir sænska sennenhundklubben,
m.a. sem verkefnastjóri, allt í kringum
sýningar og í kringum skapgerðarmat.
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Hjálparhundar hafa smátt og smátt verið
meira áberandi hér í Svíþjóð á síðustu árum.
Ég fór að heyra um hunda sem hefðu lokið
sérstakri þjálfun og réttindum til að sinna
þess konar vinnu. Ég hafði samt sem áður
ekki myndað mér neina skoðun á því hvað
ég myndi geta gert með mínum hundum í
því samhengi. Þegar ég svo tók Jäger með
mér á næturvakt fyrir einu og hálfu ári síðan
fékk ég virkilega hugljómun. Kona nokkur
sem hefur bara svarað þegar hún hefur verið
spurð, en aldrei átt í samræðum við neinn,
byrjaði allt í einu að tala í samhengi í löngum
setningum þegar hún klappaði hundinum
mínum. Ég fór strax á stúfana og skoðaði
hvað ég gæti gert til að vinna meira með
þetta og fékk samþykki yfirmanns míns.
Vinna okkar Jagers sem heimsóknarteymis
felur í sér að sýna þátttakendum stuðning,
hvatningu, verkefni og félagsskap. Við
komum einfaldlega í heimsókn og það þarf
ekki að skrásetja neitt eða neitt slíkt. En á
bak við hvert verkefni sem við gerum með
fólkinu er einhver tilgangur. Við hvetjum
til hreyfingar, þjálfum fínhreyfingar, náum
fram gleði, tilfinningunni að tilheyra, finna
fyrir hlýju og margt annað. Fólkið fær að
sjálfsögðu að heilsa upp á Jäger, klappa
honum og jafnvel bursta feldinn hans.

Ég er búin að kenna honum mörg trix
sem eru skemmtileg fyrir hann og
þátttakendurna. Til dæmis fer hann upp á
stól við hlið þeirra sem eru í hjólastól svo að
það sé auðveldara að vinna saman.
Ég reyni að láta fólkið gera sjálft það sem
ég er að vinna með hverju sinni og á þeirra
forsendum. Með fólkinu sem á við heilabilun
að stríða hef ég endurtekið æfingarnar
þannig að það séu meiri líkur á að fólkið
upplifi sig öruggt með hundinum og þau
segja oftast ,,þetta kannast ég við, eða þetta
kann ég” þegar við gerum æfingar sem þau
kunna með hundinum. Fólkið gerir trix með
hundinum, hellir vatni fyrir hann í skál, gefur
honum nammi og setur nammi í þrautaspil
fyrir hann, lætur hann hoppa í gegnum
hring, kastar bolta til hans, felur leikföng
og lætur hann leita svo eitthvað sé nefnt.
Hvernig er týpískur dagur hjá ykkur í
vinnunni?

Venjulegur dagur hjá okkur byrjar þannig
að ég geng úr skugga um að hundurinn sé
hreinn og hress. Hann fer oft í bað, er alltaf
með vel snyrtar klær og er nýburstaður
áður en við förum í vinnuna. Við setjum
alltaf upp skilti á hurðina sem segir að
þarna inni sé hundur að störfum. Þegar
Jäger er með í vinnunni, þá er ég með
bókaðar heimsóknir og þá er ég ekki
hjúkrunarfræðingur á venjulegri vakt. Ég
ber ábyrgð á mínum hundi og hans hag og
vellíðan, en einnig ber ég ábyrgð á því að
hann hagi sér vel, hreyfi sig ekki hratt um
og allt sé rólegt. Hann gæti orðið spenntur,
kysst einhvern mjög fast, og gæti hæglega
hoppað upp í fangið á fólkinu og óvart
klórað viðkvæma húð þeirra í einskærri
gleði og þess vegna er ég alltaf með stjórn

á hundinum þegar við erum í vinnu.
Við erum með tvo eða þrjá hópa á
hverjum degi og hvílum okkur inn á milli.
Jäger verður þreyttur á því að einbeita sér
allan tímann sem við erum að heimsækja
hóp. Hann þarf að hreinsa hugann og ég
þarf einnig að sjá til þess að hann fái að
losa um orku með því að leika við hann. Við
vinnum í sirka 15 klst á hverjum mánuði.
Ég vil taka þessu rólega og ekki slíta
honum út í þessari vinnu. Honum finnst
þetta mjög gaman og mér finnst mikilvægt
að hann upplifi þetta einmitt þannig.
Carina segir að hann fái að mestu að vera
laus þegar þau eru að þjálfa en hún þarf á
móti að vera mjög fljót að lesa í aðstæður og
bregðast við. Það sem þau vinna mest með
í tengslum við vinnuna á hjúkrunarheimilinu
er hvernig á að heilsa fólki. Að það á EKKI að
hoppa upp á fólk, EKKI klifra upp í kjöltu fólks
og EKKI þvo fólki í framan!. Núna hafa þau
æft sig það lengi að hann veit hvað má og
hvað má ekki og þekkir fólkið orðið svo vel.
En hvernig hafa viðtökur samfélagsins
og samstarfsfélaganna verið gagnvart
þessari vinnu?

Yfirmaður minn og samfélagið okkar allt
hefur verið mjög jákvætt gagnvart þessari
vinnu og stutt okkur áfram. Fólkið hérna
er mjög jákvætt gagnvart þessu því þetta
er að virka vel fyrir þá sem njóta. Hér eru
einstaklingar sem eru ekkert endilega að
taka þátt í því starfi sem hér er í boði, en
koma alltaf til þess að hitta Jäger. Fólkið
á í samskiptum í tengslum við hundinn
og hjálpast að við að leysa verkefnin.
Samstarfsfólkið mitt er afar jákvætt
gagnvart þessu og sjá áhrifin af vinnunni
okkar. Það eru nokkrir sem eru aðeins
smeykir við hann en þau sjá hversu góð áhrif
hann hefur á fólkið og auk þess er ég alltaf
með hann í ól þegar við erum að labba á
milli svæða og fólkið að koma inn í rýmið
sem við störfum í.
Virðing er lykilhugtak á báða bóga svo að
þetta gangi vel og stemningin sé góð.
Hverjar eru jákvæðu hliðarnar á
þessari vinnu?

Jákvæðu hliðarnar eru margar en sú allra
besta er sú gleði sem brýst út þegar við

komum. Við erum með marga sjúklinga
með heilabilun sem muna alltaf hvað
hundurinn heitir þrátt fyrir að muna lítið
annað. Áhrifin af heimsóknunum situr eftir
hjá fólkinu og hefur áhrif á líðan þeirra í
nokkra daga á eftir, og fólkið á deildinni á
þetta sameiginlega umræðuefni til að tala
um. Nærvera Jägers hefur aukið matarlyst
fólksins, sérstaklega þegar við erum að koma
nálægt hádegisverðartíma þeirra. Við höfum
hjálpað manni nokkrum sem hafði einangrað
sig mjög mikið, hann kom fram úr herberginu
sínu þegar við vorum í keilu með hundinum
á ganginum. Síðan er það auðvitað þessi
gleðitilfinning sem fólkið fær við það að hafa
samskipti við hund, fólk sem jafnvel hefur
alla sína ævi haft hund með sér í lífinu.

Þegar þau höfðu staðist matið byrjaði
námskeiðið mjög fljótlega. Það voru 7
námskeiðsdagar, 1 prófdagur, 15 tíma praktík
í umhverfisþjálfun, 15 tíma fyrirlestrar, og
sirka 150 tímar þjálfun í allskonar æfingum
tengd hlýðni og þjálfun hunda. Þar að auki
var mikil fræðsla tengd tungumáli hunda,
samtalsmeðferð, heilsu fólks og um gildi,
einnig farið mjög vel yfir öll öryggismál.
Eftir námskeiðið fórum við yfir upplifun
okkar af því og vorum látin skila samantekt
um reynslu okkar. Öll þessi vinna sem við
Jäger lögðum í þetta var algerlega þess
virði. Rosalega gaman og gefandi.
Hvað viltu segja við þá sem hafa áhuga
og hug á að vinna svona með hundinum
sínum?

Ég mæli með því að þeir sem áhuga
hafa á að vinna með hundinn sinn í
svona þjónustuhlutverki er að þeir fyrst
Neikvæðu hliðarnar eru hræðsla
og fremst horfi á hundinn sinn með
við hunda og ofnæmi. Við gerum
óhlutdrægum augum. Það eru ekki allir
samkomulag og pössum að hafa öll atriði
hundar sem hafa þetta í sér að geta
í lagi sem heilbrigðiseftirlitið krefst. Þeir
unnið slíka vinnu og það er lykilatriði að
einstaklingar sem eiga við hræðslu eða
hundinum finnist gaman að starfinu.
ofnæmi að stríða eru að sjálfsögðu ekki í
Carina segir okkur að lokum aðeins frá
samskiptum við hundinn eða hitta hann.
hundinum sínum honum Jäger og lífi þeirra
Segðu okkur aðeins frá skólanum sem
saman. Við erum svona eins og höndin og
þú fórst í og hvað þú þurftir að gera
hanskinn, pössum saman. Ég sótti hann
til þess að láta drauminn verða að
veruleika?
þegar hann var 8 vikna gamall hvolpur og frá
Við Jäger fórum í þjálfun fyrir heimsóknarþeim degi hefur það bara verið ég og hann.
hunda hjá Svenska Terapihundskolan frá
Hugsun mín frá byrjun var að þjálfa hlýðni
mars til október 2017. Þjálfunin byrjar með
og spor með honum. Síðan sýndi það sig
mati sem skoðar hvort að hundurinn og þú
að Jäger er þannig hundur að honum líkar
hafir það sem til þarf til þess að vinna saman allt sem ég býð honum að gera. Við höfum
í heilbrigðiskerfinu. Matið, eða prófið felur í
aðeins verið í hundafimi, verið að draga
sér skapgerðarmat, verið er að skoða hvort
og í canicross, og í sýningahringnum. Við
hundurinn þoli allskonar hljóð, hvernig hann hjólum mikið á sumrin og svo hleypur hann
heilsar ókunnum manneskjum, hvernig hann á hlaupabretti á veturna. Jäger er sterkur
tekur á móti nammi, mætir undarlegum
hundur með sterkt vinnueðli, hann þolir vel
manneskjum með sjal yfir höfðinu, hvernig
allt í umhverfinu, er mjög yfirvegaður. Hann
hann hagar sér þegar einhver faðmar
er líka með mikið drif og sjálfsöruggur. Alltaf
hann mjög fast og svo mætti lengi telja.
glaður, góður og félagslyndur. Okkur leiðist
Prófdómarinn skoðar einnig hvernig þú og
aldrei saman. Ég er þakklátust fyrir það
hundurinn vinna saman. Það er mikilvægt
hversu vel hann þolir allt umhverfisáreiti.
að hundurinn hafi þá skapgerð sem þarf til
Ég get farið með hann hvert sem er og
þess að ráða við allskonar ólíkar aðstæður
það er ekkert sem kemur honum á óvart.
og er félagslega öruggur. Ég sem stjórnandi
Þetta er ómetanlegt í því starfi sem við
þarf líka að geta stutt hundinn og gripið
sinnum og við getum unnið hvar sem er.
inn í ef ég sé að það stefnir í eitthvað
Við óskum Carinu og dásamlega Jäger
óæskilegt ástand. Í matinu sem við fórum
góðs gengis áfram í sinnu vinnu og vonum
í fær maður ráðleggingar um hvað maður
að saga þeirra hafi kveikt áhuga á þess
þarf að hugsa um í þessu sambandi.
konar vinnu hjá lesendum blaðsins.
Hvað reynist erfiðara við þessa vinnu?
Eru einhverjar hindranir?

Sámur 1. tbl. 51. árg. júní 2019 · 21

Þjálfun veiðihunda
Fyrstu skrefin eru mikilvæg

– ákveddu í byrjun hvað þú vilt að þinn hundur kunni
Viðtal við Mattias Westerlund hundaþjálfara
Mattias Westerlund byrjaði að þjálfa og vinna með hundum þegar hann byrjaði að starfa við Statens hundskola i Sollefteå 18
ára gamall. Þar kynntist hann þjálfun hunda til ýmissa verkefna, lögregluhunda, leiðsöguhunda fyrir blinda og leitarhunda svo
eitthvað sé nefnt. Hann er sjálfur veiðimaður og á og þjálfar veiðihunda. Árið 2002 stofnaði hann sinn eigin hundaskóla og hefur
verið vinsæll hundaþjálfari og leiðbeinandi og haldið námskeið víða um heim, m.a. hefur hann komið tvisvar til Íslands á vegum
Hrímlands Breton ræktunar og hélt námskeið fyrir eigendur standandi fuglahunda.
Mattias á og rekur hundaskólann Vision í Svíþjóð, fyrir þá sem vilja kynna sér þennan merka hundaþjálfara betur er hér slóð á
heimasíðu skólans : https://www.hundskolanvision.se
Höfundur: Guðbjörg Guðmundsdóttir
Myndir: Pétur Alan Guðmundsson &
Kristín Jóna Símonardóttir.
Þegar þú byrjar að þjálfa veiðihund,
er munur á grunnþjálfun retrievera
eða standandi fuglahunda ? Hverjar
eru þínar helstu áherslur við þjálfun
hvolpa ?

þjálfun, þá ætti erfiðleikastigið við þjálfunina
að smá aukast. Þið byrjið fyrst heima, færið
ykkur síðan á aðrar slóðir og síðan má
bæta inn í ýmsu áreiti. Munið bara að auka
erfiðleikastigið smám saman í litlum skrefum
og breytið æfingunni aðeins í hvert skipti.
Ef hundurinn kemur ekki við innkall,
þá þurfið þið að gefa klárlega í skyn að
þið séuð ekki ánægð, síðan að endurtaka
æfinguna fljótlega og ná henni réttri.
Þegar kemur að innkalli þá borgar sig að
hafa hvolpinn/hundinn í taumi og leyfa
hvolpinum/hundinum að mistakast æfinguna
og þannig er hægt að sýna hvolpinum/
hundinum rétta hegðun strax á eftir.

Þegar ég byrja að þjálfa hvolpa af
veiðihundategund, án tillits til þess hvernig
þeir verða notaðir, byrja ég á að kenna þeim
hrósyrði (bra á sænsku sem gæti útlaggst
duglegur/dugleg) og síðan orðið nei. Til að
geta kennt hvolpi þá þurfa þeir að þekkja
hrósyrði svo hægt sé að hrósa réttri hegðun
og síðan nei til að geta stöðvað óæskilega
hegðun. Eftir að það er komið þá einbeiti
Að kenna hundi að setjast
ég mér að innkalli – sem allir hundar þurfa
Að kenna hundi að setjast er hjálpleg
að kunna, síðan sitja og ganga við hæl. Allir
skipun í mörgum kringumstæðum og
hundar þurfa að þekkja þessar grunnskipanir. auðvelt að kenna. Takmarkið er að
hundurinn setjist og sitji þar til þú gefur
Nú er innkallsþjálfun mjög mikilvæg
grunnþjálfun hunda, hvernig þjálfar
aðra skipun til að leysa hann undan
þú innkall?
skipuninni, sjálfur nota ég nota orðið ,,ok”.
Innkallsþjálfun ætti að byrja snemma,
Þú kennir hundinum að setjast
helst meðan hvolpurinn er ungur, en
með því að halda nammi fyrir framan
það er hægt að nota sömu aðferð
hundinn, lyftir því aftur fyrir höfuðið á
við þjálfun fullorðinna hunda.
hundinum og lætur hann þannig setjast.
Þegar hvolpur er þjálfaður þá er fyrsta
Þegar hundurinn er búinn að læra þetta
skrefið að fá fram æskilega hegðun. Þá
og sest orðið fljótt, bætið þá sitja skipuninni
er byrjað með hundinn í taumi, hafið
við þegar hundurinn er alveg að setjast.
hundanammi í hendinni og byrjið að ganga
Æfið þetta nokkrum sinnum og takið
hægt aftur á bak, í burtu frá hundinum.
síðan nammið úr æfingunni og notið bara
Þegar hvolpurinn kemur hlaupandi að ykkur, handahreyfinguna. Þegar þetta gengur orðið
þá bætið við skipuninni ,,koma” eða þeirri
vel, takið þá handahreyfinguna úr æfingunni
skipun sem þið kjósið að nota rétt áður en
og notið bara orðið. Ef það gengur ekki, þá
þið gefið hundinum skipun með höndunum. þarf að fara til baka og byrja æfinguna aftur.
Æfið þetta nokkrum sinnum þar til þið
Þegar hundur er orðinn alveg öruggur
eruð viss um að hvolpurinn/hundurinn
og sest alltaf strax við skipun þá farið þið
skilji skipunina, bætið inn í flautuinnkalli og
að æfa æfinguna á mismunandi stöðum og
handaskipunum ef þið viljið. Kallið hvolpinn/ í mismunandi kringumstæðum. Munið að
hundinn aldrei inn nema að þið séuð alveg
hundurinn á að setjast strax við skipun.
100 % viss um að hvolpurinn/hundurinn
komi. Fullorðinn hundurinn sem ekki þekkir Flautustopp
Þegar þið byrjið að æfa flautustopp, þá
innkallsskipun ætti alltaf að vera þjálfaður í
þessari skipun í taumi fyrst. Eins og með aðra látið þið hundinn sitja, engar truflanir í

22 · Sámur 1. tbl. 51. árg. júní 2019

byrjun. Takið lítið skref í burtu frá hundinum
(ekki meira en eitt skref) og smám saman
aukið þið fjarlægðina, eitt skref í einu í
hverri æfingu. Það mikilvægasta í þessari
æfingu er að hundinum mistakist ekki
æfingin. Seinna meir (þegar hundurinn
er orðinn alveg öruggur í æfingunni) má
bæta inn í hana truflunum, kasta hlutum
í kringum hundinn og þess háttar.
Smám saman aukið þið fjarlægðina milli
ykkar og hundsins þegar þið gefið skipunina.
Leyfið hundinum að vera í kringum ykkur
og notið skipun; í fyrstu þegar hundurinn
er mjög nálægt ykkur og smám saman
aukið þið fjarlægðina á milli ykkar. Byrjið
æfinguna eins og áður án þess að hafa
truflun í kringum ykkur. Aukið erfiðleika
stigið hægt, fyrst fjarlægðina og bætið
svo inn truflunum. Munið að takmarkið
er að hundurinn setjist hvar sem þið viljið
að hann setjist og hvað sem hundurinn
er að gera þegar hann fær skipunina og

á ekki von á skipuninni á þeirri stundu.
Ef þið viljið að hundurinn setjist við
hljóðið í flautunni, farið tilbaka í fyrsta
hluta æfingarinnar og bætið flautinu inn í
æfinguna með handaskipun og æfið þar til
hundurinn tengir flautið og það að setjast.
Farið í gegnum öll stigin hér að ofan.
Hugmyndin er að gera æfingarnar
erfiðari stig af stigi, en ekki að
láta hundinum mistakast.
Þegar hundarnir eru orðnir aðeins
eldri, breytast áherlsurnar í
þjálfuninni eftir tegundum?

Þjálfun standandi fuglahunda er
alltaf eins fyrir allar tegundir, en
taka þarf mið af hverjum einstaklingi
þegar þjálfað er. Þjálfun retrievera er
öðruvísi enda er vinna þeirra ólík.
Hvenær byrjar þú að þjálfa hunda
samkvæmt þeirra náttúrulega eðli?

Ég þjálfa alla hunda samkvæmt þeirra
náttúrulega eðli, og byrja þá þjálfun undir

eins og ég byrja að þjálfa þá sem hvolpa.
Hvolpa byrja ég að þjálfa þegar þeir eru
orðnir öruggir í sínu umhverfi, en passa að
taka alla þjálfun rólega þrep fyrir þrep.
Er eitthvað fleira sem þú vilt hvetja
lesendur til umhugsunar um?

Hundar læra auðveldlega þegar þeir
eru hvattir áfram og það er mikilvægt að
leiðbeina hundinum til að læra það sem
þú vilt að þeir kunni. Endilega munið að
óæskilega hegðun sem hundurinn hefur
lært er erfitt að þjálfa burtu og leiðrétta,
þess vegna er mikilvægt að þið ákveðið
í byrjun hvað það er sem þið viljið að
hundurinn kunni og geri og miðið alla
þjálfun út frá því og reynið að forðast
að hundurinn læri óæskilega hegðun.
Við þökkum Mattias Westerlund
kærlega fyrir spjallið og óskum honum
áfram velfarnaðar í sínum viðfangsefnum.
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Bjarkeyjar Blue Lagoon with Xandene, 2 RCC.
Hún lenti í öðru sæti í post graduate flokki.
Eigendur: Inga Björk Gunnarsdóttir/Barbara
Morison. Ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir

2019

Að venju var Crufts hundasýningin haldin í Birmingham í mars síðastliðnum. Sýningin er haldin á hverju ári á vegum breska
klúbbsins og að þessu sinni voru um 21.000 hundar skráðir til leiks. Fyrir utan tegundahópa og Best In Show eru margir
hundar sem taka þátt í hlýðni, hundafimi, flyball, og keppni ungra sýnenda svo eitthvað sé nefnt.
Tegundakynningarnar eru alltaf vinsæll viðkomustaður fólks þar sem því gefst kostur á að kynna sér hátt í 200 hundategundir.
Fjölmargir sölubásar eru á svæðinu og óhætt að segja að allt hundafólk geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Þar sem við
íslendingar búum enn við ströng innflutningsskilyrði er því miður ekki algengt að hundar héðan séu skráðir á sýninguna, en þó
mátti finna nokkra hunda í eigu íslenskra einstaklinga og ennfremur voru hundar á sýningunni sem eru ræktaðir hér heima en
búsettir erlendis.
Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir, Sunna
Birna Helgadóttir og Hafdís Jóna
Þórarinsdóttir.
Myndir: The Kennel Club, Inga Björk
Gunnarsdóttir, Ásta María Guðbergsdóttir,
Vaka Víðisdóttir.

NLCh BECh LUXCh RUSCh BLCh RKFCh
GECh AZCh Amsterdam Winner-12,
Brussel Winner-12, Europasieger-13
Belgian winner-13 Hálsakots Someone Is
On Fire "Dolli" vann öldungaflokk rakka.
Það er frábært að sjá að íslenskir
Íslenskt ræktaður shih tzu hundur lét sjá
ræktendur eru að stimpla sig inn á
sig í hringnum en lenti ekki í sæti að þessu
sinni, það var hann GBCh Artelino Moomins alþjóðavettvangi og gæði hunda sem
ræktaðir eru hérlendis orðin með því besta
Adventure „Dennis“, ræktaður af Önju
sem gerist í heiminum í dag. Við áttum
Björgu Kristinsdóttur. Þetta er ekki í fyrsta
einnig fulltrúa í keppni ungra sýnenda,
sinn sem hundar úr hennar ræktun eru
en það var hún Vaka Víðisdóttir sem
sýndir á Crufts með góðum árangri en fyrir
keppti fyrir okkar hönd og stóð sig með
nokkrum árum náði þessi sami rakki þeim
merka árangri að verða besti rakki tegundar. miklum sóma. Hún hélt ótrauð áfram þrátt
fyrir að hafa lent í brasi með hundinn
Boxer tíkin Bjarkeyjar Blue Lagoon
sem hún sýndi þar sem hann var yfir sig
with Xandene, ræktuð af Ingu Björk
Gunnarsdóttur, lenti í öðru sæti í sínum flokki spenntur yfir lóðatík sem var á svæðinu.
Ennfremur fréttist af amk tveimur
á sýningunni en hundar frá hennar ræktun
hafa einnig verið að stimpla sig inn á síðustu íslenskum sýnendum á svæðinu og er
árum á Crufts. Tík í eigu Láru Birgisdóttur og alltaf ánægjulegt að heyra af okkar fólki
Björns Ólafssonar, Alcazar Dream Blue Venus á svo stórri sýningu sem þessari.
Dómar standa yfir alla dagana og
at Heimsenda, varð besti hvolpur tegundar
eru dagarnir oft æði langir. Það eru um
í australian shepherd að þessu sinni.
50 dómhringir í gangi allan daginn en
BISS CIB NORDCh DKCh FINCh SECh NUCh
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hægt er að viðra sig og skoða það sem
í boði er á sýningunni inn á milli. Það
eru ýmsar keppnir í gangi daglangt og í
úrslitahringnum er dagskrá frá morgni
til kvölds og úrslit í t.d. hlýðni, flyball og
hundafimi. Það þarf að skipuleggja sig vel
ætli maður að njóta alls þess sem er í boði.
Að þessu sinni fylgdumst við m.a. með
úrslitum í hundafimi og flyball og óhætt
er að segja að það sé ótrúlega mögnuð
lífsreynsla fyrir áhugasama. Kynnarnir
sjá um að halda spennunni rafmagnaðri
og fólkið í salnum sameinast í þvílíkri
spennutilfinningu. Hundarnir standa sig
algerlega eins vel og þeir geta og magnað
að upplifa kraftinn og seigluna í þeim.
Blaðamenn Sáms fylgdust með nokkrum
tegundum og ótækt er að gera grein fyrir
þeim öllum í þessari grein en m.a. var fylgst
með golden retriever hringnum. Gífurlegur
fjöldi af miklum gæðum var skráður, eða 537
hundar, 239 rakkar og 298 tíkur. Dómarar
voru þau Audrey Richardsson sem dæmdi
rakka og Frank Kane sem dæmdi tíkurnar.

