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Frá ritstjóra
Nú er sumarið komið og allt sem því tilheyrir, 
ferðalög, útivera, grill, stöku sólardagar og einhverjir 
rigningardagar. Sumir ferðast innanlands og aðrir fara 
utan en alltaf þurfum við að gera ráð fyrir hundunum 
okkar og ekki seinna vænna ef það ef ráðstafanir hafa 
ekki verið gerðar. Á hundurinn að fara í pössun og þá 
hvert eða kemur hann með og er það leyft þar sem við 
ætlum að vera.

Að ýmsu þarf að huga varðandi ferðalög með hunda, 
þeir eru í flestum tilvikum bannaðir í sumarbústöðum 
stéttarfélaga sem og á mörgum hótelum og gististöðum. 

Oft eru þeir þó leyfðir á tjaldsvæðum ef þeir eru til 
friðs og í taumi. Gæta þarf að fleiru en gistingu ef 
ferðast á með hunda og það er þá ferðamátinn og lengd 
ferðalagsins. Hundar þola ekki marga klukkutíma í einu í 
bílnum og verður því að stoppa reglulega og leyfa þeim 
að teygja úr sér og fá sér vatn. Einnig verður að gæta 
þess sérstaklega vel að ekki er hægt að skilja dýr ein eftir 
í bíl lengur en örstutta stund hvort sem er á ferðalögum 
eða innanbæjar þar sem ekki þarf mikinn hita til þess að 
þau ofhitni en það getur reynst lífshættulegt.

Síðan má ekki gleyma því að það verður að gera ráð 
fyrir plássi í bílnum fyrir hundana í sínu búri og einnig 
fyrir þeirra fylgihlutum, fóðri og þess háttar. Ekki 
gengur að skella hundabúrinu í skottið og hlaða svo 
öllum farangrinum þar ofan á svo að dýrið verður 
hálf súrefnislaust á botninum. Það þýðir svo heldur 
ekki að hafa dýrið laust í bílnum þar sem það þykir 
ekki heppilegt að vera undir stýri á 90 km hraða og fá 
skyndilega hund í fangið. Ekki má svo gleyma bílveikinni 
sem hrjáir sum dýr og er heppilegra að þau séu vön 
bílnum áður en farið er af stað í langferð. Mjög sniðugt 
er að hafa hundinn vel merktan í ferðalaginu ef hann 
skyldi týnast svo hann skili sér sem fyrst aftur til eigenda.

En nú vil ég óska öllum gleðilegs sumars og vona ég að 
þið og dýrin ykkar eigið góðan samverutíma í sumar og 
gleymið ekki að taka Sáminn með í fríið.

Klara Símonardóttir

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.
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minninGarorð
Við höfum kvatt heiðursfélaga HRFÍ, 
Sigríði Pétursdóttur frá Ólafsvöllum. 
Það er mikill missir fyrir félagið okkar 
að hennar skuli ekki njóta við lengur, 
en efst er okkur í huga þakklæti fyrir 
það brautryðjendastarf sem hún vann 
í þágu íslenska þjóðarhundsins og 
hundaræktar á Íslandi.

Sigríður tók snemma ástfóstri við 
íslenska fjárhundinn og átti stóran 
þátt í að bjarga hundakyninu sem var 
nærri útdautt á fyrri hluta síðustu aldar. 
Saga björgunar íslenska fjárhundsins 
verður ekki rakin hér, en Sigríður var 
þar í lykilhlutverki ásamt þeim Sir Mark 
Watson, miklum velgjörðarmanni 
Íslendinga, og Páli A. Pálssyni 
yfirdýralækni á Keldum.

Að áeggjan Watson fór Sigríður þrjár 
ferðir til Englands á árunum 1965-1967 
þar sem hún kynnti sér allt sem viðkom 
hundaræktun, m.a. undir handleiðslu 
enska hundaræktarfélagsins, The 
English Kennel Club. Árið 1967 hóf hún 
síðan, í samvinnu við Pál, markvissa 
ræktun á íslenska fjárhundinum hér 
á landi. Fyrstu hundar Sigríðar voru 
allmikið skyldir og fékk hún leyfi til að 
flytja til Íslands tvo íslenska hvolpa 
frá Bretlandi sem Watson gaf henni, 
til að auka erfðabreytileika stofnsins. 
Áralangt hugsjónastarf Sigríðar bar 
svo sannarlega ávöxt, en í dag eigum 
við sterkan og heilbrigðan stofn 
íslenskra fjárhunda og góðan hóp 
af áhugasömum ræktendum sem 
varðveita kynið fyrir komandi kynslóðir.

Eftir kynni Sigríðar Pétursdóttur af enska 
hundaræktarfélaginu vaknaði áhugi 
hennar á stofnun hundaræktarfélags 
á Íslandi. Hafði hún forgöngu um 
að félagið okkar, Hundaræktarfélag 
Íslands, var stofnað árið 1969, með 

það helsta markmið að vernda og 
rækta íslenska fjárhundinn. Jafnvel 
þá hugsaði Sigríður lengra og stærra. 
Þannig kom hún í veg fyrir að 
félagið héti Hundaræktunarfélagið 
og lagði mikla áherslu á að þetta 
væri Hundaræktarfélag, félag sem 
legði rækt við hunda, félag fyrir alla 
hundaeigendur. Sigríður fékk Gunnlaug 
Skúlason, dýralækni, til að taka að 
sér formennsku í félaginu, en hún var 
þess fullviss að það væri styrkur fyrir 
félagið að karlmaður sinnti þeirri stöðu. 
Hún sjálf var ritari stjórnar en tók við 
formennsku í félaginu nokkrum árum 
síðar.

Hún átti þátt í að félagið hélt sína fyrstu 
hundasýningu í Eden í Hveragerði árið 
1973. Sýningin vakti mikla athygli, 
aðsókn var mikil og færri komust að 
en vildu. Það var Sigríði mikilvægt að 
sýna almenningi hundinn í jákvæðu 
ljósi og á sýningunni mátti sjá fallega 
hunda sem hegðuðu sér vel, en voru 
ekki vandræðagemlingar sem ekki 
væru húsum hæfir, eins og Sigríður 
hafði á orði. Það var Kolur, íslenskur 
fjárhundur í eigu Sigríðar, sem vann 
fyrstu hundasýninguna. Kol þekkjum við 
vel, enda prýðir hann merki félagsins 
okkar enn í dag.

Fljótlega eftir að Sigríður tók 
við formennsku í HRFÍ, setti 
hún sig í samband við formenn 
hundaræktarfélaga annarra 
Norðurlanda, sem tóku félagið 
undir sinn verndarvæng. Árið 1979 
óskaði félagið eftir inngöngu í FCI, 
Alþjóðasamtök hundaræktarfélaga og 
var Sigríði boðið á þing samtakanna, 
þar sem félaginu var boðin aukaaðild 
sem og aðild að Norrænum samtökum 
hundaræktarfélaga, NKU. Með 
þessu móti fengu ættbókarskírteini 

HRFÍ alþjóðlega viðurkenningu. Þá 
vann hún ötullega að samningu 
fyrsta ræktunarmarkmiðs íslenska 
fjárhundsins og fékk þar góðan stuðning 
frá sænska hundaræktarfélaginu.

Eftir að Sigríður lét af formennsku, hóf 
hún sýningadómaranám. Hún varð 
fyrsti dómari félagsins, dæmdi víða um 
Evrópu og hafði undir lokin réttindi til 
að dæma vel yfir fimmtíu hundakyn úr 
fjórum tegundahópum.

Sem ræktandi var Sigríður að sjálfsögðu 
þekktust fyrir árangur sinn með íslenska 
fjárhundinn, en á síðari árum tók hún 
einnig miklu ástfóstri við Schnauzer 
hunda og ræktaði þá í mörg ár með 
góðum árangri.

Árið 2004 var Sigríður heiðruð með 
gullmerki Hundaræktarfélagsins og árið 
2008 sæmdi Forseti Íslands, herra Ólafur 
Ragnar Grímsson, Sigríði heiðursmerki 
hinnar íslensku fálkaorðu fyrir störf að 
ræktun íslenska fjárhundsins. Allt fram 
á hinsta dag var íslenski fjárhundurinn 
Sigríði hjartkær og eftir henni er haft 
að þjóðarhundurinn okkar sé lifandi 
listaverk sem okkur beri að varðveita.

Fyrir hönd Hundaræktarfélags Íslands 
þakka ég Sigríði Pétursdóttur frá 
Ólafsvöllum merkilegt ævistarf við 
verndun íslenska fjárhundsins og 
framlag hennar til uppbyggingar 
starfsemi félagsins. Eftirlifandi 
eiginmanni, börnum og öðrum 
aðstandendum vottum við samúð okkar.

Deyr fé deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;

en orðstír
deyr aldregi

hveim er sér góðan getur.

 F.h. stjórnar HRFÍ
Herdís Hallmarsdóttir

Formaður

Sigríður Pétursdóttir fæddist í reykjavík 3. október 1934 og lést á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands 13. janúar 2016. foreldrar hennar voru hjónin 
Pétur Jóhannsson f. 18.12.1900, d. 22.12.1985 og margrét Guðlaugsdóttir,  
f. 6.5.1901, d. 18.11.1976. 29. janúar 1959 giftist hún eftirlifandi eiginmanni 
sinum, Kjartani Georgsyni og sama ár hófu þau búskap að ólafsvöllum, 
Skeiðum og eignuðust þau 3 börn, Pétur, margréti og Georg.
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Höfundur: Elín Þorsteinsdóttir

uppruni 
Dachshund, eða langhundur á íslensku 
kemur frá Þýskalandi þar sem hann var 
og er þekktur sem greifingjahundur, 
en það er bein þýðing þýska heitisins. 
Langhundar voru ekki einungis notaðir 
til að veiða greifingja heldur einnig 
dádýr, refi og kanínur. Stærð hundsins 
réði því til hvaða veiða þeir voru 
notaðir. Standard langhundurinn var 
notaður til veiða, á greifingjum og 
dádýrum, en minni hundarnir notaðir 
til veiða á á kanínum. Til þess að 
langhundurinn gæti sinnt vinnu sinni 
þurfti hann að hafa hugrekki til að fara 
ofan í holur bæði til að reka dýrin út 
eða jafnvel drepa þau. Langhundurinn 
þurfti einnig að vera þeim eiginleikum 
gæddur að veiða bæði ofan jarðar og 
neðan, í þeim tilgangi var einkennandi 
sköpulag hans mikilvægt. Langt skott 

var nauðsynlegt svo auðvelt væri að 
draga hann úr holum, mikilvægar voru 
stórar framloppur sem auðvelduðu 
honum að grafa, djúpur brjóstkassi sem 
auðveldaði öndun og langt trýni jók 
getu hans að rekja slóð. Jafnvel geltið 
hafði þann tilgang að veiðimaðurinn 

ætti auðveldara með að finna hann. 
Um aldamótin 1800 var farið að rækta 
langhundinn meira sem gæludýr 
en veiðihund og varð hann vinsæll 
meðal kóngafólks um alla Evrópu. 
Langhundurinn er mjög vinsæll hundur 
um allan heim og er á meðal 10 
vinsælustu hundategunda í heiminum, 
en enn eru nokkur lönd sem nota hann 
mikið til veiða, svo sem Frakkland.

almennt útlit og geðslag
„Látið ekki blekkjast af langhundi“ 
sagði H.L Mencen eitt sinn, „hann er 
hálfur hundur á hæð, en einn og hálfur 
hundur á lengd. Þessi litli hundur með 
síðu eyrun er nógu harður til að takast 
á við greifingja, sem hann í raun var 
upphaflega ræktaður til og hvaðan hann 
hefur nafn sitt.“.

Langhundurinn er lágvaxinn með stuttar 
lappir, en langur og sterklega byggður. 
Hann hefur stríðnislegt viðmót og 

Tegundakynning  
dachshund - Langhundur

C.i.E. iSShCh iSW-13 rW-14 Sundsdal´s Wee Kind 
of magic eig. arinbjörn friðriksson & margrét G. 

andrésdóttir

iSShCh rW-14-15 Kingsens‘s fineste Kastor, eig. Elín Þorsteinsdóttir
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afar vökulan andlitssvip. Þrátt fyrir 
að vera stuttfættur sé miðað við 
langan búk hans, þá er hann mjög 
liðugur og hreyfanlegur. Hann býr yfir 
jafnaðargeði, vinalegur án þess að 
vera stressaður eða árasargjarn. Hann 
er hraður og einbeittur veiðihundur 
með frábært lyktarskyn.

Langhundurinn er til í þremur 
stærðum: standard , miniature og 
rabbit. Stærðarflokkun þeirra fer eftir 
brjóstmáli, þar sem standard er með 
brjóstmál 35 sm og yfir, miniature 
á bilinu 30-35 sm og rabbit eru 
þeir sem eru undir 30 sm . Flokkun 
samkvæmt mælingu fer fram eftir 15 
mánaða aldur. Þá er hárafar þeirra 
einnig þrenns konar, snöggt, síðhært 
og strýhært. Langhundar þurfa ekki 
mikla feldhirðu, en hún er þó misjöfn 
eftir hárafari, minnst þarf að hafa fyrir 
þeim snögghærða en oft er nóg að 
strjúka yfir hann með rökum klút milli 
þess sem hann er baðaður til að halda 
honum hreinum. Gott er þó að hafa í 
huga að honum getur orðið kalt og því 
gott að eiga peysu fyrir hann að fara 
í á köldum dögum. Þeim strýhærðu 
þarf að kemba reglulega og eigi þeir 
að líta sem best út þarf að reita þá 
yfirleitt um tvisvar á ári. Síðhærðu 
langhundana þarf að greiða reglulega 
til að koma í veg fyrir flóka, auk þess 
að að baða þá og blása heldur oftar en 
hina svo þeir líti sem best út.

Það getur verið munur á langhundum 
eftir hárgerð, oft er talað um að sá 
strýhærði sé þeirra harðastur og 
líklegastur til að koma sér í vandræði, 
sá síðhærði sé sá rólegi og yfirvegaði, 
og sá snögghærði sé þarna einhvers 
staðar á milli. Algengast er að 
langhundurinn sé rauður, þá að hann 
sé svartur með brúnum merkingum 
(black and tan). En einnig eru til brúnir 
(chocolate) og yrjóttir (dapple), en í 
mörgum tegundum er sá litur kallaður 
merle. Kolhærður (brúnn eða rauður 
með svarta hárenda), dökkbrúnn 
með ljósari brúnum merkingum 
(chocholate and tan). Þar sem rauðir 
hundar auk svartra með brúnum 
merkingum hafa verið vinsælastir 
í ræktun auk þess að hafa verið 

ræktaðir hvað lengst, þá er almennt 
viðurkennt að þeir beri með sér 
mestu gæðin hvað varðar byggingu. 
Brúnu (chocolate) hundarnir, sem eru 
í raun svartir hundar með „dilute“ 
genaerfðir sem veldur því að svart 
verður brúnt, eru með brún nef 
sem er leyfð samkvæmt FCI. Einnig 
eru augu þeirra ljósari. En þar sem 
„dilute“ genið er vandmeðfarið í 
ræktun þá eru alls ekki allir hrifnir 
chocolate litnum og vilja frekar nota 
arfhreinu heilu litina í sinni ræktun 
sem eru þá þeir rauðu og svartur 
með brúnum merkingum (black og 
tan). Yrjóttu (dapple) hundarnir eru til 
bæði í súkkulaði (chocolate dapple) 
og svo svartir og silfraðir sem kallast 
silver dapple eða silver merle í öðrum 
tegundum þar sem þessi litur þekkist. 
Bannað er að ræka saman tvo yrjótta 
einstaklinga (double dapple) vegna 
þess að þá koma oft upp ýmsir gallar í 
hvolpum, svo sem blinda, heyrnarleysi 
og fleira. Orsakast það af því að yrjótti 
liturinn er í raun það að litarefni 
húðar hundsins er yrjótt, sem veldur 
yrjóttum lit hans. Og ef sá eiginleiki er 
styrktur með því að tveir einstaklingar 
með þann eiginleika eru paraðir þá 
getur það valdið of litlu litarefni í 
húð. Ekkert litarefni í húð í innra eyra 
veldur svo heyrnarleysi og skortur á 
litarefni í auga veldur þá einnig blindu.

Heilsa og hreyfing
Langhundurinn er fjörugur orkubolti, 
honum finnst frábært að leika úti og 
fara í göngutúra, hann er fullkomlega 
fær um að fylgja fólkinu sínu eftir 
í flestu því sem það tekur sér fyrir 
hendur. Hann sættir sig vel við 
litlar íbúðir ef hann bara fær sína 
útrás, hvort sem það er í göngu eða 
boltaleik. Langhundurinn vill vera 
með fólkinu sínu og er ekki ánægður 
með að vera kennel hundur eða 
lokaður af mestallan daginn. Vegna 
þess hve þrjóskur hann er, getur oft 
verið erfitt að þjálfa hann, en hann er 
mjög klár og er ekkert sérlega hrifinn 
af miklum endurtekningum. Þess 
vegna þurfa hlýðniæfingar með þeim 
að vera skemmtilegar og fjölbreyttar. 
Bakvandamál ýmiskonar er helsti 

C.i.E. iSShCh rW-14 Luna Caprese immagine allo Speccio 
Eigandi: Hallveig Karlsdóttir

Luna Caprese Signora Snob  
Eigandi: Edda Björk ólafsdóttir

C.i.E. iSShCh iSW-13 rW-14 Sundsdal´s Wee Kind of magic 
Eigendur: arinbjörn friðriksson & margrét G. andrésdóttir

urso del Coruni  
Eigandi: árni Hauksson

iSShCh rW-14-15 Kingsens‘s fineste Kastor 
Eigandi: Elín Þorsteinsdóttir
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heilsufarsvandi langhundsins, þau 
vandamál geta komið upp vegna erfða, 
en einnig vegna rangrar hreyfingar, falls 
eða að hundurinn stekkur ógætilega 
af eða upp á húsgögn. Það er því 
mjög mikilvægt að styðja við bak og 
afturenda þeirra þegar þeir eru teknir 
upp. Mjög mikilvægt er að passa að þeir 
verði ekki of feitir. Fylgjast þarf vel með 
tönnum þeirra, þeir eiga það til að safna 
tannsteini og fá þá tannholdsbólgu ef 
ekkert er að gert. Gott er að bursta í 
þeim tennurnar reglulega og fara með 
þá í tannhreinsun einu sinni á ári sé 
þess þörf.

Langhundurinn er leikglaður, 
hamingjusamur hundur sem gaman er 
að, þeir eru góðir með sig og hvernig 
er hægt að verjast brosi þegar maður 
mætir þessum einstaklingum með sinn 
langa búk á stuttum kvikum fótum, 
horfir á mann hnarreistur og með 
gáfnablik í augunum. Langhundurinn 
er tryggur fjölskyldumeðlimur og vill 
fyrst og fremst vera með í öllu sem 
maður er að gera, hann velur oft einn 
úr fjölskyldunni sem hann verður 
hvað hændastur að, og vegna þess 
hve klár hann er hefur hann oft sína 
eigin skoðun á því hvernig hlutirnir 
eiga að vera. Að þjálfa langhund er 
þolinmæðisverk en alls ekki vonlaust, 
þeir eru þrjóskir og mjög sjálfstæðir, 
opnir og góðir með sig. Langhundurinn 
er afbragðs góður sporhundur þar sem 
sjálfstæðið og kjarkurinn fær að njóta 
sín.

Langhundur og börn
Þeir eru mjög góðir með börnum en um 
þá gilda sömu reglur og um aðra hunda 
og ung börn, það þarf að fylgjast með 
þeim og passa að börnin reyni ekki að 
taka þá upp. Ef barn situr í sófa finnst 
langhundi ekkert betra en að leggjast 
við hliðina á því og láta klappa sér.

Heimildir: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dachshund

http://www.fci.be/en/nomenclature/DACHSHUND-148.html

http://dogtime.com/dog-breeds/dachshund

C.i.E. iSShCh rW-14 Luna Caprese immagine allo Speccio, eig. Hallveig Karlsdóttir og  
iSShCh rW-14-15 Kingsens‘s fineste Kastor, eig. Elín Þorsteinsdóttir

C.i.E. iSShCh iSW-13 rW-14 Sundsdal´s Wee Kind of magic og 
C.i.E. iSShCh Sundsdal‘s Will You Be There  

eig. arinbjörn friðriksson & margrét G. andrésdóttir

Kingsen‘s finest got. ræktandi: Hallveig Karlsdóttir

urso del Coruni  
Eigandi: árni Hauksson
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natural ingredients perfectly balanced*

100%
ÁBYRGÐ Á 
JAFNVÆGI
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EÐA ENDURGREIÐSLA PETS LOVE

Ferskur kjúklingur nr. 1

* Náttúruleg innihaldsefni auk vítamína, steinefna og aminósýra. Innihald breytilegt eftir Ideal Balance vörum.
+ Ef þú og dýrið þitt eruð ekki ánægð þá skilið þið pokanum og fáið endurgreitt.

™ Vörumerki í eigu Hill’s Pet Nutrition, Inc. © 2014
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Höfundur: Astrid Indrebo, 
dýralæknir og ræktandi

Þýðing: Þurý Bára Birgisdóttir
Greinin var áður birt í 1. tölublaði Sáms árið 2005

Ég hætti aldrei að vera heilluð af þroska 
hvolpsins; jafnvel eftir 26 got og 16 ár 
kenna hvolparnir og tíkin mér alltaf 
eitthvað nýtt, eitthvað sem ég hafði 
ekki séð áður eða tekið eftir. Auðmýkt 
og upplifun eykst við hvert got. Allur 
tíminn í næturvökur, hreingerningar 
seint og snemma, matreiðslu, símtöl, 
handleiðslu og endurtekningar – ekkert 
skyggir á gleðina að hafa hvolpa. Það 
einasta sem setur strik í reikninginn 

er að af og til verður maður að fara 
í vinnuna – fjögurra vikna frí er 
alltof stutt! Þá er gott að hafa aðra í 
fjölskyldunni til að hlaupa undir bagga 
þegar skyldan kallar. 

Hvolpur er mjög óþroskaður við 
fæðingu, óþroskaðri en afkvæmi okkar 
eigin tegundar – mannsins. Nýfæddur 
hvolpur er bæði heyrnarlaus og blindur; 
augnalokin og hlustirnar eru þéttlokuð. 
Hæfni til að stjórna líkamshita og koma 
reglu á blóðsykur er vart til staðar. 
Einfaldir hlutir eins og að koma úrgangi 
frá sér ná þeir ekki að gera án hjálpar. 

Í byrjun stjórnast allt líf hvolpsins af 
ósjálfráðum viðbrögðum. Nokkuð af 
þessum viðbrögðum eru til staðar þegar 
hvolpurinn fæðist og hverfa síðan smátt 
og smátt þegar hvolpurinn þroskast og 
þróar meðvitað samband við tilveruna. 
Önnur viðbrögð eru lítið þroskuð 
við fæðingu, en eflast eftir því sem 
hvolpurinn stækkar. 

