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FRÁ RITSTJóRA
Græðirðu ekki helling á þessu? 
Þetta er spurning sem ég fæ reglulega þegar fólk kemst að því að ég rækti hunda (hvort sem 
viðkomandi er ókunnugur eða ekki). Oft kemur þessi spurning út frá annarri um hversu marga hunda 
ég eigi, ef ég t.d. sést í göngutúr með fleiri en einn, hvað þá ef ég er með fleiri en tvo í bandi og 
virðast flestir hafa skoðun á því hvað er hæfilegt magn af hundum.

Svarið við gróðaspurningunni er jú. Ég græði ótrúlega mikið á hundunum mínum. Ég græði ekki 
peninga en ég græði reglulega hreyfingu og útivist þar sem ég hef alltaf einhvern með mér sem er 
miklu spenntari en ég fyrir göngunni. Ég græði lækkun á blóðþrýstingi og aukna vellíðan. Ég græði 
það að barnið mitt, sem ég el upp með hundahárunum, fær fyrir vikið sterkara ónæmiskerfi. Ég 
græði litla félaga sem vilja kúra yfir sjónvarpinu og þræta aldrei við mig um hvaða þátt skuli horfa á. 
Ég græði það að fyllast stolti í hvert skipti sem eitthvert þeirra frábæru heimila, sem ég hef verið svo 
heppin að fá fyrir hvolpana frá mér, sendir mér mynd af afrekum hvolpsins og áfram í gegnum árin 
eftir því sem hvolpurinn fullorðnast. Ég græði félagsskap frá fólki sem hefur rétt eins og ég, ótrúlegan 
áhuga á þessum skondnu skepnum. Ég græði það að fá að þroska hæfileika mína í gegnum hin ýmsu 
sjálfboðastörf tengdum hundum sem hægt er að sinna. Ég græði það að læra endalaust nýja hluti. Ég 
græði það að kynnast fólki út um allan heim sem deilir þessu áhugamáli.

Þegar líður að jólum og nýju ári langar mig að óska félagsmönnum og öðrum lesendum gleðilegrar 
hátíðar og farsældar á komandi ári. Enn fremur hvet ég félagsmenn til þess að hafa það að markmiði 
á nýja árinu að kynna félagið og starfið innan þess á jákvæðan hátt fyrir nýjum og verðandi 
hundaeigendum. Þeim mun fleiri félagsmenn sem koma inn í félagið okkar, þeim mun meiri verður 
fjölbreytnin innan félagsins og staðreyndin er sú að margar hendur vinna létt verk.

Klara Símonardóttir

4 Tegundarkynning: Pug

6 Cavalierdeildin

8  að hafa opinn huga

10 hvað geT ég gerT, þegar hundurin minn fær niðurgang?.

12 gerviólétta, eðlilegT ásTand

16 rækTandinn: sTekkjardals

19 sérsýning TíbeTskra Tegunda

20 erfðafræðileg björgun lundahundsins

25  dagur íslenska fjárhundsins

28  dagur ungmennadeildar hrfí

30 hundar gelta!

34  erlendur rækTandi: dewmisT

36  erlendur rækTandi: Caemgen’s

38  nýir meisTarar

44  Þórhildur bjarTmarz

46  júlísýningar hrfí

53 forsíðumyndasamkePPni sáms

54  bis: snæTinda vaka

55  bis: huldu morganna mozarT 

56  sepTember sýning hrfí

62 bis: gliTnir vesTri

Forsíða
Víkur Harry Potter „Smári“. 

Ljósmyndina tók Ida-Helene Sivertsen 
og eigendur hans eru Sigurlaug Rósa Dal 

Christiansen og Loftur J. Magnússon.

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.

Efnisyfirlitsámur
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HÖFuNDAR: HuLDA HRuND HÖSKuLDSDóTTIR 
OG STEFANÍA SuNNA RAGNARSDóTTIR

Uppruni
Pug er upprunalega frá Kína og eru 
elstu heimildir um tilvist tegundarinnar 
frá tímum Han keisaraættarinnar frá 
árinu 206 f.Kr. Þeir nutu mikillar hylli 
keisara í Kína, þeir lifðu í vellystingum 
og var jafnvel gætt af lífvörðum 
hirðarinnar. Þegar viðskipti hófust á 
milli Evrópu og Kína á 16.öld barst 
tegundin fljótlega til Evrópu með 
hollenskum kaupmönnum sem kölluðu 
tegundina mopshond, nafn sem enn 
þann dag í dag er notað yfir tegundina í 
mörgum löndum.

Pug var fyrst sýndur á hundasýningu í 
Englandi árið 1861.

Victoria Englandsdrottning var mikil 
áhugamanneskja um pug, ásamt því að 
eiga marga pug hunda þá ræktaði hún 
þá einnig. Hún kaus fawn litinn fram yfir 
svarta litinn ólíkt henni Lady Brassey 

sem einnig var mikil áhugamanneskja 
tegundarinnar sem gerði svarta 
afbrigðið vinsælt eftir að hún kom með 
nokkra hunda frá Kína árið 1886.

Skapgerð
Pug hundar eru virðulegir hundar þó 
þeir séu svolitlir trúðar að eðlisfari. 
Yndislega leikglaðir og elskulegir, þeir 
sætta sig við ekkert minna en að vera 
miðpunktur athyglinnar og leggjast í 
þunglyndi ef þeir eru hunsaðir. Þeir 
fylgja þér í einu og öllu og njóta sín 
hvergi betur en í samvistum með 
eiganda sínum. Sem eigandi pug hunds 
ertu alltaf boðinn velkominn heim með 
miklum gleðileik og skiptir þá engu 
hvort þú ert að koma heim eftir langan 
vinnudag eða bara að koma inn eftir að 
hafa farið út með ruslið.

Pug er nokkuð þrjósk tegund og jafnvel 
fýlugjörn, en þjálfun er auðveld ef 
byrjað er snemma og með þolinmæði 
má kenna þeim flest allt. Þeir eru 

Tegundarkynning:

Pug
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mannelskir og gera yfirleitt ekki stóran 
greinarmun á eiganda sínum og öðru 
vinalegu mannfólki, þá sérstaklega ef 
matur er við höndina, því pug er sérlega 
matelskur. Matelska þessi leiðir af sér að 
sér að eigandi Pug hunds þarf að passa 
upp á skammtastærðirnar þegar verið 
er að gefa þeim að borða, því hundurinn 
borðar svo lengi sem matur er í skálinni. 
Þeir eru einnig almennt barngóðir en 
eins og með aðrar tegundir þarf að 
kenna þeim að umgangast börn sem og 
börnum að umgangast þá.

Útlit og sérkenni
Pug er kubbslaga og grófur, almennt ekki 
þyngri en 10 kíló. Sérkenni þeirra er stórt 
hringlaga höfuð með djúpum hrukkum á 
enni og dökk hringlaga augu.

Gríman skal vera svört með svörtum 
fegurðarblett á enni, eyru eins og flauel.

Þeir eru með örlítið undirbit og vel 
krullað þétt skott, tvöfaldur hringur er 
mjög eftirsóknarverður.

Þeir eru snögghærðir með þéttan feld og 
fara mikið úr hárum og er góð ryksuga 
nauðsynleg í kringum hárlos á heimili 
sem heldur pug.

Pug er að eðlisfari nokkuð hraustur 
hundur en til að þínum hundi líði 
sem best er mikilvægt að hreyfa hann 
reglulega og gæta þess að hann sé ekki í 
ofþyngd. Þó að félagsskapurinn sé alltaf 
númer eitt hjá tegundinni þá fylgir ást 
þeirra á mat fast á eftir.

