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FYRIR STÓRA
SEM SMÁA

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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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.

eFnisyFirlit

Frá ritstjóra
Þá er 50 ára afmælisár HRFÍ senn á enda og af 
nógu er að taka þegar litið er yfir viðburði ársins. 
Við héldum upp á afmælið með glæsibrag. 
Tvöföld afmælissýning á Víðistaðatúni með skini 
og skúrum var stórglæsileg í alla staði og mikil 
ánægja með sýninguna. Við minntum á okkur 
með Laugavegsgöngunni í byrjun september og 
skemmtum okkur svo konunglega á galakvöldi það 
sama kvöld. Þakka ber öllu því atorkusama fólki 

sem kemur að skipulagningu og framkvæmd slíkra viðburða, það er með ólíkindum hvað 
við eigum margt duglegt fólk í félaginu okkar. Það er mjög gefandi að gefa af sér til starfs 
innan félagsins, og vissulega værum við ekki stödd þar sem við erum í dag án þessara 
öflugu félagsmanna. Vil ég hvetja þá sem langar til að prófa sig áfram innan félagsins að 
taka af skarið og bjóða sig fram til starfa og aðstoða hvar sem það telur aðstoðar þörf. 
Það er nú bara þannig að við vitum öll að margt smátt gerir eitt stórt og við þurfum að 
standa saman og taka höndum saman til að halda félaginu okkar gangandi með sóma. 
Hátíð ljóss og friðar er framundan, fjölskyldur sameinast og eiga góðar stundir. 
Okkar bestu vinir þurfa áfram á okkur að halda og við þurfum á þeim að 
halda. Munum eftir að gera ráðstafanir hvað varðar öryggi og líðan hundanna 
okkar í kringum jól og áramót, þeir eru misjafnir og allir þurfa sitt. 
Blaðið er fullt af efni og von okkar er sú að allir finni eitthvað við sitt hæfi. 
Starfsemi innan félagsins er viðamikil og erfitt að koma öllu fyrir í einu blaði, en 
við stiklum á stóru. Nokkrir fastir liðir eru á sínum stað og einhverjir nýir. 
Þetta er í síðasta sinn sem dómaraviðtölin birtast í heild sinni í blaðinu en á nýju ári 
ætlum við að færa okkur yfir í tæknina og birta viðtölin á netinu fljótlega eftir hverja 
sýningu. Við slíkar breytingar biðjum við ykkur um að vera með opinn huga og taka 
tillit til þess að við erum að prófa okkur áfram. Við vonum að ræktendur og eigendur 
þeirra hunda sem taka þátt í sýningum félagsins verði ánægðir að lesa viðtölin fyrr 
en verið hefur og geta þá nýtt sér ummæli dómara. Við munum að sjálfsögðu vera 
með styttri umfjallanir um sýningarnar í blöðunum áfram, bara með öðru sniði. 
Ritstjóri og ritnefnd Sáms þakkar kærlega öllum þeim sem hafa á einn eða annan hátt 
komið að útgáfu blaðsins. Það er virkilega gaman að vinna að blaðinu, fólk elskar Sáminn 
sinn og er alltaf tilbúið að aðstoða okkur þegar við höfum þurft aðstoðar við varðandi efni 
blaðsins. Allar tillögur og ábendingar eru velkomnar í gegnum netfangið samur@hrfi.is. 
Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegrar hátíðar og óska að þið 
eigið yndislegar samverustundir með ykkar fjölskyldu og vinum og 
að sjálfsögðu hundunum ykkar stórum sem smáum. 

Með kærri jólakveðju;
Svava Björk Ásgeirsdóttir, ritstjóri. 

Forsíða: 
isW-17 C.i.e norDiCCh isshCh nlm rW-14-15-16-17-18-19  

red hot Chili v. tum-tums vriendjes „Chili“ og isjCh black majesty 
intuition ,,maybe”

eigandi: karen ösp guðbjartsdóttir 
ljósmyndari: mak dodan 
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höFUndUr og eigandi ljósmynda: 
silja Unnarsdóttir, dýralæknir

Tíminn þegar tík er komin að goti er líklega 
mest stressandi tími í hundalífi hvers 
ræktanda. Ég stóð sjálfa mig að því að 
efast um alla eigin þekkingu þegar kom 
að fyrsta gotinu undan uppáhalds tíkinni 
minni. Tíkin hafði áður eignast hvolpa hjá 
ræktanda sínum erlendis, þar sem ég var 
einnig viðstödd, og gekk eins og í sögu, en 
núna var ábyrgðin öll á mínum herðum. 

 Got hjá tík er ferli sem getur tekið allt 
að nokkra daga, í langflestum tilfellum er 
tíkin ekki að eignast eitt afkvæmi líkt og 
hjá okkur mannfólkinu en fæðing barns 
getur auðveldlega tekið meira en 24 tíma 
frá fyrsta samdrætti fram að fæðingu.

FæðingarFerlinu er skipt í Fjögur stig.

• Stig 0 – sem inniheldur 95% af 
meðgöngunni þar sem leghálsinn er 
harður og ósveigjanlegur

• Stig 1 – virkjunarfasinn, leghálsinn 
byrjar að mýkjast og vefurinn byrjar að 
undirbúa sig undir fæðinguna

• Stig 2 – örvunarfasinn, inniheldur 
fæðinguna, hríðir hefjast

• Stig 3 – fæðing fylgjunnar

Fyrsta stig

Á fyrsta virka stigi fæðingarinnar er tíkin 
almennt mjög eirðarlaus. Hún getur 
klórað, rótað og krafsað í bæli og teppi 
og allt sem er undir henni, másað og 
virkar almennt eins og henni líði ekki vel. 
Sumir geta misskilið þessi merki sem svo 
að fæðingin sé hafin en líkaminn er enn 
einungis að undirbúa sig undir fæðinguna. 

Hérna er gott að vera að mæla hitastig 
tíkarinnar, því ef hitastig hennar hefur 
ekki fallið undir 37°C er hún enn á fyrsta 
stigi. Þegar prógesterón fellur í líkamanum 
lækkar líkamshitinn í kjölfarið sem hluti 
af upphafi gotsins. Hver tík tæklar þetta 
stig á sinn hátt, sumum getur jafnvel orðið 
óglatt og þær kastað upp öllum mat. 

Þetta stig hefst á hormónaferli sem 
veldur reglulegum samdráttum í legi og 

tíðni og styrkleiki þeirra eykst hægt og 
rólega án þess að við verðum þess vör. Öll 
útferð á þessu stigi á að líta út eins og glært 
slím. Þetta stig varir venjulega í 10 til 24 
tíma, en getur varað í allt að 48 tíma, og á 
þessu stigi þynnist leghálsinn og opnast.

 Tímalínan á þessu stigi er mjög breytileg 
og getur tekið mjög á taugarnar, en það 
sem skiptir höfuðmáli er að sleppa því 
að horfa á klukkuna og horfa á tíkina. 
Á þessu stigi er einnig engin ástæða til 
að grípa í lyf eða bætiefni s.s. kalk eða 
oxytósín. Á þessu stigi þarf einungis tíma. 

annað stig

Hérna hefst rembingurinn. Hérna sést 
það auðveldlega á tíkinni að hún er að 
rembast, kviðurinn herpist saman og hún 
getur notað horn, kanta eða fólk til að 
spyrna í með afturfótunum á meðan hún 
rembist. Hún getur skolfið, beygt og teygt 
bakið, sveigt skottið undir sig líkt og til að 
grípa hvolpinn þegar hann birtist. Hún 
getur másað, vælt eða verið alveg þögul. 

Bæði sléttir vöðvar í leginu sem og rákóttir 
vöðvar í kviðvegg, mjaðmagrind, lærum 
og jafnvel á fleiri stöðum líkamans dragast 
saman. Þessi vöðvasamdráttur krefst mikils 
af kalkbirgðum líkamans svo á þessu stigi 
getur verið viðeigandi að gefa tíkinni kalk 
því hún gengur mjög á eigin birgðir af 
kalki. Það er vert að taka eftir því að ekki 
nóg með að líkaminn noti mikið magn 
af kalki í fæðinguna sjálfa þá notar hann 
einnig mikið kalk í mjólkurframleiðsluna 
svo það er afar mikilvægt að passa upp 
á kalkjafnvægi hjá tíkinni á meðgöngu, í 
kringum gotið og þegar hún er mjólkandi. 
Kalk og oxytósín hafa mjög mikilvæga 
tengingu á milli virkni, oxytósín eykur næmni 
frumuveggs vöðvafrumnanna fyrir kalki og 
hleypir þannig auknu kalki inn í frumurnar 
og stýrir þannig styrkleika samdráttarins. 

Samdrátturinn í leginu hefst í enda 
hornsins og gengur niður í átt að leghálsi 
og svo út. Þetta er töluverð vegalengd 
fyrir hvern hvolp að ferðast og því er mjög 
misjöfn lengd á milli hvers hvolps en algengt 
er að 10 til 60 mínútur líði á milli hvolpa. 

Hvolpar geta fæðst inni í heilum líknarbelg 
eða rofnum belg. Í raun eru fleiri en einn 
belgur, hver hvolpur flýtur inni í tvöföldum 
belg í leginu, og má oft sjá líknarbelginn 
„ryðja leiðina“ áður en hann rofnar en í 
öðrum tilfellum rofnar hann inni í tíkinni 
og gusast út líkt og í bíómynd. Best er að 
láta alla þessa belgi alveg vera á meðan 
fæðingin gengur vel. Þegar belgurinn 
utan um hvolpinn rofnar kemur grænn 
vökvi (getur verið frá ljós grænum og yfir 
í dökkgrænan lit) og er þetta algjörlega 
eðlilegt. Þessi græni litur verður til við 
niðurbrot rauðra blóðkorna frá fylgjunni 
og er merki um eðlilega virkni fylgjunnar. 
Liturinn getur oft setið fastur í feldinum 
á hvolpunum og eru ófá dæmi um ljósa 
hvolpa sem fæðast með græna slikju á 
hvítum hárum en þetta hverfur á örfáum 
dögum. Svo grænt er eðlilegt en blóð í 
miklu magni er það ekki. Hvaða samsetning 
sem er af: vökvafylltur poki eða pokar með 
glærum eða grænum vökva, enginn poki, 
engin gusa af legvökva, litlar gusur, miklar 
gusur, hvolpar sem fæðast inni í báðum 
líknarbelgjum, einum líknarbelg eða engum 
sjáanlegum líknarbelg er allt eðlilegt. 
Náttúrulegt. Engin ástæða til að óttast.

Hvolparnir geta fæðst bæði með höfuðið 
á undan eða afturfætur/skott á undan og 
bæði er eðlilegt. Ef einhver vafi leikur á því 
að staða hvolpsins sé ekki nógu hagstæð 
fyrir fæðingu eru til aðferðir við að reyna 
að rétta hann af sem nota þyngdaraflið, 
en oft er ekki endilega ástæða til að reyna 
að greiða úr stíflum með handafli inni í 
tíkinni. Tíkin getur auðveldlega verið að 
rembast í allt að tvo tíma án vandræða en 
í þessum tilfellum er gott að vera búin að 
heyra í dýralækni ef meiri aðstoðar er þörf. 

Hér gildir líka að fylgjast með tíkinni og 
meta hana, svo lengi sem hún er að rembast 
þá þarf hún ekki oxytósín og er mun frekar 
líklegt að hún þurfi á kalki að halda til 
að hjálpa til við samdrætti. Á þessu stigi 
gotsins er gott að hafa kalk, sölt og góðan 
orkugjafa við höndina fyrir tíkina. Hægt er að 
nálgast hjá dýralæknum næringardrykki og 

Frá dýralækninum
Þá er komið að gotinu....

Við fórum yfir meðgöngu hjá tíkum í síðasta desemberblaði svo það er kominn tími á framhaldið. Það er ekki að ástæðulausu 
að fæðing er hættulegasti tíminn í ævi bæði móður og afkvæmis. Því er kjörið fyrir got framtíðarinnar að fara yfir helstu stig 
og ferli eðlilegs gots. Megintilgangur þessarar yfirferðar er fyrir hinn almenna ræktanda en sem dýralæknir og mjög óreyndur 
ræktandi mun þetta halla meira á dýralæknaþekkinguna. Hérna munum við þó að sinni einungis tæpa á þeim atriðum sem 

teljast hluti af eðlilegu ferli gots. Hlutir sem geta farið úrskeiðis er efni í heilan greinabálk. 
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orkuríkan dósamat sem getur verið gott að 
hafa við höndina fyrir tíkina ef hún tekur við 
honum og vill borða. Got er mesta líkamlega 
áreynsla í lífi tíkarinnar og þarf að gæta 
að því að passa upp á orkuna hjá henni.

Þegar hvolpurinn er fæddur skal fjarlægja 
himnurnar og þurrka hvolpinn ef tíkin sér 
ekki um það sjálf. Gott getur verið að eiga 
belg eða eitthvað viðlíka til að geta sogað 
upp úr hvolpinum ef hann nær ekki að lofta 
vel í lungun. Einnig kýs ég að nota klemmu 
á naflastrenginn og sumir kjósa jafnvel 
að skella sterílum saumþræði á endann 
til að binda fyrir en þess er yfirleitt ekki 
þörf, oft er svo endanum dýft í eitthvað 
vægt sótthreinsandi. Yfirleitt eru tíkur 
færar um að sjá um þetta sjálfar en það 
hefur gerst að þær slíti naflastrenginn 
of nálægt hvolpinum og valdi sári og því 
er mjög mikilvægt að fylgjast með.

Þriðja stig

Þriðja stigið er skilgreint sem fæðing 
fylgjunnar. Hún getur komið með hvolpinum, 
verið enn föst við legið eða hafa losnað og 
komið með seinna í fæðingunni. Tíkurnar 

sveiflast á milli annars og þriðja stigs 
fæðingar á milli hvolpa þangað til að allir 
hvolpar eru fæddir og allar fylgjur hafa 
skilað sér. Mikilvægt er að fylgjast með því 
að allar fylgjur skili sér en ef fylgjuvefur 
verður eftir í leginu getur tíkin fengið 
lífshættulega sýkingu í legið. Gott getur 
verið að bæta því inn í fæðingarbókhaldið 
hvort fylgjurnar hafi skilað sér með 
hverjum fæddum hvolpi eða ekki.

Ræktendur hafa mismunandi skoðanir 
á því hvort tíkurnar eigi að fá að borða 
fylgjurnar eða ekki og það er engin ein rétt 
leið í þeim málum. Fylgjurnar innihalda 
mikið af próteini, kalki, glúkósa og oxytósíni 
sem tíkina vantar í fæðingunni en þær eiga 
það oft til að fá niðurgang daginn eftir vegna 
fylgjuátsins. Hér gildir hin almenna skynsemi. 

Þegar fæddir hvolpar eru búnir að finna 
spenana og byrjaðir að drekka, örvar það 
oxytósín framleiðslu tíkarinnar og eykur 
þar með samdrátt legsins og framgang 
gotsins. Það getur þó þurft að passa að rótið 
og hríðirnar hjá tíkinni og rembingurinn 
verði ekki til þess að hvolparnir sem fæddir 
eru skaðist og því getur verið gott að hafa 

hitakassa eða álíka til að setja hvolpana í til 
að koma þeim undan. Passa þarf upp á að 
halda á þeim hita og er hægt að notast við 
hitapoka, heitt vatn í flösku eða eitthvað 
álíka sem hitagjafa. Eftir fæðinguna er 
eðlilegur líkamshiti tíkarinnar um 39°C 
sem er leið náttúrunnar til að halda hita á 
hvolpunum. Því er eðlilegt fyrir tíkina að 
liggja hjá hvolpunum móð og másandi. 
Einnig tekur við úthreinsunarferlið hjá 
tíkinni þar sem legið er að dragast saman 
í fyrri stærð og gróa eftir meðgönguna og 
útferð getur verið til staðar í nokkrar vikur. 

Munið að „hlusta“ á það sem tíkin er að 
segja ykkur og treystið eigin innsæi. Tík 
sem er róleg og slök er oftast ekki í neinum 
vandræðum í gotinu. Hafið dýralækninn 
ykkar eða dýralækninn á vaktinni með í 
ráðum, allir dýralæknar vita hversu miklu 
máli skiptir að gotið gangi vel fyrir sig.

Heimildaskrá
T. A. McGeady, P.J. Quinn, E.S. FitzPatrick og M.T. Ryan 
(2006) Veterinary Embryology. Blackwell Publishing

G. England og Angelika von Heimendahl 
(2011) BSAVA Manual of Canine and Feline 
Reproduction and Neonatology. BSAVA
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ungmennadeild
– framtíðin er björt! 

Það er mikil gróska í ungmennadeild félagsins og margir nýliðar sem hafa verið að bætast í hópinn undanfarið sem er 
mjög gleðilegt. Fyrstu helgina í október var haldið byrjendanámskeið í ungum sýnendum á vegum Ungmennadeildar HRFÍ. 

Námskeiðið fór fram í reiðhöll Andvara að Hattarvöllum.

texti: svava björk ásgeirsdóttir
myndir: aUðUr siF sigUrgeirsdóttir 

Námskeiðið var opið öllum ungmennum 
á aldrinum 9-17 ára og hentaði mjög vel 
þeim sem aldrei eða lítið hafa keppt í 
ungum sýnendum þar sem markmiðið 
var að fara vel í öll grunnatriði. Skemmst 
er frá því að segja að námskeiðið fylltist 
mjög fljótlega og frábært að sjá áhuga 
barna og ungmenna svona mikinn eins 
og raun bar vitni. Þurftu skipuleggjendur 
að bæta við öðrum hópi vegna mikillar 
aðsóknar sem er mjög gleðilegt! 

Leiðbeinendur voru þær Auður Sif 

Sigurgeirsdóttir, fyrrum ungur sýnandi og 
þjálfari landsliðsins til tólf ára, og Ágústa 
Pétursdóttir, fyrrum ungur sýnandi. 

Námskeiðið var þátttakendum að 
kostnaðarlausu og er það virðingarvert 
af leiðbeinendum námskeiðsins að 
gefa af tíma sínum til að stuðla að 
bjartri framtíð deildarinnar! 

Þann 26.október s.l. var svo hinn 
margrómaði Dagur ungmennadeildar 
haldinn hátíðlegur á sama stað. Boðið var 
upp á flokka fyrir alla áhugasama sýnendur, 
einnig var svokölluð ,,match – show“ keppni 
fyrir hunda, sem naut mikilla vinsælda. Mjög 

góð þátttaka var að þessu sinni og gleðin 
skein úr hverju andliti.  
Dómarar voru þau Bergdís Lilja 
Þorsteinsdóttir, Stefán Arnarson 
og Anna Dís Arnarsdóttir.

Það er ótrúlega dýrmætt fyrir félagið okkar 
að eiga svo öfluga ungmennadeild og á það 
fólk sem lætur þarna til sín taka skilið mikið 
hrós og þakklæti fyrir sín störf fyrir deildina. 
Það er umtalað á meðal t.d. dómara á 
sýningunum okkar hversu öflugt unga fólkið 
er og við megum vera stolt af því, því það 
er ekki sjálfgefið. Áfram ungmennadeild! 
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höFUndUr: bjarnheiðUr erlendsdóttir
veitt aðstoð: svava gUðjónsdóttir og 
sUnna birna helgadóttir 
mynDir: ulrika zetterFelDt 

uppruni

Golden retriever er sérstakt 
ræktunarafbrigði og er upprunnið 
á Skotlandi um miðja 19. öld.

Tegundin var upphaflega ræktuð úr 
tveimur þekktum hundakynjum, tweed 
water spaniel og yellow wavy-coated 
retriever. Kringum árið 1835 hóf skotinn Sir 
Dudley Marjoriebanks af kappsemi að reyna 
að rækta fullkomið afbrigði af veiðihundum. 
Við þessa ræktun hans varð til tegundin 
golden retriever. Skotveiðimenn notuðu 

golden retriever því að þeir hentuðu vel 
til að sækja vatnafugla því þykkur, hlýr, 
tvöfaldur feldurinn hentaði vel til að vaða 
í köldum vötnum skosku hálandanna.

Þegar líða fór á 20. öldina jukust 
vinsældir tegundarinnar mjög og hafa 
sjaldan eða aldrei verið meiri en einmitt 
núna og þá einkum sem gæludýr. Fyrir 
utan það að vera notaðir til veiða þá eru 
þeir þó einnig notaðir sem vinnuhundar 
og blindrahundar og eru mikið notaðir 
sem slíkir. Hundarnir hafa sérlega mikla 
ánægju af veiðihundaþjálfun og að sækja 
hluti sem kastað er og það er á meðal 
þess skemmtilegasta sem þeir gera. 

Útlit og umHirða

Golden retriever er í ýmsum blæbrigðum 
af rjómalit, gullnum eða gulum lit en 
ekki má hann vera rauður eða rauðleitur 
(mahogany). Leyfilegt er að þeir hafi fáein 
hvít hár á bringu. Hvítt afbrigði ( í raun bara 
mjög fölur litur) nýtur mikilla vinsælda og 
er nú orðið samþykkt í retriever ræktun. 
Feldurinn á að vera sléttur eða liðaður og 
hafa þykkan undirfeld sem hrindir frá sér 
vatni. Ekki er mikil feldhirða hjá golden 
retriever hundum, þeir fara úr hárum en 
hægt er að halda því í skefjum með því að 
bursta reglulega í gegnum feldinn. Gott og 
vandað fóður hjálpar líka til við að minnka 
feldlos. Ekki er mikil þörf á sápuböðun. 

Golden retriever samsvarar sér vel í 
byggingu, er kröftugur en má þó ekki vera of 
grófur (klossaður). Hreyfingar eru léttar og 
frjálslegar. Ennislögun er breið og ennisbrún 
vel afmörkuð. Trýni er kröftugt. Augu dökk 
og augnsvipur vinalegur og mildur. Eyru 
meðalstór. Háls vel vöðvaður. Brjóstkassi 
djúpur og rúmur. Afturfótabeygjur (vinklar) 
djúpar. Hann má ekki bera skottið of hátt. 
Feldur sléttur eða liðaður og fætur eiga að 
skarta síðum feldi (fánum). 
Líftími þeirra er um 11-12 ár. 

skapgerð og tilgangur 

Vingjarnlegt viðmót, vatnssækni og veiðieðli 
sem og hlýr feldur og góð líkamsbygging 
voru þeir eiginleikar sem Marjoriebanks 
sóttist eftir í sinni nýju ræktun. Þetta 
eru þeir eiginleikar sem hundar af 
tegunarafbrigðinu golden retriever hafa 
mjög sterkt í eðli sínu. Goldeninn er kjörinn 

Tegundarkynning
golden retriever
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fjölskylduhundur, barnvænn og vinur 
allra, einnig annarra gæludýra. Hann er 
mjög kraftmikill og fyrirferðamikill og þarf 
mikla hreyfingu og þjálfun í uppeldinu til 
að aðlagast sem best fjölskyldu sinni og 
samfélagi. Golden retriever er á topp 10 
lista yfir gáfuðustu hundategundir heims.

ræktunarsteFna íslensku 
retrieverdeildarinnar:

• Að ræktunardýr séu mjaðma- og 
olnbogamynduð og greining sé A eða 
B (HD/ED FRI). Að dýr séu augnskoðuð 
og augnskoðunarvottorð sé ekki eldra 
en 18 mánaða. Þau beri ekki arfgenga 
augnsjúkdóma.

• Að ræktunardýr séu DNA prófuð fyrir 
DNA/GR_PRA1 og DNA/GR_PRA2 og 
greiningin sé Normal/Clear (N/C) eða 
séu sannanlega arfhrein frá foreldrum, 
Normal/Clear by parentage.

• Að ræktunardýr séu sýnd a.m.k. einu 
sinni á sýningu HRFÍ eða hjá öðrum 
félögum viðurkenndum af FCI og 
náð a.m.k. Good í Opnum flokki eða 
Vinnuhundaflokki. 
 OG/EÐA

• að ræktunardýr séu þátttakendur í 
veiðiprófi hjá Retrieverdeild HRFÍ eða 
hjá öðrum retrieverklúbbum innan 
félaga viðurkenndum af FCI og náð 
a.m.k. 3. einkunn í Opnum flokki. 

Golden retriever hundar flokkast undir 
tegundarhóp 8, Retrievers – Flushing dogs 
– Water dogs, Sækjandi - vatnshundar. 
Bestu þakkir til Sunnu Birnu Helgadóttur og 
Svövu Guðjónsdóttur fyrir veitta aðstoð.
Heimildir: 
https://www.retriever.is/
raektunarmarkmid-retrieverdeildar/

https://www.retriever.is/wp-content/
uploads/2018/03/GoldenKynning.pdf

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1961

https://shopus.furbo.com/blogs/knowledge/
golden-retrievers-health-problems

https://sites.google.com/site/
goldenretrievericeland/frettir

https://thehappypuppysite.com/white-golden-retriever/

Úr fortíðinni
höFUndUr: anja björg kristinsdóttir 

Fyrsta Hundasýningin

Árið 1859 var fyrsta opinbera hundasýningin haldin í 
Newcastle á Englandi. Reyndar var þetta stór alifuglasýning 

og þar var ákveðið að bæta við hundasýningu til þess að 
reyna að fá fleira fólk á staðinn. Eingöngu voru veiðihundar 
af setter og pointer kyni sem sóttu þessa sýningu, um 50 

talsins. Í verðlaun fyrir bestu hundana voru skotveiðibyssur. 
Engir staðlar um tegundirnar voru þó til staðar á þessum 
tíma. Sýningin vakti mikla athygli og í kjölfarið fylgdu svo 

nokkrar álíka sýningar fyrir selskapshunda og aðrar tegundir 
veiðihunda. 

Það var svo árið 1879 í Birmingham á Englandi að formlega 
var stofnað fyrsta hundaræktarfélagið sem gaf út ættbækur 

og vann eftir reglugerð um ræktun hunda. Önnur lönd 
fylgdu svo í kjölfarið og var það árið 1881 að Frakkland 

stofnaði sitt hundaræktarfélag og árið 1884 leit Ameríski 
ræktunarklúbburinn dagsins ljós.

Í Chelsea á Englandi árið 1863 var fyrsta hundasýningin 
haldin þar sem farið var eftir reglum og stöðlum Breska 

hundaræktarfélagsins. Ein þekktasta hundasýning heims, 
Crufts, var haldin fyrst árið 1863, og hefur verið haldin árlega 

síðan þá og er mörgum íslendingum að góðu kunn. Hinum 
megin við hafið var það svo önnur þekkt hundasýning sem 
haldin hefur verið árlega síðan 1877, það er Westminster 

hundasýningin í New York.
Hér á Íslandi hélt Hundaræktarfélagið sína fyrstu 

hundasýningu í Eden í Hveragerði árið 1973. Sýningin vakti 
mikla athygli, aðsókn var mikil og færri komust að en vildu. 

Alls voru skráðir 60 hundar á sýninguna, þá aðallega íslenskir 
fjárhundar. Dómari á þessari fyrstu sýningu var Jean Lanning 
frá Englandi og þurfti hún að fá undanþágu til að dæma hér 

þar sem sýningin var ekki alþjóðlega viðurkennd.
Ljóst er að mikið vatn hefur runnið til sjávar í þessum málum 
bæði hérlendis og erlendis, en við hér á litla Íslandi megum 

vera stolt af sýningum HRFÍ sem eru í dag á pari við það sem 
best gerist í heiminum. 
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Þór Hjálmar, 
Félagsmaður í 2,5 ár

1. Þór Hjálmar Ingólfsson.
2. Australian shepherd tíkin Víðigerðis 
Ugla sem er á þriðja ári. 
3. Það var nú ekki ég sem ákvað að 
eignast hund heldur var það dóttir mín 
sem ákvað það. Við vorum búin að velja 
tvær tegundir sem komu til greina. 
Hún dró mig svo á Stórhundadaga í 
Garðheimum þar sem ég sá bláyrjóttan 
aussie rakka og kolféll fyrir tegundinni. 
4. Ég kem inn í félagið árið 2017 eftir að 
við höfðum fengið hundinn okkar. 
5. Það er ekkert starf innan félagsins sem 
höfðar til mín, eða ég hef ekki fundið 
þörfina fyrir það ennþá, ég veit að það er 
fullt í boði. 
6. Félagið er alveg að sinna sínu starfi að 
mínu mati. 
7. Það að félagið hafi verið stofnað 
á sínum tíma í því forsjárhyggjandi 
samfélagi sem var þá og er enn í dag að 
mínu mati. 
8. Nei, ég get ekki sagt það. 
9. Mín von er sú að félagið verði komið 
á þann stað að öll baráttumál þess 
verða sjálfsögð, t.d. að litið verði á 
hundahald sem sjálfsögð mannréttindi 
og hundar verði velkomnir hvar sem er í 
samfélaginu. 

Hildur siF, 
Félagsmaður í 7 ár

1. Hildur Sif Pálsdóttir.
2. Ég er eingöngu með þýska fjárhunda 
(schäfer). Þau heita Loki, ISCh Kolgrímu 
Genius Of All Time Hólm, sem er 7 ára, 
Ynja, OB-II OB-I Vonziu‘s Asynja, sem er 5 
ára, Aska, ISTrCh OB-II OB-I Forynju Aska, 
sem er 2 ára, Ivan, ISjCh Ivan von Arlett, 
sem er 2 ára, og Forynju Bara Vesen sem 
er 8 vikna.
3. Það var búið að vera langþráður 
draumur að fá mér schäfer hund. Þegar 
ég var krakki þá voru afi minn og amma 
alltaf með einn til tvo schäfer hunda og 
það kom aldrei neitt annað til greina en 
að ég myndi fá mér schäfer hund.
4. Ég kem inn í félagið árið 2012 þegar ég 
fæ fyrsta hundinn minn hann Loka.
5. Starf Vinnuhundadeildar HRFÍ höfðar 
lang mest til mín. Vinnuhundadeildin 
heldur utan um hlýðni- og sporapróf 
félagsins. 
6. Félagið mætti hjálpa til við að ýta undir 
áhuga hjá fólki að mæta með hundana 
sína í vinnu, sama hvort það sé hundafimi, 
veiði, hlýðni eða spor. 
7. Þegar hundahald var leyft í Reykjavík.
8. Ég man ekki eftir neinu sérstöku atviki 
eða gullkorni, en ég er búin að eignast 
marga góða vini í gegnum hundana.
 9. Öflugra og betra. Félagið verður 
vonandi komið í nýtt og betra húsnæði 
með æfingaaðstöðu fyrir félagsmenn.

Herdís gróa – ditta, 
Félagsmaður í 26 ár

1. Herdís Gróa Tómasdóttir. 
2. Ég á tvær íslenskar tíkur, Söndru sem er 
sex ára og ársgamla dóttur hennar Þórdísi 
Súrs og eina shetland sheepdog tík, hana 
Sóley sem er fjögurra ára. 
 3. Er fædd og uppalin í sveit í Borgarfirði 
og hundar voru og eru bara partur af 
mínu lífi og verða það alltaf.
4. Ég kem inn í félagið árið 1993 og þá 
eigandi gordon setter hunda.
5. Vinnuhundadeildin höfðar sterkt til 
mín.
6. Ég hef alltaf verið mjög sátt við félagið 
eins og það er. 
7. Finnst sýningarnar standa upp úr 
tvímælalaust, alltaf glæsilegar og 
gaman að mæta og hitta fólk með sama 
áhugamál.
8. Mér dettur bara eitt í hug, ég var 
búin að æfa hundafimi með vinkonum 
mínum með íslensku tíkunum mínum 
með misjöfnum árangri og þar sem ég 
er rosalega "keppnis" ákvað ég að fá mér 
sheltie tík, hún skyldi sko aldeilis "rústa" 
þessum kellum sem voru alltaf að vinna! 
Skemmst frá því að segja að þegar ég 
var búin að vera heilan dag að koma 
sheltie tíkinni minni "bara" í gegnum 
rörið, þá játaði ég mig sigraða. Þessi tík 
er núna komin með OB-1 í hlýðni og 
orðin ungliðameistari, íslenskur meistari, 
norðurlandameistari og búin að sækja um 
titilinn alþjóðlegur meistari. 

raggi, 
Félagsmaður í 38 ár

1. Ragnar Sigurjónsson.
2. Gordon setter, eins árs gamall og heitir 
Fálki. 
3. Til þess að hjálpa mér á veiðum.
4. 1981.
5. Félagsmál.
6. Já, það vantar að kynna starfið betur. 
7. Árið sem hundahald var leyft í 
Reykjavík. 
8. Þau eru mörg og varla hæf á prenti. 
9. Vaxandi. 

anna, 
Félagsmaður í 6 ár

1. Anna Þórðardóttir Bachmann. 
2. Fimm tíkur af tegundinni cavalier king 
charles spaniel.
3. Ég hafði lengi átt þann draum um 
að eignast hund en með breyttum 
aðstæðum rættist draumurinn. 
4. 2013 þegar ég eignast Hrísnes Selmu 
sem er elsti hundurinn minn.
5. Starf cavalierdeildarinnar, sýningar og 
fræðsla.
6. Félagið má gera mun meira í 
fræðslumálum, bæði fyrir nýja 
félagsmenn, nýja ræktendur, stjórnir og 
nefndir auk frekari fræðslu og erinda 

fyrir hinn almenna félagsmann, t.d. um 
umhirðu og heilbrigði. Félagið mætti 
vera meira sýnilegt út á við, ekki bara 
á sýningum. Mér finnst ansi margt 
gott í okkar félagi en alltof oft er það 
neikvæðnin sem ræður för og það smitar 
út frá sér, því miður. Við þurfum að efla 
okkur og hafa jákvæðnina með okkur 
frekar en hitt.
7. Félagið hefur stuðlað að fjölgun 
tegunda á landinu. Félagið hefur lagt 
mikið af mörkum hvað varðar heilsufar 
og eftirlit með heilsufari þeirra tegunda 
sem eru hér ræktaðar. Það að mega hafa 
hunda jafn víða og má í dag, þar á félagið 
stóran heiður þrátt fyrir að við eigum 
enn langt í land til að standa jafnfætis 
nágrannaþjóðum okkar. 
8. Þegar við Una vorum í úrslitum um 
BOB og BOS og rétt áður en dómarinn 
rétti rósettuna snarstoppar Una og stillir 
sér upp á þann hátt sem á ekki heima í 
sýningahring. Eftir smá prívat stund og 
þrif bað dómarinn um einn hring í viðbót 
en Una varð svo BOB. 
9. Opnara, öflugra, stærra auk þess sem 
félagið yrði komið í stærra húsnæði sem 
myndi nýtast við hinar ýmsu uppákomur 
og viðburði félagsins.

félagsmenn 
spurt & svarað

Umsjón: svava björk ásgeirsdóttir

Við höldum áfram með laufléttu 
spurningarnar okkar úr síðasta 
blaði með það fyrir augum að
kynnast nokkrum félagsmönnum 
betur. Við erum öll sérstök á 
okkar eigin hátt en eigum það 
sameiginlegt að vera algerlega 
frábær með besta áhugamál í 
heimi og ljóst er að flóran er mikil í 
okkar ástkæra félagi!

1. Nafn?

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til þín?

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi bæta 

í sínu starfi? 

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 

yfir sögu félagsins?