Nýfæddur hvolpur hefur lítið af 
ósjálfráðum hreyfingum og þarfnast 
örvunar til þess að draga að sér andann 
í fyrsta sinn. Þegar hann fæðist á 
eðlilegan hátt, mun hann fá örvun við 

FyrsTu vikur hvoLpsins
Að fylgjast með og vera þátttakandi fyrstu vikurnar í lífi hvolps er einstök upplifun sem erfitt er að lýsa. 
Framfarirnar frá dag til degi, reyndar á hverjum tíma, er svo hröð að erfitt er að leggjast niður og sofna. 
ég verð aldrei leið á því að sitja hjá hvolpunum, heyra þegar þeir sjúga, og taka eftir hverju því sem þeir 
gera. að sjá hvernig óreynd tík veit af eðlishvöt hvað á að gera í fæðingunni, hvernig hvolparnir sjúga sig 
fasta á spenann við fyrsta tækifæri, hvernig þeir nota fæturna til þess að örva mjólkurframleiðsluna og 
hvernig tíkin hugsar um þá. finna þegar hvolpurinn, þessi heita litla vera, slakar á í höndum mínum, svo 
full trúnaðartrausts, svo ómótuð – en verður samt tilbúin að takast á við heiminn eftir bara tvo mánuði. 
Traustið er algert og möguleikarnir óendanlegir. að verða vitni af því þegar þeir reyna að standa á 
óstöðugum fótunum, fyrsta óræða augnaráðið þegar augun opnast. fyrsta sinn sem þeir dilla rófunni. 
fyrstu óþekktarstrikin. 

mynd: Þorsteinn Th. 
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að vera þrýst í gegn um fæðingarveginn. 
Um leið og hvolpurinn er fæddur 
fer tíkin að sleikja hann kröftuglega 
og hjálpar þar með til við að örva 
öndunina. Ef tíkin hugsar ekki um 
hvolpinn er það í okkar verkahring að 
örva hann til dáða fyrstu mínútur lífsins. 
Hvolpar sem fæðast við keisaraskurð 
fá hvorki hjálp við að vera þrýst í gegn 
um fæðingarveginn eða örvun við 
að tíkin sleiki þá. Auk þess geta lyfin 
sem tíkinni var gefið í sambandi við 
keisaraskurðinn haft áhrif á þá. Þess 
vegna er það alveg nauðsynlegt að 
hafa duglega meðhjálpara til þess að 
hugsa um nýfæddu hvolpana. Sem 
betur fer er það þannig í dag að flestir 
dýraspítalar hafa mjög duglegt og 
gott dýrahjúkrunarfólk. Hafi þeir það 
ekki, ætti hvolpurinn að vera settur 
strax í hendurnar á einhverri reyndri 
manneskju. Reynslumiklir ræktendur 
geta verið ómetanleg hjálp við að örva 
hvolpana þegar tík þarf í keisaraskurð 
ef dýraspítalinn hefur ekki mannafla til 
þess að veita næga umönnun. 

Stjórnun líkamshita
Nýfæddur hvolpur er ekki fær um að 
viðhalda eðlilegum líkamshita uppá 
sitt einsdæmi. Hann er háður hita frá 
umhverfinu, móður og systkinum. 
Varast skal að ekki sé of heitt í 
herberginu, þá veldur það óþægindum 
fyrir tíkina; 20-22°C er nægilegt. 
Mikilvægast er að forðast hitatap 
– því skal alltaf vera þurrt og volgt í 
hvolpakassanum. Þegar tíkin skreppur 
frá hvolpunum, er nauðsynlegt að nota 
auka hitagjafa. Hitalampi ætti þess 
vegna að vera skyldubúnaður þar sem 
hvolpar eru. 

Við fæðingu hefur hvolpurinn viðbragð 
sem gerir að hann leitar í hita. Þessi 
hiti er oftast móðirin eða systkini. Í leit 
sinni að hita sveiflar hvolpurinn höfðinu 
hratt til hliðanna þegar hann hreyfir 
sig. Á þann hátt kemst hann fljótt að 
móður eða systkinum – og ekki síst til 
spenanna. Þessi ósjálfráðu viðbrögð 
eru kölluð á ensku „rooting reflex“ og 
minnkar það smám saman frá 4 daga 
aldri (Fox, 1965). Hvolpur mun einnig 
hreyfa sig nær því sem sleikir höfuð 

hans eða bak. Það er góð hjálp fyrir 
hann til þess að komast nærri tíkinni. 

Hæfileikinn til þess að stjórna 
líkamshitanum þróast smám saman. 
Þetta getum við séð með því að skoða 
hvernig hvolparnir liggja. Fyrstu dagana 
liggja þeir nálægt tíkinni, en eftir nokkra 
daga fara þeir að skríða aðeins frá og 
sofa þar, einkum við hliðina á systkinum 
sínum. Ef að umhverfið er kalt þá sækja 
hvolparnir í að liggja þétt að hver öðrum 
en liggja aðeins frá hver öðrum ef að 
umhverfið er heitara. Þegar þeir eru um 
1-2 vikna liggja þeir meira á þvers og 
kruss. Flestir kunna að meta að liggja 
í náinni snertingu við systkini. Eftir því 
sem þeir vaxa er ekki það mikilvægasta 
að viðhalda réttum líkamshita; hin 
félagslega nálægð og öryggið spilar 
stöðugt stærra hlutverk. 

Þvaglát og saurlát
Nýfæddur hvolpur þarnast örvunar 
til þess að hafa þvaglát og hægðir. 
Örvunina framkallar tíkin með því 
að sleikja hvolpinn á kroppinn og 
endaþarminn. Þetta veldur því að 
enginn úrgangur kemur frá hvolpinum 
nema að hann sé örvaður til losunar. 
Hvolpurinn er þar af leiðandi háður því 
að fá slíkt nudd til þess að lifa af – ef 
ekki veldur það miklum vandamálum og 
getur í versta falli valdið dauða. 

Sé nýfæddur hvolpur sleikur á höfuðið 
eða bakið veldur það viðbrögðum sem 
fá hann til að hreyfa sig nær því sem er 
að sleikja hann. Ef að hann hinsvegar 
er sleiktur á maganum og til móts við 
endaþarmsopið, kemur til annarskonar 
viðbragð, nefnilega að losa sig við 
úrgang. 

Athugul móðir mun strax byrja að sleikja 
hvolpinn þegar hann verður órólegur 
og gefur frá sér hljóð. Öðru hverju getur 
smá úrgangur þrýsts út af sjálfum sér 
þegar hvolpurinn er sæll og mettur. En 
um leið og tíkin merkir lykt af úrgangi, 
mun hún strax hafa uppá hvolpinum 
sem veldur lyktinni og sleikja hann 
kröftuglega þannig að úrgangurinn skili 
sér. Ef losunarsleiking dugar ekki til 
þess að róa hvolp mun móðirin sleikja 
hann allan þannig að „rooting-reflex“ 
fer af stað. Hvolpurinn skríður til móður 

og systkina og mun þá róast ef ekkert 
annað amar að honum. 

Ekki allar tíkur eru hæfar til þess að 
hugsa um hvolpana sína. Kannski 
er tíkin veik, kannski eir hún með 
júgurbólgu eða legbólgur. Ef svo 
er þarf tíkin að fá meðhöndlun hjá 
dýralækni. Aðrar tíkur hafa hreinlega 
ekki nauðsynlega eðlishvöt, kannski 
glímir tíkin við andlega erfiðleika sem 
koma í veg fyrir að hún geti hugsað um 
hvolpana á réttan hátt. Slíkar tíkur á að 
útiloka frá frekari ræktun. Það sama 
gildir um tíkur sem ekki hafa getu til 
þess að gjóta eðlilega eða geta ekki 
framleitt næga mjólk fyrir hvolpana. Ef 
tíkin hugsar ekki um að örva hvolpana 
verður það okkar hlutverk að gera það. 
Mómullarhnoðri vættur í matarolíu eða 
parafínolíu sem er strokinn endurtekið 
frá naflanum að endaþarmsopinu mun 
valda því að hvolpurinn losar sig við 
úrgang. 

Hvolpurinn þarf minni örvun til þess að 
losa sig við þvag en saur. Oft er nóg að 
lyfta upp hvolpinum eða strjúka varlega 
á honum magann – þá losar hann sig við 
þvag. 

Fljótlega verður það meira „meðvitað“ 
hjá hvolpinum að losa sig og þegar 
neyðin er nógu stór getur hvolpurinn 
gert það án örvunar frá móðurinni. 
En jafnvel þegar hvolpurinn getur gert 
þetta sjálfur, mun hin um hyggjusama 
móðir áfram taka eftir því þegar hann 
þarf að hægja sér, þá byrjar hún að 
sleikja hann. Þessu getur hún haldið 
áfram þar til hvolparnir eru 3-4 vikna 
gamlir, það veltur á því hvenær þeir 
fara að fá viðbótar fóður. Einstaka tíkur 
veigra sér við að borða úrganginn úr 
hvolpunum eftir að þeir hafa byrjað að 
fá fasta fæðu – aðrar halda áfram að 
fjarlægja úrganginn úr hvolpunum bæði 
í hundaherberginu og hvolpagirðingu 
þar til þeir eru tilbúnir til afhendingar. 

Viðbragðið sem gerir það að hvolpurinn 
hefur þvaglát eða losar sig þegar 
móðirin sleikir hann, hættir að vera til 
staðar í kringum 4 vikna aldur, það er að 
segja nokkru eftir að hvolpurinn getur 
fyllilega af sjálfsdáðum komið úrgangi 
frá sér án örvunar frá móðurinni. 
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Hvolparnir verða síðan smám saman 
meira meðvitaðir um hvar þeir eiga að 
losa sig. Í byrjun losa þeir sig á þeim 
stað þar sem þeir eru staddir á hverjum 
tíma. Þegar þeir eru um 18 daga 
gamlir, fara þeir að sækja út í hornið á 
hvolpakassanum til þess að losa sig – 
einn á einum stað og annar á allt öðrum 
stað. Í kring um 3 vikna aldurinn verða 
þeir meira sammála um hvað megi 
kalla klósett – þeir munu í meira mæli 
losa sig allir á sama stað. Ef við gerum 
ráð fyrir því að úrgangurinn sé stöðugt 
fjarlægður, annað hvort af okkur eða 
tíkinni, verða hvolparnir sjaldan útataðir 
saur. Þeir hafa engan veginn lyst á að 
sofa þar sem þeir hafa losað sig! 

Hvolpurinn kemst á fætur
Hreyfifærnin þroskast hratt og er hægt 
að fylgjast með framförunum með því 
að skoða hvernig hvolpurinn hagar 
sér. Fyrstu dagana liggja hvolparnir 
á maganum og nota hreyfingar með 
fótunum til hliðar við líkamann þegar 
þeir eru að koma sér áfram. Þeir krafla 
sig áfram og færa sig aðeins stuttar 
vegalengdir, með það að markmiði 
að finna spena með mikilli mjólk eða 
hlýjan stað til að liggja á (til dæmis 
í handarkrika eða milli afturfóta 
mömmu). 

Framþróunin heldur áfram í stökkum. 
Þriggja daga gamlir verða hvolparnir 
meira virkir og byrja að krafla sig 
lengra í burtu. Stöðugt stærra svæði í 
hvolpakassanum eða hvolpaherberginu 
verður að þekja með hlýjum teppum. 

Þegar hvolpurinn er í kring um viku 
gamall (5-8 daga) byrjar hann að standa 

í framfæturna þannig að hann heldur 
uppi fremri hluta líkamans. Eftir nokkra 
daga eru afturfæturnir orðnir nógu 
styrkir til þess að halda uppi öllum 
líkamanum. Samhæfing hreyfinganna er 
ekkert sérstaklega vel lukkuð til að byrja 
með, en æfingin skapar meistarann. 

Það er heillandi að fylgjast með 
hvolpunum á þessum tímapunkti. Þeir 
berjast við að koma sér á fætur, ganga 
nokkur skref, missa jafnvægið, detta 
og prófa aftur. Fáum dögum eftir fyrstu 
fálmandi tilraunirnar ganga þeir ansi vel, 
en eru áfram frekar óstöðugir. 

Það er mikilvægt að undirlagið sé 
gott þegar hvolparnir byrja að ganga. 

Dagblöð verða auðveldlega hál. 
Gæludýrateppi henda frábærlega í 
hvolpakassanum. Sé sett undirlag af 
dagblöðum draga þau vel í sig allan raka 
og gefa góða festu fyrir fæturna þegar 
hvolpurinn byrjar að standa upp þannig 
að þeir renna ekki. Sumir hvolpar 
geta þegar staðið og ganga sæmilega 
stöðugir viku gamlir, en flestir þurfa eina 
viku í viðbót til þess að ná sömu færni. 
Þeir sem eru vel fóðraðir geta verið 
enn tregari. Nokkrir af þeim ná ekki 
að standa á fætur af sjálfsdáðum og 
þurfa hjálp. Þessir hvolpar eru kallaðir 
sundhvolpar og verða að fá aðstoð við 
að komast á fætur (fætir lagðir í réttar 
stellingar). Hægt er að lesa um þetta í 
Genetikk, Avl og Opdrett (NKK 1999) 
eða Obstetrikk hos hund og katt (Tell 
forlag 1997). 

Sjón og heyrn
Augnlokin eru algjörlega samvaxin 
þegar hvolpurinn fæðist. Í kringum 10 
daga aldur fara þau lokst að losna frá 
hvert öðru. Þetta getur þó verið mjög 
breytilegt. Ég hef sjálf upplifað að 
hvolpur opnaði augun 5 daga gamall, 
án þess að það væri óeðlilegt í þeim 
skilningi átti hann í vandamálum með 
sjónina síðar. 

Sokkur með tropi hjálpaði þessum 
sundhvolpi á íslandi en sokkurinn hindraði 
hvolpinn í að liggja á maganum. mynd: 

anja Björg

mynd: Þorsteinn Th. 
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Bjóðum Svölu Ögn velkomna til starfa ásamt nýju stafrænu 
röntgentæki.

Eina smádýrastofan á landinu með alstafrænt röntgentæki 
(DR : digital radiography).
Betri myndgæði og hraðvirkari.

Þórunn Lára Þórarinsdóttir, dýralæknir
Jóhanna Ólafs, dýralæknir
Svala Ögn Kristinsdóttir, dýralæknir

OPIÐ:  Virka daga 09:00 - 18:00 | Neyðarþjónusta eftir lokun    S: 566 5066 | dyralaeknirinn@dyralaeknirinn.is

Augnalokin opnast við að fyrst kemur 
lítill rifa innst í augnkróknum. Eftir 
nokkra daga eru augnlokin algerlega 
aðskilin. En þetta þýðir á engan hátt 
að hvolpurinn geti séð. Hæfileikinn til 
þess að sjá þroskast smám saman yfir 
langt tímabil. Maður gerir ráð fyrir að 
líklega sé sjónin ekki fullþroskuð fyrr 
en hvolpurinn er nokkurra mánaða 
gamall (BV Beaver). En jafnvel áður 
en augnalokin opnast, er álitið að 
hvolpurinn hafi verndandi viðbrögð 
bæði hvað varðar ljósglampa og 
augnaloksviðbragð. Þetta er til þess að 
hjálpa við að vernda augað gegn skæru 
ljósi og hnjaski og er næstum því jafnvel 
þroskast og hjá fullorðnum hundi. Frá 
því að augun byrja að opnast og fram 
yfir 3 vikna aldur ætti þess vegna að 
forðast að þeir fái sterkt ljós í augun 
eins og til dæmis flassljós þegar mynd 
er tekin. 

Hlustin á nýfæddum hvolpi er 
þéttlokuð – ekkert hljóð nær niður í 

hljóðhimnuna. Fellingarnar í hlustinni 
liggja þétt upp að hver annarri og 
eru lóðaðar saman af vef á sama hátt 
og augnalokin eru „lóðuð“ saman. 
Aukavefurinn hverfur smám saman og 
hlustin opnast á 10.-14. degi. 

Scott & Fuller gáfu upp að frá um það 
bil 19. degi er viðbragð til staðar þar 
sem hvolpurinn getur hræðst hljóð 
(„startle reflex“, hvolpinum getur 
brugðið). Það er fyrst í kring um 25. dag 
sem taugakerfið er orðið nógu þroskað 
til þess að hvolpurinn geti áttað sig á 
sjón og heyrnarörvun, það er að segja 
að hvolpurinn áttar sig á hvaðan ljós og 
hljóð koma. Nokkrum dögum síðar er 
hann kominn með hæfileikann til þess 
að þekkja hljóð sem hann hefur heyrt 
áður (Fox). 

Þessu getum við auðveldlega fylgst 
með þegar við meðhöndlum hvolpana. 
Eftir nokkra daga (kringum viku) munu 
hvolparnir bregðast við með því að 
verða virkari og ýlfra þegar við komum 

nærri, sérstaklega ef þeir eru svangir. 
Þegar einn hvolpur er vaknaður, vakna 
þeir fljótt allir. Þeir bregðast ákafar 
við þegar tíkin kemur en þegar aðrir 
koma. Þeir hvorki sjá né heyra, en við 
einhverju bregðast þeir svo sterkt, 
kannski hreyfingunni í gólfinu eða lykt? 

Þegar þeir eru í kringum 2 vikna og 
ganga um á sínum meira eða minna 
stöðugu fótum, geta þeir áttað sig á 
ef að við gerum hljóð eða hreyfingu 
fyrir framan þá, til dæmis ef að við 
klöppum saman höndunum. Ef að við 
trommum á gólfið á fingrunum, munu 
þeir bregðast mun sterkar við en ef 
að hljóðuppsprettan er úr lausu lofti. 
En þeir fara oft í ranga átt, því þó þeir 
geti heyrt hljóðið, eru þeir ekki færir 
um að átta sig á hvaðan hljóðið kemur. 
Jafnvel þó augun eru opin, hafa þeir 
takmarkaða sjón. Þeir leita með höfuðið 
uppi og eiga erfitt með að átta sig 
fyrr en við snertingu. Þá sjúga þeir sig 
gjarnan fasta á fingurinn okkar og fara 
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þangað sem að við leiðum þá. 

Hversu fljótt við byrjum að gefa 
hvolpunum aukafóður, veltur á nokkrum 
ólíkum þáttum. Hafi ég stórt got byrja á 
oft að gefa aukafóður þegar hvolparnir 
eru 16-17 daga gamlir. Þeir eru þá færir 
um að standa og borða, en vandamálið 
er að finna matinn. Þeir geta það ekki 
sjálfir; við þurfum að leiða höfuð þeirra 
að matnum. Þegar trýnið kemst fyrst í 
snertingu við matinn, borða þeir með 
bestu lyst. Þegar þeir finna matinn við 
trýnið verða þeir stífir í framfótunum 
á sama hátt og og þegar þeir komast 
á spena. Þeir þrýsta höfðinu niður í 
matinn og sjúga hann upp í sig. Öðru 
hverju snúa þeir höfðinu þannig að þeir 
missa samband við matinn. Í staðinn 
fyrir að setja höfuðið niður þar sem 
maturinn er, leita þeir með höfuðið 
uppávið. Þeir hafa ekki grun um hvar 
maturinn eiginlega er – jafnvel þó að 
þeir standi með báða framfæturna ofan 
í matardallinum! 

Þegar þeir eru 3 vikna verður meira líf 
í búðunum þegar við komum inn með 

matinn, en þegar matarskálin er sett 
niður eiga þeir áfram í vandræðum 
með að finna hann. Nokkrir finna hann 
sjálfsagt fljótt, en það er meira heppni 
en meðvituð aðgerð. Við næstu fóðrun 
tekst einhverjum öðrum að finna 
matinn fyrst. 

Á næstu dögum taka þeir miklum 
framförum í þessu. „Matardallshljóðið“ 
þekkist létt og við erum rétt búin að 
setja niður matinn þegar þeir nánast 
steypa sér ofaní hann. Mínir hvolpar 
eru sjaldan, eins og þið getið skilið, með 
lélega matarlyst… 

Sýna hvolpar róandi merki? 
Athyglinni hefur verið beint að róandi 
merkjum í seinni tíma, ekki síst vegna 
bókar Turid Rugans Róandi merki – 
líftrygging hundsins. Róandi merki er 
heillandi að skoða. En sýna hvolpar sem 
enn eru á spena virkilega þannig merki? 
Rugans fullyrðir að jafnvel nýfæddir 
hvolpar sýni slík merki. Þetta sýni sig í 
því að þeir geispi þegar þeir eru teknir 
upp. Þetta gerðu þeir samkvæmt 
hennar heimildum í 100% tilfella. Ég 

hafði aldrei hugsað um þetta fyrr og ég 
hef alltaf handleikið hvolpana frekar 
mikið – rólega og varlega með fullu 
samþykki tíkarinnar – frá því að þeir 
draga sinn fyrsta andardrátt. Ég vildi 
sannreyna staðhæfinguna um að þeim 
finnist þetta vera óþægilegt, eitthvað 
sem þeir myndu sýna með því að geispa 
þegar að þeim væri lyft upp. Sjálfsagt 
var hvolpunum lyft svo varlega upp án 
þess að þeir væru vaktir upp af værum 
blundi. En þegar hvolparnir voru orðnir 
meira en 7 vikna gamlir og ég hafi 
ennþá ekki fengið neinn þeirra til þess 
að geispa þegar að ég lyfti þeim upp, 
þá hætti ég rannsókninni. Að sjálfsögðu 
kom það fyrir að lítill hvolpur geispaði 
þegar hann lá í höndum mínum og ég 
klóraði honum varlega á maganum, 
en það var á sama augnabliki og hann 
sofnaði – ekki í neinu sambandi við 
það að vera lyft upp. Þeir gátu einnig 
geispað rétt áður en þeir sofnuðu 
í hálsakotinu mínu, þegar ég lá og 
knúsaði þá uppí sófa, eða þegar þeir 
rúlluðu sér ánægðir saman á teppinu 
eftir að hafa tæmt júgur tíkarinnar til 
síðasta dropa. Það er eðlilegt fyrir hvolp 
að geispa þegar hann er þreyttur. Barn 
bregst við á sama hátt, en enginn hefur 
hingað til komið með þá hugmynd að 
kalla það róandi merki? 

Róandi merki er meðvituð athöfn. 
Slík merki eru notuð sem viðbragð við 
einhverju, til þess að forðast örgrun, 
sýna undirgefni eða til að leysa upp 
ógnandi eða óþægilegar aðstæður. 
Hvolpar á spena hafa hvorki skilyrði eða 
hæfileika til þess að sýna þess háttar 
merki. 

En hvolpur getur að sjálfsögðu frá því að 
hann er nýfæddur tjáð sig við óþægilega 
eða sársaukafulla örvun. Sársaukaskynið 
er vel þroskað og snögg viðbrögð 
við sársauka geta verið lífsspursmál 
fyrir nýfæddan hvolp. Viðbrögðin eru 
ósjálfráð og koma samstundis með því 
að hvolpurinn gefur frá sér hávært væl. 
Um leið og sársaukinn er ekki lengur 
til staðar hættir vælið. Fyrst þegar 
hvolpurinn er orðinn tveggja vikna 
gamall mun hann auk þess að væla hátt 
við sársauka, reyna að komast frá því 
sem veldur sársaukanum. 

Hvolpar sækja í að sofa nálægt hver öðrum.  
mynd: Þorsteinn Th.
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NÝ LÍNA FRÁ FLEXI AUKAHLUTIR

Ástæðan fyrir því að ég fjalla um 
efasemdir mínar um geispann sem 
hugsanlegt róandi merki um óþægindi 
þegar hvolpi er lyft upp, er til þess að 
leggja áherslu á hvað það er mikilvægt 
að handleika hvolpana. Hvolp á að 
handleika rólega og af umhyggju 
snemma, því fyrr því betra! Að 
handleika getur gjarnan þýtt milt stress, 
en það er alls ekki neikvætt! Milt stress 
getur stuðlað að því að hvolparnir eiga 
síðar í lífinu auðveldar með að þola 
ólíkar tegundir af stressi. 

