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· Minni líkur á fæðuofnæmi
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· Auðmeltanlegt
· Næringarríkt

· Fjölbreytt úrval
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Frá ritstjóra
Nú í vetrarlok þegar fólk sér fram á vor og sumarleyfi þótti vel við hæfi að horfa til möguleika
hundaeigenda til að ferðast um landið með hundana sína. Bjarnheiður Erlendsdóttir,
greinahöfundur greinarinnar um gististaði sem leyfa hunda lagðist í mikla vinnu við að
kortleggja þá staði sem heimila hunda en virkilega gaman er að sjá hversu margir staðir leyfa
hunda (margir með einhverjum skilyrðum þó). Einn gististaður hafði ekki mótað sér stefnu
í þessum málum en fyrirspurnin leiddi til þess að viðkomandi fór einfaldlega í málið og að
athuguðu máli komst að þeirri niðurstöðu að þau vildu leyfa hunda.
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Þetta sýnir glöggt að við sem hundaeigendur getum verið og þurfum að vera öflugur
þrýstihópur þegar kemur að réttindabaráttu okkar. Réttindabaráttu sem felst í því að
fá að halda okkar hunda og að þeir megi fylgja okkur. Hundaeigendur á Íslandi eru
gríðarlega stór hópur en á um það bil 20% heimila í landinu er hundur (eða hundar).
Það þýðir að vel yfir 60.000 manns á landinu eiga hund á sínu heimili og ætti þessi
mikli fjöldi að geta haft veruleg áhrif.
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En margir átta sig ekki á því og vita ekki hvernig þeir geta beitt áhrifum sem þeir
hafa. Halda jafnvel að sem einstaklingur hafi þeir engin áhrif. Þetta er alls ekki rétt!
Vissulega hefur það mikið að segja að vera hluti af stórri heild þegar kemur að því
að beita yfirvöld þrýstingi til að breyta reglugerðum en einstaklingar geta líka haft
mikil áhrif. Fyrirspurn greinahöfundarins sem ég nefndi hér í upphafi er gott dæmi
þess enda vakti hún eiganda gististaðarins til umhugsunar og niðurstaðan varð að
hundaeigendur væri hópur sem væri þess virði að þjónusta.
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Ritstjóri og ritnefnd Sáms þakka af alhug öllum þeim aðilum sem komu að útgáfu blaðsins
fyrir aðstoðina. Ef ekki væri fyrir gífurlegan fjölda sjálfboðaliða væri tæplega hægt að
halda úti jafn öflugu félagsblaði.

بلكلا

Jared og Moon með 4 mánaða afkvæmum, Jerico, Jupiter og Juno
Mynd: Þorsteinn Thorsteinson

Saluki
tegundarkynning

Höfundur: Þorsteinn Thorsteinson

Uppruni og saga

Talið er að saluki, eða gazelluhundur eins og kynið var stundum kallað,
sé elsta hreinræktaða hundakyn heimsins. Til eru múmíur af hundum
í Egyptalandi frá því 3.600 f.Kr. og voru þessir hundar veiðihundar forn
Egypta og líkjast mjög þeim salukihundum sem við þekkjum í dag.
Lýsingar á saluki má finna á kistu Tutankhamun í Egyptalandi og einnig
fjölda dýrgripa úr gröf hans, auk annarra grafhýsa í Egyptalandi.

Rafiqa
saluki notar
sjónina til veiða
og fylgist vel með
umhverfinu
mynd: Svava
Garðarsdóttir
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Saluki á uppruna sinn að rekja til allra Miðausturlanda. Með hraða
sínum og úthaldi á veiðum gat saluki aukið við annars takmarkað
mataræði bedúína Miðausturlanda með ferskri bráð enda var litið
á saluki sem gjöf frá Allah. Almennt voru hundar álitnir „óhreinir“ í
þessum heimshluta en saluki hafði sérstakan sess og fékk að sofa inni í
tjöldum hirðingjanna með konum og börnum.
Saluki var notaður til veiða á arabískri gasellu (e. Arabian gazelle)
og einnig eyðimerkurhéra. Hundarnir unnu í hópum og eltu þessi
ótrúlega hraðskreiðu og fimu dýr. Bedúínarnir tömdu einnig fálka

sem staðsettu bráðina og þannig gat fálki
og saluki unnið saman við veiðarnar. Saluki
hljóp bráðina niður, beit og rotaði frekar en
að drepa og færði húsbónda sínum. Sjálfir
veiddu hundarnir og átu minni og auðveldari
bráð, s.s mýs og önnur nagdýr sem finnast
í eyðimörkinni og jafnvel bjöllur. Þannig
veiddu saluki hundarnir bæði mat fyrir sig og
ættbálkinn sem þeir tilheyrðu.
Saluki hefur aðlagast fullkomlega að hlutverki
sínu sem veiðihundur eyðimerkurinnar. Þetta
eru gríðarlega harðgerir hundar sem lifðu
við aðstæður þar sem hiti getur farið yfir
50°C á daginn og fallið niður fyrir frostmark á
nóttunni. Ólíkt mörgum öðrum hundakynjum
þá hefur saluki bara einfaldan feld sem
hjálpar kyninu ekki einungis að afbera mikinn
hita heldur tryggir sömuleiðis að sandur
og drulla loðir síður við feldinn. Veiðar í
eyðimörkinni eiga sér yfirleitt stað mjög
snemma morguns, rétt fyrir sólarupprás, eða
seint að kvöldi og getur þá verið mjög kalt.
Saluki þolir því vel kaldara loftslag þrátt fyrir
fíngerðan feldinn og elskar jafnvel að hlaupa
og leika sér í snjó.

Billie Jean í beituhlaupi – þar nýtur eðli saluki nýtur sín til fulls
Mynd: Stefanía Björgvinsdóttir

Lewis og Jared í beituhlaupi
Mynd: Þorsteinn Thorsteinson

Fita er í lágmarki á liprum og vöðvastæltum
búk saluki en bein eru mjög þétt og sterk svo
kynið er sterkara og harðgerara en það getur
litið út fyrir. Saluki notar sjónina til veiða og
augun eru vel rök svo að sandur sem kemst
fram hjá löngum augnhárunum skolast
auðveldlega úr augunum. Skottið virkar ekki
einungis sem bremsa og stýri á hlaupum
heldur ver það sömuleiðis höfuðið fyrir sandi
og vindi þegar hundurinn hringar sig saman
til hvíldar. Salukihundar þurfa sömuleiðis
ótrúlega lítið að drekka sem er aðlögun
þúsunda ára að harðgerðum aðstæðum
eyðimerkurinnar.
Bedúínarnir pössuðu upp á að saluki
blandaðist ekki öðrum hundum og
mismunandi ættbálkar viðhéldu eigin
ræktunarlínum sem hentuðu best aðstæðum
á hverjum stað. Sjaldgæft var að saluki gengi
kaupum og sölum og það þótti mikill heiður
að fá saluki að gjöf.

Lewis
Mynd: Ólöf Gyða Risten

Saluki voru líka teknir sem herfang. Eftir
krossferðirnar komu nokkrir saluki til Evrópu
og finna má saluki á gömlum evrópskum
listmunum, málverkum, höggmyndum,
steindum gluggum, veggteppum og jafnvel
skjaldarmerkjum, sérstaklega í Belgíu.
Undir lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar
komu saluki aftur til Evrópu, hundar sem
háttsettum foringjum í breska hernum höfðu
verið færðir að gjöf. Þessir hundar komu
af mismunandi svæðum, úr mismunandi
Jared – saluki er grannbyggt hundakyn og eðlilegt er að sjá
megi móta fyrir öftustu rifbeinum. mynd: Þorsteinn Thorsteinson

Rafiqa – grizzle er algengt mynstur í saluki
Mynd: Svava Garðarsdóttir

mjúkur viðkomu. Algengast er að hár
á eyrum og skotti séu lengri en annars
staðar á líkama hundsins og einnig aftan
á lærum, milli tánna og oft framan á
hálsi. Þessir hundar kallast feathered en
saluki getur einnig verið smooth, þá er
hundurinn án fyrrnefndra lengri hára.
Bæði þessi afbrigði eru sýnd saman í
sýningarhring og ræktuð saman. Enn sem
komið er þá er enginn smooth saluki til á
Íslandi.

Heilbrigði

lofslagi og útlit þeirra var í samræmi
við það nokkuð mismunandi. Fyrsta
ræktunarmarkmið saluki í Evrópu var
samþykkt árið 1923 og var því ætlað
að taka tillit til allra hinna upprunalegu
tegundargerða af saluki.

Heildarsvipur og útlit

Útlit á saluki getur verið nokkuð
mismunandi, tegundargerðin (e. type) er
fjölbreytt sem er æskilegt og eðlilegt fyrir
þetta hundakyn og er það tekið fram í
ræktunarmarkmiði kynsins. Ástæða þessa
fjölbreytileika á rætur að rekja til þess
sess sem saluki á í hefðum araba og þess
gríðarstóra landsvæðis Miðausturlanda
þar sem saluki hefur verið notaður til
veiða í þúsundir ára.
Heildarsvipur saluki gefur til kynna
tignarleika, línur í búk flæða og allt á að
vera í samræmi. Heildarsvipurinn gefur
sömuleiðis til kynna þann mikla hraða sem
saluki getur náð, það gríðarlega úthald og
styrk sem kynið hefur.
Hinn mikli munur sem getur verið
á tegundargerð saluki sést vel
þegar stærðarmörk tegundarinnar í
ræktunarmarkmiði FCI eru skoðuð en
leyfileg hæð á herðakamb er 58-71 cm og
tíkur geta verið minni.

Lunderni

Saluki hundar geta verið fálátir við
ókunnuga en einstaklingsmunur er þar
mjög mikill. Sjálfstæði er lykilatriði þegar
lund saluki er lýst, þeir gera ekkert sem
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þeir vilja ekki sjálfir og jákvæð styrking og
umbun er nauðsynleg við þjálfun kynsins.
Þetta eru gríðarlega skynsamir hundar
en skynsemi er ekki það sama og hlýðni.
Endurteknar hlýðniæfingar eru ekki
líklegar til árangurs, þessir hundar missa
nánast örugglega áhugann ef þeir eru
beðnir um að endurtaka sömu æfinguna
of oft.
Þeir verða mjög nánir fólki sem þeir
þekkja og treysta og það getur verið
erfitt fyrir saluki að skipta um heimili á
fullorðinsaldri.

Litur og hárafar

Saluki er til í nánst öllum litum, allt frá
ljós-rjómagulum, nánst hvítum, yfir
í allar gerðir af gulum og rauðum lit,
svörtum og mórauðum. Grizzle er algengt
mynstur en þá eru hundarnir botnóttir
og ljósir í andliti og hvert einstakt hár
er í mismunandi blæbrigðum frá rót að
hárenda. Grizzle mynstur getur fylgt
öllum mögulegum litum í kyninu. Þá
geta saluki verið kolóttir og jafnvel mikið
kolhærðir. Hvítar merkingar eru einnig
algengar en þær geta verið hvítir sokkar,
hvítt á bringu, hvítur kragi og jafnvel
blesa. Þá er flekkótt (e. particolour) ekki
óalgengt, jafnvel svo að hundurinn sé
nánast alhvítur. Möguleikarnir í lit eru því
næstum endalausir en það eina sem ekki
er leyfilegt samkvæmt ræktunarmarkmiði
FCI er bröndótt mynstur (e. brindle).
Hárafar getur verið með tvennu móti.
Feldurinn er ávallt frekar snöggur og

Að jafnaði er saluki heilbrigður og
langlífur hundur. Algengasta dánarorsök
ungra saluki er að þeir lendi fyrir bíl og
því verður seint lögð of mikil áhersla á
nauðsyn þess að sleppa saluki einungis
á öruggum svæðum. Reikna má með að
saluki nái um þrettán ára aldri og margir
verða jafnvel fimmtán ára eða eldri. Flestir
saluki hundar deyja úr sjúkdómum sem
tengja má elli, svo sem krabbameini eða
hjartasjúkdómum.
Saluki hundar, rétt eins og margir aðrir
mjóhundar, geta brugðist á annan hátt við
lyfjum en flest önnur hundakyn. Ástæðan
er lægra hlutfall fitu en í venjulegum
hundum og einnig starfar lifrin á annan
hátt. Styrkur lyfja í blóði og heila getur
því orðið hærri hjá saluki sem getur leitt
til þess að þeir eru lengur að jafna sig og
dæmi eru um saluki sem ekki vakna eftir
svæfingu sökum þessa.
Í stofni saluki finnast hjartasjúkdómar og
sjálfsónæmissjúkdómar (e. auto immune),
sjúkdómar sem geta þá komið fram í
ungum hundum. Oft eru þessir sjúkdómar
tengdir ákveðnum ræktunarlínum og
því nauðsynlegt að ræktendur skoði vel
bakgrunn mögulegra undaneldisdýra og
deili upplýsingum sín á milli. Fyrir pörun er
sömuleiðis mjög æskilegt að sónarskoða
hjarta undaneldisdýra hjá þar til gerðum
sérfræðingi.

Saluki í dag

Saluki er í dag nokkuð vinsælt hundakyn
á Vesturlöndum. Lífsstíll bedúína í
Miðausturlöndum er ekki sá sami og áður
og þótt enn þann dag í dag megi finna
ættbálka sem nota saluki til veiða þá er
tegundin þar aðallega notuð í sport og
sem stöðutákn.
Ennþá eru saluki hundar fluttir frá
Miðausturlöndum til Vesturlanda og eru
sérstakar ræktunaráætlanir starfræktar
í mörgum löndum til skráningar nýrra,

áður óskráðra, hunda. Ræktunargrunnur
saluki er því stór og erfðabreytileiki mikill
samanborið við mörg önnur hundakyn.
Ræktendur saluki standa frammi fyrir
þeirri áskorun að viðhalda kyni sem hefur
verið óbreytt í þúsundir ára, bæði í lund
og í útliti. Ekkert í byggingu saluki á að
vera ýkt en ýktari einstaklingum hneigir
til að standa út úr fjöldanum og vinna á
hundasýningum. Það er því áskorun að
rækta til framfara en á sama tíma viðhalda
óbreyttu þessu elsta hundakyni heimsins.

Að búa með saluki

Allir sem kynnast saluki átta sig fljótt
á því að eðli kynsins til að elta bráð á
miklum hraða er innprentuð, veiðieðlið er
gríðarlega sterkt og verður ekki þjálfað í
burtu. Saluki er byggður til hlaupa, hlaupa
hratt og kynið hefur gríðarlegt úthald.
Hlaup eru þeim nauðsynleg og hefðu
þeir tækifæri til væru þeir á hlaupum
allan daginn. Taumgöngur einar og sér
munu ekki veita saluki næga hreyfingu.
Lausahlaup eru kyninu nauðsynleg. Þeir
stinga ekki af en reikna verður með að þeir
muni elta nánast allt sem hreyfist og geta
þá gleymt sér í bili og jafnvel verið komnir
langt frá eigandanum þegar þeir átta sig.
Þetta sterka veiðieðli og hlaupaþörf veldur
því að saluki hentar alls ekki öllum.

Mjóhundadeild HRFÍ býður af og til upp á
beituhlaupsæfingar (e. lure coursing) en
segja má að þar njóti eðli saluki sín til fulls
þegar hundarnir hlaupa á fullum hraða
eftir beitu og skiptir engu máli þótt beitan
sé einungis úr plasti.

Heimildir

Saluki á Íslandi

The Northern Saluki Club.
Vefslóð: http://www.northernsalukiclub.co.uk.

Fyrsti saluki hundurinn var fluttur til
Íslands árið 2007. Í dag hafa níu hundar
verið fluttir til landsins, frá Ástralíu,
Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku,
Noregi og Svíþjóð. Fjórir þessara hunda
hafa reyndar flutt úr landi aftur ásamt
eigendum sínum. Þrjú got hafa fæðst hér
á landi, samtals tuttugu hundar en nokkrir
þeirra fundu sín framtíðarheimili í öðrum
löndum.

Ræktunarmarkmið FCI nr. 269, saluki.
Saluki Club of America.
Vefslóð: http://www.salukiclub.org.
Svenska Salukiringen.
Vefslóð: http://www.saluki.se.

The Saluki or Gazelle Hound Club.
Vefslóð: http://salukiclub.co.uk.

Lewis og Billie Jean
mynd: Ólöf Gyða Risten

Rúmgóður, afgirtur garður með
nægjanlega hárri girðingu og örugg
aðstaða til þess að leyfa saluki að hlaupa
er nauðsyn öllum eigendum saluki. Saluki
getur stokkið hátt, margir eru jafnvel
ótrúlega fimir við klifur og þeir elska að
grafa!
Innandyra er kynið yfirleitt frábær
heimilishundur, fái þeir næga hreyfingu.
Þeir eru hreinlegir, fara lítið úr hárum
og af þeim er ekki hundalykt. Þeir geta
hringað sig niður á ótrúlega lítið svæði og
elska að láta fara vel um sig, vilja miklu
frekar sofa í stofusófanum eða mjúku bæli
heldur en þunnri mottu. Þeir gelta ekki
mikið (sumir myndu frekar væla) og vilja
vera með fólkinu sínu. Þeir eru blíðir og
tryggir, frábærir félagar og dálítið sérvitrir
sem gerir saluki ólíka öllum öðrum
hundakynum.
Það er ekki til betra hundakyn fyrir rétta
heimilið. Oft er það svo að fólk annaðhvort
heillast af kyninu eða alls ekki en þeim
sem heillast dugir yfirleitt ekki að eiga bara
einn enda þrífst saluki best með öðrum af
sama kyni.
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Juha Kares er dómari og
hundaræktandi til fjölda ára.
Hann hefur náð gífurlegum
árangri í sinni ræktun undir
ræktunarnafninu Chic Choix.
Hann skrifar reglulega pistla um
ræktun þar sem hann deilir því
sem hann hefur lært með öðrum
og við höfum fengið leyfi til
þess að þýða pistlana hans fyrir
lesendur Sáms.

Juha með hundana sína

Venjulegu heimilin eru stærsta
áskorun hvers ræktanda
Höfundur: Juha Kares, 20.07.16.
Þýðing: Svava Björk Ásgeirsdóttir

Ræktendur eru flestir mjög stoltir af
nýjustu meisturunum sínum. Það er
góð tilfinning að segja frá því að hundur
úr eigin ræktun hafi náð þeim árangri
að verða besti hundur sýningar. Jafn
mikilvægt, ef ekki mikilvægara, er daglegt
líf gæludýra. Allir ræktendur rækta hunda
sem munu ekki eiga sýningarferil fyrir
höndum eða munu ekki reynast góðir
til ræktunar. Góður ræktandi verður líka
að hugsa um velferð þessara hunda. Það
skiptir miklu máli að athuga vel hvert dýrin
fara þegar þau fara frá ræktandanum.
Sumir segja að gott sé að miða við hvort
maður sjálfur myndi vilja búa með
viðkomandi fjölskyldu.
Einhverjir hafa upplifað þá tilfinningu að
eiga auðveldara með að sleppa takinu
af hvolpi með sýningarferil framundan.
Stundum fara þeir á heimili þar sem
reynsla af ræktun og sýningum er fyrir
hendi. Jafnvel þekkt nöfn einstaklinga og
viðurkennd fyrir farsælan feril í
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hundaheiminum. Það er einhvern veginn
þannig að það virðist vera erfiðara að
finna þessi „venjulegu“ heimili. Þá vita
ræktendur oft mun minna um viðkomandi
aðila og heimili.

mæla með viðkomandi ræktanda við aðra.
Þannig ætti þetta að virka. Það skiptir ekki
máli hvort dýrið sé sýningameistari eða
gæludýr. Ræktendur eiga að vera stoltir af
þeim öllum.

Því miður er það alloft svo að ræktendur
eru ekki mikið að spá í þessum tilvonandi
heimilum. Allir hvolpar ættu að vera hjá
ræktanda sínum alveg þar til heimili og
eigendur sem eru traustsins verðir hafa
fundist. Hér er betra að hafa tímann fyrir
sér og ekki láta kæruleysi ráða för. Það
liggur ekkert á. Ást og umhyggja skiptir
meira máli heldur en peningar.

Það er veigamikið mál að finna réttu
fjölskyldurnar fyrir dýrin. Ræktendur ættu
að geta heimsótt dýrin á heimili þeirra
og sambandið milli aðilanna ætti að vera
opið og vinalegt. Tíminn getur verið mikil
áskorun fyrir ræktendur nútímans, þess
vegna er svo mikilvægt að finna bestu
heimilin fyrir hvolpana strax í byrjun.
Það er besta trygging sem hundur getur
fengið. Gott, ástríkt heimili sem býður upp
á öryggi og umhyggju, hvort sem dýrið
er sýningadýr eða gæludýr. Allir þurfa
toppheimili.

Stundum er það svo að hvolpar fara á
heimili sem eiga fyrir hunda frá sama
ræktandanum. Það er hið besta mál.
Ræktendur þekkja viðkomandi fjölskyldu
vel og vita að hundurinn fær ást og
umhyggju. Það er alltaf mikilvægara heldur
en glæstur sýningarferill. Hamingjusamir
og heilbrigðir hundar eru aðal vörumerki
farsæls ræktanda. Ef fjölskylda á
heilbrigðan og traustan hund frá góðum
ræktanda mun hún væntanlega

Stærsta áskorun hvers ræktanda er að
finna heimili fyrir hundana sem þeir rækta.
Gæludýr sem og sýningadýr þurfa mikla
ást og umhyggju og að þeim sé sinnt. Það
er góð tilfinning sem fylgir því að sjá dýrin
fara á góð heimili þar sem ræktandinn
veit fyrir víst að þau verða elskuð ævina á
enda.

hundar juha

ROYAL CANIN SHOW PERFORMANCE

Er fóður sérstaklega gert fyrir sýningarhunda,
fóðrið fær feld hundsins til að glansa af
heilbrigði og fegurð.

COAT
BEAUTY

© ROYAL CANIN® SAS 2016 - All rights reserved.

PERFORMANCE

Sýndu hundinn
í sínu besta
formi
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Þefskyn hunda
Höfundur: Sturla Þórðarson, hundaþjálfari og atferlisfræðingur

Eins og flestir vita þá hafa hundar ótrúlegt þefskyn. Við njótum þeirra
hlunninda að hafa hunda til að aðstoða okkur við ótrúlegustu hluti með
nefinu á sér. Til dæmis að leita að fólki sem hefur villst eða lent í snjóflóði,
leita að fíkniefnum og eða peningum (á flugvöllum svo fólk geti ekki
smyglað með sér stórum upphæðum), krabbameini og látnu fólki. Við
njótum aðstoðar við að hundar geta látið vita þegar fólk með sykursýki er
að nálgast sykurfall og þegar flogaveikir einstaklingar eru við það að fá köst.

Í Svíþjóð er nú einn hundur sem er
þjálfaður og kominn með vottun til að
finna lífsýni þar sem grunur liggur á
að nauðgun hafi átt sér stað. Svo það
er ótrúlegustu hlutir sem hundar geta
aðstoðað okkur við. Eina sem við vitum
fyrir víst er að við höfum enn ekki náð
að kortleggja til hlítar hversu nytsamlegt
þefskyn hunda í raun er. Við erum einungis
að finna skilvirkari og betri leiðir til að
þjálfa fram það sem við viljum að þeir
hjálpi okkur með.
Allir hundar hafa gott af því að fá að
vinna með nefinu sem oftast, jafnvel þó
að þeir séu ekki sérstakir “vinnuhundar”.
Sama hvort það er til dæmis spor, leit
eða nose work, þá er nefið besta leiðin
til að fá hundinn andlega sáttann þar
sem hann þarf stöðugt að vinna úr nýjum
upplýsingum allan tímann sem hann er að
vinna.

Þeir verða þreyttari á allt annan hátt þegar
við fáum þá til að leita með nefinu í að
finna og elta ákveðna lykt en á að fá að
þefa út um allt í göngutúrum.
Nefið á hundinum er einstakt að öllu
leyti, til dæmis hvernig útlit nefsins
hefur sérstakan tilgang þannig að
þegar hundurinn andar út þá fer
loftið til hliðanna svo það truflar ekki
lyktarmyndina þegar hann dregur andann
inn aftur (sjá mynd).
Það er merkilegt að hundar hafi svona
ótrúlega gott þefskyn þegar það er
bara 12% af því lofti sem þeir anda inn
sem fer upp að lyktarskynnemunum en
afgangurinn fer beint niður í lungu.
Mannfólk hefur um 20 milljónir
lyktarskynnema sem greina lykt á meðan
hundar hafa í kringum 220 milljónir. Þeir
lifa því í allt öðrum heimi en við þegar

kemur að lykt. Það sem gerir lyktarskyn
hunda einstakt er að því “mikilvægari”
sem lykt er fyrir hundinn þá eykst
magn lyktarnema sem taka upp þá
lykt. Þegar talað erum lykt er í raun átt
við lyktarsameindir sem lyktarnemar í
nefgöngunum greina en til þess að hundur
greini lykt þurfa minnst 40 lyktarnemar
að nema lyktina sem senda svo aftur
taugaboð til heilans til úrgreiningar á
lyktinni.
Ef hundurinn er stöðugt í kringum
sömu lykt þá minnkar næmnin í þeim
nemum sem nema þá lykt svo hún truflar
ekki hundinn við að finna aðra lykt.
Uppbygging nefganganna er þannig að
bein sem liggur að heilanum er holótt
sem gerir það að verkum að loftið kemst
alla leið upp að heila. Það mætti segja að
heilinn í hundum sé í beinni snertingu við
umheiminn og því er mikilvægt að huga að
því að hundar komist ekki í lykt sem er of
sterk fyrir þá (gildir fyrir okkur líka).
Hundar hafa sérstakt líffæri (kallast oft
jakobsons líffæri) en það lítur út eins
og upphleyptar rendur og er staðsett í
efri góm hunda (litað grænt á mynd).
Hlutverk þess er að nema ferómón og
hefur hundurinn enga stjórn á þessu
líffæri. Þannig að þegar þið sjáið hund sem
sleikir jörðina þar sem hann hefur verið
að þefa þá er það vegna þess að hann er
að færa sameindir að jakobsons líffærinu.
Ef kjálki hunds byrjar að titra eða hann
byrjar að sleikja ákaft þá er það venjulega
merki um að lyktin sé eftir tík sem er á
lóðaríi. Framangreind atriði eru náttúruleg
viðbrögð hundsins sem geta einnig haft
áhrif á hegðun hans. Gott er að hafa þetta
í huga ef maður verður pirraður á því
hvernig hundurinn lætur í göngutúrum um
hverfið.
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Nose Work

Höfundur: Sturla Þórðarson,
Hundaþjálfari og atferlisfræðingur

hvað er Nose Work?
Nose Work er einföld, góð og heilbrigð
þjálfun fyrir alla hunda, stóra sem smáa, og
er óháð aldri hunda. Einnig er þetta mjög
góð leið til að þjálfa hunda sem eiga erfitt
með að fara í langar göngur eða eiga við
atferliserfiðleika að stríða af einhverju tagi.
Nose Work byggir upp á sömu hugsun
og notuð er við þjálfun fíkniefna- og
sprengileitarhunda, en þó er notast við
aðrar lyktir. Lyktirnar sem eru notaðar í
Svíþjóð eru eukalyptus, lárviðarlauf og
lavender en þær eru notaðar í vatnslausn
sem nefnist hydrolat. Leitarsvæðunum
er skipt niður í fjóra flokka, en þá er
leitað innanhúss, í ílátum, utanhúss og í
farartækjum.
Hvenær hófst Nose Work?
Allt saman byrjaði þetta árið 2006
þegar Ron Gaunt byrjaði að aðstoða í
hundaathvarfi í Suður-Kaliforníu. Hann
hafði áður þjálfað lögreglu-, sprengjuleitarog fíkniefnahunda en við þau störf hafði
hann alltaf dáðst að hversu afslappaðir
og glaðir hundarnir voru eftir að þeir
höfðu lokið vinnu sinni. Hann fór því að
einbeita sér að hundum sem fengu ekki
heimili og þeim sem komu fljótt aftur eftir
að þeir höfðu fengið heimili. Eftir stuttan
tíma fór fólk að taka eftir því að hundar

sem hann hafði þjálfað voru fljótari að fá
heimili og komu síður til baka aftur þar
sem hann leiðbeindi fólki hvernig það gæti
haldið áfram með þá þjálfun sem hann var
byrjaður með.
Fljótlega fóru tveir hundaþjálfarar að
nafni Jill Marie O´Brian og Amy Herot að
vera með í uppbyggingunni á Nose Work
og breiðast fræðin nú hratt og örugglega
um heiminn. Í upphafi notuðust þau við
bjarkarolíu, negulolíu og stjörnuanísolíu.
Síðar meir var þeim efnum skipt út fyrir
önnur efni sem leyst eru upp í vatni og
henta hundunum betur.
Hvers vegna Nose Work?
Kosturinn við að nota Nose Work er sá
að hundar fá mikla útrás á skömmum
tíma sem er hentugt þegar eigendur hafa
ekki mikinn tíma eða kost á því að fara í
yfirgripsmikla þjálfun.
Grunnhugsunin í Nose Work er sú að þetta
sé sport fyrir alla sama hvort að þjálfarinn
er ungur, gamall eða í hjólastól.
Nose Work á Íslandi
Nú er Nose Work að byrja að komast
í gang á Íslandi sem er mjög gleðilegt.
Síðasta sumar fóru þrír hópar á
kynningarnámskeið og í vor fer fram fyrsta
Nose Work þjálfaranámið á Íslandi og í
kjölfarið verða einnig kynningarnámskeið
fyrir almenning.
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„Er hundur velkominn
á þinn gististað?“
Höfundur: Bjarnheiður Erlendsdóttir

Tölvupóstur með þessari fyrirspurn var sendur
á hótel, íbúðir, gistiheimili, bændagistingu,
sumarhús, farfuglaheimili og tjaldsvæði
um allt land. Stuðst var við vefsíðurnar
http://accommodation.is og http://bungalo.is til
að finna sem flesta gististaði á einum stað. Það er
vitað að það vantar marga staði í þessa könnun
en það væri að æra óstöðugan að reyna að finna
þá alla.
Samtals voru þetta 875 staðir sem voru
kannaðir.
Sumir gististaðirnir voru hættir starfsemi og hjá
öðrum var ekki hægt að finna heimasíður eða
netföng, ekki var farið í að hringja á staðina.
Svörun var þokkaleg og er álitið að frekar hafi þeir
sem leyfa hunda svarað fremur en hinir.
Á síðunni http://accommodation.is
eru 554 staðir á skrá, þ.e. hótel, gististaðir og
aðrir náttstaðir. Reynt var að senda tölvupóst
á alla 554 staðina en á 212 stöðum voru engin
netföng eða heimasíður svo niðurstaðan var
að senda á þá 342 sem gáfu upp netföng á
heimasíðu hjá sér eða http://já.is.
Af þessum 342 stöðum svöruðu 113 aðilar
fyrirspurninni um það hvort hundur væri
velkominn.
Á 79 stöðum eru hundar bannaðir en á 21 stað
eru þeir leyfðir.
Engin farfuglaheimili af þeim sem fundust heimila
hunda.
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Hótel

Sumarhús

Það kom á óvart að tvö þekkt hótel
samþykkja hunda í sínum húsakynnum og
eru það:

Sumarhúsin reyndust ekki mjög mörg á
þessari síðu en þau eru fleiri á síðunni sem
fjallað verður um síðar í þessari grein.