Í opnum flokki voru 43 rakkar skráðir
til leiks og mættu þeir í hringinn hver
öðrum glæsilegri. Þar voru margir þekktir
einstaklingar eins og til dæmis sigurvegarinn
frá því í fyrra, „Bentley” SH CH Fenwood
Elle Masterpiece, „Pippin” Eng Sh Ch,
CIB, CIE, Ee/Fi/Lv/Ltu/Balt Ch, Ee/Lv JCh
Linirgor Pied Piper At Meiepere V-WW'14,
Balt W'15'17, Ee JW'13 og „Legolas” Es.Pt.
GI.Int.Ch.JCH.Pt.Gr.Pt.Ch.PPW13.PW14.
Legolas Revolucion de Lar De Casanova.
Audrey Richardsson endaði svo með
að velja rakkann SH CH Thornywait San
Valention JW SHCM úr opnum flokki
sem besta rakka. Glæsilegur rakki sem
var mjög vel sýndur af eiganda sínum
Hr. Anthony Trinder. Margar flottar
tíkur voru sýndar þetta árið en Frank
Kane endaði með að velja tíkina IT CH/
INT CH Primavera In Anticipo Della Val
D'aveto úr opnum flokki sem bestu tík.
Í úrslitunum áttu dómararnir erfitt með
að komast að sameiginlegri niðurstöðu
og það varð að kalla til þriðja dómarann,

Carol Coode, til þess að skera úr um
hvort tíkin eða rakkinn yrði besti hundur
tegundar. Eftir stutta umhugsun valdi hún
ítölsku tíkina IT CH/INT CH PRIMAVERA
IN ANTICIPO DELLA VAL D'AVETO “Belle”.
Hún fór og keppti í gun dog group og náði
þar þeim glæsilega árangri að lenda í öðru
sæti. Belle er fjögurra ára og faðir hennar
er hollenski rakkinn Belgium Ch, Dutch Ch,
Dutch JCH House Calls v.d. Beerse Hoeve
og móðir hennar er ítalska tíkin C.I.E. , IT/
HR/SWI CH Don't Cry For Me Argentina.
Eigandi Belle er Mr.G.Monteverde. Besti
hvolpur 2019 varð tíkin Flyngaly Tiptoes og
besti öldungur varð rakkinn ,,Denver” GB
Sh.Ch. & Ir Sh.Ch. Abinvale The Aviator.
Sjálft úrslitakvöldið, eða Best in Show,
fer svo fram á sunnudeginum. Að þessu
sinni var það rakki af tegundinni papillon
sem bar sigur úr býtum. Sá nefnist AKC/SE/
HR/PL/FR CH Planet Waves Forever Young
Daydream Believers EUW18, JWW17 í eigu
Miss K. Roosens og kemur hann frá Belgíu.

Eins og áður sagði er fjöldinn allur af
sölubásum á svæðinu en auk þeirra
heilmargir kynningarbásar sem gaman er
að stoppa í og spjalla við fólk um það sem
það er að gera með hundana. Virkilega
áhugaverður var básinn hjá samtökum sem
kalla sig „Therapy Dogs Nationwide“ og
eru samtök með hjálparhunda. Þeir sinna
störfum á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum,
fangelsum, skólum o.fl. Þau einbeita sér
einkum að starfi með fagfólki sem sinna
sjúklingum sem eiga við þunglyndi að stríða
og einnig sjúklinga sem eru ofsahræddir
við hunda. Einnig eru samtökin með
verkefni í skólum sem nefnist „Paw and
Read“ sem hvetur börn til lestrar. Samtökin
eru góðgerðarsamtök og hafa farið ört
stækkandi að undanförnu og eru meðlimir
samtakanna orðnir hátt í 300 talsins.
Crufts 2020 fer fram í Birmingham
dagana 5.-8.mars 2020 og búið er að gefa
út dagskrá sem lesendur geta nálgast á
heimasíðu Crufts: https://www.crufts.org.uk/
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ræktandinn

Maríanna Gunnarsdóttir og
Ólafur Örn Ólafsson
- Víkur ræktun
Maríanna Gunnarsdóttir og Ólafur Örn Ólafsson hafa ræktað ástralska fjárhunda síðan 2012. Þau ólust bæði upp með dýrum,
sérstaklega hestum, og telja þau að sú þekking og reynsla nýtist þeim þegar kemur að ræktun hunda.
Hundar ræktaðir af þeim og/eða í þeirra eigu hafa verið stigahæstu hundar sinnar tegundar hjá HRFÍ undanfarin sex ár ásamt
því að þau voru stigahæstu ræktendur innan tegundar árið 2017. Hundur í þeirra eigu hefur tvisvar sinnum orðið besti öldungur
sýningar og nokkrum sinnum lent í sæti í úrslitum um besta öldung sýningar. Hundar ræktaðir af þeim hafa nokkrum sinnum
lent í sæti í tegundahópi og einu sinni lent í fjórða sæti í keppni um besta hund sýningar.
Maríanna með Blue, Izzy, Melody
og Reese í Nauthólsvík.

Texti: Inga Björk Gunnarsdóttir
Myndir: Maríanna Gunnarsdóttir, Amber
Jade Aanensen, Anna Szabo
Hvernig vaknaði áhugi ykkar á hundum
og hvenær?

Maríanna bjó fyrstu árin sín að
Ásmundarstöðum í Rangárvallarsýslu
en hún fluttist til Reykjavíkur 10 ára
gömul. Fjölskylda hennar hefur alla tíð
síðan verið með annan fótinn í sveitinni
þar sem þau reka hrossaræktarbú að
Árbæ í Rangárþingi ytra. Það var nánast
alltaf hundur á hennar heimili í æsku en
fyrsti hundur fjölskyldunnar var collie en
síðan tók íslenski fjárhundurinn við.
Ólafur hefur alltaf haft brennandi
áhuga á hundum og er alinn upp
með hunda, hesta og hin ýmsu dýr í
kringum sig alla tíð. Fyrsti hreinræktaði
hundurinn á æskuheimili hans var írskur
setter en boxer var fyrsti hreinræktaði
hundurinn sem hann eignaðist sjálfur.
Hvers vegna heilluðust þið af
tegundinni?

Við Óli erum búin að þekkjast síðan við
vorum unglingar en það var ekki fyrr en
undir lok árs 2010 sem við fórum að rugla
reitum okkar saman og var Óli þá orðinn
heillaður af ástralska fjárhundinum og
farinn að vinna í að fá Reese til landsins. Óli
kynntist tegundinni upphaflega í gegnum
Galdur, hund sem bróðir hans átti. Hann
heillaðist af honum og fór þá að leita sér
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að tík og eftir mikla leit festi hann kaup
á fyrsta hundinum okkar, henni Reese,
ISVetCh ISCh RW-14 Thornapple Seduction.
Þegar við kynntumst henni betur eftir að
hún kom til okkar árið 2011 varð ekki aftur
snúið og næst skyldi rakki koma til landsins.
Þá varð fyrir valinu hann Chase okkar, CIB
ISVetCH ISCH RW-17 USCH Thornapple
Good To Go, og núna er heimilið okkar
fullt af áströlskum fjárhundum og gætum
við ekki hugsað okkur lífið án þeirra.
Hvers vegna ákváðu þið að leggja
stund á ræktun og hve lengi hafið þið
stundað hana?

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

Það er eitt sem við höfum haft að
leiðarljósi í okkar ræktun þegar við horfum
á hunda – það er að fallegur hundur
er fallegur hundur sama hver heldur í
tauminn, á hann eða ræktaði, og er þetta
eitthvað sem allir mættu hafa í huga.
Á hvað leggið þið persónulega mesta
áherslu í ræktuninni?

Heilbrigði, gott geðslag og að þeir séu
einkennandi fyrir tegundina. Markmiðið
er að sjálfsögðu að rækta móður- og
Við höfum bæði brennandi áhuga á
föðurbetrunga af háum gæðum. Við leggjum
tegundinni og öllu því sem henni viðkemur
því lá það vel við að fara að rækta tegundina jafnframt mikla áherslu á að hundarnir frá
okkur séu góðir fjölskyldu- og heimilishundar
– að reyna að rækta fram og viðhalda þeim
eiginleikum sem við teljum einstaklinga þurfa ásamt því að henta í þau verkefni sem þeim
eru hugsuð á framtíðarheimilum sínum.
að bera. Fyrsta gotið í okkar ræktun er fætt
í febrúar 2012 og síðan það fæddist hafa
þrjú bæst við og fleiri eru á teikniborðinu.
Hvernig varð ræktunarnafn ykkar til?

Óli átti heima í Vík í Mýrdal í nokkur ár í æsku
sinni og kemur nafnið, Víkur, þaðan en hann
ræktaði boxer undir þessu nafni á árum áður.
Hvernig fóður eruð þið að nota fyrir
hundana ykkar og hvers vegna?

Allir okkar hundar eru á Eukanuba fóðri
sem Petmark selur. Það hefur reynst okkur
mjög vel. Eukanuba býr yfir mikilli breidd
í fóðurtegundum og er hægt að finna það
fóður sem hentar hverjum einstaklingi
best, allt frá hvolpum upp í öldunga. Þar að
auki fá þau reglulega hrátt kjöt og bein.
Setjið þið ykkur markmið í ræktun og
gerið áætlanir langt fram í tímann?

Já, við gerum það. Við tömdum okkur
það strax að vera með næstu 2 – 5 ár
teiknuð upp. En eins og gengur og gerist
í lífinu geta áætlanir og áherslur breyst á
svipstundu. Því förum við reglulega yfir
framtíðarplönin og breytum þeim eftir því
sem við á og stundum þarf maður að taka
180° beygju og teikna allt aftur upp á nýtt.

Víkur I Saw Her Standing There „Blue“ og
Þórdís frá Árbæ. Ljósm. Anna Szabo.

SaarlandSieger 2017 CIB ISCH Víkur Bob
Marley „Marley“ á Heimssýningunni í Hollandi
2018. Ljósm. Amber Jade Aanensen.

2017 var frábært ár hjá Víkur ræktun. Feðgarnir CIB ISVetCH ISCH
RW-17 USCH Thornapple Good To Go „Chase“ og CIB ISCH Víkur
Harry Potter HIT „Smári“ með árangur sinn ásamt Gauju og Karen.

Hvaða einkenni hefur ykkur fundist
erfiðast að rækta í tegundinni?

Það sem við þurfum helst að hafa í huga er
að finna einstaklinga sem gefa frá sér sterk
höfuð fyrir tegundina án þess að vera of gróf.
Hverjir hafa haft mest áhrif á ykkur og
aðstoðað ykkur mest?

Við getum ekki sagt annað en að við höfum
verið einstaklega heppin með þá ræktendur
sem við höfum fengið hunda hjá erlendis.
Fyrstu hundarnir okkar koma frá Thornapple
ræktuninni í Bandaríkjunum. Þær Amy og
Ellen hafa reynst okkur mjög vel og eru
alltaf tilbúnar að hjálpa og leiðbeina ef
eitthvað er. Við eigum einnig tík frá Marko
Ljutic í Króatíu og hefur hann líka reynst
okkur mjög vel, sem og Alyson Ferrière í
Frakklandi sem við eigum tvær tíkur frá.
Eins eigum við nokkra aðra trausta vini
erlendis sem hafa liðsinnt okkur vel.
Það er mikill fjársjóður að geta leitað
til erlendra ræktenda með áratuga
reynslu á bakinu. Við höfum bæði verið
viðloðin hrossarækt frá blautu barnsbeini
og hefur sú þekking reynst okkur mjög
vel þegar kemur að hundaræktinni
þar sem það er margt mjög líkt með
ræktun á þessum tveimur tegundum.
Þið hafið náð góðum árangri í ykkar
ræktun, hvaða atvik eða augnablik
standa helst upp úr?

í sínum verkefnum eru það sem gefur þessu
gildi og segja okkur að við séum á réttri leið.
Hvað hafið þið ræktað marga íslenska
og alþjóðlega meistara?

Það eru ekki margir hundar úr okkar
ræktun sem hafa verið að mæta á
sýningar að staðaldri en í dag höfum
við ræktað einn ungliðameistara, ISJCh
Víkur I Got To Get You Into My Life, þrjá
íslenska meistara og þrjá af fjórum íslensk
fæddum alþjóðlegum meisturum innan
tegundarinnar. En þau SaarlandSieger
2017 CIB ISCh Víkur Bob Marley, RW-18
CIB ISCh NLM Víkur American Beauty og
CIB ISCh Víkur Harry Potter HIT eru öll
bæði íslenskir og alþjóðlegir meistarar.
Hvaða hundur eða hundar úr ykkar
ræktun finnst ykkur bera af öðrum?

Þeir hundar sem hafa verið hvað mest
sýnilegir á sýningum eru úr fyrstu tveimur
gotunum okkar, þau Saarland Sieger 2017
CIB ISCH Víkur Bob Marley, CIB RW-18 ISCH
NLM Víkur American Beauty og CIB ISCH
Víkur Harry Potter HIT. En það eru fleiri
fallegir einstaklingar úr þeim gotum sem
hefði verið gaman að sjá meira á sýningum.
Í þriðja gotinu okkar eru einnig sterkir
einstaklingar sem eiga eftir að gera það gott
á sýningum en þau eru enn í fullum þroska.
En hvað varðar hunda úr okkar ræktun
erum við ákaflega stoft af þeim öllum
og mesti sigurinn er ef einstaklingarnir
eru að standa sig vel á þeim sviðum sem
þeim eru ætluð, sama hvort um ræðir
heimilishundar, sýningarhundar eða
vinnuhundar. Því sýningarnar eru jú bara
fjórar helgar á ári á meðan þeir eru inn á
heimilum og með sínu fólki 365 daga á ári.

Það er alltaf gaman þegar hundum sem
maður hefur ræktað sjálfur gengur vel
á sýningum en hæst ber þar að nefna
árangur Smára, CIB ISCH Víkur Harry Potter
HIT, sem varð 4. besti hundur sýningar í
september 2017. Eins hefur Chase pabbi
hans, CIB ISVetCH ISCH USCH RW-17
Thornapple Good To Go, tvisvar sinnum
orðið besti öldungur sýningar og var það
ákaflega gaman. Einnig var einstaklega
gaman að fá tækifæri til þess að fara með
SaarlandSieger 2017 CIB ISCh Víkur Bob
Marley „Marley“ á Heimssýninguna í
Þýskalandi 2017 og aftur í Hollandi 2018 á
meðan hann var búsettur í Þýskalandi með
meðeiganda okkar, Theodóru Róbertsdóttur. Hvaða hundur eða hundar hafa, að
En síðan er brosið á fjölskyldunum þegar ykkar áliti, haft mest áhrif á stofninn
þau fara heim með nýjan fjölskyldumeðlim
hér á Íslandi?
eitthvað sem fær mann alltaf til að hlýna
Tegundin er mjög ung hér á landi en fyrsti
í hjartanu. Öll símtölin, myndirnar og
ástralski fjárhundurinn var fluttur til Íslands
skilaboðin sem við fáum um gott gengi þeirra árið 2003 og fyrsta gotið undan honum

Maríanna og Theodóra með CIB ISVetCH ISCH RW-17 USCH Thornapple
Good To Go „Chase“, Besta öldung sýningar í september 2016.

fæddist 2005. Eðli málsins samkvæmt má
finna hann í rúmlega helmingnum af íslenska
stofninum og hafa góðir einstaklingar
komið út frá honum. Við teljum okkur
einstaklega heppin með þá einstaklinga
sem við byggjum okkar ræktun á og skiptir
það sköpum fyrir ræktendur sem eru að
hefja ræktun – að byrja með einstaklinga
af háum gæðum frekar en að þurfa að
eyða mörgum árum í að vinna sig upp.
Hvaða þættir skipta ykkur máli þegar
þið eruð að hugsa um að para saman tík
og rakka?

Við leggjum ríka áherslu á heilbrigði, gott
geðslag og tegundaeinkenni. Við reynum að
velja einstaklinga sem vega upp kosti og galla
hvors annars og pössum síðan að þeir séu
ekki of ólíkir, því það getur búið til vandamál
og mjög ójafna einstaklinga. Dómar á
sýningum skipta líka máli þó meistaratitlar
séu ekki nauðsynlegir en við teljum
nauðsynlegt að þeir einstaklingar sem við
notum hafi fengið umsagnir hjá dómurum
og þá helst frá fleiri en einum. Við horfum
líka vel á bakgrunninn og hvað hefur verið
að koma út frá tengdum pörunum erlendis.
Síðan er okkar mottó að para ekki
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ISCH Melody Time De La Vallée d‘Eska „Melody“
í Rauðhólum. Ljósm. Carolin Giese.

á heiði. Innandyra stundum við andlega
þjálfun, jafnvægisæfingar o.fl. Þar að auki
förum við reglulega í göngur innanbæjar
og er það hin fínasta umhverfisþjálfun fyrir
þau. Við sýningarþjálfum þau sem fara á
sýningar mest í göngutúrum eða hér heima.
Stundið þið einhverja vinnu með
hundana ykkar?

Ekki mikla að svo stöddu. Það eru þó nokkrir
hundar úr okkar ræktun notaðir við rekstur á
búfé. Yngri tíkurnar aðstoða okkur inn á milli
við hrossin hér heima og hefur það gengið
vel. Eins er á dagskrá að setja upp nokkur
hundafimitæki út á túni hjá okkur í vor og
fara að þreifa fyrir okkur á þeim slóðum.
Hvað finnst ykkur skipta máli þegar
fólk býr með fleiri en einum hundi?
Hvað þarf að hafa í huga?

tvo einstaklinga saman nema okkur
langi sjálf í einstakling úr pöruninni
og höfum við haldið eftir efnilegum
einstaklingi úr öllum okkar gotum.
Hvernig veljið þið hvolp til að halda
eftir, að hverju leitið þið og á hvaða
aldri fer valið fram?

Við skoðum hvolpana vel fyrstu
sólarhringana eftir að þeir fæðast
og erum þá búin að sigta út hvaða
hvolpa við teljum að muni verða bestu
einstaklingarnir byggingarlega séð. Við
horfum svo á þau þroskast næstu vikur og
þegar hvolparnir eru um sex vikna erum
við iðulega búin að ákveða endanlega
hver verður heima og hverjir fara á ný
heimili. Við veljum heimili eftir því hvaða
verkefni eru ætluð hvolpunum.
Síðan fylgjumst við með þeim þroskast
næstu 2 – 3 árin áður en við ákveðum
endanlega hvort við notum þá til ræktunar
eða ekki, því það eru jú ekki allir hundar
ræktunarhundar. Við metum það út frá
heilbrigði, byggingu og persónueinkennum
hvort við notum þá til ræktunar eða ekki.

tegundina og af hverju. Því eins og gefur að
skilja eru ekki allir hundar ræktunarhundar
og þarf ekki að rækta undan þeim, en
það er eitthvað sem vill æði oft gleymast.
Eins er nauðsynlegt að vera víðsýnn og
ekki festa sig í línum frá einum ræktanda
því það er fullt af flottum ræktendum út
um allan heim að gera góða hluti sem
gætu verið með rétta hundinn sem hentar
ykkar ræktun betur en það sem fyrir er.
Hvernig hefur ykkur tekist að samræma
hundahald daglegu lífi í þéttbýlinu?

Við erum svo heppin að við búum í útjaðri
þéttbýlisins en við fluttum upp í Mosfellsdal
fyrir fimm árum. Það er algjör paradís að
búa þar og erum við búin að koma okkur
upp mjög góðri aðstöðu fyrir hundana
bæði inni og úti. Við erum samt alltaf að
bæta við aðstöðuna þar sem við viljum
að þeim líði sem best hér heima. Það
eru jafnframt margar góðar gönguleiðir
í kringum okkur sem nýtast í fjölbreytta
þjálfun fyrir hundana. Eins fara þeir nánast
allt með okkur innanlands og að sjálfsögðu
fara þeir alltaf með okkur austur í Árbæ
þar sem þeir fá að skottast í sveitinni.

Það þarf að ná að sinna þeim öllum, bæði
saman og í sitthvoru lagi. Við höfum tamið
okkur það að reyna að gefa þeim öllum
sína eigin gæðastund ásamt því að gera
hina ýmsu hluti með þeim öllum eða í
minni hópum. Þau eru eins misjöfn og
þau eru mörg og þurfa sína athygli á sinn
hátt. En við höfum hingað til verið svo
heppin að öllum okkar hundum semur
einstaklega vel saman og er það gulls ígildi.
Eruð þið ánægð með þróun ræktunar
á ykkar tegund eða finnst ykkur að
ræktendur mættu huga betur að
einhverjum atriðum varðandi hana?

Eins og áður hefur komið fram leggjum
við ríka áherslu á heilbrigði, geðslag
og að hundarnir séu einkennandi
fyrir tegundina og eru það þau þrjú
lykilatriði sem allir ræktendur ættu
að hafa í huga, stórir sem smáir.
Eigið þið einhverjar óuppfylltar
óskir um framtíð ræktunar ykkar eða
tegundarinnar í heild?

Það er ýmislegt á teikniborðinu eins og
alltaf en eru ekki allir að leitast við að
rækta hinn fullkomna einstakling?
Er eitthvað sem þið mynduð vilja hafa
gert öðruvísi þegar þið lítið til baka?
Hafið þið á einhvern hátt breyst frá því
þið byrjuðuð að rækta hunda?

Maður lærir alltaf eitthvað nýtt með
hverju goti sem nýtist áfram í það næsta
Eigið þið einhver góð ráð til annarra
og dagurinn sem við teljum okkur
ræktenda?
Hvernig þjálfið þið hundana ykkar til
vita allt um hundarækt er dagurinn
Að vera trúr sjálfum sér og muna að þið eruð að halda þeim í formi?
sem við eigum að hætta að rækta.
að rækta fyrir ykkur sjálf en ekki aðra. Maður Við byggjum hundana okkar upp á mjög
Okkur langar að lokum að fá að nota
þarf að standa og falla með ákvörðunum
fjölbreyttri þjálfun og látum þau mikið hreyfa tækifærið og þakka sýnendunum okkar
sínum sama hverjar þær eru. Mistökin eru
sig frjáls. Eins og við sögðum áður erum við
fyrir að vera alltaf boðnar og búnar að
til að læra af þeim og er nauðsynlegt að
með mjög góða aðstöðu hér heima fyrir
aðstoða okkur sama hvort sem er á
viðurkenna þau þegar maður gerir þau en
þau og erum við sífellt með það í vinnslu.
sýningum eða flytja heim til okkar og passa
ekki fela þau inn í skáp eins og þau hafi aldrei Við erum með góða útigirðingu sem þau
gullin þegar þess þarf. Það er ómetanlegt
gerst. Það er jafnframt nauðsynlegt að horfa hlaupa ófáa kílómetra á viku í. Eins erum
að hafa svona breiðan og traustan hóp
á þá einstaklinga sem maður ætlar að rækta við með á í bakgarðinum sem við látum
í þessu með okkur. Þær eiga sinn þátt í
undan með gagnrýnum augum og hugleiða
þau synda í ásamt því að fara reglulega
okkar árangri og metum við það mikils.
hvað sá einstaklingur getur gert betur fyrir
í göngu í fjöllunum hér í kring eða upp
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Hundurinn þinn
á það besta skilið

Sænsku Back on Track vörurnar eru gerðar úr byltingarkenndu Welltex
keramikefni, sem er hannað til að bæta blóðflæði og hjálpa hundinum við að
halda vöðvum og liðum mjúkum og teygjanlegum. Back on Track vörurnar
geta hjálpað eldri hundum, gigtveikum og þeim sem eru að jafna sig eftir
veikindi eða slys. Einnig eru þær frábærar fyrir alla vinnuhunda sem þurfa að
gera sitt besta þegar mikið liggur við.
Við bjóðum upp á sérpantanir á öllum vörum sem við ekki erum með á lager.
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Allt

Allt getur gerst…..
Hundaræktandinn tekur ávallt áhættu þegar hann tekur þá mikilvægu ákvörðun að vera með got. Það kannast flestir
ræktendur við fiðringinn og spennuna, tilhlökkunina og allt það sem fer í gegnum hugann þegar verið er að plana næstu skref
og framtíðina. Auðvitað er jákvæðnin mikilvæg og fleytir manni langt en við vitum aldrei hvenær móðir náttúra skerst í leikinn
því hér er auðvitað um lifandi dýr að ræða og allt getur gerst hvort sem ræktandi er hokinn af reynslu eða með sitt fyrsta got.
Tveir ræktendur í félaginu gengu í gegnum þá erfiðu lífsreynslu í vetur að vera með got sem gengu ekki alveg eins og vonast
var til. Mikilvægast er þó að hvolparnir eru heilbrigðir og í fullu fjöri að upplifa og læra á heiminn á kærleiksríkum heimilum
en þessi lífsreynsla er alltaf erfið á meðan á henni stendur og skilur eftir sig blendnar tilfinningar.
Sámur forvitnaðist um þessar erfiðu sögur með það fyrir augum að þær myndu gefa lesendum innsýn inn í upplifun sem
þessa. Það er nefnilega þannig að þegar á reynir þá hjálpast allir að og í þessum tilfellum var ómetanlegt fyrir þá sem áttu
hér hlut að máli að finna kærleikann og stuðninginn og aðrir fylgdust spenntir með framvindu mála á hliðarlínunni.