Svefn hvolpsins
Fyrstu tvær vikurnar sofa hvolparnir 
stóran hluta dagsins. Þar eftir fara 
tímabilin sem þeir eru vakandi að verða 
stöðugt lengri. Heilbrigður hvolpur sefur 
ekki rólegur; hann hreyfir sig í rykkjum 
og skrykkjum. Einn fótur kippist til, svo 
kippist annar til, hristir höfuðið, rykkir 
til eyrað eða sveigir bakið. Við gætum 
fengið á tilfinninguna að hann sé að 
dreyma. Allir frískir hvolpar sofa þannig 
fyrstu vikurnar. Liggi hvolpur alveg 
rólegur án þessara kippa, er það merki 
um að eitthvað sé að hvolpinum. Þegar 
hvolparnir verða meira virkir, 2-3 vikna 
gamlir, minnkar þessi „draumasvefn“ og 
er skipt út smám saman fyrir djúpsvefn 
hins fullorðna hunds. En jafnvel hjá 
fullorðnum hundum getur maður 
öðru hverju séð þennan svefn þar sem 

kippast og rykkjast til fætur og eyru, 
gjarnan fylgt eftir með smá ýlfri eða 
tísti. Sem athuganda finnst okkur sem 
þá sé að dreyma að þeir séu á ferðalagi 
um sléttur eða í skógi. 

Atferli: Atferli hefur sterka erfðafylgni. 
Það eru genatísku eiginleikarnir sem 
leggja grunninn af því hvaða möguleikar 
eru til staðar hjá hinum nýfædda hvolpi. 
En hvernig þessir möguleikar verða 
nýttir, mun mótast af áhrifum frá því 
umhverfi sem hvolpurinn vex upp í. 
Ef hvolpurinn verður ekki fyrir örvun 
þannig að hann geti þroskað sig og 

brugðist við, getur það valdið hættu á 
að upp komi vandamál tengt ólíkum 
þroskastigum. Ef til dæmis hvolpur 
hefur ekki verið mikið í sambandi við 
fólk, verður hann hræddur við það og 
mun eiga í erfiðleikum með að sækja í 
samskipti síðar í lífinu. Ef sami hundur 
hefði haft góð samskipti og umgang við 
fólk snemma á lífsleiðinni, er það engin 
trygging að hann verði án vandamála, 
en hann hefði fengið möguleikann á 
að læra að bregðast við á eðlilegan 
hátt með sína genatísku eiginleika í 
bakgrunni. 

mynd: anja Björg
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Er kornlaust fóður 
kolvetnalaust?
Aðrar vinsælar röksemdir sem virðast 
haldast í hendur við að nota kornlaust 
gæludýrafóður er að fóðra hápróteina 
og lágkolvetna mataræði. Notkun 
hápróteins og lágkolvetna mataræðis 
á sinn stað, sérstaklega í fóðrun katta 
með sykursýki. Eftir sem áður er ekki 
hægt að draga þá ályktun að kornlaust 
fóður sé lágkolvetna fóður. Staðreyndin 
er sú að sumt kornlaust fóður inniheldur 
jafn mikið af kolvetnum og í sumum 
tilfellum meiri kolvetni en fóður sem 
inniheldur kornvörur. Í kornlausu fóðri 
er gjarnan notast við innihaldsefni eins 
og kartöflur í stað korns, og oftar en 
ekki innihalda þessi innihaldsefni meiri 
kolvetni heldur en kornið sem væri 
annars notað. Niðurstaðan verður því 
að það er ekki endilega samasem merki 
á milli kornlauss gæludýrafóðurs og 
lágkolvetna gæludýrafóðurs.

 

Er kornlaust fóður 
„náttúrulegra“ fyrir 
gæludýrið?
Þeir sem eru mótfallnir notkun 
kornvara í gæludýrafóður halda því 
gjarnan fram að kornvörur séu ekki 
náttúruleg uppspretta næringarefna 
fyrir gæludýrin okkar. Þeir koma með 
þau rök að forverar hundanna okkar og 
kattanna í dag hafi ekki étið kornvörur. 
Eftir sem áður er eins hægt að koma 
með þau mótrök að kartöflur og aðrar 
uppsprettur kolvetna hafi ekkert frekar 
verið í mataræði forvera gæludýranna 
okkar en kornvörur. Sem betur fer hafa 
gæludýrin okkar (hundar og kettir) 
þróast mikið frá forverum síðum og eru 
fær um að melta kornvörur jafn vel og 
aðrar uppsprettur kolvetna (þarm með 
taldar kartöflur).

Hvað með ofnæmi í 
hundum og köttum?
Annar vinsæll misskilningur sem margir 
gæludýraeigendur falla fyrir er sú 
ályktun að kornlaust fóður sé besta 
fóðrið fyrir gæludýr með fóðurofnæmi. 
Þó að fóðurofnæmi finnist í 
gæludýrunum okkar, eru kornvörur alls 
ekki meðal algengustu ofnæmisvak 
sem finnast í fóðri. Staðreyndin er sú 
að samkvæmt rannsóknum maís í raun 
einn ólíklegasti ofnæmisvaki í fóðri.  
Í einni rannsókn1, voru 278 hundar með 
fóðurofnæmi skoðaðir og fundið hver 
ofnæmisvakinn væri hjá hverjum og 
einum hundi. Nautakjöt var algengasti 
ofnæmisvakinn, eða ofnæmisvaldur 
hjá 95 hundum. Mjólk var í öðru sæti, 
eða ofnæmisvaldur hjá 55 hundum, en 
maís var einungis ofnæmisvaldur hjá 7 
hundum af þessum 278 hundum. Hjá 
köttum voru niðurstöðurnar sipaðar. 56 
kettir voru skoðaðir í þessarri rannsókn2. 
45 af þessum köttum voru með ofnæmi 
fyrir nautakjöti, mjólk og/eða fiski, á 

aðsend grein

hvað er  
kornLausT gæLudýraFóður 
raunveruLega? 
Höfundur: Lorie Huston, doktor í gæludýralækningum

Þýðandi: Jóhanna Íris Hjaltadóttir, upplýsingarfulltrúi Dýrheima sf.

kornlaust gæludýrafóður (grain free) er mjög vinsælt um þessar mundir. en er það í raun hollara fyrir 
gæludýrið þitt en annað fóður? við skulum skoða það aðeins betur.
Þó að staðreyndin sé sú að mörg dýr þrífist vel á kornlausu fóðri, er það líka þannig að kornlaust fóður var 
þróað meira til að höfða til eigandans, frekar en til að mæta þörfum gæludýranna okkar.
Næringarlega séð, er það mikilvægasta við gæludýrafóður er hvort fóðrið gefi nákvæma og rétta 
næringu. innihaldi fóðrið of mikið af einu næringarefni eða og lítið af öðru, mun það koma niður á 
gæludýrinu þínu. Þessi staðhæfin er sönn, hvort sem um ræðir fóður sem inniheldur kornvörum eða ekki. 
Hvert og eitt innihaldsefni í fóðrinu bætir við einstakri blöndu næringarefna fyrir heildarmynd fóðursins. 
Saman þurfa þessi næringarefni að uppfylla næringarlegar þarfir gæludýrsins þíns, án ofskömmtunar eða 
vanskömmtunar sem gæti leitt af sér sjúkdóma hjá gæludýrinu þínu. Það er að sjálfsögðu mögulegt fyrir 
kornlaust fóður að uppfylla þessar þarfir gæludýrsins þíns. En svo það sé á hreinu þá er kornlaust fóður ekki 
eina leiðin til þess, og ekki endilega sú besta heldur, fyrir hvert gæludýr. Það er ekkert eitt fóður eða ein 
gerð af fóðri sem hentar öllum gæludýrum. 
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Bein í hæsta gæðaaokki

meðan einungis 4 voru með ofnæmi 
fyrir maís.

Að fóðra gæludýrið þitt með kornlausu 
fóðri er gott og blessað. Samt sem áður, 
sé fóðrað með kornlausu fóðri, þarf 
að velja fóður sem inniheldur næringu 
í réttum og jöfnum hlutföllum fyrir 
gæludýrið þitt. Veldu næringarefni 
sem þú ert sáttur með að gefa 
gæludýrinu þínu. Mundu bara að 
þegar á heildarmyndina er litið eru 
það næringarefnin í fóðrinu sem 
eru mikilvæg en ekki hvert og eitt 
innihaldsefni.

Eins og allt annað sem snýr að 
heilsu gæludýrsins þíns, þá er það 
dýralæknirinn þinn sem er besta 
uppspretta upplýsinga varðandi 
gæludýrafóður. Dýralæknirinn þinn ætti 
að þekkja öll helstu gæludýrafóður á 
markaðnum og geta leiðbeint þér með 
val á fóðri fyrir þitt gæludýr. 
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Langar þig að Taka meiri þáTT 
í sTarFi FéLagsins?
Í Hundaræktarfélaginu eru um 130 hreinræktaðar tegundir og ýmsir viðburðir eru haldnir á hverju ári, veiði- 
og vinnupróf, augnskoðanir, sýningar ásamt ótrúlegum fjölda viðburða innan ræktunardeilda félagsins. 
Til þess að hægt sé að standa fyrir öllum þessum viðburðum ásamt annari kjarnastarfsemi félagsins þarf 
sjálfboðaliða. í félaginu eru hátt í 2000 félagsmenn með mismunandi bakgrunn og áhugasvið, og viljum 
við með þessari grein kynna hluta af þeim nefndum sem starfandi eru í félaginu og hvetja félagsmenn til 
þess að leggja starfinu lið. Ef ekki væri fyrir alla þá sjálfboðaliða sem sinna fjölbreyttum verkefnum innan 
félagsins væri starfsemin afar takmörkuð.
Innan ræktunardeildanna hefja flestir félagmenn sjálfboðastörf sín, í ræktunardeildum þarf m.a. að 
manna stjórnir ræktunardeildanna ásamt því sem þær eru oftast með hinar ýmsu nefndir sem standa 
fyrir viðburðum t.d. sýninganefndir, göngunefndir, veiðiprófanefndir, tölvunefndir og skemmtinefndir til 
að nefna nokkrar. Einnig þurfa allar ræktunardeildir að skaffa mannskap til þess að setja upp og vinna á 
sýningum félagsins við hin ýmsu störf, miðasölu, uppsetningu og niðurtöku.

Höfundur: Klara Símonardóttir

Hvað: Stjórn ræktunardeila
Verksvið: Haldið utan um tegund/ir 
sem tilheyra deildinni, öll gögn 
og heilsufarsupplýsingar. Stjórn 
ræktunardeildar er ráðgefandi um allt 
er viðkemur ræktun, eðli og umhirðu 
viðkomandi hundakyns. Ennfremur 
ber ræktunarstjórn að fræða um sögu 
kynsins, heilbrigði og uppruna.

Hvar/hvernig býð ég mig fram: 
Á ársfundi ræktunardeildarinnar sem 
skal halda á tímabilinu frá 1. janúar til 
31. mars ár hvert.

Hvað: Nefndir innan 
ræktunardeilda
Verksvið: Misjafnt er hvaða nefndir 
eru innan hverrar ræktunardeildar hér 
en margar deildir eru einhverjar af 
neðangreindum nefndum, stundum 
ganga nefndirnar undir öðrum heitum 
en alltaf ætti að vera hægt að fá 
upplýsingar um starfandi nefndir hjá 
hverri deild og hægt að koma tillögum 
til stjórnar deildar um nýstofnun 
nefndar sé nefnd ekki til. 

Göngunefnd - skipuleggur göngur fyrir 
meðlimi deildarinnar og hunda þeirra, 
oft bæði lausa- og taumgöngur. Oft eru 
göngu- og skemmtinefndir sameinaðar.

Skemmtinefnd - skipuleggur viðburði 
eins og bingó, uppskeruhátíðir og 
heiðranir á stigahæstu hundum 
deildarinnar. 

Sýninganefnd - skipuleggur 
deildarsýningar deildarinnar ásamt því 
að hafa umsjón með mönnun á sýningar 
félagsins þegar deildin ber ábyrgð á því 
að skaffa mannskap í vinnu.

Tölvunefnd - Heldur utan um heimasíðu 
deildarinnar, oft einnig gagnagrunn 
deildar sé slíkur til.

Ræktunarnefnd - Tekur fyrir 
rakkabeiðnir og er ráðgefandi stjórn í 
ræktunarmálum.

Veiðinefnd - Skipuleggur veiðipróf fyrir 
deildina.

Hvar/hvernig býð ég mig fram: 
Almennt er skipað í nefndir á/eftir 
ársfundi deilda en ekki eru til reglur 
um hvenær stjórn skuli skipa í nefndir 
og oftar en ekki eru áhugasamir boðnir 
velkomnir hvenær sem er ársins.

Hvað: Tengiliðir innan hóp- og 
safndeilda
Verksvið: Að halda utan um gögn 
og heilsufarsupplýsingar viðkomandi 
tegundar. Svara fyrirspurnum um 
tegundina, got í gangi og væntanleg 
got. Vera stjórn ræktunardeildarinnar 
ráðgefandi um allt er viðkemur ræktun, 
eðli og umhirðu viðkomandi hundakyns. 

Hvar/hvernig býð ég mig fram: 
Á ársfundi viðkomandi deildar.

Hvað: Stjórn HRFÍ
Verksvið: Stjórn HRFÍ fer með málefni 
félagsins milli aðalfunda, undirbýr 
mál á aðalfundi og vinnur úr málum, 
ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum 
HRFÍ, skilar ársreikningum, sér um 
ráðningar og uppsagnir starfsfólks, setur 
reglugerðir um starfsemi félagsins og 
vinnur úr fyrirspurnum félagsmanna 
og deilda ásamt því að vinna að 
markmiðum félagsins.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn félagsins er skipum 5 mönnum 
og tveimur til vara og er kosið til tveggja 
ára í senn. Kosning fer fram á aðalfundi 
félagsins sem er haldinn í apríl/maí 
ár hvert. Framboðsfrestur til stjórnar 
rennur út 30. mars ár hvert og má skila 
framboðum til skrifstofu HRFÍ.
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faSTanEfndir Hrfí
Hvað: Ritnefnd
Verksvið: HRFÍ gefur út félagsblað 
tvisvar á ári og er verksvið ritnefndar að 
aðstoða ritstjóra við efnisöflun og skrif.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Sýningastjórn
Verksvið: Sýningastjórn er skipuð 
fimm aðilum og sér um að skipuleggja 
sýningar félagsins, sér um að þær fari 
eftir sýningarreglum félagsins, leysir 
mál og deilur sem kunna að koma upp 
á sýningum félagsins og eru stjórn 
HRFÍ og deildum til ráðgjafar varðandi 
sýningarmálefni almennt.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Framkvæmdanefnd sýninga
Verksvið: Hlutverk 
framkvæmdanefndar er að sjá um 
verklega framkvæmd sýninga félagsins 
í samráði við sýningastjórn. Meðal 
verkefna er uppsetning og niðurtaka 
sýninga ásamt því að vera til taks fyrir 
fulltrúa deilda sem starfa á sýningum. 

Hvar/hvernig býð ég mig fram:

Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Vísindanefnd
Verksvið: Vísindanefnd tekur fyrir 
beiðnir um stofnun ræktunardeilda 
ásamt því að stjórn leitar álits 
vísindanefndar varðandi hin ýmsu 

heilbrigðismál.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Skólanefnd
Verksvið: Skólanefnd er skipuð 
þremur aðilum, tveimur af stjórn HRFÍ 
og einum af starfsmönnum skólans. 
Verkefni nefndarinnar er að vera stjórn 
til ráðgjafar þegar málefni hundaskóla 
félagsins eru til umræðu. Oftast hafa 
þjálfarar skólans ásamt fulltrúa frá 
stjórn verið skipaðir í nefndina.

Hvað: Ættbókarnefnd (í dag kölluð 
ræktunar- og staðlanefnd)

Verksvið: Helstu verkefni ræktunar- 
og staðlanefndar eru þýðingar á 
ræktunarstöðlum FCI í samvinnu 
við ræktunardeildir, uppfærsla á 
breytingum í ræktunarstöðlum, 
vera ráðgefandi um reglugerð um 
ættbókarskráningu HRFÍ sem og 
grundvallarreglum fyrir félagsmenn 
ásamt því að vera ræktunardeildum 
til leiðsagnar varðandi sérreglur fyrir 

skráningu í ættbók.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Laganefnd
Verksvið: Vera stjórn HRFÍ til ráðgjafar 
varðandi lagabreytingar og túlkanir á 
lögum félagsins.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Veiðiprófanefnd fyrir 
tegundahóp 7
Verksvið: Að fara yfir umsóknir um 
veiðipróf frá ræktunardeildum innan 
tegundahóps 7 og/eða svæðafélögum. 
Veiðiprófanefnd fer yfir umsóknir 
og fjárhagsáætlanir fyrir prófin og 
sendir til stjórnar dagskrá veiðiprófa til 
samþykktar.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í fastanefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Vinnuhundanefnd
Verksvið: Að stuðla að þjálfun og 
prófum fyrir hunda félagsmanna. Að 
skipuleggja og framkvæma vinnupróf 
á vegum HRFÍ og fyrir ræktunardeildir 
félagsins. Meðal prófa eru sporapróf, 
brons- og hlýðnipróf.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í nefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is
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Hvað: Íþróttadeild
Verksvið: Að kynna hundafimi (og 
aðrar hundaíþróttagreinar) fyrir 
almenningi og að standa að opnum 
tímum, prófum og keppnum í greininni.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Til þess að gefa kost á sér í stjórn 
deildarinnar skal tilkynna framboð á 
aðalfundi deildarinnar sem skal halda 
á tímabilinu janúar til mars ár hvert. 
Til þess að gefa kost á sér til vinnu fyrir 
deildina skal hafa samband við starfandi 
stjórn. Netföng deilda og heimasíður má 
finna á hrfi.is undir deildir.

Hvað: Ungmennadeild
Verksvið: Að stuðla að góðu starfi 
meðal unglinga og ungmenna innan 
HRFÍ. Deildin heldur utan um keppni 
ungra sýnenda, þjálfun ungra sýnenda 
sem og fjáröflun deildarinnar fyrir hina 
ýmsu viðburði. Bæði eru starfandi 
ungmenni innan deildarinnar sem og 
foreldrar (og aðrir áhugasamir) og 
meðal verkefna eru sýningaþjálfun 
bæði ungra og almennra sýnenda fyrir 
sýningar HRFÍ, mönnun og skipulag 
sjoppusölu á sýningum HRFÍ sem er einn 
stærsti fjáröflunarliður deildarinnar, 
námskeiðahald og stjórnun og skipulag 
ýmissa viðburða á vegum deildarinnar.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Til þess að gefa kost á sér í stjórn 
deildarinnar skal tilkynna framboð á 
aðalfundi deildarinnar sem skal halda 
á tímabilinu janúar til mars ár hvert. 
Til þess að gefa kost á sér til vinnu fyrir 
deildina skal hafa samband við starfandi 
stjórn. Netföng deilda og heimasíður má 
finna á hrfi.is undir deildir.

Hvað: Svæðafélög
Verksvið: Að stuðla að góðri 
hundamenningu á viðkomandi svæði, 
að skapa hundum og eigendum þeirra 

bestu hugsanlegu skilyrði með því t.d. 
að vekja áhuga á hreinræktun hunda, 
upplýsa og miðla þekkingu á umhirðu, 
eðli og umönnun hunda, vinna að 
hagsmunum hundaeigenda og stuðla 
að góðum samskiptum hundaeigenda 
og almennings. Svæðafélög geta 
m.a. staðið fyrir heilsufarsskoðunum, 
vinnu- og veiðiprófum, námskeiðum og 
fyrirlestrum á sínu svæði.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Til þess að gefa kost á sér í stjórn 
starfandi svæðafélags skal tilkynna 
framboð á aðalfundi deildarinnar sem 
skal halda á tímabilinu janúar til mars ár 
hvert. Til þess að gefa kost á sér til vinnu 
fyrir starfandi svæðafélag skal hafa 
samband við starfandi stjórn. Netföng 
deilda og heimasíður má finna á hrfi.
is undir deildir. Til þess að stofna nýtt 
svæðafélag skal hafa samband við stjórn 
HRFÍ.

Hvað: Stýrihópur um 
skapgerðarmat
Verksvið: Að skipuleggja, kynna og 
standa fyrir skapgerðarmati á hundum í 
félaginu.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í nefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Siðanefnd
Verksvið: Hlutverk siðanefndar er að 
fjalla um ágreining félagsmanna eða 
stofnunar innan HRFÍ sé kæru beint til 
nefndarinnar frá öðrum málsaðila eða 
báðum. Siðanefnd leysir úr ágreiningi 
um háttsemi sem kann að varða við 
lög um dýravernd, lög HRFÍ og þær 
grundvallarreglur sem HRFÍ hefur 
sett sér varðandi meðferð hunda, 
hundarækt og sölu hunda og úrskurða í 

málum þeirra aðila sem eru taldir hafa 
brotið gegn gegn reglum og markmiðum 
félagsins eða unnið gegn því á einhvern 
hátt innan félagsins eða utan.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Siðanefnd er kosin á aðalfundi HRFÍ 
sem haldinn er í apríl eða maí ár hvert. 
Nefndin er skipuð þremur fulltrúum en 
tveir fulltrúar eru kjörnir til vara.

Hvað: Félagskjörnir skoðunarmenn
Verksvið: Að fara yfir og árita 
ársreikninga félagsins.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Á aðalfundi HRFÍ sem haldinn er í 
apríl eða maí ár hvert, kosnir eru tveir 
félagskjörnir skoðunarmenn og tveir til 
vara.

Hvað: Sólheimakotsnefnd
Verksvið: Tilgangur nefndarinnar er 
umsjón með endurbótum á viðhaldi 
Sólheimakots auk almennrar umsjónar 
um Sólheimakot.

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Stjórn HRFÍ skipar í nefndir á fyrsta 
fundi eftir aðalfund félagsins og best 
er að bjóða sig fram á netfang stjórnar, 
stjorn@hrfi.is

Hvað: Sjálfboðastörf á skrifstofu 
félagsins
Verksvið: Verkefni í samráði við 
framkvæmdastjóra. Oft vantar fólk til 
aðstoðar við undirbúning á sýningum 
félagsins, getur það falist í að taka 
við skráningum á sýningar, undirbúa 
pappíra fyrir sýningnarnar, taka til borða 
og rósettur, klippa niður borða, pakka 
sýninganúmerum eða skrá inn úrslit 
sýninga. 

Hvar/hvernig býð ég mig fram:
Best er að hafa samband við 
framkvæmdastjóra félagsins.
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Höfundur og ljósmyndari: 
Anja Björg Kristinsdóttir 

Daníel tók á móti okkur sem er annar 
eigenda Hundahreystis. Fyrirtækið 
var stofnað árið 2008 af Kristínu 
Þorvaldsdóttur og Daníel Elíassyni eftir 
að þau höfðu verið með hugmyndina 
“í maganum” í tæplega tvö ár. En hvað 
var til þess að þið fóruð út í þessa 
starfsemi? 

“Við komumst í kynni við ferskfóðrið 
þegar við bjuggum í Svíþjóð og 
fannst tilvalið að hægt væri að kaupa 
tilbúið heilfóður handa hundum sem 
inniheldur hrátt kjöt. Þegar heim var 
komið sáum við að hvergi var hægt að 
kaupa tilbúið ferskfóður. Við höfðum 
samband við Nordic hundfoder í Svíþjóð 
og fengum að heimsækja verksmiðju 
þeirra. Fljótlega var ákveðið að fara í 
framleiðslu á fóðri þeirra hér á landi 
með franchise-samning, enda er 
bannað að flytja það til landsins. Nordic 

í Svíþjóð hefur framleitt ferskfóður fyrir 
hunda síðan 1980 og mjög góð reynsla 
er komin á notkun fóðursins þar.”

Ísland er lítið land og því fylgja kostir 
og gallar að vera fóðurframleiðandi 
hér á landi, segir Daníel. “Lang 
skemmtilegast er að við erum farin að 
þekkja afskaplega marga viðskiptavini 
persónulega, bæði eigendur og hunda. 
Að hafa góða tengingu við þá er mjög 
mikilvægt fyrir framleiðslufyrirtæki til 
að geta brugðist við ábendingum og 
það er líka mest gefandi parturinn af 
starfinu. Smæðin á landinu gerir það 
erfitt að vera með framleiðslu í stóru 
magni og stundum erum við að glíma 
við hráefnisskort, sem er mjög hvimleitt 
fyrir okkar viðskiptavini.”