• Hótel Keflavík sem leyfir að hafa
hunda í taumi eða í búri

• Sumarhús Framtíðar (sumarhús,
íbúðir og hostel) á Djúpavogi

• Hótel Örk sem leyfir þjónustuhunda.

• Gesthús Engjavegi 56 á Selfossi

G i st i h e i m i l i

Af gistiheimilum eru þau nokkur sem
heimila hunda og má þar nefna:
• Edda´s farmhouse í Hafnarfirði
• Hnjótur guesthouse í Örlygshöfn við
Patreksfjörð

eru einu sumarhúsin á þessari síðu sem
heimila hunda.
T j a l d sv æ ð i

Tjaldsvæðin eru nokkur sem leyfa
hundahald og eru það:
• tjaldstæði Vesturbyggðar

• Á vegamótum Dalvík

• Hverinn á Kleppjárnsreykjum

• Möðrudalur Fjalladýrð

• tjaldsvæðið Patreksfirði

• Gistiheimilið Eyvindará á Austurlandi

• tjaldsvæðið á Ísafirði

• Gistiheimilið Borg á Borgarfirði eystri.

• Systragil í Fnjóskadal

B æ n d a g i st i n g

Af bændagistingum var einungis einn
staður sem heimilar hunda og er það:
• Heydalur í Mjóafirði. Þeir leyfa ekki
gæludýr í herbergjunum en amast
ekki við því að þau séu í bílunum.

• tjaldsvæðið Grenivík
• tjaldsvæðið Lífsmótun Vaðshólum
Húsavík,
• tjaldsvæðið Ásbyrgi
• Vogahraun við Mývatn
• tjaldsvæðið á Seyðisfirði.

Á síðunni http://bungalo.is er auðveldlega hægt að finna hvaða aðilar leyfa hundahald, því þar er hægt að haka við „hundahald leyft“ þar sem
það er heimilað að hafa hunda með sér og eru mikil þægindi í því fyrir hundaeigendur sem skoða síðuna og ætla að hafa hundinn með sér í fríið.
Af þeim 314 sumarhúsum af þessari heimasíðu, sem er mjög góð og sýnir vel húsin, staðsetninguna og söguna í kring, eru 255
sumarhúsaeigendur sem vilja ekki hunda en heimilt er í 59 sumarhúsum að hafa með sér hund og eru þau eftirtalin:

H ö f u ð b o r g a r sv æ ð i ð

V e st f j a r ð a r k j á l k i n n

Suðurland

• Heytjörn Mosfellsbæ

• Sölvahús Flateyri

• Holiday house á Kirkjubæjarklaustri

• Eyjatjörn Kjós

• Gistihúsið Alviðru Ísafjarðarbæ

• Garðshorn Kirkjubæjarklaustri

• Hér kemur örugglega sérstæðasta
gistingin í allri þessari upptalningu en
það eru innréttaðir strætisvagnar og
heita þeir Refurbished 1-2 Kjalarnesi

• Hvilft Ísafjarðarbæ

• Beautiful South Iceland Holiday house
á Selfossi

V e st u r l a n d

• Birkilundur Borgarnesi
• Kálfhólabyggð 11 og 12a Borgarnesi
• Skorradalur Log cabin Borgarnes
• Charming summerhouse
• Húsafell Borgarnesi
• Skorradalur cottage Borgarnesi
• Flankastaðir Borgarfirði vestari
• Stóratjörn Snæfellsnesi
• Hálsaból 1 og 2 Grundarfjörður
• Nónsteinn Grundarfjörður
• Svarfhóll Dalabyggð

Norðurland

• Glaðheimar á Blönduósi
• Stóra Giljá og Stóra Giljá 1 Blönduósi
• Charming cottage-cabin1 Skagaströnd
• Hléskógar Akureyri
• Höfn 1 Akureyri
• Charming Summer Cottage
Eyjafjarðarsveit
• Götusel Dalvík
• Brimnes á Ólafsfirði
• Simmalundur Ólafsfirði
A u st u r l a n d

• Glæsibær Selfossi
• Eyjasól og Eyjasól 1 Selfossi
• Hrosshagi Selfossi
• Kjarrengi 7 Selfossi
• Merkurhraun Selfossi
• Our little red cabin Selfossi
• Summerhouse in the South Selfossi
• Vörðubrúnir Selfossi
• Giltún Ölfusi
• Lakehouse Grímsnes- og
Grafningshreppur
• Lækjarbakki Þingvöllum

• Ferðaþjónustan Mjóeyri við Eskifjörð
er með nokkur hús

• Eskilundur við Þingvelli

• Sumarhús Framtíð Djúpavogi

• Þingvellir cottage Bláskógabyggð

• Forsæla Bláskógarbyggð
• Spacious cottage Hraunborgir
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Samkvæmt þessari könnun um það hvar má hafa með
sér hunda/gæludýr þá leynast nú nokkrir staðir á flestum
landshornum og eru þeir eflaust mun fleiri en hér er getið
um.
Þegar farið var af stað með þessa könnun þá var í sjálfu sér
lítið vitað um hver viðbrögðin yrðu né heldur hvort hundar
væru yfirleitt velkomnir á gististaðina. Helst var búist við
að tjaldsvæðin væru líklegri til að leyfa hundahald heldur
en hús eða hótel. Þess vegna kom svar Hótel Keflavíkur
skemmtilega á óvart að ekki sé talað um þar sem það
er fyrsta og eina fimm stjörnu hótelið á Íslandi, mjög
ánægjulegt. Að Hótel Örk bjóði þjónustuhunda velkomna
er líka stórt skref í rétta átt.
Sumarhúsin reyndust einnig vera mun fleiri en ætlað var og
er nánast hægt að tala um úrval sumarhúsa víðs vegar um
landið sem bjóða ferfætlingana okkar velkomna.
Tjaldstæðin voru eins og búist var við, leyfa mörg hver
hunda og flest með skilyrði um að hafa þá í bandi og að
þeir ónáði ekki aðra gesti á svæðinu og
er það sjálfsögð krafa.
Svo nú er bara að setja ofan í töskur og drífa sig með
besta vininum í ferðalag í kringum landið.
H é r m á s j á n o k k u r s k e m m t i l e g sv ö r v i ð f y r i r s p u r n i n n i „ E r h u n d u r v e l k o m i n n á þ i n n g i st i st a ð ? ” .
Frá Hafnarfirði barst
þessi svörun…

„Gott kvöld.
Já, gæludýr eru velkomin hér á
bændagistingu í borginni.
Enn sem komið er hef ég ekki
fengið dýr í gistingu.
Ef fólk kemur með hund, eða kött,
þá getur viðkomandi haft dýrið
sitt í herberginu hjá sér. Hundur
getur farið út í garð og létt á sér.
Hundurinn minn yrði þá innandyra
á meðan.
Ef köttur væri væntanlegur myndi
ég setja upp náðhús fyrir hann.
Kattareigandinn yrði að sætta sig
við að hafa það í herberginu. Bara
af tillitssemi við aðra gesti.
Reikna með að gestirnir sjái sjálfir
um bæli fyrir dýrin sín.
Ef ferfætlingarnir sofa hjá
eigandanum, þá verða rúmföt til
taks, sem ekki verða sett á rúm
fyrir aðra gesti, þótt rúmfötin séu
þvegin á 60-90°C, þá geta alltaf
leynst hár, eða annað, sem aðrir
gestir sætta sig ekki við.
Heimilisdýrin fá ekki að vera inni
í herbergjum gestanna - sumir
gestanna hafa brotið þá reglu og
boðið fénaði inn til sín, en það
er ekki æskilegt vegna annarra
gesta og kostar stundum auka
þrif. Ef fólk bókar og segist vera
með alvarlegt ofnæmi fyrir
dýrum, þá ráðlegg ég því að bóka
annars staðar. Sumir hafa eigi
að síður gist hér og allir lifað af.

Ef til kemur, að fólk komi með
dýr hingað, þá verður aðeins
eitt herbergi notað fyrir þá
gesti og hreinsað ofur vel á milli
heimsókna.
Kveðja, Edda“
Hundar eru greinilega vel
liðnir á Hótel Keflavík…

„Já hundar eru velkomnir á okkar
Hótel :)
Aðeins nauðsynlegt að þeir séu
í taumi eða búri. Endilega hafðu
samband ef þú þarft einhverjar
frekari upplýsingar. :)
Kær kveðja/Best regards,
Lilja Karen Steinþórsdóttir“
Þetta svar kemur frá
norðanmönnum…

„Við undirrituð rekum Dalvík hostel
og smáhýsi að Vegamótum á
Dalvík og við bjóðum eitt smáhýsi
hverju sinni þar sem leyfilegt er
að hafa hund í gistingu. Smáhýsið
er 15 fermetrar og engin sérstök
aðstaða önnur fyrir þá. Eina
krafan sem við gerum er að menn
hafi hundana alls ekki lausa úti
og hreinsi auðvitað upp eftir þá
ef þörf er á. Best er að fólk hafi
samband við okkur skriflega áður
en menn leigja þar sem við nýtum
aðeins eitt húsið fyrir þetta og
við verðum að vera örugg um að
einmitt það hús sé laust.
Vinsamlega hafið samband ef
frekari upplýsinga er þörf.
Kv Bjarni og Heiða Vegamótum.“
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… og fleiri að norðan…

„Hundar eru velkomnir með á
tjaldstæðinu sem og annarsstaðar
á svæðinu í bandi. Hundar eru
ekki leyfðir inni í gistihúsum þar
sem nokkuð er um dýraofnæmi
almennt. Ef fólk vill leyfa hundum
sínum að gista í bílum sínum
yfir nóttina og hafa þá í bandi
yfir daginn á svæðinu er það að
sjálfsögðu velkomið.
Með kveðju, Elísabet Fjalladýrð.“
Frá austfjörðum fengum
við þessa svörun…

„Góðan daginn,
við á Mjóeyri höfum leyft
hundaeigendum að koma með
hundana sína í sumarhúsin
okkar (höfum ekki leyft það á
gistiheimilinu). En viljum fá að
vita af því þegar fólk kemur með
hunda til að fara yfir ákveðna
hluti með fólki. Erum sjálf með
labrador tík þ.a. við þekkjum þetta
vandamál ;)
MBK, Berglind“
... og þessi vatt sér í málið
þegar hann fékk fyrirspurnina
og fékk hundahaldið í gegn...

„Sæl aftur.
Við erum búin að ákveða að
hundar séu leyfðir á tjaldsvæðið
á Seyðisfirði, vitaskuld á þeim
forsendum að eigendur fylgi þeim
reglum sem verða settar.
Sem dýravinur sjálfur skil ég vel að
fólk vilji ferðast með hundana sína
og þess vegna vil ég bjóða hunda

og fylgdarfólk þeirra velkomið í
Seyðisfjörð.
Bestu kveðjur // All the best
Rúnar Gunnarsson“
„Góðan dag,
Við höfum ekki leyft gæludýr inni á
Hótel Framtíð en við höfum upp á
svo marga aðra valmöguleika.
Sumarhús/íbúðir og Framtíð
Hostel þar höfum við leyft gæludýr
vegna þess að þar er parket á
gólfum.
Eins höfum við alltaf tekið fram við
gæludýra eigendur að þeir bera
ábyrgð (fulla ábyrgð) ef eitthvað
kemur upp á gagnvart öðrum
gestum.
En ég er búinn að vera hérna í 27
ár og það hefur aldrei neitt komið
fyrir og allt gengið vel.
7-9-13 bank bank bank.... ;)
Með bestu kveðju / Best regards,
Þórir Stefánsson /Thorir
Stefansson, Hótel Framtíð
Djúpavogi“
Á Selfossi eru hundar
mjög velkomnir…

„Góðan daginn
Hundar /gæludýr eru velkomin til
okkar :)
Við þurfum að vita af því við
bókun því við bókum í ákveðið
herbergi ef fólk er með gæludýr.
Ætlast er til að gæludýr fari ekki
upp í rúmin.
Bestu kveðjur Elísabet gesthús
Selfossi.“

vissir þú?

Bókaumfjöllun

Úr grundvallarreglum fyrir félagsmenn:

Dog First Aid: A Field Guide to Emergency
Care for the Outdoor Dog

Félagsmanni í Hundaræktarfélagi Íslands ber að
afhenda ekki hvolpa fyrir 8 vikna aldur.
Úr grundvallarreglum fyrir félagsmenn:

Félagsmanni í Hundaræktarfélagi Íslands ber að
afhenda ættbók með hundi eða staðfestingu á að
búið sé að senda inn beiðni um ættbókarskráningu.
Skal ættbókin þá afhendast kaupanda um leið og
hún kemur frá HRFÍ. Ræktandi getur ekki krafist
fullrar greiðslu fyrir hund, fyrr en við afhendingu
ættbókarskírteinis (staðfestingar), heilsufars- og
bólusetningarvottorðs frá dýralækni.
Úr grundvallarreglum fyrir félagsmenn:

Félagsmanni í Hundaræktarfélagi Íslands ber að nota
kaupsamning/afsal frá HRFÍ við sölu/afsal hunds.
Úr sýningareglum:

Óheimilt er að vera með aðra hunda á sýningarsvæði
en þá sem skráðir eru á sýningu, í hundafimi,
hlýðnikeppni og/eða önnur sýningaratriði. Stranglega
bannað er að koma með hvolpa yngri en 4 mánaða
inn á sýningarsvæði HRFÍ nema um ræði sérstakan
hvolpaviðburð á vegum félagsins, en þá er miðað við
3gja mánaða aldur og að hvolpurinn sé fullbólusettur.

Dog First Aid kom fyrst út 1994. Hún er undir 100
bls. og nógu lítil til að passa í sjúkrakassann sem er
alltaf nauðsynlegt að hafa með þegar stunduð er
útivist með hundana. Í bókinni eru sýndar leiðir til að
mýla hunda og binda um sár. Sumt í bókinni nýtist
takmarkað á Íslandi eins og hvernig skuli takast á
við skunkalykt og broddgelti en annars er þar ansi
margt mjög nytsamlegt. Fljótlegt er að leita í bókinni
og er henni skipt upp í kafla sem tækla mismunandi
meiðsli og veikindi, hvernig á að setja upp sjúkrakassa,
skammtastærðir lyfja og hvernig er hægt að koma í veg
fyrir meiðsli og veikindi. Meðal kaflaheita má nefna
ofnæmisviðbrögð, blæðingar, brotin og brákuð bein,
ofkæling, skotsár, bruni og helti.
Verð: 1.691 kr á Amazon.co.uk

Book of the Bitch: A Complete Guide to
Understanding and Caring for Bitches

Úr sýningareglum:

Í birtri dagskrá sýningar kemur fram hvenær
dómhringir hefjast, hvaða hundakyn eru dæmd
í dómhring og hver dæmir þau. Sýnandi verður
sjálfur að gæta þess að mæta tímanlega og við
réttan dómhring með hund áður en dómar hefjast.
Hringstjóri metur hvort hundur komi of seint til
dómhrings. Í slíkum tilvikum getur dómari ákveðið
að gefa hundinum umsögn og einkunn eftir að
hundakynið hefur lokið keppni. Hundurinn getur þó
ekki tekið þátt í úrslitum.

Book of the Bitch var fyrst gefin út árið 1997. Hún er
frábær fyrir bæði byrjendur jafnt sem lengra komna
í ræktun og fyrir alla tíkareigendur. Farið er yfir frá
A-Ö allt sem tengist lóðaríi, pörun, meðgöngu, goti og
fyrstu vikum hvolpanna. Einnig er farið yfir algengustu
vandamálin sem geta komið upp, hvað eru eðlileg
frávik og hvenær þarf að leita til dýralæknis. Bókin er
handhæg til uppflettingar þegar einhverjar spurningar
vakna en best er að vera búin að lesa hana yfir í
rólegheitum áður en að goti kemur.
Verð: 977 kr á Amazon.co.uk

Næstu augnskoðanir
16.-17. september 2017
Reykjavík - Víðidal, í tengslum við septembersýningu HRFÍ
Síðasti skráningadagur 1. september eða fyrr ef allir tímar klárast
Dýralæknir: Susanne Mølgaard Kaarsholm
9.-11. nóvember 2017
Reykjavík - Skrifstofu HRFÍ, Síðumúla 15
Síðasti skráningadagur 27. október eða fyrr ef allir tímar klárast
Dýralæknir: Jens Kai Knudsen
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Crufts
Crufts hundasýningin fer fram í Birmingham í Bretlandi í byrjun marsmánaðar á hverju ári og stendur frá
fimmtudegi til sunnudags. Í ár tóku rúmlega 24.000 hundar þátt og voru skráðir til leiks 4 hundar í eigu aðila
búsettra á Íslandi. Nokkrir í viðbót voru svo ræktaðir á Íslandi en búsettir erlendis.
Höfundur: Klara Símonardóttir

Sá sem komst lengst af íslenskt ræktuðum hundum innan sinnar
tegundar var Shih Tzu rakkinn Artelino Moomins Adventure
„Dennis“ ræktaður af Önju Björgu Kristinsdóttur, en hann
náði þeim frábæra árangri að vinna meistarastigið og endaði
sem besti rakki tegundar. Gífurlega mikið var af íslenskum
áhorfendum á sýningunni en hún er fastur liður hjá mörgum
hundaeigendum enda ekki bara hægt að horfa á sýninguna
heldur er úrval sölubása með hundatengdar (og óhundatengdar)
vörur hreint ótrúlegt. Á föstudeginum bættist nýr viðburður við
úrslitadagskránna þar sem Eukanuba World Challenge fór fram
en þar keppa hundar tilnefndir af sínu hundaræktarfélagi og
aðrir sem hafa áunnið sér keppnisrétt með því að sigra stærstu
sýningar í heimi. Sigurvegari þeirrar keppni var maltese hundurinn
Cinecitta Ian Somerhadler en hann var fulltrúi Ítalíu í keppninni.
Ísland hefur sent fulltrúa í forkeppni sem haldin er árlega en
2015 komst íslenskur Papillon upp úr forkeppninni og alla leið í
aðal keppnina sem var haldin í Amsterdam. Það var Hálsakots
Someone is on Fire „Dolli“, eigandi hans og ræktandi er Ásta
María Guðbergsdóttir.
Eins og innan FCI landa fara hundar sem vinna sína tegund á
sýningu innan breska hundaræktarfélagsins áfram í keppni í
sínum tegundarhópi. Tegundahóparnir hafa aðra uppröðun
en við erum vön innan FCI en sigurvegari Crufts í ár kom úr
Gundog tegundahópnum en sá hópur inniheldur tegundir úr
tegundahópum 7 og 8 úr FCI skiptingunni. Það var ameríski cocker
spaniel rakkinn Afterglow Miami Ink sem sigraði tegundahópinn
sinn og varð besti hundur sýningar Crufts 2017. Í öðru sæti varð
miniature poodle rakkinn Minarets Best Kept Secret.
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Korn- og hveitilausar uppskriftir
Inniheldur ekkert hveitiglútein
Náttúruleg fóðurvirkni
Án ónauðsynlegra aukaefna
Hágæða prótein
Allt að 84% dýraprótein

FRÍ HEIMKEYRSLA
Markafl ehf. | w w w.robur.is | Sími 567 7200
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Kynning á deild:

retriverdeild HRFÍ
Retrieverdeildin var stofnuð árið 1980. Fyrstu árin var hún safndeild veiðihunda í tegundarhópum 7 og
8. Í dag er deildin sameiginleg deild fyrir alla retriever hunda og eru 4 tegundir retrieverhunda með
ættbók frá HRFÍ: Labrador retriever, Golden retriever, Flat-coated retriever og Nova Scotia Duck
Tolling retriever.
Frá stofnun hefur deildin staðið vörð um ræktun og heilbrigði tegundarinnar. Innflutningur á
ræktunardýrum hefur verið talsverður alveg frá upphafi.
Deildin hefur lagt sitt af mörkum við sýningar og tók þátt í þróun vinnuprófa þegar það starf hófst hér á
landi. Það hefur verið gott samstarf við nágrannalönd með fræðslu og dómara alla tíð.
Starfið hefur vaxið jafnt og þétt. Deildin fékk kennitölu árið 2010 og tók við rekstri á deildarsýningum,
veiði og vinnuprófum árið 2013, er með eigin fjárhag og greiðir skrifstofu HRFÍ fyrir veitta þjónustu
samkvæmt verðskrá.

Margir koma að starfinu í deildinni.
Samhugur og góður andi fyrir starfi
deildarinnar og tíma með hundunum
hefur verið í fyrirrúmi. Auk stjórnar
deildarinnar hverju sinni eru nokkrar
nefndir sem koma að skipulagi og
ýmsum framkvæmdum. Sýningarnefnd,
veiðinefnd, básanefnd, göngu- og
skemmtinefnd og vefsíðunefnd hafa
allar sín hlutverk í starfinu og umgjörð
deildarinnar.
Af þeim viðburðum sem deildin og HRFÍ
standa að eru sýningar langmest sóttar af
virkum félagsmönnum. Deildarsýningar
hafa nánast verið haldnar ár hvert síðustu
10 ár með fáum undantekningum.
Þar hefur deildin fengið sérfræðinga í
retriever hundum til að dæma og aðsókn
hefur verið jöfn og góð, í kringum 6080 hundar. Deildarsýning skipar stóran
sess í deildarviðburðarhelgi deildarinnar.
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Sýningar HRFÍ hafa alltaf verið vel sóttar
af meðlimum retriever deildar og gjarnan
um 12% af þátttakendum eða um 60-70
hundar á sýningu. Ræktendur hafa lagt
metnað í að flytja inn hunda sem styðja
við tegundina og mikil gróska hefur verið
í starfinu. Göngu- og skemmtinefnd
ásamt sýningarnefnd hafa staðið að
sýningarþjálfunum sem hefur stutt vel
við nýliða og einnig virkað mjög vel til að
þjappa deilarmeðlimum saman um það
skemmtilega verkefni sem er að vinna
með hundinum sínum.
Mikið umfang hefur verið í kringum
veiðipróf fyrir retriever hunda og hafa
þau verið skipulögð af deildinni síðan
1995. Retriever hundar eru eðlilega
mikið notaðir sem sækjar á veiðum eins
og þeir eru ræktaðir til. Veiðipróf hafa
því mikið gildi til að gefa eigendum kost
á að þróa þjálfun og hæfni hunda sinna
og fá það metið. Prófunum hefur fjölgað
talsvert á liðnum árum þó að alltaf sé
einhver sveifla í áhuga eins og gengur.
Alveg frá upphafi hefur deildin staðið að
því að fá erlenda dómara til að dæma
og hefur skapast náið samband á milli
norðurlandanna. Íslenskir dómarar hafa
einnig verið fengnir til að dæma veiðipróf
á norðurlöndunum. Undanfarin ár hafa

verið haldin 10 – 14 próf á ári og hafa
erlendir dómarar dæmt 4 af þeim á móti
íslenskum dómurum. Frekari útvíkkun á
starfinu hefur verið undirbúin. Árið 2016
var fyrst haldin „Meistarakeppni“ í október
með uppskeruhátíð, þá er ekki eiginlegt
veiðipróf heldur er sett upp keppni með
svipuðu sniði og þekkist erlendis. Þetta
gafst mjög vel og er á áætlun veiðnefndar
aftur í ár. Í fyrra voru „Working test“
reglur (vinnuprófs) þýddar úr dönsku og
staðfærðar að íslenskum aðstæðum. Þetta
eru próf sem eru frábrugðin venjulegum
b-prófum sem deildin hefur staðið að og
helsti munur er að í stað bráðar (fugla)
eru notuð „dummy“ og er það von okkar
að með þessu höfðum við til stærri hóps
og það verði því fleiri sem hafa gagn og
gaman að þessari vinnu með hundunum.
Ræktendur hafa einnig staðið vel að
viðhaldi á vinnueiginleika retriever og flutt
inn ræktunardýr með það sérstaklega í
huga.
Á síðasta ári bætti deildin hlýðniprófum
við sína starfsemi og hélt 3 próf á
síðasta ári. Þau voru vel sótt. Prófin eru
opin öllum hundum innan HRFÍ og var
ánægjulegt að sjá hve retrieverfólk sótti
þau vel. Það eru nú þegar skipulögð 4
hlýðnipróf í ár.
Göngu- og skemmtinefnd hefur staðið
að skemmtilegum viðburðum síðustu
ár eins og páskeggjaleit, hvolpahittingi,
bingókvöldum og gönguferðum. Viðburðir
eins og þessir eru háðir aðsókn og áhuga
og aðlagast að því hverju sinni.
Básanefnd stendur að því að setja upp
bása í Garðheimum þar sem deildin hefur
alltaf státað af fínum kynningarbás og
góðri aðsókn. Einnig ef í boði er að setja
upp bása við sýningar HRFÍ þá hefur ekki
staðið á retriever deildinni.
Deildin heldur úti öflugri heimasíðu sem
hefur verið í loftinu síðan 1997. Við erum

afar stolt af öflugum gagnagrunni sem
er uppfærður reglulega og endurspeglar
gagnagrunn HRFÍ og að auki er þar skráður
vinnuárangur á vegum deildarinnar. Olgeir
Gestsson setti síðuna í loftið og hefur
staðið við stjórnvölinn frá upphafi og fær
miklar þakkir fyrir sitt óeigingjarna og
góða starf.
Á heimasíðunni www.retriever.is má meðal
annars finna kröfur ræktunarstjórnar
til ræktunar, allar reglur frá HRFÍ og
deildinni er varða retriever hunda.
Eins er þar hægt að fletta upp öllum
ættbókarfærðum retrieverhundum og
skoða ættbók, árangur og heilsufar.
Það er öflug uppflettisíða með tölfræði,
allar upplýsingar fyrir ræktendur og
gotauglýsingar. Þar má meðal annars finna
upplýsingar um retriever tegundir og
tengiliði fyrir hverja tegund. Eins stendur
deildin að facebook síðu
„Retrieverdeild HRFÍ“ .
Deildarviðburður er hápunktur starfsins
og er miðsumars á hverju ári. Þá er efnt
til veiðiprófa á föstudegi og sunnudegi og
deildarsýningar á laugardegi. Venjulega
er erlendur veiðiprófsdómari sem dæmir
veiðiprófin og svo sýningardómari sem
er sérfræðingur í retriever sem dæmir
sýninguna. Undanfarin ár hefur deildin
staðið að sameiginlegum kvöldverði á
laugardeginum og hefur það verið vel sótt.
Deildarviðburður er haldinn þar sem er
gott tjaldsvæði og stór hluti þátttakenda
gistir meðan á viðburðinum stendur. Þetta
hefur verið mikilvægur þáttur í að þjappa
retrieverfólki saman óháð því hvar áhugi
þeirra liggur í að vinna með hundunum.