Höfundar: Sigrún Guðlaugardóttir og Svava
Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Sigurður Arnet Vilhjálmsson, Sigrún
Guðlaugardóttir, Auður Valgeirsdóttir,
Helga Kolbeinsdóttir, Ólöf Gyða Risten
Hlaðbrekku hetjurnar

Sigurður Arnet Vilhjálmsson hjá
Hlaðbrekkuræktun deilir hér sögu sinni
og þökkum við honum kærlega fyrir.
Meðgangan gekk eðlilega fyrir sig og ekki bar
á neinu óeðlilegu. Þegar kemur að fæðingu
hvolpanna fæddust 9 hvolpar. Tíkin byrjaði
að sýna einkenni kalkskorts í gotinu en það
skilst mér að sé ekki mjög algengt. Tíkin var
að fá kalk en það var greinilega ekki nóg til að
halda við hraðanum sem kalkskorturinn var
á. Nokkrum klukkustundum eftir að síðasti
hvolpurinn kom fékk tíkin krampa sem yfirtók
allan líkamann og minnti helst á atriði úr The
Exorcist. Þá var brunað til dýralæknis og tíkin
nánast líflaus þegar við mættum þangað. Hún
fékk þá kalk beint í æð og það var ótrúlegt að
sjá hversu hratt ástandið snerist til hins betra.
Þar sem kalkstatusinn var viðkvæmur þurfti
að fara gífurlega varlega í að setja hvolpana á
spena og gátu þeir því ekki ,,legið á barnum”
eins og venja er. Þeir fengu líka hvolpamjólk.
Við misstum 2 hvolpa á fyrstu þremur
dögunum. Svo kom að því að tíkin fær sýkingu
og himinháan hita. Ástand hvolpanna var
orðið mjög viðkvæmt og því varð að bregðast
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við og sótt á náðir annarra ræktenda. Á
innan við 2 klst. voru 5 hvolpar af 7 komnir
með fóstur hjá australian shepherd tíkum.
Tveir rakkar fóru á Selfoss og 3 tíkur fóru í
Kópavog, 2 tíkur voru hjá okkur á pelagjöf.
Þegar hér var komið við sögu þá fóru
hvolparnir að sýna merki um veikindi einn af
öðrum. Um leið og bar á veikindunum varð
ferlið ekki stöðvað. Ekkert sem hafði áhrif:
sýklalyf, vökvi undir húð, sondun...ekkert!
Krufning á hvolpunum sýndi að þeir dóu úr
bráða lungnaberkjubólgu vegna E-coli sýkingar.
Að lokum stóðu eftir einn hvolpur frá
hverjum stað og pelatíkin sem var hjá mér fór
í fóstur til systur sinnar í Kópavogi. Rakkinn
sem var eftir á Selfossi fékk sýkingu í augað
og þurfti að opna augað á fimmta degi til að
létta á. Systkinin voru svo sameinuð 4 vikna
gömul. Hjá labrador tík, hennar 8 hvolpar
og 2 fósturhvolpar voru þá flestir farnir frá
henni. Hún tók Hlaðbrekkuhetjunum strax
af alúð og mjólkurframleiðslan jókst aftur
til að mæta þeim. Hlaðbrekkutríóið er í dag
komið á sín heimili og eru heilbrigð og hraust
þökk sé frábæru samfélagi hundaunnenda.
Og mamma þeirra komin til fullrar heilsu.
Ég held að það sé hægt að læra mikið af
þessu ferli öllu. Það var svo greinilegt að þegar
ungviði var í hættu duttu niður öll ,,landamæri”
milli manna. Tegund, eigandi, ræktandi, ekkert
af þessu skipti máli. Það eina sem skipti máli
var að bjarga þessum lífum. Það er stórkostlegt
að sjá fólk standa saman þegar félagi var
í vanda staddur. Ég tel að þetta hugarfar
þyrfti að yfirfæra og mætti vera sterkara á
þeim stundum þegar enginn er í vanda.
Við verðum ævinlega þakklát öllu
fólkinu sem kom til hjálpar en stærstu
þakkirnar fá Silfurbergs Gríma, Heimsenda
Trú Minning og Leynigarðs Gola.

Munaðarleysingjarnir
frá Tíbráar Tinda

Auður Valgeirsdóttir og Sigurgeir
Þráinn Jónsson hafa víðtæka reynslu af
hundaræktun og hafa upplifað eitt og
annað varðandi ræktun hunda.
Þrátt fyrir reynsluna þá er það sannarlega
ekki auðveldara fyrir þá sem reyndari eru að
takast á við erfiðar aðstæður heldur en fyrir
þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í ræktun.
Auður féllst á að deila reynslu sinni
af vægast sagt erfiðum aðstæðum sem
upp komu hjá þeim hjónum nú í vetur.
Meðgangan gekk ágætlega. Cherry hafði
átt tvö got áður og allt gengið mjög vel. Ég
hafði líka látið heilsufarsskoða hana miðað
við að hún yrði pöruð einu sinni enn og kom
allt vel úr þeirri skoðun. Allt gekk eðlilega
fyrir sig, Cherry fór af stað á eðlilegum
tíma miðað við pörun og allt gekk eðlilega
fyrir sig í byrjun. Við vorum í sambandi
við dýrlækni í ferlinu. En síðan hægði á
hríðum hjá henni og ákváðum við þá að láta
dýralækni skoða hana. Í framhaldi af skoðun
dýralæknisins var ákveðið að taka hvolpana
með keisaraskurði. Við höfðum farið með
hana í röntgen seinnipart meðgöngunnar
og vissum að hún gekk með 5 hvolpa.
Þeir komu í heiminn og voru sprækir
og duglegir strax í byrjun. Eftir aðgerðina
biðum við í nokkrar klukkustundir eftir
að hún jafnaði sig og væri orðin vel
vöknuð. Þegar allt virtist í lagi fórum
við heim með hana og hvolpana.
Stuttu seinna fannst mér hún ekki
eðlileg og sá að ekki var allt eins og það
átti að vera. Við brunuðum því með
hana og hvolpana aftur til dýralæknisins
þar sem hún dó stuttu seinna.
Að lenda í því að missa tíkina sína frá
nýfæddum hvolpum er sú mesta martröð
sem ræktandi getur lent í og ég hef alltaf
hræðst. Við höfðum ekki mikinn tíma til
að syrgja á þessari stundu. Þegar hér var
komið var aðalmálið að bjarga hvolpunum.
Haft var samband við ræktanda og
eiganda siberian husky tíkarinnar Míru
sem hafði eignast tvo hvolpa nokkrum
dögum áður og buðu þær hvolpana
okkar fimm velkomna til Míru sem tók
þeim strax eins og sínum eigin hvolpum
og leyfði þeim strax að fara á spena.
Fljótlega kom í ljós að vegna
stærðarmunar gekk það ekki nógu vel. Var
þá ákveðið að reyna að finna smágerðari
mjólkandi tíkur sem gætu tekið þau að sér.
Ég auglýsti á facebook og var ótrúlegt hvað
það voru margir dásamlegir ræktendur sem
vildu hjálpa okkur að bjarga hvolpunum
okkar. Sá öflugasti, Tumi þumall, varð eftir
hjá Míru og eigendum hennar Ólöfu Gyðu
Risten og Thelmu Kristínar Kvaran. Silla
Vignisdóttir og chihuahua tíkin hennar
Himna Hálka tóku Músli að sér og aðra

tík sem náði ekki að bjarga. Monika
Emilsdóttir og bedlington terrier tíkin hennar
Varða tók þau Hans og Grétu að sér.
Orð fá því ekki lýst hve þakklát við
erum þessum yndislegu ræktendum
og fjölskyldum þeirra!
Það sem stendur upp úr í þessu erfiða
ferli og miklu sorg er kærleikurinn og
samhugurinn sem við fundum fyrir. Því
miður er of oft talað um að hundafólk og
ræktendur eigi alltaf í illdeilum, en miðað
við okkar reynslu í okkar tilfelli fundum
við eingöngu fyrir samhug og kærleik frá
yndislegu hundafólki sem vildi gera allt til að
hjálpa og bjarga elsku litlu hvolpunum okkar.
Við vorum í miklu sambandi við
fósturfjölskyldurnar á hverjum degi og oft á
dag. Við settum upp þyngdartöflu sem allir
höfðu aðgang að og settu inn vigtartölur
2 sinnum á dag, þannig að við gætum
öll fylgst með þyngdinni hjá hvolpunum.
Fyrstu dagarnir voru erfiðir og þurfti að
halda þeim öllum við efnið og passa að
allir fengju nóg. Þau fjögur komust öll á
legg þökk sé dásamlegum ræktendum,
fjölskyldum og yndislegu tíkunum þeirra
sem tóku ókunnuga hvolpa að sér og fæddu
þá og hugsuðu um þá eins og sína eigin.
Þegar Hans og Gréta voru 4 vikna
gömul þá fékk elsku Varða fósturmamma
þeirra sýkingu og drep í spena og varð
að fara í aðgerð þar sem speninn var
tekinn. Í framhaldinu ákváðum við til
að létta á fjölskyldunni að taka Hans og
Grétu heim, því Varða mátti ekki hafa
hvolpana á spena og átti sjálf fjóra hvolpa.
Það hefur gengið ljómandi vel með þau
hérna og er nóg af „leikskólakennurum“
að ala þau upp hérna á heimilinu.
Hin tvö eru enn hjá fósturmömmum
sínum og verða þar til 8 vikna.
Uppeldi hvolpanna virðist vera svipað á
öllum stöðum, þau hafa fengið endalausa ást
og umhyggju frá fósturfjölskyldunum sínum.
Eina ólíka er með Tuma vegna stærðarmunar
hjá honum og husky fóstursystrum hans
þar sem stærðarmunurinn er mikill, en
þær eru að virða hann og hann lætur þær
líka heyra það ef þær ganga of langt og
svo passar Míra mamma hans vel uppá að
þær séu ekki of brussulegar við hann og
kemur honum til hjálpar ef á þarf að halda.
Gaman er að segja frá því að það kom
greinilega í ljós að þegar þau komu hingað í
heimsókn 6 vikna og hittust aftur í fyrsta sinn
eftir aðskilnaðinn að þau virtust þekkjast
aftur og urðu fagnaðarfundir hjá þeim öllum.
Það var ótrúlegt að sjá að það var eins og
þau hefðu alltaf verið saman, voru svo glöð,
léku sér, slógust smá og voru bara eins og
þeir tíbbahvolpar sem við höfum verið með
í gegnum árin, kát og dillandi skottunum
sínum út í eitt, frek og dásamlega kelin og
mannelsk eins og tíbbar sem hafa fengið

gott atlæti og umhyggju eiga að vera.
Ef þessi staða kæmi aftur upp, sem ég vona
að gerist ekki, hvorki hjá mér né nokkrum
öðrum þá myndi ég ekki gera margt
öðruvísi, en myndi samt reyna að fá strax
fósturmömmu sem væri nær tegundinni
í stærð, ef það væri möguleiki í svona
tilfelli. En ég tel mig svo heppna að hafa
fengið allar þessar dásamlegu fjölskyldur
og tíkurnar þeirra sem voru tilbúnar að
hjálpa okkur að bjarga hvolpunum og
koma þeim á legg eins og sína eigin.
Það sem stendur upp úr er dásamlegt,
ósérhlífið og hjálpsamt fólk sem eru
sannir dýravinir og vill gera allt til að
bjarga og hjálpa öðrum og jafnvel
bláókunnugu fólki og hvolpum í neyð.
Sannarlega er mikill samhugur og
dásamlegt fólk í Hundaræktarfélaginu
okkar og kemur vel í ljós þegar á reynir.
Við þökkum Sigurði hjá Hlaðbrekku
ræktun og Auði hjá Tíbráar Tinda ræktun
hjartanlega fyrir að deila reynslusögum
sínum með okkur og óskum hvolpunum
velfarnaðar í dýrmætu tilverunni sinni.
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Erlendi ræktandinn
Eirin Stenbro
-RUDSKOG´S í Noregi
Eirin Bekkelien Stenbro er hundaræktandi og sýningadómari og hefur verið tengd við hundaheiminn frá unga aldri. Hún
hefur átt hunda síðan hún fæddist en hefur sjálf verið ræktandi frá árinu 2000. Eirin býr í Rakkestad í Noregi ásamt
eiginmanni sínum Hans Ole Stenbro sem er meðræktandi hennar, og börnunum sínum tveimur Marthe og Hans Christian
Sørhagen. Saman eiga þau átta flat coated retriever, einn curly coated retriever, tvo bracco italiano og þrjá jack russel
terrier. Þau rækta flat coated retriever hunda undir ræktunarnafninu Rudskog´s.
Árið 2015 útskrifaðist Eirin sem FCI sýningadómari og hefur nú réttindi til þess að dæma öll retrieverkynin; chesapeake
bay retriever, curly coated retriever, flat coated retriever, golden retriever, labrador retriever og nova scotia duck tolling
retriever. Hún stefnir næst á að klára réttindi á allar spaniel tegundirnar.
retriever tík. Við eignuðumst okkar fyrsta
flatta árið 1984, dásamleg svört tík sem
varð norskur meistari. Ég sýndi hund í
fyrsta skipti þegar ég var aðeins átta ára
gömul og var þrettán ára þegar ég kláraði
fyrst meistaratitil á hund. Foreldrar mínir
gerðust flat coated retriever ræktendur
og ræktuðu undir nafninu Rudskog’s þar
til þau gáfu mér nafnið árið 2000. Síðan
þá hef ég verið með um 30 got og ræktað
marga meistara en mikilvægast af öllu,
góða og heilbrigða fjölskylduhunda.
Hvernig tekst að samræma ræktunina
með daglegu lífi?

Höfundur: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir.
Myndir: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir,
Yasmina Zuberbühler og norski kennel
klúbburinn, NKK.

,,Ræktun er eins konar list, við reynum að
búa til hið fullkomna listaverk sem verður
aldrei fullunnið. Markmið og meining er
mikilvægt þegar kemur að því að plana
got. Ég legg mikið á mig til þess að finna
hið fullkomna par sem hrósa hvort öðru.
Ég stúdera ættbækur tímunum saman
og sé til þess að línurnar séu heilbrigðar.
Eftir næstum því tuttugu ár sem ræktandi
og fjörutíu sem hundaeigandi er ég enn
að læra og gera mistök. Það mun enginn
verða alvitur þegar það kemur að ræktun,
það er mikilvægt að hafa opið hugarfar og
vita að það er alltaf hægt að læra meira”.
Af hverju ert þú ræktandi í dag?

Ræktun er mín ástríða. Það er einhvers
konar árátta að reyna að búa til hinn
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fullkomna hund. Að plana og stúdera
ættbækur er að mínu mati frábær
skemmtun, en ég er þó ekki svo viss um
að allir séu sammála mér. Ég nýt þess að
búa með tegundinni minni, flat coated
retriever, hve viljugir þeir eru til að þóknast
þér og hve glaðir þeir eru, þeir eru hvolpar
þar til það kemur að síðasta degi þeirra.
Mig langar að fleiri fjölskyldur kynnist
þessari dásamlegu tegund og fái að njóta
hennar og reyni ég því að rækta skapgóða
hunda sem henta vel í virkt fjölskyldulíf.
Hversu lengi hefurðu verið að
rækta og hver er þinn bakgrunnur í
hundunum?

Ég fæddist inn í hundaheiminn. Foreldrar
mínir áttu norskan elghund og þýskan
fjárhund þegar ég fæddist. Fyrsti
retrieverinn kom inn í líf okkar þegar ég
var tveggja ára gömul og var það labrador

Ég viðurkenni að í fyrstu var það erfitt en
nú er þetta rútína. Ég vinn næturvaktir
og eiginmaður minn vinnur á daginn. Það
er því alltaf einhver heima sem sér um
hundana og hvolpa ef við erum með got.
Við búum á frábærum stað og erum með
mjög góða aðstöðu. Við viljum helst hafa
þá hunda sem við stefnum á að rækta
undan heima hjá okkur en við eigum
einnig nokkra hunda á fóðursamningum
hjá frábæru fólki sem við stólum vel á.
Hvaða hundur myndirðu segja að væri
einn sá mikilvægasti í þinni tegund?

Það er mjög erfitt að segja þar sem stofn
tegundarinnar er gífurlega stór. En ef
ég ætti að nefna nokkra þá væru það
C.I.E NORD CH SE(u)UCH FI UCH NV-91
SV-90-91-93 Almanza Larry O’Grady á
tíunda áratugnum og í byrjun aldamóta
var það NORD (U)CH NV-03-04-05-06
FINW-04-05 SV-05 NORDV-06 Almanza
Far og Flyg, besti hundur tegundar og
besti hundur tegundahóps á Crufts árið
2007, hann eignaðist mörg afkvæmi og
er í ættbókum margra hunda í dag. Einnig
hafði C.I.E NUCH SE(u)UCH Almanza Face
the Fact mikil áhrif á norska stofninn en
hann var í eigu Rudskog’s ræktunar.

Hvaða hundur eða hundar myndirðu
segja að væru þeir mikilvægustu í þinni
ræktun?

Mikilvægasti ræktunarhundurinn í minni
ræktun verður að vera C.I.E NUCH SE(u)
UCH Almanza Face the Fact “Bjarne” en
hann gaf virkilega fallega og heilbrigða
hvolpa. Tvær af mínum bestu ræktunartíkum
eru dætur hans, Rudskog’s Wishmaker
“Tara” og NVCH NUCH SE U(u)CH
Fosliskrenten's Time To Play “Gudrun”.
Þú hefur náð frábærum árangri í
ræktun þinni, hvaða augnablik standa
upp úr?

Hápunkturinn hlýtur að vera þegar
minn eigin ræktaði hundur, C.I.E NORD
CH Rudskog’s Best Wish “Jensen” vann
flokkinn sinn á Crufts þar sem fleiri
hundruð flattar voru skráðir. Einnig náði
hann frábærum árangri í veiði en hann
varð annar í opnum flokki í veiðiprófi
af um það bil hundrað hundum.
Einnig hefur tíkin okkar C.I.E NUCH
SE U(u)CH Rudskog's Stormy News náð
frábærum árangri á sýningum. Hún var
stigahæsta tík 2015 og 2016 og var svo
stigahæsti flat coated retriever í Noregi árið
2017. Hún hefur margoft unnið BEST IN
SHOW á deildarsýningum, unnið tegundina
á NKK sýningum sem og tegundahópinn.

Hún býr yfir svo miklu sem ég leita af í
tegundinni, ég fæ gæsahúð í hvert skipti
sem ég sé hana svífa um í hringnum.
Hvað skiptir mestu máli að þínu mati,
þegar fólk er að hefja ræktun bæði
almennt og í þinni tegund sérstaklega?

Það er mikilvægt að afla sér mikilla
upplýsinga, hvaða heilsufarsvandamál
eru algeng innan tegundarinnar og einnig
reyna að finna sér einhvern reynslumeiri
til þess að leiðbeina og miðla þekkingu.
Það er mikilvægt að skilja vinnuna á bakvið
það að byggja upp ræktun og bæta stofn
tegundar. Ekki rækta bara til þess að fá
hvolpa, hvert got á að hafa tilgang. Það
er einnig mikilvægt að velja saman línur
sem passa saman. Flat coated retriever
er gríðarlega stór tegund í Skandinavíu
og mörg heilsufarsvandamál sem þarf að
komast hjá. Það er því mikilvægt að skoða
ættbækur vel og sjá til þess að línurnar á
bakvið séu heilsuhraustar. Einnig er brýnt að
gera öll heilsufarspróf sem skylt er að gera.
Þegar þú ert að ákveða ræktunarplön,
hvað telurðu vera mikilvægast?

Fyrst og fremst þurfa hundarnir að vera við
góða heilsu, sem og hundarnir á bakvið. Ég
gæti stúderað og lesið ættbækur tímunum
saman til þess að sjá til þess að línurnar séu
góðar og passa saman. Það er mikilvægt

að hundarnir sem para skal hrósi hvorum
öðrum. Það virkar ekki að para saman tvo
gjörólíka hunda og ætlast til þess að fá
milliveginn. Æskilegast er að halda sig við
ákveðna týpu og finna hunda sem bæta upp
galla hvors annars. Það er einnig mikilvægt
að varðveita skap tegundarinnar enda er það
helsta einkenni hennar, meðfærilegir hundar
með glaðlegt lundarfar og góðan vinnuvilja.
Skapið getur þó farið úr böndunum og
endað í yfir sig kátum hundum sem erfitt er
að hemja. Mikilvægt er að hafa ástæðu fyrir
hverju goti, setja sér markmið og hafa það
í huga að maður er ekki sérfræðingur eftir
eitt got, það er alltaf hægt að læra meira. En
það allra mikilvægasta er að hundarnir verði
góðir og heilsuhraustir fjölskylduhundar. Að
hundarnir verði sýninga- eða veiðimeistarar
er bara aukaatriði. Í stuttu máli: heilsufar
og tegundatýpa í skapi og útliti.
Seturðu sjálfri þér markmið í ræktun,
gerirðu framtíðarplön langt fram í
tímann?

Já, ég er sífellt að hugsa næstu plön og
er oft komin með plön nokkrar kynslóðir
fram í tímann. Ég veit hvaða línum ég
vil blanda saman og hvað ég vil fá úr
hvaða línum. Það er alltaf gaman þegar
markmiðum og plönum er náð.
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Hvernig velurðu hvolp til að halda
eftir, að hverju leitarðu og á hvaða
aldri velurðu hvolp?

Hvað skiptir máli við fóðrun hundanna
þinna? Gefurðu hráfóður, þurrfóður
eða bæði?

Ég fylgist með hvolpunum frá degi eitt. Ég
sé og fylgist með því hvernig hver og einn
hvolpur vex og dafnar. Er hvolpurinn stjarna
frá degi eitt eða er hvolpurinn að verða
sífellt betri? Ég leita alltaf að ástæðunni
fyrir pöruninni. Einnig reyni ég að finna
hvolp sem hefur eiginleika sem mig vantar í
mínar línur. Hver er sterkasti hvolpurinn, sá
sem er í mesta jafnvæginu og getur staðið
stöðugur á fjórum fótum. Ég leita að góðu
skapi og karakter (e. attitude). Stundum hef
ég ákveðinn hvolp í huga frá degi eitt en
yfirleitt vel ég þegar hvolparnir eru 5-7 vikna.

Ég gef hundunum mínum þurrfóður sem
hefur legið í vatni. Ég vel gæðafóður svo
hundarnir mínir fái góða næringu. Það er
mikilvægt að halda hundunum í góðu formi
svo þeir geti lifað eðlilegu og heilbrigðu lífi.