Pug aðlagar sig að þínum lífsstíl 
hvort sem það er letidagur í sófanum 

eða styttri fjallgöngur, hundurinn er 
hamingjusamur með sitt. Mikilvægt er 
að gæta að nefhrukku og þrífa hana 
reglulega svo ekki myndist sýking.

Heimild:
http://dogtime.com/dog-breeds/pug#/slide/1

AlmennAr upplýSingAr 
 um tegundinA

ÞynGd: TÍKuR 6-8 KG. RAKKAR: 7-10 KG.

Hæð Á HeRðARkAMb: 25-36 CM.

LeyFiLeGiR LitiR: SVARTuR, FAwN 

(SKIPTIST Í 3 LITATóNA, APRÍKóSu, 

SILFuR OG LEIRLJóS)

MeðAL ævi: 12-15 ÁR.

tiLHeyRA teGUndAHóPi: 9.
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HÖFuNDuR: GERðuR STEINARRSDóTTIR, 
FORMAðuR CAVALIERDEILDAR HRFÍ

Cavalierdeildin hefur frá fyrstu tíð 
haldið vel utan um ræktunina sem og 
velferð og heilsufar tegundarinnar og 
sett ræktendum nokkuð strangar reglur 
að sumra mati. Innan deildarinnar 
eru starfandi stjórn, ræktunarráð og 
ýmsar nefndir svo sem göngunefnd og 
kynningarnefnd. Fyrsta deildarsýningin 
var haldin í september 1997 en þá 
voru 47 cavalierhundar sýndir. Síðan 
þá hafa verið haldnar deildarsýningar 
að jafnaði á tveggja til þriggja ára fresti 
og afmælissýningar deildarinnar hafa 
verið sérlega glæsilegar. Á tíu ára afmæli 
deildarinnar var t.d. tvöföld sýning og 
voru um hundrað cavalierar sýndir hvorn 
dag. Mjög þekktir cavalierræktendur 
og dómarar hafa dæmt hér, t.d. Mrs.
Molly Coaker (Homerbrent), Annukka 
Paloheimo (Anncourt), Marja Kurittu 
(Marjaniemen), Mrs. Norma Inglis 
(Craigowl) og nú síðast Mrs. Veronica 
Hull (Telvara). Höfum við haft mikið gagn 
og gaman af þessum sýningum, þar sem 
dómarar með sérþekkingu hafa tekið út 
tegundina en því miður er allt of sjaldan 
sem við fáum dómara með þekkingu á 
tegundinni á HRFÍ sýningarnar og því eru 
þessar deildarsýningar mjög mikilvægar 
fyrir okkur.

Deildin hefur sótt um deildarsýningu 
næsta sumar, vilyrði hefur ekki fengist 

þegar þetta er ritað, en ætlunin er einnig 
að dómarinn muni halda fyrirlestur 
um tegundina sem gæti gagnast bæði 
ræktendum og ungu dómurunum okkar 
sem þegar hafa fengið réttindi til að 
dæma tegundina og e.t.v. öðrum sem 
hug hafa á því í framtíðinni.

Því miður hefur dregið mjög úr 
skráningum á sýningarnar hvað sem 
veldur en heldur minni ræktun hefur 
einnig verið s.l. þrjú ár heldur en árin á 
undan en u.þ.b. Hundrað cavalierhvolpar 
líta dagsins ljós árlega. Stofninn stendur 
mjög vel því reglulega eru fluttir nýir 
hundar til landsins.

Göngunefnd deildarinnar hefur verið 
vel virk og stendur fyrir göngum einu 
sinni í mánuði. Einnig er aðventukaffi 
haldið fyrsta sunnudag í aðventu sem 
jafnan er vel sótt af eigendum ásamt 
þeim fjórfættu og þá eru stigahæstu 
hundar deildarinnar verðlaunaðir. Yfir 
sumartímann eru lausagöngur en á 
veturna eru taumgöngur. Í göngunum 
gefst fólki tækifæri til að kynnast öðrum 
cavaliereigendum, fá góð ráð og skiptast 
á skoðunum. Hundarnir fá tækifæri til 
þess að hitta aðra hunda af sömu tegund 
auk þess sem göngurnar eru mjög góð 
umhverfisþjálfun. Nýir cavaliereigendur 
eru ávallt velkomnir.

Fyrir tveimur árum var hvolpa-
hittingurinn endurvakinn en hann hafði 

legið niðri um nokkurra ára skeið. Í maí 
sl. var einn slíkur haldinn í Sólheimakoti 
í blíðskaparveðri. Deildin bauð þar upp á 
grillaðar pylsur fyrir tvífætlinga og ýmis 
konar góðgæti fyrir hvolpaskottin.

Á döfinni er að standa fyrir ýmiss 
konar námskeiðum og fræðslu fyrir 
cavalierhunda og eigendur þeirra. 
Deildin gerði nýlega skoðanakönnun um 
hvað hinn almenni félagsmaður hefur 
áhuga á að deildin bjóði upp á í formi 
námskeiða, fræðslu o.þ.h.

Deildin heldur úti vefsíðunni 
www.cavalier.is og þar má finna 
mikinn fróðleik um tegundina. Einnig 
er deildin með tvær síður á Facebook; 
Cavalierdeild HRFÍ og Cavalierar HRFÍ 
og þar koma fram upplýsingar um got 
og aðra viðburði sem eru á vegum 
deildarinnar.

f.h. stjórnar Gerður Steinarrsdóttir, 
formaður.

www.CAVALIER.IS

Kynning á deild:

Cavalierdeildin
Cavalierdeild HRFÍ var stofnuð 14. maí 1995 en þá voru 39 skráðir cavalier hundar hjá félaginu. Fyrsti 
formaður deildarinnar var María Tómasdóttir og gegndi hún því starfi til ársins 2014. Fyrstu innfluttu tíkurnar 
til ræktunar komu hingað til lands árið 1991 frá Sperringsgardens kennel í Svíþjóð og árið 1992 komu fyrstu 
innfluttu rakkarnir frá sama ræktanda. Þessir hundar voru allir í blenheim litabrigðinu. Fyrsta cavalier gotið leit 
svo dagsins ljós árið 1993. Fyrsti þríliti rakkinn kom hingað til lands árið 1994 og fyrstu þrílitu hvolparnir fæddust 
1995. Það sama ár var fyrsta heillita parið flutt inn, ruby tík og black and tan rakki frá Englandi.
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HÖFuNDuR: JuHA KARES
ÞýðANDI: SVAVA BJÖRK ÁSGEIRSDóTTIR

Höfum dyrnar opnar
Samskiptahæfileikar, persónuleg 
kunnátta og færni er mikilvægur þáttur í 
allri vinnu ræktandans. Farsæll ræktandi 
ætti að eiga góð, eða í það minnsta kosti 
þokkaleg samskipti við aðra ræktendur, 
í stað þess að vera þver og dæma vinnu 
annarra ræktenda. Toppræktandi á að 
fylgjast með og læra. Að reyna að skilja 

er erfiðara en að dæma. Toppræktandi 
ætti einnig að heilsa og segja eitthvað 
viðkunnanlegt við aðra ræktendur af 
og til. Sá skynsami ræktandi gæti haft 
allar sínar dyr opnar þegar til lengri tíma 
er litið. Hvað ef byrjandi í ræktun ætti 
í erfiðleikum í upphafi en ætti úrvals 
hunda eftir tíu ár? Þú hefðir síðar meir 
möguleika á að nota frá honum hund 
til ræktunar. Þessi sami byrjandi gæti 
jafnvel keypt af þér hund seinna meir. 