Ræktendur eru starfi deildarinnar
mikilvægir, finna má góðar og gagnlegar
upplýsingar á heimasíðu deildarinnar
um ræktun. Eins er áðurnefndur
gagnagrunnur mikilvægur við val á
heppilegri pörun. Deildin lét prenta
endurútgáfu af hvolpabæklingi „Til
hamingju með hvolpinn“ fyrir nýja
hvolpaeigendur árið 2015. Dýrheimar
innflutningsaðilar af Royal Canin styrktu
útgáfuna og er bæklingur í boði fyrir
ræktendur endurgjaldslaust til að láta
fylgja með hvolpum. Áhugi ræktenda á
starfinu hefur mikil áhrif á hvernig gengur
að fá nýliða til starfsins.
Kæri hundaáhugamaður nú er málið að
fá sér retrieverhund og skella sér í starfið
með kátu, samvinnuþýðu og skemmtilegu
retrieverfólki!
Fyrir hönd stjórnar Retrieverdeildar HRFÍ
Heiðar Sveinsson, formaður
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Uppskeruhátíð
HRFÍ
Höfundur: Klara Símonardóttir
Myndir: Sigurgeir Þráinn Jónsson

Síðustu ár hefur HRFÍ staðið fyrir uppskeruhátíð í
upphafi árs þar sem stigahæstu ræktendur félagsins
eru heiðraðir. Í febrúar sl. fór fram heiðrun fyrir
sýningaárið 2016 og hófst kvöldið á frábærum
kvöldverði og heiðrun stigahæstu ræktenda.
Daníel Örn Hinriksson var veislustjóri og Anna Þóra
Björnsdóttir var með uppistand en síðan fór fram
happdrætti með veglegum vinningum og má segja
að félagsmenn séu afskaplega heppnir með viljuga
styrktaraðila enda allt frá feldvörum fyrir hundana
yfir í vatnskodda og hótelgistingu ásamt kvöldverði í
verðlaun.
Þegar taldir eru stigahæstu ræktendur félagsins
eru talin þau meistaraefni (CK) sem hundar
úr viðkomandi ræktun fá á sýningum HRFÍ
(deildarsýningar teljast ekki með), einnig eru
gefin stig þegar ræktandi fær heiðursverðlaun á
ræktunarhóp sinn og enn fleiri nái ræktunarhópur í
sæti í Besti Ræktunarhópur Sýningar.
Árið 2016 urðu mæðgurnar Arna Rúnarsdóttir
og Rúna Helgadóttir stigahæstar. Þær eiga
ræktunarnafnið Gjósku og rækta Schäfer
snögghærða og síðhærða.
Annar stigahæsti ræktandi ársins 2016 ræktar einnig
Shcäfer en það var Sirrý Halla Stefánsdóttir sem
ræktar undir ræktunarnafninu Kolgrímu.
Í þriðja sæti yfir stigahæstu ræktendur félagins varð
María Björg Tamimi með Svartwalds ræktun en hún
ræktar Dvergschnauzer.
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Forsíðumyndasamkeppni Sáms
Ákveðið var að efna til myndasamkeppni um forsíðumynd Sáms. Þemað var vor/sumar og mátti senda inn
myndir af hundum þar sem a.m.k. einn hundanna var úr tegundahópum 3, 4/6 eða 5.
Ágæt þátttaka var í keppninni og viljum við þakka öllum þeim sem sendu inn myndir og einnig viljum við
þakka Gæludýr.is fyrir að gefa veglega vinninga fyrir efstu 3 sætin. Valið var ekki auðvelt en ritnefnd Sáms
gegndi því erfiða hlutverki að velja á milli myndanna.
Hér má sjá nokkrar af þeim myndum sem voru sendar inn en valin var ein frá hverjum innsendanda til
birtingar hér.
Næsta tölublað Sáms kemur út í desember og verður þá önnur myndasamkeppni, þá er þemað „haust/
vetur“ og er keppnin fyrir tegundahópa 7 og 5.
Myndir má senda á samur@hrfi.is

Hvergilands Awesome Leia og Sifurbergs Gríma.
Ljósmyndina tók Birta Skúladóttir
sem jafnframt er eigandi þeirra.

1. sæti

Dranga Kappi Keisari.
Ljósmyndari er Sóley Ragna Ragnarsdóttir.
Eigendur: Ragna Ragnarsdóttir & Guðný María Hauksdóttir

2. sæti

ISShCh RW-14-15-16 Kingsens Finest Kastor.
Ljósmyndari og eigandi hans er Elín Þorsteinsdóttir.

3. sæti
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það bil 15 árum síðan. Fyrsta aussie gotið
mitt fæddist fyrir 10 árum og fyrir þann
tíma fóstraði ég yfir 20 hunda sem gaf
mér tilfinningu fyrir því hvað ég vildi ekki
í ræktun. Ég myndi segja að þetta væri
tegundin sem ég hafði alltaf verið að leita
að, það tók mig bara smá tíma að finna
hana. Ég naut sleðahundanna minna en
nýt þess mikið betur að búa með aussie
þar sem þeir eiga svo vel við minn lífsstíl.
Þar sem mín helsta ástríða er hegðun
hefur hún verið aðalatriðið þegar kemur
að áhuga mínum á dýrum alveg síðan ég
var bara barn. Mig hefur alltaf langað að
skilja hvernig dýrin hugsa, hvernig er best
“Wink” ASCA Ch, AKC RBIS GCHS
X´Sells Kiss-N-Tell er fallegur rakki
að lesa líkamstjáningu þeirra og félagsleg
með frábæra skapgerð. Gaman að
búa með honum, elskar að leika sér,
samskipti og að nýta þessa þekkingu til
hver sem er getur sýnt hann. Ólíkur
mörgum öðrum hundum sem þola
að vinna betur með þeim. Snemma fór
bara einn sýnanda, virkilega góður
með fólki á öllum aldri.
ég að einbeita mér að þroska hvolpa,
skoða hvernig við gætum mótað þá til að
Erlendi ræktandinn
verða þeir allra bestu hundar sem þeir
gætu orðið. Ég skoðaði einnig hvernig við
gætum nýtt það sem við komum auga á
varðandi hegðun þeirra til að spá fyrir um
skapgerð þeirra á fullorðinsárum. Þetta
Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir og Klara Símonardóttir
var 20 árum áður en ég eignaðist mitt
Jill Porter hefur umgengist hunda síðan hún var barn og alltaf haft mikinn
fyrsta got sjálf. Ég skoðaði tugi gota hjá
áhuga á því að skilja dýr og atferli þeirra. Hún hefur ræktað siberian husky hundum og úlfum frá fæðingu í gegnum
en er í dag þekktust fyrir ræktun sína á australian shepherd eða áströlskum allt þeirra líf. Ég íhugaði líka mikið hversu
fjárhundi. Jill vann í fleiri ár í úlfagarði þar sem hún lærði mikið um atferli
mikið væri meðfætt og hversu mikið væri
úlfa og hefur nýtt sér þá þekkingu mikið í ræktun. Hún hefur skrifað fjölda
lært og mínar kannanir á öllum þessum
greina innan síns áhugasviðs og gaf út bók um atferli úlfa ásamt öðrum.
gotum bæði hunda og úlfa öll þessi ár
hafa leitt mig að þeirri niðurstöðu að
Einnig hefur hún ferðast víða og haldið námskeið og fyrirlestra. Hún vill
það sé náttúran sem ráði – að það séu
gefa af sér og miðla þekkingu sinni til annarra sem áhuga hafa og bera
frekar genin sem hundurinn er fæddur
hag dýranna fyrir brjósti.
með sem stýri frekar en hvernig við ölum
Við fengum að leggja nokkrar spurningar fyrir hana um ræktunarstarfið.
þá upp. Hvernig við ölum þá upp getur
Ég byrjaði með sleðahunda tegundir, það
breytt hegðun en við getum ekki bætt
var sá hópur sem ég hafði helst óskað
því við sem er ekki til staðar í grunninn
mér að eiga þegar ég var að alast upp.
eða fjarlægt algjörlega það sem er til
Ég átti siberian husky, alaskan malamute,
staðar. Ef þetta snerist bara um hvernig
grænlenska sleðahunda og alaska husky.
við ölum hundana upp þyrftum við ekki
Ég ól upp og þjálfaði mitt eigið lið og
tegundir, þá gætum við bara tekið hvaða
skemmti mér gríðarlega vel með þeim.
hund sem er og alið hann upp til að verða
Þarna hafði ég einnig mikinn áhuga á
besti fuglahundurinn, sleðahundurinn,
úlfum, sérstaklega frá atferlissjónarmiði.
fjárhundurinn o.s.frv. Við vitum öll að
Fyrir utan að njóta lífsins og samverunnar
þetta virkar ekki þannig.
Hver er bakgrunnur þinn og
með hundunum mínum er atferli mín
hversu lengi hefur þú verið í
mest ástríða. Ég bjó og vann með úlfum í
Hvernig nærðu að sameina
ræktun?
úlfagarðinum í Battle Ground, Indiana í 10
ræktun við þitt daglega líf?
Ef við teljum ekki með hundana sem ég
ár, ásamt því að vera þar í nokkur ár bæði
Að búa með hundunum mínum er stór
ólst upp með myndi ég segja að ég hafi
fyrir og eftir þann tíma. Að búa og vinna
hluti af mínu lífi og ræktun er hluti þess
fyrst farið í hundana um tvítugt fyrir
með úlfum veitti mér ómetanlega innsýn
líka. Ég hef fórnað tíma með fjölskyldunni
rúmum 30 árum síðan. Þá fyrst gat ég
í hegðun og atferli sem ég nýti enn þann
– að heimsækja fjölskylduna sem býr
farið að velja mína eigin hunda með mín
dag í dag að mörgu leyti.
langt í burtu – vegna þess að ég var með
eigin markmið í huga. Í byrjun var stefnan
hvolpa. Ég skil hvolpana mína ekki eftir
Ég ræktaði nokkur got í siberian husky en
ekki sett á ræktun, bara að njóta þess að
eina heima í rauninni allan tímann sem
það var það eina sem ég gerði í ræktun
eiga mína hunda og stunda með þeim
þar til ég fór í australian shepherd fyrir um þeir eru hjá mér. Þegar þeir eru nýfæddir
ýmsa vinnu, bæði formlega og óformlega.

Jill Porter – Faithwalk
australian shepherd, USA.
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er ég að passa upp á að það sé ekki
lagst ofan á neinn þeirra, seinna er ég
svo á fullu að umhverfisþjálfa svo það
verður takmarkaður tími eftir fyrir annað.
Hvolparnir eru í forgangi hjá mér og taka
því gríðarlega mikið af mínum tíma á
meðan þeir búa hjá mér. Og það er síður
en svo eitthvað sem ég sé eftir tímanum í!
Verandi í sjálfstæðum rekstri get ég leyft
mér þann munað að geta stýrt tímanum
mínum sjálf og sett aðra hluti til hliðar
þegar ég er með hvolpa og ég er mjög
þakklát fyrir það.
Hvaða hundur myndir þú segja
að væri sá mikilvægasti í þinni
tegund?
Það er mjög erfitt að segja til um það,
sýningafólkið myndi eflaust benda
á einhvern þeirra hunda sem vinna
mikið á sýningum eða gefa hunda sem
vinna mikið, hunda sem hafa mikil
áhrif á topp hundana í dag í byggingu.
Vinnuhundafólkið myndi benda á
áhrifamestu vinnuhundana. Ég hef
gert mitt besta til að tileinka mér bæði
viðhorfin og nýtt mér hunda úr mörgum
blóðlínum og frá mismunandi ræktendum
til þess að ná því fram sem ég var að leita
að. Það eru hundar af sýningalínum og
vinnuhundalínum sem ég hef lengi dáðst
að. Þegar ég byrjaði fyrst í tegundinni var
ég svo lánsöm að hafa ráðgjafa úr bæði
ræktun sýningalína og vinnulína. Ráðgjafi
minn úr sleðahundunum fyrir mörgum
árum kenndi mér að forðast að detta í það
að nota bara vinsælustu rakkana svo ég
hef aldrei verið ein af þeim sem stekkur
til og vill nota hunda sem vinna mikið

eða línur sem eru mjög mikið notaðar.
Ég er meiri aðdáandi þess að halda
fjölbreytileika á sama tíma og ég reyni að
beina ræktuninni minni í þá átt sem ég tel
besta fyrir mig.
Hvaða hundar myndir þú segja
að væru þeir mikilvægustu í
þinni ræktun?
Þar sem mín ræktun telst frekar ung
samanborið við margar aðrar og þar
sem ég er enn að vinna í því að ná inn
ákveðnum línum sem ég vil fá get ég ekki
sagt að það sé neinn einn hundur. Ég
byrjaði með tvær tíkarlínur en eftir að ég
varð fyrir vonbrigðum með skapgerðina
sem ég fékk reglulega undan annari þeirra
hætti ég með þá línu frekar snemma þrátt
fyrir að ég væri að fá bæði góða byggingu
og hreyfingar. Ég var ánægðari með
skapgerðina í hinni línunni en eftir fáeinar
kynslóðir paraði ég við rangan rakka sem
færði mig aðeins aftur á bak í byggingu.
Ég missti svo einnig tík sem ég hélt eftir í
sameign í slysi sem lokaði fyrir mér öllum
leiðum að grunninum sem innihéldu ekki
þennan ranga rakka (mamma hennar og
eldri systir höfðu nýlega verið teknar úr
sambandi). Ég hef síðan reynt að vinna
þetta upp og fengið inn nokkra nýja
hunda. Í dag er hundurinn okkar „Wink“
ASCA CH, AKC RBIS, GCHS X’Sells Kiss-NTell sá sem mun verða grunnurinn að nýju
stefnunni okkar, sem og ein dóttir hans
og önnur tík sem ég keypti. Wink stendur
sig vel á sérsýningum og í þeim fáu gotum
sem hann hefur átt hefur hann skilað
af sér sigursælum hvolpum og einum
sem verður búinn að klára sinn fyrsta
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Karin og hvolpanir hennar.
Það er mjög sjaldgæft að
úlfar leyfi mannfólki að
vera viðstöddum got.

titil þegar þetta birtist. Elstu hvolparnir
undan honum eru bara rétt rúmlega
ársgamlir. Nú er komið að stefnubreytingu
í minni ræktun, ég er að færa mig aðeins
úr blöndu af sýninga og vinnulínum
yfir í meiri sýningalínur og Wink verður
grunnurinn þar.
Þú hefur náð góðum árangri í
þinni ræktun, hvaða augnablik
standa helst upp úr?
Þar sem áherslan hjá mér hefur ekki
verið að rækta fyrir sýningar heldur að
rækta hunda með heilbrigt geðslag,
stöðuga skapgerð og heilsuhrausta gæti
ég skilgreint árangur öðruvísi en margir
af ræktendum sem horfa helst í árangur á
sýningum. Tegundin mín er svolítið skipt
í sýningarlínur og svo vinnulínur, með
nokkra ræktendur sem rækta á miðjunni
og það var ég í upphafi. Ég varð að byrja
aftur vegna þeirra atriði sem ég nefndi
hér að ofan og er bara rétt núna að ná að
komast aftur á þann stað sem ég vil vera
á. Það sem ég er stoltust af er að hafa
ræktað hunda sem geta farið inn á heimili
og gert það sem eigendurnir krefjast af
þeim og eru hundar sem gott er að búa
með vegna stöðugrar skapgerðar og getu
þeirra til að gera svo marga ólíka hluti.
Titlar eru frábærir, ég hef ræktað hunda
með titla á öllum sviðum, ekki marga en
ég hef líka aldrei verið stór ræktandi. Ég
vil hunda sem hafa skapgerð sem hentar
vel inn á heimili og hafa hæfileika og
drifkraft til að gera það sem eigendurnir
biðja þá um og eru í raun þannig að gott
er að búa með þeim. Hundar úr minni
ræktun hafa verið í víðavangsleit, fengið
titla í hundafimi, hundarally og hlýðni,
sýningum, eru hjálparhundar og jafnvel
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fáeinir þjónustuhundar. Það sem gerir
mig svo stolta er ekki að rækta hund sem
verður besti hundur sýningar heldur að
rækta hund sem er eiganda sínum til
gagns og gleði, sem er hraustur á líkama
og sál og stöðugur í skapi. Það að geta
treyst á að fá svona hunda í hverri kynslóð
er það sem ég kalla virkilegan árangur.
Ég veit að þetta gæti verið svolítið skrítið
að tala svona þar sem svo margir leggja
mikla áherslu á sýningarnar og að vinna
stórar sýningar en ég hef alltaf haft aðeins
aðra sýn á hlutina og met ekki mikils falleg
andlit með vel tímasettar hreyfingar ef
önnur og stærri atriði eru ekki til staðar.
Hvað er að þínu mati það
mikilvægasta sem nýr ræktandi
ætti að hafa í huga bæði
almennt og eins í þinni tegund
sérstaklega?
Ég held að það mikilvægasta sé að taka sér
tíma, fá góðan ráðgjafa eða það sem enn

betra er, fleiri en einn. Ef þú hefur fleiri
en einn reyndan ráðgjafa getur þú skoðað
hlutina frá mismunandi sjónarhornum.
Fyrir mér er góður ráðgjafi sá sem kennir
nemendum sínum að fara út og ná árangri
á sinn eigin hátt og ekki bara að vera
afleggjari af ráðgjafanum sjálfum eða alltaf
undir hans stjórn. Ég man svolítið sem
kennarinn minn í öðrum bekk sagði okkur
fyrsta skóladaginn: „Ég er ekki hérna til
að kenna ykkur svörin heldur til þess að
kenna ykkur að leita þeirra sjálf“. Jafnvel
þó ég hafi aðeins verið lítil stúlka þarna
sat þetta alltaf í mér. Ég læri best með því
að skoða mismunandi upplýsingagjafa,
með því bæði að skoða og lesa og eins
með því að prófa mig áfram. Eftir að góður
ráðgjafi er fundinn mæli ég með því að
kynna sér blóðlínur og tegundagerðir
(týpur) og til að finna út hvað það er
nákvæmlega sem þú vilt ná fram. Fyrir
mér er skapgerð það allra mikilvægasta.
Tegundin inniheldur suma góða og
suma slæma og sama hversu sigursæll
hundur eða lína er, ef skapgerðin er ekki
til staðar hef ég ekki áhuga. Sumt fólk
blindast af stórsigrum og eltir þá á kostnað
heilsufars eða skapgerðar hundsins og
það er eitthvað sem nýliðar ættu að
forðast. Auðvitað er heilsufar mikilvægt
líka og ég hef alltaf reynt að fylgjast með
nýjustu uppgötvunum á því sviði ásamt
því að nýta mér framfarir í DNA prófum
og að sjálfsögðu mjaðma-, olnboga- og
augnskoðanir.
Eftir að góður ráðgjafi er fundinn og
þú ert búin/n að hugsa aðeins um
heildarmyndina og hefur valið þér
grunninn þarftu samt að muna að verða
ekki blind/ur á eigin ræktun. Allir hundar
hafa galla, það þarf að vera hægt að horfa

framhjá tilfinningunum og að horfa á þá
gagnrýnum augum en að kunna samt
alltaf að meta þá sem hunda því í enda
dagsins elska þeir okkur skilyrðislaust.
Haltu jafnvægi milli þess að setja á þig
ræktendahattinn og meta kosti og galla
og þess að vera með eigandahattinn sem
kallar á að þú elskir hundana þína og njótir
þess að búa með þeim.
Hvernig velur þú hvolp til að
halda eftir, að hverju leitar
þú og á hvaða aldri fer valið
fram?
Ég byrja að fylgjast með hvolpunum
mínum um leið og þeir fæðast. Ég horfi
á þá vaxa og dafna og hef augastað á
sumum frá upphafi. Ég ákveð mig kannski
ekki endanlega hverjum skal halda fyrr
en vel eftir 8 vikna, held jafnvel tveimur
til að velja á milli síðar. Á milli 6 og 8
vikna fer ég að komast nær ákvörðun,
8 vikna byggingarmatið staðfestir svo
ákvörðunina.
Þar sem skapgerðin er mér mikilvægust er
hún það fyrsta sem ég horfi í. Og já þú last
rétt, mig langar að fá nógu góða hunda
til að sýna en mér finnst mikilvægast að
ég njóti þess að búa með þeim og að þeir
séu með heilbrigða og jafna skapgerð sem
þeir geta þá gefið áfram í afkvæmi sín. Ég
myndi frekar vilja gott skap meðan ég vinn
í því að bæta galla í byggingu frekar en
að eiga hund sem er nánast fullkomlega
byggður en með lélegt skap. Ég vil aldrei
þurfa að búa með svoleiðis hundi og það
er erfitt að bæta slæma skapgerð.
Ég horfi á hvolpana á hreyfingu um leið og
þeir eru komnir á fætur og fylgist með því
hvernig þeir standa þegar þeir stöðvast,
hvernig þeir stilla fótunum. Ég gef þeim
nægan tíma til að hlaupa um og leika
sér frjálsir í grasinu til þess að byggja þá
upp. Ég held það gefi réttari mynd af því
hvernig þeir eru byggðir frekar en hvolpar
sem eru ekki í formi miðað við aldur.
Ég fylgist líka með því hvernig þeir
bregðast við hinum ýmsu hlutum.
Skapgerðareiginleikarnir sem ég sækist

Leiksvæði hvolpanna
helst eftir eru vinnuvilji, seigla, gáfur og
drifkraftur með „kveikja/slökkva“ takka. Ég
vil „stýri“ líka, drifkraft í því að vilja vinna
fyrir mig, ekki einn og hund sem hefur
sjálfsstjórn. Ég er óhrædd við að velja ekki
frá hundum sem sýna of mikil viðbrögð,
eru kvíðnir, vinna ekki hratt úr, eru of
sjálfstæðir, eru of mjúkir eða fara mikið í
árásargirni. Ég reyni ennþá að bæta hverja
kynslóð í byggingu en aldrei á kostnað
skapgerðar.
Hvernig fóður ertu að nota
fyrir hundana þína og hvers
vegna?
Ég notast mest við hráfæði og nota líka
svolítið af hágæða þurrfóðri og fáein
bætiefni. Hráfæðið er mjög nálægt því
sem væri eðlilegt fæði í hinu villta, þau fá
allt dýrið af dýrum af yfir 12 tegundum.
Ég er svo heppin að vera vel tengd svo
ég fæ kjúkling, kalkún, önd, gæs, emúa,
naut, geit, lamb, dádýr, alpakkadýr,
lamadýr, vísund, fisk, kanínu og fleiri til.
Í flestum tilfellum hakk úr heilu dýri sem
er svo mikilvægt að fá. Ég gef einnig mikið
af grænni vömb (nauta, lamba, geita),
það er eins og ofurfæða fyrir hunda.
Í þurrfóðri nota ég með kornmeti, ég
vil forðast baunir og kartöflur sem það
kornlausa inniheldur yfirleitt. Ég skipti á
milli 4-5 tegunda og undirtegunda. Ég trúi
því staðfastlega að fjölbreytni sé mjög
mikilvæg og að vegna hennar fái ég ekki
hunda með ofnæmi eða fóðurviðkvæmni.
Af bætiefnum nota ég góðgerla annan
hvern dag upp í hvern dag. Um það bil
fimm sinnum í viku nota ég 1000mg af
fiski eða laxaolíu (fyrir fólk), 1-2 skipti í
viku gef ég 400iu af náttúrulegu e-vítamíni
(fyrir fólk). Þetta hef ég gert í margar
kynslóðir í minni ræktun og gefist vel.

Setur þú þér markmið í ræktun
og/eða gerirðu áætlanir
langt fram í tímann?
Stærsta markmiðið mitt er fyrst og fremst
að njóta lífsins með hundunum. Þeir
eru lifandi verur sem höfðu ekkert um
það að segja hvort þeir fæddust eða hjá
hverjum þeir búa. Ég missi aldrei sjónar á
því að tryggja það að þeir eigi gott líf. Ég
skipulegg ræktunarstarfið kynslóð fram
í tímann þar sem ég þarf að sjá hvernig
núverandi kynslóð þroskast áður en ég get
metið hvað ég vil gera næst, hverju þarf
að vinna í og hvað mér finnst mikilvægt að
halda í. Á eftir þessu er stærsta markmiðið
að rækta hunda sem eru heilbrigðir á
líkama og sál sem geta verið eigendum
sínum gleðigjafar sem aftur þýðir að þeir
eigi gott líf. Ég mun alltaf miða að því að
leiðrétta galla í byggingu, tegundagerð
eða hreyfingu. Ég hef alltaf og mun alltaf
framkvæma ítarlegar heilsufarsskoðanir
(mjaðmir, olnbogar, augu og DNA próf)
og hef það í forgangi. Ég hef verið í
hundunum nógu lengi til að blindast
ekki af þeim sem vinna á neinum öðrum
vettvangi en „besti hundur heimilis!“.
Við þökkum Jill kærlega fyrir að veita
okkur innsýn inn í sitt líf með hundunum
og óskum henni velfarnaðar í framtíðinni.
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(ISCh Zkarabis Las Ketchup). Árið 2010
flutti ég inn rakkann ISCh Destiny Heights
Dean Martin (Tinna), líka frá Svíþjóð.
Þau got sem ég hef haft hafa verið með
það í huga að framlengja mínum hundum
– minni línu. Ég hef haldið tík eftir til
áframhaldandi ræktunar í nánast hverju
goti. Ég er nú komin með 6 kynslóðir
í kvenlegg. Ég er ekki með got bara til
að selja alla hvolpana, til þess er þetta
of mikil vinna og kostnaður. Ræktun er
ávanabindandi þróunarvinna og hugsjón
– það er alltaf svo gaman að sjá hvernig
tekist hefur til.

INTCh ISCh Rakarns Qutty Sark (Ríkó),  RI Bon Jovi (Kátur)
ISCh Aye Aye,s Lullaby (Ísabella) og ISCh Zkararbis Las Ketchup (Emma).