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár?
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óli Þór, 
Félagsmaður í 4 ár

1. Óli Þór Árnason.
2. Labrador retriever rakkinn Hrísnes 
Skuggi II sem er rúmlega 4 ára.
3. Hundur fylgdi mér sem krakki og 
passaði upp á að ég færi mér ekki að 
voða. Eftir nám erlendis var alltaf planið 
að fá sér hund en það var ekki fyrr en 
árið 2015 sem heimilisaðstæður leyfðu 
það. Eins er ég með veiðidellu á háu stigi 
og passaði labbinn fullkomlega inn í það 
munstur.
4. Árið 2015.
5. Við Skuggi höfum tekið þátt í hlýðni, 
vinnu- og veiðiprófum ásamt sýningum 
þannig að við tikkum flest boxin, en 
núna er ég bæði í sýningarnefnd 
Retrieverdeildar og einnig er ég fulltrúi 
Retrieverdeildarinnar í sýningarnefnd 
HRFÍ.
6. Mér finnst félagið á góðri leið með 
flesta hluti, en eitt sem ég hef tekið 
eftir er hve lítil þátttaka félagsmanna er 
þegar kemur að uppsetningu og að taka 
niður sýningar. Fáir skrá sig og enn færri 
mæta! Þetta þarf að bæta. Eins finnst mér 
frábært að danska skráningarkerfið sé 
komið upp og gaman að fá umsagnirnar 
strax.
7. Nú er ég ekki búinn að vera lengi 
félagsmaður og er enn að kynnast því 
góða fólki sem er í félaginu en upp til 
hópa er þetta eðalfólk og eðlilega gerir 
gott fólk, gott félag enn betra.
8. Á minni fyrstu deildarsýningu sem 
haldin var úti um mitt sumar 2016 man 
ég alltaf eftir því þegar dómarinn var 
akkúrat búinn að velja BOB hund sýningar, 
stoppaði hundurinn í miðjum hring til að 
skíta! Frábær tímasetning!
9. Með þeirri eftirspurn sem er eftir 
hreinræktuðum hundum þá held ég 
að framtíðin sé björt. Eins þarf að 
laða nýja hundaeigendur til að taka 
þátt í viðburðum félagsins og þetta 
með að bjóða fyrsta árið frítt fyrir 
nýja hvolpaeigendur skilar allnokkrum 
félagsmönnum og alltaf dettur einn og 
einn í delluna, svona eins og ég!

klara, 
Félagsmaður í 15 ár 

1. Klara Símonardóttir
2. Chihuahua ásamt því að á heimilinu er 
ein papillon tík, yngsta er 3 mánaða og 
elsta að verða 13 ára.
3. Frá því ég man eftir mér var ég suðandi 
um hund en draumurinn rættist ekki fyrr 
en 17 ára.
4. Ég hef verið virk í félaginu í um 15 ár.
5. Allt sem viðkemur ræktun vekur mikinn 
áhuga hjá mér ásamt heilsufari hunda. 
Ég vann í 7 ár á skrifstofu félagsins og hef 
komið að ýmsu starfi deilda og nefnda 
innan félagsins og finnst frábært að eiga 
áhugamál sem býður upp á svona mikla 
fjölbreytni.
6. Það er alltaf hellingur sem betur 
má fara en helst vildi ég sjá fleiri gefa 
sér tíma til að sinna þeim fjölmörgu 
sjálfboðastörfum sem þarf að sinna innan 
félagsins svo það hreinlega gangi. Starfið 
lendir of oft á fárra höndum sem svo að 
sjálfsögðu brenna út á endanum. 
7. Björgun og uppbygging íslenska 
fjárhundsins er fyrir mér það allra 
merkasta í sögu félagsins. Það að þessar 
örfáu manneskjur hafi náð að endurvekja 
stofninn og að við eigum í dag góðan 
stofn og heilbrigðan af þessari einu 
hundategund þjóðarinnar finnst mér 
stórmerkilegt. 
8. Í dag er það orðin skondin saga en 
þegar atvikið kom upp var það allt 
annað en fyndið. Seint um kvöld á 
föstudagskvöldi fyrir júnísýningu kom í ljós 
fyrir algjöra tilviljun að einn dómaranna 
hafði ekki skilað sér til landsins eins og 
til stóð. Við höfðum vegna annars hringt 
á hótelið þar sem dómararnir áttu að 
vera staddir (komu flestir snemma á 
föstudeginum og tóku rútu á hótelið) 
og kom þá í ljós að einn dómari hafði 
ekki skráð sig inn á hótelið. Þá tók 
við leit að dómaranum, hann svaraði 
ekki í farsímann sinn og ekki heldur 
tölvupósti, með hjálp google fundum 
við heimasímann hjá honum og vakti ég 
hann þar. Maðurinn skildi ekkert í því 
hvað við værum að hringja í einhverju 
stressi þar sem hann ætti ekkert að koma 
fyrr en í júlí! Maðurinn hefur eflaust 
þurft áfallahjálp þegar okkur tókst að 
útskýra að hann ætti að vera kominn 
inn í hring á Íslandi 7 tímum síðar og 
ekkert flug sem myndi láta það ganga 
upp. Þá þurfti að fara upp í Víðidal og 
sækja öll sýningagögn, endurraða allri 
sýningunni og redda afleysingadómara 
á síðustu stundu og endurskipuleggja öll 
sýningagögnin sem voru öll enn á pappír 
og þessi vinna stóð frameftir nóttu. Eins 
þurfti að upplýsa sýnendur að tegundin 
þeirra væri komin í annan hring og flestar 
á annan tíma en fyrir ótrúlega heppni og 
mikla vinnu náðist þetta í tíma og flest 
allir skiluðu sér á réttan stað á nýjum 
tíma.
 9. Eftir 10 ár óska ég þess að félagið 
verði enn stærra og komið í húsnæði við 
hæfi sem gæti hýst skrifstofu og ýmsa 
viðburði, keppnir og sýningar. Ég vona að 
félagið verði fremst í hagsmunabaráttu 
hundaeigenda og að það sitji við sama 
borð og annað íþróttastarf í landinu.

albert, 
Félagsmaður í 27 ár

1. Ég heiti Albert Steingrímsson.
2. Breton, hann er 7 ára. 
3. Langaði í og vantaði sækjandi 
veiðihund.
4. 1992.
5. Þjálfun á hundum.
6. Vera meira áberandi með sín 
baráttumál og sýnileika hunda.
7. Aukning í hundaeign og jákvæðari 
nálgun með hunda. 
8. Þegar ég var að vinna á lager og tók 
hundinn með mér í vinnu sem var kannski 
ekki algengt á þeim tíma. Ég þurfti 
stundum að vinna lengur og hundurinn 
var laus um lagerinn(sem var öllum 
læstur) og síðan eitt kvöldið kom einn 
samstarfsmaður inn á bak við og gekk um 
lagerinn, það var hálfgert myrkur þar inni 
og hann vissi ekki af mér eða hundinum, 
síðan mættust þeir í einum ganginum 
og öskrin í blessuðum manninum og 
hundinum, þetta var eins og skrækasti kór. 
Bæði hann og hundurinn hlupu sitt í hvora 
áttina skíthræddir og ég í hláturskasti yfir 
þessari uppákomu. Samstarfsmaðurinn 
kom ekki inn á lagerinn eftir þetta nema 
með sérstöku leyfi. 
9. Miklu stærra í félagafjölda og með bæði 
sýningar og vinnupróf inni og úti í frábærri 
aðstöðu fyrir okkur hundafólk, sama hvort 
um er að ræða sýningar eða vinnupróf. 

anna, 
Félagsmaður í 13 ár 

1. Anna Guðjónsdóttir.
2. Þrír chihuahua og þrír lhasa apso á 
aldrinum 19 mánaða upp í 7 ára. 
3. Ég var alltaf mikil dýra manneskja sem 
barn og unglingur, kanínur, naggrísir og 
hestar aðallega. Mér líður vel með dýrum, 
finnst gaman að vinna með þeim og 
mynda samband við þau. Ég get eiginlega 
ekki sagt nákvæma ástæðu fyrir hvers 
vegna ég ákvað að fá mér hund en ætli 
það hafi ekki verið dýrastelpan að sækja í 
meira krefjandi verkefni að þjálfa.
4. Árið 2006.
5. Ætli það væri ekki eitthvað tengt 
sýningunum, finnst styrkur minn liggja 
þar núna.
6. Ég myndi vilja sjá bæði félagið og 
deildir innan þess leggja meira upp úr 
því að ná til hins almenna hundaeiganda. 
Fólksins sem er ekkert endilega að rækta 
og/eða sýna hundana sína.
7. Að fá fullnaðar aðild að FCI.
8. Oh nei, ég er mjög léleg að muna 
eitthvað svoleiðis.
9. Eftir 10 ár sé ég fyrir mér að við 
séum komin á samskonar stað og það 
sem ég þekki frá Finnlandi í kringum 
kennelklúbbinn þar, mikið til allt orðið 
rafrænt. Við erum að komast þangað og 
finnst mér frábært að skráning á sýningar 
sé orðin rafræn aftur eftir margra ára hlé. 
En ég sé fyrir mér að við verðum komin 
ennþá lengra með þetta eftir 10 ár.

 sunna birna, 
Félagsmaður í 6 ár

1. Sunna Birna Helgadóttir.
2. Golden retriever, 7 mánaða, 2 ára, 
3 ára, 6 ára og 8 ára. Pug 5 ára og 7 
mánaða.
3. Ég hef bara alltaf elskað hunda. Árið 
1988 keyptu foreldrar mínir golden 
retriever hvolp og eftir það hefur oftast 
verið hundur á heimilinu. Ég gæti ekki 
hugsað mér að vera án hunda.
4. Árið 2013.
5. Hundasýningar eru í mestu uppáhaldi. 
Þegar ég mætti á fyrstu sýninguna þá 
vissi ég ekkert hvað ég var að gera en 
kolféll alveg fyrir þessu. Ég er samt líka 
spennt fyrir hundafimi og hlýðni þó að ég 

hafi ekki gefið mér tíma í það ennþá. Ég 
hef mjög gaman af að starfa í nefndum 
félagsins og hitta annað fólk sem er 
jafn áhugasamt um allt sem viðkemur 
hundum.
6. Ég hefði viljað reglulega fyrirlestra og 
námskeið á vegum félagsins. Einnig mætti 
félagið höfða meira til hvolpakaupenda 
og hundaeigenda sem ekki hafa áhuga á 
sýningum.
7. Mér finnst það klárlega vera barátta 
félagsins að fá hundabanni í Reykjavík 
aflétt.
8. Ég var einu sinni stödd á skrifstofu HRFÍ 
og var að blaða í gömlum Sámi þar sem 
ég sá haft eftir íslenskum ræktanda sem 
ég man því miður ekki hver var þessa 
setningu sem mér finnst vera algjört 
gullkorn :,,Að vinna er vinna”. Þegar 
mér finnst ekkert vera að ganga upp í 
hundaræktinni eins og ég hafði planað 
það þá hugsa ég þessa setningu og held 
áfram. 
9. Mér finnst félagið gott og vera á réttri 
leið. Ég sé fyrir mér að það verði ennþá 
stærra og öflugra, með góða aðstöðu til 
þess að halda námskeið og fyrirlestra og 
vera virkt í að fræða hundaeigendur sem 
og ræktendur.
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texti: inga björk gUnnarsdóttir 

tilgangur kirtlanna

Endaþarmskirtlar framleiða og gefa frá sér 
vökva sem er notaður í þeim tilgangi að 
merkja yfirráðasvæði og hefur hver hundur 
sína eigin lykt. Þegar hundurinn skítur 
fara hægðirnar yfir endaþarmskirtlana 
og taka með sér lykt sem er einkennandi 
fyrir viðkomandi hund. Ef hundurinn 
er heilbrigður þá finnum við enga lykt 
af þessum vökva en aðrir hundar finna 
greinilega lykt af honum. Þetta er ástæðan 
fyrir því að hundar þefa alltaf af afturenda 
hvers annars þegar þeir hittast – þetta er 
þeirra leið til að þekkja hvern annan.

einkenni 

Kirtlarnir eru við endaþarmsopið, staðsettir 
um það bil eins og ef klukka væri fjögur 
og átta. Heilbrigðir kirtlar eru á stærð við 
græna baun eða minni. Kirtlarnir eiga að 
tæmast af sjálfu sér við það að hundurinn 
skítur en þegar þeir tæmast ekki getur 
það valdið hundinum óþægindum. 
Kirtilvökvinn myndar kjöraðstæður fyrir 
bakteríur og því er mikil hætta á ígerð 
eftir því sem vandamálið ágerist. 

Í heilbrigðum hundi er vökvinn í 
endaþarmskirtlunum gulur, gulbrúnn 
eða brúnn, yfirleitt þunnfljótandi og 
auðvelt er að tæma kirtilinn. Ef kirtillinn 
er hinsvegar sýktur þá er innihald hans 
orðið þykkt, graftarkennt og blóðlitað og 
ekki hægt að tæma hann alveg án þess 
að valda hundinum verulegum sársauka 
og jafnvel skemmdum á kirtlinum.

Algengt einkenni er að hundurinn renni 
sér á rassinum eftir gólfinu. Oft heyrist að 
fólk haldi að þegar hundurinn rennir sér á 
rassinum eftir gólfinu eða grasi að hann sé 
með ormasýkingu en það eru í raun kirtlarnir 
sem eru að valda hundinum óþægindum. 

Önnur einkenni eru þau að hundurinn er 
sífellt að sleikja endaþarmsopið og svæðið 
þar í kring. Hann á í erfiðleikum með að skíta 
og vælir jafnvel á meðan. Svæðið er bólgið 
og rautt og síðar fer að vella út úr kirtlinum 
illa lyktandi gröftur og blóð. Sársaukinn sem 
fylgir þessu er svo mikill að jafnvel blíðustu 
hundar geta bitið frá sér ef svæðið er snert. 

Stundum eru einu einkennin slæm lykt. 
Eigandinn heldur jafnvel að hundurinn 
hafi vellt sér upp úr einhverju og 

baðar hann, en lyktin fer ekki. Lyktin 
minnir á úldinn fisk og heldur áfram 
að loða við hundinn þrátt fyrir bað. 

meðFerð

Það þarf alltaf að láta dýralækni skoða 
hundinn ef þið teljið að hann sé með 
sýkingu í endaþarmskirtlunum því kreista 
þarf svæðið við kirtlana á vissan hátt til að 
reyna að tæma þá og í flestum tilfellum 
er hundinum gefin deyfing og róandi lyf 
eða jafnvel svæfður. Hundurinn þarf að 
öllum líkindum að fá verkjalyf í einhverja 
daga og hugsanlega gæti hundurinn þurft 
sýklalyf til að klára meðhöndlunina, jafvel 
þyrfti að gefa þau í kirtilinn sjálfan. Mjög 
líklega þarf að losa úr kirtlinum meðan á 
meðferð og bata stendur og kirtilinn er 
að tæmast og dýralæknirinn mun kenna 
eigandanum handtökin við það. Ef ekkert 
er að gert breiðist sýkingin hratt út og 
getur valdið alvarlegum skemmdum 
á endaþarmi og endaþarmsopinu.

Ef hundurinn fær síendurteknar sýkingar, 
eða jafnvel svo slæmar að sýklalyfjagjöf 
dugar ekki til, gæti á endanum þurft að 
fjarlægja annan kirtilinn eða báða með 
skurðaðgerð. Þetta er erfið aðgerð og 
aðrar lausnir ætti alltaf að prófa áður. 

Eftir slíka aðgerð geta sumir hundar 
verið með linar hægðir eða jafnvel misst 
stjórn á hægðum í eina til þrjár vikur eftir 
aðgerðina. Þetta gerist vegna tauganna 
sem stjórna hringvöðva endaþarmsins en 
þær liggja í gegnum mjúkvefinn sem er við 
endaþarmskirtlana. Ef sýkingin er alvarleg 

og útbreidd getur verið erfitt að framkvæma 
aðgerð án þess að skaða taugarnar. Í 
langflestum tilfellum gengur þetta til 
baka og hundurinn nær fullri stjórn á 
hægðarlosun. Ef ekki þá mun hundurinn eiga 
í vandræðum með að halda í sér og jafnvel 
munu hægðir leka stöðugt frá honum. 

Mjög sjaldan, en gerist þó, þá myndast 
krabbamein í kirtlunum, venjulega þó bara 
öðrum. Er það aðeins algengara hjá tíkum en 
rökkum. Til að greina hvort um er að ræða 
krabbamein þarf að taka sýni frá svæðinu. 
Nál er notuð til að draga upp frumur úr 
æxlinu og þær svo rannsakaðar. Æxlið er svo 
fjarlægt með skurðaðgerð og næst yfirleitt 
fullur bati á krabbameininu eftir slíka aðgerð.

Það getur líka komið fyrir að sumir hundar 
losi innihald kirtlana við það eitt að verða 
hræddir og aðrir eiga við það vandamál að 
stríða að það er lekur sífellt út lítið magn 
vökvans þegar þeir hvílast og það getur 
skilið eftir óþægilega lykt á heimilinu. Ef 
hundurinn á við þetta vandamál að stíða 
er möguleiki að láta fjarlægja kirtlana með 
skurðaðgerð, en eins og fram kom að ofan er 
aðgerðin hvorki áhættu- né aukaverkanalaus 
og því þarf að vega og meta kosti og 
galla vandlega í samráði við dýralækni. 

ástæður 

Það eru nokkrar ástæður sem geta aukið 
áhættuna á þessu vandamáli. Linar hægðir 
eru áhættuþáttur því þær þrýsta ekki 
nógu mikið á kirtlana þegar hundurinn 
skítur. Kirtlarnir tæmast ekki og þá getur 
innihald þeirra byggst upp, þykknað og 

sýktur endaþarmskirtill.

endaÞarmskirtlar
Endaþarmskirtlar (anal glands) eru ekki umtalsefni sem fólki gæti dottið í hug að ræða yfir kaffibollanum en þó er algengt 

að hundar fái sýkingu í þá og þá er betra að vita hver einkennin eru og í hverju meðferð er fólgin. Yfirleitt eru kirtlarnir ekki til 
vandræða en þó lenda sumir hundar í því að fá síendurteknar sýkingar í þá. 
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valdið stíflu sem aftur leiðir til sýkingar. 
Langvarandi húðsýkingar, til dæmis 

sveppasýkingar, geta ýtt undir þetta 
vandamál hunda. Fæðuóþol getur verið bein 
eða óbein ástæða, til dæmis ef hægðir eru of 
linar vegna óþols við einhverri fæðutegund. 

Offita er stór áhættuþáttur í vandamálum 
tengdum endaþarmskirtlum, en hafa ber 
í huga að offita getur verið fylgikvilli með 
lötum skjaldkirtli og Cushing´s sjúkdómnum.

Í sumum tilvikum sýkingar hefur hundurinn 
verið með niðurgang eða meltingartruflanir 
einni eða tveimur vikum áður en einkenni 
stíflaðs endaþarmskirtils koma í ljós. 

Sumir hundar fá sýkingu eingöngu einu 
sinni en aðrir aftur og aftur. Endurteknar 
stíflur og sýkingar valda örvef sem þrengja 
göngin enn frekar sem aftur leiðir til þess að 
meiri hætta er á stíflum. Það er því mikilvægt 
að skoða hvaða undirliggjandi ástæður gætu 
legið að baki endurteknum sýkingum. 

Fyrirbyggjandi meðFerð

Gott er að hafa það fyrir reglu að 
biðja dýralækninn að kíkja á kirtlana 
þegar farið er með hundinn í eftirlit til 
dýralæknisins. Varast ber þó að kreista 
kirtlana nema full ástæða sé fyrir því. 
Endurteknar tæmingar með kreistingu 
geta valdið vefjaskaða á kirtlinum sem 
aftur getur leitt til vandamála í honum. 

Góð fyrirbyggjandi meðferð er að 
fylgjast með hægðum hundsins og reyna 
með öllum leiðum að auka umfang 
og þéttleika þeirra svo að þær þrýsti á 
kirtlana við losun. Til að auka trefjamagn 
fóðursins er hægt að gefa niðursoðið 
graskersmauk, psyllium trefjar eða fá hjá 
dýralækninum fóður sem er sérstaklega 
hannað með þetta vandamál í huga. 

Of feitir hundar eru í meiri áhættu að 
fá endurteknar stíflur þar sem kirtlarnir 
ná ekki að tæmast nógu vel hjá þeim. Ef 
hundurinn er of feitur þá er mikilvægt 
að megra hann og viðhalda svo réttri 
líkamsþyngd. Offita stafar oft af því að 
hundinum eru gefnir matarafgangar og of 
margir aukabitar, t.d. verðlaun. Þó ber að 
hafa í huga að undirliggjandi sjúkdómar 
eins og latur skjaldkirtill og Cushing´s 
sjúkdómurinn getur verið ástæðan. 

Dýralæknir getur hjálpað eigandanum 
að finna út hvaða undirliggjandi ástæða 
gæti verið þess valdandi að hundurinn 
fái endurteknar stíflur og sýkingar. 

Það gæti gagnast að gefa Omega-3 
fitusýrur því að þær eru bólgueyðandi 
og hjálpa því í þeim tilvikum þar 
sem undirliggjandi ástæða er 
bólguviðbrögð í líkamanum, til dæmis 
langvarandi húðvandamál. 

Sem betur fer fara langflestir hundar 
í gegnum lífið án þess að þjást af 
vandamálum í endaþarmskirtlum. Hins 
vegar er mikilvægt að hundeigendur 
þekki einkennin því mikilvægt er að 
bregðast fljótt við og hefja meðhöndlun 
sem allra fyrst áður en sýkinging verður 
orðin það slæm að það þurfi jafnvel að 
fjarlægja kirtilinn með skurðaðgerð. 

Heimildir:
Yfirlestur Guðríður Eva Þórarinsdóttir, dýralæknir

https://en.wikipedia.org/wiki/Anal_gland

https://www.glandex.com/pages/
anal-gland-information

https://dogsfirst.ie/health-issues/anal-glands-in-dogs/

https://www.dog-health-guide.org/analglanddog.html

https://vcahospitals.com/know-your-
pet/anal-sac-disease-in-dogs

https://www.preventivevet.com/dogs/anal-
glands-what-to-do-when-they-are-a-problem

https://pets.webmd.com/dogs/anal-sac-disease-dogs

https://www.thekennelclub.org.uk/health/
for-owners/anal-gland-impaction/

https://www.vetmed.wsu.edu/outreach/Pet-Health-
Topics/categories/diseases/anal-sac-disease
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höFUndUr: anja björg kristinsdóttir
myndir: stephanie Walsh 

Þar sem Bretland er heimaland 
tegundarinnar þótti við hæfi að halda 
þar fyrstu heimsráðstefnu shih tzu hunda 
helgina 12.-14. júlí sl. sem var opin öllu 
áhugafólki um tegundina. Hugmyndin 
að ráðstefnunni kom til vegna þess að 
90 ár eru nú liðin síðan tegundin kom 
fyrst til Bretlands. Bæði ráðstefnan og 
sýningin, sem haldin var í tengslum við 
hana, voru í Stoneleigh Park í Coventry. 
Fimm íslendingar að undirritaðri 
meðtalinni, sóttu ráðstefnuna sem er 
ansi gott miðað við höfðatölu, en um 
hundrað gestir sóttu ráðstefnuna.

Shih tzu klúbburinn í Bretlandi og 
klúbbarnir Wales og Western ásamt 
nokkrum reyndum ræktendum 
tegundarinnar skipulögðu þennan 
skemmtilega og fróðlega viðburð. Á 
laugardeginum var haldin sýning þar sem 
171 hundur var skráður. Dómari var Frode 
Jevne, dómari og shih tzu ræktandi frá 
Noregi. Notalegt og vinalegt andrúmsloft 
einkenndi þessa vel skipulögðu sýningu. 
Um kvöldið var grillveisla þar sem gestum 
gafst kostur á að kynnast enn betur og voru 
svo heppnir að fá að hlýða á Tony Allcoc, 
formann breska hundaræktarfélagsins.

Allcoc talaði meðal annars um mikilvægi 
heilbrigðis, en þess má geta að síðan árið 
2010 hefur breski klúbburinn unnið mikla 
rannsóknarvinnu í samstarfi við Háskólann 
í Cambridge um heilbrigða öndun tegunda 
með stutt trýni. Sú rannsókn hefur meðal 

annars sýnt fram á að hundar með styttra 
trýni geti vel haft góða og heilbrigða 
öndun og þess vegna ætti að stuðla að 
og vinna að því með markvissum hætti 
í ræktun í staðinn fyrir boð og bönn.

Á fyrirlestrinum voru ýmsir fróðir á 
mælendaskrá og var fyrstur þeirra Dr. Mike 
Tempest, doktor í erfðafræði. Dr. Tempest 
talaði um mikilvægi þess að rækta tegundir 
eftir ræktunarmarkmiðum til að viðhalda, 
varðveita og halda í þeirra séreinkenni. Shih 
tzu er til að mynda ólíkur milli landa og talar 
fólk um „ameríska týpu“ sem er léttari og 
háfættari og „breska eða evrópska týpu“ 
sem er sterklegur hundur með góð bein 
og þungur miðað við stærð. Hann útskýrði 
muninn á hugtökunum „týpa“ og „stíll“ 
innan tegundar. „Týpa“ er í raun það sem 
einkennir tegund en „stíll“ til dæmis meðal 
ræktenda getur verið mismunandi. Þetta er 
tvennt ólíkt og ekki ættu að vera til ólíkar 
týpur innan tegundarinnar því rétt týpa er 
réttur hundur miðað við ræktunarmarkmið. 
Hins vegar getur stíllinn verið mismunandi.

Næst á mælendaskrá var Cahtryn Mellersh 
frá Head of Canine Genetics Animal Health 
Trust og var erindi hennar um rannsóknir 
þeirra á DNA hunda en DNA próf eru meðal 
annars notuð til að rannsaka sjúkdóma á 
borð við augnsjúkdóminn PRA. Hún sagði 
að stofnunin væri ávallt að leita leiða til að 
geta DNA prófað fyrir flestum sjúkdómum 
hjá hreinræktuðum hundakynjum og 
þyrfti því erfðaefni úr sýktum hundum.

Reyndir ræktendur innan tegundarinnar 
fóru yfir ræktunarmarkmið hennar í máli 
og myndum. Þeir töluðu meðal annars 
um mikilvægi þess að dómarar shih tzu og 
annarra tegunda gættu að því að kynna sér 
og verðlauna rétta tegundargerð (týpu) og 
að kynna sér muninn á milli landa. Hvað 
ber að varast og hverju ber að leita eftir 
og verðlauna. Ræktendur ættu að miða 
að því að varðveita þau tegundareinkenni 
sem geri shih tzu að shih tzu og þar af 
leiðandi ólíkan öðrum tegundum. Ekki 
ætti að elta tískustrauma heldur ávallt 
hafa ræktunarmarkmiðið að leiðarljósi.

Að fyrirlestrum loknum voru opnar 
pallborðsumræður sem voru mjög fróðlegar.

Undirrituð vonar að boðið verði upp 
á ráðstefnur sem þessa í sem flestum 
tegundum og ætti enginn ræktandi eða 
áhugamanneskja að láta slíkt framhjá sér 
fara. Gríðarlega mikilvægt er að ræða 
kosti og galla, heilbrigði tegunda og að 
efla tengslin milli fólks í tegundum víða 
um heim. Gaman var að heyra hve margir 
ræktendur hvaðanæva úr heiminum 
könnuðust við íslenskt ræktaða shih 
tzu hunda og var það mjög gleðilegt. 

fyrsta heimsráðstefna shih tzu
– shih tzu world congress 

 teikning af shih tzu hundi í réttum 
hlutföllum sem flestir ættu að þekkja sem 

týpískan fulltrúa innan tegundarinnar. 

sigurvegarar sérsýningarinnar þann 13. júlí 2019, 
ásamt dómaranum Frode jevne.
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stigahæsti öldungur 2018 
Stigahæsti öldungur ársins 2018 er papillon tíkin CIB ISCh 
Hálsakots Dream A Little Dream, ræktandi er Ásta María 
Guðbergsdóttir og eigandi er Jóna K. Herbertsdóttir. 

texti og mynD:  
ásta maría gUðbergsdóttir 

Netta er fædd 18. janúar árið 
2009. Netta hefur alltaf verið 
mikill gleðigjafi, mjög sterkur 
karakter, elskar allt og alla. Netta 
elskar að kúra bæði uppi í sófa 
og rúmi alveg við hausinn á Jónu 
“ömmu” og situr oft á öxlinni 
hennar eins og páfagaukur. 
Henni hefur líka alltaf þótt 
gaman í sýningarhringnum 
og byrjaði á því sem hvolpur 
að vinna BIS hvolp tvo daga í 

röð. Síðan þá hafa hún og gotsystir hennar nánast skipst á 
að vinna á sýningum og eru enn að. Netta er ekki bara góður 
sýningarhundur heldur er hún líka góð mamma og ræktunartík. 

Vegna mistaka birtist þessi pistill ekki í sumarblaði 
Sáms 2019, en birtist hér með. Sámur vill biðja eigendur 
og ræktanda innilegrar afsökunar á þessu og óskar þeim 
enn og aftur til hamingju með þennan fallega öldung! 

Bókahornið 
Umsjón: sUnna birna helgadóttir

Að þessu sinni valdi ég tvær skemmtilegar bækur 
til að mæla með sem höfða örugglega til allflestra 
sem hafa áhuga á hundum. Mér fannst báðar 
bækurnar skilja eitthvað eftir sig eftir að hafa 
lesið þær og fá mann til þess að hugsa um hvað 
hundar eru einstakir og áhugaverðir.

Þetta er einstaklega góð bók 
fyrir allt hundaáhugafólk, 
jafnt gæludýraeigendur og 
atvinnufólk. Turid hefur þjálfað 
hesta og hunda í áraraðir 
og eftir að hafa rannsakað 
hunda í mörg ár komst 
hún að því að hundar búa 
yfir mikilli samskiptahæfni 

og ef að maður lærir hvernig þeir tjá sig með 
svipbrigðum og líkamsstellingum þá verða öll 
samskipti auðveldari. Í bókinni eru margar góðar 
myndir sem sýna vel táknin sem hundar nota til 
að tjá sig. Bókin er frekar stutt og fljótlesin en 
fær mann til þess að hugsa og pæla í hundinum 
sínum. Þetta er bók sem er gott að skoða 
reglulega til að minna sig á hvernig maður á að 
haga sér í samskiptum við hunda svo þeir skilji 
mann sem best. Bókin fæst t.d. á Amazon.

Bókin var gefin út árið 2010 
af bókaútgáfunni Tindi. Bókin 
fjallar um fjölskylduhundinn 
Enzo segir frá sögu fjölskyldu 
sinnar eins og hann upplifði 
hana á hjartnæman en jafnframt 
skemmtilegan hátt. Bókin heitir 
á frummálinu “The Art of racing 
in the rain” og þess má geta að 

bíómynd kom út á þessu ári sem heitir sama nafni 
og er byggð á bókinni. Ég hef ekki séð myndina en ef 
hún er eitthvað lík bókinni þá mæli ég með að vera 
með að minnsta kosti tvo vasaklúta við höndina. 
Bókina má líklega finna á flestum bókasöfnum.

on talking terms with 
dogs: calming signals
eftir hina norsku turid rugaas

enzo 
eftir garth stein

fréttir frá vinnuhundadeild
Fyrsti íslenski hlýðnimeistarinn

Fyrsti hundurinn til að hljóta 
hlýðnimeistaratitil á Íslandi er 
tíkin Abbadís ásamt eiganda 
sínum Þórhildi Bjartmarz. 
Tíkin náði titlinum nú á haustdögum 
en til að verða hlýðnimeistari þarf að 

ljúka þremur fyrstu einkunnum í hlýðni 3 hjá minnst tveimur 
mismunandi dómurum. Áhugi á starfi deildarinnar er ávallt að 
aukast og breiddin í getu og hæfni þeirra teyma sem eru að taka 
þátt í prófum deildarinnar eru orðin allveruleg og góðir hundar 
farnir að skila góðum æfingum á öllum stigum sem í boði eru í 
hlýðni. Einnig hefur verið töluvert mikið að gera í sporaprófum 
deildar en hið óvenju góða veðurfar síðastliðið ár setti aðeins 
strik í reikninginn hvað heppilegar aðstæður til æfingar varðaði 
og voru sporapróf felld niður eða færð bæði vegna mikilla 
þurrka sem og veðurhörku. Ný stigakeppni deildarinnar hefur 
gefist vel og verður áhugavert að sjá afraksturinn í lok árs. 
Stjórnin vill þakka öllum sem tekið hafa þátt í starfi deildarinnar, 
bæði þátttakendum sem og starfsmönnum kærlega fyrir árið.
Fyrir hönd Vinnuhundadeildar; Silja Unnarsdóttir, formaður.
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höFUndUr: sUnna dís jensdóttir 
myndir: pétUr alan gUðmUndsson 

Þær tryggingar sem Félögin bjóða upp á: 

• Sjúkrakostnaðartrygging bætir kostnað 
sem fellur til vegna lækniskostnaðar eftir 
slys eða veikindi.

• Líftrygging er ætluð til að bæta 
fjárhagslegt tjón falli hundurinn 
skyndilega frá. 

• Afnotamissistrygging eða heilsutrygging 
bætir það tjón sem verður þegar hundur 
sem notaður er til vinnu eða ræktunar 
tapar eiginleikum sínum til þess af 
einhverjum ástæðum.

• Umönnunartrygging eða gæslutrygging 
er hugsuð til þess að bæta kostnað 
sem hlýst af því að dýrið þurfi að fara í 
gæslu, t.d. á hundahótel, ef upp kemur 
tímabundinn sjúkdómur eða slys á 
heimilisfólki sem veldur því að þau geta 
ekki séð um hundinn á meðan. 

• Ábyrgðartrygging er oft innifalin í 
hundaleyfisgjöldum en einnig bjóða 
tryggingarfélögin upp á hana en hún er 
ætluð til að aðstoða ef hundur veldur 
tjóni eða líkamsskaða á þriðja aðila. 

Félögin

• Sjóvá býður upp á 
sjúkrakostnaðartryggingu, líftryggingu 
og ábyrgðartryggingu, fyrir þá sem þurfa 
þar sem sú trygging er ekki innifalin í 
leyfisgjaldi sveitarfélags. Á heimasíðu 
Sjóvá er yfirlit um hundatryggingar 
og listi yfir nokkur atriði sem 
sjúkrakostnaðartrygging og líftrygging 
bæta og bæta ekki, sem þó er ekki 
tæmandi. 

• tM býður upp á sjúkrakostnaðar-
tryggingu, líftryggingu, heilsutryggingu, 
ábyrgðartryggingu og gæslutryggingu. 
Á heimasíðu TM er lýsing á þeim 
tryggingum sem félagið býður upp á til 
þess að auðvelda eigendum að velja 
þær tryggingar sem best henta.

• VÍS býður upp á sjúkrakostnaðar-
tryggingu, líftryggingu, afnotamissis-
tryggingu, umönnunartryggingu 
og ábyrgðartryggingu. Á heimasíðu 
sinni gefur VÍS forvarnarráð tengd 
hundahaldi, meðal annars að fóðrið 
þurfi að vera gott, að umhverfið sé 
öruggt, þeir mæla með þjálfun, tala um 
umgengni, heilsu dýrsins, taumnotkun 
og svo öryggi þeirra í ökutækjum. 

• Vörður býður upp á sjúkrakostnaðar-
tryggingu, líf- og heilsutryggingu og 
ábyrgðartryggingu. Á heimasíðu Varðar 
er gæludýratryggingin kynnt með þeim 
aldurstakmörkun sem henni fylgir og 
góð lýsing á þeim tryggingum sem 
innifaldar eru í heildarpakkanum.

hundurinn 
þinn og 
tryggingar 

Að mörgu er að huga þegar nýr fjölskyldumeðlimur er tekinn inn á heimilið. Matur, búr, bæli, þjálfun, námskeið og margt annað 
sem þarf að taka ákvörðun um við komu nýja hundsins. Eitt af því eru tryggingar, hvar á að tryggja og hvernig tryggingar henta? 

Við hér hjá Sámi höfum því tekið saman hvaða tryggingar eru í boði, hvað þær fela í sér og hvaða helstu skilmála þær hafa.
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aldurstakmörk 

Tryggingarfélög mæla með því að tryggja 
hundinn sem fyrst, eða fyrir 4 mánaða 
aldur, annars þarf að framvísa vottorði 
fyrir heilbrigði hans. Ef tryggt er eftir þann 
tíma geta ýmis veikindi í framtíðinni lent 
utan tryggingarréttar, eigendur geta kynnt 
sér þá í skilmálum hvers félags. Ekki er 
hægt að nýtryggja hund sem náð hefur 
5 ára aldri og eftir 7. aldursár lækkar 
vátryggingarfjárhæðin hlutfallslega með 
hverju ári þar til hundurinn nær 8-10 
ára aldri. Reglur er varða aldurstakmörk 
eru mismunandi útfærðar milli félaga, 
líftrygging fellur t.d. úr gildi við 8 ára 
aldur hjá TM, 10 ára hjá VÍS og Sjóva en hjá 
Verði við næstu endurnýjun vátryggingar 
eftir 9. aldursár hundsins. Hægt er að 
tryggja hvolpa frá 4 vikna aldri hjá TM 
en 8 vikna aldri hjá VÍS og Sjóva. Hjá 
Verði er það ekki tekið fram en ávallt 
skal skila læknisvottorði svo væntanlega 
frá 8 vikna aldri þar sem þá fara hvolpar 
yfirleitt í sínu fyrstu dýralæknaheimsókn.

ábyrgð eiganda 

Eins og vonandi flestir hundaeigendur 
gera sér grein fyrir er það mikil ábyrgð 
að taka að sér hund. Mikilvægt er að 
hundinum sé sinnt sem allra best og 
setja tryggingarfélögin einnig ábyrgðina 
í hendur eiganda. Í skilmálum allra 
tryggingarfélaganna er ákvæði um 
varúðarreglur og að þeim sé fylgt. Þær eru 
misnákvæmar. Hjá Sjóvá er sú krafa gerð 
að alla veika hunda eða hunda sem orðið 
hafa fyrir slysi skuli fara með til dýralæknis. 
Þar að auki eru hin þrjú tryggingarfélögin 
sammála um að það sé á ábyrgð eiganda 
að öll umhirða hundsins, fóðrun og 
vistarverur séu við hæfi, og vísa m.a. í 
dýraverndunarlög, auk þess sem ávallt 
ætti að fylgja ráðleggingum dýralækna. 

öryggi í umFerðinni

Hundaeigendum er eðlilega mjög annt um 
öryggi dýra sinna. Þegar öryggisbúnaður 
í bíl er valinn er hægt að velja á milli 
mismunandi leiða, svo sem hundabílbelti, 
farangursrýmisgrind, plastbúr, grindarbúr 
og jafnvel öryggisbúr sem hönnuð eru 

sérstaklega í bíla. Tryggingarfélagið VÍS setur 
öryggi hunda í ökutækjum á oddinn og setur 
vátryggingartökum eftirfarandi skilmála:

Sé ferðast með hundinn í farþegarými 
ökutækis skal hann vera í þar til gerðu búri 
eða hundabílbelti. Ef hundurinn er laus 
í farangursrými skal vera grind í bílnum 
sem skilur að farþega- og farangursrými. 
(Vátryggingarskilmálar nr ED14, ákvæði 5.6) 

Bæði TM og VÍS setja það svo í skilmála 
sína að sjúkrakostnaðar- og líftrygging sé 
ekki greidd út ef rekja má meiðsli eða dauða 
til þess að hundur hafi verið bundinn við 
vélknúið ökutæki, verið yfirgefinn í ökutæki 
eða fluttur óvarinn í opnu rými þess.

eigin áHætta og tjónatímabil

Ef hundur lendir í slysi eða veikindum og 
þarf aðstoð dýralækna borgar eigandi 
lækninum eða stofunni sem leitað er 
til. Eigandi tryggðs hunds getur svo 
leitað til síns tryggingarfélags og fengið 
hluta af kostnaðinum endurgreiddan. 
Eigin áhætta er sú fjárhæð kölluð sem 
eigandi þarf að borga í hverju tilfelli eða 
á hverju tjónatímabili. Eigin áhætta er 
mismunandi há eftir tryggingarfélögum, 
hún er lágmarksupphæð sem eigandi 
greiðir á hverju tímabili eða í hverju 
tjóni. Upphæðin er annað hvort föst 
upphæð sem tryggingarfélagið gefur 
upp eða ákveðin upphæð sem kemur 
fram á vátryggingarskírteini hvers og 
eins. Þar að auki greiðir eigandi hlutfall af 
dýralæknakostnaði að frádreginni eigin 
áhættu. Mis skýrar upplýsingar eru um 
þetta á milli félaga en í skilmálum Sjóvá 
og Vís er tekið fram að hlutfallið sé 10%. 

Þessa eigin áhættu greiðir eigandi aðeins 
einu sinni á tjónatímabilinu en þau eru 
mislöng, hjá Sjóvá og Verði er tímabilið 
60 dagar en TM gefur það ekki upp í 
skilmálum sínum. Tjónatímabilið hjá VÍS 
er 100 dagar á hvert tjón, en eigin áhætta 
greiðist þá með hverju tjóni þó svo þau 
eigi sér stað innan sama tjónatímabils. 

líFtrygging

Upphæð líftryggingar miðast við markaðs-
virði hundsins og hjálpa tryggingarfélögin 
eigendum að finna út hvað á best við. 