Framleidd eru um 5000 kg af ferskfóðri 
á mánuði. Áætlað er að um 500-600 
hundar séu á fæðinu. Þó er nokkuð 
erfitt að meta þar sem sumir eru að fá 
ferskfóðrið tímabundið eða með öðru 

fóðri og svo eru til hundaeigendur með 
marga hunda, en ekki alla á fóðrinu frá 
okkur. Framleiðslan er háð starfsleyfum 
frá bæði Heilbrigðiseftirlitinu og 
Matvælastofnun og báðar stofnanir 
koma reglulega í heimsókn til að gera 
úttektir.

Hefðbundin vinnuvika hjá fyrirtækinu 
er þannig að á mánudögum er 
undirbúningur og vörumóttaka. Hráefni 
kemur frá flestum sláturhúsum á 
landinu. en bæði er notað kinda og 
nautakjöt í fóðrið. Að sögn Daníels 
er þetta í raun sáralítil vinnsla þar 
sem fóðrið eins hreint og hægt er. 
Starfsmenn sem eru 3 talsins, hakka 
kjötið, blanda saman fóðrinu samkvæmt 
ákveðinni formúlu, pakka og setja það 
svo strax í frysti.

Á þriðjudögum er sett í þurrkun 
grísaeyru, -trýni og -halar ásamt 
þurrkuðum nautatyppum. 

heimsókn í hundahreysTi
Hundafóður er stór hluti af hundahaldi. á misjöfnu þrífast börnin best á líklega við í þessu samhengi og 
til eru mjög margar tegundir af hundafóðri og nóg að velja úr. Sámur kíkti í heimsókn til fyrirtækis sem 
framleiðir svokallað hráfóður eða ferskfóður fyrir íslandsmarkað og er hið eina sinna tegundar hér á landi. 
Hvernig ætli að sé að vera hráfóðurframleiðandi á Íslandi?
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Einnig er pakkað hráum nautabeinum.

Á miðvikudögum er svo erilsamur dagur 
en þá er fóðurframleiðslan sjálf auk 
útkeyrslu á pöntunum. Þá er byrjað 
snemma um morguninn að hakka 
kjötið, blanda saman fóðrinu, setja í þar 
til gert magn í pulsurnar og pakka. Til 
eru tvennskonar gerðir af hráfæði hjá 
þeim. Önnur er úr kindakjöti, kindafitu, 
nautablóði, kartöflutrefjum, hveitiklíði 
og vítamín- og steinefnablöndu. Hin er 
úr nautakjöti, nautafitu, nautablóði, 
kartöflutrefjum, hveitiklíði og vítamín- 
og steinefnablöndu. Blanda verður 
kolvetnum og fleiru við svo hundarnir 
fái allt sem þeir þarfnast, en kjötið eitt 
og sér er ekki nóg. Einnig eru stundum 
sérpantanir þar sem að einhverjum af 
efnunum er sleppt ef fólk bætir þá öðru 
við sjálft ef hundur er t.d. með ofnæmi. 
Síðan keyra starfsmenn fyrirtækið út 
pantanirnar fram á kvöld.

Á fimmtudögum er einnig 
fóðurframleiðsla. Föstudagar eru 
frágangs- og undirbúningsdagar.
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Höfundur: Inga Björk Gunnarsdóttir

Hvenær og hvernig vaknaði 
áhugi þinn á hundum og 
hundaræktun og af hverju 
heillast þú af þinni tegund? 
Ég hef alla tíð verið mikill dýravinur. Frá 
blautu barnsbeini hef ég haft áhuga á 
öllu sem viðkemur dýrum. Ég reyndi 
að sannfæra foreldra mína um að leyfa 
mér að fá hund með allskyns brögðum. 

Eitt sinn stóð hundur nágrannans inni 
í herbergi hjá mér eða heimilislausi 
hundurinn eins og ég kallaði hann af 
mikilli sannfæringu í þeirri von að fá að 
halda hundinum. Ekkert gekk en ég fékk 
loksins eftir langa bið minn fyrsta hund 
árið 2004.

Það sama ár kynntist ég dvergschnauzer 
hjá vinkonu minni Margréti 
Ásgeirsdóttur. Það var lítið um got á 
þessum tíma en ég fékk hvolp hjá henni 
árið 2005, Merkurlautar Bashima, sem 
var ofsalega skemmtileg tík með mikinn 
karakter þótt smá hafi hún verið. 

Eftir að hafa kynnst tegundinni heillaðist 
ég gjörsamlega af skapgerðinni en 
þeir eru litlir en sterkir, ofsalega 
skemmtilegir og gefa mikið af sér. 
Áhugin á ættfræði vaknaði snemma og 
vildi ég kynna mér forfeður tíkarinnar 
minnar og kynnast ættingjum hennar 
sem voru hér á landi. 

Hvernig varð 
ræktunarnafn þitt til?
Ræktunarnafnið Svartwalds var ekki 
fyrsta val en á þeim tíma sem að ég 
sótti um var ekki hægt að nota nöfn á 
borgum eða löndum, en nafnið sem ég 
sótti um var Berlinar sem er nafn fyrstu 
tíkarinnar minnar. Annað val var nafnið 
sem að ég fékk samþykkt, en eins og 
í fyrra nafninu vildi ég vitna í eitthvað 
tengt upprunalandi tegundarinnar, 
þó á mínum forsendum og með smá 
þýsku grín ívafi. Svartwalds er þægileg 
einföldun og umbreyting frá nafni 
Svörtuskóga í Þýskalandi.

Ég hef oft hugsað mér að sækja um 
annað nafn því að þetta var annað val 
og meira gert í gríni en alvöru – en þetta 
venst vel og er öðruvísi.

ræktandinn:

maría Björg Tamimi
svarTwaLdsrækTun
María Björg Tamimi hefur verið viðloðandi hundaræktun og sýningar síðan 2005 og verið virkur meðlimur 
schnauzer-deildar frá upphafi. Henni hefur gengið mjög vel enda leggur hún alla sína alúð í þetta 
áhugamál sitt. Hundar í hennar eigu urðu stigahæstu schnauzerarnir árin 2012, 2014 og 2015.
Samvinna á milli ræktenda er henni hugleikin og telur maría að hún sé grunnurinn að farsælli ræktun 
tegundarinnar. Það sé nógu slæmt að við séum einangruð hér á landinu, og líðum fyrir það ræktunarlega 
séð, þótt að ræktendur bæti ekki við einangrun þeirra á milli.

maría og Svartwalds Germania „Tinna“

Svartwalds La Luna negra „Lúna“
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Hverjir hafa haft mest áhrif 
á þig og aðstoðað þig 
mest í hundaræktuninni?
Ég tel mig hafa verið heppna að fá að 
fylgjast með tegundinni frá upphafi og 
getað leitað til þeirra sem byrjuðu með 
tegundina hér á landi og þá aðallega 
svörtum dverg schnauzer, en það er sú 
tegund sem að ég legg mesta rækt við.

Margrét Ásgeirsdóttir (Merkurlautar 
ræktun) og Líney Björk Ívarsdóttir 
(Kolskeggs ræktun) voru og eru mér 
alltaf innan handar. Ég hef verið í 
sambandi við erlenda ræktendur, 
ferðast erlendis og eignast marga góða 
vini sem að hafa hjálpað mér og ráðlagt 
mér oft í mínu ræktunarstarfi. Ég hef 
haft góð fóðurheimili og samstarfsaðila 
í gegnum tíðina sem ég er þakklát 
fyrir. Við vinnum öll vel saman að 
sameiginlegu markmiði við að bæta 
þann stofn sem við höfum og bæta 
reglulega inn nýju blóði. Við höfum 
verið ansi dulgeg að sameina krafta 
okkar í að flytja inn nýja hunda.

Ásta María Karlsdóttir hefur verið mín 
stoð og stytta á sýningum, tekið að sér 
hunda, þjálfað þá og sýnt með góðum 
árangri.

á hvað leggur þú mesta 
áherslu í ræktuninni?
Heilbrigði, skapgerð og bygging – helst 
í þessari röð. Við komumst ekki langt 
án heilbrigðis og skapgerðin skiptir 
miklu máli því að við ræktum fyrst og 
fremst hunda sem þurfa að lifa í sátt 
og samlyndi við fólk og önnur dýr –gott 
skap skiptir mig því miklu máli.

Að auki er mikilvægt að fylgja ræktunar-
markmiðinu, skoða það reglulega og 
fara eftir því.

Hvaða einkenni hefur 
þér fundist erfiðast að 
rækta í tegundinni?
Hver sá sem að hefur lesið ræktunar-
markmiðið sér hversu kröfuharðir 
Þjóðverjarnir eru. Þeir minnast á hvert 
smáatriði og ég get sagt í hreinskilni að 
það er margt sem er erfitt að ná fram 
til að fá hinn fullkomna hund. En ef 
hundurinn hefur þokkalegt samræmi 
þá held ég að skottið hafi reynst mér 

erfiðast. Tegundin var skottstífð áður 
fyrr og því ekki mikil áhersla lögð á 
hvernig skottin áttu að vera og við 
súpum enn seyðið af því.

Flestir glíma þó við sama vandamálið 
en það er að ná fram góðum framparti. 
Það er svo sem almennt í mörgum 
tegundum, því miður.

Hvað hefur þú ræktað 
marga íslenska og 
alþjóðlega meistara?
Ég hef ræktað fjóra íslenska meistara og 
tvo alþjóðlega. Margir hundar hafa tvö 
meistarastig sem við vonumst til þess að 
klára árið 2016.

Hvaða hundur eða hundar 
úr þinni ræktun finnst 
þér bera af öðrum?
C.I.B. ISCH Svartwalds Bright’N’Shiny 
Future varð stigahæsti schnauzer 
deildarinnar árið 2012 og hefur orðið 
BIS á sérsýningum deildarinnar hjá 
dómurum sem ég ber mikla virðingu 
fyrir, þeim Walter og Gisu Schicker frá 
Þýskalandi og Javier Sanches frá Spáni. 
Við vorum ákaflega heppin að fá að 
njóta þessa dómara því að bæði Walter 
og Javier eru nú fallnir frá.

Einnig verð ég að minnast á C.I.B 
ISCH Svartwalds For Those About 
To Rock sem varð stigahæsti hundur 
deildarinnar árið 2014 og náði þeim 
glæsilega árangri að verða fyrsti 
schnauzerinn til að verða besti hundur 

sýningar í september 2014. Einnig varð 
hann BIS ungliði á deildarsýningu hjá 
Javier Sanches árið 2013. Dómarinn 
sagði: “Þessi hundur hefur einn galla 
... hann er ekki minn”, sem var mjög 
skemmtilegt að heyra.

Síðast en ekki síst er tíkin mín ISCH 
Svartwalds Germania sem var stigahæsti 
svarti dvergschnauzer í mikilli sam-
keppni árið 2015. Ég er virkilega stolt af 
þeim árangri þar sem að tíkurnar hafa 
ekki oft náð þessum árangri.

Hvaða hundur eða 
hundar hafa að þínu 
áliti haft mest áhrif á 
stofninn hér á Íslandi? 
Mér finnst að C.I.B. Dark Prince Hermes 
hafi haft mestu áhrifin á stofninn. Hann 
gaf af sér marga fallega hunda með gott 
skap og frábæra feldgerð.  ISCH Black 
Pepper Mengo Celebration gaf mér 
góða hunda sem í næstu kynslóðum 
gefa einnig góða kosti áfram. Pipar 
og salt rakkinn Orri sem ég, Líney og 
Margrét fluttum inn hefur skilað sínu. 
Hann náði þeim árangri að verða BIS-2 á 
sýningu Hundaræktarfélagsins árið 2011 
og varð fyrsti schnauzerinn til að ná 
þeim árangri. Sonur hans betrumbætti 
síðar þennan árangur og varð BIS-1. 
Við höfum verið ansi dugleg að flytja 
inn nýtt blóð, þetta hafa þó verið ólíkir 
hundar en klárlega skilað árangri.

Eftir hverju ferðu aðallega 
þegar þú ákveður að 
para saman hund og tík? 
Skipta ættirnar mestu máli, 
útlit hundanna, heilbrigði, 
geðslag eða ....?
Allt skiptir þetta máli, ég hef ekki parað 
saman mjög skylda hunda – ekki enn 
sem komið er. Ég leitast við að nota 
einstaklinga sem að eru áþekkir í 
byggingu og geðslagi, og þá helst ekki 
sömu galla, heldur að þeir bæti hvorn 
annan upp. Nýlega paraði ég sem dæmi 
hunda sem að eru algjörlega óskyldir 
en áþekkir og hafa gefið af sér afkvæmi 
sem eru mjög lík. Það verður gaman að 
fylgjast með útkomunni.

Ræktun er oftast tilraunastarfsemi og 
maður veit oft ekki við hverju er að 

Svartwalds for Those about To rock „Galdur“
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búast. Mér þykir mikilvægt að þekkja 
mína hunda vel og rekja aftur ættir 
þeirra, kostina og gallana, horfa vel á 
það sem er til staðar og gera mitt besta.

Hvernig velur þú hvolp til 
áframhaldandi ræktunar?
Ég fylgist vel með þeim allt frá fæðingu. 
Ég fæ tilfinningu fyrir hvolpunum 
nýfæddum og svo við 6 – 8 vikna 
aldurinn. 

Á ákveðnum aldri vel ég svo hvolp sem 
er álitlegur í byggingu en jafnframt með 
gott skap, helst með smá attitude.

Ég hef haldið tveimur, jafnvel þremur 
eftir úr goti, og sett á fóðurheimili 
og hef metið þá seinna á lífsleiðinni 
þegar þeir eru orðnir fullþroska. Það 
auðveldar mér að velja seinna þann 
hund sem að mig langar til að vinna 
áfram með. Ég hef haldið eftir hundum 
sem hafa ekki endilega verið notaðir til 
ræktunar.

Hefur þú lent í einhverjum 
leiðinlegum atburðum 
með got? Ef svo er, 
hvernig tókstu á við það?
Ég hef misst hvolpa nokkurra daga 
gamla, nokkurra vikna, fengið holgóma 
hvolpa og lent í keisara með tík.

Það tók ótrúlega mikið á taugarnar því 
þetta er átakanlegt og erfitt að þurfa 
að horfa upp á litla hvolpa deyja eða 
kveljast. Ég skil hvern þann sem hugsar 
sig tvisvar um að halda áfram í ræktun 
eftir áföll af þessum toga, en maður 
heldur áfram og horfir fram á veginn, 
vonar það besta og gleðst yfir því sem 
fer vel.

áttu einhver góð ráð til 
annarra ræktenda?
Samstarf skiptir öllu máli, að vinna 
saman og njóta góðs af því sem aðrir 
eru að gera og leyfa öðrum að njóta 
góðs af því sem að maður er að gera 
sjálfur. Þetta er of lítið land til þess að 
einangrast með sína ræktun, við höfum 
ekki efni á því stofnsins vegna. Við 
eigum að horfa saman á tegundina vaxa 
og dafna og leggja öll okkar af mörkum. 
Mér finnst mikilvægt að ræktendur 
tali saman, skiptist á skoðunum og séu 
hver öðrum innan handar. Það gerir 

starfið svo miklu skemmtilegra. Við 
getum alltaf lært af öðrum, sama hvort 
viðkomandi hafi verið lengi eða stutt í 
ræktun.

Ertu ánægð með 
þróun ræktunar á þinni 
tegund eða finnst þér að 
ræktendur mættu huga 
betur að einhverjum 
atriðum varðandi hana? 
Ég er virkilega stolt af okkur öllum, við 
erum flest að hugsa vel um það sem við 
erum að gera og allir hafa sett sitt mark 
á tegundina á góðan hátt.

Við höfum fengið hrós erlendis frá og 
erum ofarlega í gæðum hvað varðar 
ræktun á dvergschnauzer í Evrópu, 
ég tek kannski svolítið stórt upp í mig 
en ég er einfaldlega svo stolt af okkur 
Íslendingum.

áttu einhverjar óuppfylltar 
óskir um framtíð 
ræktunar þinnar eða 
tegundarinnar í heild?
Minn draumur er að geta ferðast 
með hundana á sýningar erlendis, 
við erum með virkilega vandaða og 
fallega einstaklinga sem eru hvergi 
sjáanlegir erlendis. En því miður erum 
við einangruð á þessari eyju vegna 
einangrunarstefnu stjórnvalda. Því 
sjást sárasjaldan hundar frá okkur á 
sýningum erlendis en ég vil að við 

komum Íslandi á kortið því við erum 
með gríðalega flott ræktunarstarf sem 
að vert er að sýna.

Er eitthvað sem þú myndir 
vilja hafa gert öðruvísi 
þegar þú lítur til baka? 
Hefur þú á einhvern hátt 
breyst frá því þú byrjaðir 
að rækta hunda?
Nei, ég vil ekki hafa gert neitt öðruvísi. 
Ég horfi bara fram á við en ekki tilbaka, 
til hvers? Við lærum ekki ef við gerum 
ekki mistök!

Ég held að við breytumst öll ef við erum 
nógu lengi ræktendur, maður þroskast, 
lærir og sér að ekkert er sjálfgefið. Gleði 
einn dag, sorg hinn. Maður herðist og á 
auðveldara með að takast á við áföll.

Hvernig hefur þér tekist að 
samræma hundahaldið 
daglegu lífi í þéttbýlinu? 
Þetta er ljúft, við erum á góðum stað í 
Smáíbúðarhverfinu og ekki með nálæga 
göngustíga, sem hentar ofsalega vel 
svona varðhundategund. 

Hundahald hefur aukist og með því 
hefur skilningur vaxið.

Finnst þér ríkja í þéttbýlinu 
skilningur og umburðarlyndi 
gagnvart þeim sem eiga 
nokkra hunda og þeim 
sem rækta hunda?
Það var það ekki áður og fólki þótti 
þetta óttarlega subbulegt eða “sveitó”. 
En við erum mörg sammála um að 
hundarækt hefur breyst og nýtur nú 
meiri virðingar en áður fyrr. Margir 
eiga fleiri en einn hund í dag þrátt 
fyrir að vera ekki ræktendur þannig 
að hugafarsbreyting hefur átt sér stað. 
Hundar eiga sem sagt erindi í borgina og 
eiga ekki “allir” að búa í sveit!

að lokum, hvernig myndir 
þú vilja að fólk minntist þín 
sem hundaræktanda?
Að ég hafi ræktað heilbrigða, skapgóða 
og fallega hunda. Lagt mitt að mörkum 
fyrir tegundina og skilið eftir mig góða 
einstaklinga.

Svartwalds i Love it Loud „Loki“
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Höfundur: Juha Kares

Þýðandi: Svava Björk Ásgeisdóttir

1. Í fyrsta lagi skaltu kynna þér 
tegundina þína vel. Áður en þú byrjar 
í hundaræktun. Ákveddu þau atriði 
sem þér finnst skipta miklu máli að 
varðveitist í tegundinni þinni.

2. Hvaða atriði skipta mestu máli fyrir 
skapgerð tegundarinnar? Af hverju? 
Finndu slíka hunda og verndaðu góða 
skapgerð í ræktun þinni. Það er auðvelt 
að búa með slíkum hundum og auðvelt 
að ferðast með þá. En þeir verða auk 
þess að hafa sinn eigin vilja. 

3. Hvernig á tegundin þín að hreyfa 
sig og hvers vegna? Mundu að góðar 
hreyfingar eru lykilatriði í heilbrigðum 
hundi. Ef hundurinn hreyfir sig ekki 
vel – þá þarftu ekki á honum að halda 
í ræktuninni. Horfðu alltaf á stóru 
myndina í þessu samhengi. 

4. Hvað ákvarðar tegundina? 
Veldu nokkur atriði sem þér finnast 
sérstök við tegundina þína. Mundu, 
bara fáeinn atriði. Nefndu þessi atriði og 
ef einhver spyr þig þá veistu hver þessi 
atriði eru. Berðu virðingu fyrir þessum 
atriðum og notaðu almenna skynsemi 
þegar kemur að því að vinna með þessi 
atriði kynslóð eftir kynslóð. Gleymdu 

tískustraumum. Fylgdu þinni eigin 
sannfæringu og vertu trúr sjálfum þér.

5. Hreinræktaðir hundar verða að vera 
heilbrigðir, kröftugir og þróttmiklir. 
Þeir þurfa að vera auðveldir í ræktun 
og í umgengni. Ef líf þitt með hundinum 
er erfitt, ekki nota hann til ræktunar. 
Þægilegir hundar og þægileg ræktun 
er lykilatriði að góðri hundaræktun. 
Ekki láta aðra ákveða fyrir þig hvort 
hundarnir þínir séu góðir til ræktunar 
eða ekki

6. Líflegir og heilbrigðir hundar lifa 
góðu lífi án þess að þurfa læknisaðstoð 
og lyf. Lífið á að vera nógu langt. 
Vertu viss um að hundarnir þínir fái 
tækifæri til þess að lifa löngu lífi. 
Gangtu úr skugga um að þú notir ekki 
hunda til ræktunar sem þurfa að vera 
undir læknishöndum vegna arfgengra 
sjúkdóma. Mundu þetta: Góðir, 
hamingjusamir og heilbrigðir hundar 
nærast vel. Ef hundur á í vandræðum 
með að nærast skaltu ekki nota hann í 
ræktun. Það er svo einfalt.

7. Góðar samsetningar gefa af sér 
góða hvolpa og slæmar samsetningar 
gefa af sér síðri hvolpa. 
Lærðu af þeim góðu og forðastu 
þær slæmu. Ef þú notar slæmu 

samsetninguna of oft, hættu þá að 
rækta hunda. Hundaræktun er hæfileiki. 
Annað hvort býrðu yfir þessum 
hæfileika eða ekki. 

8. Hlustaðu á þá sem hafa reynsluna 
og góða útkomu í hundaræktun.  
Bæði ræktendur og aðra fróða um 
tegundina. Ekki hlusta á hinar raddirnar 
sem óma af afbrýðissemi. 

9. Gangtu ávallt úr skugga um að líf 
þitt með hundunum sé auðvelt og 
þægilegt á hverjum tíma – það er eina 
leiðin til þess að rækta hunda kynslóð 
eftir kynslóð. 

10. Sjáðu heiminn með opnum 
augum. Hafðu opinn huga og lærðu af 
þeim bestu. Notaðu aðeins það besta 
til ræktunar, sama hvað. Forðastu 
þröngsýni. Vertu gagnrýninn og mundu: 
„lélegt er alltaf lélegt“ (“Rubbish is 
rubbish no matter what”).  
Horfðu á þína eigin hunda með sömu 
gagnrýnisgleraugum og þú sérð annarra 
manna hunda. Sigtaðu úr á hverjum 
tíma. 

Höfum þetta einfalt.  
Með því móti verður framtíðin bara 

betri. 