Þið gætuð unnið saman og það samstarf 
verið til hagsbóta fyrir báða aðila. 
Brýr eru of oft brenndar á frumstigi 
og árangursríkt samstarf slegið út af 
borðinu. Ekki slúðra um náungann, 
bein samskipti eru alltaf betri leið í 
samskiptum við aðra ræktendur.

Toppræktendur ættu að ferðast eins 
mikið og mögulegt er. Stundum fara 
fyrstu ferðirnar í súginn, skilja lítið sem 
ekkert eftir sig. Það er mjög algengt að 

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.

að hafa oPinn huga
Það er stundum þannig að einn stærsti veikleiki ræktenda er sá að sumir eiga í erfiðleikum með að 
hafa opinn huga. Flestir ræktendur hefja sína ræktun undir leiðsögn mentora sem hafa lengri reynslu 
í hundaræktun. Það er af hinu góða. Hins vegar er það ekki gott ef byrjandinn hefur lagað sig að 
takmörkunum mentorsins. Því miður eru persónuleg sambönd og samskipti á milli þessara aðila stundum að 
spila of stóran sess í hundaræktun. Eftir því sem árin líða myndast ólíkar skoðanir hjá ræktendum eða gildi 
þeirra verða mjög ólík. Það leiðir oft á tíðum til þess að fólk verður ósammála, lendir í árekstrum og sárum 
tilfinningum. Þannig myndast hópar sem vinna ekki saman. Enn verra er það að enginn er með opinn huga. 
Sama hversu hundurinn er góður til ræktunar – það er ekki inni í myndinni vegna persónulegra ástæðna 
að eiga samskipti við viðkomandi aðila. Þetta er sorglegt. Oft á tíðum setja reyndari ræktendur sér annars 
konar takmörk. Þeir kafa svo djúpt ofan í smáatriðin að heildarmyndin gleymist. Hvernig opnum við huga 
okkar og hvers vegna er það æskilegt?



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

GÓMSÆTT GÆLUDÝRAFÓÐUR FÆST Í BYKO

sjá einungis stóra muninn og gallana 
í byrjun. Eftir því sem ferðalögunum 
fjölgar þá opnast hugurinn smátt og 
smátt. Innihaldsrík og djúp samtöl við 
aðra ræktendur frá öðrum löndum ættu 
að hjálpa til við að sjá hlutina í öðru 
ljósi. Ræktendablinda er enn algengasti 
veikleikinn hjá ræktendum.

Ekki láta smáatriðin stífla 
Huga þinn.
Það er mjög algengt að það sé þannig 
þegar fyrstu kynslóðirnar eru verið 
ræktaðar. Ræktendur hafa valið 
mikilvæg einkenni sem þeir vilja halda 
í ræktuninni. Þetta getur leitt til mjög 
takmarkaðrar ræktunar og hugsunar. 
Fólk er mjög oft búið að velja sér línu 
sem þeir eru fastir í alla tíð. Þeir eru með 
línuræktun kynslóð eftir kynslóð, og nota 
sömu hundana. Þeir sjá bara það góða 
í sínum línum og það slæma í annarra 
manna línum. Eftir því sem árin líða sjá 
þeir ekki hvernig frjósemi og kraftur 
fer þverrandi. Stóra myndin týnist. 
Höfuðlag eða svipur getur tekið yfir. Sem 
fagmaður muntu eiga sífellt auðveldara 
með að skilja fínu smáatriðin. Þú nýtur 

virðingar vegna mikillar þekkingar 
þinnar. Því miður er það of algengt að 
þessi mikla sérhæfing í smáatriðum 
getur tekið yfirhöndina og bygging og 
hreyfingar hundanna orðið undir. Því það 
er stóra heildarmyndin og lykillinn að 
heilbrigðum hundi. Það er hræðilegt að 
sjá frábæran hund fara til spillis vegna 
þess að eitt smáatriði er ekki rétt. Þessi 
hundur sem er óskyldur þinni línu er 
hundur sem gæti hjálpað ræktuninni 
heilmikið – en lokaður hugur getur ekki 
gert sér grein fyrir dýrmætinu þar sem 
fókusinn er á smáatriðin.

þín Eigin lEið
Finndu þína eigin leið til að gera hlutina. 
Reyndu að hafa huga þinn eins opinn 
og mögulegt er. Hlustaðu og sjáðu allt 
sem þú getur. Fylgstu með og reyndu að 
skilja hvað er að gerast hjá tegundinni 
þinni. Treystu á sjálfan þig og leggðu mat 
þitt á það hvað rétt er og hvað rangt. 
Stundum eru hin virðulegustu nöfn í 
ræktunarheiminum að gefa of hlutlægt 
mat eða jafnvel rangar upplýsingar. 
Allir hafa sína eigin hvata og ástæður. 
Hafðu það alltaf hugfast og fylgdu 

sannfæringu þinni og almennri skynsemi. 
Því miður verður heimur hreinræktaðra 
hunda oft mjög persónulegur og 
einstaklingsbundinn. Reyndu að sporna 
gegn því. Reyndu að vera eins skynsamur 
og hlutlaus og hægt er. Það er góð 
regla. Ekki taka málstað einhvers of oft. 
Ferðastu um og sjáðu heiminn. Segðu 
viðkunnanleg orð eins oft og þú getur. 
Menntaðu sjálfan þig og vertu til staðar 
fyrir hundaræktarfélagið þitt. Ekki 
gleyma að læra um grundvallaratriðin: 
líkamsbyggingu og heilsufar. Reyndu 
að vera dómari og notaðu þekkinguna 
sem deildin og félagið þitt hefur upp 
á að bjóða. Reyndu að byggja brýr í 
stað þess að brenna þær niður. Reyndu 
fyrst og fremst að hafa alltaf stóru 
heildarmyndina í huga. Það er velferð og 
lífshamingja fallegu og líflegu hundanna 
þinna með sín dásamlegu smáatriði sem 
skipta máli fyrir þig. Hafðu heilbrigði 
þeirra ávallt í huga og reyndu að forðast 
öfgar.

Ræktendur verða að hafa opinn huga. 
Byggjum upp, rífum ekki niður. Það er 
hægara sagt en gert en vel mögulegt.
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Hvað get ég gert

þegar hundurinn minn 
fær niðurgang?

HÖFuNDuR: CECILIE STRøMSTAD, DýRALæKNIR
ÞýðANDI: ÁSTA MARÍA KARLSDóTTIR

Hvað Er niðurgangur?
Niðurgangur hjá hundum eru ekki bara lausar hægðir, heldur 
líka hundur sem skítur oftar eða í meira magni þó hægðirnar 
séu mótaðar. Niðurgangur getur verið skyndilegur, annað 
hvort lausari, tíðari eða meira magn af hægðum. Langvarandi 
niðurgangur er þegar breytingar eiga sér stað smám saman eða 
varir í meira en tvær vikur.

Hjá heilbrigðum dýrum viðhaldast venjulegar hægðir með því 
að þarmarnir, lifrin, gallrásin og brisið vinna saman að því að 
stýra inntakinu af næringu og vökva í líkamanum, á sama tíma 
og líkaminn sjálfur vinnur á hugsanlegum bakteríum.

orsök niðurgangs
Hvað gerist í líkamanum? Bæði skyndilegur sem og tíður 
niðurgangur orsakast þegar magn vökva og annað sem er í 
þörmunum verður meira en ristillinn og þarmarnir ráða við að 
taka til sín. Ein tegund af niðurgangi orsakast af því að ástand 
þarmanna er þannig að þeir ná ekki að taka til sín vökvann fyrir 
líkamann heldur skila honum bara beint í gegn. Þetta kallast 
osmotískur niðurgangur og gerist auðveldlega þegar niðurbrot 
næringar raskast.