Notarðu einhverjar sérstakar aðferðir
eða leiðir á hvolpatímabilinu? Hvað er
að þínu mati mikilvægt þegar verið er að
ala upp hvolpa?

Ég reyni að gefa þeim sem allra besta
grunninn að góðu lífi. Ég veiti þeim mikla
athygli, umhyggju og leik við þá en einnig
reyni ég að láta móðurina sjá um þá
sem mest til að þeir fái sem eðlilegustu
upplifunina. Ég ven þá einnig við að vera
eina við og við svo þeir læri að standa
á eigin fótum og séu orðnir vanir því
að vera ekki ávallt með móður sína eða
systkini til að passa upp á sig. Ég fer
einnig með þá á mismunandi staði eins
og í skóginn, til dýralæknis og í bílinn til
að kynna þá fyrir nýjum aðstæðum.
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Hvaða skoðanir hefur þú á heilbrigði?

Heilsufar er mér gífurlega mikilvægt. Það eru
mörg heilsufarsvandamál í tegundinni eins
og krabbamein sem er helsta dánarorsök
flatta, nýrnasjúkdómar, augnsjúkdómar,
hjartagallar og fleira. Það er þess vegna
sem ég eyði mörgum klukkustundum í
að rannsaka hvern einasta hund í ættbók
til að sjá til þess að hundarnir sem ég
ætla að para séu hraustir. Ég er að rækta
fjölskylduhunda og vil því að þeir geti lifað
góðu og löngu lífi með fjölskyldum sínum.

Hverjar eru vonir þínar og væntingar
sem ræktandi?

Ég vona að ég haldi áfram á sömu braut og
haldi áfram að bæta mína ræktun og stofn
tegundarinnar, bæði í útliti og heilsufari.
Að trúa á sjálfa mig og mín plön og halda
áfram að læra svo lengi sem ég lifi.
Líf ræktandans er ekki alltaf dans
á rósum – Hefur þú einhvern tímann
upplifað erfiða tíma?

Allir upplifa einhvern tímann missi, hvort
sem það er hvolpur eða mikilvægur
hundur í þínu lífi. Ég hef átt og misst
marga hunda í gegnum mína tíð og
verður það ekki auðveldara með
árunum. Það mikilvægasta er að standa
aftur upp og halda ótrauður áfram.
Hvernig er feldumhirða á flat coated
retriever?

Feldumhirða er ekki mikil, sem mér
líkar stundum. Hundarnir eiga að vera
Hvernig er hundaheimurinn að þróast í
náttúrulega klipptir þegar þeir eru sýndir
þínu landi, Noregi?
og auðvitað hreinir. Ég baða þá yfirleitt
Í Noregi eru hundar hlutar af hversdags
aðeins fyrir sýningar með gæða sjampói.
lífinu. Við getum tekið þá með okkur í
Á sumrin synda hundarnir nánast daglega.
almenningssamgöngur, í bæinn, inn í búðir
Það þarf að passa með brúna feldinn að
(margar þeirra en ekki allar), kaffihús og
veitingastaði ef setið er úti. Hundarnir fá leyfi nota sólarvörn á sumrin þar sem hann
getur sólbrunnið í mikilli sól. Tvisvar ár ári
til þess að hlaupa frjálsir um í náttúrunni
fara flattar í feldskipti þar sem þeir missa
nánast allan ársins hring en stuttan tíma
meiri hár en vanalega og er þá gott að
árs er það óleyfilegt vegna villtra dýra sem
bursta reglulega í gegnum feldinn til að
koma fram á ákveðnum tíma. Hundarnir
örva hárvöxtinn og endurnýja feldinn.
fara með á skíði, í fjallgöngur, á ströndina
Sámur þakkar Eirin kærlega fyrir
og við vötnin, þar sem þeir geta synt.
spjallið og óskar henni velfarnaðar
áfram í sinni ræktun í Noregi.

Get ég orðið félagsmaður og tekið þátt í starfi
félagsins þó ég eigi ekki hund með ættbók?

Svarið er já
Höfundur: Guðbjörg Guðmundsdóttir

Það er ýmislegt sem er í boði fyrir félagsmenn og þeirra hunda og vert að benda á að ekki er
nauðsynlegt fyrir félagsmenn að eiga ættbókarfærðan hund.
Hjá HRFÍ býðst félagsmönnum að taka þátt í ýmsu sporti með hundana sína, burtséð frá því hvort þeir
eru ættbókarfærðir hjá félaginu eða ekki. Hér er engan veginn um tæmandi lista að ræða heldur bara
brot af því sem í boði er. Á heimasíðu félagsins, www.hrfi.is má finna frekari upplýsingar um deildir
félagsins og starf þeirra.

Íþróttadeild

Vinnuhundadeild

Hjá Íþróttadeildinni er boðið upp á hundafiminámskeið
fyrir alla hunda sem náð hafa eins árs aldri og hafa lokið
grunnhlýðninámskeiði eða tekið bronspróf í hundafimi.
Íþróttadeildin heldur síðan úti vikulegum æfingatímum þar
sem allir sem hafa lokið hundafiminámskeiði geta komið og
æft undir leiðsögn. Haldnar eru hundafimikeppnir reglulega.
Hundarnir geta unnið sér inn eftirfarandi titla:

Hjá Vinnuhundadeildinni er boðið upp á hlýðni og sporapróf.
Allir hundar geta tekið þátt í prófum deildarinnar og titlarnir sem
hundar sem ekki eru ættbókarfærðir hjá félaginu geta unnið sér
inn eru:

• ISAgCh - Íslenskur hundafimimeistari, hundur með ættbók
• ISAgMe - Íslenskur hundafimimeistari, hundur án ættbókar
• ISJuCh - Íslenskur hoppmeistari, hundur með ættbók

• Hlýðni I: OT I - Hundur þarf að hafa hlotið þrisvar sinnum
1. einkunn í hlýðni 1, hjá minnst tveimur dómurum
• Hlýðni II: OT II - Hundur þarf að hafa hlotið þrisvar sinnum
1. einkunn í hlýðni 2, hjá minnst tveimur dómurum.
• Hlýðni III: OT III - Hundur þarf að hafa hlotið þrisvar sinnum
1. einkunn í hlýðni 3, hjá minnst tveimur dómurum.

• ISJuMe - Íslenskur hoppmeistari, hundur án ættbókar

• Hlýðni Elite: OTelite - Hundur þarf að hafa hlotið þrisvar sinnum
1. einkunn í hlýðni Elite hjá minnst tveimur dómurm.

Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu Íþróttadeildar:
https://hundafimi.weebly.com

• ISObMe: titill sem hægt er að sækja um hafi hundur lokið
1.einkunn í Hlýðni- I, -II, -III og fá 1.einkunn a.m.k þrisvar sinnum
í hlýðni Elite.

Mikill áhugi hefur verið fyrir því að taka upp rallýhlýðni og eru
reglurnar í undirbúningi. Það er því ljóst að af nógu er að taka
og áhugi almennings fer hratt vaxandi.

• Sporameistari: ISTrMe - hundur þarf að hafa lokið 1. einkunn í
spori I,II og III.
Nánari upplýsingar, ásamt prófreglum, má finna á heimasíðu
vinnuhundadeildar http://vinnuhundadeildin.weebly.com
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Fréttir frá aðalfundi 2019
og ávarp formanns

Aðalfundur félagsins fór fram miðvikudaginn 15. maí síðastliðinn. Úr stjórn félagsins gengu Daníel Örn Hinriksson, Pétur Alan
Guðmundsson og Viktoría Jensdóttir og voru þeim þökkuð kærlega vel unnin störf. Í þeirra stað voru kosin í aðalstjórn þau
Heiðar Sveinsson og Svava Björk Ásgeirsdóttir, Guðni B. Guðnason var kjörinn varamaður þeirra. Herdís Hallmarsdóttir var
sjálfkjörin formaður félagsins. Fundurinn var vel sóttur af félagsmönnum og einnig gekk utankjörfundaratkvæðagreiðsla vel.
Kristín Erla Sveinbjarnardóttir var sæmd gullmerki félagsins vegna ómetanlegs framlags hennar í þágu félagsins og málefna
þess í hátt í fjóra áratugi. Óhætt er að segja að Kristín sé vel að heiðrinum komin.
Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Pétur Alan Guðmundsson
Ávarp formanns: Herdís Hallmarsdóttir

Og áfram þokast hlutirnir í rétta átt. Nýverið fengu hundar að ferðast
með strætó en tilraunaverkefnið hefur gengið vel og eins eru á stöku
stað leyfðir hundar á kaffihúsum.
Herdís Hallmarsdóttir, formaður HRFÍ, ávarpaði fundinn:
Það er hollt að líta til baka og minna sig á mikilvægi félagsins í því
Kæru félagsmenn,
framfarastarfi sem orðið hefur í ræktun og eins baráttu þess fyrir því
Það er ánægjulegt að fá að vera með ykkur á
óréttlæti sem hundafólk upplifir og finnur sig svo máttvana gegn.
þessum 49. Aðalfundi félagsins sem er haldinn á 50
Þetta er ekki síst mikilvægt í dag. Nýverið skilaði Dr. Preben
ára afmælisári Hundaræktarfélags Íslands.
Willeberg skýrslu um áhættu af innflutningi hunda. Nokkuð sem
50 ár eru langur tími í hugum okkar flestra, en í sögulegu samhengi
félagið hefur barist fyrir í mörg ár. Að endurmetin sé áhættan af
er það stuttur tími og félagið okkar því tiltölulega ungt.
innflutningi hunda og ef tilefni er til, regluverkið endurskoðað
En á þessum stutta tíma hefur margt áunnist og mörgum skrefum
í framhaldinu. Það eru vonbrigði að Willeberg skuli ekki svara
verið náð fram á veginn. Ótrúlegt starf hefur verið unnið með
þeirri rannsóknarspurningu sem hann var sérstaklega beðinn
íslenska fjárhundinn. Hann var í útrýmingarhættu. Það er nefnilega
að gera, þ.e. hvort núgildandi reglur eigi rétt á sér. Þess í stað
ekki svo langt síðan Sigríður Pétursdóttir fór til Bretlands að læra að segir hann mögulegt að annað en vísindaleg rök geti ráðið því
rækta uppúr litlum genastofni! Fundarmenn þekkja vel það blómlega hvernig regluverkið sé! Samfélagsleg og pólitísk rök? Þetta er
ræktunarstarf sem stundað er í dag og árangurinn talar sínu máli.
alrangt enda stenst það ekki lögfræðilega skoðun og erfitt að
Samfélagið hefur líka sýnt félaginu og hundum lítinn skilning
sjá hvaða samfélagslegu, og hvað þá pólitísku rök geti réttlætt
í gegnum tíðina. Allt frá því að það uppgötvaðist að sullaveiki
þær íþyngjandi reglur sem fjögurra vikna einangrunarvist
barst með hundum, frá sauðfé til manna var hundurinn litinn
er, sem þess utan er innflytjendum mjög kostnaðarsöm.
hornauga. Og þegar húsnæðisskortur var í Reykjavík og vandamál
Af lestri skýrslunnar vaknar óneitanlega hjá manni sá vondi
sköpuðust við sorphirðu, var hundinum úthýst! Hann var
grunur að íslensk stjórnvöld hafi átt við upphaflega skýrslu
sagður eiga heima í sveit þar sem hann gæti unnið og bann
og hreinlega fyrirskipað Willeberg að taka niðurstöðukaflann
sett 1924! Baráttan fyrir réttlætinu var hatrömm. Hundar voru
út. Grunurinn byggist á tvennu. Í fyrsta lagi þá er umfjöllun
teknir af heimilum sínum og skotnir á götu úti fyrir framan
skýrslunnar um flokkun áhættu eftir svæðum og svo umfjöllun
eigendur sína. Árið 1984 var reglunum breytt og menn gátu
um önnur einangruð lönd, staðfesting á því sem félagið hefur
haldið hunda með sérstakri undanþágu. Það er erfitt að setja
alltaf haldið fram. Að engin rök búi að baki fjögurra vikna
sig í spor þeirra hundaeigenda sem upplifðu slík níðingsverk.
einangrun. Enda segir á einum stað í skýrslunni að það sé eðlilegt
að íslensk stjórnvöld horfi til Nýja Sjálands og Ástralíu. Þannig
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www.vidigerdis.com

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

Sér inni- og útistía
Staðsett 4 km. frá Selfossi

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

er ósamræmi milli umfjöllunarinnar og niðurstöðunnar.
Í öðru lagi hefði verið eðlilegt að leggja mat á gildandi reglur og
koma fram með afgerandi tillögur um nýtt regluverk – enda það sem
hann var beðinn um að gera. Það gerir hann ekki heldur kemur með
þessa vísun í að sóttvörn geti byggst á pólitískum sjónarmiðum!
Því miður vekur þetta ekki von um eðlilega stjórnsýslu í
framhaldinu! Ekki án baráttu. Og það er það sem við þurfum að
gera. Við þurfum að berjast fyrir réttlátri málsmeðferð, þannig að
regluverkið byggist á vísindalegum rökum og ekki sé gengið lengra
en nauðsyn krefur til að verja landið sjúkdómum. Hundar eiga ekki
að vera einangruð smitvörn fyrir íslenska náttúru. Smitvarnir þarf að
skoða í samhengi og haga í samræmi við raunverulega áhættu.
Það er eðlilegt að verða fyrir vonbrigðum! Skiljanlegt að
fallast hendur. En það megum við alls ekki gera. Enda er
umfjöllunin í skýrslunni sjálfri jákvæð og staðfestir meðal
annars eftirfarandi rök sem við höfum haldið fram í mörg ár.
• Að engin vísindaleg rök séu á bak við 4 vikna einangrun
• Að horfa skuli til annarra varna en einangrunar
• Að áhættan sé mismunandi eftir því hvaðan hundar eru að
koma og mjög lítil frá norður evrópu – Þaðan sem langflestir
hundar eru að koma.
• Að eðlilegt sé að horfa til reglna í einangruðum löndum eins og
Nýja Sjálandi og Ástralíu.
Þetta má allt lesa úr skýrslunni – og þetta er staðfesting
á málflutningi félagsins undanfarin ár.
Félagið er öflugt - heldur uppi ótrúlega fjölbreyttu starfi miðað við
stærð. Félagið er yfir 3000 félagsmenn. Félagsmenn geta allir lagt
sitt af mörkum til að ná fram réttlátum og sanngjörnum reglum.
Félagsmenn geta látið rödd sína heyrast! Svarað þegar fréttir
berast af sýklaónæmis rannsóknum og þær ranglega tengdar við
innflutning hunda og áhættu af honum. Svarað rangri umræðu
á borð við þá að einangrun hunda sé nauðsynleg til að varna

hestainflúensu. Vísað þá til skýrslna MAST þar sem fram kemur
að ekki séu þekkt dæmi um að hundar beri inflúensuna í hesta.
Við getum í krafti fjöldans krafið ráðherra um óháða úttekt á
skýrslunni við hlið MAST, sem hefur sýnt það að hún ætli að
verja núgildandi reglur og beita þar ómálefnalegum rökum
óháð vísindalegum líkindum og alþjóðlegum samanburði.
Með samstöðu og baráttu náum við árangri. Það höfum við sýnt
í okkar stuttu sögu og það getum við líka núna. Þegar viljinn er fyrir
hendi fær okkur ekkert stöðvað!
Kröfurnar sem við höfum sett fram eru hóflegar og eðlilegar; fá
vísindalegt mat á áhættunni, úttekt á gildandi reglum útfrá því
og tillögur um nýtt regluverk. Að fallast á þessar eðlilegu kröfur
- væri það ekki besta afmælisgjöf sem félagið gæti fengið?
Eins viðeigandi og það er að horfa um öxl á slíkum tímamótum,
þá er brýnt að horfa til framtíðar. Félagið á nú fasteign og
fjármagn! En okkur vantar aðstöðu. Aðstöðu til að halda námskeið,
stunda hundafimi og hlýðni, halda deildarsýningar og þjálfanir.
Því miður verður að segjast að borgaryfirvöld hafa ekki svarað
umleitunum okkar um úthlutun lóða né hafa þeir svarað beiðnum
okkar um fundi. Þessu brýna máli þurfum við einbeita okkur
meira að á næsta starfsári. En skrifstofuhúsnæðið hefur verið
í söluferli og nokkrir áhugasamir skoðað fasteignina en engin
tilboð borist. Fáist tilboð mun blásið til félagsfundar sem tæki
ákvörðunina. Vonandi yrði þá samhliða um að ræða stuðning
frá borgaryfirvöldum. Enda hafa dæmin sýnt að borgin er viljug
að styðja við dýrahald eins og hestamennsku og íþróttastarf.
Í ár höldum við uppá afmæli. Hjá félaginu hefur verið starfandi
afmælisnefnd og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir fjárveitingu
til þess að félagsmenn geti gert sér glaðan dag. Uppi eru
hugmyndir um að vekja athygli á félaginu með skrúðgöngu og
ágústsýningin verður afmælissýning. Þá verður haldið hátíðarball
í september, á afmælinu sjálfu. Það er von mín að félagsmenn
fjölmenni og fagni saman afmæli félagsins – félagsins okkar.
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Spurt og svarað hér og þar, aðallega þar......
Umsjón: Sigrún Guðlaugardóttir & Svava Björk Ásgeirsdóttir

Nokkrir félagsmenn voru fengnir til að svara nokkrum laufléttum spurningum í tilefni þess að félagið fagnar stórafmæli um
þessar mundir. Í næsta tölublaði verður meira um afmælisefni en á dagskrá er að halda upp á afmælið með stæl, afmælisganga,
afmælissýning í ágúst og ball fyrir félagsmenn svo það verður af nógu að taka.
Við hvetjum félagsmenn eindregið til að senda Sámi skemmtilegar sögur, gullkorn og myndir á netfangið samur@hrfi.is
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nafn?
Hundategund/ir?
Hvaða ár kemur þú inn í félagið?
Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir yfir sögu félagsins?
Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?
Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Eddi, félagsmaður í 7 ár
1. Edward Birkir Dóruson
2. Australian shepherd, chihuahua og
nova scotia duck tolling retriever
3. 2012
4. Svona yfir heildina, þá finnst mér frábært að það
var hægt að bjarga stofni íslenska fjárhundsins,
sem er að blómstra núna. Æðislega flottir
hundar sem við erum með hérna á landinu.

Ella & Hreiðar, félagsmenn í 35 ár

1. Hreiðar Karlsson og Elín Gestsdóttir
2. Írskur Setter
3. 1984
4. Okkur finnst félagið okkar hafa eflst mikið á þessum
árum, t.d. öll aðstaða varðandi sýningar orðin á
heimsmælikvarða . Einnig hvað hundategundum hefur
fjölgað mikið og hvað ræktendur leggja mikinn metnað
í að flytja inn það besta í ræktun tegundanna.

5. Það koma ótal margar minningar úr hringnum.
Hvolparnir að hoppa og skoppa á rauða dreglinum.
Fullt af reyndum sýningarhundum að gera
það sem þeir gera best, að vera hundar.
6. Vonandi verðum við komin með góða aðstöðu þar
sem hægt verður að vera með þjálfanir og mögulega
deildarsýningar. Virkja og bæta deildir félagsins.
Svo væri ekki slæmt ef keppt væri í fleiri íþróttum
hér á landi eins og t.d. flyball og dock diving.

5. Sem sýnendum er okkur ferskt í minni þegar
hundurinn okkar var að keppa í úrslitum BIS, skeit á
gólfið og tafði úrslitahringinn meðan Hreiðar þreif
eftir hann – varð samt BIS-3  (þetta var fyrir 1990)
6. Vonandi heldur félagið okkar bara áfram að vaxa
og dafna, erum að mjakast áfram í tölvuvæðingu sem
örugglega verður komin á nýjan stað eftir 10 ár.

Svana Runólfsdóttir, félagsmaður í 19 ár
1. Ingibjörg Svana Runólfsdóttir
2. Chow chow og american cocker spaniel
3. Árið 2000 ef ég man rétt.
4. Flottar hundasýningar og áhugasamir hundaeigendur.
5. Ég var eitt sinn spurð hvort hundurinn minn sem er chow chow væri blanda af íslenskum fjárhundni og boxer.
6. Öflugt félag sem hefur skilað góðri hundamenningu í okkar landi.

María Björg Tamimi, félagsmaður í 14 ár
1. Ég heiti María Björg Tamimi.
2. Dverg schnauzer.
3. Kem í félagið 2005.
4. Það er ekkert eitt sem stendur uppúr, en félagið hefur
stækkað og eflst. Mikið um viðburði, markvissa vinnu
í þágu félagsmanna o.s.frv. Við höfum sterka rödd út í
samfélagið, samanber einangrunarmálin sem eru mér
efst í huga núna, og ég er virkilega stolt af félagsmönnum,
stjórn og þeim aðilum sem taka til máls í þessari baráttu.
Félagið er sterkara og nýtur meiri virðingar upplifi ég.
5. Það líður ekki sú sýning að ekki komi upp atvik sem
hægt er að hlæja að. Mér er mjög minnisstætt þegar
að einn virtasti dómari Evrópu og ræktandi að minni
tegund Javier Sanchez dæmdi hér og tók einn hund fyrir
og bað um að fá að tala við ræktandann eða eiganda
hundsins, sem var ég. Hann benti á hausinn á honum
og sagði: “This dog has only one fault…..he´s nhghhg og
ég heyri ekki vel en náði að fylla í eyðurnar og auglýsa
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það fyrir utan hringinn eftir þennan dóm að hundurinn
væri líklega ónýtur, ég opnaði kjaftinn, taldi tennur,
skoðaði hausinn. Sýnandi minn kom svo hlaupandi til
að stoppa mig af í vitleysunni, en dómarinn sagði víst
“his only fault is he is not mine”. Þessi er eftirminnileg
því þetta er lýsandi fyrir það hvernig maður getur
upplifað og mistúlkað dóma. Mikið hefur verið hlegið að
þessu og þetta er enn skemmtilegra sem leikið efni.
6. Félagið mun halda áfram að stækka, ég geri mér
vonir um að við verðum komin með félagsheimili/
æfingahúsnæði eins og tíðkast víða erlendis.
Hugsanlega verður þetta viðurkennt sport og það
verða beinar útsendingar frá viðburðum (það verður
að láta sig dreyma). Við sem lifum og hrærumst í
þessu erum þakklát fyrir allar þær framfarir sem
verða og ég er vongóð um að það verði miklar
breytingar til hins betra með hverju ári sem líður.

Guðbjörg Guðmunds, félagsmaður í 15 ár
1. Guðbjörg Guðmundsdóttir
2. Golden retriever, miniature
schnauzer og bracco italiano
3. Árið 2004, þegar ég keypti fyrsta ættbókarfærða
hundinn minn, Ísgull Ask sem var golden retriever
4. Þrátt fyrir að félagið sé tiltölulega ungt, hefur
það á sínum 50 árum náð mörgum áfangasigrum
til að bæta hundamenninguna. Frá því það var
stofnað í landi þar sem hundar voru almennt
álitnir hluti af búskapnum í sveitinni hefur HRFÍ
átt mikinn þátt í því að hundar eru viðurkenndir
sem félagar manna og fjölskyldumeðlimir. HRFÍ
barðist fyrir því að undanþágur yrðu gefnar í
Reykjavík svo að fólk gæti haldið hunda án þess
að eiga sífellt í hættu að hundarnir yrðu teknir
af þeim og lógað. Baráttan hélt áfram og í dag er
leyfi fyrir hundahaldi. HRFÍ viðurkenndi einnig
að þörf er fyrir vettvang fyrir vinnu með hunda
og stofnaði hundaskóla og vinnuhundadeild, það
sýndi fram á sérkenni hundategunda með því að
innan félagsins voru stofnaðar sérdeildir sem sinna
eiginbundnum eiginleikum tegundanna. HRFÍ varð

hluti af FCI og NKU sem eru alþjóða- og samnorræn
félög hundaeigenda þannig hefur félagið markað
sín spor alþjóðlega. HRFÍ átti fulltrúa í vinnuhóp
um að leyfa hunda í strætó, það verkefni gekk svo
vel að nú eru hundar leyfðir í strætó. Þannig að
áfangasigrarnir hafa verið margir, en nóg er eftir.
5. Þau hafa verið svo mörg í gegnum tíðina þar
sem ég hef tekið ötullega þátt í nær öllu sem
viðkemur félaginu. Ég man eftir sýningu þar
sem Askur, meðan hann var ungur, losaði sig úr
sýningataumnum og hljóp sinn eigin hring, fór svo
og heimtaði knús frá dómaranum. Ég held að það
sem skiptir máli þegar maður er að vinna með
hundinum sínum er að vera duglegur að vinna
undirbúningsvinnuna hvort sem er fyrir sýningar eða
próf, njóta þess að vera með þeim en muna alltaf
að þetta eru hundar og allt getur gerst í lífinu.
6. Sterkt félag sem hefur rödd í þjóðfélaginu
og að leitað verði til félagsins þegar teknar eru
ákvarðanir sem varða hundahald og hunda almennt.
Hundaeigendur allir viti hvað HRFÍ stendur fyrir og
taka þátt í að bæta hundamenningu og hundaeign.