Eitt af stærstu vandamálum í hundaræktun 
er það að fólk er oft að reyna að gera mjög 
einfalda hluti flókna. Juha Kares telur að besta 
leiðin til að ná topp árangri í hundaræktun sé 
að hafa hlutina einfalda. Hundaræktun er mikil 
vinna. Hvernig á að hafa hana einfalda? Hvaða 
hlutir skipta máli fyrir góðan árangur?

höFum 
þeTTa 

einFaLT!
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 Kares með nokkra af 
hundunum sínum.
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HEimaTiLBúin HundaBæLi – 
EndaLauSir möGuLEiKar!
Höfundur: Svava Björk Ásgeirsdóttir 

Hundabæli, hundarúm, mottur, búr, sófar.....Það er hægt að fara ýmsar leiðir í vali á svefnaðstöðu 
fyrir hundana. Algengasta leiðin er mögulega að fara í næstu gæludýraverslun og fjárfesta í 
bæli,hundarúmi, búri eða góðri mottu/dýnu fyrir hundinn. Hvernig væri að bretta upp ermarnar og nota 
hugmyndaflugið? Það þarf nefnilega ekki að vera svo flókið að búa til heimatilbúið bæli. Á internetinu 
eru nánast endalausir möguleikar og eitthvað fyrir alla hunda, stóra sem smáa. Hér má sjá nokkrar 
hugmyndir sem við fundum á samfélagsmiðlinum Pinterest, www.pinterest.com.
Í stuttu máli má segja að Pinterest sé myndræn skipulagstafla þar sem þú getur safnað saman myndum 
sem þér þykja áhugaverðar, t.d. flott hundabæli, uppskriftir, hönnun eða hvað sem er.  
Við hvetjum ykkur til að kíkja þangað og slá inn leitarorðinu „dog bed diy“ . 
Gangi ykkur vel og góða skemmtun! 
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Höfundur: Klara Símonardóttir

Hversu lengi hafið þið verið 
að rækta og höfðuð þið 
einhverja fyrri reynslu af 
hundahaldi eða ræktun?
Við keyptum fyrsta cocker hundinn 
okkar árið 1983 og höfum ræktað 
tegundina í 26 ár, fyrir þann tíma 
höfðum við ekki átt hunda.

Hvernig sameinið þið 
ræktunina við heimilishald 
og lífið almennt?
Það þarf að hafa góða stjórn á 
dagbókinni og hundafólk er stór hluti 
vina okkar. Okkur finnst nauðsynlegt að 
hafa gott fólk til að aðstoða okkur með 
hundana þegar við þurfum að ferðast 
og góða aðstöðu fyrir hundana.

Hvaða hundar mynduð 
þið segja að væru mestu 
áhrifavaldarnir í tegundinni?
Í dag myndum við segja að þeir hundar 
sem hefðu mest áhrif á tegundina fyrir 
utan okkar eigin væru: 

Í Englandi er það CH Kyna By Request. 
Í Skandinavíu er það CH Backhills New 
Design.

Hvaða hundur hefur haft mest 
áhrif á ykkar eigin ræktun?
Við fluttum inn hund frá Englandi sem 
hefur verið okkur mjög mikilvægur 
en það er CH Charbonnel Blue n 
Yellow, hann hefur einnig verið mikill 
áhrifavaldur hjá öðrum ræktendum og 
er faðir ansi margra meistara. Hann 
á afkvæmi í mörgum Evrópulöndum, 
Bandaríkjunum og í Ástralíu sem eru 

orðin meistarar.

CH Allerts Amarulla og Ch Allerts 
Corona hafa einnig haft mikil áhrif í 
okkar ræktun.

Nú hafið þið náð ítrekað 
góðum árangri á sýningum, 
hvaða sigrar standa upp úr?
Okkur fannst stórkostlegt þegar Ch 
Allert’s Corona varð World-Winner, 
eins að hafa náð því að eiga Besta 
hund tegundar á Stóra-Stokkhólm 
sýningunni fjögur ár í röð (2011-2015) 
með þrjá mismunandi hunda finnst 
okkur virkilega merkilegt. Við erum 
afskaplega stolt líka af því að hafa fengið 
viðurkenningu fyrir besta ræktunarhóp 
sýningar á SKK sýningu og að hafa náð 
því að eiga besta ræktunarhóp tegundar 
á heimssýningunni í Mílanó. Þar gekk 

Erlendur ræktandi 

Börje og Theres johansson
aLLerT’s rækTun í svíþjóð
Börje og Theres Johansson hafa átt enska cocker hunda í yfir 30 og ræktað tegundina í 26 ár undir 
ræktunarnafninu allert‘s. á þessum tíma hafa þau náð frábærum árangri í ræktuninni og hafa haft mikil 
áhrif á tegundina. Bæði eru þau einnig samþykktir sýningadómarar, Börje frá 2007 og Theres frá 2010. 

frá vinstri: CH allert’s amarulla, Ch allert’s Corona, CH allert’s Gold Keeper
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okkur mjög vel þar sem við áttum fjórða 
besta par sýningar með CH Allert’s 
Emabla Evert and Laila De Lux.

Það gleður okkur líka alltaf afskaplega 
mikið þegar hvolpakaupendur frá 
okkur ná árangri með hundana sína á 
sýningum.

Hvað mynduð þið segja 
að væru mikilvægustu 

atriðin þegar fólk er að 
byrja að rækta, bæði 
almennt og svo einnig 
sérstaklega í ykkar tegund?
Númer eitt er að kaupa góðan hund. 
Okkur þykir mjög mikilvægt að eiga 
góðan mentor í tegundinni og að 
fræðast um byggingu og hreyfingu 
hunda. Eins þarf að læra hvað 
tegundagerð er (e. breed type).

Hvernig ákveðið þið hvaða 
hvolpi skal halda, að hverju 
leitið þið helst og á hvaða 
aldri fer valið fram?
Við veljum hvolpana sem við viljum 
halda þegar þeir eru 6-7 vikna. Við 
horfum á byggingu, hreyfingu og 
skapgerð.

notið þið þurrfóður eða 
einhverja aðra útgáfu af 
fóðri og gefið þið hundunum 
einhver bætiefni?
Við höfum ávallt notað þurrfóður sem 
aðal fóðurgjafa fyrir hundana okkar.

Setjið þið ykkur markmið 
í ræktun og gerið þið 
áætlanir fram í tímann?
Það fer eftir ýmsu en oftast erum við 
með plön a.m.k. 1-3 ár fram í tímann. 
Markmiðið er svo að sjálfsögðu að 
rækta fullkomna hundinn. Við vitum í 
dag að það er ógerlegt en við munum 
aldrei hætta að reyna.

Besti ræktunarhópur sýningar í Ronneby 2015. Frá vinstri: Ch Allert’s Gold Keeper, CH Allert’s Joe 
Cocker, CH allert’s amarulla, CH allert’s Corona en þau eru úr fjórum ólíkum samsetningum.

C.i.E nord CH VdH CH SE V-12  
allert’s amarulla, BiG-2 at Stockholm hundmässa 2012.

allert’s Jasmina

C.i.E nord CH SE V-11  
nord V-11  

WW-12 dK-V13 SE V-13  
allert’s Corona
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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 amk einn hundanna var úr tegundahópum 9 eða 10. 
ástæðan fyrir því að þeir tegundahópar voru valdir í fyrstu keppnina er að sjaldnast hafa verið hundar 
úr þeim tegundahópum á forsíðu Sáms sl. 20 ár.
mikil þátttaka var í keppninni og viljum við þakka öllum þeim sem sendu inn myndir og einnig viljum við 
þakka Dýrabæ fyrir að gefa vinninga fyrir efstu 3 sætin. 
Valið var ekki auðvelt en ritnefnd Sáms gegndi því erfiða hlutverki.
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 um jólin og verður þá önnur myndasamkeppni, þá er þemað 
„jól/vetur“ og er keppnin fyrir tegundahópa 1 og 2.
Myndir má senda á samur@hrfi.is 

ÚrsLiT
1. sæti – Leifturs Harpa, eigandi Vigdís Tryggvadóttir, ljósmyndari Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir.
2. sæti - Halastjörnu Gellan Hún Gilitrutt, eigandi Brynja Tomer, ljósmyndari Sóley ragna ragnarsdóttir.
3. sæti – Vindsvala freyja, eigandi Kristín Þórmundsdóttir, ljósmyndari Berglind magnúsdóttir.

1. sæti

2. sæti

3. sæti
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nýjar hundaTegundir 
á ísLandi
Á hverju ári bætast við nýjar 
hundategundir á íslandi og telja þær 
nú yfir 100. FCI hefur samþykkt yfir 350 
tegundir svo gera má ráð fyrir að enn 
fleiri eigi eftir að birtast hér á landi. 
ákveðið hefur verið að hafa stutta 
kynningu á þeim tegundum sem hafa 
komið til landsins síðustu mánuði.

Höfundur: Mikkalína Mekkín Gísladóttir.

Uppruni og Saga: Dandie Dinmont 
Terrier er einn elsti terrierinn í grúppu 3 
og líklegast einnig sá sem hefur haldið 
sér að mestu óbreyttu í gegnum árin.
Þó svo að í dag séu mjög fáir sem 
nota Dandie í veiði þá megum við ekki 
gleyma tilgangi þeirra né reyna að 
breyta honum. Dandie varð ekki til út frá 
tilviljun, fyrir hverjum hluta útlits hans er 
rökrétt útskýring, hann er hæfilega lítill 
terrier sem getur hreyft sig hratt og er 
lipur í allskyns aðstæðum. 
Orkumikill og sterkur til þess að takast á 
við refi eða greifingja.

Dandie Dinmont Terrier verður til í 
Bretlandi seint á 16. öld og fær nafnið sitt 
árið 1815 eftir Dandie Dinmont sem er 
einn af sögupersónunum í bók Sir Walter 
Scott úr bókinni “Guy Mannering”.  
Í bókinni átti Dandie Dinmont nokkra 
Terriera sem allir hétu Mustard og 
Pepper sem eru í dag skilgreiningar á 
litum hundanna í tegundinni.
Útlit: Hausinn er mjög einkennandi fyrir 
tegundina hann er þakinn silkimjúkri 
kollu, augun eru stór og klók. Búkurinn 
langur, lágur til jarðar, með sterka og 
öfluga fætur. 
Feldurinn er strír og stenst veður og vind, 
hann þarf að reyta en kollan er mjúk sem 
og undirlínan en það þarf að klippa.
Hann fer ekki úr hárum en það þarf að 
hugsa um feldinn reglulega.
Hæð er ca. 20-28 cm og 8-11 kg.
Persónuleiki og skap: Dandie Dinmont 
Terrier á að vera sportlegur, vinnusamur 
terrier, sjálfstæður, mjög greindur, 
ákveðinn, einlægur og tignarlegur.

Tegundin er ekki það sem kallast að vera 
með þetta dæmigerða terrier skap - sem 
er lýst sem mjög viðvörnum, á tánum 
og alltaf tilbúnum. Dandie er í mörgum 
tilfellum virkur og tekur þátt í því sem 
gerist, en hann tekur ákvörðun með 
heimspekilegri ró sinni.
Hann veit ekkert betra en að fá að eyða 
tíma með fjölskyldunni sinni og fái hann 
að taka þátt í því sem er að gerast þá 
er maður nokkuð viss um að vera með 
glaðan hund. 

ný Tegund á ísLandi – dandie dinmonT Terrier

dandie dinmont Terrier ca. 1915

iSCh Sjöbolyckans rikissa av Polen, eig. 
mikkalína mekkín Gísladóttir
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Höfundur: Jóhanna Þorbjörg Magnúsdóttir.

Tegundin þekkist ekki einungis undir 
nafninu Australian cattle dog heldur 
einnig, Blue heeler og red heeler. En 
ameríski kennel klúbburinn viðurkennir 
nafnið Australian cattle dog.
Tegundin er vinnuhundur og var 
ræktaður til að smala stórgripum. Þeir 
eru fjölhæfir og eru ýmist notaðir í 
stórgripi, sauðfé eða jafnvel til að smala 
fuglum, líkt og gæsum. Það er tegundinni 
þó eðlislægara að reka heldur en að fara 
fyrir og safna gripunum saman. Þeirra 
sterkasta hlið er að læðast fyrir aftan 

stórgripinn og narta í hæklana og forðast 
svo höggið sem á eftir kemur. Þrjóskar 
kýr hræða hundinn ekkert nema síður 
sé, hann eflist bara við áskoranir!
Tegundin á eins og nafnið gefur til 
kynna uppruna sinn í Ástralíu. En cattle 
dog hundurinn var ræktaður í kringum 
1800 þar sem smalahundar sem fluttir 
voru inn frá Bretlandi áttu mjög erfitt 
uppdráttar í erfiðu landslagi og veðurfari 
heldur en þeir áttu að venjast frá sínu 
heimalandi. Sögubækurnar segja að 
smalahundar hafi verið paraðir við dingó 
hunda og frá þeim hafi síðar komið cattle 
dog eins og við þekkjum hann í dag.  
Talið er jafnvel að einnig hafi verið 
blandað saman Kelpie og dalmatíuhundi. 
Þetta hefur þó ekki verið staðfest.
 Cattle dog er afskaplega vinnusamur 
hundur sem þarf að vinna mikið.  
Þeir eru jafnframt skarpgreindir. Þetta 
þýðir að ef þú ætlar að fá þér cattle dog 
þá verðurðu að hafa fyrir hann hlutverk. 
Þeir eru líka afskaplega húsbóndahollir 
og eru þekktir fyrir að líma sig algerlega 
á eiganda sinn. Þeim líður illa ef þeir fá 
ekki að fara með fjölskyldu sinni. Því er 
mikilvægt að sinna þeim vel og finna 
þeim verkefni við hæfi. Cattle dog hefur 
náð mjög góðum árangri hvort sem það 
er í smölun, hundafimi, hlýðni, spori 

eða bitvinnu svo einhver dæmi séu 
tekin. Þeir hafa líka verið þjálfaðir sem 
þjónustuhundar og hentar það hlutverk 
þeim einnig afskaplega vel þar sem þeir 
eru afskaplega næmir á eigendur sína. 
Það má því með sanni segja að tegundin 
sé fjölhæf og hentar breiðum hópi 
hundaáhugafólks.

ný Tegund á ísLandi – ausTraLian caTTLe dog

Höfundur: Erla Sigurkarlsdóttir

Löwchen eða Little Lion Dog tilheyra 
tegundahópi 9. Þeir eru upprunnir frá 
miðjarðahafslöndum. Í Frakklandi sem 
er heimaland tegundarinnar eru þeir 
kallaðir Petite Chien Lion. 
Hægt er að rekja uppruna þeirra allt 
til ársins 1442. Í málverki spænska 
listmálarans Francois De Goya af 

hertogaynjunni af Alba má sjá hund sem 
að öllum líkindum er Löwchen.
Til eru fleiri málverk og minjar um þessa 
tegund sem á tímabili var næstum 
útdauð.
Hefð er fyrir þvi að kippa þessa tegund 
þannig að mikill makki er í kringum 
höfuð, rakaðir að hluta til á baki og rassi 
og á fótum þannig að þeir minna á ljón 
en þannig er nafnið á þeim tilkomið. 
Feldurinn er síður og allir litir leyfðir.
Löwchen fer ekki úr hárum en þurfa 
mikla feldhirðu og vikulegt bað sér í lagi 
ef um sýningarhund er að ræða.
Litli ljóna hundur er blíður, fjörugur , 
orkumikill og sjálfstæður hundur.
Þeir hafa ánægju af allri þjálfun og hafa 
staðið sig vel í hundafimi.
Þeir eru barngóðir og mannelskir.

Ef þig langar í lítinn sætann trúð þá er 
Löwchen hundurinn fyrir þig.

ný Tegund á ísLandi – LiTTLe Lion dog - Löwchen

forgotten works oathkeeper  
eig. Jóhanna Þorbjörg magnúsdóttir

Snjos Koora eig. Jóhanna Þorbjörg magnúsdóttir

Jadechar divine ice maiden  
eig. Erla Sigurkarlsdóttir

Jadechar divine ice maiden  
eig. Erla Sigurkarlsdóttir
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Höfundur: Hjördís Helga 
Ágústsdóttir

Upprunaland: Sviss
Tegundarhópur 1 
Hæð: Rakkar 58-66 cm, tíkur 
53-61 cm
Þyngd: Rakkar 30-40 kg, tíkur 
25-35 kg 
Frávik frá hæðarmörkum eru 
leyfileg.
Alhvítur hreinn litur, 
snögghærður eða síðhærður.
Berger Blanc Suisse er 
meðalstór, vöðvastæltur og í 
góðum hlutföllum.
Hann er fjölhæfur 
vinnuhundur, fljótur að læra, 
barngóður og húsbóndahollur. 
Berger Blanc Suisse er 
almennt þekktur sem hvítur 
schäfer og er af sama uppruna 
og þýskur fjárhundur.
Hvíti liturinn gerir 
hundinn mjög áberandi og 
auðþekkjanlegan. Þetta eru 
EKKI albinóar, eins og sjá má 
á litarhafti á nefi, augum og 
þófum (vegna þess að þeir 
eru með dökk augu, nef og 
pigment.).
Berger Blanc Suisse er 
einstaklega félagslyndur og 
sjálfsöruggur, mikill fjörbolti 
sem er til í nánast allt. Hann 
er þrekmikill, léttur á sér og 
hentar í allskyns vinnu.
Sagan:
Berger Blanc Suisse eða White 

Swiss Shepherd er náskyldur 
þýska fjárhundinum (German 
Shepherd Dog).
Fyrsti þýski fjárhundurinn 
sem skráður var árið 1899 hét 
Horand von Grafrath, hann 
var undan hvítum hundi sem 
hét Greif. Þýski fjárhundurinn 
var fyrst og fremst ræktaður 
á þeim tíma sem fjárhundur 
fyrir fé og nautgripi. Sagan 
segir að að hvíta afbrigðið 
hafa verið afar vinsælt 
sérstaklega vegna þess að 
auðveldara var að greina þá 
frá úlfum þegar þeir voru að 
vernda féð. Snemma á 20. 
öldinni varð dökki liturinn 
vinsælli og hvíti liturinn sagður 
(ranglega) valda litaþynningu 
í tegundinni og útilokaður í 
ræktun. Hvíti hundurinn varð 
eftir það nánast útdauður í 
Evrópu. Árið 1970 var fyrsti 
White German Shepherd 
klúbburinn stofnaður í 
Ameríku og Kanada. Fyrsti 
rekjanlegi hundurinn í 
Evrópu (Sviss) hét Lobo og 
tegundinn byrjaði að dafna 
um alla Evrópu en þá voru 
þeir gjarnan nefndir American 
Canadian Shepherd. Síðan 
þá hefur markviss ræktun 
á þessari tegund verið um 
alla Evrópu og í nóvember 
árið 2002 samþykkti FCI 
loks tegundina sem Berger 
Blanc Suisse eða White Swiss 
Shepherd.

Heilbrigði:
Berger Blanc Suisse er 
almennt mjög heilbrigð 
tegund. Mjaðma- og 
olnbogalos er þekkt í 
tegundinni, og því þarf að 
mynda öll ræktunardýr áður 
enn ræktað er undan þeim.
Útlit:
Þar sem Berger Blanc 
Suisse eru náskyldur þýska 
fjárhundinum þá er hann alls 
ekki ólíkur þeim byggingarlega 
séð nema þá helst liturinn 
og einnig er hann með mun 
eðlilegri mjaðma vinklun (ekki 
hallandi bak). Hann er aðeins 
lengri skrokkinn en á hæðina 
með hvítan feld og upprétt 
eyru. Feldurinn getur verið 
snögghærður eða síðhærður 
en ávalt með þykkan 
undirfeld, oft þykkari hár um 
hálsinn og þá sérstaklega á 
rökkum. 
Feldurinn á helst að vera eins 
hvítur og hægt er með svarta 
augnumgjörð, nef og varir. 
Feldhirða:
Berger Blanc Suisse er með 
tvöfaldan feld sem skiptist í 
þykkan undirfeld og yfirhár. 
Hann fer úr hárum tvisvar á ári 
og þá þarf að vera duglegur 

að bursta hann. Það þarf ekki 
að baða hann oft þó hann 
sé hvítur nema þá helst fyrir 
sýningar.
Klær eiga að vera stuttar og 
vel hirtar.
Skapgerð:
Berger Blanc Suisse eru mjög 
gáfaður, fjörugur, tryggur 
og geðgóður hundur. Hann 
er forvitinn og auðveldur í 
þjálfun. Honum semur mjög 
vel við önnur gæludýr og 
hunda. Hann er sterklega 
byggður og elskar að vinna 
og hentar því afskaplega 
vel í allskonar vinnu eins og 
smölun, hlýðni, hundafimi, 
spor og varnarþjálfun. 
Tegundin hefur verið töluvert 
notuð sem blindrahundar, 
björgunasveitarhundar og 
þjónustuhundar. Hann er 
ágætis varðhundur en hann 
er mun mýkri og ekki eins 
alvörugefin og sá Þýski en ef 
á reynir þá passar hann vel 
uppá fjölskylduna sína. Hann 
er einstaklega ljúfur, elskar 
börn og er frábær fjölskyldu 
hundur. 

ný Tegund á ísLandi – Berger BLanc suisse 
(White Swiss Shepherd , Hvítur Svissneskur fjárhundur)

JCh Energies Eye Catcher vom Sutumer Grund, eig. Hjördís Helga 
ágústsdóttir og anna Þ. Björnsdóttir

JCh Energies Eye Catcher vom Sutumer Grund, eig. Hjördís Helga ágústsdóttir 
og anna Þ. Björnsdóttir
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Höfundur: Monika Emilsdóttir

Bedlington terrier er millistór 
hundategund sem á uppruna 
sinn að rekja til námubæjarins 
Bedlington á Englandi. Þar 
voru þeir notaðir til margs 
konar meindýraveiða, m.a. 
rottuveiða, þá aðallega af 
námumönnum og sígaunum. 
Til eru skráningar Bedlington 
terriers allt aftur til ársins 
1782. Tegundin er þekkt fyrir 
sérstakt útlit, en þeir minna 
einna helst á lamb, vegna 
ljósa, hrokkna og silkimjúka 
feldsins. Talið er að Bedlington 
sé náskyldur Dandie Dinmont 
Terrier, Soft Coated Wheaten 
Terrier og Whippet, en 
Bedlington er með sams 
konar líkamsbyggingu og 
Whippet, kúpt bak og kröftuga 
afturfætur sem gerir þeim 
kleyft að hlaupa á ógnarhraða.
Skapgerð Bedlington terrier 
er afskaplega þægileg. Þeir 
eru greindir og það er auðvelt 
að kenna þeim. Þeir eru 
fullir sjálfstrausts og hræðast 
fátt, það er mikill leikur í 
þeim og þeir una sér mjög 
vel með börnum. Þeir verða 
þó helst að hafa alist upp 
með börnum. Bedlington er 
nægjusamur og er þekktur 
fyrir að líða vel hvar sem hann 
kemur. Hann verður yfirleitt 
ekki háður einni manneskju og 
á það til að sækja sér strokur 
og kelerí frá bláókunnugu 
fólki. Þeir eru þekktir fyrir 
að vera mjög félagslyndir og 
treysta yfirleitt öllum.
Bedlington er með sterkt 

veiðieðli og geta verið 
hættulegir bæði köttum 
og nagdýrum. Þeir hlaupa 
hratt svo það er öruggast að 
halda þeim í taumi sé þeim 
ekki 100% treystandi til að 
hlýða stöðvunarskipun. Ef 
Bedlington á að búa með 
slíkum dýrum þá verður hann 
að vera alinn upp með þeim 
og það er ekki einu sinni 
öryggi fyrir því að hann geti 
staðist veiðieðlið. Það er þó 
einstaklingsbundið.
Bedlington er mjög góður 
með öðrum hundum en komi 
til uppþota þá er Bedlington 
mikill terrier og gefur sig ekki 
svo auðveldlega. Hins vegar er 
hann mjög seinn til vandræða.
Bedlington er 38 – 44 cm 
á hæð og 7 – 11 kg. Ekki er 
mikill munur á hundum og 
tíkum. Þeir geta verið “bláir, 
liver eða sand”- litaðir. Allir 
með eða án “tan” merkinga. 
Því dekkri því betri – er 
stundum sagt, en hvolparnir 
fæðast allir mjög dökkir, 
nánast svartir og síðan fölnar 
liturinn nánast í alveg hvítan 
á öllum litbrigðum. Þeir fara 
ekki úr hárum. Feldurinn vex 
stöðugt og það þarf að klippa 
hann til að halda honum 
fínum. Sé það ekki gert 
þæfist feldurinn eins og ull 
og veldur hundinum miklum 
óþægindum. Það krefst 
mikillar nákvæmnisvinnu 
að klippa þá og yfirleitt þarf 
að njóta aðstoðar sérhæfðs 
hundasnyrtis. Feldurinn er án 
undirfelds og þeir framleiða 

litla sem enga húðfitu, sem 
veldur því að þeir þola illa 
að blotna og verða fljótt 
ískaldir. Hins vegar hafa þeir 
litla sem enga hundalykt. Það 
þarf að þjálfa þá hægt og 
rólega í feldhirðu eins, og alla 
hárprúða hunda, til að koma í 
veg fyrir slæma upplifun eftir 
margra tíma sársaukafulla 
burstun og klippingu. Best 
er að byrja smátt og smátt í 
stuttan tíma og búa þannig til 
gæðastund milli eiganda og 
hunds.
Í dag er Bedlington sárasjaldan 
notaður sem veiðihundur. 
Hann hefur fengið hlutverk 
fjölskylduhunds og stendur sig 
afskaplega vel í því hlutverki. 
Hann hefur mikið að gefa, 
hann er mannelskur og sækir 
mikið í nánd og snertingu, 

hvort sem er hjá fjölskyldunni 
eða hjá ókunnugum. Börn 
elska Bedlington því hann er 
leikviljugur sé komið fram 
við hann af vinsemd og 
virðingu. Hann hentar vel á 
nútímaheimili því feldurinn 
vex stöðugt og því fara þeir 
ekki úr hárum, og ekki er verra 
að hann hefur takmarkaða 
hundalykt. Bedlington terrier 
er nú samt upprunalega 
veiðihundur og er vaxinn 
mjög kröftuglega og þarf að 
fá góða hreyfingu. Allra helst 
þarf hann að fá að hlaupa laus 
endrum og sinnum. Þótt hann 
sé nálægt því að vera hinn 
fullkomni stórborgarhundur, 
þá má alls ekki gleyma því að 
hann verður líka að fá að vera 
frjáls og njóta sín. 