Önnur orsök niðurgangs er þegar rask verður á vökva inntöku 
og skilum á vökva í gegnum þarmavegginn. Hjá heilbrigðum 
hundi fer vökvinn léttilega í gegnum þarmavegginn og inntaka 
vökva er meiri en það sem þarmarnir skila frá sér. Sýking í 
þarmaveggjunum breytir eiginleika slímhúðarinnar til að flytja 
vökva og orsakar það að meiri vökvi skilar sér út í þarmana en 
þeir ráða við að taka inn. Mótun hægðanna ræðst af því hvar 
í þörmunum sýkingin á sér stað, þetta gæti t.d. orsakast af 
eiturefnum. Röskun á hreyfifærni þarmanna getur líka stuðlað 
að niðurgangi.

HvEnær á ég að lEita til dýralæknis?
Fylgjast skal vel með hundinum og rannsaka hann vel. Hvernig 
er hann venjulega, er hann slappur eða er hann hress og 
kátur? Mældu hundinn, athugaðu púlsinn og skoðaðu lit 
slímhúðarinnar í munninum og hversu fljótt liturinn kemur 
aftur eftir að þú þrýstir á hana með einum putta. Skoðaðu 
hægðir hundsins, eru þær ljósar, dökkar, fljótandi, slímugar 
eða er blóð í þeim, hvernig er lyktin af þeim? Nær hundurinn 
að halda í sér eða fær hann bráðan niðurgang? Niðurgangur 
getur verið alveg meinlaus en getur líka verið fyrstu einkenni 
alvarlegs sjúkdóms, það er fleira sem ber að hafa í huga áður 
en þú leitar til dýralæknis.

Hvað gEtur orsakað niðurgang?
 » Stress

 » ójafnvægi í þarmaflórunni

 » Of stór skammtur af lyfjum eða lyfjaóþol

 » Eitrun

 » Stíflun í meltingarfærum: aðskotahlutur, æxli, 
bólgur

 » Sýking í meltingarfærum: magabólgur, vírussýking, 
bakteríusýking eða sníkjudýr, bólgur í ristli eða 
þörmum.

 » Sjúkdómur: nýrnavandamál, lifrarsjúkdómur, 
legbólgur, sýking í brisi eða lífhimnu, almennar 
sýkingar.

 » Krabbamein í þarmaveggjum eða þarmaslímhúð.
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Ef Hundurinn sýnir EittHvErt 
Eftirfarandi EinkEnna ásamt niðurgangi 
skal lEita strax til dýralæknis:

 » Minnkuð meðvitund og slappleiki.

 » Mjög hár hiti og slappleiki.

 » Greinilegir verkir.

 » Útþaninn magi.

 » Hár púls og brúnleit eða mjög ljós slímhúð.

fara skal mEð Hundinn til dýralæknis 
innan sólarHrings Ef:

 » Hundurinn er með niðurgang og byrjar auk þess að æla.

 » Blóðflæðið í slímhúðina er lengur en tvær sekúndur að 
koma aftur eftir að þú hefur þrýst á tannholdið.

 » Mikið ferskt blóð í hægðum eða svartar hægðir 
(sem orsakast af gömlu blóði).

slapplEiki
Til að athuga slímhúðina og blóðflæðið hjá hundinum er þrýst 
á tannholdið og sleppt og talið 1001, 1002 o.s.frv. Ef það tekur 
litinn lengri tíma en tvær sekúndur að koma aftur í tannholdið 
getur það verið merki um þurrk hjá hundinum. Þar sem 
hundurinn er búinn að vera með niðurgang í einhvern tíma 
geta þarmarnir orðið slappir, því er ekkert óeðlilegt að það 
komi ferskt blóð, sérstaklega ef um tíðan niðurgang er að ræða. 
Þetta er ekki hættulegt ef aðeins er um smá blóð að ræða.

Hundurinn skal skoðast af dýralækni 
Ef Hann:

 » Er með niðurgang daglega eða næstum daglega í lengri 
tíma.

 » Er með niðurgang sem kemur og fer.

 » Er með niðurgang af og til og er slappur.

 » Er með niðurgang af og til og léttist.

 » Hægðirnar eru ljósar eða illa lyktandi í lengri tíma.

Hvað gEt ég gErt þEgar Hundurinn minn 
Er mEð niðurgang?
Við bráðum niðurgangi er best að gefa þörmunum frið til að 
jafna sig og halda frá honum mat í sólarhring. Passið samt að 
hann fái nóg af vökva! Ef hundurinn vill ekki drekka sjálfur skal 
sprauta upp í hann vatni, t.d. með sprautu. Hundurinn þarf 
að taka því rólega því hreyfing getur gert niðurganginn verri. 
Einungis skal fara í stuttar taumgöngur til að leyfa hundinum 
að tæma sig meðan hann er með í maganum.

Munið einnig að margar tegundir af niðurgangi geta verið 
smitandi þannig að best er að halda hundinum frá öðrum 
hundum þar til hann er búinn að ná sér. Meltingargerlar 
(probiotics) svo sem: Pro-kolin, Prolac og Acidophilus geta 
hjálpað þarmaflórunni að jafna sig fyrr eftir niðurganginn. 
Þessa meltingargerla má nálgast í apóteki eða hjá dýralækni.

Þegar mat hefur verið haldið frá hundinum í sólarhring þarf að 
passa þegar byrjað er að gefa honum mat aftur að gera það 
með litlum skömmtum, hálfum dagsskammti er skipt niður í 
sex minni skammta sem dreift er yfir daginn. Daginn eftir er 

heilum dagsskammti skipt niður í sex skammta yfir daginn 
og þriðja daginn er máltíðinni skipt niður í fjóra skammta. 
Haldið áfram að gefa honum fjóra skammta yfir daginn þar til 
hundurinn er búinn að jafna sig en að lágmarki í fimm daga. 
Fyrir hunda sem eiga erfitt með að melta fæðuna rétt er til 
sjúkrafóður sem hægt er að nálgast hjá dýralæknum. Einnig 
er hægt að gefa hundinum soðinn fisk eða kjúkling ásamt 
hrísgrjónum meðan hann er að jafna sig, passið að hann 
fái engar mjólkur- eða gerjaðar vörur meðan hann er með 
niðurgang.

Veltu því vel fyrir þér hver orsök niðurgangsins geti verið. 
Smitaðist hann frá öðrum hundi? Varstu að skipta um fóður, 
skiptirðu of hratt um fóður hjá honum eða þolir hann ekki 
nýja fóðrið? Hefur hann borðað eitthvað sem hann þolir 
ekki s.s. rusl eða matarafganga? Það er margt sem þú sem 
hundaeigandi getur gert til að fyrirbyggja niðurgang og ýtt 
undir að hundurinn haldist hress.

Ef hundurinn fær niðurgang aftur skaltu hafa samband við 
dýralækni. Það geta verið margar ástæður fyrir því að hann 
fái viðvarandi niðurgang og því mikilvægt að fá greiningu hjá 
dýralækni svo hundurinn fái rétta meðhöndlun.