Guðbjörg Jensdóttir, félagsmaður í 25 ár
1. Guðbjörg Jensdóttir.
2. Ég hef átt þýska og ástralska fjárhunda og
chihuahua, en er eingöngu með chihuahua í dag.
3. 1994 / 1995.
4. Eftir að hafa hugsað þetta aðeins þá finnst mér
mjög mikilvægt fyrir hundana okkar og félagið bæði
í ræktun og heilsufarslega séð að HRFÍ hafi sótt um
og fengið aðild að FCI. Fyrir mig persónulega finnst
mér standa upp úr þegar Björgunarhundasveit Íslands
kom til samstarfs við HRFÍ, en ég kynntist starfi BHSI á
kynningu björgunarhundasveitarinnar í Sólheimakoti
sem varð til þess að ég starfaði með sveitinni í nokkur ár.

5. Nei, ekkert sem ég man eftir.
6. Ég er sátt við flest í dag og ósk mín er að félagið haldi
áfram því góða starfi sem það hefur hingað til sinnt og
að félagsmenn vinni og gleðjist saman í áhugamálinu
okkar. Framtíðin er hins vegar þannig að mikið færist á
netið og verður rafrænt þannig að persónuleg samskipti
verða minni, þess vegna held ég að það verði mikilvægt
fyrir félagið okkar að halda reglulega samverustundir
fyrir félagsmenn hvort sem það er í formi funda, fræðslu
eða gleði. Hundarnir gleðja okkur alla daga, þeir eru það
sem félagið gengur út á og saman vinnum við best.

Selma Olsen, félagsmaður í 12 ár
1. Ég heiti Selma Olsen.
2. Ég rækta whippet í dag, en ég hef átt
border collie blending og silki terrier.
3. Ég fékk minn fyrsta whippet árið
2007 og hef verið í félaginu síðan.
4. Ég hef verið í félaginu í þessi ár sem er ekki
langur tími en ég verð að segja að ég hef séð marga
hæfileikaríka einstaklinga koma að vinnu í þessu
félagi og held að við getum verið stolt af því sem
hefur verið gert, við erum á litlum markaði með
ákaflega erfiða stöðu þegar kemur að ræktun hunda.
5. Það var svolítið fyndið fyrir nokkrum árum á
sýningu, það var mikill hamagangur og verið að
sýna marga hunda, síðan átti að hlaupa inn aftur
með vinningshundinn og einstaklingurinn sem
var að aðstoða rétti sýnanda hundinn sem átti
að vera tík, ég sé svo þar sem sýnandinn hleypur
með rakka og fer auðvitað bara í vinningssætið

og dómarinn óskaði honum til hamingju. Þá
fór ég reyndar og skipti við hann um hund,
dómarinn fór bara að hlæja, hann var ekki búinn
að taka eftir því að þetta var ekki sami hundur.
6. Mín von er að félagið eigi eftir að eflast enn
frekar, það sem kemur fyrst upp í hugann er aðstaða
félagsins, hún er ekki að henta okkur finnst mér, ég
vil að félagið ráði yfir aðstöðu fyrir þjálfun hunda
og fyrir minni sýningar og vonandi verður staðan
breytt eftir 10 ár og líkari því sem tíðkast í öðrum
löndum. Það væri mikill ávinningur að geta ferðast
með hundana á milli landa án þess að þeirra biði
fjögurra vikna einangrun og ég vona að hægt verði
að breyta þessu regluverki hér á landi án þess að
stofna Íslandi í hættu varðandi smit og ég trúi því
að það sé hægt að gera betur eins og niðurstöður
sérfræðinga í smitsjúkdómum dýra sýna.
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Besti hundur sýningar 1. sæti
ISCh ISJCh RW-16-17-18 Pom4you Greatest Lover Of All Time, IS21519/16
Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir. Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

a
a
a

a
a

a

a

a wonderland
a
a
Winter
a
a
a
a
a
a

a

a
a

Winter Wonderland sýning HRFÍ var haldin dagana 24.-25. nóvember 2018 í Víðidal. Alls voru skráðir til þátttöku 623 hundar af
85 hundategundum. Dómarar sýningarinnar voru Elina Haapaniemi (Finnland), Eva Nielsen (Svíþjóð), Juha Kares (Finnland), Kari
Granaas Hansen (Noregur) og Leif Herman Wilberg (Noregur) sem dæmdu í fimm sýningarhringjum samtímis.
Á sýningunni var í fyrsta sinn notast við tæknina með aðstoð frá vinum okkar í danska hundaræktarfélaginu og er skemmst frá
því að segja að vel hafi tekist til og eiga starfsmenn og sjálfboðaliðar við sýninguna stórt hrós skilið fyrir alla umgjörð, sem var hin
glæsilegasta.
Viðtöl: Svava Björk Ásgeirsdóttir & Sunna Birna Helgadóttir
Þýðing & texti: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Ljósmyndir: Ágúst Ágústsson

hundinum sínum, þeir voru sannkallað teymi og strákurinn með
frábært viðhorf. Í fjórða sæti var stelpa sem sýndi hund af tegundinni
cavalier king charles spaniel af mikilli gleði og fagmennsku.
UNGIR SÝNENDUR
Er Louise var innt eftir ráðum fyrir yngri flokk sagði hún
DÓMARI LOUISE DUFWA FRÁ SVÍÞJÓÐ
þeim að halda áfram að æfa sig í grunnatriðunum og fullkomna
Louise sagði gæði yngri flokks vera verulega há og að allir
fígúrur svo allt gangi upp í meira flæði sem og að æfa sig með
sýnendur hafi verið jákvæðir, komið vel fram við hundana sína
mismunandi tegundir og stíla. Hún var ánægð að sjá hve mikið eðal
og hvatt þá áfram. Það þyrfti enn að vinna í grunnatriðum líkt
hundafólk væru í yngri flokki, allir krakkarnir með sannan áhuga
og að fara beint í fígúrurnar fram og til baka og þríhyrning.
á sportinu og hundunum sínum. Þau voru ólm að læra meira
Sigurvegari yngri flokks var ung stelpa sem sýndi irish soft coated
Lousie Dufwa sagði eldri flokk vera af háklassa gæðum.
wheaten terrier og þótti Louise mikið til hennar koma. Hún sagði allt Sýnendurnir voru náttúrulegir og ekki ýktir á neinn hátt.
sem hún gerði hafa verið vel úthugsað og frábærlega framkvæmt.
Allir einbeittu sér að því að sýna hundana en ekki sjálfa
Hún var snyrtileg til fara og kurteis við dómarann. Hún var með
sig og voru þau góðir bakgrunnar. Á heildina litið stóðu
óaðfinnanlegt samband við hundinn og unnu þau saman sem teymi. allir sýnendur sig einnig vel með skiptihunda.
Í öðru sæti var stelpa með tíbetan spaníel sem gerði allt sem hún
Sigurvegari eldri flokks var stúlka með ástralskan fjárhund.
gerði af ástæðu. Hún vann vel með hundinum sínum og gaf fallega
Hún sagði hana virkilega hæfileikaríka og þótti mikið til hennar
heildarmynd. Það var ungur strákur með labrador sem hafnaði
koma. Hún sýndi hundinn sinn fallega sem og skiptihundinn.
í þriðja sæti en Louise sagði hann hafa unnið frábærlega með
Hún var ekki ýkt á neinn hátt og góður bakgrunnur hundsins.
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a
Hún var með góða rútínu og framkvæmdi allt af mikilli fagmennsku. Annað
sæti hreppti stelpa með pug og sagði Louise hana einnig hafa staðið sig
frábærlega. Allt sem hún gerði hafði tilgang og sá hún til þess að hundurinn
var alltaf aðalatriðið og sýndi allar bestu hliðar hans. Í þriðja sæti lenti
stelpa með þýskan fjárhund sem tókst að sýna sannan kraft hundsins á mjög
skilvirkan máta. Þau voru flott og orkumikið teymi. Í fjórða sæti var stelpa
með whippet sem Louise sagði hafa virkilega fallega heildarmynd. Hún var
mjög fáguð og yfirveguð við hundinn sinn. Allt sem hún gerði hafði tilgang.
Lousie vildi ráðleggja eldri flokki að gleyma ekki að gera grunnatriðin
virkilega vel. Það auðveldar dómara starfið til muna þegar sýnendur gera
fullkomnar línur í fígúrum eða sýna tennur/bit rétt. Allir sýnendur voru með
gott samband við hundana sína sem gladdi hana. Hún var nokkuð vonsvikin
með hve fáir úr eldri flokki mættu á námskeiðið á mánudeginum, hún hefði
ólm viljað gefa hverjum og einum ráð. Hún sagði mikilvægt að mæta á viðburði
sem eru í boði og afla sér meiri reynslu, það er alltaf hægt að læra meira.
Louise sagði þjálfara deildarinnar vera að standa sig frábærlega.
Henni þótti mikið til sýnendanna koma og að hér á landi væru mjög há
gæði og með meiri æfingu og fullkomnun á grunnatriðum og öðrum
hundategundum væru íslensku sýnendurnir óstöðvandi. Að lokum vildi
hún þakka Ungmennadeild HRFÍ fyrir boðið og frábæru gestrisnina.
LEIF HERMAN WILBERG
Hvolpasýning

Hápunktur hvolpasýningarinnar var svo sannarlega þegar þýski fjárhundurinn
sem hann dæmdi í 3-6 mánaða flokki varð besta ungviði sýningar undir
finnska dómaranum Elinu Haapaniemi og siberian husky hvolpurinn sem hann
dæmdi í 6-9 mánaða flokki besti hvolpur sýningar undir sænska dómaranum
Evu Nielsen að sögn Leif Herman Wilberg. Hann sagði gæði hvolpanna
almennt vera góð en að sjálfsögðu voru ójöfn gæði inn á milli. Honum
þótti mest til þýsku fjárhunds hvolpanna koma. Einnig var hann verulega
ánægður með siberian husky. Honum þótti það sniðug hugmynd að hafa
sér hvolpasýningu á föstudeginum. Það gerði andrúmsloftið fyrir óreyndu
hvolpana mun betra og gaf dómurunum betri tíma til að skoða og meta þá.

Besti hundur sýningar 2. sæti
C.I.B. ISCh RW-15-16-17-18 NLM
Fly Fly New York City Boy, IS20260/14
Lhasa apso
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir
Ræktendur: Jaana & Mimmi Tumppila

a

a

Laugardagur

Leif var yfir sig ánægður með gæði þýsku fjárhundanna, snögghærðu sem og
síðhærðu. Það voru margir fallegir hundar og flestir þeirra í góðu jafnvægi.
Hann valdi ungliða tík sem besta hund tegundar og sagði hana vera dásamlega.
Hann var vonsvikinn þegar hún náði ekki fyrsta sætinu í tegundahópnum
því hann vildi ólmur fá hana í keppnina um besta hund sýningar. Hann sagði
ræktendur þýsku fjárhundanna vera á hárréttri braut. Einnig var hann hrifinn af
shetland sheepdog. Þar var rakki sem bar af en einnig voru tíkurnar af góðum
gæðum. Ræktendur í þeirri tegund eru einnig að gera góða hluti. Stofn hunda
af collie kyni var ekki sterkur. Smooth collie rakkinn var af ágætum gæðum en
hann sagði að rough collie ætti langt í land. Hann sagðist skilja að það væri
erfitt að byrja nýjan stofn með þeim takmörkunum sem ræktendur glíma við.

a

a

Besti hundur sýningar 3. sæti
Top Gun De Can Rayo, IS25217/18
Miniature schnauzer, pepper & salt
Eigandi: Líney Björk Ívarsdóttir
Ræktandi: Miquel Brunells Isasi

a

Sunnudagur

Hápunktur helgarinnar var að dæma íslenska fjárhundinn að sögn Leif.
Hann hafði hlakkað mikið til og varð ekki fyrir vonbrigðum. Gæðin voru
framúrskarandi og með þeim bestu sem hann hafði séð, sérstaklega í
rökkunum. Besti hundur tegundar var dásamlega fallegur rakki og þótti Leif
það leitt að eitthvað hafi komið upp á fyrir úrslit og sýndi hann sig því ekki
jafn vel í tegundahópnum og hann gerði í tegundinni. Hann sagði tegundina
vera í virkilega góðum höndum. Hann sagði samoyed vera ágætan, það var
margt sem vantaði upp á en hann var nógu góður til þess að fá áframhald.
Báðir chow chow hundarnir sem voru skráðir voru frábærir að mati Leif.
Sankti bernharðs hafði marga góða einstaklinga innan tegundarinnar. Það
voru nokkrir sem glímdu við heilsufarsvandamál á borð við of djúpt sett augu
eða of mikla húð. Ræktendur hefðu náð réttu týpunni og voru það aðeins
fáein byggingarvandamál sem þyrfti að huga að. Hann sagði boxer einnig
vera í góðum höndum en þeir fáu skráðu voru framúrskarandi. Pomeranian
rakkinn sem hann verðlaunaði sem besta hund sýningar var virkilega fallegur
hundur en hann dæmdi einnig tegundina og sagði hana vera nokkuð sterka.

Besti hundur sýningar 4. sæti
USCh GBCh NLCh
Kraftbrewd’s Blossi At Heimsenda, IS24920/18
Australian shepherd
Eigandi: Lára Birgisdóttir
Ræktendur: Tom Noble &
Jodi Vanderweele-Noble

a

a

a

a

a

a

a
Winter wonderland

a
a

a
a

Besti öldungur sýningar: 1. sæti
C.I.B. ISCh ISVetCh RW-14 RW-13
Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner, IS13867/09
Tibetan spaniel. Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

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

Besti hvolpur sýningar: 1. sæti
Miðnætur You’ve Really Got A Hold On Me, IS24860/18
Siberian husky
Eigandi: Stefán Arnarson
Ræktandi: Stefán Arnarson

a

a

a

a
a

a
Besti ungliði sýningar: 1. sæti
Ice Tindra Nina, IS23919/17
German shepherd dog, short-haired
Eigandi: Kristjana Bergsteinsdóttir
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

a

a

Tegundahópur 3: 1. sæti
Tegundahópur 8: 1. sæti
C.I.B. CZGCh CZJCh CZCh SLOJCh MECh
ISJCh Stekkjardals Ljósberi, IS23816/17
Macallan Fine Oak Venturesome, UKU.0156330
Labrador retriever
Miniature bull terrier. Eig: Belkova V.V. & Pronicheva D.V.
Eigandi: Elísabet Árdís Sigurjónsdóttir. Ræktendur:
Ræktendur: Belkova V.V. & Pronicheva D.V.
Erla Heiðrún Benediktsd. & Guðmundur Rúnar Árnas.

a

a

a

a

a
a

a

a

Besti hvolpur sýningar: 1. sæti
Kolgrímu Maybe Later IS25296/18
German shepherd dog, short-haired
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

a

a

Tegundahópur 4/6: 1. sæti
ISW-17 C.I.E. ISShCh NLM RW-14-15-16-17-18
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13 Petit
basset griffon vendeen.
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

a

a

a

a
a
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Tegundahópur 10: 1. sæti
ISJCh Pendahr Preston, IS23377/17
Whippet
Eigandi: Selma Olsen
Ræktendur: Ingunn Ohrem & Hanne Thorkildsen

a
a

Besti hundur sýningar

Hundarnir sem kepptu um besta hund sýningar voru framúrskarandi
og var samkeppnin hörð að sögn dómarans Leif Herman Wilberg.
Pomeranian rakkinn var dásamlegur. Lhasa apso rakkinn sem
varð annar besti hundur sýningar sótti verulega að fyrsta
sætinu en í lokin sýndi hann sig ekki jafn vel og var orðinn
töluvert þreyttur. Salt og pipar dvergschnauzer ungliðinn sem
hafnaði í þriðja sæti bjó yfir öllum eiginleikum sem schnauzer
á að hafa. Hann var tegundatýpískur, með fallegt höfuð og
réttan feld og lit en átti enn nokkuð eftir í þroska. Ástralski
fjárhundurinn sem greip fjórða sætið var örlítið of langur og
með kröftugar hreyfingar en þó verðugur fjórða sætisins.
Umgjörð sýningar

Skipulag sýningarinnar var hreint út sagt unaðslegt sagði Leif.
Hundaræktarfélagið sá til þess að allt gekk upp eins og í sögu.
Honum þótti frábært hve margir hundar voru skráðir miðað við
lítinn fólksfjölda á Íslandi og þótti enn betra hve vel íslenskir
ræktendur væru að standa sig. Hann sagði hundaræktarfélagið
vera heppið með allt unga fólkið, framtíð félagsins væri
augljóslega björt. Þegar hann dæmdi fyrst á Íslandi voru
einungis tveir hringir og fáir hundar skráðir en um helgina voru
dómararnir orðnir fimm og margir hundar í hverjum hring.
Hundaheimurinn væri að blómstra á Íslandi að hans sögn.

var guðdómleg og tegundin í heild sinni betri hér en í mörgum
löndum. Hún var nokkuð vonsvikin með australian cattle dog. Það
voru fallegir briard og eina bearded collie tíkin var dásamleg.
Sunnudagur

Elina sagði sunnudaginn hafa verið erfiðan. Hún dæmdi schnauzer
af öllum stærðum og litum og var vonsvikin að sjá hve margir
þeirra voru ekki í góðu sýningarástandi. Margir þeirra voru feitir
og skorti meiri vöðvamassa. Einnig var feldurinn ekki nógu góður
en nánast allir voru með of mjúk lappahár. Hún skildi ekki hvers
vegna svona margir hundar mættu í svo lélegu ásigkomulagi.
Það voru of margir hundar þar sem hún þurfti að lækka einkunn
vegna þessa. Hún sagði fund dagsins hafa verið salt og pipar dverg
schnauzer en hún sagði hann sérlega smart ungan hund. Einnig
var ungi salt og pipar standard schnauzer rakkinn lofandi. Bernese
mountain dog voru vonbrigði og eiga langt í land að sækja.
Sýningin

Elina sagði umgjörð sýningarinnar vera glæsilega og að dómararnir
hafi verið dekraðir yfir helgina með góðum mat og frábærri
gestrisni. Hún hafi skemmt sér konunglega og að ferðin hafi því
miður verið of stutt til þess að njóta og skoða fallega Ísland.
KARI GRANAAS HANSEN
Laugardagur

Enskur cocker spaniel var meðal þeirra tegunda þar sem gæðin
voru hvað best að sögn Kari Granaas Hansen. Hún sagði þá hafa
Laugardagur
verið af mjög jöfnum gæðum og af svipaðri týpu. Þeir voru allir
Á laugardeginum dæmdi Juha Kares aðallega veiðihunda og hunda af með dásamlega skaplund líkt og cocker á að vera með. Hún ræktar
terrierkynum. Hann sagði gæðin hafa farið fram úr væntingum hans. sjálf enskan cocker spaniel og sagðist því vera mjög gagnrýnin á
Hann elskaði ungverska vizlu rakkann sem gerði seinna að besta
tegundina en hér fannst henni mikið til þeirra koma. Hún sagði
hundi innan tegundarhóps. Hann var virkilega tegundartýpískur
whippet einnig vera sterka tegund hér og þar hafi verið ansi
og réttur á allan máta, hann var af heimsvísuskala. Hann naut þess
frábærir einstaklingar. Hún var hrifin af saluki tík sem naut sín
að dæma irish soft coated wheaten hundana og gat ekki annað
því miður ekki í hringnum. Það voru tveir flat coated retriever
en faðmað unga ræktandann þegar dómi lauk. Hann sagðist hafa
af góðum gæðum. Afghan hound var dæmigerður en hún hafði
byrjað á svipuðum aldri og var viss um að hún ætti virkilega bjarta
séð þá betri, rakkinn sem varð besti hundur af gagnstæðu kyni
framtíð fyrir höndum sér. Einnig var silky terrier af góðum gæðum.
bjó yfir miklum stíl. Tíkin sem varð besti hundur tegundar hefði
mátt vera í betri jafnvægi á hreyfingu en hún var með fallegar
Sunnudagur
útlínur standandi og rétt skott en allir hundarnir voru með góðan
Juha sagði lhasa apso rakkann vera virkilega fallegan, réttan
og réttan feld. Border terrier rakkinn var frábær sem og tíkin en
og verulega nálægt tegundastaðlinum. Hann var agndofa yfir
hún var feldlaus. Það kom henni á óvart hve margir hundar voru
gæðum í papillon, þeir voru af framúrskarandi gæðum og voru
ekki í nógu góðu formi, þeir voru feitir og skorti vöðvamassa.
á heimsvísuskala. Púðlurnar voru fáar en góðar og ættu að eiga
góða framtíð hérlendis. Franskur bulldog var í góðu jafnvægi
Sunnudagur
og allir hundarnir virtust vera heilbrigðir sem gladdi hann.
Siberian husky hundarnir voru flestir of feitir sem er alvarlegt
vandamál í tegundinni þar sem þeir eiga að vera hörku vinnuhundar.
Sýningin
Að öðru leyti voru þeir framúrskarandi. Öldungarakkinn var réttur
Hann hafði aldrei dæmt á Íslandi en vissi að þetta væri lítið félag
á allan máta en því miður ekki í nógu góðu formi þann daginn.
með miklum takmörkunum á innflutningi hunda svo hann hafði
Hún var mjög svo hrifin af ungliða tíkinni sem hún valdi sem besta
ekki gert sér miklar væntingar. Hann sagði að það hafi ekki aðeins
hund tegundar en hún var í góðu jafnvægi og með ljúf svipbrigði,
verið frábærir hundar heldur einnig dásamlegt fólk, hann sagði
hún hefði viljað hana örlítið hærri á fótinn. Hún hefur sjálf ræktað
að hér væri alvöru hundafólk og að það hafi virkilega glatt hann
siberian husky og þótti mikið til þeirra koma sem hún sá um
að sjá það. Hann sagði það vera frábært hve mikið af ungu fólki
helgina. Hundarnir voru af réttum hlutföllum og heildargæðin
væri á Íslandi. Þrátt fyrir mikinn kostnað og erfiði við að flytja inn
mjög há. Eigendur þyrftu aðeins að passa upp á formið. Chihuahua
hunda eru íslensku ræktendurnir að gera virkilega góða hluti.
var af tiltölulega misjöfnum gæðum. Höfuð voru yfirleitt nokkuð
ELINA HAAPINIEMI
góð. Margir voru of langir á búkinn og hefðu mátt vera með
Hvolpasýning
betur sprungin rifbein. Almennt voru þeir síðhærðu betri en
Elina dæmdi besta ungviði sýningar og sagði mörg þeirra
snögghærðu. Bichon frise voru fallegir einstaklingar sem voru mjög
hafa verið mjög lofandi en þar var þó einn sem bar
vel snyrtir. Pug stofninn á Íslandi á langt í land að hennar mati. Þeir
virkilega af. Það var snögghærði þýski fjárhundurinn. Hún
voru með of miklar hrukkur í andlitinu og yfir nefinu sem er ekki
sagði hann hafa verið unaðslegan, hann var í virkilega
heilsusamlegt. Hún sagði það vera mikilvægt að ræktendur einbeiti
góðu jafnvægi, með myndarlegt höfuð og virkilega
sér nú að því að bæta höfuð til þess að fá heilbrigðari hunda en
hreinar og góðar hreyfingar þrátt fyrir ungan aldur.
almennt voru hundarnir með frábæran búk af réttum hlutföllum.
JUHA KARES

Laugardagur

Elina dæmdi ástralskan fjárhund hér á landi fyrir mörgum árum,
hún var heilluð þá og hún var heilluð nú. Það var gullfallegur
rakki sem sigraði tegundina og seinna tegundahópinn. Einnig
sagði hún ungliða tíkina sem hún gerði að bestu tík tegundar
hafa verið verulega lofandi. White swiss shepherd öldungatíkin