ný Tegund á ísLandi – BedLingTon Terrier

multiCh Velvety Waltzing matilda eig. Silvia Proietti & Gabriele ilarioni

multiCh WW Velvety angel Eyes eig. Lise-Lotte nilsson & anki Thörnestad



Íslenskur fjárhundur
ISCh Stefsstells Kolmars Krómi 

Eigandi/ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir 

Íslenskur fjárhundur
ISCh Laufeyjar Sunna 

Eigandi/ræktandi: Linda Laufey Bragadóttir 

Tíbet spaniel
ISCh Perlu-Lindar Bjartur 

Eigandi: Steinunn Þórisdóttir 
Ræktandi: Berglind B. Jónsdóttir

Tíbet spaniel
ISCh Falkiaros Just A Jewel For You 

Eigandi: Ingibjörg Blomsterberg 
Ræktandi: Kristin Bøe

Pug
ISCh Sunratz A Taste For The Dark Side 

Eigandi/ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 

Collie rough
ISCh Steadwyn Blueprint 

Eigandi: Guðríður Magnúsdóttir 
Ræktandi: Anja Ejerstad

Collie rough
ISCh RW-14 Nætur Hít 

Eigandi/ræktandi: Guðríður Magnúsdóttir 

Collie rough 
ISCh RW-15 Ingledene Just Tonite 
Eigandi: Guðríður Magnúsdóttir 

Ræktendur: Mr J N & Mrs W Geddes

Shetland sheepdog
ISCh Moorwood Aflame of Charm 

Eigendur: Lilja Dóra Halldórsdóttir/Herdís Hallmarsdóttir 
Ræktendur: Birgitta & Per Svarstad

Shetland sheepdog
ISCh ESJCh Moorwood Simply Pleasant 

Eigendur: Lilja Dóra Halldórsdóttir/Herdís Hallmarsdóttir 
Ræktendur: Birgitta & Per Svarstad

Dvergschnauzer, hvítur
ISCh RW-15 Star’s Of White Night Natasha Rostova 

Eigendur: Anna Kristín Einarsd./Guðmundur Helgi Guðmundsson
Ræktandi: A.V. Malev

Chihuahua, síðhærður
ISCh Valhnotu Vetrar Þoka 

Eigandi/ræktandi: Kristín Þórmundsdóttir

íslenskir meistarar (iSch)

Nýir meistarar
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Border collie
ISCh Astra Polar HIT 

Eigendur: Birna S. Kristjónsdóttir/Kristinn Hákonarson 
Ræktandi: Miss J P Beale

Coton de tuléar
ISCh RW-14 Tia Oroka Dream of Happyness Marri Tító 

Eigandi: Margrét Össurardóttir 
Ræktandi: Sigríður Margrét Jónsdóttir

Amerískur cocker spaniel
ISCh NLW-15 Freixenet’s Ironman 

Eigendur: Ingibjörg Svana Runólfsdóttir/Kristjana Ólöf Fannberg
Ræktandi: Birgitta Bergsköld Gregestam

Chow chow
ISCh NLW-15 Dropasteins Amore Del Carmen 

Eigendur/ræktendur: Ingibjörg Svana Runólfsdóttir/ 
Tryggvi Erlingsson

Afghan hound
ISCh Glitnir Skuld 

Eigandi: Vala HF-5 ehf 
Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Írskur setter
ISShCh RW-15 NLW-15 Gwendariff Choc Nut Chip 

Eigendur: Hreiðar Karlsson/Elín Gestsdóttir 
Ræktandi: Mrs. Diane Stewart-Ritchie

Border collie
ISShCh ROMCh Lucky for You Blue Dark Side of The Sky 
Eigendur: Birna S. Kristjónsdóttir/Kristinn Hákonarson 

Ræktandi: Bényi Kristóf

Border collie
ISShCh RW-15 Brainiac Borders Indian Summer 

Eigendur: Birna S. Kristjónsdóttir/Kristinn Hákonarson 
Ræktandi: Deák Tünde

Írskur setter
ISShCh RW-15 Eðal Kormákur 

Eigendur/ræktendur: Hreiðar Karlsson/Elín Gestsdóttir

íslenskir sýningameistarar (iSShch)

Cavalier King Charles spaniel 
C.I.B. ISCh Ljúflings Hetja  

Eigandi/ræktandi: María Tómasdóttir 

Afghan hound
C.I.B. ISCh Glitnir Vestri 

Eigandi: Valdís Vignisdóttir 
Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Afghan hound
C.I.B. ISCh Glitnir Skuld 
Eigandi: Vala HF-5 ehf 

Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Border collie
C.I.B. ISCh NLW-15 BLCh GECh BLJCh SANMJCh CYJCh 

MOLJCh MACJCh Happy Spirit Black Label 
Thecommander Des Rives Du Lagon Bleu HIT 

Eigendur: Birna S. Kristjónsdóttir/Kristinn Hákonarson 
Ræktandi: M. Cagnac Antoine

alþjóðlegir meistarar (c.i.B.)
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Höfundur: Klara Símonardóttir 

Heppin með unga fólkið
Dómarinn Leif Ragnar Hjorth frá 
Noregi var virkilega ánægður með 
skipulag sýningarinnar og sagði félagið 
einstaklega lánsamt að eiga svona mikið 
af ungu áhugasömu fólki í félaginu. 
Hann talaði sérstaklega um hversu 
mikið af ungu fólki væri áhugasamt 
um sýningar hér, það væri eðlilegt að 
ungt fólk væri áhugasamt um félögin 
sín í Skandinavíu en að við hér á Íslandi 
værum í sérflokki hvað þetta varðar.

Besti hundur sýninga 
framúrskarandi
Leif Ragnar dæmdi íslenska fjárhundinn 
sem hann var ánægður með í heildina. 
Hann sagði gæði tegundarinnar 
misjöfn í heiminum en á heildina litið 
væru gæðin hér góð. Leif Ragnar var 
sérstaklega ánægður með besta hund 
tegundar sem hann gerði að besta 
hundi sýningar og sagði hann frábæran 
fulltrúa tegundarinnar.

Leif Ragnar dæmdi tvær nýjar tegundir 
á landinu, Australian cattle dog og 

White Swiss Shepherd. Hann taldi 
þessa þrjá fulltrúa nýju tegundanna 
góða, og þá sérstaklega White Swiss 
Shepherd hundana sem hann sagði 
framúrskarandi. Af hundum sem stóðu 
upp úr hjá honum minntist hann einnig 
á Ungversku Viszluna sem sigraði 
tegundahópinn og endaði í 3. sæti sem 
besti hundur sýningar.

ósanngjarnar reglur
Dusan Paunovic frá Serbíu var 
afskaplega ánægður með dvöl sína 
á Íslandi og vildi sérstaklega hrósa 

Febrúarsýning HRFÍ fór fram helgina 26.-28. febrúar. Rétt tæplega 750 hundar af 84 tegundum voru 
skráðir til leiks að þessu sinni. 28 ungmenni voru skráð til leiks í keppni ungra sýnenda en sú keppni fór fram 

samhliða hvolpasýningu föstudaginn 26. febrúar og var dómari Marc Linnér frá Svíþjóð.
Dómarar sýningarinnar voru Dusan Paunovic frá Serbíu, Jean-Jacques Dupas frá Frakklandi, Leif Ragnar 

Hjorth frá noregi, Tino Pehar frá Króatíu og Þórdís Björg Björgvinsdóttir frá íslandi.

alþjóðleg sýning hrfí 
26.-28. febrúar

Besti hundur sýningar 1. sæti 
ISCh Stefsstells Kolmars Krómi 

IS19586/14
Íslenskur fjárhundur

Eigandi/ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir



íslenskum ræktendum fyrir að vinna frábært starf í mörgum tegundum þrátt 
fyrir mjög ósanngjarnar reglur um innflutning hunda. Hann vill að stjórnvöld 
opni landið meira og sýni hundafólki mun meira umburðarlyndi. Dusan dæmdi 
nokkuð af hundum úr tegundahópi 1 og var hann sérstaklega hrifinn af Welsh 
Corgi Pembroke hundum sem hann dæmdi. Hann talaði um að Border collie 
hefði verið svolítið erfitt að dæma þar sem væru tvær ólíkar týpur í tegundinni 
og að hann hefði þurft að velja á milli tegundagerðar og hreyfinga en hefði 
endað á að velja tík sem var ekki í besta feldinum en hafði mjög góðar og 
týpískar hliðarhreyfingar. Dusan dæmdi allar tegundirnar í tegundahópi 3 
sem hann sagði að væri ekki mjög sterkur tegundahópur miðað við erlendis. 
Hann hrósaði ræktendum Silky terrier og sagði tegundina almennt góða og 
að ræktendur væru á réttri leið, það vantaði eitthvað upp á smáatriði en 
að tegundagerðin væri góð, sem og hreyfingar og skapgerð. Sigurvegari í 
tegundahópnum var Irish Soft Coated Wheaten terrier rakki sem hann sagði 
að væri nokkuð góður, aðeins þröngur að aftan en almennt gott eintak.

Í þriðja sæti setti hann eina af nýjustu tegundunum á landinu, Bedlington 
terrier sem hann sagði að hreyfði sig vel. Af þeim tegundum sem hann sagði 
að helst mætti bæta minntist hann á Samoyed hundana, hann hefði verið 
nokkuð mildur þar í dómi en að ræktendur þyrftu að bæta sig.

Papillon í góðum gæðum
Dusan sagði að Papillon hundarnir á Íslandi væru mögulega með þeim bestu 
sem hann hefði séð í Evrópu í gæðum, hann hefði sett frábæra papillon tík í 
1. sæti í besta ungviði sýningar og síðan gert framúrskarandi Papillon rakka 
að besta hundi tegundarhóps 9 sem hefði svo endað sem annar besti hundur 
sýningar. Sá rakki hefði verið einn af þeim bestu sem hann hefði séð hér 
um helgina. Dusan þakkar kærlega fyrir vel skipulagða sýningu og vill hrósa 
sýnendum fyrir að sýna samstöðu og að það sé sjaldan sem hann sjái klappað 
fyrir öllum sýnendum og segir andrúmsloftið mjög gott.

ræktunin betri en síðast
Fyrir fjórum árum kom Tino Pehar frá Króatíu og dæmdi, hann segir mikinn 
gæðamun á ekki lengri tíma, og að hann hefði séð nokkra hunda um helgina 
sem gætu unnið hvar sem er í Evrópu. Frábært andrúmsloft og sýnendur sem 
taka hvaða dómi sem er með jafnaðargeði og virða álit hans sem dómara,en 
það er einn stærsti styrkur íslenskra sýnenda að hans mati. Tino dæmdi úrslit 
hvolpa 6-9 mánaða á föstudagskvöldinu og var hann sérstaklega ánægður með 
þá hunda sem hann raðaði í fjögur efstu sætin, hann sagði þá alla eiga bjarta 
framtíð og hafa góða tegundagerð og að þeir hefðu sýnt sig vel.

óvanalegt magn af Schäferhundum
Tino dæmdi yfir 30 schaferhunda á sýningunni og sagði það óvanalega mikið 
magn, almennt í Evrópu kæmu mjög fáir hundar af tegundinni á almennar 
sýningar þar sem flestir mættu aðeins á deildarsýningar og beri takmarkaða 
virðingu fyrir stórum allra tegunda sýningum eða áliti „allrounder“ dómara 
sem hafa réttindi á margar tegundir. Tino var stoltur yfir því trausti sem 
sýnendur sýndu honum með því að mæta með alla þessa hunda og gefa 
honum tækifæri til þess að velja á milli góðra hunda. 

Einn af bestu hundunum mætti ekki
Á föstudagskvöldinu fór fram keppni ungra sýnenda á sama tíma og 
hvolpasýningin. Tino var að dæma hvolpana þegar hann kom auga á Springer 
Spaniel hund sem var í ungum sýnendum og greip hundurinn augað strax þar 
sem hann var í frábærum gæðum. Þegar kom svo að dómi í tegundahópi 8 
var Tino mjög spenntur að sjá hvenig Jean-Jaques Dupas myndi raða niður 

Besti hundur sýningar 2. sæti 
Multi Star’s Arjen Robben IS19889/14

Papillon
Eigandi: Víkingur Hauksson
Ræktandi: Linda Jónsdóttir

Besti hundur sýningar 3. sæti 
ISShCh RW-15 NLW-15 Loki IS18969/13

Ungversk Vizsla, snöggh.
Eigandi: Ragnar Már Þorgrímsson

Ræktandi: Árni Gunnar Gunnarsson

Besti hundur sýningar 4. sæti 
RW-15 ISShCh OB-1 Bez-Ami’s Always My 

Charming Tosca IS17996/13
Flat-coated retriever

Eigandi: Fanney Harðardóttir
Ræktandi: Bittan Börjesson



hundunum komst Tino að því að Springerinn hafði ekki verið skráður á 
sýninguna og því hvergi sjáanlegur. Tino trúði því einfaldlega ekki að einhver 
myndi sleppa því að mæta með hund í þessum gæðum þar sem hann gæti 
unnið hvar sem er. Hann vill ítreka við sýnendur og eigendur að mæta með 
það besta sem þeir eiga til þess að sýna raunveruleg gæði tegunda.

Schnauzer í virkilega miklum gæðum
Óvanalegt er að hvítir schnauzer hundar komist í úrtak í tegundahópi en 
Tino var mjög ánægður með gæði litsins hér, almennt séu gæðin hreint ekki 
nógu góð en miðað við þá hunda sem hann sá hér erum við í ótrúlega góðum 
málum miðað við stærð landsins. Hann talaði um að gæðin almennt í öllum 
stærðum og litum schnauzer hundanna hafi verið mjög góð hér. Í tegundahópi 
2 átti Tino erfitt með að gera upp á milli Doberman og Boxer, hann sagði að 
Doberman tíkin hefði verið virkilega góð en aðeins of villt í stóra hringnum en 
að Boxerinn hefði verið frábær.

Aðspurður um ráð til handa félaginu segir hann að við höfum komist á rétta 
braut fyrir mörgum árum og að það sé bara spurning um að fylgja áfram 
sömu stefnu með aðild að NKU og FCI. Hann segir að það sé hægara sagt en 
gert að rækta hunda í innflutningsumhverfinu hér en að sumir ræktendur 
ætli greinilega að komast yfir allar hindranir sem settar eru í veg fyrir þá til 
þess að rækta góða hunda. Hann talar einnig um hvað ungu sýnendurnir eru 
hæfileikaríkir, þeir séu á heimsmælikvarða og að við þurfum að halda áfram að 
hlúa vel að ungmennastarfinu.

Kurteisir sýnendur
Jean-Jacques Dupas frá Frakklandi er ánægður með andrúmsloft 
sýningarinnar, hann talaði sérstaklega um kurteisa sýnendur sem sýna 
samstöðu með hverjum öðrum. Ekki er það svo oft sem franskir dómarar 
koma til Íslands svo Jean-Jaques var sérstaklega spurður um þær frönsku 
tegundir sem hann dæmdi hér. Papillon sagði hann í miklum gæðum og var 
hann sérstaklega ánægður með unghundinn sem vann tegundina, hann 
væri svo hrokafullur og glæsilegur og hann hefði allt sem þyrfti til að vinna 
sýningar án vandkvæða. Einnig dæmdi franskan bulldog en sagði að þar þyrftu 
ræktendur að taka sig á, tegundin væri hreint ekki í nógu góðum málum 
hér. Um Griffona sagði hann að gæðin væru almennt góð, þeir séu af góðri 
tegundagerð, ekki of langir og ekki of háir.

Jean-Jaques er sérfræðingur í tegundahópi 10 en var ekkert allt of ánægður 
með heildina í tegundahópnum hér, það væru góðir hundar inn á milli en 
almennt mætti hópurinn vera sterkari.

frábær flat-coated retriever
Jean-Jaques dæmdi mikið af Labrador retriever, hann sagði að hér eins og 
í flestum öðrum löndum væru gæðin mjög misjöfn, hann hefði verið mjög 
ánægður með ungliðatíkina sem vann tegundina en hefði orðið svolítið 
svekktur að hún vildi ekki labba í úrslitum í tegundahópnum.

Hann dæmdi einnig Flat-coated retriever sem hann sagði að hefðu verið 
mjög fáir en góðir, hann hefði séð ungan rakka með fallegt höfuð en sá þyrfti 
meiri tíma til að þroskast og svo séð virkilega fallega meistara tík sem vann 
tegundina, tegundahópinn og varð í 4. sæti um besta hund sýningarinnar.

Hann talar um að félagsmenn eigi að halda áfram á sömu braut þegar kemur 
að andrúmslofti á sýningum en að í sumum tegundum sé nauðsynlegt sama 
hversu erfitt og dýrt það er að endurnýja stofninn með nýjum ræktunardýrum, 
nauðsynlegt sé að fara reglulega erlendis á sýningar og velja ný ræktunardýr.

Besti öldungur sýningar: 1. sæti 
ISW-12 C.I.B. ISCh Kudos Gagarin  

IS11917/08
Poodle, miniature

Eigandi: Ásta María Guðbergsdóttir
Ræktendur: Mikael Nilsson & Ruby Lindeman

Tegundahópur 1: 1. sæti 
RW-15 Bayshore Stonehaven  

Iceland Here I Come  
IS20109/14

Australian shepherd
Eigandi: Eyrún Arnardóttir

Ræktendur: Patricia Ann Surguy & Frank Baylis

Tegundahópur 2: 1. sæti 
ISShCh Bjarkeyjar Ísar 

IS16774/12
Boxer

Eigandi: Þröstur Ólafsson
Ræktandi: Inga Björk Gunnarsdóttir



fagmannlegt starfsfólk
Þórdís Björg Björgvinsdóttir dæmdi í fyrsta sinn á sýningunni og dæmdi 
hún nokkrar tegundir úr tegundahópi 9. Hún hrósaði sérstaklega starfsfólki 
í hring fyrir fagmannleg vinnubrögð og talar um hvað það sé alltaf vinalegt 
andrúmsloft á sýningu HRFÍ, hún minnist einnig á hvað sé gott fyrir starfsfólk 
sýningar að geta komið við í hádegismat hjá Bjarndísi. Þar sem Þórdís er vön 
ýmsum öðrum hlutverkum á sýningum lá beint við að spyrja hvort mikill 
munur væri á þeirri upplifun að mæta á sýningu sem sýnandi eða sem dómari: 
„Já mér fannst vera mikil munur enda gjörólík hlutverk. Erfitt að bera saman 
en ábyrgðin sem maður ber sem dómari er mikil og mikilvægt að muna það 
þegar maður fer inn í hringinn að dæma. Sem sýnandi er ég miklu frjálsari 
og ber bara ábyrgð á mér og mínum hundi. Ég hef mjög gaman að öllu sem 
tengist sýningum hvort sem það er að vera sýnandi, ritari, hringstjóri eða 
dómari“.

Efnilegir unghundar
Þórdís dæmdi Poodle sem er hennar eigin tegund, hún var mjög ánægð með 
hundana sem mættu, bæði voru góðir fulltrúar tegundarinnar og að rakkinn 
gæti unnið hvar sem er í heiminum. Hún var einnig mjög ánægð með Bichon 
frise tíkina sem varð besti hundur tegundar og sagði hana með góða skapgerð 
og fallegar hreyfingar.

Stærsta tegundin hjá Þórdísi var Cavalier sem kom henni skemmtilega á óvart, 
hún sá mikið af fallegum hundum og var mjög ánægð með þá sem komust 
í sæti. Hún sagðist hafa verið með nokkra mjög efnilega yngri hunda og þá 
sérstaklega í rökkum sem ættu vonandi eftir að þroskast áfram í rétta átt 
og gera góða hluti í framtíðinni. Þórdís nefnir að hún hefði viljað sjá aðeins 
meiri gleði í nokkrum hundum þar sem að hennar mati sé Cavalier tegund 
þar sem skapgerðin skipti miklu máli. Bæði besti hundur tegundar og annar 
besti hundur tegundar hafi verið glöð og vinaleg eins og tegundin eigi að vera, 
rakkinn vel byggður, í góðu jafnvægi og með fallegt höfuð og tíkin glæsileg tík 
úr meistaraflokki með allt á réttum stöðum.

Þórdís dæmdi einnig Shih Tzu sem er tegund sem hún hefur sérstakt dálæti á 
og sá hún fimm hunda sem allir eigi framtíðina fyrir sér í sýningarhringnum.

Hún var ánægð með alla sigurvegarana sína en nefnir að henni hafi fundist 
sérstaklega gaman að sjá hvað hún fékk mikið af fallegum ungum hundum í 
hringinn til sín, sumir þurfi aðeins meiri tíma til að þroskast en grunnurinn sé 
réttur.

Aðspurð um ábendingar fyrir sýnendur og eigendur minnir hún á að huga þurfi 
vel að umhverfisþjálfun og holdafari. Sýningameistari þurfi að hafa skapgerð 
sem hæfir sinni tegund og að allir hundar þurfi að vera í eðlilegum holdum.