Líftrygging er greidd út ef hundur deyr af 
völdum slyss eða sjúkdóms, þó ekki í öllum 
tilfellum og gilda þá skilmálar hvers félags. 
Ekki er greitt úr bæði líf- og afnotamissis-/
heilsutryggingu samtímis. VÍS, TM og 
Vörður greiða út líftryggingu ef hundur 
týnist og finnst ekki. Hjá TM og Verði telst 
hundurinn tapaður ef hann hefur ekki 
fundist innan tveggja mánaða frá hvarfi 
og eftir að leitaraðgerðir hafi átti sér stað 
og auglýsingar birtar. Taki félagið þátt í 
kostnaði við birtingu auglýsinga vegna 
hvarfs hundsins dregst kostnaður vegna 
þess frá bótunum. Hlutfall af líftryggingunni 
er greitt í þessum tilfellum hjá báðum 
félögum, eða 75% af vátryggðri upphæð. 

VÍS greiðir út líftryggingu hunds sem 
horfið hefur og ekki fundist þrátt fyrir 
að staðið hafi verið fyrir leit að honum 
og hann verið auglýstur í fjölmiðlum. 
Hjá Sjóvá eru engar bætur greiddar ef 
hundi er stolið eða ef hann strýkur.

sjÚkrakostnaðartrygging

Það er aldrei hægt að vita fyrirfram hvað 
lífið ber í skauti sér og því er ávallt betra að 
vera viðbúinn óvæntum dýralæknakostnaði. 
Sjúkrakostnaðartryggingin getur komið 
að góðum notum ef hundurinn lendir í 
slysi eða veikindum. Þó fellur ekki allur 
dýralæknakostnaður undir þessa tryggingu, 
t.a.m. ekki reglubundnar skoðanir, 
bólusetningar, ormahreinsanir og annað 
slíkt. Þessi trygging er hugsuð til ófyrirséðs 
kostnaðar vegna sjúkdóma eða slysa.

en Hvað er tryggt og Hvað er ekki 
tryggt?

Það er alltaf einhver munur milli 
félaga og skilmála eftir því hvenær 
hundurinn er nýtryggður, af hvaða 
tegund hann er, hvernig sjúkdómur 
eða veikindi koma upp o.s.frv. 

Hér verður reynt að Fara yFir nokkur 
atriði:

Þau slys eða sjúkdómar sem koma upp 
áður en vátryggingin tekur gildi eru 
undanskilin bótaskyldu félaganna en einnig 
þau atvik sem koma upp 14 dögum frá 
gildistökunni hjá VÍS, TM og Verði og 30 
dögum frá gildistökunni hjá Sjóvá. Þá taka 
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félögin Sjóvá, TM og Vörður það einnig fram 
að meðfæddir og arfgengir kvillar eða 
sjúkdómar falli þar undir.  
VÍS áskilur sér rétt til að leita sérfræðiálits 
frá dýralækni í ákveðnum tilfellum. 

Hvers konar geðsjúkdómar, 
atferlisvandamál, skapgerðargallar, 
árásargirni eða aðrir sálrænir 
kvillar falla ekki undir bótaskyldu 
tryggingarfélaganna. Það á bæði við 
um sjúkrakostnaðartrygginguna og 
líftrygginguna, þ.e. að ekki fæst greiðsla 
úr líftryggingu hunds sem felldur 
hefur verið vegna atferlisbrests.

Myndatökur og frekari rannsóknir geta 
verið takmörkum háð er varðar bótaskyldu 
en öll félögin greiða fyrir nauðsynlegar 
röntgenmyndir, línurit og rannsóknir 
á vefjum og öðrum sýnum. Vörður og 
Sjóvá eru með hámarks greiðslu vegna 
slíkra rannsókna upp á 30 þúsund á 12 
mánaða tímabili. TM er með hámarksbætur 
upp á 25% vátryggingarfjárhæðar á 
vátryggingartímabili en ekkert er minnst á 
hámarksfjárhæð í þessu samhengi hjá VÍS. 
Almennt eru rannsóknir eða meðferðir 
í forvarnaskyni ekki innan bótaskyldu.

Sjúkrakostnaðartrygging hjá öllum 
félögum bætir viðgerðir á tönnum vegna 
slysa en ekki vegna tannhirðu, tannviðgerða 
eða sjúkdóma í tannholdi. Einnig tekur 
sjúkrakostnaðartrygging ekki þátt í 
kostnaði vegna galla í biti eða tönnum.

Öll tryggingarfélögin hafa sömu 
skilmála er varða keisaraskurði, félögin 
bæta lækniskostnað vegna tveggja 
keisaraskurða á meðan hver tík lifir 

ef tíkin var þegar vátryggð þegar hún 
varð hvolpafull. Keisaraskurðir hjá 
tegundunum enskur bolabítur, franskur 
bolabítur og Boston terrier eru þó aldrei 
bótaskyldir hjá tryggingarfélögunum. 

Mjaðmalos er kvilli sem háð getur 
ákveðnum tegundum. Meðferðir vegna 
þessa kvilla eru undanþegnar bótaskyldu 
að mestu leyti hjá öllum tryggingarfélögum 
en þó hefur VÍS sérstaka skilmála þar sem 
hægt er að gera bótakröfu vegna þessa. Ef 
hundur sem tryggður hefur verið samfellt 
hjá VÍS frá að minnsta kosti 4 mánaða aldri, 
með ættbókbók frá HRFÍ og staðfestan 
aflestur röntgenmynda af foreldrum, ef 
kröfur voru um það hjá HRFÍ við fæðingardag 
hvolps, er hægt að sækja bætur vegna 
meðferðar á mjaðmalosi. Einnig er hægt 
að fara fram á greiðslu líftryggingar ef aflífa 
þarf hundinn vegna einkenna mjaðmaloss. 

Samantekt þessi er gerð eftir bestu getu 
og án túlkunar á smáatriðum skilmálanna. 
Vonandi hefur þessi lesning reynst hjálpleg 
og hvetjum við lesendur til að kynna 
sér málin og finna út með ráðgjöfum 
tryggingarfélaganna hvað best hentar 
þeim og þeirra hundi. Einnig má benda 
á að skilmála allra tryggingarfélaganna 
er hægt að finna á heimasíðum þeirra ef 
lesendur vilja kynna sér málin betur. 

Umsjón: svava björk ásgeirsdóttir. 
myndir: systa atla, birtar með leyFi 
höFUndar. 

Nokkur ár eru liðin frá því að síðasta 
smalaeðlispróf fór fram þannig að það 
var gleðiefni að í þetta sinn hafi verið 
full skráning í prófið. Áhugi fólks virðist 
vera að glæðast, enda frábært að kanna 
eðli hundanna með þessum hætti. 

Smalaeðlisprófið fór fram að Skála í 
Grímsnesi þann 19.október síðastliðinn. 
Dómari var María Dóra Þórarinsdóttir. 
Full skráning var í prófið, en alls mættu 
12 hundar í próf, 10 border collie 
hundar, einn white swiss shepherd 
og einn australian cattle dog.

Prófið fór fram í fyrsta sinn eftir nýjum 
reglum FCI og gekk vel fyrir sig. Það 
voru þær Guðrún S. Sigurðardóttir og 

María Dóra Þórarinsdóttir sem sáu um 
framkvæmdina fyrir hönd deildar. 

Kristinn Hákonarson bauð upp 
á æfingu og sýnikennslu skömmu 
áður en prófið fór fram. Það var góð 
mæting og fólk nýtti tækifærið áður 
en það mætti í smalaeðlisprófið með 
hundinn sinn til þess að æfa sig. 

Hundaræktarfélag Íslands eða Fjár- og 
hjarðhundadeild í umboði HRFÍ, geta 
haldið smalaeðlis- eða fjárhundapróf 
fyrir hundakyn af fjárhundakyni. 
Smalaeðlispróf miðar fyrst og fremst 
að því að kanna smalaeðli fjárhunds. Í 
fjárhundaprófi reynir meira á þjálfun og 
samvinnu manns og hunds. Prófin fylgja 
reglum FCI sem finna má á vef FCI:  
http://www.fci.be/en/Herding-Dogs-60.html

smalaeðlispróf 
Fjár- og hjarðhundadeildar hrFÍ 
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höFUndUr: svava björk ásgeirsdóttir 
myndir: FrÚ dorrit moUssaieFF &  
hr. ólaFUr ragnar grímsson 

Hundar HaFa alltaF verið Hluti aF líFinu 

Ég átti svartan cocker spaniel þegar ég var 
barn í Jerúsalem. Hún hét Lassie og var mjög 
mikil vinkona mín. Við erum að tala um 
árin í kringum 1950- 1959. Í Jerúsalem í þá 
daga voru ekki margir bílar, nauðsynjavörur 
og annað var að mestu flutt á milli staða 
með ösnum. Sem að sjálfsögðu skitu á 
göturnar í borginni! Ég lagði það í vana 
minn þarna sem krakki að klifra í trjám og 
þeir tilburðir mínir enduðu að sjálfsögðu 
oft með því að ég slasaði mig. Lassie kom 
alltaf og sleikti sárin og ég fékk aldrei 
sýkingar. Ég veit að nú til dags hljómar 
þetta mjög óeðlilega með tilliti til hreinlætis 
og ég er alls ekki að mæla með þessu 
við neinn, en mín reynsla er sú að tunga 
hunda virkar sem sótthreinsir. Sámur gerði 
nákvæmlega það sama, við lítinn fögnuð 
ættbálksins okkar, en ég kalla fjölskyldu 
okkar Ólafs því nafni þegar ég vitna í þau. 
Tíkin Lassie fórst á afar sorglegan hátt 
og var missirinn mikill fyrir Dorrit og 
fjölskylduna. Meindýrafaraldur var stór 
vandi á þessum árum og brugðu yfirvöld 
í Jerúsalem á það ráð að dreifa eitri um 
götur borgarinnar með það fyrir augum 
að stemma stigu við vandanum þar sem 
fjöldi smitbera leiddi af sér sýkingar hjá 
fólki. Lassie var ein þeirra sem dó vegna 
eitursins sem notað var í borginni. 

Við fjölskyldan áttum líka buff litaðan 
amerískan cocker spaniel í London, hann 
Mikki, en hann var eiginlega meira hundur 
systur minnar þar sem ég var orðin unglingur 
og áhugasöm um næturbrölt sixtís áranna. 
Hann dó úr hárri elli. Mig langaði alltaf í 
hund af stórri hundategund, en sökum 
mikilla ferðalaga og annasams lífsstíls gat ég 
ekki réttlætt það að láta þann draum rætast. 

ást við Fyrstu sýn og örlögin gripu í 

taumana 

Þegar Dorrit kom fyrst til Íslands vissi hún 
strax að hér væri tilvalið að eiga hund. 
Því miður var Ólafur þá ekki á sama máli, 
honum fannst að hundar ættu bara að búa 
í sveitum og var bara hreint ekki hrifinn af 
hundum yfir höfuð. Dag einn samþykkti 
ég með semingi að fara með honum í 
sumarbústað yfir helgi. Þar kynntumst við 
tíkinni Týru. Fyrir mig var þetta ást við fyrstu 
sýn og um leið og hún gaf mér koss féll 
ég gersamlega fyrir henni. Það kom mér á 
óvart að Ólafi líkaði strax vel við hana og 
sýndi henni mikla hlýju og umhyggju. Ég get 
með sanni sagt það í dag að ef ekki hefði 
verið fyrir Týru hefði ég kannski ekkert verið 
svona lengi á Íslandi eins og ég svo var. Ég 
spurði í framhaldinu bóndann á bænum 
hvort það væri möguleiki á að ég fengi hvolp 
undan Týru en hann svaraði því til að hún 
væri orðin alltof gömul til þess að eignast 
aftur hvolpa, svo að það náði ekki lengra. 

Í fjölmiðlum á síðasta ári spurðist það út að Dorrit Moussaieff eiginkona fyrrum forseta Íslands, Hr. Ólafs Ragnars Grímssonar, 
hefði í huga að klóna hund þeirra hjóna sem hét Sámur. Þetta vakti athygli fólks þar sem slíkt hefur ekki verið gert við íslenskt 
ættaða hunda fyrr svo vitað sé til. Undanfarið bárust svo fregnir í fjölmiðlum um að Samson væri fæddur, sonur Sáms. Sámur 

varð að sjálfsögðu forvitinn um nafna sinn og hans eiginleika og þessi mögnuðu vísindi sem skiptar skoðanir eru um. 
Hvað er það sem var svona sérstakt við Sám, sem varð til þess að þau hjón ákváðu að fara þessa leið í stað þess að „finna 

bara“ annan hund til að njóta félagsskapar við? 
Þegar við höfðum samband við Dorrit fyrir um ári síðan tók hún strax mjög vel í að segja okkur sögu sína. Hún er greinilega 
afar heilluð af hundum og er sönn hundakona í hjarta sínu. Hún byrjaði á því að segja okkur frá æsku sinni og lífi í Ísrael þar 

sem hún ólst upp. 

viðtal
frÚ dorrit 
moussaieff 



Sámur 2. tbl. 52. árg. desember 2019  · 21

Dorrit viðurkennir að vera dálítið 
örlagatrúar og það æxlaðist þannig að 
dóttir Ólafs hringdi í hana dag einn og sagði 
henni að einn hvolpur úr gotinu væri í 
heimilisleit þar sem fyrri eigendur gátu ekki 
verið með hann lengur vegna vinnu sinnar. 
Við Ólafur fórum að skoða hann. Hann 
hoppaði upp í bílinn, hjúfraði sig upp við 
fætur mína og þar með var þetta ákveðið 
fyrir okkur Sám. Þetta var það besta sem 
hefur komið fyrir mig í mínu lífi, ég get ekki 
lýst þakklæti mínu yfir því að hafa fengið 
hann elsku besta Sám minn inn í lífið. Við 
elskuðum hvort annað skilyrðislaust! 

ekki Hægt að Hugsa sér betri Félaga 

Sámur var blanda af íslenskum fjárhundi, 
border collie, þýskum schäfer og 
bullmastiff. Þegar Dorrit er beðin um 
að lýsa honum segir hún að hann hafi 
verið mjög tryggur og hafi lagt ríka 
áherslu allt sitt líf á að vernda þau hjónin 
við margvísleg tækifæri. Hann minnti 
hana reyndar mjög mikið á frásagnir 
af Sámi í Njálu enda völdu þau hjónin 
nafnið hans með tilliti til þess.
Ef einhver með illt í huga nálgaðist þá brást 
Sámur mjög hart við, fór í varnarstöðu og 
var illur á brún. Einu sinni á Bessastöðum 
síðla kvölds var ég ein heima og þá fór 
hann allt í einu að gelta af miklum krafti 
og hamaðist mjög. Kom í ljós að þá 
voru þrír lögreglumenn við dyrnar sem 
höfðu fengið skilaboð um að mæta að 
Bessastöðum og Sámur vildi alls ekki 
hleypa þeim inn fyrir hússins dyr. 

Það var mjög merkilegt hvernig hann 
skynjaði fólk sem stóð úti við dyr og 
ef einhver ókunnugur var að ganga úti 
á túnunum þá brást hann við og var 
óskiljanlegt hvernig hann gat skynjað fólk 
langt í burtu. Ef einhver sem hann þekkti 
kom að okkur með góðu hugarfari þá var 
hann jafnan glaður og fagnaði mjög eins 
og hann væri að endurheimta gamla vini. 
Að vísu átti hann það til þegar hann var 
yngri að stökkva upp í fangið á fólki og 
vegna þess hvað hann var stór og mikill 
varð sumum hvelft við, en okkur tókst nú 
að venja hann af þessum fagnaðarlátum. 
Dorrit segir að þau Sámur hafi gert margt 
skemmtilegt saman og hann hafi haft mjög 
gaman af gönguferðum. Það voru virkilegar 
gæðastundir sem þau áttu saman. 
Sámi fannst mjög skemmtilegt að fara í 
gönguferðir og ég fór með hann í ótal ferðir 
upp á Esjuna þar sem hann hljóp fram og 
aftur um þann dásamlega stað. Við vorum 
sérstaklega dugleg þegar hann var yngri og 
mér fannst mjög erfitt eftir að Sámur dó 
að þurfa að fara ein í gönguferðir og tók 
það mig langan tíma að geta gert það án 
hans. Meðan við vorum á Bessastöðum 
hafði hann líka gaman af því að fylgja mér 

út túnin og um fjöruna þar sem við áttum 
fjölmargar góðar stundir. Við áttum það 
líka til að leggja okkur saman í sófanum 
og steinsofnuðum bæði um leið!
Nú vita flestir að hundar hugsa mikið 
um mat og eru margir miklir sælkerar, 
hvað var það sem Sámi fannst best? 
Á hvers konar fæði var hann? 
Varðandi mat þá borðaði Sámur allt og í 
rauninni það sama og við Ólafur. Fyrstu 
árin var hann á þurrfóðri sem við keyptum 
í gæludýraverslun en það kom fljótt í ljós 
að hann var með ofnæmi fyrir því. Þegar 
við fórum að lesa betur á umbúðirnar þá 
var það kannski ekki endilega það hollasta 
fyrir hann satt að segja, svo að við fórum að 
gefa honum hreinan mat. Hann fékk kjöt, 
fisk og grænmeti, hann var sólginn í sellerí 
og gulrætur. Mörgum fannst stórmerkilegt 
að sjá hann háma í sig grænmetið. Síðustu 
árin gáfum við honum aðallega hrátt kjöt 
sem honum fannst satt að segja mikið 
lostæti og var það aðalfæða hans síðustu 
árin. Við fórum í leiðangra og keyptum bein 
sem hann elskaði og svo fannst honum 
mjög gott að fá að deila súpu með mér 
sem ég sauð úr beinum og grænmeti. 
Sámur varð næstum því 13 ára gamall og 
var frekar heilsuhraustur alla sína ævi. 
Í raun voru engin vandamál með hann 
nema á seinni árum þegar við fórum í lengri 
ferðalög þá var hann taugaóstyrkur og fór 
að naga sig og eyðileggja húðina. Ég hef 
ekki enn fyrirgefið sjálfri mér fyrir að hafa 
farið frá honum í svona langan tíma en það 
var óhjákvæmilegt. Ég var á löngu ferðalagi 
nóttina þegar hann dó og hafði ekki séð 
hann í tvo mánuði en ég er mjög þakklát og 
glöð yfir því að hann hafi verið hjá dóttur 
Ólafs og fjölskyldu síðustu daga lífs síns. 

eðli og eiginleikar dýrmætt í Hverjum 
Hundi 

Þegar Dorrit er spurð út í það hvaða 
eiginleikar hundur eigi að búa yfir nefnir 
hún varðhundaeðli fyrst og fremst 
og að þeir séu hlýðnir. Hún er þeirrar 
skoðunar að það sé hver og einn hundur 

sem sé sérstakur, sama hvort hann sé 
af hreinu hundakyni eða blendingur. 

Að mínu mati er það ekki neikvætt fyrir 
hundaeigendur að hundurinn þeirra eða 
hundarnir vilji verja eigendur sína. Fyrir 
mér er varðhundaeðli mjög dýrmætur 
eiginleiki og ég vil að hundar séu hlýðnir. 
Mér finnst yfirleitt betra að eiga blendinga 
en ef ég ætti að velja mér hreinræktaðan 
hund myndi ég velja mér hreinræktaðan 
schäfer hund. Ég gæti vel hugsað mér að 
eiga tvo eða þrjá hunda og í þessu ferli 
með klónunina sem við höfum verið að 
bíða eftir, hef ég alveg leitt hugann að því 
að ef það kæmu tveir eða þrír hvolpar að 
þá myndi ég kannski bara eiga þá alla! 

ísland ÞarF að vera í takt við nÚtímann 
og Það sem viðgengst í öðrum löndum

En hvernig finnst henni Ísland standa 
í hundamálum almennt og hver er 
munurinn á hundahaldi í Bretlandi 
og á Íslandi að hennar mati? 
Viðhorf til hunda á Íslandi hefur breyst 
mikið frá því ég kom hingað fyrst, það er 
allt orðið jákvæðara en það er vissulega 
hægt að gera betur gagnvart hundum og 
hundeigendum á Íslandi. Í London er hægt 
að taka þá með í búðir og á veitingahús. Til 
dæmis má nefna fatakeðjuna Zara í þessu 
samhengi. Á King´s Road er Zara verslun 
sem býður hunda velkomna og sú verslun 
skilar margfalt meiri árangri í verslun heldur 
en önnur Zara verslun í 1 km fjarlægð 
og leyfir ekki hunda. Það segir margt! 
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Talið berst að innflutningi og 
Dorrit veltir vöngum yfir lögum og 
reglugerðum er varða einangrunarmál 
á Íslandi og telur núgildandi regluverk 
vera algerlega barn síns tíma. 
Varðandi einangrun hunda sem koma til 
landsins þá skil ég vel að rökin fyrir slíkri 
einangrun byggi á markmiðum um að 
vernda og tryggja íslenskt dýraheilbrigði, 
hunda, hesta og annarra, til að varðveita 
hin sérstöku íslensku einkenni. Þrátt fyrir 
það hafa verið gerðar viðamiklar rannsóknir 
í heiminum þar sem skoðuð hafa verið 
einangruð svæði og þær rannsóknir hafa 
skilað mjög jákvæðum niðurstöðum. 
Varðandi frelsi okkar til að ferðast um með 
hundana hafa gæludýravegabréf verið gefin 
út í öðrum löndum og hafa reynst mjög 
vel. Þessi vottorð sýna uppruna hunds, 
nauðsynlegar bólusetningar og þá má 
reyndar ekki gleyma í þessu samhengi að 
fuglar og ferðamenn geta verið hættulegir 
smitberar. Eftir því sem ég hef lesið mér 
til um held ég að það sé mjög erfitt að 
benda á sjúkdóm sem hundar gætu borið 
með sér inn í landið þegar ferðamenn 
geta allt eins borið smit inn í landið. Ég 
held að England og mörg önnur lönd séu 
ágætt dæmi um hvernig er hægt að ferðast 
með hundana sína með vegabréf án þess 
að stofna neinu eða neinum í hættu. 

algengara en Fólk gerir sér grein Fyrir 

Eins og áður hefur komið fram hófu 
þau hjón undirbúning á klónun Sáms 
fyrir nokkru síðan. Hvernig kom það til 
að sú hugmynd varð að veruleika?
Það kom nú til vegna þess að ég frétti af 
þessum möguleika í gegnum vinkonu mína 
sem hafði látið klóna hundinn sinn með mjög 
góðum árangri. Hún fékk þrjá hvolpa út úr 
því og ákvað að eiga þá alla. Ég fékk nafnið 
á fyrirtækinu, þetta er bandarískt fyrirtæki, 
staðsett í Texas, og í kjölfarið á eftirgrennslan 
minni komst ég að því að þónokkrir vinir 
mínir hefðu gert þetta með góðum árangri. 

Við ákváðum árið áður en Sámur dó að 
senda sýni út og einn morguninn fórum við 
með Sám til Agnesar dýralæknis sem tók 
sýnin úr honum, setti í þartilgerðan kældan 
kassa og sendi með hraðsendingu. Daginn 

eftir var sýnið komið út til Texas. Það voru 
tvær tilraunir sem tókust ekki en sú þriðja 
tókst og nú nýlega fæddist þessi dásamlegi 
hvolpur sem ég kalla Samson. Það er nú 
bara orðaleikur, sonur Sáms á ensku. 

Í fjölmiðlum hefur gætt mikils misskilnings 
í þessu máli og það þykir Dorrit miður. 
Til að mynda sagði blaðamaður hjá The 
Reykjavík Grapevine frá því að hér væri um 
illa meðferð á dýrum að ræða, mörg dýr 
hlytu skaða eða jafnvel dauða við slíkar 
meðferðir. Frá byrjun ferlisins hafa þau hjón 
fengið mjög greinargóðar upplýsingar frá 
sérfræðingum fyrirtækisins og staðfest er að 
engin dýr hafi hlotið illa meðferð, hvað þá 
dáið í þessu ferli. Fósturvísum var komið fyrir 
í staðgöngutík sem varð hvolpafull og fæddi 
einn heilbrigðan hvolp. Meðgangan var 
algerlega eðlileg á allan hátt og það fæddust 
ekki fleiri hvolpar í gotinu og engin vandamál 
tengd því. Þessar röngu upplýsingar sem 
hafa komið fram varðandi þessa tækni eiga 
ekki við í dag, fyrir 20 árum voru mögulega 
aðrar aðferðir notaðar sem yrðu ekki 
samþykktar í dag með tilliti til dýraverndunar. 

Þetta ákveðna fyrirtæki er mjög öflugt í 
rannsóknum og þróun, sem stuðlar að því 
að þessi tækni er raunhæf aðferð við það 
að koma heilbrigðum og hamingjusömum 
hvolpum í heiminn. Hver frumulína er 
frábrugðin en meðgönguhlutfall og fjöldi 
fæddra hvolpa er svipað í samanburði við 
aðrar háþróaðar ræktunaraðferðir eins 
og tæknifrjóvganir og fósturvísaflutninga. 
Aðferðin svipar til slíkra aðferða og hófst 
hjá dýralækni þeirra hjóna, Agnesi. Hún tók 
lítið vefjasýni úr húð Sáms og úr því sýni 
gátu sérfræðingar tekið milljónir frumna og 
varðveitt þær, þetta kallast erfðagreining 
og með þessu móti er hægt að geyma 
erfðaefni dýrsins endalaust. Næsta skref 
er að flytja erfðaefnið í eggfrumu tíkar 
sem hefur ekki sín upphaflegu erfðaefni 
til staðar. Sú eggfruma hefur þá einungis 
erfðaefni frá dýrinu sem er verið að klóna 
og hægt er að herma eftir ferlinu sem býr til 
fósturvísi. Hann er svo fluttur í fósturtíkina – 
fósturmóðurina sem er fylgst mjög nærgætið 
og náið með alla meðgöngu og fæðingu. 
Dorrit segir að fyrst og fremst sé mikilvægt 
að Samson fái nú að þroskast og dafna 
hjá fósturmóður sinni og er fylgst 
mjög náið með vexti hans og þróun. 

Það gerist margt á stuttum tíma í lífi hvolps, 
hann opnar augun, fer að heyra og hreyfa 

sig smátt og smátt. Það er mjög sérhæft 
fagfólk sem starfar hjá Viagen sem sér 
um að hvolpurinn fái sem besta byrjun í 
lífinu bæði andlega og líkamlega. Hann er 
örvaður og efldur á þann hátt sem telst 
nauðsynlegt í dag skv. nýjustu rannsóknum 
á hundum. Hann er alinn upp með öðrum 
hvolpum þar sem rannsóknir sýna að 
hundar sem alast upp í goti með öðrum 
hvolpum hafa betri félagshæfni. Hann mun 
fá alla þá umhverfisþjálfun sem hvolpum er 
nauðsynleg s.s. að kynnast öllum hljóðum, 
allskonar fólki og stöðum, áferðum og 
mismunandi leikföngum á jákvæðan hátt. 
Jákvæð styrking verður notuð í uppeldi 
hans sem eru viðurkenndar af færustu 
hundaþjálfurum og atferlisþjálfurum 
heims. Vinir mínir sem hafa farið í gegnum 
þetta ferli eru mjög ánægðir með sína 
hunda sem eru vinalegir, gáfaðir, auðveldir 
í þjálfun og þægilegir heimilishundar. 

Dorrit segir að það gæti vel verið að 
einhverjum finnist allt þetta hljóma 
skringilega og hún ætlast ekki til þess 
að fólk sé henni sammála. Þetta er 
valmöguleiki sem hún og þau Ólafur 
hafa valið fyrir sig. Fyrir mörgum árum 
hugsaði fólk um glasafrjóvganir sem 
eitthvað siðlaust fyrirbæri, en það hefur 
gert mjög margar konur í heiminum afar 
hamingjusamar. Dorrit segist hafa elskað 
Sám óendanlega mikið og það sé eitthvað 
sem að minnsta kosti fólk sem hefur átt 
einstaka vini í hundum geti skilið. Hún 
getur ekki beðið eftir að fá Samson heim og 
hefur ákveðnar hugmyndir um framtíðina. 
Oftast eru hvolpar ekki komnir á 
framtíðarheimili sín fyrr en við 8 – 10 
vikna aldur og það gildir það sama með 
hvolpa sem koma svona í heiminn eins 
og Samson. Hann mun svo vera með mér 
í Bandaríkjunum í eins svipuðu umhverfi 
og hann mun vera í á Íslandi. Þegar hann 
er tilbúinn að ferðast þá hef ég hugsað 
mér að taka hann með mér til London. 
Því miður getur hann ekki komið með 
mér til Íslands eins fljótt og ég hefði viljað 
sökum einangrunarlaganna, en ef eitthvað 
skyldi breytast þar yrði það ánægjulegt. 
Við munum líka ferðast saman til Ísrael og 
annarra landa í Evrópu ef ég er að ferðast til 
lengri dvalar í einu og mér finnst hann ekki 
geta verið hjá einhverjum öðrum en mér. Ég 
hlakka mikið til að fá Samson í hendurnar og 
fyrir áhugasama er velkomið að fylgjast með 
okkur Samson á instagram síðunni minni. 
Að lokum viljum við þakka Frú Dorrit 
hjartanlega fyrir að veita okkur innsýn 
inn í líf sitt með hundum og fá að kynnast 
sögunni um Sám betur. Sannarlega hundur 
sem stal hjarta þeirra sem hann elskaði 
skilyrðislaust. Við vonum að Samson muni 
veita þeim hjónum ást, gleði og margar 
gæðastundir í framtíðinni. 
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höFUndUr: sUnna birna helgadóttir 
myndir: birna gUðjónsdóttir, petmark ehF. 

Eftir sýninguna sagði Gerda að upplifun 
hennar hafi verið mjög góð og hafði 
eftirfarandi að segja: ,,Aðstaðan var frábær, 
gott hitastig fyrir hunda og fólk, gólfið var 
ekki sleipt og hentaði vel fyrir hundana til 
að sýna gott ganglag“. Hún var einnig mjög 
ánægð með hringstjórann og ritarann sem 
henni fannst standa sig frábærlega og vildi 
þakka þeim sérstaklega fyrir sitt framlag.

Henni fannst gæði hundanna í heild mjög 
góð en sumir hundarnir voru í yfirþyngd 
sem hafði neikvæð áhrif á ganglag þeirra. 
Henni fannst labrador ræktendur þurfa að 
hugsa um að rækta betur vinklað og lengra 
bógbein (upperarm) og að toller ræktendur 
megi huga betur að stærð hundanna.

Gerda vill óska öllum sigurvegurum til 
hamingju og sérstaklega flat coated retriever 
hundinum sem vakti strax athygli hennar 
með frábærum hreyfingum og endaði 
svo sem besti hundur sýningarinnar. 

Hún vildi koma á framfæri þökkum fyrir 

gott boð og þakkar öllum sem komu með 
hunda til hennar í dóm. Hún var mjög ánægð 
með mikla þátttöku af fallegum hundum og 
virkilega naut dagsins. Hún sagðist hafa verið 
mjög ánægð með dvölina á Íslandi og myndi 
vilja gjarnan koma einhvern tímann aftur.

Auður Sif Sigurgeirsdóttir dæmdi hvolpa og 
sagði að það hefði komið sér skemmtilega á 
óvart þegar Retrieverdeildin hafði samband 
og bað hana um að dæma hvolpana á 
Retrieversýningunni. ,,Mér finnst fátt 
skemmtilegra en að dæma retriever-hunda, 
hvað þá hvolpaskott!” sagði Auður Sif.

Henni fannst skemmtilegt að sjá hve vel 
þjálfaðir og yfirvegaðir hvolparnir voru í 
þessum nýju aðstæðum og áreiti. Henni 
fannst gott að hafa nægan tíma til að dæma 
þá og skrifa um þá ítarlegar umsagnir 
sem er afar mikilvægt að hennar mati á 
sérsýningum. Hún dæmdi marga mjög 
lofandi hvolpa sem eiga framtíðina fyrir sér. 
Hún vildi koma á framfæri þökkum til allra 
er að sýningunni komu fyrir frábæran dag! 

Theódóra Róbertsdóttir var ánægð 

með færni sýnenda sem sýndu allir 
retrieverhunda. ,,Það var gaman að sjá færni 
þeirra með hundana og hvernig tenging 
þeirra við hundana var. Allir sýndu fallega 
framkomu og hæfileika til að ná því besta 
úr hundunum og þá aðallega þeirri miklu 
gleði sem retriever hundar búa yfir”. Að 
lokum vildi hún koma því á framfæri að hún 
sé afar þakklát fyrir tækifærið og þakkar 
deildinni fyrir traustið og flotta sýningu. 

Almenn ánægja var með staðsetningu 
sýningarinnar. Höllin var bæði björt og 
snyrtileg og nóg pláss fyrir sýnendur og 
áhorfendur. Sýningin fór mjög vel fram og 
allir virkilega ánægðir með vel heppnaða 
sýningu, það má gera ráð fyrir að hún 
verði haldin með svipuðu sniði á næsta 
ári. Sýninganefndin stóð sig einstaklega 
vel og veitingastjóri nefndarinnar, Lene 
Grönholm, sá um að elda og selja frábærar 
veitingar yfir daginn. Deildin vill þakka 
dómurum, starfsfólki og öllum sem komu 
að sýningunni á einhvern hátt en einnig 
þakka Petmark sem gaf öll verðlaunin.

deildarsýning 
retrieverdeildarinnar 

28. september 2019 

Deildarsýning Retrieverdeildarinnar var haldin í Reiðhöll Mána í Keflavík laugardaginn 28. september 2019. Skráning var 
frábær og voru alls skráðir 96 hundar af fjórum tegundum og 14 ungir sýnendur. Labrador retriever átti met í skráningum og 
voru þeir 78 talsins. Það voru 13 golden retriever, þrír flat coated retriever og tveir nova scotia duck tolling retriever. 
Dómarar voru hin hollenska Gerda Groeneweg de Klerk sem ræktar labrador undir ræktunarnafninu Barking Voices, Auður 
Sif Sigurgeirsdóttir dæmdi hvolpa og Theodóra Róbertsdóttir dæmdi unga sýnendur. 
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ungir sýnendur: 
yngri Hópur

1. Matthildur Lóa Baldursdóttir með labrador retriever
2. Styrmir Jarl Hallgrímsson með labrador retriever
3. Júlía Hlín Ásmundsdóttir með golden retriever
4. Arna María Theódórsdóttir með golden retriever

eldri Hópur

1. Hrönn Valgeirsdóttir með labrador retriever
2. Maríus Þorri Ólason með flat coated retreiver
3. Snærún Ynja Hallgrímsdóttir með labrador retriever
4. Freyja Guðmundsdóttir með nova scotia duck tolling retriever

besta ungviði 

BIS-1: Miðvalla General Li Shang (labrador retriever)
BIS-2: Volcano Gold Boris Darwin (golden retriever)

besti Hvolpur

BIS-1: Vetrarstorms Ísöld (golden retriever)
BIS-2: Bergvíkur Double Trouble (labrador retriever)

besti ungliði

BIS-1: Stekkjardals Birna (labrador retriever)
BIS-2: RW-19 Heimsenda Öngull 
(nova scotia duck tolling retriever)

besti öldungur

BIS-1: ISVetCh ISShCh Great North Golden Mount Belukha 
(golden retriever)
BIS-2: ISVetCh OB-ISóltúns Artemis Rós (labrador retriever)

besti veiðiHundur sýningar

ISCH OB-1 ISJCh Veiðivatna Flugan Embla (labrador retriever)

besta par

Vetrarstorms (labrador retriever)

besti aFkvæmaHópur

Stekkjardals Augustus og afkvæmi (labrador retriever)

besti ræktunarHópur

Hrísnes

best in sHoW : 

1. Norðan Heiða Hríðarbylur (flat coated retriever) 
2. Lindár Leó (labrador retriever)
3. ISShSh EjCh ECh PTCh Heartbreaker de Ria Vela (golden retriever)
4. RW-19 Heimsenda Öngull (nova scotia duck tolling retriever)

Úrslit sýningar: 

Öll úrslit og umsagnir má finna á slóðinni: https://www.hundeweb.dk/udstilling-resultat/udstilling/190376?session_locale=en_GB
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texti: inga björk gUnnarsdóttir 
myndir: aUðUr valgeirsdóttir og  
sigUrgeir Þ.jónsson 

Hvernig vaknaði áHugi Þinn á Hundum 
og Hvenær? 

Ég hef alltaf haft áhuga á hundum en 
þegar ég var krakki var hundahald bannað 
í Reykjavík þannig að það var ekki í boði 
að eiga hund. En áhugi minn fyrir alvöru 
kviknaði þegar við fjölskyldan hittum í 
fyrsta sinn labrador retriever mæðginin, 
Labba-Shibu og son hennar Fíu-Gordo, í 
sumarfríi okkar um landið árið 1984. Mér 
fannst þetta rosalega stórir hundar og varð 
hálf áhyggjufull þegar dætur okkar, 18 
mánaða til 8 ára, fóru og spurðu eigendur 
þeirra hvort þær mættu klappa þeim. 
Þá kom í ljós að þessir „risar“ voru hinir 
mestu öðlingar og voru mjög barngóðir og 
ljúfir. Við eyddum meiri tíma með þeim í 
sumarfríinu og kynntumst þeim enn betur. 

Nokkrum árum seinna, eða árið 1988, 

þegar við höfðum tækifæri og húsnæði 
til að eignast hund þá kom ekkert annað 
til greina en labrador. Við vorum svo 
heppin að Shiba, tíkin sem við hittum í 
sumarfríinu, eignaðist hvolpa. Við fengum 
okkar fyrsta labrador, tíkina Fíu-Söru 
Klöru, úr því goti. Ég prófaði að sýna Söru 
Klöru en hún var ekki þessi dæmigerði 
sýningarhundur. Þetta var samt nóg til að 
ég fékk sýningardellu og langaði í efnilega 
sýningartík. Eftir það var ekki aftur snúið 
og fengum við aðra labrador tík þremur 
árum seinna, C.I.B. ISCh Leiru Lilju Rós. Lilja 
Rós var mjög sigursæl á sýningum HRFÍ og 
varð bæði íslenskur (ISCh) og aþjóðlegur 
meistari (C.I.B.). Lilja Rós var dásamleg 
tík, elskaði að sýna sig og var, eins og Sara 
Klara okkar, yndislegur heimilishundur.

Hvers vegna Heillaðist ÞÚ aF Þínum 
tegundum? 