Ræktandinn:

Kristín Halla Sveinbjarnardóttir

-Royal Ice ræktun
Höfundur: Inga Björk Gunnarsdóttir

Kristín Halla Sveinbjarnardóttir ræktar papillon hunda undir
ræktunarnafninu Royal Ice. Hún eignaðist sinn fyrsta papillon hund
árið 1996 og hefur ræktað með góðum árangri sem og verið
mjög heppin með þá hunda sem hún hefur flutt til landsins.
Hundar í hennar eigu hafa þrisvar sinnum unnið besti
hundur sýningar, með sérsýningum, og tvisvar lent í
öðru sæti í úrslitum um besta hund sýningar.
Hún, eins og aðrir ræktendur, hefur lenti í ýmsu með got en eins
og hún segir þá þýðir ekkert að gefast upp. Það er enginn lúxus
að vera ræktandi en ræktun sé lífsstíll knúinn áfram af hugsjón.
Hvenær og hvernig vaknaði
áhugi þinn á hundum og
hundaræktun og af hverju
heillast þú af þinni tegund?
Áhugi minn á hundum hefur verið til
staðar frá því ég var smástelpa og það var
lengi suðað um að eignast hund. Þegar ég
var um 10 ára gömul kynntust við systur
konu sem átti írska setter tík sem hét
Heba og hún varð einskonar fósturhundur
hjá okkur árin á eftir. Hebu misstum við
fyrir bíl og var það mér mikið áfall þar
sem hún var mín besta vinkona. En fyrsti
hundurinn sem við fjölskyldan eignuðumst
var springer spaniel tíkin Veronika, hún var
alveg frábært eintak og áttum við hana í
14 ár.
Papillon kynnist ég svo í gegnum ræktanda
Veroniku og fjölskyldan tók papillon tíkina
Daisy í fóstur. Þá varð ekki aftur snúið og
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hef ég átt þessa glaðlyndu tegund síðan
1996. Papillon hundar eru fallegir, duglegir
og gáfaðir hundar sem vilja allt fyrir
eigandann gera. Það er auðvelt að hirða
feldinn og það þarf ekki að klippa þá. Það
er einnig skemmtilegt að kenna þeim því
þeir eru mjög námsfúsir.
Eftir að hafa kynnst Daisy hafði ég
fastmótaðar skoðanir hvernig hunda ég
vildi, útlit og þess háttar. Ég lagðist í mikla
rannsóknarvinnu og fyrsta hundinn minn
Ríkó (INTCh ISCh BIS1 Rackarns Qutty
Sark) flyt ég svo inn árið 2000 frá Svíþjóð.
Ári seinna kom Ísabella (ISCh Aye Aye´s
Lullaby). Fyrsta gotið mitt fæ ég árið 2003.
Eftir að hafa flutt inn par og fengið hvolpa
varð ég bara að halda áfram. Í framhaldi
fékk ég árið 2004 lánaðan rakka frá
Svíþjóð, ISCh Menine Escapade, og flutti
einnig inn sama ár tíkina Emmu

Hvernig varð ræktunarnafn
þitt til?
Royal Ice ræktunarnafnið fæ ég árið 2002.
Ég sótti fyrst um annað ræktunarnafn
sem reyndist vera í notkun svo þetta varð
niðurstaðan - Royal Papillons of Iceland.
Hverjir hafa haft mest áhrif
á þig og aðstoðað þig mest í
hundaræktuninni?
Ég hef myndað mjög góð sambönd við
reynslumikla ræktendur í Svíþjóð sem
hefur verið ómetanleg hjálp í. Það er
enginn einn sérstakur aðili sem hefur
haft áhrif á mig umfram annan en mín
fyrirmynd af því hvernig fallegur papillon á
að líta út er eins og papillon hundarnir litu
út á 9. áratugnum í Svíþjóð.
Á hvað leggur þú mesta
áherslu í ræktuninni?
Ég legg áherslu á gott geðslag og tegunda
týpíska hunda. Góð bygging, fallegar
hreyfingar og gott feldlag. En auðvitað
helst þetta allt saman í hendur í góðum
hundi. Svo ekki sé minnst á heilbrigði sem
skiptir auðvitað mestu máli.
Hvað hefur þú ræktað marga
íslenska og alþjóðlega
meistara?
Ég hef ræktað 3 íslenska meistara og 2
alþjóðlega. Eins hafa allir þeir 5 papillon
hundar sem ég hef flutt inn orðið íslenskir
meistarar. Minn fyrsti papillon varð
alþjóðlegur meistari sem og besti hundur
sýningar.
Hvaða hundur eða hundar úr
þinni ræktun finnst þér bera af
öðrum?
Þeir hundar sem bera af úr minni ræktun
eru gotsystkinin INTCh ISCh Royal Ice
Electra og INTCh ISCh Royal Ekvador sem

náðu bæði að verða í öðru sæti um besta
hund sýningar. Það er ansi góður árangur
miðað við að hafa einungis fengið þrjá
hvolpa í gotinu. Svo er það ISCh Royal
Ice Camelot, en allir þessir hundar voru
undan Emmu.
Hvaða hundur eða hundar
hafa, að þínu áliti, haft mest
áhrif á stofninn hér á Íslandi?
Ætli það séu ekki hundarnir sem hafa
verið mest notaðir í ræktun. En mér finnst
enginn einn standa upp úr sem besti
hundurinn. Það hafa verið margir góðir
hundar notaðir sem hafa gert stofninn
eins góðan og hann er í dag.
Eftir hverju ferðu aðallega
þegar þú ákveður að para
saman hund og tík? Skipta
ættirnar mestu máli, útlit
hundanna, heilbrigði,
geðslag?
Ég hef í huga hvernig heilbrigði, geðslag og
útlit parsins er. Ég reyni að láta þau vega
upp kosti og ókosti hvors annars. Svo spái
ég í ættirnar, ætla ég að línurækta o.s.frv.
Ég legg einnig áherslu á að hundarnir
hafi fengið góða dóma og skoða hvernig
dóma foreldrar þeirra hafa fengið sem
og forfeður. Þó að hundarnir sjálfir séu
kannski ekki meistarar þá skiptir máli hvort
foreldrar eða afi og amma séu það.
Hvernig velur þú hvolp til
áframhaldandi ræktunar?
Eins og allt hér að ofan skiptir miklu máli
þá er það geðslagið sem ræður endanlegri
ákvörðun.
Hefur þú lent í einhverjum
leiðinlegum atburðum með
got? Ef svo er − hvernig tókstu
á við það?
Ég hef lent í nokkrum leiðinlegum atvikum
með gotin mín. Ég hef misst hvolpa og
tvisvar næstum misst tíkur. Maður tekst
bara á við það. Þetta er auðvitað erfitt og
auðvelt væri að gefast upp. Það er enginn
lúxus að vera ræktandi - og allt getur gerst.
Maður þarf að hafa það bakvið eyrað! Það
getur verið mikil áhætta að láta tík eignast
hvolpa og vert að skoða hvort maður sé
tilbúinn í afleiðingarnar. Oft gengur á ýmsu
en sem betur fer gengur oftast vel.
Áttu einhver góð ráð til
annarra ræktenda?
Verið sjálfum ykkur samkvæm. Notið
tegunda týpíska hunda til ræktunar. Verið

gagnrýnin á ykkar vinnu. Hvað get ég
gert betur? Er hundurinn minn virkilega
það góður að hann á erindi í ræktun? Og
það er ómetanlegt að hafa reynslumikinn
ræktanda sem ráðgjafa.
Hvernig hefur þér tekist að
samræma hundahaldið
daglegu lífi í þéttbýlinu?
Það hefur tekist ágætlega hjá mér þar
sem ég er ekki í fullri vinnu frá heimili.
Hundarnir eru því ekki lengi einir heima.
Ég reyni að fara nokkrum sinnum í viku
út fyrir bæjarmörkin til að leyfa þeim að
skokka lausum, það elska þau.
Finnst þér ríkja í þéttbýlinu
skilningur og umburðarlyndi
gagnvart þeim sem eiga
nokkra hunda og þeim sem
rækta hunda?
Jú, það hefur aukist. Hinsvegar hef ég
alltaf lagt mikla áherslu á að taka tillit til
fólks, ekki síst nágrannanna. Ég hef alltaf
passað mig á að hafa ekki marga hunda á
heimilinu, reynt að missa ekki hundana út
úr húsi og passað mig á að þrífa upp eftir
þá. Við hundaeigendur þurfum nefnilega
að taka tillit til annarra til að öðlast
þennan skilning sem við viljum að ríki um
þetta áhugamál okkar.
Ertu ánægð með þróun
ræktunar á þinni tegund eða
finnst þér að ræktendur mættu
huga betur að einhverjum
atriðum varðandi hana?
Já, ég get ekki sagt annað en að ég sé
ánægð með tegundina mína í heild sinni
og tek þar með undir með þeim dómurum
sem hafa komið hér og dæmt. Það er
þó kannski tvennt sem ég get sett út á
tegundina. Við þurfum að passa upp
á að rækta ekki of stóra hunda og svo
eru sumir hundar með heldur útskeifar
framfætur. En oft erum við ræktendur
líka smámunasamir og mun meira en
dómararnir.
Áttu einhverjar óuppfylltar
óskir um framtíð ræktunar
þinnar eða tegundarinnar í
heild?
Já, ætli það sé ekki að halda áfram að
reyna að rækta hinn fullkomna papillon að
mínu mati. Ef hann er þá til!

Gáski (Royal Ice Fernando)
eigandi: Hólmfríður Einarsdóttir

ISCh Royal Ice Ekvador Erró sem
hefur orðið 2. besti hundur sýningar.

Tinni, ISCh Destiny Heighst Dean Martin.
Hjartfólginn hundur Kristínar Höllu
sem hún missti fyrir þremur árum.

Er eitthvað sem þú myndir vilja
hafa gert öðruvísi þegar þú
lítur til baka?
Ég held að það sé ekkert sem ég hefði
vilja gera öðruvísi. Það hefur ekkert upp
á sig að líta í baksýnisspegilinn og sjá eftir
einhverju. Það þarf að horfa fram á veginn
og reyna að gera betur næst.
Að lokum, hvernig myndir þú
vilja að fólk minntist þín sem
hundaræktanda?
Vonandi með hlýju og að mér hafi tekist
að rækta gott innlegg í papillon stofninn á
Íslandi.
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Fjallgönguþjálfun
Nú er runninn upp sá tími árs þegar margir hundeigendur eru hvað duglegastir að hreyfa
sig og hundana sína. Snjórinn er að hverfa úr fjöllunum og margir ætla sér upp á fell og fjöll
í sumar, og margir ætla að taka besta vininn með sér. En það er hægara sagt en gert að
strunsa út og beint upp á fjall. Hafa þarf ýmislegt í huga varðandi fjallgöngur með hundum
og Sámur fór því á stúfana og leitaði ráða hjá vönu fólki .
Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir

Kolbrún Arna Sigurðardóttir er 31 árs gömul,
Siberian Husky eigandi og ræktandi undir nafninu
Raq Na Rock´s. Hún hefur átt Siberian Husky hunda
í 11 ár og í dag á hún 3 hunda á aldrinum 2-7 ára.
Kolbrún Arna starfar sem dýrahjúkrunarfræðingur
á Dýraspítalanum í Garðabæ. Hún stundar nú
sérnám í sjúkraþjálfun og endurhæfingu fyrir hunda
og ketti við dýralæknaháskólann í Osló.
Alla tíð hefur Kolbrún verið mikið fyrir útivist og farið
reglulega í fjallgöngur en áhuginn greip hana af
alvöru eftir að hún eignaðist hundana.
,,Ég stunda fjallgöngur allan ársins hring og hef
gengið hina og þessa tinda, mér dettur ekki í
hug að fara á fjall án þess að vera með hund
með mér, þeir eru einfaldlega ómissandi félagar
í þessum göngum og gera upplifunina svo mikið
skemmtilegri“ segir Kolbrún Arna.
Hvað þarf að hafa í huga áður en maður
leggur upp í fjallgöngu með hundinn sinn?
,,Númer 1, 2 og 3 er að láta alltaf einhvern vita hvenær og
hvert þú ert að fara, jafnvel þótt þú sért bara að skreppa á
fjöll hér á höfuðborgarsvæðinu, t.d. Helgafell, Esjuna eða
Úlfarsfell. Alltaf að vera með síma á sér. Þótt fjöllin hér í
kringum höfuðborgina séu fjölfarnar og vinsælar gönguleiðir
þá er það ekki samasemmerki að eitthvað geti ekki komið upp
á og maður gæti þarfnast aðstoðar.
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Kolbrún Arna tók saman nokkur atriði fyrir
okkur sem hafa þarf í huga:
• Vertu viss um að hundurinn þinn sé hraustur, hafi ekki sýnt
neina óvanalega líðan eða helti undanfarna daga. Skoðaðu
alltaf loppurnar á hundinum þínum áður en þú leggur af
stað heiman frá. Gakktu úr skugga um að þófar og klær séu í
góðu standi, þurrir eða sprungnir þófar, brotnar klær, bólga
við klóbeð eða sár í og við þófa geta mjög fljótt orðið stórt
vandamál fyrir hundinn þinn í göngunni.
• Pakkaðu í bakpoka fyrir hundinn þinn, í styttri göngur þarftu
vatn og vatnsdall til að brynna hundinum og svo er alltaf gott
að hafa eitthvað gott nammi með sem verðlaun. Fyrir hunda
sem halda illa á sér hita í veðrum og vindum er nauðsynlegt
að hafa kápu meðferðis, jafnvel þótt gangan sé stutt, við
vitum að veður á Íslandi getur breyst mjög hratt og um leið
og þú ert kominn upp í nokkurra hundruð metra hæð, þá
blæs enn þá kaldar.

þá er gott að hafa meðferðis kápu eða lopapeysu til þess að
halda hita á vöðvunum yfir nóttina, þú sparar líkamanum
orku sem fer í að halda hundinum heitum og líkaminn
nær að jafna sig hraðar, það gerir hundinn þinn enn betur
undirbúinn fyrir áframhaldandi göngu.
Nesti fyrir hundinn: ég mæli með Energy bitunum frá Royal
Canin og Energy plötum frá Svenska Djurapoteket (fáanlegt á
Dýraspítalanum í Garðabæ), fæða sem gefur hundinum þínum
mikla orku á skömmum tíma, létt og auðmeltanleg.
Að lokum vil ég nefna að það er mjög mikilvægt að vera
undirbúinn því að mæta sauðfé eða reiðmönnum þegar við
erum í göngum, það fer að sjálfsögðu eftir svæðum og árstíma,
en við þurfum alltaf að vera krítísk á það hversu vel við þekkjum
aðstæður áður en við sleppum hundunum okkar lausum.

• Hvort sem þú ert að fara í langa eða stutta göngu, passaðu
þá alltaf að hundurinn þinn hafi fengið aðeins að borða u.þ.b.
40 mínútum áður en þið leggið af stað. Það er ekki gott fyrir
hundinn frekar en það er ekki gott fyrir þig að leggja af stað
á tóman maga, blóðsykurinn fellur ansi hratt og getur valdið
hundinum vanlíðan og þrekleysi. – ekki gefa hundinum heila
máltíð, heldur ¼ úr máltíð eða orkubita.
• Alltaf skal skoða veður og veðurspá, bæði með sjálfan þig og
hundinn þinn í huga!
Lengri göngur
Fyrir lengri göngur skaltu huga að öllu að ofanverðu. Auk þess
er gott að hafa meðferðis sokka fyrir hundinn þinn ef hann
skyldi verða sárfættur, skyndihjálpartösku og orkuríkt nesti
fyrir hundinn sem er ekki of þungt í maga.
• Ef gangan tekur meira en einn dag þarf að huga að fleiri
atriðum t.d. svefnaðstæðum hundsins, hundurinn þarf að
hafa gott einangrandi undirlag til að sofa á, ef hann sefur á
köldum fleti eru meiri líkur á því að vöðvar stífni. Þú þarft að
hafa með mat fyrir hundinn og gjarnan einhverja afþreyingu,
s.s. gott nagbein. Ég mæli með því að fólk sé ekki mikið
að prufa sig áfram með mataræði hundsins í göngunni, ef
hundurinn fær eitthvað sem hann er ekki vanur þá gæti það
t.d. framkallað niðurgang, hundar eru viðkvæmari fyrir því að
veikjast í meltingu þegar þeir eru á ferðalagi.
• Fyrir göngur sem taka meira en einn dag mæli með með
því að hafa meðferðis pro-kolin (fæst í handkaupum hjá
dýralækni), pro-kolin hjálpar meltingarflórunni ef það verður
eitthvert rask.
• Ég mæli einnig með því að þú ráðfærir þig við dýralækninn
þinn, áður en haldið er af stað, hvort það sé grundvöllur fyrir
því að þú hafir meðferðis verkjastillandi og bólgueyðandi
lyf fyrir hundinn þinn og ef svo er að þú fáir uppgefnar
skammtastærðir og undir hvaða kringumstæðum þú ættir að
gefa hundinum slík lyf.
• Það er alltaf gott að hafa sárasmyrsl meðferðis og gott
límband svo þú getir „teipað“ sokkinn fastann á hundinn
þinn yfir sárið ef hann hefur fengið sár sem hann sækist í að
sleikja yfir nóttina.
• Jafnvel þó að hundurinn þinn sé ekki vanur að vera í fötum,

Hvernig er best að byrja að þjálfa hund til
fjallgönguferða?
,,Það er í raun mjög auðvelt að byrja. Mér finnst mjög gott að
nota gott beisli á hundinn sem heftir ekki hreyfingar hans og
taum með teygju í sem maður annaðhvort festir við sjálfan
sig með mittisbelti eða heldur í. Nauðsynlegt er að byrja á
stuttum göngum sem eru við hæfi, það þarf ekki endilega að
vera fjall heldur getur ganga á útivistarsvæðum þar sem eru
hæðarbreytingar og misjafnt undirlag til staðar, verið mjög góð
byrjun. Á höfuðborgarsvæðinu þarf ekki að leita langt til að
finna slík svæði, t.d. við Hvaleyrarvatn, Öskjuhlíð, Rauðavatn,
Heiðmörk, Valaból og mörg fleiri.
Þegar hundurinn er búinn að fara í nokkrar slíkar göngur er komin
tími til að prófa að leggja í hærri „tinda“ og lengri göngur, þá eru
fjöllin á höfuðborgarsvæðinu tilvalin. Áður nefndi ég Helgafell
(bæði í Mosfellsbæ og Hafnarfirði), Esjan, Úlfarsfell, en svo eru
ótal mörg önnur svæði á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða upp
á frábærar styttri göngur s.s. Búrfellsgjáin, Keilir, Lambafellsgjá,
Trölladyngja,Vífilfell, Reykjadalur og svona mætti lengi telja. Þetta
eru ein helstu forréttindin við að vera hundaeigandi á Íslandi,
náttúran býður okkur endalausa möguleika.”
Hvað skiptir mestu máli varðandi undirbúning?
,,Það skiptir mestu máli að huga að heilsu hundanna og passa að
ofbjóða þeim ekki andlega né líkamlega. Fjallgangan á að vera
auðveld (má vera krefjandi en ekki of erfið) og skemmtileg fyrir
hundana. Það er mikilvægt að við lesum og virðum þeirra mörk
og stundum þarf maður hreinlega að hafa vit fyrir þeim.
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Fyrir lengri göngur er mikilvægt að hundurinn sé í líkamlega góðu
formi og sé „fit“ fyrir það verkefni, sé ekki of feitur eða gigtveikur.
Gigtveikir hundar eiga vissulega að hreyfa sig og fjallgöngur geta
verið góð hreyfing fyrir þá, séu þær ekki of krefjandi miðað við
þeirra ástand. Sama gildir um of feita hunda. Um alla hunda gildir
að byrja á göngum við hæfi og fikra sig áfram, það er mikilvægt
að meta ástand hundsins eftir gönguna og næstu daga, það segir
okkur mikið um hvar hundurinn stendur og hvað við getum leyft
honum að fara í langar og krefjandi göngur.
Mikilvægast er að leggja góðan grunn og æfa fjallgöngur jafnt og
þétt fram að því markmiði sem þú hefur sett þér, það þýðir ekkert
að vera bara „weekend warrior“ og ætla sér stóra hluti um helgar
með hund sem er ekki vanur öðru en innanbæjar göngutúrum
og rólegheitum dags daglega. Það getur endað mjög illa og hef
ég séð nokkur dæmi þess að slíkir hundar fá rhabdomyolysu (yfir
áreynslu og vöðvaniðurbrot) eftir svokallað „weekend warrior
mission“.
Hvað með lausagöngu hunda í fjallgöngum?
,,Ég veit að margir kjósa að ganga með hundana sína lausa í
fjallgöngum og það er hið besta mál þar sem það á við, en það
er alveg sama hvert við förum, við getum alltaf átt von á því að
mæta einhverjum og þá er sjálfsögð tillitssemi að við setjum
hundana okkar í taum“.
Hvaða útbúnað þarf að hafa til taks?
Það fer allt eftir því hversu langa göngu við erum að fara í, en hér
eru nokkur dæmi:
• Svefnpokar og skór fyrir hunda frá Ruffwear
– fæst í Fjallakofanum.
• Teygjutaumar, sokkar og beisli
– fást hjá Valkyrju sleðahundavörur á FB.
• Álteppi við ofkælingu.
• Skyndihjálparpúði fyrir hunda
– fæst á Dýraspítalanum í Garðabæ.
• Einangrandi vetbed sem dregur raka frá hundinum
– fæst á mörgum stöðum, t.d. Dekurdýrum, Dýraspítalanum í
Garðabæ og Dýrheimum.
Áttu skemmtilega göngusögu til að deila með
okkur?
,,Það er ansi erfitt að velja, þær eru orðnar virkilega margar í
gegnum árin. En eitt atvik stendur þó upp úr og það var þegar ég
kleif og seig klettavegg með 28 kg. husky hundinn minn í fanginu.
Árið 2010 gekk ég með góðum hópi vina á Tröllakirkju á
Kolbeinsstaðafjalli. Tröllakirkja er glæsilegt hvassbrýnt fjall sem
teygir sig upp í tæplega 900 m. hæð. Þetta var í janúar og við
vorum vel útbúin með mannbrodda, ísöxir, línur og fleira. Gangan
gekk mjög vel og Blanco, sem þá var fjögurra ára gamall, naut sín
í botn í bröttu harðfenninu á leiðinni upp. Þegar upp var komið
blasti við hár klettaveggur meitlaður af klettaspýrum sem móta
efstu tindana, veggurinn var að hluta til ísilagður og eina leiðin
til að komast alveg upp var að setja sig í línu og príla upp. Ég festi
beislið hans Blancos í línuna mína og saman komumst við upp.
Þegar við komum á toppinn var ekki mikið pláss til að athafna sig,
aðeins um eins metra flötur á hvora hlið og við blasti snarbrattur
klettaveggurinn sitt hvoru megin. Við settumst niður og fengum
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okkur nesti, Blanco hélt ró sinni en vildi sem minnst hreyfa sig
og sat eiginlega eins og límdur með bakið upp að klettasyllunni
sem við hvíldumst á. Þarna nutum við stórfenglegs útsýnis yfir
fjallgarðana, eitt það magnaðasta sem ég hef séð og upplifað.
Svo var komið að því að halda niður og var það deginum ljósara
að Blanco, rétt eins og við hin, þurfti aðstoð við að komast
niður. Við settum upp siglínur og eitt af öðru sigum við niður.
Niðurstaðan varð sú að ég festi Blanco þétt í sigbeltið mitt og
tók hann í fangið, svo hallaði ég mér nánast lárétt afturábak
og notaði fæturna til að færa okkur niður, skref fyrir skref, og
treysti á félaga minn til að slaka okkur hægt og rólega niður. Á
niðurleiðinni hvarflaði það að mér að ég væri náttúrulega létt
klikkuð að draga bæði mig og hundinn út í þessar aðstæður, því
það mátti lítið út af bregða svo illa færi. Sem betur fer treysti
Blanco mér fullkomlega við þessar æfingar og hann hvíldi eins
og kartöflusekkur í fanginu á mér. Ég er ekki frá því að hann
hafi haldið niðri í sér
andanum alveg þangað
til við komumst niður
úr klettunum, en það
var greinilegt að hann
skynjaði hversu mikilvægt
það var að hann væri
alveg grafkyrr og alla
leiðina niður hreyfði
hann hvorki legg né lið.
Við vorum þau fyrstu
sem sigum niður og í
þær 30 mínútur sem tók
að fá restina af félögum
okkar niður, lá Blanco
á klettabrún og svaf
og safnaði kröftum á
ný. Hann var einstakur
hundur að geðslagi og
fullkominn göngufélagi
að því leyti til að hann
vissi alltaf hvernig hann
átti að nýta tímann til að hvílast þegar gafst stund milli stríða.
Í bílnum á leiðinni heim upplýstu félagar mínir mig um það að
þeir hefðu allir fengið smá panikk þegar þeir áttuðu sig á því
hvað við værum búin að koma okkur út í uppi á tindinum og
einhverjir voru farnir að sjá fyrir sér að við yrðum strandaglópar
með hundinn og þyrftum að kalla út aðstoð til að koma honum
niður! Einhvers staðar hefði maður kannski getað sagt að þetta
hefði verið vanhugsað og illa undirbúið hvað hundinn varðaði en
sú hugsun hvarflaði aldrei að mér, við Blanco höfum klifið mjög
krefjandi fjöll og skriðið í hellum áður og ég var komin með góða
tilfinningu fyrir því hversu mikið hann treysti mér, og það sem ég
fór, fór hann líka og hann tók öllu með stóískri ró.
Eftir Tröllakirkju fórum við síðar í hellinn Búra og meira að segja
seig Blanco með mér niður hraunfossinn í botni hellisins, enn og
aftur fullkomlega yfirvegaður og sáttur með dagsverkið.
Við þökkum Kolbrúnu Örnu kærlega fyrir þessar
greinargóðu upplýsingar og vonum að þær komi til
með að nýtast áhugasömum fjallagörpum.