HvErnig gEt ég fyrirbyggt það að 
Hundurinn fái niðurgang?
Það er ekki hægt að fyrirbyggja allan niðurgang en þetta getur 
þú gert til að reyna að koma í veg fyrir það:

 » Forðastu að hitta veika hunda svo hundurinn þinn smitist 
ekki.

 » Ef þú ert að skipta um fóður skaltu gera það yfir viku 
tímabil með því að blanda gamla fóðrinu við það nýja og 
þynna gamla fóðrið út með tímanum.

 » Hundar fá auðveldlega niðurgang við stressandi aðstæður, 
reyndu því að koma í veg fyrir að hann lendi í þannig 
aðstæðum. Það er ekki alltaf hægt en þá er hægt að gefa 
fæðubótarefni, svo sem meltingargerla eða sjúkrafóður 
til að reyna koma í veg fyrir niðurgang – hafðu samráð við 
dýralækni.

 » Passaðu að hundurinn þinn komist ekki í sterkt krydd eða 
feitan mat, t.d. grillmat.

Ef þú ert í vafa hvort hundurinn þinn þurfi að fara til dýralæknis 
skaltu taka upp símann og hringja og fá álit frá dýralækni.
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TExTI: ANNE L. BuVIK
ÞýðANDI: ÁSTA MARÍA KARLSDóTTIR

EigEndum komið á óvart
Samkvæmt dýralæknum er gerviólétta 
eða ímynduð meðganga ekki endilega 
eitthvað sem allir hundaeigendur þekkja.

Þetta er mjög misjafnt – þeir sem hafa 
átt tík áður þekkja þetta oft betur. Það er 
því ekki óalgengt að þeir sem eiga sinn 
fyrsta hund hringi í dýralækninn þegar 
tíkin þeirra hefur litla matarlyst, virðist 
leið og vælir mikið eftir lóðarí.

Það er líka þekkt fyrirbæri að tíkurnar fái 
svo sterk einkenni að eigandinn heldur 
að tíkin sé í alvöru hvolpafull. Hún leggur 
sig, fær mjólk í spenana og í sumum 
tilfellum sýnir tíkin jafnvel fyrstu einkenni 
sóttar. Það er hægt að útiloka þetta með 

því að fara með tíkina í sónar eins ættu 
reyndir ræktendur að sjá hreyfingar í 
vikunni fyrir got – en það getur samt 
verið erfitt.

óreyndir tíkareigendur halda að 
gerviólétta sé löngun tíkarinnar til þess 
að eignast hvolpa og að vandamálið 
muni hverfa ef henni er leyft að eignast 
eitt got. Það er alrangt!

Ekki vaxandi vandamál
Í gegnum fjölmiðla og blogg deilir fólk 
upplifun sinni af hundahaldi. Því getur 
það virst þannig að margir deila sömu 
vandamálum þegar kemur að þessu 
fyrirbæri. Rannveig Boman vill samt 
meina það að þetta sé ekki vaxandi 
vandamál: Það séu fleiri og fleiri farnir að 

vera virkari með hundana sína og ætlast 
til þess að geta þjálfað þá og keppt allt 
árið. Því sjáist svona „vandamál“ oftar 
innan ákveðinna hundasamfélaga. 
Ímynduð meðganga hefur alltaf verið 
til staðar og mun alltaf vera til staðar, 
ítrekar hún.

Tík sem er með sterk einkenni 
ímyndaðrar meðgöngu, er að sjálfsögðu 
ekki í neinu formi til að keppa. Tíkin 
virðist lítil í sér, leið, hljóðhrædd og er 
ekki ekki viljug til að yfirgefa heimilið 
og „hvolpana“ sína og því ekki í ástandi 
til að taka þátt í neinni þjálfun. Ekki er 
óeðlilegt að eigandinn hafi samband við 
dýralækni til að athuga hvort eitthvað sé 
hægt að gera til að meðhöndla ástandið 
eða hvort það þurfi að gera eitthvað.

Gerviólétta, eðlileGt ástand
Átt þú tík sem þú upplifir allt í einu að umturnist frá einum degi til þess næsta? Hún er fjarlæg, áhugalaus og 
lítil í sér. Byrjar að gera skrítna hluti svo sem grafa holu undir pallinn eða lætur sig hverfa undir stóla og borð. 
Hún er lystarlaus og þú ferð að velta því fyrir þér hvað sé eiginlega að.
En ef hún allt í einu fer að safna saman böngsum, púðum eða öðrum hlutum t.d. uppþvottabursta og vill 
ekki að neinn komi nálægt hlutunum sínum er sniðugt að kíkja á spenana hennar. Þeir eru þá gjarnan bleikir 
og smá bólgnir og úr þeim getur lekur gulhvít mjólk. Og þá kemur það í ljós - hún er gerviólétt!
Meginreglan er sú að allar tíkur ganga ímyndaða meðgöngu 6-8 vikum eftir lóðarí. Þetta ástand framkallast 
af hormóninu prógestrón sem orsakar einkenni, hvort sem tík er hvolpafull eða ekki. Smádýralæknirinn 
Rannveig Boman segir heimildir sýna að í allt að 40% tilfella fá tíkur einhver en þó mismikil klínísk einkenni 
ímyndaðrar meðgöngu.
Þetta er einn af ókostunum við að eiga tík. Þeir sem eignast hund í fyrsta skipti vilja gjarnan tík því þær eiga 
að vera auðveldari. En hormónabrengl gerir það að verkum að það er allt annað en auðvelt.
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Blæðingatímabilið (proestrus),
er tímabil sem hefst þegar tíkinni byrjar 
að blæða og varir þar til tíkin leyfir pörun. 
Hvaða áhrif tíðahringurinn hefur á tíkina 
er mjög einstaklingsbundið, en oftast 
breytist hegðun þeirra, þær merkja meira 
og eru þyrstari. Þetta tímabil varir í um 
það bil 10 daga, en það er ekki algilt. 
Hormónið estrógen, sem framleitt er í 
eggjastokkunum, byrjar að aukast rétt 
áður en blæðingatímabilið hefst og nær 
hápunkti rétt áður en tíkin er tilbúin til 
pörunar, hormónið fellur hratt eftir að 
hápunkti er náð. Ytri kynfæri tíkarinnar 
bólgna á þessu tímabili en verða ekki mjúk 
fyrr en í lokin. Til að byrja með er blóðið 

dökkt og skilar tíkin litlu frá sér, eftir því 
sem líður á eykst blóðmagnið og í lok 
blæðingatímabilsins er það orðið ljóst, 
þunnt og í litlu magni.

Egglosunartímabil (oestrus),
er það tímabil þar sem tíkin er tilbúin 
til pörunar. Egglos á sér stað og meðan 
estrógenið lækkar þá hækkar prógestrónið, 
sem framleitt er í eggjastokkunum. Það er 
misjafnt milli tíka hversu lengi egglos varir, 
það getur verið allt frá fjórum dögum upp 
í tólf.

Eftirgsangmál (diestrus). Allt eftir 
því hvort tík er pöruð eða ekki þá endist 
þetta tímabil 60-100 daga. Það er á þessu 
tímabili sem tíkur geta orðið gervióléttar 

og fengið legbólgur. Ytri kynfæri tíkarinnar 
hjaðna en ganga ekki alveg saman. Bæði 
hjá tíkum sem eru hvolpafullar og þeim 
sem eru það ekki eru prógestrón gildin 
í blóðinu hærri en venjulega. Hjá tíkum 
sem eru hvolpafullar fellur prógestrón 
gildið rétt fyrir got en hjá öðrum tíkum 
fellur það hægt og sígandi. Hjá hvolpafullri 
tík hækkar hormónið prólaktín um miðja 
meðgöngu og það hækkar svo rétt fyrir got 
og helst hátt út tímabilið.