Eins og áður kom fram þá heilluðumst við 
fjölskyldan af labrador retriever útlitslega, 
vegna þess hve gott er að þjálfa þá og 
ekki síst hve dásamlega ljúfir og barngóðir 
þeir eru. Labbinn elskar allt og alla og vill 
þóknast eigandanum og fjölskyldunni.

Árið 1993 hitti ég einn af fyrstu tíbet 
spaniel hundunum sem kom til Íslands 
frá Svíþjóð. Hann var í eigu Guðrúnar 
Guðjohnsen, fyrrum formanns HRFÍ. 
Það má segja að það hafi verið ást við 
fyrstu sýn! Ég kiknaði í hnjánum og 

gjörsamlega heillaðist upp úr skónum 
þegar ég hitti herra Nonna (ISCh Nalina´s 
Nooni) og vissi um leið að þessa tegund 
vildi ég eignast. Seinna pössuðum við 
Nonna fyrir Guðrúnu og ekki minnkaði 
áhuginn fyrir tegundinni við það. Þvílíkum 
persónuleika hafði ég ekki kynnst áður í 
hundi. Nonni var ótrúlega skemmtilegur, 
fyndinn, þrjóskur, tryggur og ljúfur og 
svo kelinn – þegar honum þóknaðist. 

Enginn var byrjaður að rækta tegundina á 
Íslandi og ég gat ekki beðið eftir að eignast 
hvolp þannig að það kom ekki annað til 
greina en að flytja inn tík. Árið 1994 kom 
Fjóla (ISCh Nalina´s Morchella De´Adonis) 
okkar frá Svíþjóð og ekki minnkaði ástin á 
tegundinni með hennar komu. Fjóla var 
dásamleg tík. Ljúf og barngóð ásamt því að 
hafa allt það skemmtilega sem einkennir 
tegundina. Hún elskaði að sýna sig og byrjaði 
fyrstu sýninguna sína á því að vinna keppnina 
um besta hvolp sýningar. Hún varð íslenskur 

Þeim Auði Valgeirsdóttur og Sigurgeir Þ. Jónssyni hefur vegnað vel í áhugamáli fjölskyldunnar. Auður hefur í gegnum tíðina gefið 
hjarta sitt að öllu leyti til sinna tegunda, fyrst labrador retriever og seinna tíbet spaniel. Hundar í hennar eigu og úr hennar ræktun 
hafa verið sigursælir á sýningum HRFÍ og hafa tíbet spaniel hundarnir raðað sér ítrekað í efstu sæti í úrslitum sýninga og er Auður 

alltaf meðal efstu ræktenda ársins. 
Fjölskylda Auðar styður þétt við bakið á henni á sýningum og þegar hún er með got – og nú hefur hundaáhuginn smitast til 

barnabarna Auðar og Sigurgeirs. Auði Sif, dóttur hennar, þekkja allir og aðstoðar hún foreldra sína með feldhirðu og sýnir hunda 
þeirra listavel. Traustir vinir fjölskyldunnar aðstoða líka eftir þörfum. 

Það er Auði mikilvægt að styðja vel við eigendur hvolpa frá henni og vandvirkni og alúð einkennir hennar störf í þágu tegunda 
hennar. Sámi langaði að fræðast meira um árangur og skoðanir Auðar og lagði fyrir hana nokkrar spurningar. 

ræktandinn
auður 

valgeirsdóttir 
tÍbráar tinda 

Fallega finnska innflutta drottningin tíbrá  
(C.i.b. is.Ch isvetCh toyway ama-ry-lix) í blóma 

lífsins. ljósmyndari sigurgeir Þ. jónsson.

prinsessan manda 
(tíbráar tinda princess 

manda rava) 
10 vikna úr buddheska 

prinsessu gotinu sem 
fæddist 12. september 2016. 

ljósmyndari
kári kolbeinsson.

hjónin auður og sigurgeir með dítu, lotus, bláklukku og Fjólu.
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meistari um leið og hún hafði aldur til. 
Fjóla keppti líka í ungum sýnendum 

með Auði Sif dóttur okkar og gekk 
þeim æðislega vel saman í hringnum 
og unnu margoft til verðlauna. Það var 
unun að fylgjast með þeim vinkonum 
og samband þeirra var dásamlegt. 

Í dag ræktum við maðurinn minn, 
Sigurgeir, eingöngu tíbet spaniel hunda. 
Vegna heilsuleysis hætti ég að rækta 
labrador en síðasta gotið hjá mér fæddist í 
desember 2009. Það fæddust ellefu hvolpar 
í því goti sem ég nefni Jóla-gotið en þeir 
fengu allir nöfn með sem tengdust jólunum. 
Að sjá um þessa ellefu hvolpa var mikil vinna 
en mjög gefandi eins og alltaf. Ég gerði mér 
þá grein fyrir að labbagot væru að verða 
of erfið fyrir mig þrátt fyrir góða hjálp.

Hvers vegna ákvaðst ÞÚ að leggja 
stund á ræktun og Hve lengi HeFur ÞÚ 
stundað ræktun?

Ég eiginlega veit það ekki þannig lagað. Ég 
var mjög spennt að vera með hvolpa en 
gerði mér samt enga grein fyrir allri vinnunni 
sem fylgdi því að hugsa um tík og hvolpa. 
Mér fannst það samt dásamleg reynsla og 
heillaðist mjög af þessu öllu. Mig langaði að 
halda áfram, gera enn betur og rækta fram 
góða, fallega og heilsuhrausta einstaklinga.

Fyrsta gotið mitt var labrador retriever 
got undan Söru Klöru minni og rakkanum, 
Labba Nökkva. Hún eignaðist sjö 
hvolpa og allt gekk mjög vel. Hvolparnir 
fengu allir frábæra eigendur, sem eru 
sumir enn í sambandi við okkur. 

Annað got kom ekki hjá mér fyrr en árið 
1995 og var það fyrsta tíbet spaniel gotið 
mitt. Fimm hvolpar fæddust en aðeins þrír 
lifðu, ein tík og tveir rakkar. Gotið var undan 
Fjólu og Nonna og báru þeir ræktunarnafnið 
Tíbráar Tinda í ættbókum sínum. Þessir 
hvolpar voru allir sýndir og náðu frábærum 
árangri. Tveir urðu alþjóðlegir meistarar, 
annar rakkinn náði að vera valinn þriðji 
besti hundur sýningar. Sá þriðji náði líka 
góðum árangri á sýningum en eigandinn 
hafði ekki áhuga á sýningum og hætti að 
sýna hann þegar hann var enn mjög ungur.

Hvernig varð ræktunarnaFn Þitt til? 

Ræktunarnafnið mitt varð til í tvennu 
lagi þar sem Tíbráar ræktunarnafnið 
var ekki samþykkt af FCI þar sem sama 
ræktunarnafn átti að vera til á Ítalíu en 
nafnið hafði samt áður verið samþykkt af 
HRFÍ. Tíbrá þýðir hilling. Ég gat ekki hugsað 
mér að sleppa nafninu, þannig að ég varð 
að finna gott nafn sem passaði við Tíbrá 
og yrði vonandi samþykkt. Ég prófaði að 
sækja um Tíbráar Tinda sem var samþykkt 
af FCI og var hugsunin Snæfellsjökull, 
sem er uppáhaldsjökullinn minn og 
tindarnir sem tróna efst á jöklinum. Ég 
óskaði mér að ræktunin færi á tindinn og 
hægt væri að sjá hana í tíbrá (hillingu). 

Hvernig Fóður ertu að nota Fyrir 
Hundana Þína og Hvers vegna? 

Ég hef notað Royal Canin í fjölda mörg ár 
og það hefur reynst mér vel. Hundunum 
finnst það gott og auðvelt að skipta 
um fóðurtegundir innan Royal Canin 
ef maður þarf og vill. Hvolpamjólkin 
og Starterinn hafa reynst hvolpunum 
og hvolpamömmunum vel. 

seturðu Þér markmið í ræktun og 
gerirðu áætlanir langt Fram í tímann? 

Ég set mér það markmið að para ekki 
saman tík og rakka nema ég sjálf geti 
hugsað mér að eiga hvolp undan þeim. 
Ég para ekki nema ég sjálf ætli mér að 
halda eftir hvolpi eða setja á fósturheimili 
svo ég geti notað í áframhaldandi ræktun 
ef hann þroskast vel sem fullorðinn. 

Ég geri áætlanir ef ég get en það getur 
stundum verið erfitt ef maður er ekki 
með rétta rakkann til að nota. Það eru 
ekki margir rakkar í tegundinni sem hægt 
er að velja um því ég vil ekki of mikla 
skyldleikaræktun og heldur ekki að rakkar 
séu notaðir of mikið. Ég hef flutt inn rakka 
og suma í sameign við aðra ræktendur 
í gegnum árin; einn labrador rakka, þrjá 
tíbbarakka og fjórar tíbbatíkur og eru þeir 
hundar flest allir í mínum ættbókum í dag.

Hvað er að Þínu mati Það mikilvægasta 
sem nýr ræktandi ætti að HaFa í 
Huga bæði almennt og í Þinni tegund 
sérstaklega?

Það sem nýir ræktendur ættu að hafa í 
huga er að fræðast um tegundina sína og 
þá erfðagalla sem gætu leynst í tegundinni. 
Mikilvægt er að skoða ættbækur og 
fræðast um einstaklingana sem eru í þeim. 
Ég mæli með að afla sér vitneskju um 
ræktun yfir höfuð, sækja öll þau námskeið 
og fyrirlestra um ræktun, hreyfingar og 
byggingu hunda sem í boði eru og fá ráð 
hjá reynsluboltum. Mér finnst gríðarlega 
mikilvægt að ræktendur geti horft á sína 
eigin hunda með gagnrýnum augum og 
skoðað galla þeirra og kosti. Við verðum 
að muna að enginn hundur er fullkominn! 

Einnig ættu allir að hafa í huga að reyna að 
para ekki saman hunda með svipaða galla. 

Fólk verður að gera sér grein fyrir allri 
vinnunni, andvökunóttunum og tímanum 
sem fylgir ræktun. Þetta er ekki alltaf dans á 
rósum, ýmislegt erfitt og sorglegt getur átt 
sér stað, bæði með mömmuna og hvolpana. 
Oft blóð, sviti og tár. Ræktendur þurfa líka 
að vera viðbúnir miklum fjárútlátum. Síðan 
þarf að leiðbeina, fylgja eftir, hjálpa og 
aðstoða nýja hvolpaeigendur á allan þann 
hátt sem hægt er – og ekki bara fyrstu 
vikurnar. Mér finnst að ræktendur ættu alltaf 
að vera til staðar fyrir sína hvolpaeigendur.

á Hvað leggur ÞÚ persónulega mesta 
áHerslu í ræktuninni? 

Skap, heilsufar, útlit og allt mögulegt annað. 

Hvaða einkenni HeFur Þér Fundist 
erFiðast að rækta í tegundinni? Hverjir 
HaFa HaFt mest áHriF á Þig og aðstoðað 
Þig mest? 

Tíbet spaniel tegundin er mjög erfið 
tegund að rækta, það eru svo mörg atriði 
sem þarf að huga að. Mér hefur fundist 
erfiðast að rækta hinn fullkomna haus sem 
þarf að vera með passlega langt trýni og 
velmótaðan kjálka og höku, án þess að 
undirbitið verði of mikið. Einnig getur verið 
erfitt að rækta sporöskjulöguð augu. Síðan 
þarf að gæta þess að hugsa ekki bara um 
hausinn því hundurinn þarf líka að vera 
rétt byggður til að geta hreyft sig fallega.

Í byrjun hafði Emilía Sigursteinsdóttir 
heitin, heiðursfélagi HRFÍ, mikil áhrif á mig 
í sambandi við ræktun hunda og þá ábyrgð 
sem ræktandi þarf að hafa. Fyrir þá sem 
ekki hafa verið eins lengi og ég í HRFÍ þá var 
Emilía helsti máttarstólpur félagsins þar til 
hún lést eftir erfið veikindi árið 2004, aðeins 
53 ára gömul. Hún sá um að skipuleggja 
sýningar og aðrar uppákomur á vegum 
HRFÍ og var mjög fróð um allt sem viðkom 
hundum, s.s. þjálfun þeirra og ræktun. 
Maður kom aldrei að tómum kofanum hjá 
Millu ef einhver ráð vantaði. Við vorum 
saman í stjórn Retrieverdeildarinnar í mörg 
ár og fórum reglulega að skoða hvolpa hjá 

C.i.b.isCh nlm rW-13-14-15 tíbráar tinda pink lotus. 
lotus er með gullfallegt höfuð sem heillað hefur 
dómara, en höfuð af þessum gæðum er eitt það 
erfiðasta að ná fram í tegundinni.
ljósmyndari helga kolbeinsdóttir. 
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ræktendum innan deildarinnar. Ég fékk 
mikla og ómetanlega kennslu og reynslu 
í að skoða hvolpa og byggingu þeirra hjá 
Emilíu í þessum heimsóknum okkar. 

Ég sótti svo öll námskeið og fyrirlestra 
um ræktun og byggingu hunda sem 
HRFÍ bauð upp á. Fyrir tíma internetsins 
var ég meðlimur í hinum ýmsu labrador 
retriever og tíbet spaniel klúbbum út um 
allan heim og lét senda mér allan þann 
fróðleik sem í boði var. Ég drakk í mig allt 
sem ég komst yfir um tegundirnar mínar 
og lærði mikið á því. Ég sótti líka sýningar 
erlendis til að sjá sem flesta einstaklinga og 
kynnast ræktendum í mínum tegundum. 

Ásta María Guðbergsdóttir, vinkona Auðar 
Sifjar dóttur minnar, hefur einnig kennt mér 

margt þrátt fyrir ungan aldur. Ásta María er 
gríðarlega hæfileikarík og mikill reynslubolti 
þegar kemur að ræktun og að meta hvolpa.

Sigurgeir maðurinn minn hefur hjálpað 
mér mikið í sambandi við ræktunina, 
gotin okkar og hundana. Í dag gæti ég ekki 
ræktað nema með hans miklu hjálp og 
áhuga. Auður Sif, dóttir okkar, hefur hjálpað 
okkur mikið í sambandi við undirbúning 
hundanna fyrir sýningar. Hún hefur þjálfað 
þá og sýnt af sinni alkunnu snilld ásamt 
Ágústu Pétursdóttur sem hefur verið okkar 
stoð og stytta í mörg ár. Auður Sif sér líka 
um að baða, blása og snyrta hundana 
okkar fyrir sýningarnar. Einnig eigum við 
dásamlegar vinkonur sem hafa hjálpað okkur 
á sýningum, staðið við bakið á okkur og sýnt 
hundana okkar af miklum metnaði. Freyja, 
dótturdóttir okkar, er algjör hundastelpa 
og er farin að hjálpa okkur að þjálfa og 
sýna þannig að við erum í góðum málum! 

ÞÚ HeFur náð góðum árangri í Þinni 
ræktun, Hvaða atvik eða augnablik 
standa Helst upp Úr? 

Það eru mörg frábær atvik sem við 
fjölskyldan og hvolpaeigendur höfum 
átt á sýningum HRFÍ í gegnum árin með 
ræktunina okkar. Við höfum átt þó 
nokkra einstaklinga úr okkar ræktun í 
BEST IN SHOW sætum í gegnum árin og 
alltaf er það jafn frábært og óvænt. 

Síðustu ár hafa tvær tíkur, þær Lotus 
(C.I.B.ISCh NLM RW-13-14-15 Tíbráar 
Tinda Pink Lotus) og Díta (C.I.B. ISCh 
ISJCh, NODICCh, NLM, RW-18 Tíbráar 
Tinda Mudita) orðið í BEST IN SHOW 
sætum. Lotus hefur orðið BIS 1 og BIS 2 
en Díta BIS 2 og BIS 3. Öldungsrakkinn og 
gullmolinn, hann Rúbín (C.I.B. ISCh RW-
13-RW-14, RW-19, NORDICCh, VETCh 
Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner) sem 
varð 10 ára gamall í sumar náði þeim 
frábæra árangri á sumarsýningum í júní 
sl. að vera valinn BIS 3 annan daginn 
ásamt að verða besti öldungur sýningar 
á báðum sýningum. Rúbín er stigahæsti 
öldungur ársins 2019 þegar þetta er skrifað. 
Hann er í eigu Kolbrúnar Jónsdóttur, 
vinkonu minnar. Ræktunarhópurinn minn 
hefur líka verið sigursæll á sýningum 
og oft náð verðlaunasætum, m.a. 
verið valinn BIS 1 ræktunahópur. 

Tíbráar Tinda ræktunin hefur verið í topp 
fimm sætum yfir stigahæstu ræktendur 
ársins frá því að byrjað var að gefa stig, 
sem mér finnst vera mjög góður árangur 
miðað við hve lítil ræktunin er. 2017 og 
2018 vorum við í 3. sæti yfir stigahæstu 
ræktendur ársins sem var frábært! Ég var 
heiðruð á sýningum HRFÍ af því tilefni sem 
var mikill heiður fyrir mig, fjölskylduna 
og frábæru hvolpaeigendurna mína en 
þessi árangur er ekki síst þeim að þakka. 
Þegar þetta er skrifað er ræktunin í 1. 
sæti á listanum. Tíbráar Tinda hundar 
hafa verið stigahæstu tíbet spaniel 
hundar ársins á lista HRFÍ í mörg ár. 

Hvað HeFur ÞÚ ræktað marga íslenska 
og alÞjóðlega meistara? 

Ég hef ræktað átján íslenska meistara (ISCh), 
einn norskan meistara (NOCh), 
tólf alþjóðlega meistara (C.I.B.),  
tvo Norðurlandameistara (NORDICCh), 
fjóra ungliðameistara (ISJCh), 
þrjá norðurljósameistara (NLM) og 
einn öldungameistara (ISVETCh).

Hvaða Hundur eða Hundar Úr Þinni 
ræktun Finnast Þér bera aF öðrum? 

Þeir eru nokkrir og erfitt að gera upp á milli 
en ef ég á að nefna einhverja þá eru það 
stjörnurnar Lotus, Rúbín og Díta sem öll 
hafa lent í BIS sætum og mörgum sinnum 
í grúppusætum líka. Einnig hefur Nói 
(C.I.B. ISCh RW-16 NLM Tíbráar Tinda Blue 
Poppy) gert það gott eftir að hann kom frá 
Noregi og lent í úrslitum í grúppusætum. 

Hvaða Hundur eða Hundar HaFa, að Þínu 
áliti, HaFt mest áHriF á stoFninn Hér á 
íslandi? 

Að mínu áliti tel ég að finnska tíkin mín, Tíbrá 
(C.I.B. ISCh ISVETCh Toyway Ama-Ry-Lix) og 
Fígó minn (C.I.B. ISCh Tíbráar Tinda Un Bel 
Figo) hafi haft mest áhrif á stofninn á Íslandi. 
Fígó var barnabarn fyrstu tíkarinnar minnar, 

besti ræktunarhópur sýningar á alþjóðlegri sýningu 24. júlí 2016. 
í hópnum eru, talið frá vinstri tíbráar tinda blue poppy, tíbráar 
tinda mudita, tíbráar tinda karuna og tíbráar tinda pink lotus með 
sýnendum sínum auði sif, hildi sigrúnu, hafdísi og ágústu. 
ljósmyndari helga kolbeinsdóttir. 

auður, kolbrún eigandi rúbíns og auður sif með dítu fagna á góðri stundu á sumarsýningu hrFí 2019 
sem var frábær hjá tíbráar tinda ræktun á báðum sýningunum. ljósmyndari sigurgeir Þ. jónsson.

tíbráar tinda ræktun var heiðruð af formanni hrFí á norðurljósasýningu 2018 sem þriðji stigahæsti ræktandi ársins 2017. talið frá vinstri, 
herdís hallmarsdóttir, sigurgeir, auður sif, auður og ágústa pétursdóttir, kolbrún jónsdóttir, bjarnheiður erlendsdóttir, 

regína vilhjálmsdóttir, eigendur tíbba úr tíbráar tinda fjölskyldunni sem fögnuðu með þeim. ljósmyndari ólöf gyða risten.
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Fjólu (ISCh Nalina´s Morchella De´Adonis) og 
einkabarn dóttur Fjólu, Florensar (C.I.B.ISCh 
Tíbráar Tinda Florens). Pabbi hans var Vikki 
(Toyway Akbar Khan) sem ég flutti inn frá 
Finnlandi. Þannig að Fjóla hafði líka mikil 
áhrif á stofninn. Undan þeim Tíbrá og 
Fígó komu fallegir og einstaklega ljúfir og 
skapgóðir hvolpar og hafa afkomendur þeirra 
líka gefið af sér vel heppnuð og yndisleg 
afkvæmi. Þau eignuðust saman sjö hvolpa 
í tveimur gotum. Sex þeirra eru alþjóðlegir 
meistarar og sex íslenskir meistarar. 

Hvaða Þættir skipta Þig máli Þegar ÞÚ 
ert að Hugsa um að para saman tík og 
rakka? 

Það er margt sem ég spái í. Ég byrja á að 
skoða ættbækurnar og einstaklingana 
sem þar eru með tilliti til útlits, heilsufars 
og ættar. Ég reyni að para saman sem 
líkasta hunda sem eru ekki með sama 
gallann. Þeir þurfa báðir að vera með 
gott lundarfar og vera vel byggðir. Ég 
sýni hundana mína á sýningum áður en 
þeir eru notaðir til undaneldis. Þeir sem 
ég para saman þurfa ekki endilega að 
vera aðalstjörnurnar en mitt mottó er 
að reyna að ná því fram að hvolparnir 
verði helst móður- og föðurbetrungar. 

Í nokkur ár hefur verið hægt að DNA-prófa 
við PRA3 sem hefur auðveldað manni mikið 
ræktunina með tilliti til augnsjúkdómsins 
PRA3 sem er mjög alvarlegur augnsjúkdómur 
og leiðir til blindu á unga aldri. Þannig 
að maður þarf ekki að passa sig á þeim 
berum sem kunna að vera í ættbókinni 
ef maður er með fría foreldra. Allir mínir 
hundar eru fríir af sjúkdómnum og bera 
hann heldur ekki. Annars er tegundin 
almennt mjög heilbrigð og langlíf. 

Hvernig velur ÞÚ Hvolp til að Halda 
eFtir, að Hverju leitar ÞÚ og á Hvaða 
aldri Fer valið Fram? 

Venjulega vel ég endanlega hvolp um 6-8 
vikna aldurinn þó stundum sé ég jafnvel búin 
að heillast af einhverjum mjög snemma. 
Ég horfi mikið á hausinn, bitið (má ekki 
vera of mikið undirbit eða skærabit), einnig 
vil ég sjá góða höku og rétta byggingu. 
Mér finnst nauðsynlegt að sjá þá hreyfa 
sig frjálsa. Ég elska líka hvolpa sem sýna 

snemma mikið mont, þetta sem við köllum 
stundum týpískt „Tíbba-attitude“.

áttu einHver góð ráð til annarra 
ræktenda? 

Bestu ráðin eru þau sem ég fékk í byrjun 
hjá Emilíu – að ræktun sé mikil ábyrgð. 
Að vera samkvæmur sjálfum sér og gera 
sér grein fyrir að ræktun er ekki neitt sem 
þú gerir til að hagnast af peningalega. 

Það er gríðarlega mikilvægt að vera 
ekki blindur á sína eigin ræktun og hunda 
heldur horfa á undaneldishunda gagnrýnum 
augum. Maður verður að gera sitt besta 
hverju sinni og læra af reynslunni. Fræðast 
um allt sem hægt er í sambandi við 
ræktun og fá góð ráð hjá þeim sem hafa 
reynslu. Maður er alltaf að læra og það 
er eitthvað sem maður má ekki gleyma! 

Hvernig HeFur Þér tekist að samræma 
HundaHald daglegu líFi í Þéttbýlinu? 

Það hefur gengið ágætlega. Við keyptum 
okkur einbýlishús í útjaðri byggðar, rétt 
fyrir neðan Vatnsendahæðina. Þar höfum 
við útbúið góða útiaðstöðu fyrir okkur og 
hundana. Hundagarðurinn og pallarnir eru 
um 150 fm. Þeir eru vel búnir, gott að þrífa 
þá og eru alveg hundheldir. Hundarnir geta 
leikið sér á stóru svæði eða verið á pallinum 
í sólbaði með okkur án þess að við þurfum 
að hafa áhyggjur af því að þeir sleppi lausir. 

Hvernig ÞjálFar ÞÚ Hundana Þína til að 
Halda Þeim í Formi? 

Daglegar göngur og hreyfing hundanna 
okkar hefur undanfarin ár verið alfarið í 
höndum Sigurgeirs, mannsins míns. Þegar 
hann kemur heim úr vinnunni þá fer 
hann í góðan göngutúr með þá og erum 
við svo heppin að við erum með frábært 
útivistarsvæði rétt fyrir utan lóðarmörkin 
okkar. Svo hafa þeir stóra garðinn okkar 
sem þeir geta leikið sér saman í þegar þeir 
vilja þar sem ég er heima allan daginn.

stundar ÞÚ einHverja vinnu með 
Hundana Þína? 

Áður fórum við með labbatíkurnar okkar 
á hlýðni- og veiðinámskeið. Ein labbatíkin 
okkar, ISCh Tíbráar Tinda Karólína Kátína, tók 
þátt í veiðiprófum og náði góðum árangri, 
meðal annars 1. einkunn í opnum flokki á 
veiðiprófi. Hún fór líka nokkrum sinnum á 
veiðar með „afa“ sínum, Halldóri Björnssyni 
sem átti pabba hennar, en Halldór var sá 

sem fór aðallega með hana á veiðipróf og 
átti heiðurinn af árangri hennar. Á þessum 
tíma var maðurinn minn á sjónum og gat 
lítið þjálfað hana. Við höfum aðallega farið 
með tíbbana okkar á hvolpanámskeið og svo 
auðvitað sýningarþjálfanir og námskeið. 

Hvað Finnst Þér skipta máli Þegar Fólk 
býr með Fleiri en einum Hundi? Hvað ÞarF 
að HaFa í Huga? 

Mér finnst skipta máli að hafa gott 
húsnæði og góða aðstöðu fyrir hundana, 
bæði úti og inni og geta sinnt hverjum 
og einum vel. Þeim þarf líka að koma 
vel saman. Einnig þarf að passa að 
þeir valdi ekki óþarfa ónæði. 

ertu ánægð með Þróun ræktunar 
á Þinni tegund eða Finnst Þér að 
ræktendur mættu Huga betur að 
einHverjum atriðum varðandi Hana? 

Já, ég er nokkuð ánægð með þróunina 
og held að allir reyni að gera sitt 
besta og vilji tegundinni vel. Við erum 
ekki mörg sem erum að rækta og 
stofninn er lítill. Þó að nokkrir hundar 
hafi verið fluttir inn undanfarin ár þá 
vantar fleiri góða einstaklinga. 

áttu einHverjar óuppFylltar óskir 
um Framtíð ræktunar Þinnar eða 
tegundarinnar í Heild? 

Mín helsta ósk er að tegundin haldi áfram á 
þeirri góðu leið sem hún er komin á, bæði 
sem skapgóðir, barngóðir heimilishundar 
og heilbrigðir sýningarhundar. Það væri allt 
miklu auðveldara ef einangrun yrði stytt eða 
felld niður svo maður hefði fleiri tækifæri 
til að fá lánaða hunda til undaneldis frá 
öðrum löndum. Það eru ekki margir erlendir 
ræktendur sem eru til í að lána manni hund 
sem þarf að vera í einangrun í fjórar vikur. 

Einnig væri æðislegt að geta farið með 
hundana á erlendar sýningar og og lánað þá 
til undaneldis, en þó nokkrir ræktendur hafa 
óskað eftir að fá lánaða hunda hjá okkur.

er eittHvað sem ÞÚ myndir vilja HaFa 
gert öðruvísi Þegar ÞÚ lítur til baka? 
HeFur ÞÚ á einHvern Hátt breyst Frá Því 
ÞÚ byrjaðir að rækta Hunda? 

Ég hefði örugglega getað gert margt 
öðruvísi en þá hefði ég sennilega ekki þá 
reynslu sem ég hef í dag. Maður getur 
alltaf bætt sig og reynt að gera enn betur. 
Ræktun er að mínu mati alltaf viss tilraun 
og maður veit aldrei nákvæmlega hvað 
kemur úr „pakkanum“ eða hvað getur 
gerst. Maður vonar alltaf það besta. 

Ég hef breyst mikið frá því að ég byrjaði 
og er orðin mun vandlátari, varkárari og tek 
ekki öllu sem sjálfsögðum hlut. Ég vanda mig 
eins og ég get en get líka stundum ofhugsað 
hlutina. Ég lít á ræktun sem mjög mikla 
ábyrgð og vil gera allt 100%. Ég er svolítill 
fullkomnunarsinni sem er ekki alltaf gott því 
ég verð alveg miður mín ef eitthvað klikkar. 

auður og sigurgeir hafa útbúið frábæra útiaðstöðu fyrir hundana sína. 
ljósmyndari: sigurgeir Þ. jónsson.

tíbráar tinda tilvonandi stórstjarnan díta 
(C.i.b. isCh isjCh nlm rW-18, nordiCCh tíbráar tinda mudita), 
10 vikna gömul, úr "buddheska heillaóskagotinu".
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höFUndUr: svava björk ásgeirsdóttir 
myndir: jóhanna Þorbjörg magnÚsdóttir 

segðu okkur aðeins Frá Hundunum 
Þínum og Hvað ÞÚ gerir einna Helst með 
Þeim? 

Chihuahua hundurinn okkar hann Silfri er 
frá Himna ræktun, og er í raun í eigu Jökuls 
sonar míns og er alger himnasending inn 
í okkar fjölskyldulíf. Hann dreifir huganum 
þegar illa gengur og hefur hann hjálpað 
mikið til við að létta lundina hjá okkar 
manni þegar illa gengur. Það sem færri vita 
er að hann er ekki bara stuðningur fyrir 
börnin heldur er hann alltaf með Hanza 
þegar við erum á ferðinni. En Hanza finnst 
vont að vera einn, en er mjög rólegur 
ef Silfri er með. Silfri er því alltaf með 
okkur í öllum verkefnum, þeir sofa líka 
saman og borða úr sama fóðurdalli þó ég 
mæli nú ekki með þeirri framkvæmd! 

Þórunn eða Tóta eins og hún er oftast 
kölluð, er heimilishundur sem ég nota í 
smölun, aðallega í hesthúsinu. Henni finnst 
fátt skemmtilegra heldur en að fara í reiðtúr 
og hestaferðir eru þar algerlega i uppáhaldi. 
Hún hjálpar mér líka mikið í kennslu, bæði 
í einkatímum og á námskeiðum og ég nota 

hana einnig sem aðstoð þegar ég er að 
kenna aggressívum hundum betri samskipti. 
Tóta er mjög taugasterk og eiturklár 
hundur sem er yndislegt að umgangast!

 Hanz er svo vinnan mín. Hann er þjálfaður 
til að finna myglu í húsum og sinnum við því 
daglega, hvort heldur sem er leit eða þjálfun. 
Hanzi er innfluttur frá Svíþjóð og fékk ég 
hann í þjálfun til mín þegar hann var eins 
árs og höfum við verið saman síðan. Hanzi 
er frábær einstaklingur, hann er ofsalega 
sannur, hann hefur gríðarlega mikið drift 
og vinnukraft og á sama tíma hefur hann 
gott minni. Það er því auðvelt að vinna 
með hann og alltaf gaman. Ég er rosalega 
þakklát ræktendum hans, þeim Þorra og 
Söru, fyrir að treysta mér fyrir honum.

einangrunarstöðin mósel, Hver 
var aðdragandinn að stoFnun 
Fyrirtækisins? Hverjar eru 
áHerslurnar og markmiðin? 

Mósel hefur verið í rekstri núna í eitt ár og 
hefur verið mikill lærdómur. Í dag gengur 
vel og við erum þakklát fyrir allt það 
góða fólk sem við höfum kynnst yfir árið. 
Stöðin er rekin með sömu markmiðum 
og hundaþjálfunin, þ.e. með virðingu, 
samvinnu og traust að leiðarljósi. Við 
skiljum það mjög vel að fólk sé ósátt við að 
þurfa að setja hundinn sinn í einangrun, 
þess vegna reynum við eftir bestu getu að 
leyfa fólki að fylgjast með og halda fólki vel 
upplýstu á meðan hundurinn er hjá okkur.

Við höfum alltaf sagt það og gerum 
enn, að á meðan þessi einangrunarkrafa 
er við lýði að þá gerum við okkar allra 
besta til að stytta fólki biðina eins og 
hægt er. Svo er það bara vonandi að 
einangrunartíminn verði styttur enn frekar!

Jóhanna ákvað fyrir nokkrum árum 
síðan að hana langaði til þess að mennta 
sig í starfi með hundum. Eftir nokkra 
umhugsun og skipulagningu ákvað hún að 
sækja um í skóla í Texas í Bandaríkjunum. 

Ég fór fyrst til Texas að læra hundaþjálfun, 
þar tók ég diplómu og útskrifaðist sem 
„Canine trainer and behavior specialist“ eða 
sérfræðingur í hegðun hunda. Í skólanum 
var mikil áhersla lögð á vandamálahunda, 
hunda sem áttu sögu um að hafa valdið 
miklum skaða annaðhvort á öðrum 
hundum eða á fólki. Skólinn var í nánu 
samstarfi við dýraathvörf sem mikið er af 
þarna úti, og fengum við hunda til okkar 
sem vantaði heimili, þjálfuðum þá og 
gáfum á heimili eftir að hafa komið þeim 
í gegnum próf. Í skólanum voru kennd 17 
fög, til dæmis nosework, hlýðni, hundafimi, 
klikkerþjálfun, að venja hund á heimili 
(home manners), skapgerðarmöt, leit og 
björgun, hegðunarbreytingar og margt, 
margt fleira. Frábær skóli þar sem ég 
öðlaðist góða færni og enn betri reynslu 
í að þjálfa erfiða og hættulega hunda.

Jóhanna lét ekki þar við sitja heldur vildi 
læra meira og ákvað að læra um efnaleit. 
Hún fékk tækifæri til þess þar sem hún var 
starfandi innan lögreglunnar. Hún hefur 
nú sagt skilið við lögreglustörfin en hún 
starfaði þar með hléum síðastliðin 12 ár. 

Á síðasta ári fór ég svo á vegum 
Frontex sem er landamæragæsla 
Evrópusambandsins og lærði þar að verða 
kennari í efnaleit. Ég fór á vegum íslensku 
lögreglunnar í inntökupróf sem ég stóðst og 
endaði á því að flytja mig um set og fór með 
börnin mín til Svíþjóðar þar sem ég bjó á 
meðan á náminu stóð en það var í tæpt ár. 

Námið var yfirgripsmikið og skemmtilegt. 
Ég kynntist fólki frá flestum löndum Evrópu 
og á nú orðið ekki bara samstarfsfélaga 
heldur góða vini út um alla Evrópu! Námið 
opnaði augu mín ekki bara fyrir þjálfun 
leitarhunda heldur mismunandi trú og 
mismunandi menningu fólks. Að upplifa 
hversu mikil forréttindi það eru að lifa á 
Íslandi var ómetanlegt, því ekki svo langt 

Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir er ung og kraftmikil hundakona sem er mörgum félagsmönnum að góðu kunn. Jóhanna er 
hundaþjálfari að mennt og rekur einangrunarstöðuna Mósel. Sámur fór á stúfana og langaði að kynnast þessari reynslumiklu 

konu betur og hennar sýn á líf með hundum og hundahald almennt. 
Jóhanna er gift Ingvari Guðmundssyni húsasmíðameistara og eiga þau samtals fimm börn, Unni Maríu 17 ára, Elísabetu 14 ára, 

Þórarinn 10 ára, Jökul 10 ára og Rannveigu Gígju 2 ára. Fjölskyldan á hundana Silfra sem er chihuahua, schafer hundinn Hanz og 
Þórunni sem er australian cattle dog. Einnig á Jóhanna þá Texas og Feyki, báða af tegundinni australian cattle dog, en þeir búa hjá 
bræðrum hennar. Hún hefur verið virkur félagsmaður allt frá árinu 2012 en hefur fylgst með og verið í kringum hunda mun lengur. 

viðtal við
Jóhönnu ÞorBJörgu magnÚsdóttur 

þjÁlfun og samvinna
lYKillinn að besta hundateYminu
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frá okkur er mun erfiðara að draga lífið 
fram. Ég get í raun sagt að ég sé breytt 
manneskja til hins betra eftir skólann í 
Frontex. Kennararnir þar voru líka svo færir 
að erfitt er að finna lýsingarorð til að lýsa 
upplifuninni að fylgjast með hundunum 
þeirra vinna og þeim að kenna okkur. 
Það er þó ein setning situr föst hjá mér í 
minninu og ég man á hverjum degi, hún 
fylgir mér í allri minni hundaþjálfun og hún 
er sú að hundaþjálfun byggist á vísindum 
– ekki hefðum. Hundaþjálfun eru vísindi 
og vísindi þróast, þær aðferðir sem við 
notuðum fyrir 10 -20 árum eiga margar 
hverjar ekki við í dag því við vitum betur.

Hundurinn Hanz er sérhæfður til að 
finna leynda myglu í húsum. Fyrirtæki 
Jóhönnu, Allirhundar og verkfræðistofan 
Mannvit hófu samstarf fyrir tveimur árum 
síðan. Í september luku Jóhanna og Hanz 
úttekt á vegum BSS sem eru þýsk samtök 
sem sérhæfa sig í rakaskemmdum. 

Leitarhundar líkt og Hanz hafa verið 
notaðir í Evrópu í áraraðir með góðum 
árangri. En við Hanz erum fyrsta vottaða 
hundateymið á Íslandi. Úttektin var strembin 
og reyndi töluvert á mig og hann. Byrjað 
er á skapgerðarmati og hlýðniprófi og ef 
teymi stenst það fær það að taka próf í 
leitinni. Við fengum nokkur rými til að 
leita í og stíf tímamörk. Þrír dómarar mátu 
prófið, einn kom til landsins á vegum þýsku 
umhverfisstofnunarinnar og ásamt henni 
voru tveir aðrir dómarar sem fylgdust 
með í gegnum myndavélar. Hanz gerði 
sér lítið fyrir og fór villulaust í gegnum 
prófið og fékk starfsvottun til ársins 2021. 
En teymi mega gera eina villu í prófi og fá 
þá úttekt í eitt ár, verði villurnar tvær er 
teymi fellt og fær ekki leyfi til að starfa. Ég 
var því gríðarlega stolt af Hanza mínum! 