Tegundahópur 3: 1. sæti 
Tumastaða Askur 

IS19806/14
Silky terrier

Eigandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir
Ræktandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

Tegundahópur 4/6: 1. sæti 
NLW-15 ISShCh RW-14-15  

Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes 
IS18614/13

Petit basset griffon vendeen
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir

Ræktandi: G.M. Huikeshoven

Tegundahópur 10: 1. sæti 
Eldþoku Svala 
IS20822/15

Whippet 
Eigendur: Selma Olsen/Berglind A. Zoega 

Magnúsdóttir
Ræktandi: Selma Olsen



Yngri flokkur:
 1. sæti - Hrönn Valgeirsdóttir  

með íslenskan fjárhund - 40 stig

Eldri flokkur:
1. sæti - Hafdís Jóna Þórarinsdóttir  

með enskan springer spaniel - 40 stig

Besti hvolpur sýningar 3-6 mán 1. sæti 
Auroras Papillon’s Your Memory Lives IS21421/15

Papillon
Eigandi/ræktandi: Karen Helga Kristinsdóttir 

 Besti hvolpur sýningar 6-9 mán 1. sæti 
Svartwalds One of a Kind IS21179/15

Dvergschnauzer, pipar & salt
Eigandi: Þórey S. Þórisdóttir

Ræktandi: María Björg Tamimi
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Besti ræktunarhópur laugardags:
Schäfer, snögghærður

Ice Tindra – ræktun
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

 Besti ræktunarhópur sunnudags: 
Íslenskur fjárhundur
Stefsstells – ræktun

Ræktandi: Stefanía Sigurðardóttir

 Besti afkvæmahópur laugardags: 
Papillon

Hálsakots Feeling Hot Hot Hot & afkvæmi

 Besti afkvæmahópur sunnudags: 
Labrador retriever

ISCh Bjargasteins Sebastian & afkvæmi
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ungir sýnendur

ungmennadeild hrfí 
http://ungmennadeild.weebly.com/
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Höfundur Klara Símonardóttir

Valdir þú Króma sjálf sem hvolp til 
þess að halda eftir eða aðstoðaði 
annar við valið og hvað var það 
sem heillaði mest við hann?
Við völdum í raun hvort annað og var það helst 
frábær gerð, samræmi og vilji sem heillaði mig 
strax frá fæðingu. Um 5 vikna aldur hans var mér 
hins vegar orðið ljóst að ég þyrfti að passa mig, 
yfirvegunin var slík og einbeittur áhuginn á mér. 
Tenging okkar er svolítið sérstök og henni gat ég 
ekki sleppt. Hundurinn heillaði mig!

Þegar þú gerðir pörunina sem hann 
kemur úr hafðir þú þá hugmynd um 
að þú gætir fengið fram þessi gæði?
Já þessi samsetning var til, við Salka biðum eftir 

Kolmari. Ég hugsa samsetningar fram í tímann um 
nokkrar kynslóðir og vinn mig áfram. Ég veit hvað 
ég vil og hliðarverkefnin æði mörg ásamt góðu og 
farsælu ræktunarsamstarfi að þessu goti.  
Tel mig hafa frábæran samnefnara úr Ösku- og 
Árulínum í Króma, hann var alltaf lofandi en hann 
kemur mér líka á óvart og er enn að þroskast. 
Einkennin eru sterk inni í þessum lið, sem dæmi 
þá ber hann hátíðarskottið sem kennt er við 
ömmu hans, Stefsstells Hátíð, og sömuleiðis öll 
hans systkini. Svona get ég haldið áfram að rekja 
mig en gleðst nú yfir þessari festu sem ég hef 
unnið upp.

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar? 
Krómi á hug minn alla daga og hefur haldið mér 
vel við efnið enda mjög spennandi einstaklingur. 
Reynsla og þekking á tegundinni hjálpar vitanlega, 
já ég þekki þessa hvolpsgerð mjög vel. En það sem 
Krómi hefur áberandi er fallegt samræmi í heild og 
frábærar hreyfingar sem skipta mig máli, og eru í 
algjöru einkasamkvæmi þegar þess krefst. Hann 
er vinnuhundur sem fær hlutverk og er vinnufús. 
Ég virði eðli hans og hef lagt mig fram við að fylgja 
honum eins og hentar honum best. Sýningarnar 
byrjuðu sem mát í mínum huga fyrir hann og 
stefnu þjálfunar hans fyrir mig. Að ganga hratt og 
vel er bara svolítið mikið í hans anda.

Hvernig er rútínan hjá ykkur 
í snyrtingu/hreyfingu? 
Næg útivera í öllum veðrum og hreyfing er 
nauðsynleg uppbyggingu hans, þar gerist svo ótal 
margt. Við vinnum talsvert úti svo skola ég hann 
áður en hann kemur inn ef svo ber undir. Ég held 
dagbók á áætlun fyrir hann varðandi önnur böð 
og held feldinum hreinum.

Hefur þú notað hundinn í ræktun, 
hvernig hefur það komið út? 
Hann á erindi í ræktun og er heilbrigður sem er 
fyrir mestu. Við erum nýlega búin að kanna það, 
hann kemur sjálfur sterkur inn sem einstaklingur 
og úr gæðalega sterku goti.

Hvernig hefur honum gengið 
áður á sýningum? 
Krómi varð fyrst BOB í maí 2015 hjá Andrew H. 
Brace og sigraði einnig grúppu 5. 

Öðru sinni BOB hjá Jadranka Mijatovic 
á sumarsýningu 2015, og alltaf sýndur í 
unghundaflokki þar til í feb. sl. þegar hann kom 
fyrst fram í opnum flokki fyrir Leif Ragnar Hjörth. 
Krómi er nú nýr ísl. meistari sem á tvö CACIB. 

Hafa foreldrar hundsins unnið 
mikið á sýningum? 
Sigurður minn hefur alfarið séð um þjálfun og 
sýningu pabba hans sem varð meistari eftir 
sumarsýningu 2014 þá einnig nýorðinn 2ja ára. 
ISCh Heiðarhofs Kolmar – BOS 2013.

Stefsstells Salka Spesía móðir hans hefur ekki 
verið sýnd oft en gekk vel í þau skipti –BOS 2009. 

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn við hundinn? 
Hvað hann er skemmtilegur. Við Krómi vöxum 
saman á okkar máta því við erum alltaf að læra af 
hvort öðru.  
Allir hundar eru einstakir fyrir mér og Krómi er 
einn af þeim. Glaðbeittur drauma sýningahundur 
og jafnframt fyrsti Stefsstells ræktaði hundurinn 
minn sem verður BIS á Íslandi. Ég er mjög stolt af 
honum og þetta er afrek fyrir ungan hund sem hóf 
sýningaferil sinn 15 mánaða gamall. Vil ég þá nota 
tækifærið til að þakka félagi mínu fyrir margar og 
rausnarlegar hundasýningar á árinu 2015. Það gaf 
okkur fjölskyldunni svo sannarlega tækifæri til að 
þjálfa upp sýningahund. 

Besti hundur sýningar

sTeFssTeLLs koLmars krómi
Stefanía Sigurðardóttir er enginn nýliði í ræktun eða á sýningum félagsins, til fjölda ára hefur hún ræktað undir 
ræktunarnafninu Stefsstells og sýnt hunda sína með góðum árangri.
Á febrúarsýningu félagsins náði hundur úr hennar ræktun og í hennar eigu þeim árangri að verða Besti Hundur 
Sýningar (BIS).
Hundurinn ISCh Stefsstells Kolmars Krómi er ekki nema 2 ára en hefur áður náð góðum árangri á sýningum m.a. orðið 
Besti Hundur Tegundar (BoB) og sigrað sinn tegundahóp. árangur Króma má í raun þakka allri fjölskyldunni þar sem sl. 
sumar sýndi Dagbjört dóttir Stefaníu hann öðru sinni og nú á febrúarsýningunni sá Sigurður Edgar sonur Stefaníu um að 
sýna Króma alla leið til sigurs en hann er aðalsýnandi hundsins.
mér lék forvitni á að vita hvað þarf til að ná svona góðum árangri með ekki eldri hund og fékk því að leggja nokkrar 
spurningar fyrir Stefaníu.

Krómi á í febrúarsýningu HRFÍ 2016, ljósm. Tanja Kääriäinen

Krómi sem hvolpur



Sámur 2. tbl. 44. árg. júní 2016  · 47

Höfundur: Juha Kares

Þýðandi: Svava Björk Ásgeisdóttir

Hvað eru persónutöfrar? 
Persónutöfrar eru viljastyrkur. 
Persónutöfrar í hundum merkir 
hundur sem veit hver hann er. Þeir 
hafa raunverulega og sterka náttúru 
eða kynhvöt. Í rökkum þá merkir 
þetta sterka eðlisávísun og dálítið 
ríkjandi viðmót – sem þeir hafa þó 
stjórn á þegar vel lætur. Stundum eru 
þessir rakkar sem eru gæddir þessum 
persónueinkennum þó eldfimir. Ef 
það er tík að lóða í nágrenninu þá 
eru tilfinningarnar mjög sterkar. 
Persónutöfrar rakka merkir líka 
einskonar stóðhesta hegðun undir 
vissum kringumstæðum. 

Aftur á móti eru persónutöfrar tíkanna 
aðeins meira fágaðir að eðlisfari. Hjá 
tíkunum snýst þetta um að þekkja styrk 
sinn. „ Ég er alpha og ég þarf ekki að 
sanna stöðu mína“. Persónutöfrarnir 

eru augnaráðið. Með því einu að gefa 
augnaráð gefur tík til kynna fullkomið 
vald. Það þarf ekkert að velta því meira 
fyrir sér. Þessir persónutöfrar hjá tíkum 
snúast meira um frið og áruna sem er í 
kringum hundinn. 

Hvaðan koma 
persónutöfrar? 
Persónutöfrar hunda koma frá mjög 
líflegum og sterkum hundum. Þessir 
hundar eru oft fæddir kóngar og 
drottningar. Flesta hunda sem eru 
gæddir sterkum persónutöfrum 
hafa ræktendur oft komið auga á 
í gotkassanum þegar hvolparnir 
eru nýfæddir. Þeir eru sterkustu 
einstaklingarnir í gotinu frá því þeir 
fæddust. Þeir skína skært og bera 
af mjög snemma. Þessir hundar 
hafa fullkominn þrótt og fullkominn 
viljastyrk. Þegar hvolparnir byrja að 
ganga þá stjórna þessir hvolpar hinum 
hvolpunum. 

Alvöru þróttur og styrkur kemur frá 
foreldrunum. Í bestu tilvikunum þá 
eru það bæði faðir og móðir sem 
eru sterkir og opnir einstaklingar. 
Pörunin var auðveld og það flugu 
neistar. Fæðing hvolpanna gekk eins 
og í sögu. Þar sem við erum að tala um 
persónutöfra hunda þá er þetta nátengt 
náttúru þeirra og að gefa af sér gæði. 
Persónutöfrar koma frá þægilegu líferni. 
Þessir hundar þekkja uppruna sinn og 
hvar þeir standa. 

Hundur gæddur þessum töfrum þarf 
samt sem áður skýr takmörk jafnvel þótt 
hann storki eiganda sínum af og til.

Sterkir hvolpar eru oft hamslausir. 

Þessir sterku hvolpar skera sig 
sannarlega úr hópnum. Það er hlutverk 
eigenda þeirra að vernda þessa 
eiginleika þeirra með því að leyfa 
þessum sterku og þróttmiklu hvolpum 
að nota viljastyrk sinn á réttan hátt. 
Of margar takmarkanir og of mikill 
agi getur eyðilagt persónueiginleika 
hundsins. Hamslausir hvolpar storka 
eigendum sínum. Þeir leita að 
takmörkunum sínum og að lokum finna 
þeir þau af sjálfsdáðum með réttri 
leiðsögn okkar mannanna. 

Til að eiga og ala upp nægilegt magn af 
þessum persónueiginleikum sem um 
ræðir þarf athygli og ást. Þú verður að 
elska hundinn og láta hann finna hvað 
hann er sérstakur. Að lokum skilar sú ást 
og athygli sér til baka. 

Sterkir einstaklingar eru náttúrulegir 
sigurvegarar og hornsteinn 
ræktunarinnar

Til að ná fram persónutöfrum í hundum 
merkir að þú þarft að nota mjög sterka 

persónuTöFrar eru máLið! 
Þrek, getan til að vinna og lífskraftur eru mikilvægir þættir í hundaræktun. Þetta eru ekki bara orð heldur 
alvöru hlutir. Lífskraftur eða lífsþróttur og styrkur skiptir miklu máli í lífinu. Kröftugur og þróttmikill hundur er 
opinn, hamingjusamur og virkur. Þessa hunda höfum við séð og heyrt af þeim. Slíkir hundar eru kraftmiklir 
og þeir hafa einnig viljastyrk. Á árum áður þegar mikið var um stór hundabýli vildi fólk fá auðvelda hunda. 
Nú á tímum er þetta ekki mikið betra. Fólk er í vinnu og lifir mjög uppteknu lífi. Vill fólk fá auðvelda hunda 
eða virka og líflega hunda? Það virðist vera svo að stundum veljum við latari og auðveldari hunda. Í 
mörgum tegundum eru rakkar hættir að para sig og þegar við horfum í sýningarhringinn þá virðist vanta 
persónutöfra í hundana oft á tíðum. Hvað eru persónutöfrar og hvernig er það meðfætt í hundum? Hvers 
vegna eru persónutöfrar svona mikilvægir? 

Persónutöfrar eru allt, þá má sjá og finna og gefa til kynna auðvelt líf.
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Hvernig tókst þér að 
sannfæra ræktandann um 
að senda þér tíkina?
Mig var búið að dreyma um hana í 
einhvern tíma þegar tækifærið kom 
og ég bað um að fá hana til Íslands. 
Ræktandinn var að flytja og fækka 
hundum hjá sér þegar ég heimsótti 
hann í nóvember 2014, hann bauð 
mér að velja hjá sér hund/a og Erna 
var ekki ein af þeim, ég fékk tvo aðra 
hunda og tókst að sannfæra hann um 
að lána mér Ernu líka í einhvern tíma. 
Það gekk bara vel að sannfæra hann. 
Ég taldi hana eiga séns á að verða 
stigahæsti hundur Íslands og sagði 
honum það og að mig langaði til þess 
að para hana við rakka sem ég á og er 
úr hans ræktun og hefur einnig orðið 
stigahæsti hundur Íslands. Ég sagði 
honum að mér þætti þessi pörun mjög 
spennandi og hann var sammála mér.

Sástu gæðin í henni strax þegar 
þú sást hana fyrst eða komu 
þau fram með auknum þroska? 
Um leið og ég sá þessa tík í fyrsta sinn 
varð ég ástfangin að henni, þá var hún 
örugglega rétt tæplega eins árs, ekkert 
nýsnyrt og bara í hundahópnum en ég 
þurfti bara að líta einu sinni framan í 
hana og ég var fallin fyrir henni. Síðar 
tókum við hana út í taum og hann 
sýndi mér hana á hreyfingu, eftir það 
dreymdi mig um að fá hana lánaða til 
Íslands þar sem ég var alveg viss um 
að hann myndi ekki selja hana. Það 
má eiginlega segja að hún hafi líka 
fallið fyrir mér, hún var nefnilega víst 
ekki allra en vildi strax verða besta 
vinkona mín.

Hvernig er rútínan hjá ykkur 
í snyrtingu og hreyfingu? 
Við erum aðallega í lausagöngunum, 
það er nú eiginlega engin sérstök 
rútína, ég fer bara með hundahópinn 

minn eins oft og ég get í lausagöngur 
og þess á milli hreyfa þau hvert annað 
í garðinum heima. Snyrtingin þarf hins 
vegar að vera mjög regluleg til þess 
að halda feldinum fínum og ég hef 
verið að baða og blása Ernu á svona 
4-5 daga fresti til að halda henni 
flækjulausri. Svo er hún bara klippt og 
rökuð eftir þörfum. 

Hefur þú notað hana í ræktun? 
Erna er einmitt með sitt fyrsta got 
núna en hvolparnir of ungir til þess að 
segja hvernig þeir koma út. En ég bíð 
bara spennt. 

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar? 
Hvað var það sem heillaði 
við hvolpinn/hundinn? 
Um leið og ég sá þessa tík í fyrsta sinn 
varð ég ástfangin að henni, þá var hún 
örugglega rétt tæplega eins árs, ekkert 
nýsnyrt og bara í hundahópnum en ég 
þurfti bara að líta einu sinni framan í 
hana og ég var fallin fyrir henni. Síðar 
tókum við hana út í taum og hann 
sýndi mér hana á hreyfingu, eftir það 
dreymdi mig um að fá hana lánaða til 
Íslands þar sem ég var alveg viss um 
að hann myndi ekki selja hana. Það 
má eiginlega segja að hún hafi líka 
fallið fyrir mér, hún var nefnilega víst 
ekki allra en vildi strax verða besta 
vinkona mín.

Hvernig er rútínan hjá ykkur 
í snyrtingu/hreyfingu? 
Við erum aðallega í lausagöngunum, 
það er nú eiginlega engin sérstök 

rútína, ég fer bara með hundahópinn 
minn eins oft og ég get í lausagöngur 
og þess á milli hreyfa þau hvert annað 
í garðinum heima. Snyrtingin þarf hins 
vegar að vera mjög regluleg til þess 
að halda feldinum fínum og ég hef 
verið að baða og blása Ernu á svona 
4-5 daga fresti til að halda henni 
flækjulausri. Svo er hún bara klippt og 
rökuð eftir þörfum. 

Hefurðu notað hundinn 
í ræktun, hvernig hefur 
það komið út?
Erna er einmitt með sitt fyrsta got 
núna en hvolparnir of ungir til þess að 
segja hvernig þeir koma út. En ég bíð 
bara spennt. 

Hafa foreldrar hundsins 
unnið mikið á sýningum? 
Pabbinn er sænskur meistari en 
mamma hennar hefur unnið töluvert, 
hún er alþjóðlegur, sænskur, ítalskur 
og SL CH, EUW-10 & SE V-12. Amma 
hennar hefur líka gert það gott og er 
meðal annars EUW-08 og WW-08. 

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn við hundinn? 
Stærsti kosturinn er klárlega hvað hún 
er yndislegur heimilishundur. Hún er 
góð, ótrúlega klár, mjög hlýðin og fljót 
að læra. Hún kom inn á heimilið, inn 
í hóp af hundum og ásamt tveimur 
öðrum nýjum hundum og það var 
bara eins og hún hefði alltaf búið hér. 
Útlitslega þá eru hennar stærstu kostir 
fallegt höfuð og hreyfingarnar. 

sTigahæsTi sýningahundur ársins
Á Nóvembersýningu HRFÍ fer fram heiðrun á stigahæsta sýningahundi ársins. Sigurvegari ársins varð sænska Poodle 
tíkin iSCH iSW-15 nLW-15 rW-15 Kudos Lyckliga Gatan „Erna“ aðeins tveggja ára gömul. Henni gekk gríðarlega vel 
á árinu 2015 og vann sér inn alla þá titla sem hægt var á tímabilinu, þar á meðal iSW-15 sem er titill sem aðeins 
stigahæsti sýningahundur hvers árs fær. Erna er í eigu Ástu Maríu Guðbergsdóttur og Mikael Nilsson sem jafnframt er 
ræktandi hennar. Ásta og Mikael teljast seint til nýliða í sýningahringnum en árið 2012 náðu þau álíka árangri með 
Kudos Gagarin „Chandler“ í eigu ástu og úr ræktun mikaels sem varð þá stigahæsti hundur ársins. Við fengum að 
leggja nokkrar spurningar fyrir ástu í tilefni árangursins.

og þróttmikla einstaklinga í ræktuninni. 
Þessir hundar eru aldrei taugaveiklaðir 
eða stressaðir. Þeir hafa mjög góðan 
heila með miklum viljastyrk. Þú verður 
að bera virðingu fyrir þessum hundum 
sem hafa þessi persónueinkenni. Sem 
ræktendur þá verðum við að leita að 
þessum einstaklingum og nota þá í 
ræktun. Sannleikurinn er sá að þeir 
hundar sem hafa þetta að bera eru þeir 
sem eru ómissandi fyrir stofninn. Þeir 
eru náttúrulegir sigurvegarar þar sem 
eigendum þeirra hefur tekist vel til með 

að búa með þeim. Þeir skína skært og 
náttúrulegir persónutöfrar þeirra eru 
ekkert annað en auðvelt og gott líf og 
sterkur hugur og líkami. Náttúrulegir 
persónutöfrar í hundum er mjög tengt 
lífskrafti og fjöri. 

Kraftur og þróttur er það sem 
hundaræktun snýst um. Persónutöfrar 
eru komnir til með góðu og 
hamingjusömu lífi hundsins. Með því 
móti vex sjálfstraust hundsins. Aftur 
á móti er fólk farið að horfa meira og 
meira í tölur. Það kynnir sér ættartölur 

og uppruna hundsins. Alltof oft gleymir 
fólk að horfa á hundinn í sjálfu sér, eins 
og hann kemur fyrir. Hundaræktun er 
vissulega tölur, ættbækur og uppruni 
en einnig snýst þetta um að nota 
þá einstaklinga sem bera af og eru 
sterkustu einstaklingarnir í stofninum 
hverju sinni. 

Það er mikilvægt að vanmeta ekki 
persónueinkenni og persónutöfra 
hundsins. Það er það sem gerir þá besta 
í sýningarhringnum, í vinnu og í ræktun. 

 

iSCH iSW-15 nLW-15 rW-15  
Kudos Lyckliga Gatan



Höfundur: Klara Símonardóttir

Úr hvaða ræktun kemur Skuld?
Hún er úr okkar ræktun, Vindsvala og 
var haldið eftir heima.

Valdir þú hana sjálf?
Já. Gotið í heild í góðum gæðum svo 
það var erfitt að velja. Við enduðum 
með að halda tveimur hvolpum úr 
gotinu.

Hvaða kynslóð er hún úr 
þinni ræktun og hafðir þú 
hugmynd um að þú gætir 
fengið svona gott eintak?
Hún er önnur kynslóð úr okkar 
ræktun. Foreldrarnir eru falleg eintök, 
heilbrigð með góða skapgerð og góða 
hunda á bakvið sig. Við vonuðumst 
auðvitað eftir góðum hvolpum, 
en gotið fór í raun fram úr okkar 

væntingum. Fjórum af fimm hefur 
gengið vel á sýningum og allir eru 
frábærir heimilishundar. Það var svo 
stór auka bónus að Skuld sé að fíla sig 
svona vel í hundafiminni. 

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar? 
Skuld heillaði mig alltaf en fór ekki að 
blómstra fyrr en seinna. Var svolítið 
gelgjuleg útlitslega upp að 2 ára aldri 
og var ekki með mikið sjálfstraust í 
sýningarhringnum sem dæmi. Þegar 
við bjuggum í Noregi hjálpaði hún mér 
í gegnum nám í hundaþjálfun og við 
æfðum stundum hundafimi í Frogner 
Parken í Oslo. Þegar við fluttum 
heim til Íslands var áhuginn meira 
farinn í vinnu með hundum frekar en 
hundasýningar svo við fórum að æfa 
hundafimi hér. Hundafimin hjálpaði 
mikið með að byggja upp öryggi og 
gleði í aðeins erfiðari aðstæðum. 
Við tókum svo smávegis rispu á 
hundasýningum eftir að hafa æft 
hundafimi og hún var mikið montnari 
með sig en áður og varð íslenskur 
sýningarmeistari. Það var í raun bara 
óvart að Skuld varð hundafimi hundur, 
en Chihuahua er yfirleitt ekki fyrsta 
val þegar fólk hugsar um að fá sér 
hundafimihund.

Hvað var það sem heillaði 
við hvolpinn/hundinn? 
Skuld er yfirveguð og róleg tík en samt 
algjör gormur sem elskar að vinna 
sér inn fyrir matnum sínum, hrósi og 
klóri. Mér finnst auðvelt að taka hana 
með allt sem ég fer því hún er lítil og 
meðfærileg sem var stór kostur þegar 
við fluttum erlendis. 

Hvernig er rútínan hjá ykkur 
í æfingum/hreyfingu? 
Við förum í 30-60 mínútna göngutúr 
daglega, lausahlaup u.þ.b. þrisvar í 
viku. Við mætum svo sem oftast á 
æfingar á sunnudögum hjá henni 
Önnu í hundafiminni. Við Skuld erum 
samt sammála um það að vera bara 
heima í kúri þegar það er mjög vont 
veður. Skuld finnst best að þjálfa 
oft en stutt í einu, hún hefur ekki 
athygli mjög lengi svo við þurfum að 
skipuleggja okkur vel þegar við ætlum 
að þjálfa eitthvað nýtt. Það er svolítið 
ólíkt sheltie tíkinni minni sem virðist 
geta unnið endalaust.