Hvíldargangmál (antestrus)
er það tímabil sem varir þangað til 
blæðingatímabilið byrjar aftur. Þetta eru 
oftast um þrír mánuðir, miðað við að 
tíkin lóði á sex mánaða fresti. Á þessu 
tímabili sýna rakkar henni engan áhuga 
og hún hefur engan áhuga á þeim. Ytri 
kynfærin eru komin aftur í eðlilega stærð, 
legið hefur minnkað og eggjastokkarnir 
eru komnir í hvíldartímabil og því eru 
hormónagildin lág.

tíðahrinGur tíka

Þetta Getur hjálpað

Tíkur lóða venjulega í fyrsta skipti milli 6 og 12 mánaða aldurs og lóða 
oftast 6. hvern mánuð. Sumar tíkur lóða þó á 3-4 mánaða fresti en aðrar 
aðeins einu sinni á ári.
Tíðahringur tíkarinnar skiptist svo upp í fjögur tímabil sem vara í 180 daga 
samtals, miðað við að tíkin lóði á sex mánaða fresti.

Reyndir hundaeigendur deila þessum ráðum til að hjálpa tík að 
komast yfir gervióléttu

 » Taktu „hvolpana“ hennar af henni.

 » Takmarkaðu aðgang hennar að mögulegu gotbæli.

 » Ef tíkin er farin að mjólka, minnkaðu þá matarskammtinn hennar.

 » Passaðu að hún hafi nóg fyrir stafni, bæði hreyfingu og hugarleikfimi.

 » Ekki „hugga hana“/vorkenna henni eða kúra óeðlilega mikið með henni.

 » Ekki „mjólka hana“ með því að kreista mjólk úr spenunum.

 » Vertu vakandi fyrir því að hún er ekki eins og hún á að sér að vera og 
hlífðu henni fyrir miklu álagi. Mundu þetta er bara hormóna losun, 
þetta er ekki löngun í hvolpa!!



Jafnar sig að sJálfu sér.
HvEnær þarf að 
mEðHöndla ástandið?
Ef mjólkurframleiðsla tíkarinnar verður 
það mikil að hún fer að þróa með sér 
júgurbólgur þarf að sjálfsögðu að leita til 
læknis. Annars er þetta ekki sjúkdómur 
og því líður ástandið hjá á nokkrum 
dögum hjá flestum tíkum. Með því að 
auka hreyfingu og koma í veg fyrir það 
að tíkin liggi fyrir og hugsi bara um 
„hvolpana“ sína komast tíkurnar yfirleitt 
mjög auðveldlega yfir þetta ástand. 
Sumir vilja gelda tíkurnar sínar þar sem 
þeim finnst vandamálið aukast milli 
lóðaría, en ímynduð meðganga flokkast 
ekki sem sjúkdómur og því fellur það 
ekki undir geldingu á heilsufarslegum 
grundvelli.

Það er misskilningur meðal sumra nýrra 
hundaeigenda að þetta ástand sé komið 
til því tíkina langi að eignast hvolpa og 
því muni vandamálið hverfa þegar tík 
á eitt got. Þetta er alrangt – gerviólétta 
tengist tíðahring tíkarinnar og þessi 
hringur breytist ekki þrátt fyrir það að 
tíkin gjóti. Reynsla margra ræktenda 

sýnir að tík sem hefur átt got fær sterkari 
einkenni, sér í lagi þegar kemur að 
mjólkurframleiðslu.

HvErnig Er Hægt að 
mEðHöndla gErvióléttu?
Algengast er að meðhöndla mikla 
mjólkurframleiðslu með því að gefa 
tíkunum hormónið Galastop, sem 
dregur úr mjólkurframleiðslu, annars er 
engin ákveðin meðhöndlun. Algengustu 
aukaverkanirnar af hormónadropunum 
(Galastop) er slappleiki, æla og lítil 
matarlyst. Dropana skal einungis nota í 
samráði við dýralækni. Þessa dropa má 
alls ekki nota á hvolpafullar tíkur, vill 
dýralæknirinn ítreka!

gElding Ekki án vandamála
Gelding er varanlega lausnin þegar 
kemur að gervióléttu, en er það 
siðferðilega rétt að leggja það á tíkina?

Í 9. grein norsku dýraverndunarlaganna 
segir: „Ekki skal framkvæma aðgerð 
eða fjarlægja líkamshluta af dýrum 
nema það sé réttlætanlegt með tilliti 
til heilsu dýrsins. Það má samt gera 

viðeigandi ráðstöfun til að merkja dýrið. 
Að fjarlægja horn eða gelding er leyfileg 
þegar það er nauðsynlegt með tilliti til 
velferðar dýrsins eða öðrum sérstökum 
kringumstæðum.“

Reglugerðin gefur svigrúm til að gelda 
með tilliti til velferðar dýrsins. Tík sem 
lóðar þrisvar á ári og fær mikil einkenni 
gervióléttu í hvert skipti gæti ég réttlætt 
að yrði geld með tilliti til velferðar 
hennar og eiganda hennar, segir 
dýralæknirinn Boman.

Ég vil meina það að þetta sé alfarið í 
höndum eigandans að fara yfir kosti og 
galla geldingar með sínum dýralækni 
áður en ákvörðun er tekin. Til eru margar 
heimildir um ókosti þess að gelda hunda 
og er mikilvægt að fólk geri sér grein 
fyrir þeim líka, þess vegna er gelding 
ekki endilega alltaf lausnin. Geldar tíkur 
lifa góðu lífi og kemur gelding í veg 
fyrir að tíkin þrói með sér krabbamein í 
júgrum og legbólgur síðar á lífsleiðinni. 
Mér finnst ekkert eitt svar rétt við 
spurningunni hvort gelding sé lausnin 
segir Rannveig Boman að lokum.

PÖSSUM HUNDINN ÞINN 
EINS LENGI OG ÞÉR HENTAR!

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

Hlýleg og góð þjónusta
Náttúrulegt umhverfi í sveit

Sér inni- og útistía 
Staðsett 4 km. frá Selfossi
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ÞAÐ BESTA 
FYRIR DÝRIN ÞÍN 

UM JÓLIN!

Natural Food and Treats 

for Dogs & Cats
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HÖFuNDuR: INGA BJÖRK GuNNARSDóTTIR

Hvenær og hvernig vaknaði áhugi 
ykkar á hundum og hundaræktun 
og af hverju heillist þið af ykkar 
tegund?
Hjá Guðmundi vaknaði áhuginn á 
hundum eftir að hann byrjaði í skotveiði. 
Þá fann hann að það vantaði hund til að 
sækja bráð og vera félagi. Labrador varð 
fyrir valinu þar sem hann uppfyllti það 
sem hann var að leita að í hundi.

Hjá Erlu var það æðsti draumur frá 
barnæsku að eignast hund en af hvaða 
tegund hann ætti að vera var kannski 
ekki stóra málið til að byrja með, heldur 
aðallega það að eignast hund.

Þegar við kynntumst áttum við sitthvora 
tíkina, Guðmundur labrador-tíkina Irmu 
(Straumbakka Irma) sem var vel þjálfuð 

í veiði og algjör snillingur, og Erla átti 
boxer-tík (ekki HRFÍ tík) en stuttu eftir að 
við fórum að búa saman þurfti að aflífa 
hana vegna mikilla veikinda.