Hallgerður Kata Óðinsdóttir, eða Kata eins og hún er oftast kölluð, er 32 ára gömul og starfar sem arkitekt.
Hún hefur stundað fjallgöngur með hundana sína í fjöldamörg ár, bæði hér heima og einnig í Noregi þar
sem hún bjó í nokkur ár. Kata á þrjá hunda, Kviku, sem er þýskur fjárhundur, Golu, sem er Border Collie og
Móra, sem er ástralskur fjárhundur.
Kata tekur undir það með Kolbrúnu Örnu Sigurðardóttur að
nauðsynlegt sé að skoða veðurspána vel áður en farið er af stað,
vera með réttan útbúnað við hæfi hvers hunds og svo góða skapið.
Kata segist ávallt hafa æft sína hunda áður en hún fer með þá á
fjöll: „Fólk æfir sig þegar það er að byrja að ganga á fjöll, hafa
þetta auðvelt til þess að byrja með og auka svo erfiðleikastigið
eftir því sem við komumst í betra form. Ekki flýta sér eða ofgera
hundinum“.
Þegar fara á í lengri ferðir mælir Kata með því að hundurinn
sé í taumi fyrstu kílómetrana til þess að byrja með upp á að
hann sprengi sig ekki, en margir hundar eiga það til að hlaupa
vegalengdina á göngutúrnum margfalt og því gott að hafa vit fyrir
þeim til þess að byrja með.
Varðandi útbúnað bendir Kata á að beisli og taumur sé
alveg nóg þegar um styttri göngur sé að ræða, hægt er að fá
samanbrjótanlegar skálar í gæludýraverslunum fyrir vatn handa
hundinum sem sé mjög þægilegt. Einnig bendir hún á að góðir
skór séu nauðsynlegir fyrir mannfólkið og að teppi hafi nýst vel
bæði í kulda og eins ef hundur hefur ofhitnað, þá hafi reynst
gott að bleyta teppið og leggja það yfir hundinn til þess að kæla
hann. Kata bendir líka á að „fyrstu hjálparbúnaður“ ætti að vera
staðalbúnaður í okkar eigin bakpokum, kemur að góðum notum ef
eitthvað kemur upp á fyrir menn eða dýr.
Kata á margar góðar sögur í farteskinu en það er ein sem stendur
upp úr: „Ferð sem kemur strax upp í hugann er þegar við Gola
fórum saman á fjöll í nokkra daga að smala fé á sunnanverðum
Vestfjörðum. Þetta voru erfiðir og langir dagar sem kröfðust mikils
úthalds, sérstaklega af hennar hálfu þar sem hún fór algerlega í
vinnugírinn að finna féð. En þarna fengum við öll veðurafbrigði
sem Ísland hefur upp á að bjóða.“ Ógleymanleg ferð með Golu í
vinnugírnum, enda fjárhundur af tegundinni Border Collie.
Við þökkum Kötu kærlega fyrir og óskum henni
gleðilegs göngusumars með hundunum sínum!
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Nýir meistarar
CIE

CIB

Amerískur cocker spaniel
C.I.B ISCh RW-16 NLM Freixenet´s Ironman
Eigandi: Ingibjörg Svana Runólfsdóttir & Kristjana Ólöf
Fannberg Ræktandi: Birgitta Bergsköld Gregestam

Bichon Frise
C.I.B. ISCh Kastala Yoko Ono
Eigandi: Guðmunda Haraldsdóttir
Ræktandi: Sigrún Vilbergsdóttir

Chow Chow
C.I.B. ISCh Dropasteins Cara Mia
Eigandi: Hanna Karlsdóttir
Ræktandi: Ingibjörg Svana Runólfsdóttir & Tryggvi Erlingsson

Shetland Sheepdog
C.I.B. ISCh RW-13-14 Undralands Moor To Come
Eigandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir & Herdís Hallmarsdóttir
Ræktandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir

Shetland Sheepdog
C.I.B. ISCh RW-15 NLM Undralands Grand Scheme
Eigandi: Aðalheiður Sighvatsdóttir
Ræktandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir

Enskur pointer
C.I.B. ISCh Karacanis Harpa
Eigandi: Ásgeir Heiðar
Ræktandi: øystein Nilsen

Australian shepherd
C.I.B ISCh Víkur Bob Marley
Eigendur: Theodóra Róbertsdóttir, Maríanna Gunnarsdóttir
og Ólafur Örn Ólafsson
Ræktandi: Ólafur Örn Ólafsson

Chihuahua, snögghærður
C.I.B. ISCh Eyðimerkur Jane Seymore
Eigandi: Guðbjörg Jensdóttir
Ræktandi: Ólöf Karen Sveinsdóttir

Schäfer síðhærður
C.I.E. ISShCh RW-15 NLM Gjósku Rökkvi-Þór
Eigandi: Sóley Isabelle Heenen
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Ungversk Vizsla
C.I.E. ISShCh RW-15 NLM Loki
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Dachshund, miniature, síðhærður
C.I.E. ISShCh RW-14-15 Kingsen’s Finest Kastor
Eigandi: Elín Þorsteinsdóttir
Ræktandi: Hallveig Karlsdóttir

Enskur cocker spaniel
C.I.E. ISShCH RW-16 Cockergold So U Think U Can Dance
Eigandi: Þórdís M. Hafsteinsdóttir
Ræktandi: Lotte Kristensen

I S CH

Íslenskur fjárhundur
ISCh Snætinda Hrafntinna
Eigandi: Linda Laufey Bragadóttir
Ræktandi: Hafþór Snæbjörnsson / Unnur Sveinsdóttir

Australian shepherd
ISCh USCh RW-16 Thornapple Don’t Tread On Me
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir / Ólafur Örn Ólafsson
Ræktandi: Ellen S Brandenburg

Chow Chow
ISCh RW-16 NLM Dropasteins Amore Del Carmen
Eigandi: Tryggvi Erlingsson & Ingibjörg Svana Runólfsdóttir
Ræktandi: Tryggvi Erlingsson & Ingibjörg Svana Runólfsdóttir

Tíbet spaniel
ISCh RW-16 Tíbráar Tinda Blue Poppy
Eigandi: Helga Kolbeinsdóttir
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Australian shepherd
ISCh Östra Greda Bloody Mary
Eigandi: Svava Björk Ásgeirsdóttir
Ræktandi: Gísli Ómarsson

Papillon
ISCh NLM Multi Star’s Arjen Robben
Eigandi: Víkingur Hauksson
Ræktandi: Linda Jónsdóttir

Pug
ISVetCh Viniak
Eigandi: Erna Margrét Magnúsdóttir
Ræktandi: Ellis Borcher

ISShCh

I S JC h

Golden retriever
ISShCh Skotís Príma Ösp
Eigandi: Ásta Björnsdóttir
Ræktandi: Guðni B. Guðnason

Shetland Sheepdog
ISJCh Undralands Ego
Eigandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir
Ræktandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir / Herdís Hallmarsdóttir

ISVetCh

Australian shepherd
ISVetCh ISCh USCh Thornapple Good To Go
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir / Ólafur Örn Ólafsson
Ræktandi: Lisa L Penton, Ellen Brandenburg & Amy Garrison

Shetland Sheepdog
ISJCh Force Majeure
Eigandi: Herdís Gróa Tómasdóttir
Ræktandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir / Herdís Hallmarsdóttir

NLM

Whippet
ISVetCh ISCh Álfadísar Drauma Skíma
Eigandi: Guðmunda Magnea Friðriksdóttir
Ræktandi: Kristín Kristvinsdóttir

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

Australian shepherd
ISVetCh ISCh RW-14 Thornapple Seduction
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir / Ólafur Örn Ólafsson
Ræktandi: Ellen S Brandenburg

Papillon
ISCh NLM Multi Star’s Arjen Robben
Eigandi: Víkingur Hauksson
Ræktandi: Linda Jónsdóttir

Ný tegund á íslandi:

Ný tegund á íslandi:

Pudelpointer

Manchester terrier

Texti: Atli Ómarsson

Texti: Merete Myrheim

Uppruni:

Manchester terrier telst sá elsti af terrier tegundunum
og kemur frá Manchester í Englandi. Upprunalegur
tilgangur tegundarinnar var rottuveiðari. Þeir eru
húsbóndahollir,vinnusamir og hafa bæði sterkt veiðieðli
og vakteðli. Það þarf að umhverfisþjálfa þá frá unga
aldri.

Það var árið 1881 sem Þjóðverjinn Baron von Zedlitz, byrjaði að rækta
alhliða veiðihund fyrir skotveiðar hvort sem á landi eða sækir í vatni.
Forfeður tegundarinnar eru enskur pointer og púðluhundur. Með þessu
vildi hann fá hund sem væri auðvelt að þjálfa, elskaði vatn, væri góður
sækir, húsbóndahollur, hefði mjög gott nef og elskaði að veiða. Einnig
sóttist hann eftir eiginleikum pointer að taka stand á bráð ásamt því að
vera skapgóður í allri umgengni. Eiginleikar púðluhundsins voru sterkari
í upphafi og þurfti því að nota allt að áttatíu standandi fuglahunda til að
ná fram þeirra eiginleikum í tegundinni á móti ellefu púðluhundum. Árið
1956 var tegundin flutt til Norður-Ameríku og árið 1977 var stofnaður
þar sérstakur klúbbur um
hana. Bæði í Þýskalandi
og í Norður-Ameríku hafa
ræktendur sett þau viðmið
um ræktun tegundarinnar
að einungis þeir hundar
sem ná fyrir fram
ákveðnum einkunnum
á veiðiprófum megi
einungis nota til ræktunar.
Pudelpointer hefur orðið nokkuð vinsæl tegund í Norður-Ameríku á meðal
veiðimanna en þar hafa þó nokkrir ræktendur gengið lengra en evrópskir
og sammælst um að sniðganga ræktunarviðmið sem Hundaræktarfélag
Ameríku (AKC) hefur sett tegundinni. Þeir óttuðust um að þá gætu orðið
til svokallaðar sýningarlínur. Í þessháttar ræktun er hætta á að minna
verði horft til veiðieiginleika tegundarinnar og það vildu þeir forðast. FCI
samþykkti tegundina árið 1959.
Útlit og sérkenni

Þrír mismunandi litir og hárafar er samþykkt en þeir eru brúnn, svartur
og ljósbrúnn. Hárafar getur verið allt frá strýhærðu niður í snögghært en
alltaf er dýrið með loðnar augnabrýr og skegg á trýni. Samþykkt er að
það sé ljósir litlir blettir í feldi. Umhirða á feldi er létt, og nægir að bursta í
gegnum hann tvisvar í viku til að losna við laus hár.
Pudelpointer er góður í allri umhirðu á heimili, frekar lítið hárlos en gott er
að reyta létt yfir feldinn einu sinni í viku til að lágmarka hárlos inni. Hann
elskar að vinna á opnu svæði sem og óhræddur við vatn. Lýsingarorð sem
passa við pudelpointer – blíður, forvitinn, vinnusamur og skemmtilegur
Tíkin Sika ze Strazistských lesu kom frá Tékklandi í nóvember 2016 og er
ein sinnar tegundar á Íslandi. Áhugasamir geta fylgst með henni á
www.facebook.com/arcticpudelpointer
Almennar upplýsingar um tegundina:
Hæð:

Hæð á herðakamb: rakkar: 60-68 cm. Tíkur: 55 til 63 cm.
Þyngd:

Tíkur: 20 til 25 kg Rakkar: 25 til 30 kg.
Leyfilegir litir:

Brúnn, svartur og ljósbrúnn (svipaður litur eins og visnað laufblað)
Tilheyra tegundarhópi: 7
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Manchester terrier
eru svartir með
rauðbrúnar merkingar
og snögghærðir. Þeir
verða 14-16 ára gamlir
og vega frá 8-10 kg.
Tíkurnar eru 38 cm
á herðakamb en
rakkarnir 40 cm.
Manchester terrier er
líflegur og sportlegur
fjölskylduhundur sem
er vakandi og klár.
Þeir taka þátt í öllu
sem fjölskyldan gerir:
göngutúrum, skíðum, hlaupum eða bara einfaldlega
liggja á sófanum og slaka á. Það mikilvægasta fyrir
manchester terrier er að fá að vera með! Þá er hann
sáttur. Þeir eru einnig góðir í hlýðni og hundafimi
enda ótrúlega hraðir. Manchester terrier er mjög
athyglisleitandi og auðvelt er að múta þeim með nammi
eða dóti, svo þjálfun er ekkert vandamál. Manchester
terrier á að meðhöndla vel en ákveðið.
Sérhver manchester terrier hefur ákveðinn karakter.
Almennt eru þeir mjög ástúðlegir gagnvart fjölskyldunni,
en geta verið nokkuð meira fráhrindandi fyrir ókunnuga
(en ekki árásargjarnir eða hræddir). Þeir eru ótrúlega
tryggir við alla sem þeir þekkja. Vel þjálfaðir og
umhverfisþjálfaðir manchester terrierar ættu að vinna
vel með fólki og öðrum hundum.
Manchester terrier vill lifa lífinu til fulls. Alltaf tilbúinn í
göngutúr eða leiki með eiganda. Þeir geta verið fjörugir,
hrekkjóttir og þrjóskir eins og flestir aðrir hundar. Þeir
elska að sækja spýtur.
Sá sem á manchester terrier er aldrei einmana!

Ný tegund á íslandi:

Korthals griffon
Texti: Katla Kristjánsdóttir

Uppruni og saga:

Wirehaired pointing griffon eða Korthals griffon eins og tegundin
er kölluð í Evrópu fær nafn sitt eftir uppfinnanda tegundarinnar
Eduard Karel Korthals. Korthals var Hollendingur sem bjó í
Frakklandi í kringum 1870. Hann átti sér þann draum að rækta
hinn fullkomna fjölhæfa veiðihund sem væri með vinnusvæði
ekki of langt frá eiganda sínum og væri þægilegur í þjálfun,
með gott þol og væri húsbóndahollur. Hann hóf því línuræktun
varfærnislega þangað til afkvæmi fóru að bera þá eiginleika sem
uppfylltu markmið hans. Það eru ekki til neinar staðfestingar á þeim
tegundum sem hann notaði en talið er að hann hafi notað meðal
annars otterhound, mismunandi settera og retriever, spaniel og
pointer hunda. Náði hann fljótt athygli manna á þessari nýju tegund
sinni sökum dugnað hundanna í bendi- sem og sækivinnu. Þó að
tegundin kallist tiltölulega
ung hefur hún náð
þónokkrum vinsældum sér
í lagi í Bandaríkjunum en þó
einnig í Evrópu og eru ávallt
fleiri og fleiri sem heillast
af þessari skemmtilegu og
vinnusömu tegund.
Korthals griffon - Jagstjagers Buffy of Watereatons

Útlit:

Korthals griffon er tegund í miðlungs stærð eða í kringum 51-61cm
á hæð og 23-27kg á þyngd. Þeir eru sterklega byggðir með stóran
og langan haus til að auðvelda upptöku á bráð. Nef þeirra er alltaf
brúnt með vel opnar nasir og eru þeir því með gott lyktarskyn,
hálsinn er langur og er búkurinn hlutfallslega lengri en hæðin. Þeir
eru skottstýfðir í þeim löndum sem það leyfa.

Feldhirða:

Korthals griffon er með tvöfaldan feld. Þykkan og vel einangraðan
ullar/dúnkenndan undirfeld og yfirfeld sem er harðger og strír og
stenst veður og vind. Þeir hafa þykkar augnabrýr og skegg sem
er framlenging á undirfeldinum. Þeir eiga að vera silfurgráir með
misjöfnum brúnum skellum. Korthals griffon fara lítið úr hárum en
nauðsynlegt er að bursta yfir feldinn vikulega til að koma í veg fyrir
að flækjur myndist og reita hann a.m.k. tvisvar á ári, oftar ef halda á
hundinum í sýningarfeld.
Persónuleiki og skap:

Korthals griffon flokkast undir tegundarhóp 7 sem eru svokallaðir
HPR hundar eða “hunting, pointing and retrieving”. Þeir eru
glaðlegir, líflegir og almennt heilsuhraust og elskuleg hundategund
sem eru mannelskir bæði við fullorðna og börn sem og önnur
dýr og vilja ávallt vera í nálægð við fjölskyldu sína. Þessi tegund
er kjörin fyrir orkumikla útivistarfjölskyldu og eru þeir frábærir
fjölskyldu- sem og veiðihundar og una þeir sér best í veiðivinnu á
opnum svæðum á landi sem og í vatni. Sökum skapgerðar bregðast
þeir ekki vel við hvössum eða hörðum þjálfunaraðferðum og
almennt þrífast þeir ekki vel í hundabyrgjum. Þetta er orkumikil
hundategund sem þarf góða daglega hreyfingu og er taumganga
ekki nóg fyrir þá heldur þrífast þeir best að hafa stórt opið svæði
að hlaupa um. Þeir eru gáfaðir, fljótir að læra, samvinnufúsir og
þegar þeim er sinnt sem skildi eru þeir sérlega þægilegir inni á
heimili. Þeir eru ágætis vakthundar sem þýðir að þeir láta vita ef
gesti ber að garði en vegna skaps þykja þeir ekki góðir varðhundar.
Korthals griffon er þekktur fyrir að vera mjög skapgóðir og með
mikinn vilja til að gera eiganda sínum til geðs. Því er oft sagt að
ef þú lætur griffoninn þinn (eins og þeir eru oft kallaðir) hafa nóg
fyrir stafni að hugur þeirra fái að vinna og líkaminn að hreyfast
þá áttu dásamlegan félaga sem fær þig til að brosa. Sökum þess
hversu sjaldgæfir þeir eru í samanburði við aðrar hundategundir
í sama hóp eru þeir oft sagðir vera best geymda leyndarmál
sportveiðimanna!
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Besti hundur sýningar 1. sæti
ISCh RW-13 OB-I Stefsstells Skrúður, IS09862/06
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Vigdís Elma Cates
Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir

Alþjóðleg sýning HRFÍ
11. - 13. nóvember 2016

Nóvembersýning HRFÍ fór fram helgina 11.- 13. nóvember sl. 160 hvolpar mættu til leiks á föstudagskvöldinu þar
sem einnig fór fram keppni ungra sýnenda en það var Svante Frisk frá Danmörku sem dæmdi keppni ungra
sýnenda að þessu sinni. Laugardaginn 12. og sunnudaginn 13. nóvember voru skráðir til leiks yfir 600 hundar
af 80 tegundum. Mikil ánægja var með sýninguna sem haldin var í Reiðhöllinni í Víðidal en að þessu sinni var
sýningin með vetrar þema (Winter Wonderland). Dómarar sýningarinnar voru: George Schogol frá Georgíu,
Irina V. Poletaeva frá Finnlandi, Rafael Malo Alcrudo frá Spáni, Svante Frisk og Svend Lovenkjær frá Danmörku.
Heiðraðir voru stigahæstu ungu sýnendur ársins, stigahæsti hundur og stigahæsti öldungur ársins ásamt því að
afreks- og þjónustuhundar ársins fengu viðurkenningar.
Texti: Klara Símonardóttir
Ljósmyndir: Ólöf Gyða Risten

Frábær weimeraner
George Schogol var virkilega ánægður
með gæði st. bernharðs hvolpa sem
hann sá á föstudagskvöldinu, það sama
mátti segja um white swiss shepherd
hvolpana. Um aðra hvolpa sagði hann
að gæði innan tegunda hefðu verið
mjög misjöfn. Á laugardeginum dæmdi
hann tegundir úr tegundahópum 2, 5
og 7. Hann sagði að gæðin í samoyed
hefðu mátt vera mun betri sem og
chow chow. Úr tegundahópi 7 hefði
hann verið hrifnastur af weimeraner
rakka sem hann gerði að besta hundi
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tegundar og síðar um daginn að besta
hundi tegundahóps, hefði hann verið
virkilega góður. Gordon setterinn hefði
mátt vera betri. Ræktendur ungverskrar
vizlu á Íslandi mættu vera stoltir því þeir
væru greinilega á réttri leið í ræktun,
tegundin hefði verið samleit og af réttri
tegundagerð.

Íþróttamannsleg framkoma
George var virkilega ánægður með st.
bernharðshundana sem hann sá en því
miður hefði besti hundurinn sem hann
sá verið haltur. Gæðin væru augljóslega
mikil. Hann talaði um að boxer væru
frekar breskir í útliti sem væri ekki það

sem hann leitaði helst að. Í siberian
husky hefði hann svo fundið nokkra
góða hunda, þar hefði verið samkeppni
innan tegundarinnar og hægt að velja
á milli nokkurra góðra hunda. Almennt
hefðu sýnendur verið virkilega kurteisir
og sýnt góða hegðun í og við hringinn,
hann sá sýnendur óska hverjum öðrum
til hamingju og hvað fólk samgladdist
hverju öðru. Það væri rétta leiðin til að
stunda þetta áhugamál en gleymist því
miður oft erlendis í hita leiks.

Öldungarnir betri en þeir ungu
Af tegundum sunnudagins minntist
hann á hvað briard hundarnir hér væru

góðir, það væri auðvelt að sjá samleitni í tegundagerð og þeir vel gerðir, nokkrir
feimnir en samt góðir. Tíkin sem varð besti hundur tegundar hefði getað náð
lengra í keppni um besta hund tegundahóps en hún var orðin þreytt og sýndi
sig ekki. Border collie voru af mjög misjöfnum gæðum.
Australian shepherd var fjölmennasta tegundin sem George dæmdi um helgina,
nokkrir hundar hafi verið fínir en að tíkurnar hefðu þurft að vera betri.
Þær hefðu verið of smáar og of langar og í raun of lágar. Hann sagði að besti
hundur tegundar hefði verið öldungur úr meistaraflokki sem væri virkilega
góður, eins hefði besta tíkin verið úr öldungaflokki og þá væri hreinlega eitthvað
í gangi sem þyrfti að skoða alvarlega í tegundinni, tegundir ættu að batna með
ræktun.

Vantaði upp á feldgæði í maltese
George vonaðist til að sjá mun betri gæði hér í maltese, hann hefði verið með
9 hunda skráða í tegundinni og þar hefði vantað verulega upp á gæði feldsins.
Feldurinn ætti alltaf að vera silkikenndur og kaldur viðkomu en hér hefði hann
séð ullarkenndan feld, bylgjaðan og jafnvel hund sem var ekki hvítur heldur
hvítur og kremaður. Þarna þyrfti virkilega að endurskoða ræktunarstarfið.
Smáhundar þyrftu að vera fallegir fyrir augað, það væri tilgangur selskapshunda
og nauðsynlegt að huga að því í ræktun.

Besti hundur sýningar 2. sæti
C.I.B. ISCh RW-16 Glitnir Vestri, IS17611/12
Afghan hound
Eigandi: Valdís Vignisdóttir
Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Mikið af hæfileikafólki.
George segir að nauðsynlegt sé að flytja reglulega inn nýja hunda til ræktunar,
vissulega væri það dýrt, mjög dýrt fyrir íslendinga en þetta væri dýrt áhugamál
og þetta væri einfaldlega nauðsynlegt.
Fyrir land sem lýtur virkilega hörðum innflutningskröfum og þar sem ekki er
hægt að fara út með hundana sína og sýna þá erlendis segir George ótrúlegt
hvað við eigum mikið af ungu hæfileikafólki sem leggur mikinn metnað í það
sem það gerir og ekki bara metnað heldur er augljóst að unga fólkið hefur
gaman að því að sýna. Kurteisi og brosmildi sé einkennandi fyrir sýnendur og
þar séum við verulega heppin og verðum að hlúa áfram að þeim.
George var virkilega ánægður með skipulag sýningarinnar og andrúmsloftið
í hringnum og ekki síst starfsfólkið sem hann var með í hring. Hann var mjög
ánægður með heimsóknina í heild og sagðist ætla að deila því með öllum sem
hann þekkti hvað upplifunin hefði verið frábær á sýningunni.

Ekki selja þá bestu úr landi
Irina V. Poletaeva var mjög ánægð með sýninguna í heild, allir hafi verið
einstaklega kurteisir og sýnt bæði henni og hverjum öðrum virðingu
og vinsemd. Hennar uppáhalds hundur alla sýninguna var íslenski
fjárhundshvolpurinn sem vann besta ungviði dags á föstudagskvöldinu.
Irina sagði að hvolpurinn hefði verið ótrúlega laglegur og að hún ætti
framtíðina fyrir sér. Hún sagðist hafa komist að því að búið væri að selja
hvolpinn til Ítalíu en finnst nauðsynlegt að ræktendur hér haldi í svona gæði en
selji þau ekki úr landi.

Besti hundur sýningar 3. sæti
ISShCh RW-15-16 Embla Altobello, IS20558/15
Dobermann
Eigandi: Ómar Unnarsson
Ræktandi: Malbasa Dejan

Schäfer í 70 ár
Önnur aðal hundategund Irinu er þýskur fjárhundur, fjölskylda hennar hóf
ræktun á þeim fyrir seinni heimsstyrjöldina og hún ólst upp með þeim og hefur
bæði þjálfað þá og ræktað í áratugi. Hún segir að nokkuð erfitt sé orðið að
dæma þá þar sem þeim fylgi mörg heilsufarsvandamál, vandamál í tegundagerð
og í byggingu. Hún vill sjá tegundina hæfa í vinnu með stöðugt geðslag og
góða heilsu, ekki jafn ýkta og sumir nýrri ræktendur með ýkta baklínu og
hræðilega afturvinkla. Irina segist leita að hundum með klassíska tegundargerð
í hringnum, góðar hreyfingar og góða byggingu og í góðri stærð. Hún sagðist
hafa verið mjög hissa á föstudagskvöldinu þegar hún sá sama sýnanda með
rakka fyrst í snögghærðum hvolpaflokki og síðan í síðhærðum sem hefðu
hreinlega verið tröllvaxnir, með risa bein. Irina sagðist aldrei hafa séð jafn gróf
bein og hefðu þeir frekar minnt á mastiff tegund en þýskan fjárhund. Beinin

Besti hundur sýningar 4. sæti
C.I.E. ISShCh NLW-15 RW-14-15-16
Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, IS18614/13
Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

hafi svo verið kringlótt en þýskur fjárhundur eigi aldrei að hafa kringlótt bein,
báðir hvolparnir hafi svo verið með höfuð sem minntu meira á mastiff enda í
stíl við líkamann. Af fullorðnu þýsku fjárhundunum fann hún nokkra góða, hún
var ánægð að sjá að besta tík tegundar var undan besta rakka tegundar sem
þýðir að hann gefur týpuna sína. Hún var einnig ánægð með ræktunarhópana,
þar hefðu verið þrír ræktendur en allir með sama vandamálið, höfuðin væru
ekki nógu góð. Allir hefðu verið með frekar langa höfuðkúpu og trýni og
kringlótt augu sem skemmir mjög fyrir svipnum. Margir þýsku fjárhundanna
sem hún sá voru með of langan fót og of gleiðir á milli táa. Ræktendur verða að
horfa í höfuð, augu og fætur þar sem heildarmyndin á að vera góð. Irina sagðist
ánægð með bestu hunda tegundarinnar og þá sérstaklega með það í huga
hversu erfitt væri að fá nýtt blóð til landsins. Nokkrir ungliðanna hafi einnig
verið lofandi, þeir þyrftu aðeins meiri tími til að þroskast og fyllast en væru
efnilegir.
Besti öldungur sýningar 1. sæti
ISCh RW-13 OB-I Stefsstells Skrúður, IS09862/06
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Vigdís Elma Cates
Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir

Tegundahópur 1: 1. sæti
ISCh USCh ISVetCh Thornapple Good to Go, IS17064/12
Australian shepherd
Eigandi: Maríanna Gunnarsdóttir / Ólafur Örn Ólafsson
Ræktandi: Lisa L Penton / Ellen Brandenburg / Amy Garrison

Dvergschnauzer í hátt í 40 ár
Irina hefur átt og ræktað dvergschnauzer í 37 ár, fyrst í Rússlandi og síðan
áfram í Finnlandi eftir að hún fluttist þangað fyrir 16 árum. Hún sagði að gæðin
í tegundinni væru mjög ójöfn, hún hefði séð margar ólíkar tegundagerðir og
marga hunda sem hefðu ekki verið í sem bestu feldástandi. Annað vandamál
sem hún sagðist hafa séð greinilega hér var að margir hundarnir höfðu of
stutt rifjahylki og of kringlótt og þá með mjög víðar framhreyfingar. Bygging
og virkni er mikilvæg og því dregur hún hunda niður fyrir þann galla. Irina
sagðist ekki hafa séð marga með falleg höfuð en að það væri algengt vandamál
í tegundinni um þessar mundir. Pipar&salt öldungurinn var hundur sem hún
var mjög ánægð með, sagði hann með góða byggingu og fallegt höfuð og hefði
það ekkert með eyrun að gera. Hún var virkilega spennt þegar hún komst að
því að hún hefði svo gert dóttur hans að besta hundi tegundar í svörtum dverg,
sú þyrfti smá tíma til að þroskast en væri af virkilega góðri tegundargerð. Hún
segir nokkuð erfitt að dæma dvergschnauzer í dag, tegundin væri orðin vinsæl
og þá færu margir að rækta og tegundir færu svolítið í allar áttar. Irina sagðist
alltaf velja góða byggingu og réttar hreyfingar umfram annað en að falleg höfuð
væru líka mikilvæg, algengt væri að höfuð væru að verða of gróf, höfuðkúpan
jafnvel of stutt og augun kringlótt sem kæmu í veg fyrir réttan svip. Unga svarta
tíkin og nokkrir af ungliðarökkunum hafi verið með virkilega tegundatýpískan
svip.