Sýningin

Kari var hrifin af færni sýnenda á Íslandi en sagði þó nokkra
sýnendur í siberian husky mátt hafa aðeins mýkri hendur.
Vinnuhundar eiga að hreyfa sig með höfuðið í línu við topplínuna
og þýðir því ekkert að hengja hundana til þess að fá höfuðið upp
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Winter wonderland

a
a

a
a
a

a
a

Bestu ræktunarhópar laugard. 1.sæti
German shepherd dog, shot-haired
Ice Tindra – ræktun
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

a

Bestu ræktunarhópar sunnud: 1.sæti
Miniature schnauzer, black
Svartwalds – ræktun
Ræktandi: María Björg Tamimi

a

a
a

a
a
a

a

a

a
Bestu afkvæmahópar laugard. 1. sæti
Irish soft coated wheaten terrier
C.I.B. ISCh RW-16-18 Wibrimic’s Candy Cane & afkvæmi

a

a

Bestu afkvæmahópar sunnud. 1. sæti
Cavalier king charles spaniel
ISJCh Teresajo Sabrína Una & afkvæmi

a

Ungir sýnendur
a

a

Í keppni ungra sýnenda voru 28 ungmenni skráð og dómari var Louise Dufwa (Svíþjóð) að þessu sinni.

a

a

a

a
a

a
a

a
a

a

a

Yngri flokkur: 1. sæti
Hrönn Valgeirsdóttir með irish soft coated wheaten terrier

Eldri flokkur: 1. sæti
Vaka Víðisdóttir með australian shepherd

a

a
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a
a

líkt og á afghan. Allir sýnendur sýndu mikla íþróttamennsku og
óskuðu hvorum öðrum til hamingju sem og sýndu dómurunum
virðingu. Hún sagði sýninguna hafa verið einstaklega vel skipulagða.
Dómararnir voru dekraðir með góðum mat og frábærri gestrisni.
Hún sagðist sjaldan hafa átt svona góða reynslu af dómarastörfum.
EVA NIELSEN
Hvolpasýning

Það olli Evu þó nokkrum áhyggjum hve margir hvolpar voru
ekki með nógu góð bit og heilbrigð augu í labrador.
Laugardagur

Það voru tveir ungliðar sem urðu besti rakki og besta tík í labrador
retriever. Þau voru af réttri týpu en áttu auðvitað enn mikið eftir
í þroska. Yngri hundarnir voru almennt af betri týpu en þeir eldri.
Ungi rakkinn sem varð besti hundur tegundar var með gullfallegt
höfuð og af réttum hlutföllum og telur Eva hann eiga bjarta framtíð.
Hún sagði að ræktendur þyrftu að einbeita sér að því að bæta
höfuð sem og líkama en mörgum hundum skorti betur sprungin rif,
þeir ættu ekki að vera líkt og flat coated retriever. Það var einnig
ungliða rakki sem sigraði stóran hóp af labrador. Eva var yfir sig
hrifin af honum að hún gat ekki annað en gefið honum sigurinn í
tegundahópnum seinna um daginn. Hann var í frábæru jafnvægi,
hreyfði sig fallega, var með góðan og fylltan líkama, með rétt skott
og nóg af sjálfsöryggi í hringnum. Það var meistaratík sem varð
besta tík og var hún einnig verulega hrifin af henni. Hún sagði
gæðin góð í labrador og að hún hafi haft marga góða hunda til að
velja úr. Ef það var eitthvað sem mætti bæta í labrador þá var það
helst feldgerðin og skorti nokkrum hundum kraftmeiri hreyfingar.
Sunnudagur

Það voru ekki nægilega margir dachshund skráðir fyrir Evu til að

mynda sér skoðun á stofninum í heild sinni en af því sem hún sá
þyrftu ræktendur að bæta undirkjálka hundanna. Hundarnir voru
einnig almennt með of stuttan brjóstkassa og of langir í lendina.
Eva var yfir sig hrifin af petit basset griffon vandéen rakkanum
en hann hreyfði sig af miklu öryggi og var mjög dæmigerður.
Hún sagði ungu beagle tíkina vera lofandi, með fallegt höfuð og
rétta ramma en átti enn eftir að þroskast. Það voru margir sterkir
tíbetan spaníel hundar skráðir, hún sá að það var augljóslega einn
ræktandi með virkilega góða ræktun með frábæra týpu. Það olli
áhyggjum hve margir þeirra voru þó með of blaut augu og sagði
ræktendur þurfa að passa upp á það í framtíðinni. Cavalier king
charles spaniel voru af ágætum gæðum en margt sem þarf að
bæta. Margir þeirra voru of langir á búkinn og með of rúnaða
,,croup”. Það var meistararakki sem sigraði tegundina, hann
var með hreinar hreyfingar og mjög stöðugar afturhreyfingar.
Hann var þó örlítið langur á búkinn. Það var ungliða tík sem varð
besta tík, hún var af réttum hlutföllum en enn ung og þarf meiri
tíma til þess að þroskast. Það voru fáir en góðir tíbetan terrier,
meistararakki og tvö afkvæmi hans. Eva var ánægð að sjá að bæði
afkvæmin voru betri sem þýðir að hann er góður ræktunarhundur.
Ungliðarakkinn var frábær. Það voru tveir enskir bulldog, ungliði
sem hreyfði sig vel, var heilbrigður en átti enn eftir að þroskast.
Meistararakkinn fékk ekki áframhald þar sem henni þótti hann hafa
of mikla húð í andlitinu og hann andaði ekki á heilbrigðan máta.
Eva var ánægð með færni sýnendanna á Íslandi. Unga
kynslóðin þykir henni virkilega lofandi. Allir voru góðir við
hundana sína og sýndu þá af mikilli natni og voru kurteisir
við dómarana og starfsfólk sýningar. Hún sagði það vera
virkilega ánægjulegt að dæma á Íslandi. Starfsfólkið var
frábært og allt skipulagið í kringum sýninguna fullkomið!

Besti hundur sýningar
Winter Wonderland sýning
MBISA RW-18 CIB* ISCh ISJCh NORDCh NLM RW-16-17-18 Pom4you Greatest Lover Of All Time ,,Don”
Don er ræktaður og í eigu
Sigurlaugar Sverrisdóttur og er
kenndur við ræktunina Pom4you.
Sýnandi hans er Damian Davíð.
Don fæddist 30.ágúst 2015 og verður
því 4 ára á árinu. Hann er fæddur
og uppalinn á Álftanesi. Mamma
hans er einnig ræktuð hér heima af
Veru K. Stefánsdóttur og heitir hún
í ættbók Perfect Pom4you. Pabbi
hans ber ættbókarnafnið RUS BLR
Pom4you CR Simply Unforgettable
og er faðir hans stigahæsti
pomeranian í USA 2011 og 2012.
Þess má geta að Don varð besti
hundur sýningar þrisvar sinnum
árið 2018 sem er stórglæsilegur
árangur. Ítarlegri umfjöllun um Don
má finna annarsstaðar í blaðinu.
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Besti hundur sýningar 1. sæti
NOCh DKCh Welincha´s Whimpy, german shepherd dog, long-haired
Eigandi: Rúna Helgadóttir Borgfjörð
Ræktendur: Ragnhild Belgen & Leif Vildar Belgen

Norðurljósasýning HRFÍ
23. - 24. febrúar 2019

Helgina 23.-24. febrúar fór fram Norðurljósa sýning HRFÍ í reiðhöll Fáks í Víðidal. Hátt í 700 hundar og hvolpar mættu til leiks
og kepptu um besta hvolp og besta hund sýningar. Veitt voru bæði alþjóðleg og norðurljósastig á sýningunni. Dómarar voru
Anna Brankovic, Daníel Örn Hinriksson, Harto Stockmari, Luis Pinto Teixeira, Moa Persson og Zoran Brankovic. Dómararnir
lýstu allir yfir ánægju sinni yfir frábæru skipulagi sýningarinnar, voru ánægðir með hundana og sögðu starfsfólk og sýnendur
vera til fyrirmyndar. Því miður náðist ekki viðtal við Harto Stockmari.
Viðtöl: Svava Björk Ásgeirsdóttir & Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Þýðing & úrvinnsla viðtala: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
Myndir: Ágúst Ágústsson
Ungir sýnendur

Keppni ungra sýnenda fór fram sunnudaginn 24. febrúar þar sem
tuttugu ungmenni mættu til leiks. Dómari var Anne Gill en hún hefur
verið viðloðandi við ungmennastarfið í Noregi í mörg ár. Hún situr í
norska ungmennaráðinu og Norðurlandaráði Ungmenna. Henni þótti
mikið til íslensku sýnendanna koma og var ánægð að sjá ungmennin
blómstra hérlendis bæði í ungum sýnendum og í dómhring.
Snýst ekki allt um sýningaþjálfun

Það voru einungis tveir sýnendur sem tóku þátt í yngri flokki að
þessu sinni og stóðu báðar stelpurnar sig með prýði að sögn
Anne. Sú sem nældi sér í fyrsta sætið var augljóslega með góða
reynslu af sýningum og af tegundinni sem hún sýndi. Hún sýndi
papillon tíkina af mikilli natni og var með gott samband við hana.
Það var augljóst að hún skemmti sér vel í hringnum. Sú sem
hafnaði í öðru sæti var að mæta á sína fyrstu sýningu og stóð sig
vel. Hún var með frábært samband við hundinn og kom vel fram
við hann. Með meiri þjálfun ætti hún eftir að gera góða hluti.
Þegar Anne Gill var innt eftir ráðum fyrir krakka í yngri flokki
sagði hún þeim að einblína ekki aðeins á sýningaþjálfun með
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hundunum. Mikilvægasti parturinn gerist fyrir utan hringinn,
myndun sambands hunds og sýnanda. Þau ættu að fara út og
gera eitthvað skemmtilegt með hundunum og læra hvernig
samvinna virkar með því að fara í göngur, hlýðni eða álíka.
Hefði viljað átta sæti

Heildargæðin voru ótrúleg sagði Anne, hún hefði viljað
setja átta sýnendur í sæti. Hún sá að það voru nokkrir
sýnendur nýkomnir upp í eldri flokkinn en þeir létu það
ekki á sig hafa og sýndu hundana sína af miklu öryggi.
Sú sem bar sigur úr býtum var stelpa með golden retriever. Hún
var virkilega sérstök sagði Anne Gill. Hún og hundurinn höfðu náið
samband og voru frábært teymi. Hún hafði þetta í fingurgómum
sínum eins og Anne orðaði það. Það sagði Anne mikið um hana sem
sýnanda hvernig hún heilsaði skiptihundi sínum í fyrsta skipti og
sýndi hann svo af mikilli yfirvegun, hún var sönn hundamanneskja.
Í öðru sæti hafnaði stelpa sem sýndi kröfumikinn
þýskan fjárhund af mikilli fagmennsku. Hún tæklaði
allar aðstæður vel og sýndi tegundina líkt og á að sýna
hana. Hún stóð sig einnig vel með skiptihundinn.
Þriðja sætið hreppti ungur strákur með siberian husky.
Hann virkilega reyndi að gera sitt allra besta og það skilaði
sér. Hann gafst aldrei upp á aðstæðum og stóð sig verulega

vel. Hann vissi minnstu smáatriði um tegundina sína sem Anne fannst frábært.
Í fjórða sæti var ung stelpa með tíbetan spaníel, nýskriðin upp í eldri
flokk. Það sást langar leiðir hve mikið hún nýtur þess að vinna með hundum.
Hún hafði þetta einnig í fingurgómum sínum og stóð sig frábærlega.
Læra meira um tegundina sína

Það sem eldri flokkurinn gæti bætt var fróðleikur um tegundina sína. Flestir vissu
almenn atriði eins og tegundarheiti, tegundarhóp og upprunaland en það voru
fáir sem vissu smáatriði um tegundina sína. Hún hefði einnig viljað sjá meiri gleði í
hringnum. Það voru of mörg augnablik sem hún leit yfir línuna og sá engann leika við
hundinn sinn eða knúsa hann. Það er mikilvægt að eiga gott samband við hundana
og gera eitthvað annað með þeim en sýningastúss. Fara í göngutúr, hlýðni eða
hundafimi til þess að styrkja tengslin og samvinnuna á milli hunds og sýnanda.
Zoran Brankovic
Með betri gæðum í Evrópu

Siberian husky voru af framúrskarandi gæðum að sögn Zoran Brankovic og
sönnuðu þeir sig í úrslitahringnum með því að sigra tegundahóp 5, besta öldung
sýningar og þriðja besta hund sýningar. Almennt voru hundarnir af frábærum
gæðum, með góðar hreyfingar, rétta byggingu og týpu. Það komu hundar inn á
milli sem voru af vinnuhunda týpu en voru góðir hundar þrátt fyrir það. Zoran taldi
íslenska siberian husky stofninn vera með þeim betri í Evrópu. Hann sagði það
vera auðvelt val þegar hann valdi husky tíkina sem besta hund tegundarhóps.
Pomeranian hundarnir voru af mjög mismunandi týpum og gæðum þrátt fyrir
fáar skráningar. Hann var ánægður með besta hund tegundar og ungliðatíkina.
Megin vandamálið í tegundinni var afturparturinn en þeir voru of þröngir að
aftan í hreyfingum og voru fæturnir (e. pastern) á sumum þeirra heldur veikir.
Rottweiler tíkin sem var sú eina sem var skráð í tegundinni var af ágætri
týpu en var ekki í nægilega góðu ásigkomulag og hefði mátt vera í betra
formi. Bernese mountain dog skorti týpu og gæði og fékk því enginn hundur
áframhald að þessu sinni. St. Bernharðs voru af réttri týpu og með rétt höfuð
en þurftu sterkari byggingu. Doberman rakkinn var sterkur og dæmigerður.

Besti hundur sýningar 2. sæti
ISCh Hálsakots Amabadama
papillon
Eigandi: Helena Halldórsdóttir
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Einn af þeim bestu sem hann hefur séð

Zoran Brankovic sagði þýska fjárhundinn sem sigraði tegundina, tegundahópinn og
að lokum besta hund sýningar vera einn besta þýska fjárhund sem hann hefur séð
til lengri tíma í Evrópu. Hann var með frábæran frampart sem var nærri 90° vinkill.
Síðhærði dachshund rakkinn heillaði hann einnig verulega í úrslitahringnum.
Þrettán ára gamall og fulltenntur

Zoran sagði það vera heiður að dæma fallegu öldungana í úrslitunum. Hann
sagði gæðin vera há og var hann virkilega ánægður með sigurvegarana sína. Líkt
og áður sagði þótti honum siberian husky vera frábær. Einnig var hann ánægður
með finnska lapphund rakkann sem var af góðri týpu. Það sem gladdi hann mest
var að sjá nærri þrettán ára gamlan síðhærðan chihuahua rakka sem var enn
fulltenntur, í sterku líkamlegu ástandi og með hugarfar á við þriggja ára hund.
Frábær skráning á litlu landi

Besti hundur sýningar 3. sæti
ISCh Miðnætur Dancing In My Dreams
siberian husky
Eigandi: Stefán Arnarson
Ræktandi: Stefán Arnarson

Zoran var yfir sig ánægður með helgina. Hann var virkilega stoltur að þrír þeirra
hunda sem hann dæmdi í tegund enduðu í sæti um besta hund sýningar. Hann
hafði aðeins góða hluti að segja um sýninguna. Sýnendur, ræktendur og áhorfendur
voru kurteisir og vingjarnlegir. Skipulag sýningarinnar var til fyrirmyndar sem og
starfsfólkið. Hann sagði það frábært hve góð skráning væri á svona litlu landi.
Anna Brankovic
Skorti betri líkamlega þjálfun

Það sem Anna Brankovic tók helst eftir þegar hún dæmdi hunda í tegundahópi 2 var
að þeim skorti betri líkamlega þjálfun sem orsakaði það að margir þeirra voru útskeifir
að framan og með lélega framparta. Hún sagði svarta og silfur dverg schnauzer vera
með bestu heildargæðin af þeim tegundum sem hún dæmdi á laugardeginum. Þeir
voru allir týpulíkir og af bestu gæðunum. Standard schnauzer var af góðum gæðum,
með rétt höfuð en hreyfingar og framparta þyrfi að bæta. Hún bjóst við fleiri hundum
og betri í tegundahópi 2. Doberman rakkinn heillaði hana mest sem og boxer.
Sláandi hundur

Border collie voru af mismunandi gæðum og týpum að sögn Önnu. Það voru þó
nokkrir ungir og lofandi hundar innan tegundarinnar. Hún var mjög hrifin af rakka sem
vann besta hund tegundar í shetland sheepdog og sagði hann mjög dæmigerðan.
Hún var einnig mjög heilluð af bearded collie tíkinni og sagði unga hvolpinn mjög
lofandi. Briard voru að sama skapi mjög lofandi. Henni þótti mikið til smooth collie
koma, hann var dæmigerður, hreyfði sig fallega og var vel byggður. Rakkinn var í

Besti hundur sýningar 4. sæti
INTCh ISCh Kingsen´s Finest Bassi
dachshund standard long-haired
Eigandi: Sæunn Ýr Óskarsdóttir
Ræktandi: Hallveig Karlsdóttir

Norðurljósasýning

Besti öldungur sýningar 1. sæti
ISCh DKCh INTCh USCh Destiny´s Fox In Socks
siberian husky
Eigandi: Ólöf Gyða Svansdóttir
Ræktendur: Susanne Lamkin Brown

Besta ungviði sýningar - sunnudagur
Orku Vonar Birta, border collie
Eigendur: Birna S.Kristjónsdóttir & Kristinn Hákonarson
Ræktendur: Birna S.Kristjónsdóttir &
Kristinn Hákonarson

Tegundahópur 2: 1. sæti
Gabriele Prosperi Di Altobello
dobermann
Eigandi: Berglind Kolbeinsdóttir
Ræktandi: Malbasa Dejan

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Pom4you Greatest Fantasy Of All Time „Disney“
pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir
Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Besti hvolpur sýningar - laugardagur
Pitch Perfect Just Call Me A Stunner
pug
Eigandi: Hörður Ragnarsson
Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Tegundahópur 3: 1. sæti
ISJUCh ISCh Arkenstone Captain Jack Sparrow
irish soft coated wheaten terrier
Eigendur : Hilda Björk Friðriksdóttir &
Kirsten Lybæk Vangsgaard
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

Besta ungviði sýningar - laugardagur
Sunnusteins Kötlumugga
íslenskur fjárhundur
Eigandi: Þorsteinn Thorsteinsson
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinsson

Besti hvolpur sýningar - sunnudagur
Kolgrímu Maybe Later,
german shepherd dog, short-haired
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

Tegundahópur 7: 1.sæti
ISCh Guzzi Da Dama Di Ala D´Oro,
bracco italiano
Eigendur: Guðbjörg Guðmundsdóttir &
Pétur Alan Guðmundsson
Ræktandi: J.H. Muller
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framúrskarandi formi og vildi hún skila hrósi til eigandans.
Hún naut þess verulega að dæma tegundahóp 1. Hún
sagði þýska fjárhundinn vera sláandi hund - bæði í týpu og
byggingu. Það væri sjaldgæft að sjá svo góðan frampart þessa
dagana. Ástralski fjárhundurinn var einnig framúrskarandi
og veitti þýska fjárhundinum mikla samkeppni.
Anna var verulega ánægð með gestrisni hundaræktarfélagsins
sem og framkomu sýnenda og starfsfólks.
Moa Person
Fannst hvolpurinn ákjósanlegri en besti hundur tegundar

Moa Person sagði svarta pug hvolpinn sem hún dæmdi vera
þann hund sem stóð hvað mest upp úr yfir helgina. Hún var
ánægð að verðlauna honum seinna sigurinn um besta hvolp
sýningar. Hún sagði hann vera betri en alla fullorðnu hundana í
tegundinni. Hann var af réttum hlutföllum, með réttan haus sem
átti enn eftir að þroskast og ef hann heldur áfram að þroskast
á sama máta verður hann framúrskarandi að sögn hennar.
Einnig var fékk hún í hringinn til sín dásamlegan griffon
bruxellois hvolp sem á lofandi framtíð að hennar mati.
Cavalier king charles spaniel voru af ójöfnum gæðum og
týpum. Meginvandamálið í tegundinni var hve margir
voru með of stuttan brjóstkassa. Ræktendur þurfa að hafa
varann á þessu vandamáli því ef hundar eru með of stuttan
brjóstkassa er ekki nógu mikið pláss fyrir mikilvæg líffæri.
Komið fram við hundana eins og börn

Moa sagði franskan bulldog vera vonbrigði hérlendis. Hún hefur
ræktað tegundina í yfir fimmtíu ár og þekkir hana því bak og
fyrir. Hún sagði tegundina vera að hraka alls staðar í heiminum
og hefur vinsæld hennar eitthvað með það að gera. Franskur
bulldog er nefnilega tískuhundur um þessar mundir og eru því
margir ræktendur aðeins að rækta þessa tegund til þess að selja.
Eigendurnir átta sig ekki alltaf á því hvað þeir eru með í höndunum
og voru of margir sem komu fram við hundana líkt og þeir voru
börn, en tegundin var forðum notuð til þess að hemja naut og
eru hundarnir því ansi þrjóskir og kröftugir og þurfa aga.

týpur, vinnuhundar og sýningarhundar. Hann sagði snögghærðan
vorsteh vera af ágætum gæðum, sumir þeirra örlítið of þungir
til þess að vera vinnuhundar. Hann bjóst við betri gæðum í
írskum og gordon setter, hann hafði dæmt tegundina fyrir um
það bil áratug síðan og þótti þá mikið til þeirra koma. Sá hundur
sem kom honum mest á óvart í tegundahópnum var bracco
italiano, kröftugur og fallegur hundur af gömlu týpunni.
Það var góð skráning af áströlskum fjárhundum, enda virkilega
vinsæl tegund um þessar mundir. Hann sá fremur margar týpur
innan tegundarinnar og voru gæðin misjöfn. Hann sagði að þetta
væri tegund sem ætti að vera í fullkomnu jafnvægi á allan máta.
Margir voru orðnir of langir sem gerir það að verkum að þeir fara að
líkjast border collie. Hann sagði hundinn sem sigraði tegundina vera
virkilega áberandi (e. flashy), fallegan og með frábærar litskiptingar.
Hann var einnig ánægður með bæði siberian husky, sem var tík
í fullkomnu jafnvægi, og síðhærðan dachshund, sem hann sagði
vera með frábæran frampart og afburða fallegan, í úrslitahringnum
á sunnudeginum er hann dæmdi besta hund sýningar.
Framúrskarandi skráning á sýninguna

Það er hreint út sagt framúrskarandi skráning á sýninguna sagði
Luis. Honum þótti frábært að sjá 700 hunda skráða í landi þar
sem aðeins 330.000 manns búa. Hann sagði gæði hundanna
vera verulega góð þrátt fyrir margar hindranir. Við þurfum að
sjá til þess að fara til góðra ræktenda þegar við ætlum að flytja
inn hunda og sjá til þess að hundurinn sé þess virði að flytja
inn enda há upphæð sem það kostar að flytja inn einn hund.
Hann vildi skila innilegu þakklæti til hundaræktarfélagsins
fyrir að bjóða sér og sagði að Ísland væri eitt af sínum uppáhalds
löndum til að heimsækja og dæma. Hann sagði að fólkið
væri dásamlegt og jákvætt og skipulagið til fyrirmyndar.
Daníel Örn Hinriksson