Við fundum að labradorinn var okkar 
aðaltegund en við höfum átt fleiri 
tegundir með, með misjöfnum árangri. 
Við höfum verið með eitt amerískt 
cocker got og svo eitt border terrier got 
ásamt frænku Erlu og núna eigum við 
eina litla papillon tík. Labradorinn passar 
best inn í okkar lífsmynstur því þeir eru 
þægilegir inn á heimili og skemmtilegir 
í hverskyns þjálfun, aðlagast vel því 
sem er í gangi hverju sinni á stóru 
heimili eins og okkar og veita okkur 
mikla ánægju. Okkur finnst þeir gefa frá 
sér „væntumþykjustrauma“ og það er 
dásamlegt.

Hvernig varð ræktunarnafnið 
ykkar til?
Ræktunarnafnið okkar er heiti á 
sumarhúsi fjölskyldu besta vinar hans 
Guðmundar og gáfu þau okkur leyfi 
fyrir því að nota þetta nafn. Þetta er 
yndislegur staður og okkur langaði að 
ræktunin okkar myndi heita eftir honum 
– byggja upp gott á góðu.

Hverjir hafa haft mest áhrif á 
ykkur og aðstoðað ykkur mest í 
hundaræktuninni?
Til að byrja með fengum við góð ráð 
frá reyndum labrador-ræktendum og 
unnendum hér á landi sem komu okkur 
svo í samband við ræktendur erlendis. 
Frá þeim höfum við flutt inn hunda og 
erum ennþá í miklum samskiptum við 
þessa ræktendur.

Ræktandinn:

erla heiðrún Benediktsdóttir og
guðmundur rúnar Árnason
stekkjardalsræktun
Erla Heiðrún Benediktsdóttir og Guðmundur Rúnar Árnason hafa ræktað labrador í 11 ár. Hundar frá þeim 
hafa staðið sig vel í veiði sem og í annars konar vinnu, t.d.sem leiðsöguhundar, snjóflóðaleitarhundar og 
hjálparhundar á heimili fyrir geðsjúka.
Árið 2015 var Stekkjardalsræktun stigahæsti retriever ræktandinn og í 9.-10. sæti yfir allar tegundir.
Erla Heiðrún og Guðmundur Rúnar leggja mikla áherslu á fallegt útlit án þess að fórna neinu í 
vinnueiginleikum. Þau hafa áhyggjur af breikkandi bili á milli svokallaðra field-trial lína og sýningalína, ekki 
bara hér á landi heldur um allan heim.

Erla Heiðrún að senda Tinu, ISCH OB-1 
Dolbia Avery Nice Girl, að sækja fugl 

í veiðiprófi Retrieverdeildarinnar á 
deildarviðburðinum á Murneyrum 26. júní sl.

Myndatexti:

Mynd 3:
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Við höfum flutt inn tík frá breskum 
ræktanda, Gail Dodd með Carriegame 
ræktun í Englandi, en hún hafði áður selt 
hund hingað sem við áttum tík undan. 
En Auður Valgeirsdóttir byrjaði að láta 
boltann rúlla fyrir alvöru þegar hún kom 
okkur í samband við John Crook OBE 
og Saudjie Cross-Crook, sem eru með 
Balrion weathertop ræktun í wales, 
en hjá þeim fengum við rakka sem við 
fluttum inn ásamt Guðsteini Eyjólfssyni 
og fluttum síðar sjálf inn tvær tíkur. Hjá 
þeim kynntumst við Irminu Dudkowiak, 
sem er með Dolbia ræktunina, en frá 
henni höfum við fengið þrjár tíkur 
og einn rakka til láns en hann kom 
hingað í samvinnu við Miðvalla-ræktun. 
Stuðningur bæði reyndari og óreyndari 
ræktenda er ómetanlegur því maður 
lærir svo lengi sem maður lifir!

Á hvað leggið þið mesta áherslu í 
ræktuninni?
Það sem við höfum að leiðarljósi í okkar 
ræktun er að rækta hamingjusama, 
heilbrigða og fallega sækja.

Hvaða einkenni hefur ykkur fundist 
erfiðast að rækta í tegundinni?
Mikið er leitast eftir að labrador 
sýningalínur séu með mjög sterkleg bein, 
við viljum rækta hunda með miðlungs 
sterkleg bein og það er kannski það sem 
okkur hefur fundist erfiðast, þ.e.a.s. að 
rækta nógu sterkleg bein til að ganga vel 
á sýningum en jafnframt því viljum við að 
þeir séu léttir á hlaupum.

Hvað hafið þið ræktað marga 
íslenska-, alþjóðlega- og/eða 
veiðimeistara?
Við höfum ræktað einn íslenskan 
sýningameistara af labrador-kyni og einn 
border terrier sem er íslenskur meistari.

Hvaða hundur eða hundar úr 
ykkar ræktun finnst ykkur bera af 
öðrum?
Okkur finnst erfitt að svara þessu en 
íslenski sýningameistarinn okkar ber 
kannski af útlitslega séð en við erum líka 
ofboðslega stolt af leiðsöguhundinum 
frá okkur og hundinum frá okkur sem 
er með A-próf í snjóflóðaleit. Við erum 
ekki minna stolt af hundunum frá okkur 
sem eru notaðir í veiði og þeim sem er í 
þjálfun við að vinna sem hjálparhundur 
á Kleppi. Fyrir okkur er labradorinn svo 
miklu meira en „bara“ sýninga- og/eða 
veiðihundur.

Eftir hverju farið þið aðallega 
þegar þið ákveðið að para 
saman hund og tík? Skipta 
ættirnar mestu máli, útlit 
hundanna, heilbrigði, geðslag 
eða ....?
Í raun allt sem þú nefnir, hundaræktun 
er ekki svarthvít, maður þarf að vera 
samkvæmur sjálfum sér og trúa á sjálfan 
sig og gera sitt besta því það fer ekki 
alltaf allt eins og maður ætlar sér, enda 
er um lifandi einstaklinga að ræða. Einu 
sinni ákváðum við að byrja í raun nánast 
alveg upp á nýtt og endurnýjuðum alveg 
tíkarlínuna okkar til að bæta heilbrigðið 
hjá okkur.

Við reynum að skoða kosti og galla 
undaneldishunda og púsla saman með 
þá að leiðarljósi, skoða ættbækur, 
skapgerð og heilbrigði, árangur og fleira. 
Við veljum svo hvolpa til að halda eftir 
sem okkur þykja vera lofandi um 6-8 
vikna aldur og bíðum spennt eftir að sjá 
hvernig til hefur tekist í framtíðinni.

Hafið þið lent í einhverjum 
leiðinlegum atburðum með got? 
Ef svo er hvernig tókust þið á við 
það?
Já, alveg þó nokkrum því miður. Fyrsta 
gotið okkar gekk ekki vel, tíkin var með 
13 hvolpa en aðeins 7 lifðu. Ef hún 
hefði farið í keisara hefðu hugsanlega 
11 lifað en við vorum ung og óreynd 
og svona fór þetta því miður. Tíkin var 
30 klukkustundir að gjóta frá fyrsta til 
seinasta hvolps.

Í öðru labrador-gotinu okkar gaut tíkin 
vel og eðlilega 10 hvolpum, afneitaði 
þeim frá fyrstu stundu en leyfði þeim að 
fara á spena ef við vorum hjá henni. Hún 
hafði hvorki þörf né löngun til að sinna 
þeim svo við þurftum að láta hana gefa 
þeim og hjálpa hvolpunum að losa sig. 
Þetta hafðist en tók gríðarlega mikið á og 
kostaði mikla vinnu og lítinn sem engan 
svefn í langan tíma.