Jóhanna bíður upp á einkatíma þar 
sem þjálfunin er einstaklingsmiðuð. 
Þarfir geta verið mjög mismunandi og 
mikilvægt að finna í samráði við eiganda 
hvað hentar best. Hvað er það sem 
þú leggur mesta áherslu á og hvað er 
fólk að biðja þig um aðstoð með? 

Mínar áherslur í allri hundaþjálfun eru 
samvinna, virðing og traust. Ég vinn við 
að þjálfa hunda í efnaleit, og það er bara 

þannig að þú þvingar ekki hund til þess að 
leita með nefinu. Það þarf hundurinn að 
vilja sjálfur og samvinnan og traustið þarf að 
vera til staðar til þess að hundurinn fari af 
stað og geti leitað í öllum aðstæðum til þess 
að ná árangri. Þessa nálgun nota ég í allri 
þjálfun. Þegar ég er að meta hund þá spyr 
ég mig alltaf, hvað er hundurinn að upplifa?

Eins og áður sagði er Jóhanna virkur 
félagsmaður í HRFÍ, hvaða starf innan 
félagsins hentar henni best og hvað 
finnst henni að félagið mætti efla? 

Ég er ánægð með félagið okkar og starfið 
sem þar fer fram. Það er óeigingjarnt starf 
sem stjórn og starfsmenn skrifstofu vinna og 
ég fæ alltaf gott viðmót þegar ég er búin að 
klúðra skráningum eða er á síðustu stundu 
að skrá á sýningar eða annað. Alltaf er tekið 
brosandi á móti mér og hlutunum reddað. 
Það sem ég myndi vilja sjá breytt er það að 
fólk vinni meira með hundunum sínum. Að 
fólk fái að upplifa hversu gefandi það er að 
eiga hund sem leitar til eiganda síns og vill 
vinna með honum. Það skiptir ekki máli hvað 
vinnan heitir, bara það að leysa verkefni 
saman er besta þjálfunin og hreyfingin 
fyrir hundinn. Það ættu allir ræktendur 
að tileinka nýjum hvolpakaupendum, 
að þjálfun og samvinna býr til besta 
hundateymið – sama af hvaða tegund. 

svona að lokum, Hvað er Framundan Hjá 

Þér og Þínum? 

Ég hef núna alfarið snúið mér að þjálfun 
hunda, Móseli, Hanza og verkefnum sem 
bíða okkar í að finna myglu í húsum. Þar er 
mikil vinna framundan og hlakka ég mikið 
til komandi verkefna þar. Mósel stendur 
hér á hlaðinu hjá okkur og sinnum við því 
ásamt góðum hópi fólks. Að vera í Móseli 
er eins og að taka frí frá umheiminum, 
það er fátt betra en að rölta út í stöð og 
vera umkringdur dýrum allan daginn og 
langt fram á kvöld ef því er að skipta.
Sámur þakkar Jóhönnu kærlega fyrir 
spjallið og óskar henni og fjölskyldunni alls 
velfarnaðar í verkefnum sínum! 
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höFUndUr & ljósmyndir: gUðbjörg 
gUðmUndsdóttir 

Hvenær eignaðist ÞÚ Fyrsta 
Hundinn Þinn og Hvenær gerðist ÞÚ 
HundaÞjálFari? 

Ég hef átt hunda síðan ég var 13 ára. 
Fyrsti hundur fjölskyldunnar var collie 
blendingur sem hét Rusken og hann ákvað 
sjálfur að flytja til okkar. Ég eignaðist 
síðan fyrsta hundinn minn þegar ég var 
18 ára og hef alltaf átt hunda síðan. 
Ég fékk réttindi sem hundaþjálfari frá 
Norska hundaræktarfélaginu 1991. 

eru einHverjir persónulegir sigrar? 

Þegar talað er um keppnir þá hef ég átt þó 
nokkra hunda sem hafa keppt í hlýðni Elite. 
Ég hef líka keppt í meistaramóti í Noregi í 

hundafimi, þar sem við komumst í úrslit. 
Við höfum tekið þátt í veiðiprófum og í rally 
hlýðni. Mínir persónulegu sigrar með hunda 
eru samt ekki tengdir þeim viðburðum. Ég 
elska tilfinninguna þegar ég er að þjálfa 
og sé að hundurinn allt í einu skilur hvað 
ég er að kenna honum og þegar hundur 
glaður tekur þátt í að breyta hegðun sinni. 

Hvað gerir ÞÚ með Þínum eigin Hundum? 
eru próF mikilvæg? 

Hundurinn sem ég á núna, Maud, varð 
norskur hlýðnimeistari nú í september. 
Við munum ferðast til annarra 
norðurlanda og vonumst til að ná frekari 
meistaratitlum. Við tökum líka þátt í 
rallý hlýðni og veiðiprófum, aðallega af 
því við höfum báðar gaman af því.

Hvaða Hundategund átt ÞÚ nÚna og 
Hvaða tegundir HeFur ÞÚ átt? 

Ég á flat-coated retriever núna, en hef átt 
margar aðrar tegundir í gegnum tíðina. 
Byrjaði með blending, síðan átti ég þýskan 
fjárhund, því næst annan blending. Þar 
á eftir eignaðist ég standard schnauzer, 
síðan bearded collie og miniature 
schnauzer. Ef við teljum líka til hunda 
eiginmanns míns þá má bæta við enskum 
cocker spaniel og siberian husky. 

Hvernig myndir ÞÚ lýsa 
ÞjálFunaraðFerðum Þínum? 

Ég trúi á að nota jákvæða styrkingu 
og neikvæða refsingu, og engar 
undantekningar. Ég trúi líka á að plana 
æfingar fyrir fram og meta árangurinn 

Greinarhöfundur fór á þriggja daga námskeið í september síðastliðnum til norsks hundaþjálfara á vegum Norðan Heiða  
Flat-coated retriever ræktunar. Ég fór af stað á námskeiðið með tvo hunda sem höfðu hvor um sig þjálfunar „vandamál“ sem mér 

hafði ekki tekist að leysa. Mín reynsla var sú að Hilde nálgast hunda af alúð og virðingu og mikilli útsjónarsemi og þekkingu á 
hegðun hunda. Hún gaf mér verkfæri til að vinna með þessi „vandamál“ mín og hafa þau reynst mér frábærlega.  

Mig langaði því að forvitnast aðeins meira um Hilde og leyfa lesendum Sáms að fylgjast með 

viðtal við
hilde ulvatne marthinsen

mikilvægast að ÞJálfun hunds sé árangursrík! 
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til að fá sem mest út úr hverri þjálfun. 
Ég vil að þjálfunin sé árangursrík. 

Hvað er mikilvægast að ÞjálFa Þegar ÞÚ 
Færð nýjan Hvolp? 

Leika við hann! Leikur byggir upp góð tengsl 
milli mín og hvolpsins, og það er mikilvægast 
af öllu. Ég skil ekki af hverju hvolpur þarf 
að fara svona ungur í hundaskóla; við 
myndum aldrei krefjast þess af börnunum 
okkar. Leyfið þeim að vera hvolpar og leikið 
við þá á uppbyggilegan og skipulagðan 
hátt, það mun launa sig síðar. Ef ég ætti 
að gefa dæmi, myndi ég velja leikinn að 
kalla hvolp inn og láta hann elta mig. 

og ein „vinsælasta spurningin“, Hversu 
mikið HreyFir ÞÚ Hvolp? notar ÞÚ „5 
mínÚtur Fyrir Hvern mánuð“ regluna? 

Nei aldeilis ekki. Þetta er regla sem er ekki 
byggð á neinum vísindalegum grunni. Ef 
að ég hefði einungis hreyft flat-coated 
retriever hvolpinn minn í 25 mínútur á dag 
þegar hún var 5 mánaða, þá væru engir 
sokkar, skór, vettlingar eða annað sem 
hvolpur getur borið, eftir í húsinu mínu. 
Hins vegar, ætti aldrei að hreyfa hvolp eins 
væri verið að búa hann undir maraþon 
heldur. Ég held að hvolpur þurfi hæfilegt 
magn af bæði líkamlegri og andlegri örvun. 
Hvolpurinn þarf að þroska bæði líkama 
og huga þegar hann er að vaxa úr grasi. 

Hvenær byrjar ÞÚ að ÞjálFa Hvolp ? 

Tuttugu og fjóra tíma á sólarhring, sjö daga 
vikunnar frá því ég fæ hann í hendurnar, 
þannig að ég er sífellt að þjálfa hundinn 
minn. Ég set þó ákveðna hluti i forgang, ég 
leik mikið við ungan hvolp og þannig lærist 
innkall og að halda sér nærri mér sjálfkrafa. 

Þegar Hvolpur eða ungur Hundur 
er umHverFisÞjálFaður, Hvað er 
mikilvægast að gera með Honum? 

Fyrst þarftu að skilgreina hvaða áreiti 
hundurinn þarf að þola. Síðan þarftu að 
ákveða hvernig hundurinn, þegar hann 
er orðinn fullorðinn, á að hegða sér í 
þeim kringumstæðum. Þegar það er 
á hreinu, þá myndi ég setja hvolpinn í 
þessar aðstæður en alltaf þannig að hann 
upplifi þær sem góða lífsreynslu. Á sama 
tíma, reyni ég eftir fremsta megni að 
passa upp á að hann upplifi ekki slæma 
reynslu í þessum kringumstæðum. 

Hvernig Heldur ÞÚ síðan áFram með Þá 
umHverFisÞjálFun? 

Ég tek þá til dýralæknisins bara til að 
heilsa upp á þá, sest á bekk í garð og 
við horfum á fólk ganga framhjá, en 
bið fólk að klappa honum ekki né leyfi 
öðrum hundum að heilsa upp á hann.

er eittHvað sem er nauðsynlegt að 
ÞjálFa, gott eða gaman? 

Það fer svolítið eftir samhenginu, gott 
innkall er nauðsynlegt í daglega lífinu. 
Að geta mætt öðrum hundi/fólki rólegur 
er gott að þjálfa. Og það er virkilega 
gaman að þjálfa ýmis brögð (e. Trick). 

Hvernig vinnur ÞÚ með Hund sem er 
Hræddur eða óöruggur? 

Það er ekki auðvelt. Ég mæli með 
að eigendur slíkra hunda lesi bókina 
„Blygerhundar“ sem er ein besta 
bók sem ég hef lesið um efnið. 

notar ÞÚ klikker í ÞjálFun? 

Ég hef kennt hundunum að hlusta á klikker 
þannig að mínir hundar bregðast við klikker. 
Ég hins vegar, ef ég á að vera heiðarleg, er 
ekki alltaf með klikker í vasanum. Þannig að 
ég nota oft annað hljóð til þjálfunar, smelli 
í góm eða nota orð, virkar alveg jafn vel. 

Þegar ÞÚ byrjar að ÞjálFa Hund Fyrir 
HlýðnipróF, ÞjálFar ÞÚ Þá Fyrir Hvert 
erFiðleikastig Fyrir sig eða ÞjálFar ÞÚ 
jaFnHendis Fyrir öll stigin ? 

Ég byrja alltaf þjálfun með lokatakmark mitt 
í huga. Hundurinn minn veit ekki að það eru 
mismunandi erfiðleikastig, við þjálfum bara 
saman. Þar sem æfingarnar í hlýðni elite eru 
miklu flóknari en í hlýðni 1, þá þurfum við 
lengri tíma til að þjálfa þær til að ná árangri. 
Þannig að það er skynsamlegt að þjálfa 
þær frá byrjun samhliða öðrum æfingum.

eF Það væri einHver ein ÞjálFunaraðFerð 
sem virkilega talar til Þín Hver væri Það ? 

Mótun (e. Shaping) Það er svo skilvirk 
og hundvæn aðferð og gaman að 
sjá hversu fljótt árangur næst. 

að lokum – einHver skilaboð sem ÞÚ vilt 
senda okkur ? 

Ójá, nokkur! Ég á mjög erfitt með þegar 
fólk talar um hund á þann hátt að það 
endurspeglar það að viðkomandi telur 
hundinn vera stjórnsaman, tækisfærissinna 
og kröfuharðan. Mér líkar það mjög illa – 
hundar eru vinalegir, fúsir til að þóknast 
og algjörlega háðir okkur. Ef fólk ekki getur 
viðurkennt það ætti það að fá sér gullfiska. 
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höFUndUr: anja björg kristinsdóttir.
myndir: henrik johanson.

Hversu lengi HeFur ÞÚ verið að rækta 
Hunda og Hver er bakgrunnur Þinn í 
Hundum?

Líf mitt með hundum byrjaði í raun seinni 
part sjöunda áratugarins. Ég var algjörlega 
heillaður þegar ég sá og kynntist afghan 
hundum í fyrsta skipti, bæði vegna innri 
og ytri fegurðar þeirra. Fyrsti hundurinn 
minn var því afghan hound sem ég fékk 
frá Christinu Jernberg sem var með þekkta 
ræktun sem nefndist El Khyria. Ég hef 
átt tvo afghan hunda um ævina og þann 
seinni sýndi ég og gerði að meistara. Hjá 
Christinu bjó einnig lítill yorkshire terrier 
hundur að nafni SuCh C.I.B. Virgulus Oops, 
hundur sem ég bara gat ekki gleymt, og 
má því segja að hann hafi verið ástæðan 
fyrir því að ég fékk dálæti á þeirri tegund.

Það var svo árið 1970 sem ég fékk minn 
fyrsta yorkshire terrier hund. Það var tík 
sem varð fljótlega sýningarmeistari. Ég 
eyddi næstu 25 árum í að rækta og sýna 
yorka. Aðal ræktunarhundarnir mínir og 
undirstaðan í minni ræktun á tegundinni 
komu frá enskum ræktendum, Deebees, 
Blairsville og Ozmilion. Ég hef síðan 
ræktað 50 meistara af tegundinni.

 Það var svo seint á áttunda áratugnum 
sem ég fékk fyrsta pekingese hundinn 
minn. Það var rakki, sá fyrsti sem fæddist 
undan tík í Englandi sem ég hafði mikið 
dálæti á og var og er ein af mínum allra 
uppáhalds, GB Ch Shiarita Cassidy. Alla 
tíð síðan hefur pekingese tegundin átt 
huga minn og hjarta. Pekingese ræktunin 
mín er byggð upp af innfluttum hundum 
frá Lotusgrange sem var Norsk ræktun 

og Pekehuis frá Englandi. Einnig nokkrir 
frá Yakee ræktuninni í Englandi.

Hvernig tekst Þér að samræma 
ræktunina og Hið daglega líF?

Það má segja að sambland af áhuga mínum 
á hundum, garðvinnu og klassískri tónlist 
hafi allt saman hjálpað til við að halda 
lífinu og tilverunni í jafnvægi og gefið henni 
tilgang. Ég gæti þetta svo sannarlega ekki 
einn, þannig að án Lars væri Henrikville 
hundaræktunin ekki eins og hún er í dag. 
En á okkar yngri árum störfuðum við 
báðir sem grunnskólakennarar ásamt því 
að sinna hundum okkar og ræktuninni. 

Hvaða Hundur mundir ÞÚ segja að væri 
mikilvægastur í tegundinni Þinni?

Heimaland pekingese er Bretland og 
þaðan koma margir mikilvægir fulltrúar 
tegundarinnar og ber þá að nefna GbCh 
Caversham Ku Ku of Yam, GbCH Yu Yang of 
Jamestown, GbCh Shiarita Cassidy, GbCh 
Some Man of Lotugrange og GbCh Pekehuis 
Sir Guy. Það er ómögulegt að velja bara einn!

Hvaða Hundur eða Hundar myndir ÞÚ 
segja að væru Þeir mikilvægustu í Þinni 
eigin ræktun? 

Það eru aðalega tvær tíkur sem hafa verið 
einstaklega mikilvægar fyrir ræktunina 
mína á Pekingese. Sú fyrsta er Amber 
Dream of Lotusgrange, en að baki þessarar 
tíkar eru margar kynslóðir af Henrikville-
meisturum, þar á meðal Ch Henrikville 
Singaraja. Í seinni tíð stendur uppúr sem 
mín besta undaneltistík Ch Henrikville 
Remember The Odds. Hún hefur gefið mjög 
fallega hvolpa. Við höfum þó nokkrum 
sinnum sýnt hana ásamt ræktunarhóp 
með nokkrum af hennar afkvæmum sem 

erlendi ræktandinn
henrik 

Johanson 
- henriKville 

í svíþjóð

Henrik Johanson er uppalinn í Gautaborg í Svíþjóð. Þar býr hann ásamt sambýlismanni sínum til fjölda ára, Lars Andersson. 
Henrik hefur aðallega ræktað yorkshire terrier og pekingese hunda í áratugi undir ræktunarnafninu Henrikville. Einnig hefur hann 
átt og ræktað nokkra meistara af tegundunum chihuahua, pomeranian og cavalier king charles spaniel. Árið 1995 hlaut hann hin 

virtu Hamilton skjaldar verðlaunin frá Sænska kennel klúbbnum, en Henrik hefur ræktað yfir hundrað meistara.  
Henrik er einnig virtur FCI dómari á tegundum úr grúppu 3, 9 og 10.

Ch henrikville goodness gracious me 
tík fædd 1981

henrikville varð hér besti ræktunarhópur tegundar og 2. besti 
ræktunarhópur sýningar árið 2018, með fjóra pekingese hunda sem 

eru allir  sænskir meistarar.  dómari bert easdon, (yakee ræktun).  
á myndinni má sjá fremst þá lars og henrik.

int Ch deebees burlington bertie.
rakki fæddur 1980.
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eru öll meistarar, með frábærum árangri. 
Og hvað varðar rakkana er vert að nefna 
að ég notaði nokkra fallega rakka frá 
vinkonu minni Borghild Moens (Hotpoints) 
sem reyndust vel fyrir mína ræktun og 
tvo af mínum eigin innfluttu rökkum 
frá Englandi, það eru þeir Ch Pekehuis 
Conqueror og Ch Pekehuis Incantation.

ÞÚ HeFur náð Frábærum árangri í Þinni 
ræktun, Hvaða augnablik koma upp í 
Hugann?

Hápunktarnir okkar hafa alltaf verið 
sérsýningar sænska pekingese klúbbsins, 
sem yfirleitt eru dæmdar af breskum 
sérfræðingum í tegundinni. Fróðlegur og 
skemmtilegur viðburður. Þegar ég hugsa til 
baka var það án efa einn okkar merkasta 
augnablik þegar Henrikville ræktunin fékk 
Hamilton skjöldinn afhentan frá sænska 
hundaræktarfélaginu, fyrir árangursríka 
ræktun á yorkshire terrier og pekingese. 
Þessi verðlaun eru þau merkustu sem 
að ræktandi í Svíþjóð getur hlotið og er 
það mér og okkur mikill heiður. Ræktunin 
okkar eru sú eina í pekingese tegundinni 
sem hefur hlotið þessa viðurkenningu. 
Ég er einnig stoltur af að vera eini sænski 
dómarinn sem hefur dæmt pekingese á 
enskum meistarastigs sýningum og hef 
þegar dæmt tvær slíkar í Bretlandi, og er það 
mikill heiður í heimalandi tegundarinnar. 
En að sjálfsögðu er nauðsynlegt að nefna 
þakklætið sem ég sem ræktandi ber til 
eigenda hvolpanna ,,minna" sem ég rækta, 
fyrir að gefa þeim ástrík heimili og þeirra 
sem hafa lagt vinnu og áhuga í að sýna þá.

Hvað skiptir mestu máli að Þínu mati, 
Þegar Fólk er að HeFja ræktun bæði 
almennt og í Þinni tegund sérstaklega? 

Það skiptir mestu máli að læra og fræðast 
um tegundina þína í heimalandi hennar. 
Mikilvægt er að finna kjörinn fulltrúa 
innan tegundarinnar og ná sambandi og 
góðum tengslum við ræktendur hunda 
sem standa uppúr. Stefnan ætti að vera 
að byrja með það besta sem hægt er að 
kaupa fyrir peninga. Mér finnst slagorðið 
„aðeins það besta er nógu gott“ vera 
nauðsynlegt í þessu öllu saman. 

Hvað Finnst Þér vera mikilvægast 
varðandi got og Framtíðarplön í 
ræktun? 

Mín meginregla í ræktun er sú að það 
er afar mikilvægt að þekkja bakgrunn 
ræktunarhundanna eins vel og mögulegt 
er. Hvað er á bakvið hundana í ættbókinni 
nokkra ættliði aftur. Rakkinn og tíkin ættu 
að bæta hvort annað og eiga því ekki 
að hafa sömu gallana. Rannsakaðu og 
ráðfærðu þig við reynda ræktendur. Þú 
verður alltaf að vera tilbúin í að meta og 
hugsa ræktun út frá framtíðinni. Ákveða 
framtíðarplönin og val á ræktunardýrum og 
hafa einhverja áætlun hvað þú vilt gera.

Hvernig velurðu Þér Hvolp sem ÞÚ 
Heldur eFtir, eFtir Hverju leitar ÞÚ? 

Maður verður fyrst og fremst að velja 
hvolp sem er af réttri tegundartýpu!

Þegar kemur að pekingese, fórna 
ég til dæmis aldrei neinu á kostnað 
þess að hvolpurinn hafi góð bein og 
fyllingu. Einnig er afar mikilvægt að 
hvolpurinn sé með fallegan opinn 
andlitssvip og að sjálfsögðu heilbrigði.

Hvað Finnst Þér mikilvægt Þegar ÞÚ elur 
upp got?

Að mínu mati er mikilvægt að halda 
hvolpunum það lengi heima, eða eins og 
mögulegt er fyrir ræktanda og nýja eigendur, 
til að geta valið þann eða þá hvolpa sem 
henta til áframhaldandi ræktunar og sýninga.

seturðu sjálFum Þér markmið í ræktun, 
gerirðu Framtíðarplön langt Fram í 
tímann?

Nær oftast þegar ég kaupi hunda eða 
held eftir hvolpi úr eigin ræktun þá er 
ég með plön í huga fyrir að minnsta 
kosti tvo ættliði fram í tímann.

Hvernig er venjulegur dagur Hjá Þér og 
Hundunum Þínum? 

Hundarnir okkar hafa stöðugan aðgang að 
stórum og hæðóttum garði, þar sem við 
búum aðeins fyrir utan Gautaborg. Þeir lifa 
svo með okkur fjölskyldu sinni innanhús og 
fá sína daglegu göngutúra. Umhverfisþjálfun 
ungra hunda er mjög mikilvæg, 
sérstaklega þegar kemur að pekingese, 
svo við reynum að sinna því mjög vel. 

Hvaða skoðanir HeFur ÞÚ varðandi 
Heilbrigði Hunda? bæði Hvað varðar 
ræktunarHunda og Hinn almenna 
HeimilisHund. 

Ég vil að hundur sé hæfur í það sem 
hann er ræktaður til, og að hundar 
séu af réttri tegundargerð með tilliti 
til andlegrar og líkamlegrar heilsu. 

Hvernig er HundaHeimurinn að Þróast í 
Þínu landi, svíÞjóð? 

Því miður eru gotskráningar á 
hreinræktuðum hundum sem og skráningar 
á sýningar að fara minnkandi í mörgum 
tegundum. Til að mynda í Svíþjóð eru 
um 20 nýskráningar á pekingese á ári 
og að meðaltali fimm hundar skráðir 
á hverja sýningu. Það er vonandi að 
þetta þróist í betri átt á næstu árum. 

Hverjar eru væntingar Þínar og vonir 
sem ræktandi? 

Ég hef upplifað alla drauma mína þegar 
kemur að ræktuninni minni, framtíðin 
mun aðeins fela í sér örfá úthugsuð 
got, ef allt gengur að óskum.

HeFur ÞÚ einHver sérstök ráð Fyrir 
lesendur varðandi FeldumHirðu? 

Þegar ég átti og ræktaði yorkshire terrier 
var það mikil og regluleg vinna og áskorun 
að hugsa um feldinn svo rétt væri, enda 
tegundin sýnd með gólfsíðan silkifeld 
sem þarf að pakka upp á milli sýninga. 
Ég grínaðist oft með það að ég sofnaði 
og vaknaði með burstann í hendinni. 
Hvað varðar pekingese þá er feldhirðan 
miðað við yorkie auðveldari, þar sem að 
sú tegund hefur allt öðruvísi feldtýpu, 
tvöfaldan feld sem þarf þó að hirða 
reglulega ef hundurinn er á sýningum 
til að hann líti sem best út. Svo þegar 
kemur að hinu u.þ.b. hálfsárs feldlosi 
þarf feldurinn daglega burstun. 

Að lokum vill Henrik segja:  
Vertu allaf samkvæmur og heiðarlegur 
við sjálfan þig, þegar kemur að týpu, 
útliti og heilsu hundanna þinna. 
Sámur þakkar Henrik kærlega fyrir 
spjallið og óskar honum og Henrikville 
áframhaldandi velfarnaðar.

Ch henrikville hardware.
rakki fæddur 2001

Ch henrikville of Course og gotsystir hans Ch henrikville indeed

isCh nordic Ch rw-17-
18-19 nlm henrikville 
leave it to me. 
pekingese búsettur á 
íslandi

Ch henrikville high society. rakki fæddur 1996



texti: svava björk ásgeirsdóttir 
mynDir: ágúst ágústsson 

Laugardaginn 7.september fögnuðu félagsmenn 50 ára afmæli 
félagsins með göngu niður Laugaveginn og um kvöldið var 
galakvöld í Víðidalnum. 
Gangan lagði af stað frá Hlemmi og var það Skólahljómsveit 
Kópavogs sem blés fylktu liði í lúðra og myndaði það að venju 
mikla stemmningu. Fremstur í flokki var Ragnar Sigurjónsson 
og leiddi gönguna niður í Hljómskálagarð þar sem spiluð voru 
nokkur lög. Hundar og menn sýndu af sér góðan þokka og vöktu 
mikla athygli gangandi vegfarenda. Allir skemmtu sér vel þrátt 
fyrir mikla rigningu þennan dag, félagsmenn létu það ekki á sig 
fá og klæddust að sjálfsögðu eftir veðri!
Um kvöldið var glæsilegt galakvöld haldið í Víðidalnum þar sem 
félagsmenn komu saman í sínu fínasta pússi, nutu dýrindis 
máltíðar og skemmtiatriða, auk veglegs happdrættis. 
Sannarlega frábær dagur til að fagna 50 ára afmælinu með 
sóma og er vert að þakka því öfluga fólki sem þarna sá um 
skipulagningu og framkvæmd svo við hin gætum notið góðs af. 

laugavegsganga og afmælisfögnuður 
hundaræKtarfélags íslands
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hvað er að frétta hjÁ íÞróttadeild? 
texti og myndir: íÞróttadeild hrFí

ný tæki loksins komin!

Það hefur verið þó nokkuð um breytingar 
síðustu misseri hjá Íþróttadeildinni. Sú 
stærsta er að eftir margra ára draum eru 
ný tæki loksins orðin að veruleika. Petmark 
styrkti okkur um 20 glæný létt og þægileg 
hopp og færum við þeim bestu þakkir 
fyrir. Deildin safnaði svo sjálf fyrir öðrum 
tækjum í settinu með ýmsum leiðum, 
en stærstur hluti fjármagnsins kom inn í 
gegnum veitingasölu á sumarsýningum 
HRFÍ 2018 og 2019 og með námskeiðum í 
hundafimi sem haldin voru í sjálfboðavinnu. 
Sjálfboðavinnan lagðist á fáar hendur og 
færum við þeim sem lögðu hönd á plóginn 
hér með bestu þakkir fyrir hjálpina.

Tækin eru frá Galican, nema hoppin, 
þau koma frá Cool-dog.eu. Þetta eru 
úrvals tæki í góðum gæðum sem eru 
víða notuð af hundafimi klúbbum 
erlendis sem og í keppnum. 

breytingar á æFingatímum

Breyting verður á fyrirkomulagi æfingatíma, 
ekki verður boðið upp á opna tíma eins og 
áður. Það var því miður ekki að koma nógu 
vel út því bæði var of mikil vinna sem fór í 
utanumhald og of mikil óvissa ríkti um hve 
stór hópur myndi mæta í hvert skipti sem 
leiddi til óvissu um það hvort tímarnir stæðu 
undir sér fjárhagslega. Stjórn deildarinnar 
hefur því ákveðið að byrja með lokaða 
æfingahópa fyrir hunda sem lokið hafa 
grunnnámskeiði, en hægt er að skrá sig í 

æfingahóp með því að senda okkur tölvupóst 
á ithrottadeild@gmail.com. Æfingahópurinn 
virkar ekki ósvipað og framhaldsnámskeið 
en kostnaðurinn fyrir leigu á reiðhöllinni 
fyrir tímabilið dreifist á þátttakendurna. 
Við vonum að með þessu fyrirkomulagi 
náum við að halda betur utan um bæði 
gæði tímanna og rekstur deildarinnar.

Við hlökkum til að hefja nýtt tímabil á 
nýjum tækjum og nýju æfingaskipulagi og 
erum bjartsýnar á að þessar breytingar 
verði jákvæðar fyrir framtíð deildarinnar. 
Við minnum fólk á hægt er að finna okkur 
á heimasíðu okkar, www.hundafimi.is, á 
Facebook í gegnum íþróttadeild HRFÍ og á 
hópinn okkar Hundafimi HRFÍ á Facebook.
Bestu kveðjur, Stjórn Íþróttadeildar HRFÍ

FYRIR BESTA VININN

Í gegnum aldirnar hefur mannkynið 
þróað sterk tengsl við sína traustu 
ferfættu vini sem verða mikilvægur 
hluti af fjölskyldunni og traustir 
ferðafélagar í lífinu. Því er mikilvægt 
að þessum vinum okkar líði vel og 
hafi heilsu og kraft til þess að fylgja 
okkur eftir sem lengst.
 
Framleiðendur ARION Original 
fóðursins skilja vel þá ósk eigenda 
að hlúa vel að dýrum sínum og 
framleiða einungis næringarríkt 
hágæða fóður sem hentar hundum
á öllum æviskeiðum.
Vörurnar innihalda hátt hlutfall af 
dýrapróteinum og eru glútenlausar.
 
ARION Original hundafóður,
fyrir besta vininn!

 



38 · Sámur 2. tbl. 52. árg. desember 2019

tvöföld sumarsýning, 8.-9. JÚní 

viðtöl: svava björk ásgeirsdóttir og sUnna 
birna helgadóttir
Þýðing og texti: haFdís jóna Þórarinsdóttir 
og svava björk ásgeirsdóttir 
ljósmyndir: ágÚst ágÚstsson

Þórkatla lunddal Friðriksdóttir 

mögnuð uppliFun að Fá að 
dæma unga sýnendur 

Þórkatla var í skýjunum með reynslu sína 
í dómhring ungra sýnenda. Hún var sjálf 
ungur sýnandi hér áður og datt ekki í hug á 
þeim tíma að hún myndi einn daginn standa 
í hring og dæma unga sýnendur. Að hennar 
sögn fannst henni erfitt að gera upp á milli 
allra þessara flottu sýnenda, sem augljóslega 
voru búin að vera dugleg að æfa sig, það 
hefðu verið smáatriði sem réðu úrslitum. 
Þórkatla mælir með að krakkarnir fái 
einhvern til þess að taka upp myndband af 
sér og horfa svo á það eftir sýningu og skoða 
hvað er vel gert og hvað þarfnast þjálfunar. 
tengsl við Hundinn aFar mikilvæg 

Að sögn Þórkötlu voru gæði í yngri flokki 
mjög góð, stelpurnar hefðu allar verið mjög 

flottar og greinilega búnar að vera duglegar 
að æfa sig! Það sem heillaði hana við 
sigurvegarann var hve mjúk hún var í öllum 
hreyfingum, eins og hún hefði ekki gert neitt 
annað en að sýna hunda. Hún var vel til 
höfð, fín og snyrtileg. Það eina sem vantaði 
upp á var að hafa aðeins meiri tengsl við 
hundinn og að ná meira sambandi við hann 
en annars hefði hún verið glæsileg. Sú sem 
kom á eftir henni var með frábært samband 
við hundinn sinn og gerði allar fígúrur mjög 
vel sem og sú sem var í þriðja sæti. Stelpan 
í fjórða sæti skemmti sér svo konunglega 
og var greinilega búin að vera að æfa sig 
mikið. Það vantaði aðeins upp á stjórn á 
hundinum og meira samband sem hefði 
leitt til þess að allt hefði gengið meira smurt 
fyrir sig en annars hefði hún verið frábær!
erFitt að velja á milli 

Heildargæðin í eldri flokki voru að sögn 
Þórkötlu mjög góð, allir voru mjög 
flottir og reynslumiklir. Það var erfitt að 
fá að velja aðeins út nokkra og mjög 

jafnt var á milli þeirra. Það voru aðeins 
smáatriði sem greindu á milli þeirra. 

Sú sem bar sigur úr býtum var 
stórglæsileg. Hún var brosmild, snyrtileg 
og frábær sýnandi. Hún gerði allar fígúrur 
upp á 10 og sýndi hundinn ótrúlega vel. 
Sú sem hreppti annað sætið hafði mjög 
gaman af þessu sem Þórkötlu fannst 
skemmtilegt að sjá. Hún naut þess alveg í 
botn að vera í hringnum og sýndi hundinn 
vel. Það var mjög erfitt að velja á milli 
hennar og sigurvegarans. Í þriðja sæti var 
stelpa sem sýndi whippet alveg svakalega 
vel. Hún var augljóslega reynslumikil 
og rosalega flott, gerði allar æfingarnar 
mjög vel. Í fjórða sæti var flottur sýnandi 
sem sýndi hundinn sinn mjög vel. 

Þórkatla vildi koma því á framfæri til 
krakkanna að muna að hafa gaman, brosa og 
láta það skína alla leið í gegn. Að hafa gott 
samband við hundinn væri mjög mikilvægt, 
og ekki vera að hugsa of mikið um að það 
sé keppni í gangi því það getur leitt til þess 

Helgina 8.-9. júní, var fyrri tvöfalda útisýning sumarsins haldin á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Skráning á sýninguna gekk 
frábærlega en skráðir voru tæplega 1.400 hundar sem létu til sín taka á þessum tveimur sýningum.  
Öll umgjörð sýningarinnar var hin glæsilega og setti tóninn fyrir komandi afmælissýningu félagsins. 

Á laugardeginum var Reykjavík Winner og NKU Norðurlandasýning en alþjóðleg sýning fór fram á sunnudeginum. Dómarar 
helgarinnar voru: Ann Carlström frá Svíþjóð, Birgitta Svarstad frá Svíþjóð, Carsten Birk frá Danmörku, Gunnar Nymann frá 

Danmörku, Jadranka Mijatovic frá Króatíu, Paul Scanlon frá Írlandi, Péter Harsányi frá Ungverjalandi, Roxana Liliana Birk frá 
Danmörku, Tanya Ahlman-Stockmari frá Finnlandi og Terje Lindström frá Noregi.

Keppni ungra sýnenda fór fram á laugardeginum og dómari var Þórkatla Lunddal Friðriksdóttir.  
Að þessu sinni voru 18 ungmenni skráð til leiks. 

RW-WINNER & NKU SÝNING
Besti hundur sýningar – 1. sæti

ISCh USCh GBCh NLCh RW-19 Kraftbrewd’s Blossi At Heimsenda, 
IS24920/18

Australian Shepherd
Eigandi: Lára Birgisdóttir

Ræktendur: Tom Noble & Jodi Vanderweele-Noble

AlþjóðlEG SÝNING
Besti hundur sýningar – 1. sæti

ISCh USCh GBCh NLCh RW-19 Kraftbrewd’s Blossi At Heimsenda, IS24920/18
Australian Shepherd

Eigandi: Lára Birgisdóttir
Ræktendur: Tom Noble & Jodi Vanderweele-Noble
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Besti hundur sýningar – 2. sæti
nordiCCh nlm isCh isjCh rW-19 pendahr 

preston, is23377/17
Whippet 

eigandi: selma olsen
ræktandi: ingunn ohrem

Besti hundur sýningar – 3. sæti
C.i.b. nordiCCh isCh isvetCh rW-13-14-19 tíbráar 

tinda prayer Wheel spinner, is13867/09
tibetan spaniel

eigandi: kolbrún jónsdóttir
ræktandi: auður valgeirsdóttir

Besti hundur sýningar – 4. sæti
C.i.e. norDiCCh isshCh nlm isW-17 rW-14-15-16-17-18-19 

red hot Chili v. tum-tums vriendjes, is18614/13
petit basset griffon vendeen

eigandi: karen ösp guðbjartsdóttir
ræktandi: g.m. huikeshoven

rw-winner & nku SÝninG

aLÞJÓÐLeG SÝninG

Besti hundur sýningar – 2. sæti
nordiCCh isCh isjCh nlm rW-18 
tíbráar tinda mudita, is21503/16

tibetan spaniel
eigandi og ræktandi: auður valgeirsdóttir

Besti hundur sýningar – 3. sæti
 isCh isjCh nlm rW-17 

sunnusteins einir, is21764/16
íslenskur fjárhundur

eigandi: linda björk jónsdóttir
ræktandi: Þorsteinn thorsteinson

Besti hundur sýningar – 4. sæti
C.i.e. norDiCCh isshCh nlm isW-17 rW-14-15-16-17-18-19 

red hot Chili v. tum-tums vriendjes, is18614/13
petit basset griffon vendeen

eigandi: karen ösp guðbjartsdóttir
ræktandi: g.m. huikeshoven

að stressið fari að láta segja til sín. Það getur 
haft áhrif á hundinn og frammistöðuna. 
Að njóta þess að vera í ungum sýnendum 
á meðan það sé hægt væri meginmálið. 

birgitta svarstad

augljóslega mikil vinna 
lögð í sýningarnar 

Birgitta hefur verið hér á landi margoft 
áður og sagði að það væri alltaf frábært 
að koma til Íslands, skipulagið væri alltaf 
til fyrirmyndar. Sýningin hefði verið 
fullkomin í alla staði og að hennar mati 

ein best skipulagða sýning sem hún 
hefur dæmt á. Það væri augljóst að það 
sé mikil vinna lögð í sýningarnar hér. 