Ólíkir shetland sheepdog
Shetland sheepdog var Irina ekkert of ánægð með, besti hundur tegundar hafi
verið af klassískri tegundagerð með falleg augu og höfuð, örlítið feiminn en
tegundagerðin og hreyfingarnar hafi verið virkilega góðar. Besta tík tegundar
sagði hún líka góða, ekki í sem bestum feld í bili en ung og mjög efnileg. Irina
sagði megnið af hundunum hafa verið af ólíkri tegundagerð, frekar stuttir og
kubbslegir með stuttan háls og gróf höfuð, hefðu í raun ekki verið nógu góðir.
Irina dæmdi tegundarhóp 2 en hún sagði hópinn í heild alls ekki sterkan, hún
hefði haft úr miklu að velja þegar hefði komið að því að raða hundum í sæti.
Dverg og standard schnauzerarnir hefðu verið sterkasti hluti tegundahópsins.
Síðhærða st. bernharðstíkin hefði verið fín líka, sérstaklega þegar hún stóð
kyrr, hreyfingarnar hefðu verið góðar en það hefði truflað hana aðeins að tíkin
lokaði augunum á hreyfingu. Doberman tíkin var ung en mjög vel byggð, efnileg
og glæsileg tík. Hún hafi verið virkilega góður fulltrúi tegundarinnar.

Tegundahópur 3: 1. sæti
ISCh Tumastaða Askur, IS19806/14
Silky terrier
Eigandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir
Ræktandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

Ágætir labradorar
Rafael Malo Alcrudo sagði að fólkið hefði verið það áhugaverðasta við
sýninguna, margir ættu nokkuð ólært og því hefði hann lagt mikið upp úr því að
útskýra dómana sína.
Um labrador retriever sagði Rafael að meirihluti þeirra hefði verið í meðallagi
góðir, síðan hefði hann fundið 4-5 hunda sem hefðu verið mjög góðir og nokkra
sem honum þóttu alls ekki nógu góðir. Hann reyndi að útskýra að skapgerðin

væri hluti af ræktunarmarkmiðinu, ekki væri nóg að þeir væru fallegir heldur
þyrftu þeir einnig að hafa þá skapgerð sem markmiðið kallar á. Labrador ætti
við fyrstu kynni að gefa til kynna að hann væri glaður að hitta þig.
Í amerískum cocker spaniel sagðist hann hafa séð þrjá góða hunda, einn með
mjög fallegt andlit en vantaði fyllingu í líkama, annar var svo vel fylltur en ekki
með jafn fallegan svip þar sem vantaði aðeins lit í kringum augun. Besti hundur
tegundar var svo ung tík af góðum gæðum, stutt og hreyfði sig vel. Hann sagði
að gæðin í pomeranian hefðu mátt vera mun meiri, besti hundur tegundar
hefði verið mjög góður en hinir ekki náð sömu hæðum. Sá rakki hefði verið vel
byggður, með góðan feld og brosandi svip, með góða fætur, hefði mátt vera ívið
styttri en ekkert til að draga hann niður fyrir.

Þrjóskur pekingese
Um pekingese hundinn sagði Rafael að hann væri þungur eins og tegundin ætti
að vera þrátt fyrir ungan aldur, með mjög fallegt höfuð og með nákvæmlega
það skap sem tegundin ætti að hafa, ef hann vildi ekki fara í einhverja átt
varð honum ekki haggað. Besti hundur tegundar í lhasa apso var ung tík úr
opnum flokki, aðeins úr feld en Rafael heillaðist af svipnum, hún hefði mjög
tegundartýpíska svipgerð og frábærar hreyfingar. Ef hún hefði verið orðin
aðeins eldri og í fullum feld hefði hún getað komist enn lengra í úrslitum.

Tegundahópur 7: 1. sæti
RW-16 C.I.E. ISShCh Huldu Morganna Mozart, IS15335/10
Weimaraner, snögghærður
Eigandi: Þórhildur Sigtryggsdóttir
Ræktandi: Hulda Jónsdóttir

Í shih tzu fannst honum vanta upp á hálslengd en lengd búks verið aðeins
of mikil að hans mati og eins var hann ekki nógu ánægður með svipgerðina,
þar hefði vantað aðeins upp á út frá ræktunarmarkmiðinu. Tveir bichon frise
mættu í hring til Rafael og var hann mjög ánægður með annan þeirra en hinn
síður. Rafael sagðist þó hefðu viljað mun sterkari skapgerð í þeirri sem hann var
ánægðari með bygginguna á, hún hefði verið smeyk í hringnum en hann hefði
viljað sjá meira sjálfstraust og því hefði ekki verið hægt að setja hana í sæti í
grúppu.
Rafael sagðist hafa fundið góða tík í tíbet terrier, hún hefði verið nokkuð úr feldi
en í réttri stærð, annar tíbet terrier hefði verið allt of stór.

Samleitni í papillon
Sú tegund sem Rafael fannst áberandi fyrir það að vera samleit var papillon,
þar fannst honum hundarnir af líkastri tegundargerð, enginn mjög ýktur eða
áberandi en fínir hundar. Þarna hafi hann haft þokkalegt úrval þegar kom að því
að raða í sæti í bestu tíkur og rakka. Í boston terrier sagðist Rafael hafa fundið
mjög gott skap en að stærðin hefði mátt vera betri og að full mikið hafi verið
af lausri húð. Besti hundur tegundar hafi verið vel byggð tík en hefði mátt vera
með sterkara skap.

Tegundahópur 8: 1. sæti
ISCh RW-16 PLCh PLJCh DJCh
Dolbia Le Mans, PKR.VIII-29060
Labrador retriever
Eigandi: Irmina Dudkowiak
Ræktandi: Irmina Dudkowiak

Þurfa betri afturhreyfingar
Í cavalier hafi hann séð allar mögulegar gerðir af hundum, langa, stóra,
stutta og litla. Það mikilvægasta í ræktunarmarkmiði tegundarinnar er falleg
og vinaleg svipgerð og að þeir séu ekki of langir eða of stórir. Honum þóttu
afturhreyfingar mjög margra hunda í tegundinni þurfa vera betri en að hann
hafi fundið nokkra með ágætar hreyfingar og góða byggingu.
Havanese hundurinn sem Rafel gerði að besta hundi tegundar þótti Rafael
mjög góður, hann hafi verið áberandi betri en aðrir úr tegundinni, með góðar
hreyfingar og kröftugur. Enski cocker spaniel hundurinn sem Rafael setti í 3.
sæti í tegundahópi 8 var hundur sem Rafael var mjög ánægður með á borðinu,
hann væri fallegur og vel byggður en því miður hefði vantað aðeins upp á hann
á hreyfingu, hann hefði virkað eins og hann ætti meira inni þar, mögulega ekki í
miklu stuði en sýndi sig samt nóg til að komast í 3. sætið.

Fer með mynd heim
Rafael sagðist hafa verið virkilega ánægður að ná að sjá nokkra frábæra
íslenska fjárhunda hér, hann hefði lítið séð af tegundinni erlendis en væri svo
heppinn að hafa séð það góða hunda hér að hann tæki mynd af þeim besta
með sér í huganum og myndi bera aðra saman við þá mynd þegar hann kæmi

Tegundahópur 9: 1. sæti
ISJCh RW-16 Small Is Beautiful‘s Sir Grumpy, SE52503/2015
Pekingeser
Eigandi: Gabriella & Samuel Carlid
Ræktandi: Gabriella & Samuel Carlid

til með að dæma tegundina. Rafael dæmdi bestu öldunga sýningar og var þar
ákaflega hrifin af íslenska fjárhundinum, hann væri nákvæmlega sá hundur sem
tegundamarkmiðið lýsti. Hann var einnig mjög ánægður með saluki öldunginn
sem hefði sýnt réttar hreyfingar fyrir sína tegund.

Of hrukkóttir

Besti ræktunarhópur laugardags:
Schnauzer, svartur
Black standard – ræktun
Ræktandi: Sigrún Valdimarsdóttir

Svend Løvenkjær dæmdi nokkrar tegundir á hvolapsýningunni á
föstudagskvöldinu, í flestum tegundum var hann aðeins með fáa skráða en
whippet var ein af stærstu tegundunum hans það kvöldið, honum þóttu
whippet hvolparnir fallegir í laginu en allt of stórir. Á sunnudeginum dæmdi
Svend m.a. pug en honum þóttu gæðin þar allt of ójöfn, margir voru of stórir og
of þungir. Sumir með of stutt rifjahylki sem gerir þeim erfiðara fyrir að anda og
þeir farnir að anda með opinn munn eftir að eins einn hring. Mjög erfitt getur
verið fyrir dómara að sjá hunda sem líta út fyrir að vera óheilbrigðir en þar sem
dómararnir eru ekki dýralæknar verða þeir að gæta þess hvernig dómurinn
er orðaður og fara ekki út í einhverjar greiningar á heilsufari en þetta geti t.d.
verið vegna streitu á sýningu. Svend sagði nokkra einnig hafa verið með of
miklar hrukkur, nánast allir voru þeir með of lága skottstöðu og hefðu þurft
jafnari baklínu. Þetta sé stór tegund í litlum líkama og eigi þeir að vera með
rúmt rifjahylki, góða byggingu og hæfilega gróf bein. Bestu hundar tegundar
hafi sýnt heilbrigðar hreyfingar og augu og gátu hreyft sig án þess að þurfa
opna munninn til að anda.

Of stuttfættir
Besti afkvæmahópur laugardags:
Dverg schnauzer, svartur/silfur
ISCh Albarossi‘k Givenchy Ice-Cube & afkvæmi

Einnig dæmdi Svend chihuahua á sunnudeginum, þeir þóttu honum líka af
mjög ólíkum tegundagerðum, of margir hafi verið of lágir á fót og of langir.
Svend segist ekki horfa mikið í höfuðmótin á hvolpum og ungum hundum en
nokkrir þeirra fullorðnu hafi enn verið með opin höfuðmót. Aðal vandamálið
í tegundinni hafi verið að þeir væru of margir langir og lágir. Púðlurnar sagði
Svend að hefðu mætt frábærlega vel klipptar í hringinn, hann hefði viljað meiri
vöðvafyllingu sem kæmi með betri hreyfingu.

Ósigrandi

Besti ræktunarhópur sunnudags:
Schäfer, snögghærður
Kolgrímu – ræktun
Ræktandi: Sirrý Halla Stefánsdóttir

Íslensku fjárhundarnir sem Svend dæmdi á laugardeginum sagði hann að
hefðu verið af ólíkri tegundargerð en að þeir bestu hefðu sannarlega verið
framúrskarandi. Besti hundur tegundar sem varð besti hundur tegundahóps 5
og bæði besti hundur sýningar og besti öldungur sýningar segir Svend að sé
ósigrandi. Hann sé svo tegundatýpískur að öllu leyti og fullur af orku, hann sýni
tegundatýpískar og vel virkar hreyfingar, sé með góðan feld og hafi verið sýndur
framúrskarandi vel.
Útlínur hundsins séu svo virkilega góðar, fallegt höfuð og eyrnarstaða, langur
háls, falleg línan frá hálsi niður í bak, skottið frábærlega vel borið og sífellt
glaður. Hundurinn hafi hreinlega ekki stigið feilspor alla sýninguna!

Góð tenging

Besti afkvæmahópur sunnudags:
Pug
ISCh RW-14-15 Flash of Joy Iskra & afkvæmi

Svante Frisk dæmdi unga sýnendur á föstudagskvöldinu, hann sagði unga fólkið
hafa sýnt virkilega góða tengingu við hundana sem sé eitt það mikilvægasta í
keppni ungra sýnenda. Þau voru góð við hundana og sýndu þeim augljósa hlýju.
Eldri hópurinn hafi svo verið áberandi góður í að stilla hundunum upp. Það sem
helst hefði betur mátt fara í keppninni var að þegar þau eru beðin að fara með
hundana á hreyfingu hafi þau sum of mikið samband við hundinn sem valdi því
að hundurinn snúi sér að þeim á hreyfingunni og sýni sig þá nokkuð undinn og
sýni þar með ekki sínar bestu hreyfingar. Hann sagði að sigurvegarinn í eldri
flokki hefði leikið við hundinn á milli þess sem var verið að dæma hann og þau
greinilega skemmt sér vel saman en að hún hefði samt náð að láta hann sýna
sig beinan á hreyfingu án þess að missa sambandið við hundinn. Svante sagði
unga fólkið hafa staðið sig vel í því að sýna hundana áreynslulaust eins og þeir
væru sýndir í ræktunardómi og að hafa haft hundanna í forgrunni en ekki sig
sjálf.

Öldungurinn bestur
Á laugardeginum dæmdi Svante langhundana, hann sagði að gæðin í heild
hefðu mátt vera meiri, þau væru aðeins undir því sem hann sæi venjulega í
Evrópu. Bestu hundar tegundar hefðu verið góðir en að það hefðu mátt vera
fleiri góðir í hverri feldgerð og stærð. Besti hundur tegundar í golden retriever
var rakki úr öldungaflokki, Svante var mjög ánægður með hann og sagði hann
virkilega tegundatýpískan og fallegan. Hann hefði virkað örlítið latur en það
væri kannski vegna þess að hann væri kominn með leið á sýningum.

Enginn of ýktur
Enskur cocker spaniel var í háum gæðum, fallegar útlínur og enginn of ýktur,
bara sannir enskir cocker spanielar. Virkilega góð og sterkleg höfuð, augljós
munur hafi verið á höfði tíka og rakka en bæði kynin samt með kröftug höfuð.
Hundarnir hafi verið með rétta baklínu og ekki of langir, hreyfingarnar hafi verið
virkilega drífandi og náð yfir mikið svæði. Þarna hafi verið virkileg samkeppni
innan tegundar og sagðist Svante hafa verið mjög ánægður með að dæma
tegundina.

Besti hvolpur sýningar 3-6 mán.
Snætinda Seigla, IS22402/16
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Valentina Faggionato
Ræktandi: Sunna Líf Hafþórsdóttir / Hafþór Snæbjörnsson
/ Unnur Sveinsdóttir

Svante telur erfiðara að rækta góða svarta standard schnauzera heldur en
pipar&salt og var hann mjög ánægður að finna nokkra góða hér. Í samanburði
við önnur lönd eru þeir svörtu virkilega góðir hér, hreyfa sig vel, þungir og vel
fylltir með rétt höfuð ásamt því að vera í mjög góðum feld og vel snyrtir. Á
sunnudeginum dæmdi m.a. irish soft coated wheaten terrier sem hann sagði
að hefðu verið full háir á fótinn, með fíngerð bein og í raun bara ekki nógu
grófir og þungir.

Aldrei séð jafn marga góða í einu
Svante var mjög ánægður með silki terrier hundana sem hann dæmdi, hann
sagði gæðin í þeim hér framúrskarandi og að það hefði verið virkilega gaman að
dæma þá. Það hefði þurft að horfa í algjör smáatriði þegar kom að því að raða
í sæti, svo sterk var tegundin. Svante sagðist aldrei áður hafa séð jafn marga
góða silky terrier samankomna á sama stað á sama tíma!
Í tíbet spaniel var Svante mjög ánæður með byggingu og hreyfingar en aðeins
þyrfi að einbeita sér betur að lagi augnanna og svip því flestir þeirra væri með
kringlótt augu og of vingjarnlegan svip. Saga tegundarinnar kallar á að þeir geti
hrætt burtu illa anda og til þess þurfi þeir örlítið harðari svip.

Besti hvolpur sýningar 6-9 mán.
Stemma Rektorsdóttir frá Ólafsvöllum, IS22215/16
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Guðríður Þorbjörg Valgeirsdóttir
Ræktandi: Mette Pedersen

Svante dæmdi marga french bulldog hunda og sagði hann að gæðin hafi verið
mjög upp og ofan, besti hundur tegundar hafi verið virkilega góður og einnig
annar besti rakki. Sá hafi verið með smávegis öndunarhljóð en að sýnandinn
hafi verið nógu klókur að gefa honum bita til að stoppa það af. Svante sagðist
hafa verið frekar harður í dómum í tegundinni en að sýnendur hafi verið
mjög vingjarnlegir og sýnt honum skilning þegar hann útskýrði ástæður
einkunnagjafa.

Eigum langt í land
Svante dæmdi tegundahóp 3 eins og hann lagði sig, hann var ánægðastur með
silky terrier rakkann sem var með gott skap, vel byggður og með frábæran feld.
Í heildina þyrfti að vinna meira í tegundahópnum en að hann færi batnandi,
það ætti örugglega eftir að taka áratug að byggja upp góða ræktun í fleiri
tegundum í hópnum. Skapgerð væri mjög mikilvæg í terrier, eyrnastaða og
burður ætti að sýna stolt, baklína og skott þyrftu líka að vera rétt miðað við
tegund.

Ungir sýnendur - yngri flokkur:
1. sæti - Kolbrún Jara Birgisdóttir með íslenskan fjárhund

Ungur sýnendur - eldri flokkur:
1. sæti - Elena Mist Theodórsdóttir með silky terrier

Stigahæstu árið 2016
Stigahæsti hundur ársins 2016 á sýningum HRFÍ

1. Glitnir Vestri Afghan hound 45
2. Huldu Morganna Mozart, Weimaraner, snöggh. 36
3.-4. Embla Altobello, Dobermann 23
3.-4. Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes, Petit basset griffon vendeen 23
5. Tumastaða Askur, Silky terrier 22
6. Ryslip Celtic Tiger at Craigycor, Welsh corgi pembroke 20
7. Pom4you Greatest Lover Of All Time, Pomeranian 17
8. Raq Na Rock‘s Hrafntinna, Siberian husky 16
9. Loki, Ungversk vizsla, snöggh. 15
10.-13. Dolbia Le Mans, Labrador retriever 12
10.-13. Snætinda Vaka, Íslenskur fjárhundur 12
10.-13. Stefsstells Kolmars Krómi, Íslenskur fjárhundur 12
10.-13. Stefsstells Skrúður, Íslenskur fjárhundur 12
14.-15. Multi Star‘s Arjen Robben, Papillon 11
14.-15. Thornapple Good To Go, Australian shepherd 11
Stigahæsti öldungur ársins 2016 á sýningum HRFÍ

1. Stefsstells Skrúður, Íslenskur fjárhundur 54
2. Kudos Gagarin, Poodle, miniature 36
3. Thornapple Seduction, Australian shepherd 28
4. Thornapple Good To Go, Australian shepherd 21
5. Szentendrei Ördög All Right, Dvergschnauzer, pipar & salt 19
6.-7. Alphaville‘s Stand By Me, Afghan hound 11
6.-7. Kolgrímu Blaze Hólm, Schäfer, snöggh. 11
8.-9. Chisobee Jared, Saluki, fringed 10
8.-9. Trésor De Brie Ila Fauve AF HIT, Briard 10
10. Christmas Baby Grand Calvera, Schnauzer, svartur 9
Stigahæsti ræktandi ársins 2016 á sýningum HRFÍ

1. Gjósku Arna Rúnarsdóttir / Rúna Helgadóttir 58
2. Kolgrímu Sirrý Halla Stefánsdóttir 54
3. Svartwalds María Björg Tamimi 45
4.-5. Hálsakots Ásta María Guðbergsdóttir 41
4.-5. Tíbráar Tinda Auður Valgeirsdóttir 41
6.-7. Heimsenda Lára Birgisdóttir / Björn Ólafsson 39
6.-7. Himna Sigurbjörg Vignisdóttir / Ásta María Karlsdóttir 39
8. Helguhlíðar Margrét Kjartansdóttir 32
9. Black Standard Sigrún Valdimarsdóttir 31
10.-12. Dotty‘s Favorite Kristmundur Axel Kristmundsson 29
10.-12. Halastjörnu Brynja Tomer 29
10.-12. Ice Tindra Kristjana Bergsteinsdóttir 29
13. Skeggjastaða Lára Bjarney Kristinsdóttir 28
14. Butterfly‘s Kisses Jóna K. Herbertsdóttir 27
15. Múla Steindór V. Sigurjónsson 25
Stigahæstu fimm sýnendurnir í yngri flokki eru eftirfarandi:

1. Hrönn Valgeirsdóttir með 130 stig
2.-3. Erlen Inga Guðmundsdóttir með 50 stig
2.-3. Snærún Ynja Hallgrímsdóttir með 50 stig
4.-5. Kolbrún Jara Birgisdóttir með 40 stig
4.-5. Lilja Ýr Árdal Alfreðsdóttir með 40 stig

Stigahæstu fjórir sýnendurnir í eldri flokki eru eftirfarandi:

1. sæti - Hafdís Jóna Þórarinsdóttir með 120 stig - Fulltrúi Íslands á Crufts 2017
2. sæti - Elena Mist Theodórsdóttir með 90 stig - Fulltrúi Íslands á Heimssýningunni 2017
3. sæti - Berglind Gunnarsdóttir með 80 stig - Fulltrúi Íslands á Evrópusýningunni 2017
4. sæti - Vaka Víðisdóttir með 70 stig
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Hafdís, Elena, Berglind og Vaka mynduðu einnig Nordic Winner liðið
sem keppti á Nordic Winner í Danmörku 5. nóvember sl

Stigahæsti hundur ársins 2016 - Glitnir Vestri
Eigandi: Valdís Vignisdóttir.
Glitnir Vestri verður 5 ára í haust. Í nóvember sl. var hann heiðraður sem stigahæsti hundur ársins á sýningum HRFÍ og fékk
hann þá titilinn Iceland Winner 2016 (ISW-16). Vestri er einnig alþjóðlegur meistari, íslenskur meistari og Reykjavík Winner
2016. Eigandi Vestra er Valdís Vignisdóttir og valdi hún hvolpinn frá Glitnir ræktun úr þeirra fyrsta afghan hound goti.
Það sem heillaði Valdísi mest við Vestra þegar hún skoðaði hvolpana litla var skapgerðin, hann var rólegur og yfirvegaður
og er það enn í dag, stundum of rólegur ef eitthvað er
Það kostar tíma og vinnu að halda afghan hundi í nógu góðu líkamlegu standi og hvað þá í nógu góðum feld til að ná því
að verða stigahæsti hundur félagsins. Vestri fær bað og blástur vikulega og góða hreyfingu daglega en hann á ekki heldur
langt að sækja útlitið enda foreldrar hans bæði íslenskir meistarar. Valdís segir Vestra algjört gæðablóð og þakkar hún fyrir
hvern dag með þessum yndislega hundi.

Ræktandi Vestra, Valgerður
Júlíusdóttir var beðin að segja aðeins
frá því hvernig gotið kom til.

Vestri kemur úr fyrsta goti okkar hjá Glitni
ræktun frá árinu 2012. Pabbi hans, Thor,
kemur úr tveggja hvolpa goti frá litlum
ræktanda í Bandaríkjunum, Kennel Anuschka.
Við vorum hrifin af ræktunarlínunum á bak
við Thor sem eru annars vegar frá Danmörku
og hins vegar frá Bandaríkjunum. Við
heimsóttum ræktandann og hittum báða
foreldra Thors, Multi Ch Boxadan Mind Your
Own Business (Owen) og Am. Ch. Aries
Corroboree (Bindi). Við heilluðumst af báðum
foreldrunum, heilbrigðir, týpískir í útliti og
með gott geðslag sérstaklega Owen. Thor

kom til Íslands haustið 2009 þá 9 mánaða
gamall. Hann er yndislegur og ljúfur afghan
hundur, fljótur að læra, samvinnufús og
húsbóndahollur. Afghan hundar eru sjálfstæðir
hundar og geta verið erfiðir í innkalli en það á
ekki við um Thor.
Mamma Vestra, oftast köllu Sæta kemur
úr tólf hvolpa goti frá þekktum afghan
ræktanda í Svíþjóð. Pabbi hennar, Kid Sox,
World Winner 2011, World Winner 2009,
Multi SBIS og Multi Ch Star´T Cutting Trax of
Jhanzi, kemur frá Nýja Sjálandi og er vinsæll
ræktunarhundur. Við kolféllum fyrir honum
á heimssýningunni í Bratislava 2009 þar sem
hann vann tegundahóp 10. Mamma Sætu,
Golddragon Fly So High (Nina) kemur frá

ræktanda á Spáni úr ræktunarlínum frá Ítalíu
og Frakklandi. Markmiðið með innflutningi á
tíkinni var að fá inn í okkar ræktun blóðlínur
frá Nýja Sjálandi og Ástralíu. Báðir foreldrar
eru heilbrigðir, rólegir og yfirvegaðir með
frábært geðslag. Við fengum tík sem er jöfn í
byggingu, ekki ýkt á nokkurn hátt, samsvarar
sér vel og flestum dómurum líkar við týpuna.
Sæta kom til Íslands í janúar 2010. Hún er
sterkur persónuleiki, þægileg og róleg með
dæmigert afghan skap, sjálfstæð og fer oftast
sínar eigin leiðir.
Vestri kemur úr ellefu hvolpa goti og teljum við
okkur hafa tekist vel að ná fram þeim kostum
sem stefnt var að.
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Stigahæsti ræktandi HRFÍ 2016

Gjósku ræktun, Arna Rúnarsdóttir og Rúna Helgadóttir
maður að leggja gríðarlega áherslu
á gott geðslag, sérstaklega með
svona stóra tegund. Við horfum á
hvolpana fyrst þegar að þeir eru
nýfæddir og svo aftur þegar að þeir
eru farnir að hreyfa sig þegar að við
erum að ákveða hverju við viljum
halda eftir úr goti.
Hvernig hefur gengið að
sannfæra ræktendur um að
senda góða hunda hingað?

Hversu lengi hafið þið verið
að rækta hunda?

Fyrsta Gjósku gotið fæddist fyrir 20
árum núna í ágúst 2017. Þá vorum
við að rækta íslenska fjárhunda,
fyrsta schäfer gotið okkar fæddist
svo í október 2003 eftir að við
fluttum fyrstu tíkina okkar inn frá
Þýskalandi.
Hafið þið ræktað önnur dýr?

Við stundum hrossarækt með
góðum árangri, hjá okkur fæðast
1-3 folöld á ári. Við höfum ræktað
fyrstu verðlauna hross og mikið af
góðum keppnishestum.
Hvað hafið þið átt hunda lengi?

Arna eignaðist sinn fyrsta hund,
schäfer rakka, þegar hún var í námi
í Hollandi árið 1987.
Hvaða hundur mynduð þið segja
að væri einn sá mikilvægasti
í ykkar tegund á heimsvísu?

Tegundin er það gömul og stór
að erfitt er að benda á einhvern
einn hund sem þann mikilvægasta.
En árið 2004 sá Arna hundinn
Ghandi von Arlett á siegershow
sem er stærsta schäfer sýning sem
haldin er í Þýskalandi árlega. Hann
heillaði hana strax og hún sagði
þá að hún vildi eignast afkvæmi
undan þessum rakka. Hann hefur
haft gríðarleg áhrif á tegundina
á heimsvísu og fjöldinn allur af
ræktendum um allan heim sem
sækist eftir því að hafa hann í
ættbókum hjá sér.
Hvaða hundur myndið þið segja
að væri einn sá mikilvægasti
þegar kemur að ykkar ræktun?

Þar sem að við höfum stundað
ræktun á tveimur tegundum þá
verðum við að nefna fyrst hana
Ösku frá Þorvaldsstöðum sem
var stofn tíkin okkar í íslenska

fjárhundinum. Út frá henni eru
margir af sigursælustu hundum í
tegundinni, bæði hér á íslandi og
erlendis.
Ef við lítum svo til schäfersins þá
standa 3 hundar upp úr hjá okkur.
CIB ISCh RW-15 Easy von Santamar,
hún gaf ekki mörg afkvæmi af sér
en þau sem hún átti eru í miklu
uppáhaldi hjá okkur. Hún er á
bak við alla okkar bestu hunda
og náði gríðarlegum árangri sjálf,
bæði í vinnu og á sýningum. Easy
okkar var akkúrat undan Ghandi
von Arlett og bar sterkan svip
frá honum sem skilar sér áfram í
afkomendum hennar.
Þá verðum við einnig að nefna
Eldeyjar Huga, en við höfum fengið
2 glæsileg got undan honum. Hann
er sjálfur undan Gjósku Dömu sem
var undan fyrstu innfluttu tíkinni
okkar, og Fedor von Santamar sem
var virkilega fallegur hundur sem
átti því miður aðeins örfá afkvæmi.
Í dag er það hún RW-14 Gjósku
Mylla sem er að sanna sig sem sú
allra besta ræktunartík sem við
höfum átt. Hún er auðveld í pörun
og goti. Afkvæmin hennar eru með
yfirburðum heilbrigð, geðgóð og
gríðarlega falleg. En í 3 gotum eru
komnir 5 meistarar undan henni.
Nú hafið þið náð góðum
árangri í ræktun, hver eru
eftirminnilegustu augnablikin?