Daníel Örn Hinriksson dæmdi íslenskan fjárhund og tíbetan
spaníel og sagði gæðin í báðum tegundunum vera mjög góð.
Gæði og eiginleikar einstaklinga voru góð og fátt hægt að setja
út á. Kostir og gæði fyrir hvora tegund voru til staðar þó svo að
einstaklingar hafi verið ólíkir og af misjöfnum gæðum. Hann
Glímukeppni við labrador hundana
sagði engin vandamál vera til staðar í þeim einstaklingum sem
Moa Person var nokkuð ánægð með heildargæði í labrador. Hún
hann fékk í dóm, með ræktunarmarkmið til hliðsjónar.
sagðist yfirleitt ekki vera hrifin af súkkulaðibrúnum labrador en
Daníel fannst með ólíkindum hve margir illa agaðir og
þessa helgina voru það bæði besti hvolpur tegundar og besti hundur
sýningaþjálfaðir
íslenskir fjárhundar komu í hringinn. Það voru
tegundar sem voru brúnir. Hún sagði hvolpinn vera einkum lofandi.
nokkrir
reyndir
sýnendur
sem tókst vel til en annars var hann
Moa dæmdi tegundina hér áður fyrir einhverjum árum og sagði
hissa
að
sjá
hversu
óundirbúnir
flestir voru. Hann sagði það vera
gæðin hafa verið betri þá sem og skapið. Það voru of margir sem
staðreynd
að
það
bitnar
á
góðum
hundi ef hann sýnir ekki sínar
höfðu ekki tunnulaga rifbein, tvöfaldan feld, oturhala (e. otter tail),
bestu
hliðar,
illa
agaður
en
annars
fallegur hundur nær síðri árangri
ljúf svipbrigði og hnetubrún augu, og án þeirra einkenna er labrador
ef
hann
hefur
ekki
fengið
þjálfun.
Hann
sagði úrslit í besta rakka
ekki labrador. Einnig sagði hún hundana vera of káta og var of oft
ekki
hafa
komið
sér
sérlega
á
óvart
en
hafði
hann séð rakkann
sem hún endaði í glímukeppni við hundana. Labrador á að vera
sem
bar
sigur
úr
býtum
margoft
í
úrslitahringnum
og sagði hann
ljúfur, rólegur hundur sem er tilbúinn að gera allt fyrir eiganda sinn.
glæsilegan fulltrúar sinnar tegundar. En þegar tíkin steig inn í
Luis Pinto Teixeira
hringinn var hann frá sér numinn af hrifningu. Hún var ekki aðeins
Byrjaðir að líta út eins og litlir greyhound
af framúrskarandi gæðum heldur var hún frábærlega sýnd, hún
Luis Pinto Teixeira dæmdi tegundahóp 10 á laugardeginum.
átti mun betri frammistöðu í tegundahringnum en í úrslitum þegar
Hann sá þar fáa en mjög fallega afghan hound. Whippet var
búið var að skipta um sýnanda. Burtséð frá því var tíkin ofboðslega
sterkasta tegundin í tegundahópnum en á sama tíma sú sem
falleg og hlakkar hann til að fylgjast með henni í framtíðinni.
glímir við stærsta vandamálið í dag. Tegundin er byrjuð að
Daníel sagið tíbet spaníel af háum gæðum. Besti rakki og
missa týpuna sína vegna þess að hundarnir eru að verða of
besta tík tegundarinnar voru algjörlega framúrskarandi og sýnd
stórir og líta þar af leiðandi frekar út eins og litlir greyhound.
af þvílíkri snilld þar sem sýnendur náðu öllum þeirra kostum fram
Þetta er alvarlegt vandamál sem ræktendur þurfa að laga. Það
sem í þeim býr og kom það bersýnilega fram í allri þeirra sýningu.
voru einnig tveir saluki skráðir, fallegir en skortu x-factorinn.
Hundarnir voru allir í góðu ásigkomulagi og voru vel þjálfaðir.
Hann sagðist hafa dæmt gullfallegan havanese, nærri hvítan,
Daníel sagði félagið hafa staðið vel að umgjörð sýningarinnar,
hann hefði ólmur viljað sjá hann taka sæti í tegundahópnum.
eins og alltaf. Allt er unnið í sjálfboðavinnu og er með
Hann var þó verulega ánægður þegar papillon rakkinn sem
ólíkindum hvernig okkur tekst sýningu eftir sýningu að gera
hann dæmdi fyrr um daginn hreppti fyrsta sætið. Hann sagði
betur en áður. Félagið á sterkt og öflugt fólk sem stýrir þessu
papillon vera með sterkustu tegundunum hérlendis.
af stakri prýði og eiga þeir aðilar mikið hrós skilið. Skipulagið
Fallegur hundur af gömlu týpunni
var til fyrirmyndar og allt eins og það gerist best.
Tegundahópur 7 er alltaf frekar erfiður hópur að sögn Luis, hvar
sem er í heiminum. Gæðin eru mjög misjöfn og margar ólíkar
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Norðurljósasýning

Tegundahópur 8: 1.sæti
Heimsenda Vök, nova scotia duck tolling retriever
Eigandi: Stefán Hallur Jónsson
Ræktandi: Björn Ólafsson

Besti afkvæmahópur sýningar - laugard. Besti ræktunarhópur sýningar, laugard.
chihuahua síðhærður
Siberian husky
C.I.B. EUVW-15 VWW-14 DKVW-14 NORDVW-14 NVW-14
Miðnætur ræktun, Stefán Arnarson
NORDUCH DKCH LVCH EECH FICH ISCH EEVCH Himna
Eldur með afkvæmum

Besti afkvæmahópur sýningar - sunnud.
Irish soft coated wheaten terrier
C.I.B. ISCH RW-16-18 WIBRIMICS CANDY CANE „Júlía“
með afkvæmum

Besti ræktunarhópur sýningar - sunnud.
German shepherd dog, short- haired
Gjósku-ræktun, Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Tegundahópur 10: 1.sæti
Pendahr Preston, whippet
Eigandi: Selma Olsen
Ræktandi: Ingunn Ohrem

Ungir sýnendur

Ungir sýnendur, eldri flokkur - 1.sæti
Elena Mist Theódórsdóttir með golden retriever
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Ungir sýnendur, yngri flokkur - 1.sæti
Karlotta Karítas Brynjarsdóttir með papillon

Besti hundur sýningar

á Norðurljósasýningu félagsins
BIS ISCh N.UCH DKCH Welincha’s Whimpy
Texti: Rúna Helgadóttir Borgfjörð
Mynd: Ágúst Ágústsson

Hundurinn ISCh N.UCH DKCH Welincha’s
Whimpy eða Whims eins og hann er
kallaður er 3 ára rakki í eigu minnar, Rúnu
Helgadóttur á meðan að hann dvelst hér
á landi. Whims er hér að láni frá vinafólki
okkar í Noregi, þeim Leif Belgen og Toril
Bjerke og fengu þau rakka frá okkur hann
CIB ISCh RW-16 RW-15 Juwika Fitness
í staðinn. Whimpy á glæsilegan feril að
baki í heimalandi sínu, í Danmörku og í
Þýskalandi, en hann er bæði norskur og
danskur meistari. Ásamt því hefur hann
náð frábærum árangri á stærstu sérsýningu
í Noregi, Norsk Winner, en þar varð hann
bæði annar í unghundaflokki SG2 árið 2017
og annar í vinnuhundaflokki V1 ári seinna.
Hann mætti árið 2017 í unghundaflokk
á Siegerschau í Þýskalandi þar sem hann
varð SG62 og var sýndur þar í glæsilegum
afkvæmahóp með pabba sínum, Duncan
vom Messina, en er það gríðarlegur heiður
í schäfer „heiminum”. Whims er undan
mjög góðum ræktunarhundum sem bæði
hafa sannað sig á sýningum, en pabbi
hans er einnig með hæstu vinnugráðu,
en vinnuhæfileikar eru mjög mikilvægur
eiginleiki í tegundinni. Pabbi hans, Duncan
náði einnig mjög langt á Siegerschau, en
þar varð hann V15 í vinnuhundaflokki.
Whimpy er gríðarlega fallegur hundur og
hefur það sem schäfer hundur á að hafa,
rétta byggingu, mjög mikinn og litfagran
feld og er vel vinklaður í báða enda án
þess þó að vera ýktur á nokkurn hátt. En
það sem sker Whims útúr hópnum og
lætur dómara heillast af honum eru hans
gríðarlega flottu hreyfingar sem grípa augað
algerlega. Hann hefur einhvern sérstakan
X-factor inní hring, þú horfir ekki endilega
á hann heima og segir þessi er að fara að
verða besti hundur sýningar, en um leið og
hann hleypur inn í hring og þá sérstaklega
með ræktanda sínum honum Leif þá horfir
enginn framhjá honum. Fyrir utan það
þá er hann svo ofboðslega geðgóður og
samvinnufús, hann vill allt fyrir mann gera
og það skín af honum inní sýningarhring.
Venjulegur dagur hjá okkur í þjálfun
felst aðallega í mikilli hreyfingu, en daglega
förum við í um klukkutíma göngutúra í
heiðinni. Þar fá hundarnir okkar að rasa út
og hreyfa sig í mismunandi undirlagi, en

það styrkir þá gríðarlega og hjálpar þeim
að viðhalda þeim vöðvamassa sem svona
stórir hundar þurfa að hafa. Whims er þó líka
tekinn reglulega í hlýðni þjálfun, en það er
sjálfsagt það skemmtilegasta sem hann gerir,
en þá fær hann sitt einkatíma. Við tökum
hann einstaka sinnum í sýningarþjálfanir,
en við reynum alltaf að halda því í lágmarki
hjá eldri hundunum til þess að viðhalda
frelsinu sem við viljum hafa í schäfernum
inní hring. Snyrting er í algeru lágmarki í
tegundinni, en hann fékk ekki einu sinni
bað fyrir sýninguna þar sem hann varð BIS.
Whimpy er einstakur hundur og svona

karakterum kynnist maður ekki oft, hann er
alger trúður, geðgóður og vill allt fyrir mann
gera. Það fer ekki má milli mála ef þú ert
í uppáhaldi hjá Whims og ætli gleðin sem
fylgi honum sé ekki hans besti kostur. Það
skiptir ekki máli hvað hann er að gera, er
heima í kúri, í vinnu, viðringi í heiðinni eða
hlaupandi um á sýningu, hann gefur sig allan
í það og spyr svo hvort að hann geti bætt
aðeins við? Við erum vinum okkar í Noregi
mjög þakklátar fyrir lánið á honum og kotið
verður tómlegt án hans eftir að hann fer.
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Abbadís

– krefjandi og heillandi vinnuþjarkur
Þórhildur Bjartmarz er flestum að góðu kunn, ötull hundaeigandi og félagsmaður til fjölda ára. Það má segja að hundar hafi
ávallt verið stór hluti af hennar lífi. Samvera og samvinna með hinum ýmsu einstaklingum af hinum ýmsu hundategundum, bæði
hennar eigin hundar sem og annarra. Hún hefur víðtæka reynslu af margs konar vinnu og þjálfun með hundum og er eigandi
hundaskólans Hundalíf.
Þórhildur hefur náð miklum árangri í þjálfun hundanna sinna og nýverið var tík í hennar eigu heiðruð sem stigahæsti
vinnuhundurinn 2018. Sámi lék forvitni á að vita meira um þessa stórkostlegu tík og árangur hennar.
Höfundur: Guðbjörg Guðmundsdóttir
Myndir: Þórhildur Bjartmarz
Segðu okkur aðeins frá Öbbu. Hvar
fékkst þú hana og hvers vegna varð
hún fyrir valinu?

Abbadís er fædd í janúar 2017 hjá Svani
Guðmundssyni bónda í Dalsmynni í Eyja- og
Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi. Að hún
hafnaði í minni eigu var röð tilviljana. Þá í
febrúarmánuði kom í ljós að white swiss
shepherd tík sem ég átti í Danmörku kæmi
ekki til landsins og óljóst hvenær ég fengi
aðra tík frá sama ræktanda. Ég var orðin
mjög óþolinmóð eftir tveggja ára bið eftir
nýjum vinnuhundi og í kjölfarið ákvað ég
að leita mér að border collie hvolpi og
vildi fá hann strax. HRFÍ ættbókarfærðir
border collie hvolpar voru ekki til á þessum
tímapunkti og ég vildi ekki bíða því ég hafði
undirbúið mig og ætlaði að nota sumarið
til þjálfunar. Ég vissi að Svanur var með got
og að hvolparnir voru að nálgast átta vikna
aldur. Ég hafði samband við Svan sem var
búinn að lofa öllum hvolpunum en nokkrum
dögum síðar hafði hann samband og bauð
mér tíkarhvolp sem var á lausu. Hvort það
var vinkona mín og tengdadóttir Svans, hún
Guðný Linda, sem hafði þessi áhrif fyrir mína
hönd veit ég ekki, en Svanur ræktar og selur
hunda einungis til þeirra sem þjálfa hunda til
smölunar. Sjálfur hefur Svanur náð frábærum
árangri í keppnum hjá Smalahundafélaginu
þar sem hundar hans eru ættbókarfærðir.
Átt þú eða hefur þú átt fleiri hunda sem
þú hefur unnið með og þjálfað? Segðu
okkur aðeins frá því.

Ég hef þjálfað alla hundana mína í hlýðni
og spori. Til að byrja með er gaman að
minnast labrador tíkarinnar Kollí. En með
henni tók ég þátt í sýningarhópi sem fór
um og sýndi vel útfærð hlýðniatriði með
hundum. Það var á þeim tíma sem baráttan
stóð sem hæst um að fá hunda viðurkennda
í Reykjavíkurborg. Við í hópnum vorum full
af eldmóði og vildum sýna hversu hlýðnir
borgarhundar geta verið. Síðar var ég m.a.
með border collie rakkann Spot sem var
gríðarlega skemmtilegt að vinna með í hlýðni
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og spori. Hann var fyrsti hundurinn minn
sem ég þjálfaði með mýkri aðferðum eins
og við notum í dag. Svo ber að minnast á
border terrier tíkina Pippi, Ólu schäfer og
íslenska fjárhundinn Þór þrumugný sem ég
hef náð góðum árangri með í hlýðni og spori.
Það var mikil áskorun að þjálfa Þór sem
vinnuhund því hann er mjög ör, sjálfstæður
og ákveðinn í öllu sem hann gerir og sýndi
það strax sem ungur hvolpur. En ég hef eins
og áður sagði þjálfað alla mína hunda og
finnst það mjög skemmtilegt og mikilvægt.
Segðu okkur aðeins frá því hvernig
hefur gengið að þjálfa Öbbu og hvernig
karakter hún er.

Eins og áður sagði var ég að leita að hundi
til markvissrar þjálfunar þegar ég tók Öbbu
átta vikna gamla í mars mánuði fyrir tveimur
árum. Hún var mjög erfiður hvolpur að
mörgu leyti, mér gekk t.d. mjög illa að gera
hana húshreina sem er eitthvað sem ég
hef aldrei kynnst áður. Eins var hún með
allskyns skrýtna takta sem reyndu mikið á
þolrifin og suma daga, vikur og mánuði, var
ég við það að gefast upp á henni. En hún
hafði það sem mig langaði í, hún var efnileg

í góðan vinnuhund. Ég hef lagt gríðalega
mikla vinnu í Öbbu og það er ótrúlega
skemmtilegt að þjálfa hana. Hún er alltaf
tilbúin til að reyna við þau verkefni sem ég
legg fyrir hana. Abba var ekki orðin tveggja
ára þegar við náðum þeim árangri að vera
komnar með framúrskarandi árangur í Spori
1,2 og 3 og Bronsmerki, Hlýðni I og Hlýðni II.
Er Abba í annarri þjálfun/vinnu en
spori og hlýðni?

Nei, það sem við erum að þjálfa nú þegar er
tímafrek vinna. Við höfum þó aðeins prófað
rallýhlýðni og mig langar einhvern tímann
að fara með Öbbu á smalanámskeið. Svo
er ég með aðra tík, Dís, sem er á svipuðum
aldri og Abba, sem ég þjálfa líka mikið.
En ég hreyfi hundana mína líka mikið og
þeir eru í mjög góðu líkamlegu formi.
Hvernig hefur þér gengið að komast að
því hvað er í boði hjá HRFÍ fyrir hunda
sem ekki eru ættbókarfærðir hjá
félaginu?

Ég vissi vel þegar ég fékk Öbbu hvar ég stæði
með hana innan HRFÍ. Ég get ekki tekið
þátt í hundasýningum en hef möguleika á
að taka þátt í annarri starfsemi félagsins

t.d. vinnuhundadeildar og get tekið þátt
í vinnuhundaprófum sem mér finnst
skemmtilegt sport. Abba er sporameistari
HRFÍ þrátt fyrir að vera ekki ættbókarfærð
hjá félaginu og ég get líka sótt um
samsvarandi titla í hlýðni og ættbókarfærðir
hundar fá þegar þeir uppfylla ákveðin
skilyrði um árangur í vinnuprófum.
Abba var heiðruð sem stigahæsti hundur
í hlýðni og spori 2018 hjá vinnuhundadeild
Hundaræktarfélags Íslands. Þetta hefur

komið mörgum á óvart og segir Þórhildur
að hún hafi fengið margar spurningar
um hvort óættbókarfærður hundur geti
tekið þátt í starfi HRFÍ. Það er staðreynd
og ég fæ ekkert aðrar móttökur hjá
prófstjórum eða dómurum hvort sem
ég mæti í vinnupróf með Öbbudís eða
Fjalladís sem er með HRFÍ ættbók.
Abba er krefjandi hundur en líka svo
heillandi á marga vegu. Með einstökum
hætti tekst henni vel að halda athyglinni á

sér hér á heimilinu bæði hjá fjölskyldunni
og hinum hundunum. Smá saman hefur
dregið úr þeim skrýtnu töktum sem ég
minnist á sem voru m.a. yfirþyrmandi
árátta í að veiða flugur og regndropa.
Sámur þakkar Þórhildi hjartanlega
fyrir að gefa sér tíma og veita lesendum
blaðsins innsýn inn í líf sitt með
viljuga vinnuhundinum sínum.

Stigahæsti hundur ársins á sýningum
MBISA RW-18 CIB* ISCh ISJCh NORDCh NLM RW-16-17-18 Pom4you Greatest Lover Of All Time ,,Don”
Don er ræktaður og í eigu Sigurlaugar Sverrisdóttur og er kenndur við ræktunina Pom4you.
Sýnandi Dons er Damian Davíð. Don fæddist 30.ágúst 2015 og verður 4 ára á árinu. Hann er fæddur og uppalinn á Álftanesi.
Umsjón: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Texti og mynd: Sigurlaug Sverrisdóttir

Gaman er að segja frá því að mamma
hans er einnig ræktuð hér heima af Veru
K. Stefánsdóttur og heitir hún í ættbók
Perfect Pom4you og er aldeilis búin að
sanna sig að vera fullkomin fyrir mína
ræktun. Pabbi hans er meðræktaður með
mjög virtum ræktanda í Bandaríkjunum
og ber ættbókarnafnið RUS BLR Pom4you
CR Simply Unforgettable og er faðir hans
stigahæsti pomeranian í USA 2011 og 2012.
Tveir rakkar voru í gotinu, Don og bróðir
hans Hugo, og báðir mjög lofandi. Það
fór hinsvegar ekkert á milli mála að Don
yrði mjög sérstakur strákur, nánast ,,ást
við fyrstu sýn”. Þegar Don var nokkurra
daga gamall var ég strax mjög heilluð af
höfðinu hans og hvað hann samsvaraði
sér vel og um 10 vikna aldur fór ekkert á
milli mála en að halda honum eftir. Hann
var með svo mikla útgeislun, yndislegan
karakter og brosið hans bræddi mig
gjörsamlega. Á þessum tímapunkti
kom hugmyndin að nafninu hans, ég
hreinlega sá ekki sólina fyrir honum.
Það tók hinsvegar smá tíma fyrir hann
að venjast sýningarhringnum, honum
fannst þessar blessuðu sýningar ekki alveg
vera sín hilla í lífinu til að byrja með, var
meira til í að vera bara heima að leika.
En eftir nokkrar þjálfun með góðum
leiðbeinendum og þjálfun sýnanda hans
vann hann, ekki nema rétt um eins árs í
fyrsta skipti tegundahóp 5 og endaði sem
annar besti hundur sýningar. Hann hefur frá
þeim tíma fengið 7 sinnum sæti í úrslitum
um besta hund sýningar og þrisvar orðið
besti hundur sýningar allt sama árið 2018.
Don hefur alltaf verið sýndur af Damian
og þeir eiga stórkostlegt samband saman,
Don horfir á hann sem stóra bróður sinn.
Don á sex afkvæmi úr tveimur
mismunandi gotum. Tvö þeirra búa
erlendis og eru að koma virkilega vel út.

Fyrstu afkvæmin hans eru þrjár systur sem
verða tveggja ára í sumar og hefur þeim
öllum gengið vel. Allar ungliðameistarar í
þremur mismunandi löndum. Ég hélt svo
eftir stelpu úr seinna gotinu hans sem ég
sýndi í fyrsta sinn á nóvember sýningunni
sl. og vann hún besta ungliða sýningar
og bind ég miklar vonir við hana. Það er
óhætt að segja að hann lofar mjög góðu
sem undaneldishundur og er ég með mörg
spennandi framtíðarplön fyrir hann.
Að sjálfsögðu er enginn hundur
fullkominn en Don kemst mjög nálægt því,
hann hefur allt sem ég leita að í pomeranian
og hefur verið ógsigrandi pomeranian sl. 3
ár og erum við að byrja á því fjórða. Hann
er með sterkan og kraftmikinn líkama svona
miðað við stærð, rétt um 2 kg, falleg týpa
og með ómótstæðilega fallegt andlit en
fyrst og fremst yndislega skapgóður. Hann
á það til að vera mjög stríðinn og finnst
fátt skemmtilegra en eltingarleikir en er
sennilega einn mesti nautnaseggur sem
ég hef eignast. Hann elskar að fara í bað

og dekur svo það er auðvelt að halda við
feldinum. Ég nota eingöngu hágæða vörur
í feldinn hans. Fyrir sýningar eru reglulegri
böð og svo klippi ég hann nokkrum dögum
fyrir hverja sýningu en leyfi feldinum að
vaxa á milli sýninga, Við búum í sveit svo
hann fær töluverða hreyfingu daglega en
ég breyti um umhverfi og fer með hann
reglulega í lausagöngur eða hlaup og reyni
að passa upp á að allar hreyfingar eða
æfingar séu skemmtilegar og fjölbreyttar
fyrir hann og að hann njóti sín.
Don hefur án efa algjörlega breytt
mínu lífi sem ræktandi, hann er
draumahundurinn sem ég hélt að ég myndi
aldrei eignast, hvað þá rækta og er ég
ótrúlega þakklát og stolt af þessum litla
prinsi. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka
öllum þessum frábæru dómurum sem sáu
gæðin í honum, eiginmanninum mínum
fyrir ómetanlegan stuðning og síðast en
ekki síst risa þakklæti til sýnanda hans.
Sámur óskar Sigurlaugu, Don & Damian
til hamingju með glæsilegan árangur!
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Stigahæsti hundur veiðiprófa í tegundahópi 7
C.I.B. ISCh RW 17-18 Veiðimela Jökull
Eigandi: Friðrik G. Friðriksson. Ræktandi: Pétur Alan Guðmundsson – Veiðimelaræktun
sækipróf, þegar hann var árs gamall. Síðan
höfum við reynt að taka þátt í sem flestum
prófum sem boðið hefur verið uppá.
Nú hefur hundinum gengið afar vel á
veiðiprófum, segðu okkur frá því helsta
sem hann hefur afrekað.

Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Friðrik G. Friðriksson
Segðu okkur aðeins frá Jökli og
hvernig hann kom inn í þitt líf.

Jökull er fæddur 22.maí árið 2014. Hann
kom inn í líf mitt þegar hann var hvolpur
og er jafnframt fyrsti vorsteh hundurinn
minn. Hann var mjög ljúfur og kelinn
hvolpur sem heillaði alla á heimilinu. Hann
óx og dafnaði vel, er tryggur og hlýðinn
en fullur orku og þarf mikla hreyfingu.
Við fórum hægt í veiðiþjálfun til að byrja
með þar sem ég þurfti að læra margt
varðandi þjálfun þessarar tegundar. Við
fórum í fyrstu prófin, bæði heiðarpróf og

Honum hefur gengið heilt yfir vel á
prófum og hefur hlotið fjölda 1. einkunna í
unghunda og opnum flokki á heiðaprófum,
auk þess sem hann hefur tvisvar hlotið 1.
sæti í keppnisflokki, ásamt því að hafa fengið
önnur sæti og margsinnis verið valinn besti
hundur prófs. Þar að auki hefur Jökull náð
frábærum árangri á sækiprófum þar af fimm
sinnum 1. einkunn í opnum flokki. Árið 2017
var hann stigahæsti vorstehhundur í opnum
flokki og samanlagt hjá Vorstehdeild. Á
árinu 2018 toppaði hann sjálfan sig og varð
stigahæsti vorstehhundur í opnum flokki,
keppnisflokki og samanlagt hjá deildinni.
Auk þess var hann stigahæsti fuglahundur í
tegundahópi 7 fyrir árið 2018. Jökull hefur
einnig staðið sig vel á ræktunarsýningum
HRFÍ. Hann hefur margsinnis verið besti
rakki og besti hundur tegundar og er
íslenskur og alþjóðlegur meistari. Auk þess
hefur hann tvisvar fengið Reykjavík Winner
titilinn, þ.e. 2017 og 2018. Hann er kominn
með tvö stig til Norðurlandameistara.