Birgittu fannst sumar tegundir hafa 
farið niður á við í gæðum en hún hafi á 
sama tíma séð marga nýja og upprennandi 
ræktendur. Það sé mikilvægt að “gamlir” 
ræktendur miðli reynslu og þekkingu til 
þeirra nýju svo tegundirnar haldi áfram 
að dafna og blómstra. Að hennar mati var 
papillon áfram með sterkustu tegundunum 
hérlendis, gæðin væru jöfn innan stofnsins 
og margir fallegir hundar. Chihuahua vakti 

einnig hrifningu. Það komu inn í hringinn 
til hennar lhasa apso hvolpar sem eiga eftir 
að eiga bjarta framtíð. Rakkinn hefði verið 
frábær, hann hreyfði sig eins og draumur 
og var með virkilega góð feldgæði. Til 
að vera gagnrýnin hefðu allir lhasa apso 
mátt vera með betri höfuð. Birgittu fannst 
dásamlegt að dæma íslenska fjárhundinn. 
Sigurvegarar hennar voru æðislegir. Þeir 
höfðu mismunandi eiginleika og kosti en 
báðir voru framúrskarandi. Bæta þyrfti 
stofn mjóhunda en þar var þó einn whippet 
sem hefði verið ofboðslega fallegur. 
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Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. NORDICCh ISCh ISVetCh RW-13-14-19 

Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner, 
IS13867/09

Tibetan Spaniel
Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir

Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Hekuba Simply Irresistible, IS25304/18

Pug
Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Ræktandi: Ramune Radzeviciené

Besti hvolpur sýningar 1. sæti 
Æsku I See Fire, IS25856/19

American Cocker Spaniel
Eigandi og ræktandi: Ásta Arnardóttir

Besta ungviði sýningar 1. sæti
Morgundaggar Some Like It Hot, 

IS25946/19
Poodle, toy

Eigandi og ræktandi: Marta Georgsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 1
ISCh USCh GBCh NLCh RW-19 Kraftbrewd’s 

Blossi At Heimsenda, IS24920/18
Australian Shepherd

Eigandi: Lára Birgisdóttir
Ræktendur: Tom Noble & Jodi 

Vanderweele-Noble

sigurvegari í tegundahópi 2
C.I.B. ISCh NLM RW-17-19 Skeggjastaða 

Auðna Grábrók, IS20232/14
Miniature Schnauzer Black/Silver
Eigandi: Guðbjörg B. Karlsdóttir

Ræktandi: Lára Bjarney Kristinsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 3
ISCh ISJCh RW-19 Arkenstone A Girl Worth 

Fighting For, IS23472/17
Irish Softcoated Wheaten Terrier
Eigandi og ræktandi: Hilda Björk 

Friðriksdóttir

sigurvegari í tegundahópi 4 & 6
C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM ISW-17 

RW-14-15-16-17-18-19 Red Hot Chili V. 
Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

sigurvegari í tegundahópi 5 
C.I.B. ISCh DKCh USCh ISVetCh NLM RW-14-

15-19 Destiny’s Fox in Socks, IS15745/11
Siberian Husky

Eigandi: Ólöf Gyða Svansdóttir
Ræktandi: Susanne Lamkin Brown

sigurvegari í tegundahópi 7
C.I.E. ISShCh RW-15-17-18-19 NLM Loki, 

IS18969/13
Hungarian Short-haired Vizsla

Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

sigurvegari í tegundahópi 8 
ISShCh RW-19 

Leirdals Ólafur Darri, IS21159/15
English Cocker Spaniel

Eigandi: Þóra Guðmundsdóttir
Ræktandi: Þórdís M. Hafsteinsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 9
C.I.B. NORDICCh ISCh ISVetCh RW-13-14-19 

Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner, 
IS13867/09

Tibetan Spaniel
Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir

Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 10
NORDICCh NLM ISCh ISJCh RW-19 

Pendahr Preston, IS23377/17
Whippet 

Eigandi: Selma Olsen
Ræktandi: Ingunn Ohrem

rw winner & nku sýning

Besti ræktunarhópur sýningar 1. sæti
Gjósku ræktun

German shepherd dog, short-haired

Besti aFkvæmahópur sýningar 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLW RW 16-17-18 

Cockergold So You Think You Can Dance með afkvæmum
English Cocker Spaniel
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Birgitta tók fram að sýnendur, ræktendur 
og áhorfendur hér á Íslandi væru til 
fyrirmyndar. Vinaleg þjóð og takið ráðum 
og leiðbeiningum dómara með jákvæðu 
viðhorfi. ,,Til hamingju með frábæra 
sýningu” sagði Birgitta að lokum. 

Carsten birk 

tíbet spaniel Hápunktur Helgarinnar 

Það kom honum á óvart hve góð gæðin 
eru hér, mun hærri en finna má víða. 
Hápunktur helgarinnar fyrir Carsten var að 
dæma tíbet spaniel, ótrúleg gæði væru í 
tegundinni. Honum þótti einnig mikið til 
þýsku fjárhundanna koma, eða það sem 
hann sá af þeim. Carsten dæmdi einnig 
sex shih tzu hunda og gaf hann fimm 
þeirra meistaraefni, tegundin væri í góðum 
höndum. Hann var hins vegar ekki eins 
ánægður með gæðin í cavalier king charles 
spaniel, þar þurfa ræktendur að vinna 
betur að bætingu stofnsins að hans mati. 

Carsten hafði mjög gaman af því að dæma 
enskan cocker spaniel. Eiginkona hans 
hefur verið að rækta tegundina til margra 
ára og segist Carsten hafa lært nokkuð af 
henni. Gæðin hefðu verið jöfn, þeir voru 
tegundatýpískir og allir með týpíska glaða 
cocker (e. merry) lundarfarið. Carsten vildi 
taka fram að hundaræktendur hér væru 
að standa okkur frábærlega þrátt fyrir 
erfiðar aðstæður til ræktunar varðandi 
innflutning á ræktunardýrum. Að endingu 
nefndi hann að hann hefði átt dásamlega 
upplifun hér, gestrisnin væri með ólíkindum, 
allir glaðir, andrúmsloftið væri gott, góð 
íþróttamennska og frábærir sýnendur!

gunnar nymann

Hundarnir verða að vera í toppFormi 

Það voru hinum danska Gunnari Nymann 
vonbrigði að dæma tegundahóp 7. Margir 
hundar hefðu verið í lélegu ásigkomulagi og 
voru ekki nægilega dæmigerðir. Þrátt fyrir 
að þetta séu veiðihundar þá þyrftu þeir að 
vera vel byggðir til að stunda sína vinnu, vel 
byggður hundur getur unnið mun lengri og 
áreynsluminni vinnu en illa byggður hundur. 
Ræktendur þurfa að skoða og stúdera 
staðla tegundanna og vanda ræktunina. 

Tegundahópur 3 kom hins vegar 
skemmtilega á óvart að sögn Gunnars. 
Stjarna helgarinnar, að hans mati, kom 
þaðan, en það var ungur miniature bull 
terrier. Hann hafði svo marga góða kosti 
og bjó yfir öllu því sem Gunnar leitar að í 
tegundinni. Hann var stæðilegur, af réttum 
hlutföllum og með vel fylltan líkama. Hann 
hafði góðan frampart og rétt höfuðlag. 
Hann hefði mátt vera með betra bit en 
Gunnar var tilbúinn að líta fram hjá því 
þar sem hann hafði næstum allt annað. 
Bedlington terrier og skye terrier geti átt 
bjarta framtíð hér á landi ef ræktendur halda 
áfram á sömu braut. Whippet var einnig 

af góðum gæðum. Gunnari fannst helgin 
dásamleg, fallegt svæði, frábærir sýnendur, 
starfsfólkið til fyrirmyndar og allir litlu 
hlutirnir sem gerðu helgina svo sérstaka. 

jadranka mijatoviC

ísland Hetjan í HundaHeiminum

Hin króatíska Jadranka kom fyrst hingað til 
lands fyrir fjórum árum til þess að dæma. 
Þá komu gæðin henni verulega á óvart. 
Þessa helgina dæmdi hún sumar af sömu 
tegundunum og síðast, meðal annars 
siberian husky. Það hefði verið skemmtileg 
uppgötvun að hún var með sömu úrslit og 
áður en báðir hundarnir voru nú komnir 
í öldungaflokk og voru enn jafn frábærir 
einstaklingar. Rakkinn sem sigraði tegundina 
væri einn besti siberian husky sem hún hefði 
séð í Evrópu. Hann væri virkilega klassísk, 
gamaldags týpa og hreyfði sig sem draumur. 
Tíkin væri einnig mjög dæmigerð og með 
fallegar hreyfingar. Jadranka var einnig 
ánægð með gæði pomeranian. Hundarnir 
voru almennt af réttri stærð og með góða 
byggingu. Sumir voru með betri höfuð en 
aðrir en almennt voru gæðin frábær. Hún 
dæmdi tegundahóp 5 á laugardeginum 
og henni fannst auðvelt að gefa husky 
rakkanum sigurinn, það var enginn sem 
toppaði hann. Það væri þó ávallt unun að 
sjá íslenska fjárhundinn hér á Íslandi. 

Sunnudagurinn hefði ekki getað byrjað 
betur en hún fékk fyrst inn í hringinn 
framúrskarandi coton de tulear hvolp. Tík 
sem hafði allt. Týpan, hreyfingarnar, höfuðið, 
allt var eins og það átti að vera. Jadranka 
sagðist hafa sagt við eiganda hennar og 
ræktanda að ef það væri mögulegt, myndi 
hún sigra fullorðnu hundana en þeir voru 
þó einnig af mjög góðum gæðum. Franskur 
bulldog var ágætur að mati Jadrönku, en 
það var enginn sem vakti mikla hrifningu. 
Það voru tveir rough collie sem voru 
dæmigerðir en því miður sýndu þeir sig 
ekki vel og voru ekki í góðu sýningaformi. 

Fyrir fjórum árum dæmdi Jadranka 
þýskan fjárhund á Íslandi og um helgina 
var tími til að gera það aftur. Gæðin hafa 
farið örlítið niður á við í tegundinni, það 
voru jafnari gæði innan tegundarinnar 
áður. Vandamálið var að finna hundinn 
sem hafði allan pakkann. Það voru nokkrir 
sem höfðu frábæra líkamlega byggingu og 
hreyfðu sig af miklum krafti en voru með 
léleg höfuð og öfugt, með frábær höfuð en 
skorti í líkamlegri byggingu og hreyfingum. 
Það eru margir duglegir ræktendur innan 
tegundarinnar sem eru að standa sig vel og 
er stofninn hér með þeim sterkari í Evrópu. 

Jadranka tók fram að Ísland væri hennar 
hetjuland í hundaheiminum. Þessar erfiðu 
aðstæður til ræktunar þar sem landið er 
svo einangrað. Vinnan sem ræktendur 
leggja á sig hér væri ótrúleg, hér væri 

mikill metnaður fyrir því sem gert er. Ljóst 
væri að við værum með annað viðhorf en 
aðrar þjóðir, við værum svo jákvæð. ,,Þessi 
metnaður skilar því að þið eruð með betri 
gæði en mörg lönd í Evrópu. Ég vil koma 
því til skila til hundaræktarfélagsins hve 
frábær sýningin og umgjörð hennar var 
um helgina” sagði Jadranka að lokum. 

paul sCanlon

tegundir og HundalíF í blóma 

Hinn írski Paul Scanlon var í skýjunum með 
helgina líkt og aðrir dómarar. Þetta var í 
annað sinn sem hann dæmir hér og hafa 
bæði skiptin verið frábær. Tegundirnar 
og hundalífið vex og dafnar hér. 

Paul dæmdi þó nokkrar tegundir í 
tegundahópi 9 og var það papillon stofninn 
sem bar af. Einnig þótti honum mikið til 
chihuahua koma. Skapið var frábært og hann 
sagðist hafa fengið kossa frá þeim öllum. 
Hann dæmdi tegundahópinn í úrslitum og 
fékk þar inn dásamlegan 9 ára gamlan tíbet 
spaniel rakka. Það hefði verið frábært að sjá 
að eldri hundur gæti veitt ungu hundunum 
svo mikla samkeppni og gat hann ekki annað 
en gefið þessum fallega hundi sigurinn. 

Paul vildi þakka öllum fyrir frábæra 
helgi, starfsfólkinu, sýnendunum og 
þeim sem stóðu að sýningunni. 

péter Harsányi 

mjög sáttur við gæði Hundanna 

Péter, sem kemur frá Ungverjalandi, 
var mjög sáttur með hundana sem 
hann fékk inn í hring. Það voru tvær 
tegundir á laugardeginum sem stóðu 
upp úr að hans mati. Í fyrsta lagi tíbet 
spaniel, það voru margir þeirra verðugir 
meistaratitli og var skráning í tegundinni 
góð. Í öðru lagi ástralskur fjárhundur. 
Sigurvegari tegundarinnar var háklassa 
hundur og var Péter ánægður og 
hreykinn að sjá hann enda sem besta 
hund sýningar, báða dagana. Tegundin 
hefði verið í heildina séð mjög sterk. 

Á sunnudeginum var það sankti 
bernharðshundur sem stóð upp úr. Einnig 
var boxer tíkin sem sigraði tegundina 
frábær. Pomeranian er að hans mati 
í góðum höndum. Almennt voru allar 
tegundir góðar, sumar betri en aðrar en 
það var ekkert sem olli vonbrigðum. 

Péter sagðist hafa dæmt hér einnig 
fyrir fimm árum síðan. Félagið væri að 
gera frábæra hluti. Skráning hefur farið 
upp á við, tegundirnar væru sterkar, 
úrslitahundarnir séu í heimsklassa 
og sýningin frábær í alla staði. 

roXana liliana birk 

allir viljugir að læra meira 

Roxana kemur frá Danmörku og var ánægð 
að sjá hve marga metnaðarfulla og klára 
schnauzer ræktendur væri að finna hér. 
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Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. NORDICCh ISCh ISVetCh RW-13-14-19 

Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner, 
IS13867/09

Tibetan Spaniel
Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir

Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Besti ungliði sýningar 1. sæti
Extravert Hashtag, IS25466/18

Miniature Bull Terrier
Eigandi: Alexandra Eyþórsdóttir

Ræktandi: Nora Tatarova 

Besti hvolpur sýningar 1. sæti
Orku Askur, IS25520/19

German Klein Spitz
Eigandi: Jónína Guðmundsdóttir

Ræktendur: Birna S. Kristjónsdóttir og 
Kristinn Hákonarson

Besta ungviði sýningar 1. sæti
Pom4you Simply A Diva, IS25992/19

Pomeranian
Eigandi: Viktoría Hinriksdóttir

Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

sigurvegari í tegundahópi 1
ISCh USCh GBCh NLCh RW-19 Kraftbrewd’s 

Blossi At Heimsenda, IS24920/18
Australian Shepherd

Eigandi: Lára Birgisdóttir
Ræktendur: Tom Noble & Jodi 

Vanderweele-Noble

sigurvegari í tegundahópi 2
ISJCh RW-19 

Bayero-s Unique Embla, IS25301/18
St. Bernhards, short-haired

Eigandi: Guðný Vala Tryggvadóttir
Ræktandi: May Inger Lillevik

sigurvegari í tegundahópi 3
Extravert Hashtag, IS25466/18

Miniature Bull Terrier
Eigandi: Alexandra Eyþórsdóttir

Ræktandi: Nora Tatarova 

sigurvegari í tegundahópi 4 og 6
C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM ISW-17 

RW-14-15-16-17-18-19 Red Hot Chili V. 
Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

sigurvegari í tegundahópi 5 
ISCh ISJCh NLM RW-17 

Sunnusteins Einir, IS21764/16
Íslenskur fjárhundur

Eigandi: Linda Björk Jónsdóttir
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

sigurvegari í tegundahópi 7
ISShCh ISJCh RW-17-18 

Amscot Gaflara Magic Mint, IS22154/16
Gordon Setter

Eigendur: Ragnheiður Sigurgeirsd., Guðrún 
Jónsdóttir og Sigmundur Friðþjófsson

Ræktandi: Jean Collins-Pitman

sigurvegari í tegundahópi 8 
ISJCh Stekkjardals Ljósberi, IS23816/17

Labrador Retriever
Eigandi: Elísabet Árdís Sigurjónsdóttir

Ræktendur: Erla Heiðrún Benediktsdóttir 
og Guðmundur Rúnar Árnason

sigurvegari í tegundahópi 9
NORDICCh ISCh ISJCh NLM RW-18 
Tíbráar Tinda Mudita, IS21503/16

Tibetan Spaniel
Eigandi og ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 10
ISCh Enigma Dreams Final Fantasy, 

IS15841/11
Afghan Hound

Eigandi: Berglind Ósk Sigurðardóttir
Ræktandi: Sunníva Hrund Snorradóttir

alÞJóðleg sýning

Besti ræktunarhópur sýningar 1. sæti
Gjósku ræktun

German shepherd dog, short-haired

Besti aFkvæmahópur sýningar 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLW RW 16-17-18 

Cockergold So You Think You Can Dance með afkvæmum
English Cocker Spaniel
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Það voru engin eftirtekarverð vandamál 
innan stofnsins. Þeir voru allir dæmigerðir 
og skapið frábært. Það hefði komið vel á 
óvart. Á sunnudeginum dæmdi hún stóran 
fjölda af labrador retriever. Þeir bestu voru 
virkilega góðir en það voru þó einhverjir sem 
skorti týpu og betri byggingu. Í heildina var 
tegundin góð. Hún dæmdi einnig golden 
retriever, henni fannst erfitt að segja eitthvað 
um heildargæði stofnsins þar sem það voru 
ekki margir hundar skráðir en sigurvegarar 
hennar voru lofandi ungir hundar. 

Hana langaði að koma á framfæri hve 
frábært félagið okkar væri. Sýnendur, 
ræktendur og áhorfendur væru svo 
vingjarnlegir, með góða íþróttamennsku 
og viljug til að læra, sem er mikilvægt. 
Það gladdi hana verulega að sjá hve 
góðir sýnendur voru við hundana sína. 

tanya aHlman - stoCkmari 

Frábær tegundaHópur 1, sérstaklega 
WHite sWiss sHepHerd 

Tanya sagðist vera mikil terrier-manneskja 
og taldi tegundahópinn hér þurfa töluverða 
vinnu. Þetta var ekki sterkasti hópurinn 
eins og er en gæti átt bjarta framtíð með 
áframhaldandi vinnu. Hún var hins vegar 
mjög ánægð með tíbet tegundirnar, shih tzu 
og pekingese, dásamlegir hundar af góðum 
gæðum. Púðlurnar voru af ójöfnum gæðum 
og var standard stærðin sú besta af þeim. 

Tegundahópur 1hefði verið frábær. Þar 
stóðu white swiss shepherd upp úr, hágæða 
hundar. Hér eru þeir enn með réttu, beinu 
topplínuna. Mörg lönd eru komin út í of 
hallandi topplínu líkt og þýski fjárhundurinn. 
Ástralskir fjárhundar voru virkilega flottir 
að hennar mati. Hún dæmdi einnig nokkra 
fína border collie, meginvandamálið hefðu 
verið hreyfingarnar sem er á sama tíma 
þeirra helsta einkenni. Margir þeirra höfðu 
ekki þessar frjálsu, áreynslulausu hreyfingar 
sem tegundin á að búa yfir. Hún náði að 

skoða nokkrar aðrar tegundir á meðan 
dvölinni stóð og þótti mikið til tíbet spaníel, 
íslensk fjárhunds og pomeranian koma. 

Tanya sagði að það hefði verið ótrúlegt 
hvað allt gekk upp með miklu flæði yfir 
helgina. Starfsfólkið sem vann í hringnum 
hennar var dásamlegt. Gestrisni og skipulag 
hundaræktarfélagsins var til fyrirmyndar. 
Dvölin hefði verið algjörlega frábær!

terje lindstrØm

kom með opinn Huga

Hinn norski Terje sagðist hafa verið verulega 
ánægður með dvöl sína hér. Hann dæmdi 
frábæra þýska fjárhunda á laugardeginum, 
hann var verulega ánægður með 
sigurvegarann, hágæða hund sem gæti unnið 
hvar sem er. Á sunnudeginum var hann þess 
heiðurs aðnjótandi að dæma þjóðarhund 
Íslendinga. Sá hundur sem hann valdi sem 
besta hund tegundar hafði allt - týpuna, 
jafnvægið, skapið. Terje sagðist hafa verið 
svo ánægður þegar hundurinn tók þriðja 
sætið um besta hund sýningar. Það er heiður 
að fá tækifæri til að dæma þessa tegund þar 
sem hún er hvað best. Það hefði verið mjög 
sérstakt. Siberian husky var einnig tegund 
af góðum gæðum en þurfa ræktendur þó 
að einbeita sér að því að bæta afturpart 
hundanna og hreyfingarnar þar sem það eru 
mjög mikilvægir eiginleikar tegundarinnar 
í vinnu. Það var gaman að fá að dæma 
tegundahóp 5 þar sem hann sérhæfir sig 
í spitz-tegundum og gat ekki annað en 
gefið íslenska fjárhundinum sigurinn. 

Það gladdi Terje að sjá hve góð gæði eru 
hér á Íslandi, hann kom með opinn huga 
þar sem hann vissi ekki við hverju ætti 
að búast en við hefðum komuð honum 
svo sannarlega á óvart. En það voru ekki 
aðeins góðir hundar heldur einnig gott 
fólk. Hér hefði verið vinalegt fólk og 
andrúmsloftið dásamlegt. Terje vildi einnig 
hrósa félaginu fyrir frábært skipulag!

ann Carlström 

vinnuHundar eiga að geta stundað 
Þá vinnu sem Þeir eru ræktaðir til 

Að mati Ann Carlström þurfa sumar 
tegundir hér meiri vinnu en aðrar. 

Tegundahópur 7 þurfi mikla vinnu hér. Það 
sé mjög mikilvægt að vinnuhundategundir 
séu með góða byggingu svo þeir geti unnið 
lengi og áreynslulaust. Flestar tegundirnar 
höfðu stór vandamál, skorti ýmist týpu, illa 
byggðir hundar eða of stórir. Hundarnir 
þurfa að geta stundað þá vinnu sem þeir 
eru ræktaðir til (e. fit for function). Ann 
vonar að ræktendur og eigendur taki þeim 
ráðum sem hún gaf þeim á sýningunni. 

Það var sönn ánægja að mati Ann að 
dæma enskan cocker spaníel, þvílík gæði! 
Flestir þeirra voru mjög dæmigerðir 
og af réttri stærð. Hún dæmdi einnig 
gullfallegan petit basset griffon vendéen, 
mjög einkennandi fyrir sína tegund. 
Amerískir cocker spaníel voru ágætir, 
nokkrir þeirra voru fremur feimnir sem 
er ekki dæmigert skap tegundarinnar 
sem á að vera mjög gleðilegt (e. merry). 
Skottið á alltaf að vera í vinnu, dillandi. 
Týpan og byggingin var þó góð. 

Ann þótti öll upplifunin hér ótrúleg 
og skipulagið frábært. Fólki hér væri 
svo dásamlegt og  hugsuðuð svo vel um 
dómarana. Hún vildi skila þakklæti til allra.

   
Ístjarnar ræktun 
Við ræktum íslenska fjárhunda og Bedlington Terrier          
elma@hundurinn.is          facebook   Ístjarnar ræktun                facebook  Bedlington Terrier upplýsingar um tegundina 

 

Tíbet Spaniel 
Auður Valgeirsdóttir

S: 691-1953
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ungir sýnendur í júní 2019

ungir sýnendur í Ágúst 2019

1. sæti - Eyrún Eva Guðjónsdóttir 
með Cavalier King Charles Spaniel

1. sæti - Arna María Theodórsdóttir 
með Shih Tzu

1. sæti - Stefanía Stella Baldursdóttir 
með Dachshund, long-haired

1. sæti - Bergdís Lilja Þorsteinsdóttir 
með Afghan Hound

2. sæti - Birta Sól Hafsteinsdóttir 
með Miniature Schnauzer

2. sæti - Eyrún Eva Guðjónsdóttir 
með Cavalier King Charles Spaniel

2. sæti - Salka Björk Jónasdóttir 
með Cavalier King Charles Spaniel

2. sæti - Stefanía Stella Baldursdóttir 
með Pug

3. sæti - Birna Rós Daníelsdóttir 
með French Bulldog

3. sæti - Birta Sól Hafsteinsdóttir 
með Miniature Schnauzer

3. sæti - Lovísa Líf Helenudóttir 
með Whippet

3. sæti - Elena Mist Theodórsdóttir 
með Golden Retriever

4. sæti - Vilte Milleryte 
með Tibetan Terrier

4. sæti - Matthildur Lóa Baldursdóttir 
með Labrador Retriever

4. sæti - Fanney Rún Ólafsdóttir 
með Havanese

4. sæti - Lovísa Líf Helenudóttir 
með Whippet
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Umsjón: svava björk ásgeirsdóttir
mynd: liesbeth lies

getur ÞÚ sagt okkur eittHvað um 
Foreldra Hundsins?

Faðir Blossa er Northbay's Who Dat N 
Bayouland og er einn af þessum hundum 
sem hefur sett sitt mark á aussie ræktun. 
Margir afburða hundar hafa komið frá 
honum enda er hann undan þeim fræga 
hundi Rowan frá Bayoulandræktun sem 
hefur gefið alveg ótrúlega flotta hunda sem 
standa framarlega í sýningum og ræktun í 
dag. Móðir Blossa er Northbay's Blue Bayou 
sem á frábærar línur að hluta frá til Bayshore 
sem okkar ræktun upprunalega kemur frá.

Hver er Forsaga Þess að Hundurinn varð 
ykkar?

Við höfðum verið að leita í fimm ár að hundi 
sem gæti passað við okkar tíkur, haft að 
leiðarljósi ættir sem við höfum fundist passa 
okkur og rétta tegundagerð sem okkur langar 
að rækta. Nokkrir hundar á þessu fimm ára 
tímabili voru áhugaverðir en það var eitthvað 
sem sagði okkur að bíða eftir þeim eina 
rétta. Sannarlega gerðum við rétt þegar við 
sáum hvolpinn og skoðuðum ættina. Þetta 
var RÉTT ákvörðun að eignast Blossa! 

Fenguð Þið að velja Hann sem Hvolp?

Nei, ræktandinn vildi halda honum en 
skipti um skoðun og tók bróður hans sem 
var bláyrjóttur en þegar frá leið þá varð 
það sísti hvolpurinn í gotinu, öll hin eru 
verðlaunahundar, eiginlega er þetta ótrúlega 
flott got! Það var ræktandi okkar Frank 
sem er með Bayshore ræktun sem mælti 

með okkur sem ræktendum á hundakyninu 
þegar við vorum að fá Blossa. Við vorum að 
leita að hundi sem gæti passað inn í okkar 
ræktun. Það er svo mikilvægt að hafa gott 
tengslanet til að mæla með sér til að geta 
fengið góða hunda, það er nefnilega ekki 
hægt að nálgast topp ræktendur öðruvísi!

Hvernig gekk að sannFæra ræktandann 
um að senda Hann Hingað?

Það gekk vel þar sem allur undirbúningur um 
plön á hvolpinum voru sett fram nákvæmlega 
og þeim líkaði vel okkar metnaður hvað okkur 
langaði að gera með nýja hvolpinn okkar! 

sástu gæðin straX eða komu Þau Fram 
síðar?

Alveg á núll einni!! Um leið og ég sá hann! 
Fékk hann í hendur á landssýningu Australian 
shepherd klúbbsins árið 2015. Þegar ég 
var með hann þar í kringum sýninguna þá 
komu margir upp að okkur Blossa og sögðu 
"VÁ hver er þetta!" og „Vá, hvað þetta er 
fallegur hvolpur, ég er lengi búin að vera 
að leita að svona hvolpi". Það var eins gott 
að ég hélt vel í hvolpinn á þeirri sýningu.

nÚ dvaldi Hundurinn í einHvern tíma 
erlendis og lét til sín taka á sýningum 
Þar, segðu okkur aðeins Frá Því. 

Blossi er búinn að vera með okkur á Íslandi 
í ár en þar á undan var alltaf planið að sýna 
hann í Bandaríkjunum. Hann hefur ekki verið 
mikið sýndur miðað við marga erlenda hunda 
en þegar hann fór á sýningar þá oftast var 
hann mjög ofarlega. Lára sýndi hann nokkrum 
sinnum og náði 4 point major og best of 
winners. Sýnandi hans erlendis, Jamie Clute, 
tók svo við honum og sýndi hann til AKC 
meistara aðeins 10 mánaða gamlan. Síðar 
fór hann til Belgíu þar sem Lára sýndi hann 
á Evrópusýningunni árið 2016. Blossi var 14 
mánaða valinn besti ungliði tegundar og náði 
topp 6 í BIS ungliða á Evrópusýningunni. Það 
var ótrúlega skemmtilegt! Eftir þá sýningu 
fórum við með hann til Englands á sérsýningu 
og var hann BOS ungliði, daginn eftir á stórri 
sýningu í Birmingham City varð hann besti 
hundur og 3 besti í tegundahóp. Blossi var 
í eitt ár hjá vinkonu okkar og frábærum 
sýnanda, Melanie Raymond í Englandi. Blossi 
varð UK meistari og gekk frábærlega og 
toppaði sig alveg þegar hann var sýndur ári 
seinna á Birmingham City með því að vinna 
sinn fyrsta BIS titil af 8600 hundum, sýndur af 
Jan Willjam. Blossi komst á forsíðu tímaritsins 
Our dogs „Blossi takes Birmingham City" Jan 

Willjam hafið óskað eftir Blossa til Hollands, 
þar gekk þeim ótrúlega vel, margsinnis í 
tegundahóp og BIS í öðru og þriðja sæti.

Hvað var Það sem Heillaði við Hvolpinn/
Hundinn?

Höfuðið og eyrnastaða hans, ljúfur í skapi, 
vel byggður og bara algjör krúttbomba!

Hvernig er venjulegur dagur í líFi bis 
Hundsins?

Að velta sér um í grasinu, hlaupa um og leika 
sér, láta klappa sér og það sem er aðal að láta 
afturendann koma á undan framendanum 
þegar hann kemur að fanga okkur!

Hvernig er rÚtínan Hjá ykkur í 
HreyFingu?

Óskipulögð, stundum út í lausagöngu 
og heima að leika sér, við höfum góða 
aðstöðu heima fyrir hundana inni sem úti.

Hvernig er rÚtínan Hjá ykkur í 
FeldumHirðu?

Blossi hefur góðan feld og er nánast aldrei 
flækja í feldi, það þarf að kemba honum 
vikulega til að taka undirfeld, venjulega 
er hann ekki mikið baðaður nema fyrir 
sýningu og klipptur í kring um eyru, fætur 
og rassinn ekki má gleyma þessum rassálfi! 

HeFurðu Hann verið notaður í ræktun, 
Hvernig HeFur Það komið Út?

Blossi hefur átt nokkur got erlendis og 
þau eru ótrúlega falleg, nokkur gert það 
gott á sýningum, einn af þeim var besti 
ungliði og BOS hvolpur á Crufts 2019 og 
gaman hjá okkur að við áttum líka tíkina 
Venus sem var besti hvolpur tegundar á 
Crufts. Bara draumur að upplifa þetta. 

Tvö got eru fædd hér á landi á þessu 
ári og erum við mjög ánægð með 
útkomuna frá Blossa sem kynbótahundi.

Hver Finnst Þér stærsti kosturinn við 
Hundinn?

Að hann hefur allan pakkann, vel gerður, 
fallegur á litinn og geðgóður hundur sem 
gaman er að hafa sem heimilishund.

Við erum svo heppin að hafa eignast Blossa 
og að fylgja honum eftir að vinna alla þessa 
titla og sigra, kynnast fullt af frábæru fólki og 
átt í samvinnu við fagfólk í hundaheiminum, 
einstakt ævintýri að eiga svona hund!

Kærar kveðjur Lára og Bjössi 
Heimsendaræktun.
Sámur óskar Blossa, Láru og Bjössa til 
hamingju með árangurinn!

Besti hundur sýningar Á júnísýningum félagsins
REYKJAVÍK WINNER OG NKU SýNING 8. JÚNÍ 2019
ALÞJÓÐLEG SýNING 9. JÚNÍ 2019
AKC CH UKCH DUCH ISCH RW-19 AMSW-17 JEUW-16 JAMW-16 KRAFTBREWD‘S BLOSSI AT HEIMSENDA

Á tvöfaldri sumarsýningu félagsins í júní sl. kom sá og sigraði rakki af tegundinni australian shepherd. Hundurinn heitir í ættbók 
AKC CH UKCH DUCH ISCH RW-19 AMSW-17 JEUW-16 JAMW-16 KRAFTBREWD‘S BLOSSI AT HEIMSENDA en er kallaður Blossi. 
Blossi er í eigu hjónanna Láru Birgisdóttur og Björns Ólafssonar hjá Heimsendaræktun. Hann er 4 ára gamall, fæddur í 
Bandaríkjunum þann 26.júní árið 2015. Hann kemur frá ungri ræktun í Bandaríkjunum sem heitir Kraftbrewd, ræktendur hans 
eru þau Tom Noble & Jodi Noble, en þau eru í samstarfi við Northbay´s ræktun í Bandaríkjunum. 
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höFUndUr: gUðbjörg gUðmUndsdóttir 
ljósmyndir: ágÚst ágÚstsson

Eins og áður sagði var félagið stofnað á 
Hótel Sögu 4. september 1969 og er því 
fimmtíu ára nú í ár. Þeir sem stofnuðu 
félagið var hópur manna sem vildu veg 
íslenska fjárhundsins sem mestan og 
varðveita þetta sér íslenska hundakyn. 
Fyrsti formaður félagsins var Gunnlaugur 
Skúlason, dýralæknir. Stjórn félagsins hóf 
að skrásetja sérkenni íslenska fjárhundsins, 
en nýr uppfærður staðall fyrir íslenska 
fjárhundinn var samþykktur árið 2018. 

Í dag telur félagið um 3100 félagsmenn 
og hunda af yfir 90 tegundum. HRFÍ fékk 
auka aðild að FCI (Féderation Cynologique 
Internationale) alþjóðasamtökum 
hundaræktarfélaga árið 1979 og árið 2011 
varð HRFÍ fullgildur meðlimur samtakanna. 
Á sama ári fékk HRFÍ aðild að norrænum 
samtökum hundaræktarfélaga (NKU). 

Deild Íslenska fjárhundsins var stofnuð 
1979 og sér hún um utanumhald um 
stofninn í umboði HRFÍ, eins á deildin aðild 
að ISIC sem eru alþjóðasamtök íslenska 
fjárhundsins. Í kjölfarið voru stofnaðar 
fleiri sérdeildir um ákveðin hundakyn og 
voru Retrieverdeild, Púðludeild og Collie 
hunda deild stofnaðar árið 1980. Í dag eru 
deildirnar mun fleiri, bæði ræktunardeildir 
og deildir sem halda utan um ákveðna 
starfsemi svo sem ungmennadeild. 

Á fyrstu árum félagsins var ekki mikil 
virkni, en árið 1973 hélt félagið fyrstu 
hundasýningu Íslands. Sýningin var haldin 
í Hveragerði og voru 60 hundar skráðir 
á sýninguna (23 íslenskir hundar, 9 collie 
hundar, 13 púðlur og restin var af öðrum 
tegundum), dómari var Jean Lanning, en 
hún dæmdi hér á undanþágu frá breska 
kennel klúbbnum enda HRFÍ ekki orðið 
alþjóðlega viðurkennt hundaræktarfélag. 
Fyrsta alþjóðlega sýning HRFÍ var síðan 

haldin árið 1994 á Akureyri. Það má lesa í 
gegnum gamlar fréttir í Sámi að vinsældir 
sýninga hafi aukist jafnt og þétt í gegnum 
árin og í dag er ekki sjaldgæft að á einni 
sýningu séu skráðir um 800 hundar. Í 
júní 2018 var síðan í fyrsta sinn haldin 
NKU – Norðurlandasýning í Hafnarfirði. 

Mikil umræða var í félaginu á árunum eftir 
1973 um nauðsyn þess að þjálfa (eða temja 
eins og það var orðað) hunda, og að félagið 
ætti að standa fyrir einhverskonar hlýðni 
(eða tamninga) námskeiðum. Árið 1981 var 
haldin hundasýning í Félagsgarði í Kjós, í 
kjölfar hennar var ákveðið að nauðsynlegt 
væri að gera lágmarkskröfur um hlýðni 
hunda sem taka þátt í sýningum félagsins. 
Tvö þjálfunarnámskeið og hvolpanámskeið 
voru því haldin og þóttu takast vel. Árið 
1987 ákvað HRFÍ að mennta hundaþjálfara 
fyrir hundaskóla HRFÍ og flutti til landsins 
2 sænska hundaþjálfara í þeim tilgangi. 
Hundaskólinn hafði þó ekki í neitt hús að 
venda, og hóf HRFÍ samningaviðræður 
um mögulegt húsnæði sem myndi henta 
skólanum. Úr varð að 1990 skrifaði HRFÍ 
undir leigusamning við borgina fyrir leigu 
á Sólheimakoti, þar var þá íbúðarhús og 2 
skemmur. Sólheimakot er enn í leigu í dag 

og er töluvert notað af deildum félagsins 
þótt ekki sé rekinn þar hundaskóli lengur. 

Árið 1978 gaf félagið í fyrsta sinn út 
fréttabréf, sem hreinlega hét Fréttabréfið. 
Árið 1980 kom síðan Sámur, arftaki 
fréttabréfsins, út í fyrsta sinn og hefur hann 
komið reglulega út síðan. Í blaðinu hefur frá 
byrjun verið að finna fréttir frá félagsstarfinu, 
greinar um sýningar, veiðipróf og önnur 
próf, greinar um heilsu og umhirðu hunda 
sem og annað það sem hundaeigendum 
finnst áhugavert og gagnlegt. 

Réttindamál hundaeigenda voru, 
eðlilega, mikið hitamál innan félagsins 
og barðist félagið fyrir réttindum þeirra 
sem vildu halda hund, en fram til ársins 
1984 voru hundar bannaðir í Reykjavík 
og réttdræpir í raun. Frægt var mál eitt 
frá árinu 1983 þar sem tveir hundar voru 
skotnir á Framnesvegi, annar 10 mánaða 
Labrador hvolpur, í viðurvist eigenda og 
fjölda annarra. Málið vakti mikla reiði og 
athygli, ekki eingöngu hér á landi heldur 
meðal dýraunnenda erlendis og var fjallað 
um málið í erlendum dagblöðum. HRFÍ gaf 
út yfirlýsingu vegna málsins og harmaði að 
það skuli hafa verið gert að æsifréttamáli, 
þar sem kynt var undir fordóma gagnvart 
hundum og hundahaldi og vitnað í orð 
Halldórs Laxness : Það hefur aldrei fundist 
þjóðflokkur af svo lágu stigi að hann hafi ekki 
haft siðmenningu til að umgangast hund. 