Ætli það standi ekki upp úr
þegar að við eignuðumst fyrstu
meistarana okkar. Það var á
febrúarsýningu HRFÍ árið 2014,
en þá áttum við bestu rakka
og tík bæði í síðhærðum og
snögghærðum schäfer. Fyrsti loðni
schäferinn á landinu varð meistari
hann ISShCh RW-13 Gjósku Osiris
og bróðir hans ISShCh Gjósku
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Osbourne-Tyson varð fyrsti snöggi
meistarinn okkar. Easy okkar varð
BIS öldungur og Hugi átti BIS
afkvæmahóp.
Hvað myndir þið ráðleggja
nýliða í ræktun, bæði almennt
og eins fyrir ykkar tegund?

Það sem við ráðleggjum öllum
sem eru að byrja er að byggja upp
gott tengslanet. Gott samstarf og
sterk sambönd við aðra ræktendur
er það mikilvægasta sem þarf
til að byrja á góðum grunni.
Einnig hvetjum við fólk alltaf til
þess að flytja nýtt blóð inn, góð
ræktunardýr eru það mikilvægasta
í ræktun. Ræktunarblinda er það
hættulegasta og fólk á ekki að hika
við að taka dýr úr ræktun ef þau
eru ekki að gefa gott af sér.
Hvernig veljið þið hvolp til að
halda, í hvaða atriði horfið þið
helst og á hvaða aldri veljið þið?

Það sem við horfum mest í er
bygging og hreyfingar. Við leggjum
áherslu á góða vinkla í báða enda,
topplínu, góð bein og miklar og
grípandi hreyfingar. Einnig verður

100% er það að byggja upp
gott samband við ræktendur
erlendis. Þá horfum við aðallega
til Þýskalands og landa þar í kring.
Fyrstu samskipti okkar í innflutningi
voru einstaklega sérstök og tók
það svolítinn tíma að fá fólk til
þess að taka okkur alvarlega. Í dag
ferðumst við mikið til Þýskalands á
bæði stórar og minni sýningar og
erum komnar í góðan kunningskap
við marga af fremstu ræktendum á
meginlandinu.
Gerið þið langtímaáætlanir
varðandi ræktunarstarfið?

Já, við teljum það eitt það
mikilvægasta í ræktun og hugsum
við alltaf mörg skref áfram.
Þegar að við erum að huga að
innflutningi þá byrjum alltaf á
ættbókinni og hvernig hún passi
inn í okkar ræktunar prógramm.
Við leggjum einnig mikið upp úr
því að línurækta inn í fremstu
hunda í heiminum í dag. Í þau fáu
skipti sem við gerum svokallaðar
outcross paranir þá erum við með
sérstök plön í framræktun fyrir
næstu kynslóð. Einnig gerum við
allar paranir með það í huga að við
myndum vilja halda eftir úr því, öll
skref sem við tökum í ræktun verða
að vera með ákveðnum tilgangi í
huga.

Stigahæsti öldungur ársins 2016 og
besti hundur sýningar í nóvember 2016.
ISCh ISVetCh ISVW-16 RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður í eigu Elmu Cates varð á nóvembersýningu félagsins besti hundur
sýningar, besti öldungur sýningar og var heiðraður sem stigahæsti öldungur ársins hjá félaginu! Skrúður hefur áður náð
frábærum árangri á sýningum, nú síðast í mars endurtók hann leikinn og varð aftur besti öldungur sýningar.
Okkur lék forvitni á að vita aðeins meira um Skrúð og báðum við því Elmu um að segja okkur aðeins frá honum og þeirra
sögu saman í eigin orðum.

Ég sá Skrúð fyrst 4 dagan gamlan og varð
strax ástfangin. Nafnið fannst mér hæfa
honum vegna þess hvað hann er skrautlegur.
Ég heimsótti Skrúð reglulega áður en ég fór
með hann heim. Að mínu mati bar hann af
systkinahópnum, hann var svo rólegur og
yfirvegaður hvolpur.
Skrúður sýndi strax mikla hæfileika til vinnu.
Hann var alltaf til í að fara út og æfa hlýðni og
er hann íslenskur hlýðni meistari. Eins höfum
við æft spor og hlutaleit, hann hefur gaman af
því að skokka með hjóli og að draga sleða...Sem
sagt öll vinna legst mjög vel í minn mann.
Skrúður elskar börn og hefur hann unnið mikið
með einhverfum börnum og börnum með ýmis
frávik.
Skrúður var heiðraður af HRFÍ sem
Afrekshundur ársins 2014 fyrir vinnu sýna með
einhverfu barni en sú vinna hefur vakið mikla
athygli fjölmiðla og voru birtar af honum fréttir
í miðlum á borð við Morgunblaðið, Fréttablaðið
og í Sjónvarpinu. Eins var tekið mjög ítarlegt
viðtal við okkur um afrek Skrúðs í Sám í
ágúst 2008. Meira að segja hefur verið gerð
mastersritgerð um afrek Skrúðs með einhverfu
barni en það var félagsmaðurinn Jónína Sif í
námi sínu í frétta og blaðamennsku.
Þetta frábæra geðslag sem Skrúður býr yfir
hefur svo sannarlega skilað sér í hvolpum
Skrúðs og er ég ennþá að sjá þetta geðslag í
barnabörnum Skrúðs.
Skrúður hefur mjög gaman af sýningum. Hann
kemur inn á sýningarsvæðið með það hugarfar
að vinna. Það má segja að hann heilli dómarana
með sínu brosmilda og ljúfa andliti en samt

fullkominni einbeitingu. Hann hefur fullkomna
líkamsbyggingu sem skilar það sér í fallegum
hreyfingum sem dómarar heillast af.
Skrúður er alltaf tilbúinn að fara inn í
sýningarhringinn hvort heldur sem er með
lítilli einhverfri stúlku í ungum sýnendum eða á
stórum alþjóðlegrum sýningum.
Skrúður er mjög heilsuhraustur hundur
og hefur gaman að fara í göngutúra með
börnunum á heimilinu, honum myndi aldrei

detta það í hug að toga í taum, sama hvaða
truflun verður á vegi hans.
Lífsgleðin skín úr augum Skrúðs. Hann ekkert
farin að eldast þó að hann sé orðinn 11 ára
gamall.
En fyrir utan alla titla og alla vinnu sem hann
hefur unnið með mér í gegnum árin þá er það
það mikilvegast og það dýrmætasta við Skrúð
er geðslagið og alger tryggð og ánægja sem
hann veitir okkur fjölskyldunni.
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þessum félögum var mjög öflugur
stuðningur og ég held bara að
einbeiting mín og ákveðni hafi
ekki skaðað þá heldur. Við Atlas
fórum nú að mæta á próf og áttum
fína spretti, komumst upp í ÚFL á
tveimur sumrum með glæsibrag.
Þegar Atlas var orðinn 6 ára fór mig
að langa í annan hund, Guðmundur
og Sólveig voru þá með öflugt got
undan tveimur Kolkuós hundum
og það heillaði mig að fá tík úr
gotinu. Bakgrunnur var heillandi
og skapgerð. Það fór svo að
Guðmundur og Sólveig treystu mér
fyrir Kolu og við Kola hófum svo
okkar vegferð í maí 2012 þegar hún
kom á heimilið. Þarna hófst nýtt og
Eigandi: Heiðar Sveinsson
skemmtilegt lærdómsferli. Núna
Ritstjóri óskaði eftir orðum frá mér sem eiganda og
vissi ég betur hvað ég vildi og var
stjórnanda Kolu um hana sjálfa og aðkomu
með mínar áherslur. Engu að síður
mína að sportinu.
þurfti ég sannarlega tilsögn og fékk
Það er með árangur á veiðiprófum og hundaþjálfun eins og hana. Eftir gott hvolpanámskeið fór
annað að áhugi, góður efniviður og ástundun eru lykilatriði. ég á mjög gott byrjendanámskeið
hjá Guðmundi sem lagði góðan
Sigurmon og Þuríður stóðu við
Aðkoma mín að hundasportinu
grunn. Í framhaldi komst ég inn
bakið á manni á fyrsta veiðiprófi og á góð framhaldsnámskeið hjá
hófst í febrúar 2007 með því að
svo má áfram telja. Allt þetta var
mér var treyst fyrir Suðurhjara
Sigurmoni með Kolkuósræktun. Á
mjög gott engu að síður vantaði frá sama tíma var ómetanlegt að eiga
Atlasi. Það var strax ásetningur
mér þekkingu og ákveðna stefnu.
minn að vanda mig við uppeldið
Guðjón að, öflugan æfingarfélaga
og að við félagar yrðum góðir
Það urðu straumhvörf í
með þolinmæðina í lagi. Ég
saman í náttúrunni, á veiðum
þessari vegferð þegar við Atlas
kynnti mér líka mjög vel bækur
og í leik. Ég fékk fínan stuðning
mættum á opna veiðiæfingu hjá
og myndbönd þar sem lögð var
frá mönnum innan deildarinnar
Retrieverdeildinni í janúar 2009.
áhersla á þjálfun á breskan hátt,
strax frá upphafi. Siggi Benni
Ég fékk fína tilsögn á æfingunni
það má segja að ég hafi fallið fyrir
tók ófá símtölin, Olgeir sem
en mikilvægast var að tveir
þeirri aðferðarfræði.
var þá formaður kom inn þegar
kappar buðu mér í æfingarhóp
Það var ljóst að Kola var talsvert
Atlas varð eldri og fann mér
með sér, það voru þeir Ingólfur
öðruvisi hundur en Atlas hafði
góðan æfingarhóp sem var undir
Guðmundsson og Guðjón
verið og eins þurti að fara varlegar
handleiðslu Dags Jónssonar sem þá Sigurðsson. Þarna var stefnan
að henni. Við hófum okkar prófferli
var með hvolpakaupendur í aðhaldi mörkuð og markvissar reglulegar
í júlí 2013 og það gekk mjög vel.
og aðstoðaði einu sinni í viku.
æfingar hófust. Reynslan hjá

Stigahæsti hundur á veiðiprófum sækjandi hunda

ISFtCh Kola

Árið 2014 fórum við uppí ÚFL
og það ár skilaði Kola tveimur
heiðursverðlaunum. Svo árið
2015 var árangur að veiðimeistara
kláraður með árangri á sýningu
og 1 einkunn í ÚFL-B sem vantaði
uppá. Það ár enduðum við Kola í 3
sæti í samantektinni yfir stigahæstu
hunda á eftir þeim frábæru
hundum ISFtCh Kolkuós Mílu,
eigandi Ævar Valgeirsson, og ISFtCh
Ljósavíkur Nínó, eigandi Ingólfur
Guðmundsson.
Við Kola áttum síðan mjög gott ár
2016 með tvenn heiðursverðlaun
og er Kola núna eini núlifandi
retrieverhundur sem hlotið hefur
samtals 4 heiðursverðlaun. Að auki
var hún stighæst í samantekt yfir
stigahæstu hunda á veiðiprófum og
núna voru þau Míla og Nínó bara
rétt aftan við.
Það er einstaklega gott að vinna
með Kolu og má segja að ég
hef aldrei efast um val mitt á
hundi frá Guðmundi og Sólveigu.
Bakgrunnurinn er frábær og
upplagið til að ná árangri í
samvinnu og vinnu á vettvangi
getur varla verið betra.
Það er ekki síður mikilvægt að
huga að því hvað það eru margir
frábærir hundar og stjórnendur
sem taka þátt í sportinu ár hvert
og hvet ég fólk sem hefur áhuga á
að vinna með dýrum og kynnast
náttúru landsins að skoða þetta
sport af fullri alvöru.
Við Kola þökkum fyrir okkur og
hlökkum til að halda áfram í starfi
með deildarmeðlimum.

afrekshundur ársins

Bjarkeyjar Ísar
Ísar Boxerhundur og Alexander
Boxerinn Ísarr hefur hlotið titilinn Afrekshundur
ársins 2016 fyrir það að vera aðal „hundurinn“ í
lífi Alexanders. Þeir Alexander og Ísarr mættu og
tóku við viðurkenningunni.
Ísarr fylgir Alexander hvert sem hann fer en þeir
hafa alist upp saman og eru einstaklega nánir.
Ísarr sefur fyrir framan rúm Alexanders á nóttunni,
kippir sér aldrei upp við að það að hjólastóllinn
rekist í hann og er alltaf til í faðmlög og kossa frá
Alexander. Vinátta þeirra Ísarrs og Alexanders er
einstök og Ísarr hans Alexanders stækkar heim
beggja.
Eigendur Ísarrs eru þau Páll Hjaltason og Inga
Björk Gunnarsdóttir en ræktunarnafn Ísarrs er
Bjarkeyjar Ísar.
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Fuglahundurinn

Í þessu blaði höfum við farið yfir stigahæstu hunda félagsins í hinum ýmsu þáttum félagsins. Ekki er samræmd stigagjöf
fyrir veiðipróf hunda úr tegundahópi 7 en ritstjóra fannst ótækt að sleppa þeim hópi þar sem mikil virkni er í veiðiprófum
deildanna í tegundahópnum. Við fengum ábendingu um að Heiðnabergs Bylur von Greif og eigandi hans Jón Garðar
hefðu náð virkilega flottum árangri í veiðiprófum ársins 2016 og er því farið hér yfir árangur hans.
C.I.B. ISCh ISFtCh RW13/14
Heiðnabergs Bylur von Greif er
stigahæsti hundur veiðiprófa í
tegundarhópi 7 fyrir árið 2016.
Hann vann tvo keppnisflokka með
1. sæti og hlaut meistarastig í
öðrum þeirra. Auk þess tók hann
þátt í 10 veiðiprófum, fékk sæti og
einkunnir í 7 þeirra með eiganda
sínum Jóni Garðari Þórarinssyni.  
Bylur er einnig langstigahæsti
hundur Keppnisflokks hjá
Vorstehdeild fyrir árið 2016
með 32 stig en hefur áður verið
stigahæsti unghundur deildarinnar
og stigahæstur í opnum flokk.
Það var þýskur vinur Jóns
Garðars sem ræddi fyrst um
Vorstehtegundina við hann 1974
og voru fyrstu kynnin af tegundinni
í veiðiferðum með Gæfu Brá hans
Hjalla í Hlað og eftir það var ekki
aftur snúið.

ISFtCh Dímon var fyrsti
Vorstehhundur Jóns Garðars, í
fyrstu ætlaður einungis til veiða
en endaði sem stigahæsti hundur
tegundarhóps 7 á veiðiprófum
árið 2004 þegar bikarinn var fyrst
veittur og bætti um betur og vann
hann einnig 2005. Faðir Dímons
var Radbach Silver Bullet sem kom
frá Bandaríkjunum og móðir hans
var Gæfu Alma sem var undan
sænskum foreldrum.
Eftir Dímon eru þrjú got,
Esjugrundargotið og
Heiðnabergsgotin þaðan sem Bylur
kemur. Fjöldi hunda úr þessum
gotum eru með 1. einkunnir á
veiðiprófum og einn veiðimeistari,
Esjugrundar Spyrna.
Að auki hafa þessir hundar náð
mjög góðum árangri á sýningum,
þ.m.t íslensk og alþjóðleg
meistarastig.

Undan Byl hefur verið eitt got
hjá Veiðimelaræktun og stimpla
hundarnir þar sig mjög vel inn.
7 þeirra hafa hlotið einkunnir á
veiðiprófum, þ.m.t. nokkrar 1.
einkunnir og hefur einnig gengið
mjög vel á sýningum HRFÍ.

Svona árangur næst eingöngu
með þrotlausum og markvissum
æfingum sem og þátttöku í
veiðiprófum HRFÍ segir Jón Garðar
en fyrir hann er veiði með hundi
ákveðinn lífsstíll og forréttindi.

Þjónustuhundur ársins

Þór sem kallaður var
„Kóngurinn á Kleppi“

Þór,
þjónustuhundur
ársins hjá hrfí
árið 2016

Við viðurkenningunni
tóku þau Aníta og
sonur Þórs, Junior.

Ræktunarnafn: Balrion Weathertop Blackthorn
Það eru ekki margir hundar sem eru með
stundatöflu á spítala og mæta þar til vinnu á
hverjum degi en hundurinn Þór var einn af þeim.
Aníta Stefánsdóttir er iðjuþjálfari á Kleppspítala og
var eigandi Þórs sem var af tegundinni Labrador
Retriever. Í iðjuþjálfun á Kleppi kemur fólk sem er í
geðendurhæfingu. Þór sigraði hug og hjörtu bæði
starfsfólks og sjúklinga, ýtti undir bata og stuðlaði
að hreyfingu. Hann náði að tengjast allra veikasta
fólkinu og margir héldu áfram að heimsækja
hann eftir útskrift. Meðfram 100% sjálfboðastarfi
sínu á Kleppi var hann einnig heimsóknarvinur
Rauða Krossins. Hann heimsótti einnig reglulega
fjölfatlaðan ungan mann og hjúkrunardeildir
Landspítalans á Vífilsstöðum. Þór dó í apríl 2016 eftir
stutt veikindi en mætti í vinnu og gaf af sér fram á
síðasta dag og er sárt saknað.
Sonur Þórs hann Junior heldur starfi föður síns áfram
á Kleppi og mætir til vinnu daglega.
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stigahæsti Hundafimihundurinn

Eldhamars Sunna Sól

Eigandi: Anna Birna Björnsdóttir
Eldhamars Sunna Sól er fædd 29 september 2007.
Hún er því að verða 10 ára gömul í haust.
Ég byrjaði með hana í hundafimi þegar
hún var 1 árs gömul, en þá er leyfilegt
er að byrja. Það má ekki byrja fyrr með
hunda í hundafimi þar sem að þeir þurfa
að vera orðnir þroskaðir og öll bein og
liðamót orðin vel þroskuð þar sem að
þetta eru mikil átök á öll liðamót. Ég
var áður með golden tíkina mína hana
Birtu í sportinu en fékk mér annan
hund til að vera bara í hundafimi með
þar sem að Birta var útkallshundur
hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu
með manninum mínum og hún því oft
upptekin.
Hundur sem fer í hundafimi þarf að
vera vel hlýðinn og að vilja vinna
með eiganda sínum. Hann þarf að
vera áhugasamur um að gera nýja
hluti og treysta sínum liðsmanni að
hann til þess að fara ekki með hann í
ógöngur. Hundafimin byggist á gleði og
verðlaunum, bæði í formi nammis, bolta
ef hundurinn er bolta eða dótahundur
og síðast en ekki síst miklu hrósi. Við
reynum að segja aldrei nei við hundinn
eða skamma hann, heldur eru hlutirnir
gerðir aftur þar til að hundur skilur
hvað maður vill að hann geri og hrósar
honum svo þegar hann er að gera rétta
hluti. Venjulega byrjar maður á því að
fara á grunnnámskeið í hundafimi þar
sem að maður og hundur læra saman á
tækin. Smám saman er svo byggt ofan
á þar til liðið er farið að hlaupa brautir í
lok námskeiðsins. En þar sem að ég er
hundafimiþjálfari og kenni námskeiðin
þá kenndi ég Sunnu Sól á tækin á öðrum
tímum. Eftir grunnnámskeiðið þá er
hægt að koma í opna tíma í hundafimi
þar sem að fólk sem að hefur farið
á námskeið eða staðist bronspróf í
hundafimi æfir saman áfram eftir
námskeið. Þegar hundur er orðin 18
mánaða gamall þá má hann fara að
keppa.
Íþróttadeild HRFÍ heldur 4 keppnir á
ári í hundafimi. Keppnirnar skiptast
í Agility brautir og Jumpersbrautir.

Agility (AG) brautir eru með contact
tækjum eins og A, brú og salti, ásamt
hoppum, vefi, göngum og poka. Meðan
að Jumpersbrautir (JU) innihalda engin
contact tæki, heldur einungis hopp,
vef, dekk, göng og poka. Dómari setur
upp brautir sem að keppendur eiga
að hlaupa á sem skemmstum tíma og
með sem fæstar villur og neitanir alla
brautina.
Fyrir hverja keppni sem að maður
hleypur og stenst kröfurnar fær maður
ákveðið mörg stig. Þessi stig safnast
svo saman yfir árið og eru skráðar í
keppnisbók hundsins.
Keppnirnar eru mis erfiðar og með
mismiklar kröfur og mis langan tíma eftir
því í hvaða flokki þú ert að keppa í .
Þegar keppandi byrjar að keppa þá fer
hann í auðveldustu flokkana sem heita
AGI og JUI. Frekar auðveldar brautir,
með góðu beinu flæði og hefur hann
vissan tíma til að hlaupa brautina á
enda. Þegar keppandi hefur náð að
hlaupa þessar brautir í 3 keppnum og
standast þær kröfur flyst hann upp
um flokk í AGII og JUII. Þar eru settar
meiri kröfur á keppanda, styttri tími,
erfiðari brautir og flóknari. Einnig þarna
þarf hundurinn að keppa 3 keppnir og
standast þær kröfur sem að eru settar
fyrir þennan flokk. Erfiðasti flokkurinn
er svo AGIII og JUIII. Í þessum flokki
þarf hundur að hlaupa villulausa braut
á mjög stuttum tíma 3 sinnum til að
standast kröfur flokksins. Sunna Sól er
núna að hlaupa í flokki AGIII og JUIII.
Eins og sést hér að ofan þá liggur
mjög mikil vinna bak við hund sem
að er komin jafn langt og Sunna Sól
í hundafiminni. Mæta á æfingar og
hlaupa brautir þar, til að æfa sig að
hlaupa og stýra hundinum. Æfa hlýðni
með henni, leika við hana og síðast en
ekki síst hrósa endalaust til að viðhalda
gleðinni og áhuga í hundinum um að
standa sig sem best alltaf.
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stigahæsti VINNUHUNDURINN

Uppáhalds Gæfa „Fóa“

Eigandi: Valgerður Stefánsdóttir
Fóa er 2 ára.
Fóa vinkona mín er yngri
tíkin á heimilinu. Hin er Dilla
amma hennar. Fóa er standard
schnauzer hundur en þeir eru
sérstaklega skemmtilegir hundar
að vinna með, miklir karakterar,
sjálfstæðir og snjallir við að leysa
vandamál. Sumir eru viljasterkir
og þrjóskir og þá eru samskiptin
við þá áskorun en aðrir eru
meðfærilegri. Fóa er einstaklega
skemmtileg í þjálfun og vill allt
fyrir mig gera.
Afi Fóu, Rúfus var fyrsti
schnauzerinn sem ég eignaðist
og var mjög sjálfstæður og
sterkur karakter. Hann er nú
farinn. Rúfus var sem hvolpur
það sem kalla má hömlulaus.
Hann tók óstöðvandi æði við
og við og þess vegna reyndi ég
að leggja mig fram við þjálfun
hans. Ég var svo heppin að okkur
hvolpakaupendum var beint
að Hundaskólanum Hundalífi
og þar tókum við Rúfus fyrstu
hlýðninámskeiðin. Þórhildur og
Albert hvöttu okkur til þess að
fara í hlýðnipróf með hundana
og að sjálfsögðu hlýddi ég því.
Þrátt fyrir að Rúfus hafi, þegar
leið á fyrsta hlýðniprófið okkar,
tekið sprettinn, hlaupið í hringi,
fram og til baka, stokkið upp

í áhorfendastúku, niður aftur
og stungið alla af þar með
talið dómarann, prófstjórann
og ritarann, tók bakterían sér
bólfestu í mér. Mér finnst gaman
að vinna með hlýðniþjálfun en
líka spor, hundafimi og rallý.
Á endanum varð Rúfus besti
hundur, töffari og góður gæi.
Þórhildur í Hundalífi (og
vinnuhundadeildinni) er
mikill eldhugi þegar kemur að
hundum og þjálfun þeirra. Hún
er afar metnaðarfull í starfi
sínu og hefur í gegnum tíðina
fengið erlenda hundaþjálfara
til landsins til þess að kynna
nýjustu strauma og aðferðir
við hundaþjálfun. Ég hef notið
góðs af því og kynnst í gegnum
skólann og námskeiðin sem þar
eru vinkonum sem halda hópinn
og þjálfa saman. Við erum
allar áhugasamar um hunda
og þjálfun og í hópunum hefur
skapast gagnkvæmt traust og
hvatning til þess að gera betur.
Fóa er bara tveggja ára og
okkur þykir gaman að æfa
okkur þannig að ég veit að
við eigum eftir að eiga margar
ánægjustundir saman og með
hinum hundavinkonunum okkar.

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

Sér inni- og útistía
Staðsett 4 km. frá Selfossi

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

stigahæsti ungi sýnandinn - eldri

Hafdís jÓNA ÞÓRARINSDÓTTIR
Í nóvember síðastliðnum lauk ferli mínum sem ungur sýnandi
á Íslandi. Mér til mikillar ánægju náði ég þeim árangri að
enda sem stigahæsti sýnandi ársins í eldri flokki með mínum
besta félaga, enska springer spaniel-rakkanum Lokki frá
Götu. Í mars varð ég þess heiðurs aðnjótandi að vera
fulltrúi Íslands í alþjóðlegri keppni ungra sýnenda á Crufts
hundasýningunni, sem er haldin í Birmingham, Englandi ár
hvert, en ég keppti einnig fyrir Íslands hönd í fyrra. Um 46
þjóðir senda fulltrúa í keppnina sem er ein sú stærsta í flokki
ungra sýnenda.