Hvað er það sem fyllir hjarta þitt stolti
og kærleik þegar þú lítur yfir feril
hundsins og líf hans?

Ég er mjög stoltur eigandi Jökuls, stoltur
yfir öllum þeim árangri sem hann hefur
náð á sýningum og veiðiprófum. Það er
gaman að vera með hund frá góðri ræktun,
sem hægt er að nota í það sem þeir voru
ræktaðir til að gera, að finna og sækja bráð.
Ekki skemmir fyrir að hann hefur einnig
reynst góður sýningarhundur. Það má segja
að hann sé alhliðahundur sem fellur vel
að ræktunarmarkmiðum tegundarinnar.
Hver er aðkoma þín að sportinu og hvað
finnst þér mikilvægast?

Ég hef verið viðloðandi veiðimennsku frá
barnsaldri. Með tilkomu Jökuls þá hef ég
eignast frábæran veiðifélaga sem fer með
mér í allar göngu- og veiðiferðir. Hann
er harðduglegur, tryggur og vill allt fyrir
mig gera. Aðkoma mín að sportinu innan
HRFÍ felst aðallega í að taka virkan þátt
í sæki- og heiðaprófum sem eru í boði
hjá öllum deildum innan tegundahóps 7.
Mér finnst mikilvægt sem eigandi hunds í
tegundahópi 7 að taka þátt í þeim prófum
sem deildirnar hafa upp á að bjóða og
sýna þannig stuðning og þakklæti fyrir
allt það utanumhald sem það krefst.
Sámur óskar þeim félögum enn og
aftur til hamingju með árangurinn!

Stigahæsti hundur á veiðiprófum sækjandi hunda
ISFtCH Kolkuós Oxana Birta
Stigahæsti hundur á veiðiprófum sækjandi hunda 2018 er Kolkuós Oxana Birta. Eigandi hennar er Vilhelm Jónsson og býr á
Akranesi. Ræktendur Birtu eru þau Sigurmon Marvin Hreinsson og Þuríður Elín Geirsdóttir á Akranesi.
Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: Vilhelm Jónsson
Segðu okkur aðeins frá henni Birtu.

Við fengum Birtu afhenta í apríl árið
2013, þá var hún 8 vikna gömul. Hún var
mjög fjörug og orkumikil sem hvolpur.
Er eitthvað sérstakt sem þú vilt segja
okkur frá úr lífi hundsins?

Fyrsta veiðiprófið sem við fórum í var í
ágúst 2014. Þá var hún 18 mánaða gömul.
Við fengum 0 á prófinu og var hún valin
besti hundur í byrjendaflokki. Daginn eftir
fengum við 1.einkunn og var hún valin besti
hundur í flokki. Birta hefur mikinn vinnuvilja,
hún er mjúk og auðvelt er að stýra henni.
Hvað er það sem fyllir hjarta þitt stolti
og kærleik þegar þú lítur yfir feril
hundsins og líf hans?

Birta er frábær veiðihundur og góður félagi.
Við höfum lært mikið á þesum tíma. Hún
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er vinnusöm og einbeitt í allri vinnu og
sérstaklega brosmild. Stefnan var sett á
að gera hana að íslenskum veiðimeistara,
þeim titli náðum við 4.september 2018.
Hver er aðkoma þín að sportinu og hvað
finnst þér mikilvægast?

Ég kynntist sportinu fyrst í gegnum
Sigurmon, ég fór á námskeið hjá honum
og fékk kennslu í þjálfun. Við Birta nutum
góðs af kynnum okkar af Sigurmoni þar sem
við höfum æft mikið saman og ég lært af
honum. Í retriever deildinni hef ég kynnst
góðu fólki og er þetta frábær félagsskapur.
Sameiginlegt áhugamál og nægt efni til að
spjalla um og fræðast og læra hvert af öðru.
Sámur óskar þeim Vilhelm og Birtu innilega
til hamingju með glæsilegan árangur!

lætur ekki bjóða sér allt. Hún tekur hlutverki
sínu sem stóra systir mjög alvarlega og
passar að Tesla fái ekki meiri athygli en hún
sjálf. Hún er alltaf tilbúin í vinnu hvenær
sem er og er dugleg að bjóða nýja hegðun
og er fljót að tileinka sér nýja hluti.
Ykkur hefur gengið frábærlega vel í
hundafiminni, segðu okkur aðeins frá
því.

Síðan við fundum okkur í hundafiminni
hefur ástríða okkar beggja á íþróttinni hér
heima og erlendis vaxið. Tara byrjaði frekar
seint í hundafimi en það var ekki fyrr en
í febrúar 2015. Síðan þá hefur hún unnið
sig upp um flokk á hverju móti. Í hundafimi
eru þrír erfiðleikaflokkar, bæði í hundafimi
(agility) og hoppi (jumpers). Hún er búin
að vinna sig upp í erfiðasta flokkinn. Þrátt
fyrir að hafa byrjað ferilinn sem öldungur
er Tara búin með AG I, AG II, JU I, JUII og
bronsmerki íþróttadeildar. Þannig að við
hættum á toppnum vegna aldurs hjá Töru.
Er hún í einhverri annarri þjálfun eða
vinnu?

Stigahæsti hundur íþróttadeildar 2018
Á aðalfundi íþróttadeildar í febrúar síðastliðnum voru viðurkenningar veittar fyrir
stigahæstu hundana í deildinni árið 2018. Stigahæsti hundur samanlagt árið 2018 er
silky terrier tíkin Tara Dúlla og er eigandi hennar Maríanna Magnúsdóttir.
Texti: Guðbjörg Guðmundsdóttir
Myndir: Maríanna Magnúsdóttir
Segðu okkur aðeins frá Töru og
hvernig þú kynntist henni.

Ég fékk Töru í Hveragerði og hún flutti til
okkar 9 vikna gömul. Í ættbók heitir hún
Stjörnugeisla Princess Tara en er alltaf
kölluð Tara Dúlla í okkar daglega lífi.
Ég var búin að leita lengi að hundi. Ég
hafði verið með hundabakteríu frá því
ég var barn en hafði aldrei fengið leyfi
til að koma með hund á heimilið. Eftir
mikið suð og rannsóknarvinnu fékk ég
leyfi fyrir silky terrier. Þeir fara ekki úr
hárum og valda minna ofnæmi, þannig
sannfærðust aðrir heimilismeðlimir. Ég
vildi kröftugan hund sem gæti verið með
mér í allskonar vinnu og sporti og því
hentaði silky terrier mínum lífsstíl vel.
Áttu eða hefur þú átt fleiri hunda sem
þú hefur unnið með eða þjálfað?

Ég flutti inn aðra silky terrier tík frá
Finnlandi fyrir um ári síðan. Ég leitaði
vel og lengi að ræktun sem samræmdist
mínum hugmyndum og ég beið eftir rétta
gotinu. Ferlið tók tæp 10 ár. Þá kom hún
Tesla mín til mín sem verður spennandi
að fylgjast með í framtíðinni. Hún er
eins árs síðan í september og því er ekki
komin mikil reynsla á hana. Hún hefur
þó staðið sig vel í hvolpaskóla og fékk 10

í einkunn á lokaprófinu. Tesla er mjög
drífandi, áhugasöm og heldur mér vel
við efnið. Stefnan er tekin á hlýðni, spor,
hundafimi og rauða krossinn með hana.
Segðu okkur aðeins frá því hvernig
hefur gengið að þjálfa Töru Dúllu og
hvernig karakter er hún?

Tara hefur látið hafa fyrir sér enda er hún
sannur terrier. Ef hún sér ekki tilgang í
því sem ég bið hana að gera þá nennir
hún því ekki. Ég valdi mér kannski ekki
auðveldustu tegundina í þjálfun eða sem
fyrsta hund, en það held ég að hafi ýtt
undir minn áhuga á öllu tengdu þjálfun.
Tara mín krafðist meira af mér sem
hundeiganda heldur en gengur og gerist
þannig við tókum öll þau námskeið sem
við komumst yfir á þeim tíma og kepptum
í æfingaprófum í hlýðni og bronsprófi.
Hún hefur endalausa orku og er alltaf
tilbúin að læra eitthvað nýtt sem hefur
haldið mér á tánum til að finna nýtt og
auka við mig þekkingu í þjálfun til að hafa í
við hana. Tara hefur ekki farið auðveldustu
leiðina að hlutunum og því hefur það reynt á
mig að finna aðrar aðferðir til að þjálfa hana.
Síðan kom þetta þegar við lærðum inn á hvor
aðra og er hún eins og hugur minn í dag.
Tara er einstaklega ljúf, góð og frekar
opin karakter en þar sem hún er komin á
12 aldursárið þá er hún hefðardama og

Tara hefur tekið þó nokkur námskeið
og keppt í öðrum íþróttum. Hún kláraði
hlýðni 1 námskeið og hefur tekið þátt
í æfingarprófum í hlýðni og bronsprófi
með ágætis árangri. Við höfum ekki getað
komist mikið lengra í hlýðni þar sem Tara
harðneitar að halda á dummy eins og þarf.
Einnig hefur hún verið þjálfuð í spori og
er mjög efnileg þar en höfum einfaldlega
ekki haft nægan tíma til að undirbúa okkur
fyrir próf í því. Við æfum líka nosework og
keppum í því af og til. Síðan er Tara einnig
Rauða kross heimsóknarvinur á eftirlaunum.
Hvernig hefur þér gengið að komast að
því hvað er í boði hjá HRFí fyrir hunda
sem ekki eru ættbókarfærðir hjá
félaginu?

Ég hef komist ágætlega að því þar sem ég
hef ávallt verið með vini og æfingafélaga
sem eru virkir í félaginu. Það sem stakk mig
mest var að þegar ég mætti í bronspróf
með Töru var skrifað blendingur á skírteinið
sem ég fékk og það fannst mér ekki rétt þar
sem hún er hreinræktaður silky terrier þó
hún sé ekki ættbókarfærð innan HRFÍ. Það
fældi mig á sínum tíma frá hlýðnisportinu.
Hvernig finnst þér félagið standa sig
gagnvart þeim sem eiga hunda sem ekki
eru ættbókarfærðir en hafa áhuga á að
taka þátt í starfi félagsins?

Félagið stendur sig ágætlega en það mætti
vera meira í boði fyrir það fólk. Fá eitthvað
fyrir að vera félagsmenn annað en að
það sé skylda til þess að skrá í keppnir.
Hvað má félagið bæta að þínu mati?

Það þarf að gera félagið opnara fyrir alla
hundeigendur þrátt fyrir ættbækur.
Sámur þakkar Maríönnu kærlega
fyrir spjallið og óskar henni
velfarnaðar í sínum verkefnum með
silky terrier hundunum sínum.
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Stigahæstu ungu sýnendur ársins 2018

Texti og myndir: Hafdís Jóna Þórarinsdóttir

Yngri flokkur
Árið 2018 varð Freyja Guðmundsdóttir stigahæsti ungi sýnandi í yngri flokki.
Hún bar sigur úr býtum tvisvar á árinu og hafnaði tvisvar í öðru sæti sem
er frábær árangur. Á árinu sýndi hún íslenskan fjárhund og tíbetan spaníel.
Freyja lauk þar með ferli sínum í yngri flokki og er nú komin upp í eldri flokk.
Freyja hefur verið umvafin hundum frá ungum aldri en amma hennar
og afi eru farsælir ræktendur af tíbetan spaníel, einnig er frænka hennar
þekktur sýnandi og hefur Freyja því góðar fyrirmyndir í kringum sig. Við óskum
Freyju innilega til hamingju og óskum henni góðs gengis í framtíðinni.

Eldri flokkur
Vaka Víðisdóttir var stigahæsti sýnandi ársins, annað árið í röð. Hún
sigraði tvær sýningar, hafnaði einu sinni í öðru sæti og einu sinni í
þriðja sæti. Á árinu sýndi hún siberian husky, ástralskan fjárhund og
afghan hound. Vaka var fulltrúi Íslands á Crufts og var í landsliði Íslands
sem keppti á Nordic Winner í Noregi síðastliðinn nóvember. Vaka lauk
flottum ferli sem ungur sýnandi á Crufts í Birmingham í mars.
Vaka hefur einnig alist upp með hundum og hóf ferill sinn sem ungur
sýnandi þegar hún var tólf ára gömul og hefur staðið sig virkilega vel í
ungum sýnendum. Við óskum Vöku innilega til hamingju með flottan ferill
og óskum henni góðs gengis í því sem hún tekur sér fyrir hendur.

Afrekshundur ársins
Leynigarðs Glaumur
Afrekshundur ársins 2018 er Leynigarðs Glaumur, í eigu Ásdísar
Gunnarsdóttur og Garðars Arons Guðbrandssonar.
Fjóla Röfn Garðarsdóttir er 4 ára og sú eina á Íslandi greind
með Wiederman-Steiner heilkenni. Heilkennið er sjaldgæft
og veldur ýmiskonar seinkun á þroska. Örðugleikar við að
matast eru algengir og mataðist Fjóla lengi í gegnum hnapp á
maganum. Hún er með lága vöðvaspennu sem gerir margar
athafnir daglegs lífs erfiðari. Leynigarðs Glaumur sem er
labrador retriever varð hluti af fjölskyldu Fjólu fyrir rúmum 2
árum og hefur vinátta þeirra farið fram úr björtustu vonum.
Þegar Fjóla var að æfast í að taka sín fyrstu skref hafði hún hvata
til að ganga lengri vegalengdir til að fara til Glaums. Málþroski
Fjólu er seinn og var hún fljót að læra táknið sem Glaumur á
og notar það mikið. Fjóla og Glaumur eiga vináttu sem er hafin
yfir orð, saman fremja þau ýmis prakkarastrik og veit Fjóla fátt
skemmtilegra en að gantast í Glaumi. Fyrir barn með fötlun á borð
við Fjólu eru samskipti við önnur börn oft erfið og því er gífurlegt
lán að Fjóla eigi vin sem hún getur leikið við á sínum forsendum.
Þegar Fjóla er slöpp eða lasin kúrir Glaumur hjá henni og gætir
hennar. Glaumur sem er ungur og orkumikill hundur sýnir mikla
natni og er gætnari í kringum Fjólu. Glaumur hefur fært allri
fjölskyldunni gleði og hefur vinátta hans við Fjólu farið fram úr
björtustu vonum allra og heldur áfram að þróast og blómstra.
Og nýlega fengu þau félagar Fjóla og Glaumur nýtt hlutverk
sem stóru systkin þegar lítill drengur bættist við fjölskylduna.
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Stigahæsti ræktandi HRFÍ 2018
Stigahæsti ræktandi ársins 2018 er María Björg Tamimi sem ræktar dverg schnauzer undir ræktunarnafninu Svartwalds.
Er einhver hundur eða hundar úr þinni ræktun sem þér
finnst bera af öðrum?

Það mætti segja að ISCh Svartwalds Germania sé sá hundur sem
hefur gert hvað mest fyrir mína ræktun. Úr tveimur gotum gaf
hún mér nokkra meistara, margir hundar undan henni hafa komist
langt á sýningum, m.a. stigahæsti svarti hundur og tík deildarinnar,
þeir hafa lent í sæti í tegundahóp og tík undan henni varð BIS2 á
sérsýningu. Flest allir sem hafa verið sýndir undan henni hafa eitt
stig eða fleiri, í mikilli samkeppni, tegundin er frekar stór á Íslandi.
Hvaða atvik eða augnablik standa helst upp úr? Áttu
einhverja skemmtilega sögu sem þú vilt deila með lesendum?

Skemmtilegasta stund mín á sýningu er þegar að hundur
sem ég átti, Galdur, varð besti hundur sýningar. Ég man
eftir því að nokkrum árum áður sat ég í stúkunni horfandi
á BIS úrslit og sagði: Þetta verður tegundin okkar að afreka.
Ég varð mjög stolt fyrir hönd tegundarinnar þegar Galdur
varð BIS og ekki síður stolt af því að hafa ræktað hann.

Texti: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Myndir: María Björg Tamimi

Hvernig þjálfar þú hundana þína til að halda þeim í formi?

Hver er bakgrunnur þinn og hversu lengi hefur þú stundað
hundaræktun?

Fyrsti dvergurinn minn hét Merkurlautar Bashimu, eða Berlín, eins
og hún var kölluð. Ég skoðaði fyrsta got Merkurlautar ræktunar
haustið 2004 og varð gjörsamlega heilluð af tegundinni og foreldrum
Berlínar. Berlín fæddist ári síðar eða haustið 2005. Eftir kynni mín af
tegundinni var ekki aftur snúið. Berlín var með þeim skemmtilegustu
hundum sem ég hef kynnst, hún var opin, skemmtileg, hugrökk,
þrjósk, þjófótt og heillandi karakter með sína whisky rödd. Ég er
mjög heppin að hafa kynnst tegundinni hér heima svona snemma
og hef séð hana dafna í gegnum árin. Ræktunarnafnið Svartwalds
fékk ég samþykkt 2007 og fyrsta gotið fæddist árið 2008.
Af hverju heillast þú af þinni tegund og á hvað leggur þú
mesta áherslu?

Tegundin hefur ákveðinn karakter sem við sem ræktendur þurfum
að halda í. Ég legg mikla áherslu á skapgerð, heilbrigði og byggingu.
Hvað hefur þú ræktað marga íslenska og alþjóðlega
meistara?

Ég hef ræktað 12 íslenska meistara og 3 alþjóðlega meistara.

Hundarnir mínir fara reglulega í lausahlaup og göngutúra, og
þess á milli erum við með stóran garð sem þeir nýta vel.
Stundar þú einhverja vinnu með hundana þína?

Ekki sem slíka, eina vinnan sem hundarnir mínir stunda þessa
dagana er að koma með mér í vinnuna. Það er mikið að gera í
vinnunni hjá mér og ég er heppin að geta tekið tíkurnar mínar með
þá daga sem ég er að hundasnyrtast. Þær vinna aðallega við það að
láta mig vita þegar einhver kemur, eða þegar það heyrist eitthvað
hljóð úti. Þær standa sig vel, það fer enginn framhjá þeim óséður.
Hvernig sérðu framtíð ræktunar þinnar fyrir þér ?

Ræktunin er mér afar hugleikin. Ég held áfram að flytja inn hunda,
fara á sýningar erlendis, fylgjast með minni tegund og þróun
hennar hvað varðar heilbrigði og fræðast eins og ég get. Það er
bara bjart framundan og margt spennandi í pípunum. Ég er afar
þakklát öllu því fólki og vinum, hvolpakaupendum og þeim sem
eru með mér í þessu, án þeirra væri ég ekki þar sem ég er í dag.
Sámur óskar Maríu hjartanlega til hamingju með
glæstan árangur og óskar henni velfarnaðar!

Þjónustuhundur ársins
Morris er 13 ára virðulegur öldungur sem starfað hefur sem
björgunarhundur allt sitt líf en er nú kominn á eftirlaun. Morris
vann stanslaust allan ársins hring alla daga ársins tilbúinn í útkall
og á 6 ára tímabili sinnti hann með eiganda sínum Jóhönnu
Þorbjörgu Magnúsdóttur nánast öllum leitarbeiðnum sem bárust.
Hann hefur líka kennt börnum að umgangast hunda, aðstoðað við
lestrarkennslu og unnið með eiganda sínum sleitulaust í öll þessi ár.
Jóhanna kallar hann Mó og er hann algjörlega einstakur höfðingi.
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Nýir meistarar
C .I. B . – a l þ j ó ð l e g u r m e i s t a r i

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

Cavalier king charles spaniel
C.I.B.ISCh RW-16-NLM Drauma Glódís
Eigandi og ræktandi: Ingibjörg E.Halldórsdóttir

Pudelpointer
C.I.E. ISShCh RW-17-18 NLM Sika ze Strazistských lesu
Eigandi: Atli Ómarsson
Ræktandi: Jiri Hrbek

Cavalier King Charles spaniel
C.I.B. ISCh ISJCh RW-16 Magic Charm´s Artic
Eigandi: María Tómasdóttir
Ræktandi: Unni Lima Olsen

Enskur cocker spaniel
C.I.E. C.I.B. ISShCh RW 15-17-18 Leirdals Sóley
Eigandi og ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir

Russian Toy síðhærður
ISCh Maritalia Amazing Star Orion
Eigandi: Larisa Viktorsdóttir
Ræktandi: Natalia Jakobsen

Russian Toy síðhærður
ISCh Vlast’ Ognia Shato De Nuar
Eigandi: Larisa Viktorsdóttir
Ræktandi: Julia Shestakova

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

Afghan hound
C.I.B. ISCh RW-13 Glitnir Heiður
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Valgerður Júlíusdóttir

Schäfer snögghærður
C.I.B. ISCh RW-14 Gjósku Mylla
Eigandi: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir
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Finnish lapphund
ISCh Petäjämaan Viksu
Eigandi: Pirjo Kivijärvi
Ræktandi: Petäjäjärvi Outi
Papillon
ISCh Hálsakots Abracadabra
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir
Eigandi: Helga Gísladóttir

Finnish lapphund
ISCh Snofyre Iconic Dancer
Eigandi: Lára Wiley
Ræktandi: Ms.C. Fitzgerald
Shetland sheepdog
ISCh Undralands Force Majeure
Ræktandi: Lilja Halldórsdóttir/Herdís Hallmarsdóttir
Eigandi: Herdís G.Tómasdóttir

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

Snögghærður chihuahua
ISCh Small is Beautiful’s Bless The Lord
Eigandi: Guðbjörg Jensdóttir
Ræktandi: Gabriella og Samuel Carlid

Snögghærður chihuahua
ISCh Small Is Beautiful’s Wizard of Oz
Ræktandi: Samuel and Gabriella Carlid
Eigendur: Rósa Traustadóttir og Kristín Þórmundsdóttir

Cavalier king charles spaniel
ISCh Hrísnes Selma
Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir
Eigandi: Anna Þ. Bachmann

Samoyed
ISShCH RW-18 Let Me Steal Your Heart De Sanna Gourska
Eigandi: Agnes Klara Ben Jónsdóttir
Ræktandi: Nadège Dubois

Schäfer síðhærður
ISShCh ISJCh Gjósku Úlfur
Eigandi: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Enskur cocker spaniel
ISJCh ISShCh Leirdals Margrét Lára
Eigandi og ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir

Silky terrier
ISJCh Pet Pursuit Hall Of Fame
Eigandi: Maríanna Magnúsdóttir
Ræktandi: Jenna Timonen

Russian toy
ISJCh Great Icelandic Toy Abigail
Eigandi og ræktandi: Erna Óladóttir

Nordic show champion

Little lion dog

C.I.B. ISCh ISJCh RW-16 RW-18 NLM Jadechar Divine Ice Maiden

Eigandi: Erla Sigurkarlsdóttir
Ræktandi: Mrs M. & Miss J. Pascoe.

ISJ C h – í s l e n s k u r u n g l i ð a m e i s t a r i
RW-18 Reykavík winner

Schäfer snögghærður
ISCh N.UCH DKCH Welincha’s Whimpy
Eigandi: Rúna Helgadóttir
Ræktandi: Leif & Ragnhild Belgen
Íslenskur fjárhundur
ISJCh Laufeyjar Sigurskúfur
Eigandi og ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir

Little lion dog

C.I.B. ISCh ISJCh RW-16 RW-18 NLM Jadechar Divine Ice Maiden

Eigandi: Erla Sigurkarlsdóttir
ræktandi: Mrs. M. & Miss J. Pascoe.
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Notaou skynsemina

Pedigree fyrir hundinn t,inn!

Bjorn og Lara f HeimsendarcEktun hafa f aratugi helgao sig
rcEktun og pjalfun hunda. Pau hafa f gegnum arin nao
frabcErum arangri og meoal annars gefio af ser tugi
alpj6olegra og fslenskra meistara.
Undanfarin 15 ar hafa pau eingongu f6orao sfna hunda a
Pedigree hundaf6ori

011 naering sem
h undurinn t,lnn
�•rfnast :

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

Heilbrigll hull og
glansandl feldur:

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

Styrklr natturulegar

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

Sterkartenn urog
heilbrigt tannhold:

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

Pedigree hvetur alla hundaeigendur til all virOa log og reglur um hundahald.
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� Eng inn viab�ttur sykur

� �r6a0 af dyrala,knum
� Engin tilbuin bragOefni