Árið 1984 var gerð samþykkt um 
hundahald í Reykjavík, þótt í raun hafi 
áfram verið bannað að halda hund í 
Reykjavík. Borgarstjórn var veitt heimild 
til að veita lögráða fólki undanþágu frá 
banninu með ákveðnum skilyrðum. 
Þessi ákvörðun var til bráðabirgða og 
skyldi síðan haldin atkvæðagreiðsla til 
að leita eftir afstöðu borgarbúa hvernig 
til hefur tekist og hvort eigi að leyfa 
hundahald í borginni. Til að halda hund í 

Brot Úr sögu félagsins
Hundaræktarfélag Íslands var stofnað 4. September 1969 þegar 29 áhugamenn um ræktun íslenska fjárhundsins komu saman á 

Hótel Sögu og stofnuðu félagið. Á 25 ára afmæli félagsins ritaði Brynja Tomer mjög ítarlega grein í Sám (1994, 17 (4))  
þar sem hún rekur sögu félagsins fram til 1994. Greinin er afskaplega skemmtileg aflestrar og pistlahöfundur mælir með að fólk 
nálgist greinina og lesi hana í heild sinni. En í þeim pistli sem birtist hér, mun ég reyna að taka saman áhugaverða punkta úr sögu 

félagsins og um hundamenningu hér á landi, mest af þvi unnið upp úr grein Brynju. 
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borginni þurfti að greiða „hundaskatt“ til 
borgarinnar til að standa undir auknum 
útgjöldum vegna hundahaldsins, svo 
sem laun hundaeftirlitsmanns. Á næstu 
árum á eftir komu fram mikil mótmæli 
hundaeigenda vegna þessa skatts, því 
hann var eingöngu nýttur til að greiða 
hundaeftirlitsmönnum laun, en þeirra 
starfshlutverk (eins og þeir skilgreindu 
það) var að sjá til þess að hundaeigendur 
færu eftir settum reglum um hundahald. 

Í dag er hundahald leyft í Reykjavík, 
og enn greiða hundaeigendur 
leyfisgjald til að mega halda hund. 

Árið 2018 hóf undirbúningsnefnd 
vinnu við leyfa hunda í strætó, fulltrúi 
félagsins tók þátt í þeirri vinnu og í dag 
er leyft að hafa hund með sér í strætó 
að nokkrum skilyrðum uppfylltum. 

Réttindi til að flytja inn hunda hefur verið 
hitamál félagsins allt frá stofnun og 1979 
hófst baráttan fyrir því að mega flytja inn 
hunda af alvöru. Þetta átti þó eftir að taka 
þó nokkur ár, þótt einhver brögð væru að 
því að einstaka manneskjur fengju að taka 
með sér heimilishunda erlendis frá og hafa 
þá í heimaeinangrun. Árið 1991 opnaði 
fyrsta einangrunarstöðin í Hrísey og gátu 
íslendingar nú flutt inn hunda, hundarnir 
voru í byrjun í 1 – 2 mánaða eingrun í 
einangrunarstöð en eftir það í 3 mánaða 
heimaeinangrun. Einangrunarvistin átti 
þó eftir að lengjast þar sem einhver brögð 

voru að því að hundaeigendur sinntu 
ekki heimaeinangrun. Frá 2003 hefur 
einangrunartími við innflutning verið 4 vikur. 

Baráttan fyrir réttlátari reglum varðandi 
innflutning hunda hefur staðið alveg 
fram á þennan dag, en árin 2018 – 2019 
var gert áhættumat varðandi innflutning 
hunda til landsins. Komst erlendi 
sérfræðingurinn, sem fenginn var til 
verksins að þeirri niðurstöðu, að ekki sé 
þörf á meira en 14 daga einangrun fyrir 
almenna heimilishunda og þjónustuhunda 
mætti hafa í heimaeinangrun í jafnlangan 
tíma. Beðið er eftir viðbrögðum 

Atvinnnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 
um að breyta reglugerð þeirri sem 
nú er í gildi og stytta einangrun.

Árið 1982 eignaðist HRFÍ sína fyrstu tvo 
dómara, Sigríður Pétursdóttir fékk réttindi 
sem sýningadómari og Tómas G. Ingólfsson 
fékk réttindi sem dómari í veiðiprófum. 
Í dag á félagið 12 sýningadómara og 13 
dómara í veiðiprófum sem verður að 
teljast frábært hjá ekki stærra félagi. 

Félagið er í stöðugum vexti og framtíðin 
er björt, það er okkar félagsmanna 
að halda spilunum á lofti og spila 
sem réttast úr þeim hverju sinni. 
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viðtöl og Þýðing: svava björk ásgeirsdóttir 
& haFdís jóna Þórarinsdóttir 
ljósmyndir: ágÚst ágÚstsson 

angela lloyd 

björt Framtíð!

Angelu þótti mikið til ungmennanna á 
Íslandi koma og var hæstánægð með 
hve góð gæði voru á litla Íslandi, einnig 
hve góð þátttaka var á sýningunni. 

Í yngri flokki voru tólf krakkar skráðir og 
var frábært að sjá hve margir nýir hafa bæst 
í hópinn á árinu, deildin vonast til að sjá þau 
aftur á næstu sýningum. Angela sagði að 
það hafi verið nokkrir verulega hæfileikaríkir 
í yngri flokki en voru nokkrir sem höfðu 
meiri reynslu en aðrir. Allir í flokknum voru 

með gott samband við hundana, voru virkir 
og reyndu sitt besta. Það er alltaf hægt að 
bæta sig og það gerist með tíma, reynslu 
og æfingu. Sú sem bar sigur úr býtum var 
ung stelpa sem sýndi ungan og krefjandi 
shih tzu. Hún var dugleg að tala við hundinn 
sinn og hvetja hann áfram. Hún bjó yfir 
öllum þeim kostum sem góður sýnandi á 
að hafa. Það sem Angela lagði helst áherslu 
á, á meðan hún dæmdi yngri flokkinn, var 
að þau hefðu góð samskipti við hundana 
og að þau vönduðu fígúrurnar (fram og 
til baka, þríhyrningur). Þau sem enduðu 
í topp fjórum sætunum gerðu það vel. 

 Í eldri flokki voru það fjórtán ungmenni 
sem tóku þátt. Angela var virkilega ánægð 

með gæðin í þeim flokki og voru nokkrir 
sem sköruðu fram úr. Þeir sýnendur sem 
báru af voru þeir sem sýndu hundana sína 
á náttúrulegan máta og þeir sýnendur sem 
gætu sýnt hunda af hvaða tegund sem er. 

Það var ung stelpa með afghan hound 
sem sigraði eldri flokk en Angela sagði 
hana hafa sett hundinn ávallt í fyrsta sæti 
og hugsaði vel um hann á meðan keppni 
stóð. Þetta var sólríkur dagur og heitt fyrir 
hundana. Þegar Angela kíkti yfir línuna 
sá hún að stelpan gerði sitt besta til þess 
að skyggja á hundinn með líkama sínum, 
leyfði honum að hvíla sig og liggja á meðan 
þau biðu. Það gladdi Angelu verulega 
að sjá það. Hún hafði gott samband við 

Stórglæsileg afmælissýning félagsins fór fram á Víðistaðatúni í Hafnarfirði dagana 24. og 25.ágúst síðastliðinn. Skráning á 
sýninguna var með eindæmum góð og voru það um 1400 hundar sem tóku þátt þessa tvöföldu sýningarhelgi. Á laugardeginum 

fór fram NKU norðurlandasýning og alþjóðleg sýning fór fram á sunnudeginum. 
Það var einróma álit dómaranna að sýningin hefði verið virkilega vel skipulögð og samheldni starfsfólks og félagsmanna hefði 

skinið í gegn þrátt fyrir að veður hefði sett strik í reikninginn á sunnudeginum. Sýnendur og starfsmenn í hring hefðu verið 
einstaklega vingjarnlegir og verið til fyrirmyndar. Félagið má vera virkilega stolt af því hve mikil gæði eru í kringum sýningar 

félagsins. Unga fólkið okkar hefði skinið skært þessa helgi og ljóst að framtíðin er björt. 
Dómarar helgarinnar voru þau Ann Ingram frá Írlandi, Arne Foss frá Noregi, Eeva Rautala frá Finnlandi, Francesco Cochetti frá 
Ítalíu, Jochen Eberhardt frá Þýskalandi, Jouko Leiviskä frá Finnlandi, Karl Erik Johansson frá Svíþjóð, Ralph Dunne frá Írlandi, 

Sonny Ström frá Svíþjóð og Tomas Rohlin frá Danmörku. 
Því miður bárust ekki svör frá Jouko Leiviska. 

Keppni ungra sýnenda fór fram á laugardeginum og var frábær þátttaka, en 27 ungmenni voru skráð til leiks með hunda af 
ýmsum tegundum. Ungmennadeild HRFÍ flutti inn atvinnusýnandann Angelu Lloyd frá Bandaríkjunum til þess að dæma keppnina 

og hélt hún einnig námskeið á mánudeginum eftir sýningu. Ekki var nægilega góð þátttaka á námskeiðið og vildi Angela koma 
því til skila að ungmennin nýti endilega tækifæri sem þessi til þess að öðlast meiri reynslu. Angela hefur áralanga reynslu 
í sýningahringnum en hún byrjaði sinn feril sem ungur sýnandi. Hún sigraði meðal annars keppni ungra sýnenda á Crufts í 

Birmingham og á Westminster í Bandaríkjunum. 

NKU SÝNING
Besti hundur sýningar – 1. sæti

C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM ISW-17 RW-14-15-16-17-18-19  
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

AlþjóðlEG SÝNING
Besti hundur sýningar – 1. sæti

ISCh ISJCh NLM RW-17 Sunnusteins Einir, IS21764/16
Íslenskur fjárhundur

Eigandi: Linda Björk Jónsdóttir
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson
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Besti hundur sýningar – 2. sæti
just sankti-ice’s dreams become a reality (FCi), 

is24608/18
st. bernhards, short-haired

eigandi og ræktandi: guðný vala tryggvadóttir

Besti hundur sýningar – 3. sæti
múla kaldi, is24881/18

siberian husky
eigandi: eiríkur karl ólafsson

ræktandi: steindór v. sigurjónsson

Besti hundur sýningar – 4. sæti
isshCh gandálfur rökkvi frá götu, is19760/14

english Cocker spaniel
eigandi og ræktandi: edda janette sigurðsson

nku SÝninG

aLÞJÓÐLeG SÝninG

Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.i.e. norDiCCh isshCh nlm isW-17 rW-14-15-16-17-18-19

 red hot Chili v. tum-tums vriendjes, is18614/13
petit basset griffon vendeen

eigandi: karen ösp guðbjartsdóttir
ræktandi: g.m. huikeshoven

Besti hundur sýningar – 3. sæti
nordiCCh nlm isCh isjCh rW-19 

pendahr preston, is23377/17
Whippet 

eigandi: selma olsen
ræktandi: ingunn ohrem

Besti hundur sýningar – 4. sæti
isCh UsCh gbCh nlCh rW-19 

kraftbrewd’s blossi at heimsenda, is24920/18
australian shepherd

eigandi: lára birgisdóttir
ræktendur: tom noble & jodi vanderweele-noble

hundinn sinn og sýndi hann náttúrulega. 
Í öðru sæti var stelpa sem sýndi pug. 

Hún var virkilega flink að sýna hundinn 
á borði og með góða tækni á borðinu. 
Hún var vandvirk og gerði allar fígúrur 
virkilega vel. Hún var ekki jafn náttúrulegur 
sýnandi og var rútínan hennar einskonar 
frammistaða (e. Performance). 

Sú sem kom í þriðja sæti sýndi golden 
retriever. Hún var ‘flashy’ og rútínuð. 
Angela taldi hana geta sýnt hunda af 
öðrum tegundum en grunaði að hún 
myndi hafa sama stíl og sömu rútínu. 

Í fjórða sæti var virkilega yfirveguð stelpa 
sem sýndi whippet. Hún var þolinmóð og 

reyndi ekki of mikið á hundinn. Hundurinn 
var ekki skrefhraður og var sýnandinn 
meðvitaður um það og passaði að hlaupa 
ekki of hratt með hann. Hún var mjög 
náttúruleg, hafði góð samskipti við hundinn 
og á bjarta framtíð fyrir sér sem sýnandi. 

Það voru fleiri sýnendur sem heilluðu 
Angelu og meðal annars ung stelpa 
sem sýndi labrador. Hún sýndi hundinn 
virkilega náttúrulega en hún hefði þurft að 
reyna betur að halda hundinum kyrrum 
á meðan dómarinn skoðaði yfir hann. 

Vandamálið sem Angela tók einna helst 
eftir var að sýnendur voru heldur einhæfir í 
stíl. Allir hundar hafa sinn eigin persónuleika, 

jafnvel hundar af sömu tegund. Sýnendur 
þurfa að kunna að setja sig í spor hundanna 
og aðlaga sig að stíl tegundarinnar. Hundar 
eru mismunandi eftir dögum og þurfa 
sýnendur að hugsa hvernig hundinum líður 
þann daginn til þess að vita hvernig þau eiga 
að hafa samskipti við hundana svo þeim líði 
sem best í hringnum. Sýningarútínan á að 
vera leikur, þetta á að vera skemmtilegt. 

Það er töluverður munur á því hvernig 
sýnendur eru í Bandaríkjunum og í Evrópu. 
Hún sagði að sýnendur í Evrópu væru of 
gjarnir á að ná augnsambandi við dómarann 
og þykir henni það óþarfi. Sýnendur eiga að 
vera meðvitaðir um hvar dómarinn er, hvað 
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Besti öldungur sýningar 1. sæti
ISCh ISVetCh RW-15 Sunnusteins Árdís, 

IS15712/11
Íslenskur fjárhundur

Eigandi & ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

Besti ungliði sýningar 1. sæti
ISJCh Black Majesty Intuition, IS26138/19

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: Iva Raic

Besti hvolpur sýningar 1. sæti 
Tia Oroka Banki, IS26315/19

Coton De Tulear
Eigandi & ræktandi: Sigríður Margrét Jónsd.

Besta ungviði sýningar 1. sæti
Stekkjardals Goggi Kaldi – Fjarki, IS26320/19

Border terrier
Eigandi: Arnar Þór Þorláksson Baxter

Ræktendur: Erla Heiðrún Benediktsdóttir & 
Guðmundur Rúnar Árnason

sigurvegari í tegundahópi 1
NORDICCh ISShCh ISJCh RW-16-17 

Edward du Tchibo d’Ebéne, IS21830/16
Briard

Eigandi: Ólína Valdís Rúnarsdóttir
Ræktandi: Pecséri Zsófia

sigurvegari í tegundahópi 2
Just Sankti-Ice’s Dreams Become A Reality 

(FCI), IS24608/18
St. Bernhards, short-haired

Eigandi & ræktandi: Guðný Vala Tryggvad.

sigurvegari í tegundahópi 3
NORDICCh ISCh ISJCh RW-17-18 

Hvergilands Benjamin Bennett, IS22523/16
Dandie Dinmont Terrier

Eigandi: Guðfinna Kristinsdóttir
Ræktandi: Mekkín Gísladóttir

sigurvegari í tegundahópi 4 & 6
C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM ISW-17 

RW-14-15-16-17-18-19 Red Hot Chili V. 
Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

sigurvegari í tegundahópi 5 
Múla Kaldi, IS24881/18

Siberian Husky
Eigandi: Eiríkur Karl Ólafsson

Ræktandi: Steindór V. Sigurjónsson

sigurvegari í tegundahópi 7
C.I.E. ISShCh RW-15-17-18-19 NLM 

Loki, IS18969/13
Hungarian Short-haired Vizsla

Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

sigurvegari í tegundahópi 8 
ISShCh Gandálfur Rökkvi frá Götu, 

IS19760/14
English Cocker Spaniel

Eigandi & ræktandi: Edda Janette 
Sigurðsson

sigurvegari í tegundahópi 9
Figaro Forussi, IS25625/19

Maltese
Eigandi: Damian Krawczuk

Ræktendur: Katarzyna Forusinscy & 
Boguslaw Forusinscy

sigurvegari í tegundahópi 10
NORDICCh ISCh ISJCh Leifturs Iridín, 

IS22038/16
Whippet

Eigandi & ræktandi: Gunnur Sif Sigurgeirsd.

nku sýning

Besti ræktunarhópur sýningar 1. sæti
Skeggjastaða ræktun

Miniature Schnauzer Black/Silver

Besti aFkvæmahópur sýningar 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLW RW 16-17-18 

Cockergold So You Think You Can Dance með afkvæmum
English Cocker Spaniel
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hann er að biðja um og gefa augnsamband 
þegar dómarinn er að tala við sýnendurnar. 
En óþarfi er að stara á dómarann. 

Atriði sem mætti einnig bæta hjá 
íslensku sýnendunum er þegar dómarinn 
er að skoða hundinn og þegar sýnendur 
eru að sýna tennur. Best er að sleppa því 
að nota nammi því það truflar hundinn 
meira en hjálpar. Einnig þurfa sýnendur 
að læra betur að sýna tennur. Það voru 
nokkrir sem tóku fyrir nefið á hundinum 
og eru náttúrulegu viðbrögð hundsins að 
bakka þegar tekið er fyrir nefið á þeim. 

 Þegar Angela var innt eftir ráðum fyrir 
ungmennin sagði hún að þau ættu aldrei 
að gefast upp. Dómari kann virkilega að 
meta það þegar sýnendur halda áfram 
að reyna, jafnvel þó allt gangi ekki eftir 
óskum. Á meðan beðið er í röð er mikilvægt 
að hugsa um hundinn, ef það er heitt þá 
halda hundinum í skugga og reyna að kæla 
hann niður, leyfa þeim að leggjast niður 
og hvíla sig, tala við hundana og jafnvel 
leika við þá - passa að þeim leiðist ekki. 
Hundar eru lifandi verur, ekki vélmenni 
og sýnendur þurfa einnig að passa sig 
að haga sér ekki eins og vélmenni. 

 Angela sagði að það væri mikilvægt 
að vera meðvitaður um að það er alltaf 
hægt að bæta sig, við hættum aldrei að 
læra. Ráð hennar til að þjálfa hunda fyrir 
sýningu er að hafa þjálfunina fjölbreytta, 
stutta og skemmtilega svo hundarnir fái 
ekki leið á sýningum. Leggja áherslu á það 
að æfa það sem hundarnir kunna ekki 
og best er að taka stuttar 5-15 mínútna 
æfingar, nokkrum sinnum í viku. 

joCHen eberHardt 

áHriFamikil og HríFandi sýning, jaFnvel 
Fyrir vanan og víðFörulan dómara

Jochen Eberhardt kemur frá Þýskalandi 
og hefur ferðast víða um heim til þess 
að dæma á hinum ýmsu sýningum. Að 
hans sögn vissi hann að hann yrði að 
dæma í mögnuðu umhverfi íslenskrar 
náttúru. Hann var heillaður af umhverfi 
sýningarinnar og skilvirkum samskiptum 
sínum við framkvæmdastjóra félagsins og 
allra annarra starfsmanna sýningarinnar. 

Jochen var ánægður með almenn gæði 
hvolpanna sem hann dæmdi en tók fram 
að alltaf sé erfitt að segja til um framtíð svo 
ungra hunda. Betra sé að meta þá þegar þeir 
eru komnir í ungliða – eða unghundaflokk 
þar sem það sé svo margt sem getur breyst. 
Á laugardeginum var hann sérstaklega 
hrifinn af bedlington terrier hundunum, 
dandie dinmont terrier og boxer hundunum. 
Það sem toppaði daginn hans var petit 
basset griffon vendeen hundurinn sem vann 
grúbbuna auðveldlega. Sami hundur varð 
síðan besti hundur sýningar þann daginn og 
var Jochen virkilega ánægður með þau úrslit. 

Á sunnudeginum var hann meira og 
minna umkringdur schnauzer hundum 

af öllum stærðum og litaafbrigðum. 
Hann nefndi að schnauzerinn væri 
á alþjóðlegum mælikvarða að glíma 
við frekar mjúkan feld, sem heftir þá í 
þeirri vinnu sem þeir eru ræktaðir til að 
vinna(fara ofan í holur til að veiða dýr), 
það vandamál sá hann því miður líka hér. 

Dvergschnauzer ættu langa leið fyrir 
höndum ef þeir ætli að heilla reynda 
ræktendur og dómara í tegundinni. Stærðin 
væri eitt vandamálið, feldurinn annað. Þessi 
vandamál væru tengd útliti í samræmi við 
tegundalýsingu en þrátt fyrir það sagði 
Jochen að hann væri persónulega meira 
fyrir að spá í atriði eins og hreyfingu, prófíl 
og heildarútlit í öllum tegundum. Að hans 
mati þarf hundur að vera rétt byggður 
og í réttum holdum og vöðvaástandi til 
að vera „functional“. Í dvergschnauzer 
fannst honum hundarnir ekki nógu 
hreyfingafallegir, sérstaklega fannst honum 
að afturhreyfingar mættu vera betri. 

Á hinn bóginn var hann þó 
ágætlega heillaður af góðri skapgerð 
í hundunum sem hann dæmdi. 
innFlutningur nauðsynlegur 
til að bæta Það sem Fyrir er

Að mati Jochens telur hann nauðsynlegt 
að ræktendur einbeiti sér að innflutningi 
til þess að reyna að bæta stofninn sem 
fyrir er hér á landi. Hann man til þess að 
hafa séð verulega góð gæði í tegundinni í 
Rússlandi og þar voru það frekar fleiri en 
færri einstaklingar sem voru áberandi góðir. 

Að hans mati voru sýnendur hundanna 
mjög flinkir og í takt við það sem hann 
hefur séð á norðurlöndunum, sýnendur 
hefðu verið kurteisir og sinnt sínu hlutverki 
vel. Honum fannst frábært að formaður 
félagsins hefði verið að störfum í hring og 
hrósaði félagsmönnum fyrir svo glæsilega 
sýningu. Honum fannst allt utanumhald 
sýningarinnar upp á tíu og vildi koma 
á framfæri kærum þökkum fyrir sig. 

karl erik joHansson

toppurinn var að Fá að dæma 
íslenska FjárHundinn 

Karl Erik Johanson frá Svíþjóð kom hingað 
fyrst árið 1998 og dæmdi þá á Akureyri, 
seinna dæmdi hann árið 2005 í Reykjavík. 
Hann sagði að margt hefði breyst til betri 
vegar. Bæði hefur tegundum fjölgað mjög 
hér á landi og nú væru sýningar hér á 
pari við sýningar á öðrum norðurlöndum. 
Hann tók fram að hann hefði alltaf verið 
heillaður af frábærri skipulagningu 
okkar á sýningum félagsins og sýningin 
hefði verið algerlega til fyrirmyndar. 

Að hans mati var toppurinn á hans 
upplifun að fá að dæma íslenska 
fjárhundinn. Ræktendum hér hefði tekist 
að varðveita bæði týpu og gæði. 

Á laugardeginum dæmdi hann m.a. 
shetland sheepdog og collie rough, þar 
hefðu verið nokkrir góðir hundar, en 

það væri ómögulegt að gefa hundum 
góða dóma þegar eyrun væru ekki 
rétt sett á þeim. Þessar tegundir ættu 
ekki að vera með upprétt eyru. 

Áströlsku fjárhundarnir hefðu verið 
dálítið blandaðir að gæðum, en sumir hefðu 
verið mjög góðir og besti hundur tegundar 
vann tegundahópinn annan daginn. 

Að hans mati voru border collie hundarnir 
betri hér en t.d. í Svíþjóð en þó ekki eins 
góðir og þeir eru í Danmörku og Finnlandi. 

Hann var lítt hrifinn af berner sennen 
og taldi að þar þyrfti að bæta verulega í 
gæði tegundarinnar svo vel megi vera. 
Hundar sem gætu unnið 
Hvar sem er í Heiminum

Á sunnudeginum dæmdi hann m.a. papillon 
og var mjög hrifinn af þeim. Frábær 
gæði í alla staði. Hann dæmdi einnig 
boxer hunda og var virkilega ánægður 
með þá í heild sinni. Þeir hefðu verið 
mjög jafnir að gæðum og jafnir í týpu. 

St. Bernhard hundarnir hefðu verið 
í afskaplega háum gæðum og náð að 
vinna tegundahópinn annan daginn 
sem hann var mjög sáttur við. 

Þegar hann var inntur eftir því hvað 
við ættum að hafa í huga til að reyna 
að gera betur vildi hann meina að 
við ættum að einbeita okkur að færri 
tegundum, við værum svo lítið land. 

Varðandi hundana í úrslitum á 
sýningunni tók hann fram að þeir hefðu 
verið það góðir að gæðum að þeir hefðu 
getað unnið hvar sem er í heiminum. 
Honum fannst miður að svo margir 
gestir hefðu yfirgefið sýningarsvæðið 
áður en úrslit hófust á sunnudeginum, 
veðrið hefði eflaust spilað þar inn í. 

 Karl Erik var mjög ánægður með 
starfsfólk sýningarinnar og sérstaklega 
tók hann eftir unga fólkinu okkar sem 
hann sagði virkilega skemmtilegt og klókt. 
Við mættum þó reyna að beina því að 
sýnendum að vera alltaf tilbúnir með 
hundana við hringinn þegar hringstjóri 
kallar, það hefði verið of mikið um það að 
sýnendur væru ekki tilbúnir með hundana. 

ann ingram 

gaman að sjá Fólk Hjálpast að 

Hin írska Ann Ingram var ánægð með 
að fá að koma í þriðja sinn til Íslands 
að dæma. Hún var mjög hrifin af 
sýningarsvæðinu og henni fannst mjög gott 
að vera með stóru tjöldin í hringjunum 
þar sem minni tegundir gátu verið í 
skjóli á sunnudeginum vegna veðursins. 
Sýnendur hefðu komið hratt og örugglega 
inn í hringinn til hennar og hringstjórinn 
hefði sinnt sinni vinnu mjög vel þannig 
að allt gekk mjög greiðlega í hringnum. 

Hún varð vitni að góðum samskiptum 
milli fólks og nefndi dæmi um enskan 
cocker hund úr meistaraflokki sem var 
ekki kominn á réttum tíma í hringinn, 
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Besti öldungur sýningar 1. sæti
C.I.B. NORDICCh ISCh ISVetCh RW-13-14-19  

Tíbráar Tinda Prayer Wheel Spinner, 
IS13867/09

Tibetan Spaniel
Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir

Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Besti ungliði sýningar 1. sæti
ISJCh Black Majesty Intuition, IS26138/19

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: Iva Raic

Besti hvolpur sýningar 1. sæti
Dalmo Ice All Along The Watchtower, 

IS26039/19
Dalmatian 

Eigendur: Fanney Ösp Finnsdóttir &
Hreiðar Örn Zoega Óskarsson
Ræktandi: Kristjana Knudsen

Besta ungviði sýningar 1. sæti
Kolsholts Fróði, IS26283/19

Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Ingvar Kristjánsson

Ræktendur: Helena Þórðardóttir & 
Sigurður Rúnar Guðjónsson

sigurvegari í tegundahópi 1
ISCh USCh GBCh NLCh RW-19 Kraftbrewd’s 

Blossi At Heimsenda, IS24920/18
Australian Shepherd

Eigandi: Lára Birgisdóttir
Ræktendur: Tom Noble & Jodi 

Vanderweele-Noble

vsigurvegari í tegundahópi 2
ISJCh Svartwalds Rebel, Rebel, IS24731/18

Miniature Schnauzer, black
Eigandi & ræktandi: María Björg Tamimi

sigurvegari í tegundahópi 3
ISJCh Blå Skuggans Zilver Spirit, IS25298/18

Bedlington Terrier
Eigandi: Vigdís Elma Cates
Ræktendur: Rolf Lyberg & 

Ann-Marie Lyberg

sigurvegari í tegundahópi 4 & 6
C.I.E. NORDICCh ISShCh NLM ISW-17 

RW-14-15-16-17-18-19 Red Hot Chili V. 
Tum-Tums Vriendjes IS18614/13

Petit Basset Griffon Vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

sigurvegari í tegundahópi 5 
ISCh ISJCh NLM RW-17 Sunnusteins Einir, 

IS21764/16
Íslenskur fjárhundur

Eigandi: Linda Björk Jónsdóttir
Ræktandi: Þorsteinn Thorsteinson

sigurvegari í tegundahópi 7
ISJCh Legacyk Got Milk, IS26329/19
German short-haired Pointing dog 
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

Ræktandi: Nancibet Koutstaal

sigurvegari í tegundahópi 8 
ISShCh ISJCh RW-18 Great North Golden 

Sunshine Hope, IS23758/17
Golden Retriever

Eigendur: Steinunn Guðjónsdóttir & 
Svava Guðjónsdóttir

Ræktandi: Steinunn Guðjónsdóttir

sigurvegari í tegundahópi 9
C.I.B. NORDICCh ISCh NLM RW-15-16-17-18 

Fly Fly New York City Boy
Lhasa Apso

Eigendur: Sigurbjörg Vignisdóttir, Anna 
Guðjónsdóttir & Ásta María Karlsdóttir
Ræktendur: Jaana & Mimmi Tumppila

sigurvegari í tegundahópi 10
NORDICCh NLM ISCh ISJCh RW-19 

Pendahr Preston, IS23377/17
Whippet 

Eigandi: Selma Olsen
Ræktandi: Ingunn Ohrem

alÞJóðleg sýning

Besti ræktunarhópur sýningar 1. sæti
Leirdals ræktun

English Cocker Spaniel

Besti aFkvæmahópur sýningar 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLW RW 16-17-18 

Cockergold So You Think You Can Dance með afkvæmum
English Cocker Spaniel
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þá hefði hinn sýnandinn farið að finna 
sýnandann og hundinn, ákveðinn í að 
flokkurinn gæti ekki hafist án þeirra. Þessi 
sami hundur hefði síðan unnið tegundina 
og síðar tegundahópinn, þetta hefði 
alls ekki gerst í hvaða landi sem er! 

Ann fann fyrir almennum áhuga á 
því sem dómarinn hafði að segja og 
henni þótti vænt um að sýnendur og 
ræktendur tóku útskýringum hennar vel 
jafnvel þegar um síðri einkunnir var að 
ræða. Fólk hefði hlustað á hana og alltaf 
óskað sigurvegurum til hamingju. 
Frábær gæði Þrátt Fyrir erFiðleika 
við að Fá inn nýjar línur

Í landi þar sem erfitt er að fá inn nýjar línur 
í ræktun, fannst Ann ótrúlegt að sjá svo góð 
gæði almennt í hundunum á sýningunni. 
Hún var sérstaklega hrifin af sankti bernhard 
hundunum, það væri tegund sem væri erfið 
í ræktun um allan heim, bestu hundarnir þar 
hefðu hreyft sig óaðfinnanlega, með frábær 
höfuð og rétt augu. Einnig fannst henni mikið 
til bedlington terrier koma og sýnendur þar 
hefðu staðið sig með miklum sóma við að 
draga fram það besta í hundunum. Það væri 
leitun að svo góðum gæðum í tegundinni, 
almennt er hún ekki svo góð í gæðum.

Ameríski cockerinn hefði einnig 
verið vel sýndur og mjög fallegar týpur 
þar þrátt fyrir að nokkrir hefðu getað 
verið með stöðugri skapgerð. 

Enski cockerinn gladdi hana mjög, 
þar fann hún ekta glaða cocker týpu 
með heildarútlit í góðu lagi og falleg 
svipbrigði. Sumir ræktendur þyrftu samt 
að hugsa um hvernig þeir ætli að rækta 
aðeins lengri og rúnaðri afturpart svo 
skottstaðan verði ekki of há. Stóri dani 
hefðu verið með verulega góð bein og 
fætur, þeir hefðu hreyft sig vel í hringnum, 
þó þyrfti að bæta höfuð og svipbrigði.

Miniature pincher hefði verið mjög 
jafn í týpu og af góðri stærð, með réttar 
hreyfingar og góðar topplínur, sumir 
hefðu getað borið skottið betur en í 
heildina hefðu gæðin verið góð. 
magnaðir CHiHuaHua Hundar

Á sunnudeginum var veðrið frekar kalt 
og vindasamt, þá hafði Ann gaman að 
chihuahua hundunum og skapgerðinni í 
þeim, bæði í síðhærðum og snögghærðum. 
Þrátt fyrir veðrið hefðu þeir sýnt sínar 
bestu hliðar og mikilvægi sitt, montnir með 
sig. Það hefði verið mjótt á mununum í 
úrslitum og ræktendur í tegundinni mega 
vera virkilega stoltir af árangri sinna hunda. 
Henni fannst tegundin í heildina virkilega 
góð og með góða munna sem er alls ekki 
alltaf raunin í tegundinni. Höfuð hefðu 
verið mjög góð almennt, sumir hefðu 
mátt vera með aðeins betur sett eyru en 
í heildina litið var hún mjög ánægð með 
tegundina. Hún var sérstaklega heilluð af 
snögghærðum rakka í hvolpaflokki, og að 

fylgjast með honum í úrslitum hefði verið 
magnað, hann muni verða framtíðarstjarna. 

Ann dæmdi einnig cavalier hunda 
og fannst þeir blandaðir að gæðum og 
í týpu, nokkrir rakkanna hefðu verið í 
þyngri kantinum, með sterka höfuðkúpu 
og sumar tíkurnar hefðu verið of léttar 
og ekki með nægilega fyllt trýni en í 
heildina litið hefðu þeir verið með mjög 
tegundatýpíska glaðlega skapgerð. 

Dandie dinmont terrier hundarnir 
voru sumir af góðum gæðum, með 
þetta viturlega útlit og rétta topplínu.
terrier Hundar í góðum gæðum 

Hún var mjög hissa á að sjá svo góð gæði í 
irish soft coated wheaten terrier hundum 
hér og með rétta feldgerð, ef tíkin sem varð 
besti hundur tegundar hefði verið í aðeins 
meira stuði í úrslitum í tegundahópnum 
hefðu hún örugglega náð lengra. 

Annar ungur hundur sem hún var 
virkilega ánægð með var skye terrier 
ungliði sem heillaði hana. Feldurinn á 
eftir að koma til, en virkilega fallegur 
ungur herramaður með sterkt höfuð og 
mjög góðan frampart, góða lengd á búk 
og rétta skottstöðu, hann mun verða 
topphundur í framtíðinni að hennar mati. 

Varðandi hundana í úrslitum sýningarinnar 
fannst henni virkilega fallegur petit bassett 
griffon vendeen hundurinn í úrslitum um 
besta ungliða sýningar. Tíkin hefði hreyft 
sig óaðfinnanlega og þvílík gleðisprengja 
þarna á ferðinni. Hún var einnig hrifin af 
rakkanum af sömu tegund þrátt fyrir að hafa 
ekki dæmt hann, sá hefði orðið besti hundur 
sýningar, æðisleg týpa og sýndur í frábærum 
feldgæðum og með dásamlega útgeislun. 
virkilega líFlegt HundasamFélag 
Hér á landi 

Ann minntist á hversu margt ungt fólk 
væri virkt í félaginu okkar og að erlendis 
væru það oftast eldra fólk sem væri í því 
að skipuleggja sýningar og sýna hunda. 
Hennar upplifun hafi verið sú að hér sé 
mjög líflegt hundasamfélag sem hjálpar og 
styður hvert við annað, viljugt til að læra og 
bæta sig, og með mikinn metnað sem er oft 
ábótavant víða um heim í þessum bransa. 

eva rautala 

FramFarir Frá Því í síðustu Heimsókn 

Eva Rautala frá Finnlandi vildi koma 
því á framfæri hversu mikill heiður það 
væri fyrir hana að fá að koma og dæma 
á afmælissýningu félagsins. Hún hafði 
virkilega notið heimsóknarinnar, þrátt fyrir 
skjótar veðurbreytingar þessa helgi. Hún 
kom hingað fyrst árið 2013 og dæmdi á 
Reykjavík Winner sýningu félagsins. Það 
hefði verið ógleymanleg reynsla, hennar 
fyrsta heimsókn hingað til lands og þá hafi 
hún ferðast aðeins um. Hún var ánægð að 
sjá hversu miklar og góðar framfarir hefðu 
orðið á þessum 6 árum sem liðin væru. 

Skipulag sýningarinnar væri nú á mjög 
háu stigi, það væri ekki hægt að setja út á 
neitt. Starfsfólkið í hennar hring hefði verið 
algerlega frábært báða dagana. Að nota 
nýjustu tækni fannst henni líka magnað.
mjög ánægð með topp Hundana 

Þegar kom að hundunum var hún mjög 
ánægð með topp hundana í þeim tegundum 
sem hún dæmdi. Gæði þeirra hefðu verið 
virkilega góð í flestum tegundunum. Það 
væri greinilega áhugi hér á innflutningi 
og að rækta bestu gæði möguleg, þrátt 
fyrir að það væri ekki auðvelt verkefni. 
gaman að Fá svo marga labrador 
og tibet spaniel Hunda í dóm 

Að eigin sögn fannst henni virkilega 
gaman að fá svo stóra hópa af labrador og 
tibet spaniel hundum í dóm til sín. Gæði 
tegundanna hefðu verið stórkostleg og 
virkilega góð í flestum flokkum. Hún hafi 
dæmt labrador þegar hún kom hingað síðast 
og sá mikla framför í tegundinni. Núna var 
meiri fjölbreytni í tegundinni en í heildina 
litið hefðu gæðin verið meiri núna en áður. 
Þrátt fyrir það fannst henni sýnendurnir 
ekki eins faglegir núna og áður. Það hefði 
borið á því að hundarnir væru sýndir í of 
stífum taumi hátt uppi á hálsinum, sem 
lætur hundinum alls ekki líða vel, það 
hefur áhrif á hreyfingar og þeir sýna sig 
ekki eins vel og þeir mögulega gætu. Það 
sama átti við um nokkrar aðrar tegundir 
s.s. golden retriever. Það hefði gengið 
betur þegar hundunum var stillt upp.
góð gæði í Flestum tegundum 

Að hennar mati fannst henni mjög gott 
að allar umsagnir kæmu strax á netið. 
Þannig gætu ræktendur lesið dóminn 
strax eftir að hafa verið í hring hjá henni. 
Henni fannst almennt engar tegundir af 
áberandi lélegum gæðum, en hún hefði 
tekið það fram í umsögnum hvað það væri 
sem væri ábótavant ef eitthvað var og 
treysti því að ræktendur taki það til sín. 