Ég hóf feril minn í ungum sýnendum
árið 2012 þegar ég var 13 ára gömul
og sýndi ég hund af tegundinni
standard schnauzer. Ég byrjaði strax að
mæta á æfingar hjá Ungmennadeild
HRFÍ og sótti einnig ýmis námskeið
sem voru í boði. Ég reyndi að nýta
hvert einasta tækifæri sem mér
bauðst til að bæta í reynslubankann
og læra meira, ekki bara um mína
eigin tegund heldur aðrar tegundir
líka. Þetta geri ég enn í dag. Að mínu
mati er þetta leiðin til árangurs; að
nýta hvert einasta tækifæri til þess að
öðlast meiri reynslu og læra eitthvað
nýtt. Árangur kemur ekki af sjálfum
sér - maður uppsker því sem maður
sáir. Einnig mæli ég hiklaust með
því að fara til útlanda og vinna með
reyndum ræktendum en það gerði ég
sumarið 2016 þegar ég fór til Noregs
til að vinna fyrir ræktanda flat-coated
retriever. Ég sá um hundana; gaf þeim
að borða, baðaði og snyrti, hreyfði
þá og fór með á sýningar og var hluti
af fjölskyldunni í þann tíma sem
ég var úti. Tækifæri sem þessi gefa
manni svo sannarlega væna summu í
reynslubankann.
Ég er svo heppin að hafa fengið
frábær tækifæri til að keppa á erlendri
grundu í flokki ungra sýnenda. Þar má
meðal annars nefna Evrópusýninguna
í Noregi þar sem fjarlægur draumur
varð að veruleika þegar ég hafnaði í
2. sæti í Evrópukeppni ungra sýnenda.
Einnig hef ég verið meðlimur í landsliði
ungra sýnenda þrjú ár í röð og höfum
við náð frábærum árangri saman í
Norðurlandakeppni ungra sýnenda.
Ákveðna þætti hef ég ávallt að
leiðarljósi sem sýnandi. Ég vil fyrst
og fremst byggja samband mitt við

þann hund, sem ég sýni, á virðingu
og jákvæðni. Það nægir ekki að hitta
hundinn einu sinni fyrir sýningu
og ætlast til þess að hundurinn sé
boðinn og búinn til þess að vinna með
sýnandanum í krefjandi keppni. Ég
náði að mynda einstakt samband við
hundinn „minn“ Lokk. Ég hitti hann
að minnsta kosti einu sinni í viku, fór
með hann í gönguferðir og gerðum við
ýmislegt skemmtilegt saman sem ekki
var endilega tengt því sem fer fram í
sýningarhringnum.
Annað sem ég hef ávallt í huga er
að hafa gaman af því sem ég er að
gera. Ég nýt þess að vera í hringnum
með félaga mínum og vinna með
honum. Einn mikilvægasti þátturinn
af öllum er að hundinum líði vel með
mér í hringnum. Hægt er að stuðla
að vellíðan hundsins einmitt með
því að fá hann til þess að treysta
sýnandanum og mynda gott samband
við hann. Þetta er brot af því sem ég
hef að leiðarljósi sem sýnandi.
Ég vil nýta tækifærið og brýna á
mikilvægi góðrar íþróttamennsku í
þessu sporti. Þetta er lítið samfélag
og er því mikilvægt að við komum
fram hvert við annað af virðingu og
samgleðjumst hvert öðru. Við þurfum
að vanda orð okkar í garð annarra og
styðja hvert annað svo allir fái að njóta
sín í þessu frábæra áhugamáli. Einnig
vil ég fá að þakka öllum sem hafa
hjálpað mér og stutt mig á meðan ferli
mínum í ungum sýnendum stóð, og þá
sérstaklega Auði Sif, Hildu Björk, Eddu
sem var alltaf tilbúin að lána mér Lokk
og auðvitað mömmu sem hefur verið
mín stoð og stytta í gegnum þennan
feril.

stigahæsti ungi sýnandinn - yngri

Hrönn Valgeirsdóttir

Þegar ég var sjö ára tók ég þátt í minni fyrstu keppni sem hét Barn og
hundur og svo þegar ég varð 10 ára þá gat ég loksins byrjað að keppa sem
ungur sýnandi. Ég er svo heppin að eiga ömmu og frænku sem hafa mikinn
áhuga á hundum. Það voru þær sem tóku mig með sér á hundasýningar og
þannig fékk ég áhuga á hundum og hundasýningum.
Ég hef farið á mörg námskeið hjá
Ungmennadeild HRFÍ og hef lært alveg
helling þar. Svo hef ég verið dugleg að æfa
mig með frænku minni og ömmu minni en
ég get æft mig heima hjá ömmu því hún
á heima í sveit og á tvo hunda, sem eru
íslenskir fjárhundar. Með æfingunni og með
hjálp frá frænku minni varð ég betri og betri
sýnandi.
Á hundasýningum passa ég mig að halda
þolinmæðinni, brosa og hafa gaman af þessu
öllu saman. Ég reyni að hafa hundinn glaðan
meðan við keppum. Það er reyndar mjög
auðvelt því þetta er svo rosalega gaman.
Ég reyni að kynnast hundinum vel áður en

ég fer að keppa og svo er ég alltaf með gott
nammi fyrir hundinn. Svo er nauðsynlegt að
vita hvað hundurinn er gamall, hvað hann
heitir, í hvaða tegundahóp hann er, hvað
tegundin heitir, frá hvaða landi hann er og til
hvers hann er notaður. Ég læri þetta allt um
hundinn áður en ég fer að keppa.
Vinkona ömmu minnar hefur lánað mér
frábæran hund sem heitir Arnarstaða
Skrumba og er íslenskur fjárhundur. Skrumba
er mjög skemmtileg og það hefur verið mjög
gaman að sýna hana. Með henni vann ég
flestar sýningarnar árið 2016 og við erum
mjög góðar vinkonur.
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Besti hundur sýningar 1. sæti
ISShCh RW-14 Nípu-Hunda Þröskuldur, IS17517/12
Briard
Eigandi: Ásta Gísladóttir / Stella Sif Gísladóttir
Ræktandi: Þórarinn Smári

Alþjóðleg Norðurljósasýning HRFÍ

3. - 5. mars 2017

Texti: Klara Símonardóttir
Ljósmyndir: Ólöf Gyða Risten

Marssýning HRFÍ fór fram helgina 3.-5. mars sl. og var hún sú stærsta í sögu félagsins með 875 skráða hunda!
215 hvolpar af 41 tegund mættu til leiks á föstudagskvöldinu þar sem einnig fór fram keppni ungra sýnenda
en það var Daníel Örn Hinriksson sem dæmdi keppni ungra sýnenda að þessu sinni. Laugardaginn 4. og
sunnudaginn 5. mars voru skráðir til leiks yfir 660 hundar af 94 tegundum. Mikil ánægja var með sýninguna,
sem haldin var í Reiðhöllinni í Víðidal, en að þessu sinni var sýningin með norðurljósaþema.
Dómarar sýningarinnar voru: Attila Czeglédi frá Ungverjalandi, Carl Gunnar Stafberg og Johnny Anderson frá
Svíþjóð, Hannele Joksilta frá Finnlandi og Kitty Sjong frá Danmörku.

Topp tíbet spaniel og pug
Johnny Anderson talaði um hversu
hrifinn hann hefði verið af tíbet spaniel
hundunum sem hann sá á sunnudeginum,
þeir bestu í tegundinni væru af virkilega
háum gæðum. Hann var einnig ánægður
með gæði í pug og sagði þær tvær
tegundir standa upp úr af þeim tegundum
sem hann dæmdi um helgina. Hundarnir,
sem hefðu sigrað í þessum tegundum,
væru af miklum gæðum en almennt
hefðu þeir hundar sem mættu í hring
verið góðir og af réttri tegundargerð.
Hann ekki jafnspenntur fyrir frönskum
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bulldog og sagði að bæta þyrfti ræktun í
tegundinni, ekki væru nein áberandi gæði
þar. Johnny dæmdi besta afkvæmahóp
laugardags og ræktunarhóp sunnudags og
var virkilega ánægður með sigurvegarana
þar. Hann sagðist hafa búist við því að
almennt væru gæðin á Íslandi minni þar
sem það væru það fáir hundar á landinu
og hundamenningin ung en gæðin hefðu
reynst mjög góð sem hefði komið honum
sérstaklega ánægjulega á óvart. Hann
vildi nefna sérstaklega að sýnendur hefðu
verið mjög kurteisir sem og allir sem hann
hefði hitt og að jákvæðnin hefði skinið af

fólki sem væri svo sannarlega ekki gefið.
Greinilegt væri að fólk hefði gaman af því
að sýna á Íslandi.

Framfarir á milli ára
Carl Gunnar Stafberg lýsti mikilli ánægju
með íslenska fjárhundinn, mikill heiður
væri að dæma þá í heimalandinu og að
þeir hundar sem hann hefði séð væru
góðir. Bestu tíkur og rakkar tegundar
hefðu svo verið framúrskarandi. Íslenski
fjárhundurinn fannst honum jafn í gæðum
og virtist mjög heilbrigður og að mikilvægt
væri fyrir ræktendur að halda áfram sömu

stefnu. Carl Gunnar dæmdi dvergschnauzer, bæði síðast þegar hann var hér og
einnig nú í mars, og var hann mjög ánægður með gæðin. Hann sagði að hér væru
enn góðar blóðlínur og hafði hann mjög gaman af því að komast að því eftir að
keppni lauk að margir af þeim hundum, sem hann hefði sett í sæti, væru skyldir þeim
hundum sem hann valdi sem bestu hunda tegundar síðast þegar hann var hér.
Í flestum tegundunum sem hann dæmdi sagðist hann hafa fundið góða hunda og
að það væru greinilegar framfarir í ræktun hér á milli ára en þetta var í þriðja skiptið
sem Carl Gunnar kemur til landsins að dæma. Þeir hundar, sem hefðu komist í úrslit
um besta hund sýningarinnar, gætu náð alveg jafnlangt á sýningum í Skandinavíu.

Hrifinn af viszlunni
Attila Czeglédi vildi byrja á því að hrósa þjóðarhundinum sínum, ungverskri
viszlu. Hann hefði séð tvo hunda, ungan rakka og öldungsrakka og komu gæðin
honum virkilega vel á óvart. Ungi rakkinn vann tegundahóp 7 og öldungurinn
varð annar besti öldungur sýningar, báðir virkilega tegundatýpískir af réttri týpu
upprunalandsins, höfðu góðar hreyfingar með falleg höfuð. Hann sagði virkilega
mikilvægt að byrja ræktun tegundar vel þegar ný tegund væri flutt til landsins því ef
eitthvað vantaði upp á í upphafi gæti reynst erfitt að rækta það til betri vegar síðar.

Öldungurinn bar af

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

Australian shepherd sagði hann almennt í ágætum gæðum samanborið við mörg
önnur lönd, tegundin væri vinsæl og ekki búið að festa inni eina tegundargerð en
að hann hefði verið sáttur við gæðin hér. Sigurvegarinn var rakki úr öldungaflokki
sem hefði borið af og sýnt sig vel, ávallt væri þó nokkuð áhyggjuefni þegar öldungur
væri sá besti í tegundinni. Attila sagðist hafa séð góðan amerískan cocker spaniel
hund, týpískt amerískt útlit og í góðum gæðum. Enskur cocker spaniel er tegundin
sem Attila ræktar. Hann sagðist þekkja tegundina mjög vel og gæti því gert aðeins
meiri kröfur til þeirra, gæðin í rökkunum fannst honum ágæt en sagðist hafa orðið
fyrir nokkrum vonbrigðum með tíkurnar. Yfirleitt væru tíkarflokkarnir sterkari en
rakkaflokkarnir í tegundinni en það hefði ekki verið raunin hér.

Kurteisir sýnendur
Siberian husky sýndu almennt góð gæði, sigurvegarinn í tegundinni var þriðji
besti hundur sýningar og af framúrskarandi gæðum. Hundurinn var af amerískri
tegundagerð og hefði verið sýndur einkar vel, hann hefði einfaldlega verið virkilega
góður. Attila vill, eins og svo margir dómarar, minnast sérstaklega á fólkið á
sýningunni; sýnendur, eigendur, ræktendur og áhorfendur sem væru hreint ótrúlegir
hér. Hann dæmir flestar helgar á sýningum um allan heim og að hér sé fólkið í
sérflokki, það mæti brosandi og afslappað og sýni öðrum virðingu - dómurum og
sýnendum. Nauðsynlegt sé að viðhalda þessum einstaka eiginleika því þetta sé ekki
raunin alls staðar.

Besti hundur sýningar 3. sæti
C.I.B. AMCh DKCh ISCh RW-14-15
Destiny’s Fox In Socks, IS15745/11
Siberian husky
Eigandi: Ólöf Gyða Svansdóttir
Ræktandi: Michael J Eads

Hann þakkaði kærlega góðar móttökur og gott skipulag, hann hefði haft nokkrar
áhyggjur af því að gólfið gæti reynst hundum og sýnendum hættulegt en greinilega
væri hér vant fólk sem léti smá ójöfnur ekki stöðva sig.

Góðir st. bernharðshundar
Hannele Jokisilta dæmdi rúmlega 40 labrador-hvolpa sem hún sagðist almennt
hafa verið ánægð með, í báðum aldursflokkum hefðu sigurvegararnir verið af
góðum gæðum, af réttri tegundargerð og með góð bein. Hannele dæmdi allar
tegundir úr tegundahópi 7 og komu gæðin henni skemmtilega á óvart, hún dæmir
tegundahópinn um allan heim og segir ætíð spurningarmerki hvernig hunda hún fái
inn í hring, hvort það séu meiri vinnulínur eða sýningalínur en að flestir hundarnir,
sem hún sá hér, hafi verið af mjög góðum gæðum. Hannele talar um að mjög erfitt
sé að rækta st. bernharðshunda svo vel sé, að ná hæfilega grófum beinum, réttu
höfði og hreyfingum sé hægara sagt en gert en að hún hefði sé nokkra virklega góða
hér. Þeir hafi ekki verið of lágfættir án þess að vera of háfættir en oftast sjái hún þá
of háa eða lága. Stóra dana-tíkin, sem vann tegundina, sagði Hannele mjög fína,
hinir hafi ekki verið jafnir að gæðum. Í affenpincher var Hannele sátt við gæðin, hún
hafi dæmt annan bestan í tegundarhópi 2 mjög tegundatýpískan rakka. Aðeins tveir

Besti hundur sýningar 4. sæti
ISCh NLM Oogie Boogie Man, IS19213/14
Afghan hound
Eigandi: Hilda Björk Friðriksdóttir
Ræktandi: Sunníva Hrund Snorradóttir /
Svava Arnórsdóttir

enskir bulldog hundar mættu til leiks en voru virkilega heilbrigðir að sjá og sýndu
góðar hreyfingar sem kemur alltaf á óvart að finna.

Gullfallegur golden

Besti öldungur sýningar 1. sæti
ISCh RW-13 OB-1 Stefsstells Skrúður, IS09862/06
Íslenskur fjárhundur
Eigandi: Vigdís Elma Cates
Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir

Golden retriever voru misjafnir að gæðum, sigurvegari tegundarinnar, sem jafnframt
vann tegundahóp 8, er hundur sem Hannele sagði geta unnið hvar sem er, hann
væri virkilega fallegt eintak. 65 labrador hundar voru skráðir hjá Hannele, þar
fann hún einnig mjög misjöfn gæði rétt eins og annars staðar í heiminum. Hún
var mjög ánægð með besta rakka og bestu tík og þær tíkur sem hún setti í sæti og
tíkurnar hafi verið sterkari en rakkarnir. Hannele var ánægð með hve vel hefði verið
tekið á móti henni og að allt hefði gengið eins og í sögu. Hún vildi nefna hversu
mikil stemmning hafi verið í labrador-hringnum, þar hafi verið klappað fyrir öllum
og virkilega gaman þegar kom að úrslitum í tegundinni. Það sé gott að halda í
jákvæðnina og að samgleðjast með öðrum.

Framfarir í chihuahua
Kitty Sjong hefur komið nokkrum sinnum að dæma á Íslandi og hefur alltaf gaman
að því. Kitty byrjar á því að nefna briard hundinn sem hún gerði að besta hundi
tegundar og að besta hundi tegundahóps 1 sem hefði svo tekið sig til og unnið
sýninguna. Það sé virkilega sérstakt þar sem briard sé tegund sem erfitt sé að rækta,
sýna og dæma en þarna hefði allt gengið upp. Almennt segir Kitty gæðin virkilega
góð í tegundunum sem hún sá um helgina. Það sem hafi komið henni einna mest
á óvart hafi verið hversu mikið betri chihuahua-hundarnir séu núna en þeir hafi
verið áður sem heild. Tegundin hafi innihaldið marga hunda í góðum gæðum sem í
ofanálag hafi hegðað sér vel – flestir að minnsta kosti.

Margir of litlir

Tegundahópur 2: 1. sæti
C.I.E. ISShCh RW-15-16 Embla Altobello, IS20558/15
Dobermann
Eigandi: Ómar Unnarsson
Ræktandi: Malbasa Dejan

Kitty segir papillon alltaf eiga hjarta sitt og það sé alltaf gaman að fá að dæma þá,
stærðin hafi verið nokkuð mismunandi en hún hafi séð nokkra mjög litla hunda en
hún myndi vilja hafa þá jafnari í stærð. Þeir smáu hafi þó verið vel byggðir. Bygging
og hreyfingar eru með því mikilvægasta fyrir spaniel-hunda og telur hún tegundina
almennt í góðum málum. Hún var frekar óánægð með að gera öldung að besta
hundi tegundar, það sýni ekki mikla framþróun eða einu sinni viðhald í tegundinni
og ætti ræktun að miða að því að bæta tegundina frá því sem er. Kitty sagði engan
vafa hafa leikið á því að tíkin, sem hún valdi sem besta hund tegundar, hafi verið
sú besta í tegundinni. Það væri gott í framtíðinni að sjá unga hunda í hringnum af
sambærilegum gæðum.

Misjöfn gæði í border collie

Tegundahópur 3: 1. sæti
ISCh RW-14 Sjöbolyckans Rikissa Av Polen, IS19086/13
Dandie dinmont terrier
Eigandi: Mekkín Gísladóttir
Ræktandi: Janette Andersson

Whippet hafi verið í góðum gæðum en ávallt sé stærðin atriði, hún reyni þó að
láta gæðin ganga fyrir og ekki að draga of mikið niður fyrir stærð. Kitty var mjög
ánægð með border collie-hvolpinn sem hún gerði að besta hvolpi tegundar á
föstudagskvöldinu. Fjöldinn af þeim fullorðnu í tegundinni hafi komið á óvart og hún
því verið óviss um hvað hún fengi inn í hring af góðum hundum. Gæðin reyndust
mjög misjöfn og nefndi hún að skottið væri ávallt vandamál í tegundinni um allan
heim. Hún fann unghunda í virkilegum gæðum með réttar hreyfingar, með höfuð og
skott rétt borið sem sé nauðsynlegt þegar um border collie sé að ræða. Það, að sýna
þá eins og er gert í Bandaríkjunum, eyðileggi heildarmyndina.

Gæta þarf að hvernig hundarnir eru sýndir
Kitty sagði að sýnendur stæðu sig almennt vel en sagði nauðsynlegt að minna
á tilskipun FCI um að bannað væri að lyfta hundum í taumnum. Það væri bara
tímaspursmál um hvenær einhver dómari myndi vísa sýnanda úr hring fyrir þetta
þar sem þetta væri skýrt brot á sýningarreglum FCI og að það hefði gerst reglulega
erlendis. Nauðsynlegt sé að þjálfa hundana í því að ganga í aðeins lausari taum svo
ekki sé verið að hengja þá svona upp. Þetta sé gamall ávani sem þurfti að hverfa.
Kitty er mikið í mun að halda í gleðina inni í hring, þetta eigi að vera skemmtun enda
sé þetta áhugamál allra, dómarans, sýnenda og ræktenda og því sé nauðsynlegt að
hafa gaman af.

Tegundahópur 7: 1. sæti
C.I.E. ISShCh RW-15 NLM Loki, IS18969/13
Ungversk Vizsla, snöggh.
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson
Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Besti ræktunarhópur laugardags:
Dverg schnauzer, svartur
Svartwalds – ræktun
Ræktandi: María Björg Tamimi

Besti afkvæmahópur laugardags:
Schäfer, snöggh.
RW-14 Gjósku Mylla & afkvæmi

Besti hvolpur sýningar 3-6 mán.
Lindár Lea, IS22794/16
Labrador retriever
Eigandi: Elsa Soffía Jónsdóttir
Ræktandi: Elsa Soffía Jónsdóttir

Besti hvolpur sýningar 6-9 mán.
Hvergilands Betty Boop IS22519/16
Dandie dinmont terrier
Eigandi: Mekkín Gísladóttir
Ræktandi: Mekkín Gísladóttir

Tegundahópur 8: 1. sæti
Glacier Gold Legolas, IS20380/15
Golden retriever
Eigandi: Ellert Svavarsson
Ræktandi: Ásdís Björk Guðmundsdóttir

Besti ræktunarhópur sunnudags:
Labrador retriever
Reynisvatns – ræktun
Ræktandi: Brynhildur Þorkelsdóttir
Ungir sýnendur - yngri flokkur 1. sæti:
Hrönn Valgeirsdóttir með amerískan cocker spaniel

Tegundahópur 9: 1. sæti
Íslands-Berg Draumalandið, IS21177/15
French bulldog
Eigandi: Pétur Thor Gunnarsson
Ræktandi: Ólöf Elíasdóttir

Besti afkvæmahópur sunnudags:
Enskur cocker spaniel
C.I.E. ISShCh RW-16
Cockergold So U Think U Can Dance & afkvæmi

Ungir sýnendur - eldri flokkur 1. sæti:
Berglind Gunnarsdóttir með siberian husky

Besti hundur sýningar
á Norðurljósasýningu HRFÍ í mars 2017

Nípu-Hunda Þröskuldur í eigu Ástu Gísladóttur og Stellu Sifjar Gísladóttur varð á marssýningu félagsins besti
hundur sýningar. Okkur lék forvitni á að vita aðeins meira um Þröskuld og báðum við því Ástu um að segja
okkur aðeins frá honum og þeirra sögu saman í eigin orðum.

Sumarið 2013 fór ég loksins að skoða hund af tegundinni sem
ég hafði fallið fyrir á hundakynningu í Garðheimum tveimur
árum áður. Ég vissi ekkert við hverju var að búast enda kæmi
ég til með að verða þriðji eigandinn að þessum hundi. Fyrsti
eigandinn varð að láta hann frá sér vegna ofnæmis sem fór
sérlega illa í astma í barni á heimilinu, Sigrún hafði tekið hann
að sér í skyndi en sjálf var hún að rækta Labradora ásamt móður
sinni. Þegar ég kom á heimilið mætti mér þessi stórkostlegi
Briard og ég var kolfallin. Ég fékk að heyra upp og ofan af lífi
Þröskuldar fram að þessu. Hann hafði sem ungur hvolpur lent í
mjög ógnvænlegu atviki sem olli því að þessi annars ljúfi hundur
var logandi hræddur við ókunna karlmenn og var verið að vinna
í að gera hann öruggari í kringum þá. Þar sem við fjölskyldan
vorum að flytja í nýtt húsnæði var ákveðið að hann kæmi til
okkar þegar því væri lokið. Mér hefur aldrei legið jafn mikið á að
flytja. Tveimur vikum seinna var hann alkominn. Maðurinn minn
vann þá í Noregi og kom heim á sex vikna fresti og höfðu hann
og Þröskuldur ekki séð hvorn annan. Ég bjó mig undir hið versta
þegar að því kom í ljósi fyrri reynslu hundsins af karlmönnum.
Maðurinn minn kom inn og það var eins og þeir hefðu þekkst
alla tíð. Þröskuldur sýndi engin hræðslumerki, hvorki þá eða
nokkurn tíma eftir það.
Ég hafði aldrei komið á hundasýninu og ætlaði aldrei að kynnast
því. Sigrún gaf sig ekki og ýtti á mig að skrá hann á sýningu. Ég
gaf að lokum undan og síðan þá hefur Þröskuldur aðeins misst
úr eina sýningu. Aldrei að segja aldrei.
Það var stórkostleg tilfinning að heyra það tilkynnt að Briard
hefði unnið Besta hund sýningar sjá Þröskuld svífa inn við hlið
Ástu Maríu sem sýndi hann fullkomlega. Hann stóð þarna vegna
ótrúlegrar uppröðunar atvika sem leiddu hann til mín en ég er
sannfærð um að svo hafi alltaf átt að vera. Þröskuldur hefur
fært mér áhugamál sem ég deili með vinum sem ég hefði aldrei
á annað borð kynnst og fyrir það er ég honum þakklát.

Teiknikeppni Sáms
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Nú langar ritnefnd Sáms að standa
fyrir teiknikeppni þar sem þemað er
hundar. Keppt verður í eftirfarandi
flokkum og einu skilyrðin eru að
myndin tengist hundum á einhvern
hátt og sé skilað á skrifstofu HRFÍ fyrir
1. september nk.

Flokkarnir eru:
• Undir 5 ára
• 5 -8 ára
• 9 -13 ára
• 13-18 ára
• 18 ára og eldri

Verðlaun verða veitt fyrir 1. sætið í hverjum aldursflokki.

Tíkin Kolla
bjargar mannslífi
Eins og flestir vita, sem þekkja til hunda, eru þessir ferfætlingar sannir vinir mannsins og oft má heyra sögur
af þrekvirkjum þeirra og björgunarafrekum. Á hverju ári heiðrar HRFÍ afreks- og þjónustuhunda ársins og má
finna umfjöllun um þá annars staðar í blaðinu.
Svana Runólfsdóttir ræktar chow chow ásamt eiginmanni sínum, Tryggva Erlingssyni, undir ræktunarnafninu
Dropasteins og hefur frá unga aldri verið mikil hundamanneskja. Fjölskylda hennar eignaðist sinn fyrsta
hund, tíkina Kollu, þegar hún var aðeins 2 mánaða gömul. Þegar hún var um 4 ára bjargaði Kolla lífi
hennar þegar hún var hætt komin eftir að hafa innbyrt aspirin-töflur í miklu magni. Sámi lék forvitni á að
vita meira um þessa merkilegu sögu.

undan Svönu.

Höfundur: Auður Sif Sigurgeirsdóttir

Fjölskylda Svönu flutti til Bandaríkjanna
þegar hún var aðeins tveggja mánaða
gömul en faðir hennar vann á JFK flugvelli
í New York. Faðir Svönu og starfsfélagar
drukku oft bjór saman og á einni
gleðistund kláraðist bjórinn og var móðir
Svönu send út í búð eftir meiru en hún
var heimavinnandi með þrjú smábörn á
þessum tíma. Á leið sinni gekk hún fram
hjá dýraverslun og í glugganum sá hún
svarta tík með hvítt í bringu sem horfði svo
fallega á hana. Hún fann innra með sér að
hún yrði að kaupa þessa fallegu tík sem
var svo kölluð Kolla.

Kolla kom svo heim í krakkahópinn og
segir Svana að hún hafi án efa þurft að
þola ýmislegt frá þremur ungum börnum
en sýndi þeim þó aldrei neitt nema blíðu
og ást. Kolla eignaðist svo hvolpa sem
fengu að hlaupa um húsið þegar þeir
höfðu aldur til og leika við krakkana.
Þegar Svana var um fjögurra ára var hún
mjög ákveðin og sjálfstæð og langaði
einn daginn að skoða betur spennandi
lyfjakrukku skreytta Flintstone-myndum
sem var hátt uppi í skáp. Í krukkunni voru
aspirin-töflur fyrir börn sem bragðbættar
voru með sítrónu- og jarðarberjabragði.
Eins og margir þekkja eru matvörur,
lyf og fleira oft í stórum umbúðum í
Bandaríkjunum og innihélt krukkan
fjölmargar töflur. Svana bjó sér til stiga
svo hún kæmist upp í skáp að ná í góssið.
Hún settist svo á gólfið og hámaði í sig
gómsætar töflurnar en tíkin Kolla reyndi
hvað hún gat til að borða töflurnar á

Þegar Svana var búin að borða fylli sína
af þessum spennandi, gómsætu töflum
var hún orðin bæði rugluð og þreytt og
langaði upp í rúm að sofa. Kolla, sem var
sjálf orðin máttlaus og slöpp, fann móður
Svönu sem var að hengja upp þvott. Hún
skildi ekkert hvað tíkinni gekk til en ákvað
að elta hana inn í herbergi Svönu og áttaði
sig þá á því hvað hafði gerst.
Farið var með Svönu á spítala í flýti þar
sem dælt var upp úr henni en vesalings
Kolla dó þar sem hún innbyrti of mikið
magn pillanna og hvolparnir hennar urðu
þar af leiðandi móðurlausir. Sem betur fer
náði Svana sér að fullu en ekki hefði þurft
að spyrja að leikslokum hefði hún sofnað í
rúmi sínu eftir pilluátið afskiptalaus.

Ef lesendur Sáms luma á sögum um
þrekvirki eða björgunarafrek hunda
tekur Sámur á móti slíkum sögum á
netfanginu samur@hrfi.is
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Notaou skynsemina

Pedigree fyrir hundinn l>inn!

(

Bjorn og Lara f Heimsendarcektun hafa f aratugi
helgao sig rcektun og pjalfun hunda. Pau hafa f
gegnum arin nao frabcerum arangri og meoal
annars gefio af ser tugi alpj6olegra og fslenskra
meistara.
Undanfarin 15 ar hafa pau eingongu f6orao sfna
hunda a Pedigree hundaf6ori
011 naering sem
hundurinn t,lnn
�arfnast:

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

Heilbrigll hull og
glansandl feldur:

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

Styrklr natturulegar

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

Sterkartennurog
heilbrigt tannhold:

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

Pedigree hvetur all a hundaeigendur til all virOa log og reglur um hundahald.

56 · Sámur 2. tbl. 47. árg. júní 2017

� Enginn viab�ttur sykur
� �r6a0 af dyrala,knum
� Engin tilbuin bragOefni