Hefurðu notað hundinn 
í ræktun, hvernig hefur 
það komið út? 
Já. Skuld átti eitt got úti í Noregi, 
þrjá rakka. Skuld átti auðvelt með að 
gjóta og var góð mamma. Þeir komu 
ágætlega út. Tveir voru efnilegir til 
sýninga en einn var "bara" gæludýr. 

Einn þeirra hefur verið notaður til 
áframhaldandi ræktunnar í Noregi. 
Þeir fóru allir á heimili sem voru að 
leita sér að heimilishundi fyrst og 
fremst. Þeir hafa því aldrei verið 
þjálfaðir í neitt sérstakt eða tekið 
þátt í keppnum. En þeir eru að sögn 
eigenda mjög duglegir í útivist eins og 
sannir Norðmenn.

Hefur hundinum gengið vel 
áður í hundafimikeppnum? 
Nei, 2015 er fyrsta árið sem við 
keppum í hundafimi. Í fyrstu 
keppninni sinni hljóp hún villulausa 
braut sem var frekar flott! Við erum 
ekki hættar og vonum að það gangi 
áfram vel. 

Hafa foreldrar hundsins skilað 
góðum árangri í hundafimi? 
Nei, þau hafa ekki keppt í hundafimi 
en hefðu ábyggilega staðið sig vel ef 
þau hefðu fengið tækifæri til þess. Það 
á þá kannski sérstaklega við um 
pabbann sem er frá Small Is Beautiful 
ræktun í Svíþjóð en Skuld er mjög lík 
honum bæði í útliti og skapgerð. 

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn við hundinn? 
Hvað við erum samtengdar, ég og 
hún. Svo finnst mér stór kostur að hún 
hefur sýnt það að chihuahua getur allt 
ef komið er fram við þá eins og aðra 
hunda.

sTigahæsTi hundaFimihundur ársins
Á hverju ári heiðrar Íþróttadeild HRFÍ stigahæsta hundafimihund ársins. Árið 2015 hlaut ISCh RW-15 Vindsvala Skuld, 
Chihuahua heiðurinn þá 6 ára að aldri.
Skuld er einn minnsti hundurinn sem keppir í hundafimi og sýnir það og sannar að margur er knár þó hann sé smár!  
Halldóra Lind Guðlaugsdóttir er eigandi, ræktandi og þjálfari Skuldar og fengum við að leggja fyrir hana nokkrar spurningar.

iSCh rW-15 Vindsvala Skuld

Höfundur: Klara Símonardóttir 

Frá hvaða ræktanda er Míla?
Míla er úr Kolkuós ræktun á Akranesi.

Valdir þú hvolpinn sjálfur?
Já ég valdi hann ásamt fjölskyldu 
minni. Valið var erfitt en að lokum 
ákváðum við að velja þá tík sem var 
sú eina sem hafði komist upp úr 
hvolpakassanum aftur og aftur. Með 
það í huga töldum við okkur vera að 
velja tík sem hafði mikinn vinnuvilja. 
Sigurmon ræktandi gotisins hafði 
sérstaklega merkt þessa tík því hann 
hafði áhuga á að fylgjast með henni í 
framtíðinni.

Hvernig tókst þér að 
sannfæra ræktandann 
um að selja þér hana?
Ég hafði áður keypt tík frá sama 
ræktanda og þekkjumst við vel.

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar? 
Nei, hvolparnir eru hver öðrum líkari 
og erfitt var að velja.

Hvað var það sem heillaði 
mest við hana?
Hún var lífleg og viljug.

Hvernig er rútínan hjá 
ykkur í veiði/hreyfingu? 
Við Míla æfum 1-2x í viku með öðrum 

hundum ásamt því að fara í göngutúra 
daglega. Við förum í gæsa- og 
rjúpnaveiði á haustin.

Hefurðu notað hundinn 
í ræktun? 
Nei

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn við Mílu? 
Míla er frábær hundur til að vinna 
með í alla staði. Hún er róleg, 
yfirveguð og tekur skipunum 
auðveldlega.

sTigahæsTi reTriverhundur á veiðipróFum ársins
á hverju ári heiðrar retrieverdeild Hrfí stigahæsta hund á veiðiprófum ársins. Heiðurinn árið 2015 hlaut iSfTCH Kolkuós 
míla, 4 ára gömul.
Míla er enginn nýgræðingur þegar kemur að veiðiprófum en hún varð árið 2014 yngsti hundur á landinu til þess að 
hljóta titilinn íslenskur veiðimeistari aðeins 1.068 daga gömul og nappaði þar með titlinum af móður sinni Kolkuós Hörpu 
sem var 1.168 daga gömul þegar hún hlaut þennan sama titil. Við fengum af þessu tilefni að leggja nokkrar spurningar 
fyrir eiganda mílu, ævar Valgeirsson en hún hefur verið í eigu hans og fjölskyldu hans frá tveggja mánaða aldri.

míla - iSfTCH Kolkuós míla
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Höfundur: Klara Símonardóttir

Hvaðan kemur hundurinn, 
frá hvaða landi og úr 
hvaða ræktun?
Hún kemur frá Wales í Bretlandi er úr 
ræktun sem heitir Vonziu (German 
Shepherds)

Valdir þú hvolpinn?
Nei ég valdi ekki hvolpinn, ræktandinn 
gerði það fyrir mig, hann valdi 
hvolpinn sem hann taldi best henta í 
það sem ég hefði ætlað mér að gera 

með hann.

Hvernig gekk að sannfæra 
ræktandann um að senda 
hvolpinn hingað?
Það gékk bara mjög vel, honum fannst 
það bara mjög spennandi að senda 
hund til Íslands.

Ræktandanum fannst það lítið mál, 
enda búin að senda hunda út um 
allann heim, en ég dauð vorkenndi 
honum á tímabili af því að þetta var 
orðið svo mikið vesen(að mér fannst) 
með alla pappírana og dýralækna 
heimsóknirnar en hann kvartaði 
aldrei, allavegna ekki svo ég heyrði til.

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar?
Það kom mjög fljótt í ljós og hefur 
alltaf verið voða gaman og auðvellt að 
þjálfa hana, t.d. þegar ég fékk hana úr 
einangruninni þá var hann Jón (sem 
á og rekur stöðina) búinn að kenna 
henni að sitja, heilsa og kyssa.

Hvað var það sem 
heillaði við hvolpinn?
Hún er alveg hrikalega skemmtileg, 
geðgóð og elskar að vera í kringum 
börn og aðra hunda.

Hvernig er rútínan hjá 
ykkur í vinnu/hreyfingu?
Ég tek eina æfingu í hlýðni á viku sirka, 
síðan ef að ég er að stefna á eitthvað 
sérstakt eins og próf þá æfi ég oftar. 
Síðan fer ég með hana út að labba á 
hverjum degi, og á sumrin tek ég hana 
út að hjóla/línuskauta og að synda.

Hefur þú notað hana í ræktun?
Nei hún hefur ekki verið pöruð ennþá.

Hefur hundinum gengið 
vel áður í vinnuprófum?
Henni hefur yfirleitt alltaf gengið vel 
í vinnu. Það hefur verið mjög auðvelt 
að þjálfa hana, ég fór með hana í 
Bronsprófið í hlýðni í nóvember 2014 
þá var hún 11 mánaða gömul og fékk 
hún þá 173 stig af 180 mögulegum 
stigum, síðan í 27 febrúar 2015 fór 
hún í fyrsta Hlýðni 1 prófið sitt og 
fékk 184,5 stig af 200 mögulegum 

með fyrstu einkunn og silfurmerkið. Í 
mars tekur hún C-próf í snjóflóðaleit 
hjá BHSÍ. Fer síðan aftur í apríl og 
maí í Hlýðni 1 próf og fær í bæði 
skiptin fyrstu einkunn og fékk þá 
OBI titilinn. Síðan 27 ágúst fer hún í 
fyrsta Hlýðni 2 prófið og fær 170,5 
stig með fyrstu einkunn, síðan aftur 
18 sept. og fær þá fyrsta gullmerkið 
og 10 okt. fer ég aftur með hana og 
fær hún 3 fyrstu einkunnina og fær 
OBII titilinn. Í september fékk hún 
líka C-próf í víðavangsleit hjá BHSÍ og 
síðan í nóvember fór ég með hana í 
spora próf og fékk hún 90 stig af 100 
mögulegum.

Hafa foreldrar hundsins skilað 
góðum árangri í vinnu?
Foreldrarnir eru ekki í neinni vinnu, en 
systkinin hennar, afar og ömmur hafa 
staðið sig vel.

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn hennar?
Hún vælir ekki eins og Schafer hundar 
eru þekktir fyrir að gera.

sTigahæsTi vinnuhundur ársins
á hverju ári heiðrar vinnuhundadeild Hrfí stigahæsta vinnuhund ársins. árið 2015 varð oBi oBii Vonziu‘s asynja stigahæsti 
vinnuhundur deildarinnar aðeins 2 ára að aldri. Ynja er í eigu Hildar S. Pálsdóttur sem hefur séð um þjálfun hennar.

oBi oBii Vonziu‘s asynja

Höfundur: Klara Símonardóttir

Hvaðan kemur hundurinn, 
úr hvaða ræktun?
Þruma kemur úr minni ræktun þ.e.a.s. 
Rjúpnaselsræktun er ein af níu 
hvolpum úr þessu goti. Átta eru á lífi 
og sjö eru þjálfuð og notuð við veiðar. 

Fimm hafa tekið þátt í veiðiprófum, 
þrír fengið einkunn í unghundaflokki, 
Þruma fengið aðra einkunn í opnum 
flokki, eins og tvö systkini hennar 
þau Funi (tvisvar) og Rán. Fjögur 
hafa verið sýnd með góðum árangri 
og Rjúpnasesl Skrugga komin með 
alþjóðlegan sýningartitil.

Valdir þú hvolpinn/hundinn?
Þruma var lang minnst af hvolpunum 
og voru það barnabörnin sem völdu 
hana :)

Ef þú ræktaðir hundinn sjálf/
ur, hvaða kynslóð er hann 
úr þinni ræktun og hafðiru 
hugmynd um að þú gætir 
fengið svona gott eintak?
Þruma er úr fyrsta og eina 
gotinu hjá mér. Langamma 
hennar NUCh Vigda´tta‘s Vega 
var norðurlandameistari svo það 
máti vona að það kæmu góðir 
veiðihundar úr gotinu.

Sástu gæðin strax eða 
komu þau fram síðar?
Eiginleikar þrumu komu fram smátt og 
smátt eftir því sem hún þroskaðist.

Hvernig er rútínan hjá 
ykkur í veiði/hreyfingu?
Þruma og hinir ensku setarnir sem ég 
er með C.I.B ISCh Elding og Rjúpnasels 
Funi eru hreyfð 3 til 4 sinnum í 
viku allt árið. Veitt er alla helgar á 
rjúpnaveiðitímabilinu.

Hefur þú notað hana 
til ræktunar?
Hún hefur ekki verið notuð til 
ræktunar.

Hafa foreldrar hundsins skilað 
góðum árangri í veiði?
C.I.B ISCh Elding móðir hennar og 
Rjúpnadals Seifur faðir hennar eru 
bæði með 1. einkunn á veiðiprófum.

Hver finnst þér stærsti 
kosturinn við Þrumu?
Hún hefur gott nef og er kvik.

góður árangur á veiðipróFum
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 höfundi fannst ótækt að sleppa þeim hópi þar sem mikil virkni er 
í veiðiprófum deildanna í tegundahópnum. Við fengum ábendingu um að Þorsteinn friðriksson hefði náð góðum 
árangri á árinu með ensk setter tíkina sína rjúpnasels Þrumu sem varð þriggja ára í maí og fengum að leggja fyrir hann 
nokkrar spurningar um Þrumu.

rjúpnasels Þruma
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Höfundur: Klara Símonardóttir

Hvað ertu gömul? 
Ég er 17 ára gömul

Hvað hefuru verið lengi 
að keppa í ungum? 
Ég hef verið að keppa í ungum 
sýnendum í að verða fjögur ár.

Hefur þú sýnt mikið fyrir 
utan í ungum? 
Já, ég byrjaði að sýna í tegundahring 
á sama tíma og ég byrjaði að sýna 
í ungum sýnendum, svo í að verða 
fjögur ár.

Hvaða tegundir hefur 
þú helst sýnt? 
Ég hef helst sýnt schnauzer og 
tegundir úr tegundahóp 8.

áttu þér einhverja 
draumategund til að sýna? 
Flat-coated Retriever er alveg mín 
draumategund, bæði til að eiga, rækta 
og sýna. Ekkert sem jafnast á við þessa 
endalaust glöðu hunda!

Hvaða tegund átt þú sjálf? 
Ég ég sjálf dverg- og standard 
schnauzer.

Hvað æfir þú ca oft í viku? 
Mánuði fyrir sýningar tek ég stundum 
æfingar jafnvel á hverjum degi 
vikunnar, fer eftir því hve marga hunda 
ég er með þá sýningu. En ég legg 
mikla áherslu á að ná góðu sambandi 
við hundinn svo ég tek ekki einungis 
æfingar heldur hitti ég hundinn líka 
og geri eitthvað skemmtilegt með 
honum, til dæmis fer með honum í 
göngur. 

Er stressandi að keppa? 
Já, það getur verið það en yfirleitt fer 
allt stress úr mér um leið og ég hleyp 
inn í hringinn, sem betur fer.

Hvað kosti finnst þér 
hundurinn sem þú keppir 
með þurfa að hafa? 
Góðan vinnuvilja og gott skap. Ég er 
mjög heppin með hundinn minn í 
ungum, hann Lokk, hann er alltaf til 
í að vinna fyrir þig og það er ekkert 
skemmtilegra en að vera með þessum 
hressa gaur í hringnum!

Hvaða kosti finnst þér góður 
ungur sýnandi þurfa að hafa? 
Metnað til að læra, góða 
íþróttamennsku og gleði fyrir því sem 
hann er að gera er númer 1, 2 og 3. 

Hvað er skemmtilegast við 
það að vera í ungum? 
Félagsskapurinn er frábær og 
það er góður andi hjá okkur í 
Ungmennadeildinni. Vinna með 
hundinum sem ég er að sýna, alveg 
ómetanlegt samband sem ég hef nú 
með hundinum sem ég nota í ungum 
þó ég eigi hann ekki. Það er líka alveg 
ótrúlega gaman að fá það tækifæri 
að ferðast erlendis til að vera fulltrúi 
Íslands á ýmsum sýningum úti!

nú hefur þú farið út að keppa, 
er mikill munur á skipulaginu 
úti og hérna heima? 

Að sumu leyti, það fer mikið eftir 
því hvar ég er að keppa. Við erum 
með nokkuð svipað skipulag og hin 
Norðurlöndin, eins og til dæmis hef 
ég sjaldan lent í því að þurfa að fylgja 
gullnu reglunni þegar ég er að keppa 
úti, líkt og við fylgjum henni ekki 
hérna heima. 

Er pressan mikið meiri? 
Nei, ég hef yfirleitt fundið fyrir 
minni pressu þegar ég er að keppa 
úti. Gleymi mér yfirleitt svolítið í 
augnablikinu þegar ég keppi í svona 
stórum hring, mjög skemmtilegt!

Á hvaða sýningum hefur þú 
keppt úti og hvernig var? 
Ég hef keppt á Nordic Winner í Svíþjóð 
og Noregi, Heimssýningunni á Ítalíu, 
Evrópusýningunni í Noregi og Crufts 
í Birmingham. Það er alveg ótrúlega 
gaman að keppa úti og gaman að hitta 
krakka hvaðan af úr heiminum sem 
eru í sama sporti og þú. Sýningarnar 
sem standa þó upp úr hjá mér eru 
Evrópusýningin þar sem ég náði þeim 
árangri að vera í 2. sæti og að komast 
í topp 10 keppanda úrslit á Crufts, það 
er ekkert sem jafnast á við það!

Höfundur: Klara Símonardóttir

Hvað ertu gömul?
Ég er 12 ára og verð 13 ára á þessu 
ári!

Hefur þú sýnt mikið fyrir utan 
í keppni ungra sýnenda?
Já, ég hef sýnt í nokkrum löndum 
erlendis og svo einnig hérna á Íslandi.

Hvaða tegundir hefur 
þú helst sýnt?
Ég hef helst verið að sýna Silky terrier, 
Shih Tzu, Labrador og Yorkshire terrier.

áttu þér einhverja 
draumategund til að sýna?
Já, draumategundirnar mínar til að 
sýna eru Aussie (Australian shepherd) 
og Afghan hound!

Hvaða tegund átt þú sjálf?
Ég á Silky terrier og Yorkshire terrier.

Hvað æfir þú ca oft í viku?
Ég æfi amk. þrisvar sinnum í viku, líka 
sérstaklega þegar ég er úti að labba 
með sýningahundana mína :) 

Er stressandi að keppa?
Já það er stressandi að keppa! 

Sérstaklega þegar þú ert komin í eldri 
flokk.

Hvað kosti finnst þér 
hundurinn sem þú keppir 
með þurfa að hafa?
Mer finnst nauðsynlegt að hundurinn 
sem ég sýni hafi gaman að þessu og 
finnist ég skemmtileg, sé hlýðinn og 
skemmtilegur karakter.

Hvaða kosti finnst þér góður 
ungur sýnandi þurfa að hafa?
Mér finnst að ungur sýnandi þurfi ekki 
bara að hugsa um að vinna heldur um 
að hafa gaman að þessu! Það þarf að 
finnast þetta skemmtilegt og að vera 
með hund sem maður getur unnið vel 
með. Eins að mæta á þjálfanir og æfa 
hundana vel fyrir sýningar!

Hvað er skemmtilegast við 
það að vera í ungum?
Það skemmtilegasta við að vera í 
ungum er að vera með hundinum 
sem að þú sýnir! Og auðvitað er 
náttúrulega frábært að vinna en ég 
hugsa ekki um það heldur að hafa 
gaman! Og ef hundurinn er ánægður 
er ég ánægð og það er það sem er 
skemmtilegast við að vera í ungum 
sýnendum 

sTigahæsTi ungi sýnandi ársins - eLdri FLokkur
Hafdís Jóna Þórarinsdóttir varð stigahæsti ungi sýnandi ársins 2015 í eldri flokki. Hún er aðeins 17 ára gömul en hefur 
afrekað ansi margt í sýningahringnum, þar á meðal að verða send sem fulltrúi Íslands í keppnir ungra sýnenda erlendis 
og hefur þar verið félaginu til sóma.

sTigahæsTi ungi sýnandi ársins - yngri FLokkur
Elena Mist Theódórsdóttir varð stigahæsti ungi sýnandi ársins 2015 í yngri flokki. Elena verður 13 ára á árinu en hefur 
þrátt fyrir ungan aldur þónokkra reynslu úr sýningahringnum ásamt því að hafa verið alin upp innan um hunda þar 
sem fjölskylda hennar hefur ræktað hunda til fjölda ára.
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uppskeruháTíð hrFí
Höfundur: Klara Símonardóttir

Myndir: Guðbjörg Guðmundsdóttir

Síðustu ár hefur HRFÍ staðið fyrir uppskeruhátíð í upphafi árs þar sem stigahæstu ræktendur félagsins 
eru heiðraðir. Í janúar sl. fór fram heiðrun fyrir sýningaárið 2015 og hófst kvöldið á góðum kvöldverði og 

heiðrun stigahæstu ræktenda, síðan fór fram happadrætti með veglegum vinningum og má segja 
félagsmenn séu afskaplega heppnir með viljuga styrktaraðila enda allt frá feldvörum fyrir hundana yfir í 
hvalaskoðanir í verðlaun. fyndnasti maður íslands sá um uppistand og skellt var upp balli frameftir kvöldi 

fyrir þá sem hressastir voru.

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.

2015 varð Guðný Vala Tryggvadóttir með Sankti-Ice ræktun stigahæst en hún hefur náð gríðarlegum 
árangri með ræktun sína á Sankti Bernharðshundum en hún hóf að rækta tegundina 2002 þá aðeins 22 

ára að aldri. Hún hefur ítrekað fengið sæti með hundana sína í Besti Hundur Sýningar (BIS).

Í öðru sæti yfir stigahæstu ræktendur félagsins 2015 voru þær Sigurbjörg Vignisdóttir og Ásta María 
Karlsdóttir með ræktunarnafnið Himna og í því þriðja mæðgurnar arna rúnarsdóttir og rúna Helgadóttir 

með ræktunarnafnið Gjósku.
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SýninGadaGaTaL Hrfí

2016
rEYKJaVíK WinnEr/aLÞJóðLEG SýninG  23. - 24.JúLí 2016

Dómarar:

Åke Cronander (Svíþjóð), Ramune Kazlauskaite (Litháen), Lilja Dóra Halldórsdóttir (Ísland), Maria-Luise Doppelreiter (Austuríki), 
Markku Mähönen (Finnland), Mikael Nilsson (Svíþjóð), Andrzej Kaźmierski (Pólland), Daniel Örn Hinriksson (Ísland) og 

Þorsteinn Thorsteinson (Ísland), Þórdís Björg Björgvinsdóttir (Íslandi)

 Lilja Dóra dæmir Australian Shepherd, Collie Rough, Shetland Sheepdog á laugardeginum og  
Labrador Retriever á sunnudeginum.

Daniel Örn Hinriksson dæmir Cavalier King Charles Spaniel á laugardeginum

Þorsteinn Thorsteinson dæmir Íslenskan fjárhund á sunnudeginum.

Þórdís dæmir Tibet Spaniel á laugardeginum

aLÞJóðLEG SýninG  3. - 4. SEPTEmBEr 
Dómarar:  

John Muldoon, Sean Delmar, Collette Muldoon,Yvonne Cannon og Cathy Delmar frá Írlandi.

 

aLÞJóðLEG SýninG 12. - 13 nóVEmBEr
 Dómarar:  

Svend Løvenkjær (Danmörk), Irina V. Poletaeva (Finnland), Svante Frisk (Svíþjóð), Rafael Malo Alcrudo (Spánn) og fl.

2017
aLÞJóðLEG SýninG rEYKJaViK 4. - 5.marS 

Dómarar:  
Johnny Andersson (Svíþjóð), Kitty Sjong (Danmörk), Carl Gunnar Stafberg (Svíþjóð), Attila Czeglédi (Ungverjaland) og fl.

rEYKJaVíK WinnEr oG aLÞJóðLEG SýninG 24. - 25. Júní
Dómarar:  

Andrezej Szutkiewicz (Póllandi), Philip John (Indlandi), Fabrizio La Rocca (Ítalíu),  Kari Järvinen (Finnland), Moa Persson 
(Svíþjóð) og fl.

aLÞJóðLEG SýninG rEYKJaViK 16. - 17. SEPTEmBEr
Dómarar:  

Christine  Rossier (Sviss), Elisabeth Feuz (Sviss) og fl.

 

aLÞJóðLEG SýninG rEYKJaViK  25. - 26. nóVEmBEr
Dómarar:  

Marija Kavcic (Slóveníu)
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AF HVERJU Að GEFA HVOLPAFÓÐUR?
Þökk sé 40 árum af sérþekkingu, hefur 
Royal Canin þróað JUNIOR fóður fyrir 
hvolpa sem mætir næringarlegri þörf 
hvolpsins. JUNIOR fóður stuðlar að 
heilbrigðum vexti, mætir hárri orkuþörf 
hvolpsins, stuðlar að heilbrigðu ónæmis-
kerfi og heilbrigðri beinabyggingu.  

Gæði hráefna, nákvæm næringarsam-
setning og auðmeltanlegt fóður…
Royal Canin hugsaði til allra þessara 
þátta við þróun JUNIOR hvolpafóðurs. 

100% Næringarþörf hvolpsins !

royalcanin
.is

AuðvelT að versla á byko.is
sendum út um allt landbyko.is

GÓMSÆTT GÆLUDÝRAFÓÐUR FÆST Í BYKO
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