Í úrslitum hefðu verið margir hundar 
af háum gæðum. Það hefðu ekki allir 
heillað hana en í loka úrslitum hefðu 
mjög góðir hundar verið saman komnir, 
sumir jafnvel framúrskarandi. 

Hún hefði tekið eftir nokkrum mjög 
efnilegum hvolpum í úrslitum um 
besta hvolp sýningar á laugardeginum 
sem ættu framtíðina fyrir sér. 

Eeva dæmdi úrslit í tegundahópi 8 á 
laugardegi og í tegundahópi 7 á sunnudegi, 
þar tók hún eftir, sér til mikillar ánægju, meiri 
gæði í tegundahópi 7 heldur en í hópi 8. 

Hún var mjög sátt með úrslitin í bæði 
skiptin og það voru jafnvel nokkrir 
mjög góðir sem komust ekki í sæti.
50 ára Þrautseigja Félagsins 
HeFur skilað sínu 

Aðspurð um sýningarsvæðið og skipulag 
sýningarinnar sagði Eeva að svæðið hefði 
verið dásamlegt en þegar veður getur 
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skipt svona skjótt um gír þá væri kannski 
hentugra að hafa sýningarnar innandyra. 
Þrátt fyrir það fannst henni samt að 
flestir hundanna hefðu aðlagast vel að 
veðrinu og væru kannski öllu vanir. 

Í heildina hefði helgin verið virkilega 
ánægjuleg, mjög gott andrúmsloft hefði 
ráðið ríkjum. Félagið okkar mætti vera 
stolt af sínu 50 ára starfi, við værum á pari 
við það besta í heiminum í dag. Hún vildi 
nota tækifærið og óska félagsmönnum til 
hamingju og öllu því fólki sem hefði gefið af 
dýrmætum tíma sínum í gegnum tíðina til að 
koma félaginu á þann stað sem það er í dag. 

tomas roHlin 

ekkert annað að gera en 
að klæða sig vel!

Hinn danski Tomas Rohlin er mörgum að 
góðu kunnur. Að hans mati var allt skipulag 
sýningarinnar til fyrirmyndar. Hann var 
mjög hrifinn af unga fólkinu sem kom að 
sýningunni og þeirra kraftmiklu störfum. 
Þrátt fyrir veðrið á sunnudeginum átti hann 
hér frábæran tíma og sagði að það væri 
nú ekkert annað að gera en að klæða sig í 
viðeigandi fatnað til að sigrast á veðrinu!

Þetta var í fjórða sinn sem hann kemur 
hingað til lands ýmist til að dæma eða 
ferðast. Síðast þegar hann dæmdi hér 
fékk hann til sín stóra hópa í hringinn, í 
þetta sinn nokkrar tegundir með færri 
skráningum. Hann dæmdi hér áður 
siberian husky og þýskan fjárhund. Gæðin 
í husky hundunum hefðu batnað en ekki 
í þýska fjárhundinum. Í ræktunarhópi 
husky hundanna hefðu verið hundar af 
háum gæðum, á heimsmælikvarða. 

Í white swiss shepherd hefur hann fundið 
nokkra góða einstaklinga í hinum ýmsu 
heimsálfum. Þetta sé tegund sem sé honum 
mjög kær og hér hafi hann fundið mjög 
góð gæði þrátt fyrir fáa hunda skráða í dóm 
miðað við það sem hann á að venjast. 

Einnig var hann hrifinn af pomeranian 
hundunum hér, virkilega lofandi hundar. 
dásamlegur íslenskur FjárHundur 

Varðandi úrslitin var hann afar ánægður að 
sjá dásamlegan íslenskan fjárhund vinna 
besta hund sýningar, hund sem hann hafði 
sjálfur valið sem besta hund í tegundahóp 
5. Almennt gætu hundarnir í úrslitum keppt 
hvar sem er í heiminum að hans mati. 

Honum fannst frábær útfærslan á að 
taka myndir á sér svæði af hundum í 
úrslitum, hraunið í bakgrunni hafi verið 
virkilega fallegt að sjá og mjög íslenskt. 

Tomas vildi koma á framfæri kærum 
þökkum til hringstjóra og ritara, til sýnenda 
og ræktenda fyrir að taka við ummælum 
hans og dómum, og hvetur félagsmenn til 
áframhaldandi góðra verka á þessari braut. 

FranCesCo CoCHetti 

allt á uppleið

Þetta er í þriðja sinn sem hinn ítalski 
Francesco kemur hingað og hann var afar 
sáttur við það sem hann sá og upplifði, bæði 
fjöldi hunda og að gæði þeirra hefðu aukist. 

Hann var sérstaklega ánægður 
með gæðin í siberian husky, petit 
basset griffon vendeen og í úrslitum í 
tegundahópum sem hann dæmdi. 

Varðandi hvolpa og yngri hunda sá hann 
nokkra áhugaverða innflutta hunda og 
taldi góða möguleika á að hægt væri að 
vinna eitthvað með þá í framtíðinni. Þó 
vildi hann meina að ræktendur ættu að 
reyna að flytja meira inn frá ræktendum 
með hærri gæði, hann gerði sér þó grein 
fyrir þeim vandkvæðum sem ræktendur 
hér búa við varðandi innflutning, það væri 
líklega mjög hamlandi en við værum að 
gera marga góða hluti þrátt fyrir það. 

Hann var að mestu leyti ánægður 
með gæði þeirra hunda sem hann 
dæmdi, þeir hefðu verið réttir í 
týpu, vel hirtir og vel sýndir. 
 unga Fólkið okkar með 
Hjartað á réttum stað 

Varðandi hunda í úrslitum var hann frekar 
heillaður af þeim sem unnu sýninguna, 
þeir gætu báðir keppt um allan heim með 
góðum árangri. Hann var virkilega ánægður 
með úrslitahundana á sýningunni, þeir 
hefðu allir verið af mjög góðum gæðum 
og flottir fulltrúar sinna tegunda. 

Hann hafði allt gott að segja um umgjörð 
sýningarinnar og var ánægður með 
starfsfólkið og kvað það vera vingjarnlegt 
og þægilegt í samskiptum. Sýningarsvæðið 
sjálft hefði verið algerlega magnað. 

Sýnendur hér mættu þó aðeins skerpa 
á sýningatöktum sínum, en allir hefðu 
verið kurteisir og tekið við ummælum 
hans og sætt sig við hans ákvarðanir.

Það sem hann tók sérstaklega vel eftir var 
unga fólkið okkar, það hefði hjartað á réttum 
stað, með metnað að vopni og vilja til að 
vinna fyrir félagið, við ættum bjarta framtíð 
fyrir höndum með þessu metnaðarfulla fólki. 

ralpH dunne 

gæði Hundanna Hér komu 
ánægjulega á óvart

Ralph Dunne frá Írlandi var að koma hingað 
í fyrsta sinn til að dæma og var örlítið 
áhyggjufullur varðandi gæði hundanna hér 
á landi. Hann var því eiginlega frekar hissa 
þegar hann sá hversu há gæðin eru hér 
á landi miðað við fjölda hunda. Það voru 
nokkrir hundar sem stóðu upp úr hjá honum 
þessa helgina og sem hann var virkilega 
heillaður af. Það voru m.a. bestu hundar 
tegundar í pudelpointer, ungverskri vizlu, 
og whippet. Einnig var hann mjög hrifinn af 
besta hundi tegundar í golden retriever og 
af ungum vorsteh hundi. Að hans mati voru 
flestir þeirra hunda sem unnu sínar tegundir 

af háum gæðum. Í svo litlu landi eins og 
Íslandi með öllum sínum vandkvæðum 
við það að nota ræktunarhunda erlendis 
frá er þó ekki endilega alltaf góð stefna að 
halda sig við heimahagana og nota það 
sem til er hér. Í nokkrum tegundum fannst 
honum hann sjá sömu gallana aftur og 
aftur í hringnum, til dæmis hvað varðar 
skottstöðu og skorti á líkamsfyllingu. 
Skapgerð hundanna hér hafi almennt verið 
góð sem er það mikilvægasta að hans mati. 

Það er einlæg skoðun hans að allir þeir 
hundar sem voru í úrslitum í tegundahópum 
hafi verið af afar miklum gæðum og 
myndu sóma sér vel í hvaða landi sem er, 
sem eigendur, ræktendur og sýnendur 
þessara hunda geta verið stoltir af. 

Hann hefði viljað taka tvo bestu 
hunda sýningarinnar með sér heim, 
þeir hefðu verið framúrskarandi. 
 FramÚrskarandi sýningarsvæði 
og Faglegir starFsmenn í Hring 

Ralph var afar ánægður með þá fagmennsku 
sem bæði hringstjóri og ritari í hringnum 
hans sýndu. Það hefði verið frábært 
að fylgjast með skilvirku skipulaginu á 
sýningunni í heild þrátt fyrir að veðrið 
hefði leikið okkur grátt á sunnudeginum. 
Reynslan af að dæma hér hefði verið 
mjög góð og hann naut þess að vera 
umkringdur dásamlegum hundum og 
sýnendum sem tóku dómum hans af 
virðingu og kurteisi. Hann vildi koma á 
framfæri kærum þökkum til félagsins og 
sérstaklega unga fólksins. Hann vildi hvetja 
félagsmenn til áframhaldandi góðra verka 
og tók það fram að mörg önnur félög úti 
í heimi gætu tekið okkur til fyrirmyndar. 

sonny ström 

Fann Það sem Hann leitaði að 

Hinn sænski Sonny Ström var að dæma 
hér á landi í fyrsta sinn. Hann var virkilega 
ánægður með sýninguna í heild sinni, 
starfsfólk hefði unnið hratt og vel, allir 
hefðu verið vinalegir og sýnendur kurteisir 
og skemmtilegir. Það hefði komið honum 
á óvart hve góð gæðin væru almennt í 
hundum hér og fjöldi skráðra hunda á 
sýninguna hefði einnig komið honum 
á óvart. Hápunktarnir að hans mati 
voru shih tzu og snögghærður schafer 
og hann fann það sem hann leitaði að, 
hunda af góðum gæðum, af réttri stærð 
og tegundagerð og í frábærum feld. 

Hann var virkilega ánægður með 
gæðin í miniature schnauzer, svörtum 
og silfur, þar hafði hann séð marga 
mjög góða einstaklinga, þeir hefðu verið 
tegundatýpískir, af réttri stærð og byggingu 
og hreyft sig vel. Margir hefðu verið í 
frábærum feldgæðum. Í pipar og salt hefði 
hann séð nokkra góða einstaklinga en 
nokkrir hefðu verið of dökkir að hans mati 
og feldurinn ekki réttur. Sonny var ekki svo 
hrifinn af hvítum miniature schnauzer hér 
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frekar en annars staðar í heiminum. Þessi 
tegund sé að glíma við bæði erfiðleika í lit 
og týpu. Hér verði að bæta gæði stofnsins 
svo vel megi vera og svo þeir nái hinum 
litaafbrigðunum að gæðum. Í svörtum 
miniature schnauzer hefði hann verið 
ánægður með gæðin, rétt stærð á hundum, 
hlutföll, bygging og hreyfingar mjög 
góðar. Feldgæðin frábær og var hann var 
sérstaklega ánægður með úrslitin í tíkum.

Sonny fékk til sín tvo svarta risa 
schnauzer hunda og fannst sá sem 
hann valdi í úrslitum hafa verið í góðum 
hlutföllum og af góðri tegundatýpu. 

Í standard schnauzer pipar og salt fékk 
hann einn ungan hund sem honum þótti 
mjög lofandi en þarfnist meiri tíma til 
að þroskast. Í svörtum schnauzer fékk 
hann misjöfn gæði í hringinn til sín, en 
nokkra af miklum gæðum, góða týpu og 
byggingu, besti hundur tegundar var að 
hans mati af virkilega háum gæðum.
nokkrar tegundir í Frábærum gæðum 

Á sunnudeginum dæmdi Sonny nokkrar 
tegundir. Að hans mati var shih tzu hópurinn 
mjög fallegur og tegundatýpískur, vel 
byggðir hundar af fallegri tegundagerð og 
af réttri stærð. Tíbetan terrier hefðu aðeins 
átt erfitt uppdráttar hvað týpu og stærð 
varðar og voru svolítið mismunandi en 
þrátt fyrir það fannst honum sumir þeirra 
mjög góðir hvað varðar stærð, feldgerð 
og týpu. Hann varð virkilega ástfanginn 
af nokkrum briard hundum sem komu í 
hringinn til hans. Þeir hefðu verið af frábærri 
tegundagerð, af góðri stærð og feldurinn 
hefði verið eins og hann á að vera. Þeir 
hefðu einnig hreyft sig virkilega fallega. 

Að hans mati voru white swiss shepherd 
hundarnir aðeins mismunandi að 
gæðum, sumir mjög fallegir og af góðri 
tegundagerð, hreyfingafallegir og vel 
byggðir, en aðrir hefðu ekki verið eins 
góðir að gæðum. Einhverjir hefðu ekki 
verið með nógu sterkan einlitan lit. 

Sonny dæmdi einnig schafer hunda 
á sunnudeginum, þarna voru nokkrir 
síðhærðir hundar sem hefðu verið mjög 
góðir að gæðum en aðrir ekki, huga 
þyrfti að því að hundarnir yrðu ekki of 
stórir miðað við ræktunarstaðalinn. 

Í snögghærðum schafer voru mjög 
margir skráðir til leiks og var þetta sú 
tegund sem heillaði Sonny hvað mest í 
þessari heimsókn sinni hingað. Í heildina 
litið voru mjög margir hundar í mjög 
góðum gæðum, framúrskarandi í stærð, 
mjög vel byggðir, frábær og réttur feldur 
og hreyfingar svo unun var á að horfa. 
HrFí FramÚrskarandi gestgjaFi 

Sonny hefur dæmt víða um heim og var 
mjög þakklátur fyrir að fá tækifæri til þess að 
koma og dæma á Íslandi. Hann hafi hlakkað 
mikið til ferðarinnar og var afskaplega 
ánægður með helgina í heild sinni. Hann 

vildi koma á framfæri kærum þökkum 
og sagði að félagið okkar væri algerlega 
framúrskarandi hvað varðar skipulag 
og umgjörð sýninga og hann hefði ekki 
upplifað slík gæði í heild í öðrum löndum. 

arne Foss 

ísland einFaldlega best 

Hinn norski Arne Foss var að koma hingað til 
að dæma í fimmta sinn. Hann var afskaplega 
þakklátur fyrir tækifærið og fannst mikill 
heiður að vera boðið að dæma á 50 ára 
afmælissýningu félagsins. Að hans sögn 
á hann tvo uppáhaldsstaði í veröldinni, 
það eru Ástralía og Ísland. Andrúmsloftið 
á Íslandi, náttúran og fólkið er það sem 
heillar. Þetta var í fyrsta sinn sem hann 
dæmdi utandyra og fannst honum það 
frábært hvernig aðstæður vegna veðurs voru 
tæklaðar á sunnudeginum. Það væri hér 
frábært ungt fólk, framtíð félagsins, og það 
væri dýrmætt að eiga fyrir framtíðina. Arne 
var ánægður með skipulag sýningarinnar, 
umhverfi og starfsfólkið hefði verið frábært. 
Að hans mati voru sýnendur að standa sig 
mjög vel við að sýna hundana og honum 
fundust gæði hundategundanna sem 
hann dæmdi vera góð. Við værum ekki 
með eins margar tegundir og í Noregi 
en í úrslitum um besta hund sýningar 
þótti honum vera hundar af mjög háum 
gæðum. Bestu hundarnir okkar gætu 
hæglega unnið á öðrum norðurlöndunum. 
Það væri alger synd að við gætum ekki 
ferðast um svo auðveldlega eins og aðrir. 
tíbet spaniel Hundarnir enn með 
Þeim sterkustu Hér á landi 

Í tegundum þar sem einungis einn til 
þrír hundar væru í dóm fannst honum 

ekki hægt að tala um almenn gæði 
hundategundarinnar hér. Hann var mjög 
hrifinn af meirihluta þeirra íslensku 
fjárhunda sem hann fékk í hringinn til sín. 
Bestu rakkarnir tveir hefðu verið algerlega 
dásamlegir, hann missti andann þegar 
hann sá þá. Það hefði verið mikill heiður 
að dæma tegundina í heimalandi hennar. 

Í hans eigin tegund, whippet, voru 
einnig mjög góðir hundar. Týpan væri 
rétt, og það skipti mestu máli. Besti 
hundur tegundar þar var hundur að 
hans skapi, mikil gæði og myndi koma 
að góðum notum í ræktun hér á landi. 

Chihuahua hundarnir hefðu verið 
aðeins blandaðir að gæðum, hann var 
ánægður með sigurvegarana en almenn 
gæði hefðu ekki verið betri heldur 
en síðast þegar hann dæmdi hér. 

Í australian shepherd voru að hans mati 
nokkrir sem honum þótti mjög góðir og í 
shetland sheepdog var hann ánægður með 
að finna týpuna sem hann kann að meta. 

Hér væru einungis fáir sankti bernhards 
hundar en gæðin væru súper.

 Að síðustu talaði Arne um besta hund 
sýningar sem hann dæmdi í úrslitum, petit 
basset griffon vendeen rakki sem hefði 
bókstaflega beðið um að vinna, þvílíkar 
hreyfingar og hlutföllin hárrétt í honum.

Að þessu sinni hefði hann ekki dæmt 
tíbet spaniel hundana en í úrslitahringnum 
hefði hann séð að tegundin er enn 
ein sú sterkasta hér á Íslandi. 

Arne vildi koma á framfæri þökkum til 
allra er skipulögðu og sinntu störfum á 
þessari frábæru sýningu, gestrisni okkar 
væru einstök, við værum einfaldlega best! 

www.vidigerdis.com
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Umsjón: svava björk ásgeirsdóttir
ljósmynd: mak dodan, pro dog photography

Á NKU Norðurlandasýningu félagsins var 
það rakkinn Chili, sem er af tegundinni 
petit basset griffon vendeen, sem stóð 
uppi sem besti hundur sýningar. Hann 
er í eigu Karenar Aspar Guðbjartsdóttur 
og ræktandi hans er Gwen Huikeshoven. 
Chili er fæddur 2.janúar 2013 og 
er undan Soletrader Bjorn Borg og 
Vilauddens roa og kemur frá Kennel 
van Tum- Tum´s Vriendjes í Hollandi. 

Ég sá tegundina á Crufts 2011 og þessir 
dillandi skottrassar heilluðu mig strax. Við 
systir mín, Ásta María Guðbjartsdóttir, 
reyndum svo lengi að muna nafnið á 
tegundinni og loksins koma það: Petit 
basset griffon vendéen (pbgv) var það!

Þetta eru hundar sem eru upprunalega 
frá Frakklandi og eru notaðir í að spora 
við veiðar og eru sérstaklega góðir að þefa 
upp elgi. Tegundin er þrjósk og þarfnast 
uppeldis og mikillar vinnu. Eftir að hafa 
lesið mér til um tegundina, fylgst með 
myndum og skemmtilegum sögum í „pbgv- 
grúbbum“ á Facebook, ákvað ég að þetta 
væri tegund sem mig langaði til að eignast. 
Við systur fórum að skoða ræktendur á 
netinu og lögðumst í smá rannsóknarvinnu. 

Hvernig kom Það til að Hundurinn varð 
Þinn? 

Það var ekki fyrr en árið 2012, sem ein góð 
íslensk vinkona okkar sem býr erlendis, 
sagði okkur frá ungum og metnaðarfullum 
ræktanda í Hollandi sem væri með 
virkilega fallega hunda. Eftir að hafa skoðað 
heimasíðuna hennar og línurnar sem hún 
var með, var ég ákveðin að fá hund frá 
henni. Ég setti mig í samband við hana, 

kynnti mig og sagði aðeins frá mér og spurði 
hvort hún ætti hvolp fyrir mig sem hún væri 
tilbúin að senda til Íslands. Nokkrum dögum 
síðar fékk ég svar frá henni þar sem hún 
sagðist eiga von á goti í janúar 2013. Hún 
sagði mér að hún væri með marga á biðlista 
og ekki miklar líkur á að ég fengi hvolp úr 
þessu goti. Hún vildi líka ekki senda hvað 
sem er til Íslands, þar sem ég væri að fá 
fyrsta hund sinnar tegundar til landsins og 
vildi (að sjálfsögðu) að það yrði gott eintak.

Í febrúar 2013, vaknaði ég upp við mjög 
svo skemmtileg skilaboð, mér bauðst rauður 
rakki. Hún sagðist hafa verið svo heppin 
að fá tvo mjög góða rakka í gotinu sem 
hún ætlaði að halda eftir en ákvað síðan 
að bjóða mér annan þeirra þar sem hún 
vissi hversu áhugasöm ég væri. Ég var full 
tilhlökkunnar og þaðan var ekki aftur snúið. 

Þið HaFið átt velgengni að Fagna í 
sýningarHringnum, HaFðirðu grun um 
Það Þegar ÞÚ Fékkst Hann að Hann yrði 
sigursæll? 

Chili verður 7 ára í janúar 2020 og er á 
sínum allra besta aldri núna. Ég hef mætt 
með hann á hverja einustu sýningu hér 
á Íslandi síðan hann kom til landsins. Ég 
sá strax að þessi hundur hefði marga 
kosti til að verða flottur sýningarhundur 
en vissi að hann þyrfti nokkur ár til að 
þroskast og verða ennþá flottari. 

Hann hefur alltaf fengið excellent með 
meistaraefni, nema einu sinni þegar hann 
var á mestu gelgjunni og dómarinn sagði 
að hann þyrfti meiri tíma. Það vill svo 
til að sami dómari (Arne Foss) heiðraði 
Chili síðan sem besta hund sýningar 
núna í júní 2019, rúmum 5 árum síðar! 

Svo var það í sjötta skiptið í BIS-hringnum 
sem hann fékk loksins sæti og mikið rosalega 
varð ég glöð! Þá varð hann í 4.sæti. Það 
var bara byrjunin á einhverju ennþá stærra 
fyrir hann. Tilfinningin að vinna Best in 
show með sinn eigin hund er ógleymanleg. 
Öll vinnan sem ég hef lagt í hann er að 
skila sér akkúrat á slíkum augnablikum. 

Hvernig er rÚtínan Hjá ykkur í 
FeldumHirðu?

Þessir hundar eru strýhærðir og enn þann 
dag í dag er ég að læra meira og betur 
að vinna með feldinn. Síðan Chili kom til 
landsins hef ég alltaf fengið mikla hjálp 
frá Ástu systur við reitingar, til að hann 
sé alltaf í réttu ásigkomulagi á sýningum. 
En núna sé ég að mestu um það sjálf 
að halda feldinum góðum og krefst það 
töluverðrar vinnu. Þennan feld þarf að 
snyrta mjög reglulega, allan ársins hring til 

að halda honum góðum og í réttri lengd.

segðu okkur aðeins Frá CHili og Hans 
karakter. 

Mér finnst ég hafa dottið í 
lukkupottinn að hafa eignast Chili

Chili hefur alltaf verið ótrúlega 
skemmtilegur hundur með mikinn 
karakter og æðislegt að vinna með 
honum og kenna honum nýja hluti.

Hann er þrjóskur, þrælgáfaður og hefur 
kennt mér heilmargt. Hann elskar að leika 
sér með dót, gera heilaleikfimi og er mjög 
þakklátur fyrir alla þá vinnu sem hann fær.

Hvernig er Hið daglega líF Hjá bis 
Hundinum? 

Við erum dugleg að bralla ýmislegt saman 
og m.a. sótt námskeið í spori, nosework, 
hvolpa – hlýðni- og clickernámskeið. Mér 
finnst mjög skemmtilegt að sjá hann vinna 
og er alltaf að komast að því betur og betur 
hversu magnaður hann er. Allt árið um 
kring erum við mjög dugleg að fara saman í 
lausagöngur með öðrum hundum, þar sem 
Chili og Maybe fá að hlaupa frá sér allt vit, 
auk þess að fá að þefa þar sem þau vilja. 
Það er alveg uppáhaldið þeirra. Þefskynið 
er mjög sterkt hjá þessum hundum og er 
nauðsynlegt að leyfa þeim að nota það vel. 
Í lausagöngum eiga þau það reyndar til að 
hlaupa uppi einhverja slóð sem hundur, 
kanína eða jafnvel manneskja hefur labbað 
og gleyma sér í gleðinni. Ég keypti þó lítið 
GPS-tæki til að setja á ólina þeirra til öryggis 
þannig að ég get fylgst með í símanum hvar 
þau eru hverju sinni. Við pössum okkur þó 
að fara alltaf á mjög öruggan stað þar sem 
svæðið er mjög opið og engin bílaumferð. 
Við förum einnig í taumgöngur og hjólatúra. 
Ég mæli eindregið með hjólatúrum til að 
vinna með góðar hreyfingar á hundum. 
En við erum ekkert alltaf svona aktív 
samt. Suma daga elskum við bara að kúra 
saman uppi í rúmi og hafa það kósý. 

Hvað ber Framtíðin í skauti sér Fyrir 
Hundinn / ykkur? 

Núna í sumar kom til okkar tilvonandi 
kærasta Chili‘s, hún Maybe. Maybe er 
yndisleg og kemur frá Króatíu. Þau Chili 
eru frábær saman og góðir vinir og ef 
allt gengur að óskum, er planið að vera 
með got þegar Maybe er tilbúin. 

Þeir sem þekkja Chili vita að það er alltaf 
stuð þar sem hann er. Hann og Maybe 
eru mínir allra bestu vinir og ég verð 
ævinlega þakklát ræktendum þeirra.
Sámur óskar Chili, Karen og ræktanda hans 
til hamingju með glæsilegan árangur! 

Besti hundur sýningar 24.Ágúst 2019
NKU Norðurlandasýning 
ISW-17 C.I.E NORDICCh ISShCh NLM RW-14-15-16-17-18-19 Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes „Chili“
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Umsjón: svava björk ásgeirsdóttir 
mynd: linda björk jónsdóttir

Hver er Forsaga Þess að Hundurinn 
varð Þinn? Fékkst ÞÚ að velja Hann sem 
Hvolp?

Hökki pabbi hans býr hjá okkur og þetta var 
hans fyrsta got 9 ára gamall. Hann og Dísa 
eignuðust bara þennan eina hvolp í gotinu 

og fékk hann þess vegna nafnið Einir. Einir 
er þriðja kynslóð af íslenskum rökkum sem 
búa hérna hjá okkur, svo í rauninni var þetta 
aldrei nein spurning, hann bara flutti inn. 

Hvað var Það við Hann sem Heillaði Þig? 
sástu gæðin straX eða komu Þau Fram 
síðar?

Ungi drengurinn heillaði strax, hann var mjög 
sætur hvolpur og það geislaði af honum. 

Hann var kafloðinn, liturinn fallegur, 
góður með sig og algjör sjarmör. 
Hann sýndi fljótt hvað hann ætlaði 
sér að gera í sýningahringnum.

Hvernig er venjulegur dagur í líFi bis 
Hundsins?

Einir lifir ósköp venjulegu hundalífi, 
er heimilishundur alla daga ársins 
enda sýningar hjá okkur aðallega 
tómstundagaman. Hann fær göngutúrinn 
sinn, nagar beinin sín og gleypir í sig matinn. 
Svo er hann bara í knúsi og kúri megnið 
af deginum ef hann er ekki að fylgjast 
með fólkinu og umhverfinu úti í garði. 

Hvernig er rÚtínan Hjá ykkur í 
HreyFingu og FeldumHirðu?

Ég hreyfi hundana flesta daga, þá keyri ég 
yfirleitt aðeins út fyrir bæinn þar sem þeir 

geta hlaupið og leikið sér, allir á sínum hraða. 
Feldumhirðan á íslenskum fjárhundi 

er ekki mikil. Ég bursta þá af og til, en 
engin rútína í raun, svo er bað og blástur 
u.þ.b. þrem til fjórum dögum fyrir 
sýningu. Ég nota engin efni í feldinn, 
bara sjampó á lappir og kvið ef þess er 
þörf. Engin þörf er á að klippa neitt svo 
þetta er í raun afar einfalt og fljótlegt. 

HeFurðu notað Hundinn í ræktun og 
Hvernig HeFur Það komið Út?

Einir á orðið eitt got á Íslandi 
og á von á öðru í Noregi. 

Hver Finnst Þér stærsti kosturinn við 
Hundinn?

Hann er ósköp góður, hugaður og hlýðinn 
að eðlisfari. Einstaklega góður með 
stelpunni minni og öðrum börnum. 

Hvað ber Framtíðin í skauti sér Fyrir 
Hundinn og/eða ykkur? 

Framtíðin ber í skauti sér bara 
venjulegt hundalíf, sýningar af og til 
vonandi einhver góð afkvæmi. 
Sámur óskar Eini, Lindu og Þorsteini til 
hamingju með glæsilegan árangur! 

Besti hundur sýningar 25.Ágúst 2019 
Alþjóðleg sýning 
C.I.B* ISCH ISJCH NLM RW-17 SUNNUSTEINS EINIR 
(*Alþjóðlegi sýningameistaratitilinn bíður staðfestingar FCI.)

Á tvöföldu afmælissýningunni á Víðistaðatúni í Hafnarfirði, í rigningu og roki, gerði íslenski fjárhundurinn Einir sér lítið fyrir og varð 
besti hundur sýningar. 
Einir er 3 ára gamall og kemur frá Þorsteini Thorsteinson hjá Sunnusteins ræktun. Eigandi Einis er Linda Björk Jónsdóttir. Einir er 
undan ISCh DKCh Kersins Hökka og ISCh RW-17 ISVetCh Sunnusteins Árdísi og er eina afkvæmi þeirra beggja.

Stjórn og starfsfólk Hundaræktarfélags Íslands 
óskar öllum félagsmönnum sínum og öðrum 

velunnurum gleðilegrar jólahátíðar og farsældar 
á komandi ári. Fjölmargir félagsmenn hafa komið 
að starfi félagsins með einum eða öðrum hætti í 

sjálfboðavinnu á árinu sem er að líða. Það er algerlega 
ómetanlegt og mikils virði. Án ykkar hjálpar væri 

starfsemi félagsins ekki eins öflug og hún er í dag. 
Kæru félagar, þetta viljum við þakka ykkur 
sérstaklega um leið og við vonumst eftir 
áframhaldandi góðu samstarfi á nýju ári! 

GleðileG jól! 
Stjórn og starfsfólk HRFÍ 
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C . I . B . –  a l þ j ó ð l e g u r  m e i s t a r i 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
C.I.B. Hrísnes Sonja  

Eigandi og ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
C.I.B. ISCh NLM RW-18 Hrísnes Max 

Eigandi: Laufey Guðjónsdóttir 
Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

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

AUSTRALIAN SHEPHERD 
ISCh ISJCh Östra Greda Dragon Piper  

Eigendur: Svava Björk Ásgeirsdóttir, Kristmundur 
A.Jónasson & Hafdís Jóna Þórarinsdóttir  

Ræktendur: Gísli Ómarsson & Lotta Sundquist 

BErnEr SEnnEn
SCh Crazy Canavilla 

Eigandi: Sigrún Baldursdóttir 
Ræktandi: Maria Gièron

DANDIE DINMONT TERRIER 
ISCh ISJCh Puddockswell Para Handy  

Eigendur: Birta Skúladóttir  
& Mikkalína Mekkín Gísladóttir  

Ræktandi: Ali Cox 

FRANSKUR BULLDOG 
ISCh ISJCh Happy Life of Little Pearls Tessa  

Eigandi: Sandra Björk Ingadóttir  
Ræktandi: Monika Tothné 

ÍSLENSKUR FJÁRHUNDUR
ISCh Stefsstells Dranga Komma 

Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir 
Eigendur: Hrefna Sigfúsdóttir & Ágúst Ágústsson

PUG
ISCh ISJCh Pitch Perfect Have A Little Talk With Mia  

Eigandi: Benedikt Ólafsson 
Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 

PUG
ISCh Double D Impressive 

Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 
Ræktendur: Daniel A. Beloff &  

Sylvia M. Vettorazzo 

TIBET SPANIEL 
ISCh FagurRósar Sól 

Eigandi: Kristjana Ólafsdóttir 
Ræktandi: Ingibjörg Á Blomsterberg

TIBETAN TERRIER 
ISCh ISJCh RW-17-19 Tibicinan Regina di Cuori 

Eigendur: Alexandra Dögg Írisardóttir  
& Anna Hermannsdóttir  

Ræktandi: Susanna Rusanen 

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

SCHäFER SNÖGGHæRðUR
ISShCh ISJCh Ice Tindra Mozart 

Eigandi: Katrín I. Gísladóttir 
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

SCHäFER SNÖGGHæRðUR
ISShCh ISJCh Ice Tindra Merlin 
Eigandi: Margrét Eyjólfsdóttir 

Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

SCHäFER SNÖGGHæRðUR
ISShCh ISJCh Ice Tindra Liv  

Eigandi &ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

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

AUSTRALIAN SHEPHERD
ISJCh Víðigerðis Kristalnótt  

Eigendur & ræktendur: Svava Björk Ásgeirsdóttir 
& Kristmundur A. Jónasson 

BOSTON TERRIER
ISJCh Bifrastar Ronja Ræningjadóttir  

Eigandi & ræktandi: Aldís Davíðsdóttir 

BOxER
ISJCh Darktimes Adventure Begins  

Eigandi & ræktandi: Sandra Björk Ingadóttir 

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL
ISJCh Þórshamrar Þór 

Eigandi: Hilmar Þór Hilmarsson 
Ræktandi: Fríða Björk Elíasdóttir

SÍðHæRðUR CHIHUAHUA 
ISJCh Valhnotu Vorboða Fjóla 

Ræktandi & eigandi: Kristín Þórmundsdóttir

IRISH SETTER
ISJCh Eðal Nóra 

Eigendur & ræktendur: Hreiðar Karlsson &  
Elín Gestsdóttir

nýir meistarar



Sámur 2. tbl. 52. árg. desember 2019  · 59

ÍSLENSKUR FJÁRHUNDUR 
ISJCh Kolsholts Þengill  

Eigendur & ræktendur: Helena Þórðardóttir & 
Sigurður Rúnar Guðjónsson

ÍSLENSKUR FJÁRHUNDUR
ISJCh Stefsstells Aska Snælist 

Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir 
Eigandi: Brynja Rúnarsdóttir

LABRADOR RETRIEVER 
ISJCh Hrísnes Míla  

Eigandi og ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

KORTHALS GRIFFON 
ISJCh Watereatons Engel  

Eigendur: Gunnar K. Magnússon &  
Katla Kristjánsdóttir  

Ræktandi: Mrs. Lindsey K. Thurlow

SCHäFER SNÖGGHæRðUR
ISJCh Vox av Røstadgården 

Eigandi: Kristjana Bergsteinsdóttir 
Ræktandi: Øyvind Sæther

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

IRISH SETTER 
C.I.E. NORDICCh ISShCh RW-15-16-17-18-19 

Gwendariff Choc Nut Chip 
Eigendur: Hreiðar Karlsson & Elín Gestsdóttir 

Ræktandi: Diane Stewart-Ritchie

N LM  –  N o r ð u r l j ó s am e i s t a r i 

AUSTRALIAN SHEPHERD 
ISCh NLM Östra Greda Guccio Gucci  
Eigendur: Svava Björk Ásgeirsdóttir & 

Kristmundur A. Jónasson 
Ræktendur: Gísli Ómarsson & Lotta Sundquist 

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

LABRADOR RETRIEVER
ISVetCh OB-I Sóltúns Artemis Rós 

Eigendur: Sólrún Dröfn Helgadóttir &  
Árnmar J. Guðmundsson 

Ræktandi: Gestur Matthíasson

OB - 1  - h l ý ð n i  1

SCHäFER SNÖGGHæRðUR 
OB-I ISJCh Ice Tindra King  

Eigandi & ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

F TW- 1 9  –  F i e l d  Tr i a l  W i n n e r  2 0 1 9

LABRADOR RETRIEVER 
FTW-19 ISFtCh Ljósavíkur Nínó 

Eigandi & ræktandi: Ingólfur Guðmundsson

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

ABBADÍS 
Eigandi: Þórhildur Bjartmarz 

HUNDAR SEM KLÁRUðU FLEIRI EN EINN TITIL: 

C . I . E . –  a l þ j ó ð l e g u r  s ý n i n g am e i s t a r i ,  
N O R D I C C h  –  N o r d i c  s h ow  c h am p i o n  &  N LM -  N o r ð u r l j ó s am e i s t a r i

SCHäFER SÍðHæRðUR
C.I.E ISShCh NORDICCh NLM RW-17 Ice Tindra Joss  

Eigandi & ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir 

C . I .B . -a lþ jóð legur mei s tar i & ISCh – í s l enskur mei s tar i 

PUG
C.I.B. ISCh Uniquepugs Drive Me Crazy  

Eigandi og ræktandi: Stefanía Sunna 
Ragnarsdóttir 

C . I .B . -a lþ jóð legur mei s tar i & NORDICCh – Norður landamei s tar i 

DALMATIAN 
C.I.B. NORDICCH ISShCh, NLM, RW-18 Lacrima 

Christi Could it be Magic 
Eigendur: Kristjana Knudsen &  

Guðmann Ólafsson 
Ræktendur: Anita Radic og Zeljko Radic 

I S JCh – ung l iðamei s tar i & ISShCh - Í s l enskur sýn ingamei s tar i 

SCHäFER SNÖGGHæRðUR
ISShCh ISJCh Ice Tindra Nina  

Eigandi & ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

I SCh - í s l enskur mei s tar i & NORDICCh – Norður landamei s tar i 

PUG
NORDICCh ISCh Casa Blanca´s Willy Wonka 

Eigendur: Hulda Hrund Höskuldsdóttir &  
Stefanía Sunna Ragnarsdóttir  

Ræktendur: Blanca & Barry Clothier 

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

ÍSLENSKUR FJÁRHUNDUR
ISCh ISJCh Laufeyjar Sigurskúfur frá Dverghamri  

Eigandi & ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir 

PUG
ISCh ISJCh Pitch Perfect Falling For Ella 

Eigandi og ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 

PUG
ISCh ISJCh Give In To Me De Los Ninios  

Eigendur: Stefanía Sunna Ragnarsdóttir &  
Hulda Hrund Höskuldsdóttir 

Ræktandi: Tatiana V. Chetvergova

PUG
ISCh ISJCh  

Pitch Perfect Have A Little Talk With Mia  
Eigandi: Benedikt Ólafsson 

Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 
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