Við höfum líka lent í því með innflutta 
tík að reyna í þrígang að para hana. 

ISShCh RW-15 
Stekkjardals Marie Curie 

BIS á deildarsýningu 
Retrieverdeildarinnar 

2016, dómari var Vidar 
Grundetjern.
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Hún varð loksins hvolpafull en það kom 
sýking í legið og hún endaði í keisara þar 
sem fjórir hvolpar voru löngu dauðir, 
einn var agnarsmár og drapst á fyrsta 
degi, einn drapst úr bakteríusýkingu 
þriggja vikna gamall og einn vegna þess 
að það óx fyrir vaxtarlínuna í einu beini 
í báðum afturfótum þegar hvolpurinn 
var sex mánaða og þá var ein tík eftir 
sem er ennþá spræk í dag og að verða 
öldungur. Við komumst að því seinna að 
tíkin var með vanvirkan skjaldkirtil sem 
hugsanlega var ástæða alls þessa vesens.

Núna í síðasta gotinu hjá okkur varð 
að fara með tíkina í keisara og legnám 
og síðan var önnur stór aðgerð vegna 
samgróninga eftir keisarann. Við héldum 
að við myndum missa tíkina okkar frá 12 
daga gömlum hvolpum en hún er nagli 
og gafst ekki upp.

Eigið þið einhver góð ráð til 
annarra ræktenda?
Ekki gefast upp þó á móti blási og hlusta 
á aðra því þeir gætu verið með góð ráð. 
Og það er í lagi að skipta um skoðun!

Hvernig hefur ykkur tekist að 
samræma hundahaldið daglegu 
lífi í þéttbýlinu?
Okkur hefur tekist það bara ágætlega, 
að við höldum. Við eigum mjög góða 
nágranna og börnin okkar taka þátt í 
hundahaldinu með okkur.

Til að byrja með nutum við kannski ekki 
mikils skilnings hjá fjölskyldu og vinum 

utan hundaheimsins en í dag kippir 
enginn sér upp við þegar við bætum við 
hundi á heimilið eða breytum einhverju 
í sambandi við hundana – og það að 
ferðast erlendis á hundasýningu þykir 
ekkert skrítið lengur. Við keyrum oftast 
út fyrir bæinn og hreyfum hundana þar 
og við erum með ágæta aðstöðu heima 
þannig að þetta gengur bara vel.

Finnst ykkur ríkja skilningur og 
umburðarlyndi gagnvart þeim 
sem eiga nokkra hunda og þeim 
sem rækta hunda í þéttbýli?
Okkur finnst fólk skiptast í fylkingar, 
að vera annað hvort með eða á móti 
hundahaldi, en sem betur fer eru 
þó nokkrir þarna í miðjunni líka. 
Okkur finnst vanta heilmikið upp á 
hundamenninguna á Íslandi, það vantar 
mikið almenna skynsemi, það þarf 
að gera hunda meira velkomna í hinu 
daglega lífi en þeir eiga samt ekki heima 
alls staðar.

Eruð þið ánægð með þróun 
ræktunar á ykkar tegund eða 
finnst ykkur að ræktendur mættu 
huga betur að einhverjum atriðum 
varðandi hana?
Við höfum áhyggjur af hversu mikið bil 
er orðið milli svokallaðra field-trial lína 
og sýningalína, ekki bara hér á landi 
heldur um allan heim og bilið fer bara 
breikkandi.

Eigið þið einhverjar óuppfylltar 
óskir um framtíð ræktunar ykkar 
eða tegundarinnar í heild?
Við erum að mestu leyti ánægð með það 
sem komið er í okkar ræktun en alltaf má 
gera betur. ætli það sé ekki óuppfyllta 
óskin – að geta bætt það sem er til 
staðar og hafa gaman að því áfram.

óuppfylltar óskir fyrir tegundina í heild 
eru fjölmargar en ein mikilvæg er að fólk 
vinni betur saman í að gera tegundina 
betri.

Er eitthvað sem þið mynduð 
vilja hafa gert öðruvísi frá því þið 
fenguð fyrsta gotið?
Það eru rétt rúm 11 ár frá fyrsta gotinu 
okkar. Við höldum að það sé ekki margt 
sem við vildum hafa gert öðruvísi, 
allavega ekkert sem hefði breytt sköpum, 
því einhvern veginn verður maður 
að læra. Ég held að við höfum orðið 
víðsýnni og lært að bera meiri virðingu 
fyrir öðrum ræktendum því maður þarf 
ekki alltaf að vera sammála öðrum og 
eins og við sögðum fyrr í viðtalinu þá er í 
lagi að skipta um skoðun.

Að lokum, hvernig mynduð þið 
vilja að fólk minntist ykkar sem 
hundaræktenda?
Sem sanngjörnum og raunsæjum 
ræktendum sem gerðum stofninum 
gott. Við höfum verið heppin með 
hvolpakaupendur og við erum þakklát 
fyrir allt sem þeir hafa gert fyrir 
ræktunina okkar og hundana frá okkur.

Stekkjardals varð annar 
besti ræktunarhópur 
dagsins á nóvember 
sýningu HRFÍ árið 2015.
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sérsýning tíBetskra tegunda
HÖFuNDuR: ALExANDRA BJÖRG EYÞóRSDóTTIR
MYNDIR: ANJA BJÖRG KRISTINSDóTTIR OG PÉTuR ALAN GuðMuNDSSON

Hópur áhugasamra félagsmanna ákváðu að standa fyrir 
sérsýningu fyrir hunda sem eru frá Tíbet. Þetta er í fyrsta sinn sem 
slík sýning er haldin hérna á Íslandi, en svona samsýningar tíðkast 
erlendis. Á Íslandi eru þetta tegundirnar lhasa apso, shih tzu, tíbet 
spaniel og tíbet terrier. Dómari sýningarinnar var Yvonne Cannon 
en hún hefur ræktað Shih Tzu í mörg ár undir ræktunarnafni 
sínu Cloughlea og hefur gefið út bækur um tíbetskar tegundir. 
Sýningin fór fram í Gæludýr.is þann 5. september sl. og 43 
hundar voru skráðir til leiks. 4 lhasa apso, 12 shih tzu, 22 tíbet 
spaniel og 5 tíbet terrier. Var þetta því hin glæsilegasta sýning. 
Sýningin hafði verið auglýst á Facebook og voru allir stólar setnir 
af áhugasömu fólki sem vildu fylgjast með. Yvonne var mjög 
ánægð með hundana og sagðist vera ánægð að sjá hvað 
ungu hundarnir voru vel gerðir, en það voru tveir ungliðar sem 
unnu sína tegund á sýningunni. Framtíðin er því ansi björt má 
segja hjá þessum tegundum og ræktun þeirra til fyrirmyndar.

Úrslit sýningar voru eftirfarandi:
biS 1

TIBETAN TERRIER 
ISCH RW- 15 RW-16 Karicema Adinah

 
biS 2

 SHIH Tzu
C.I.B ISCH NLW-15 RW-15 RW-16 
Ta Maria The Bombastic Beat

 
biS 3

TIBETAN SpANIEL
ISJCH Tíbráar Tinda Mudita

 
biS 4

LHASA ApSO 
ISJCH RW-16 

Xsanda Beyond My Wildest Dreams
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bJörgun ErfðaEfnis sEm 
tæki í varðvEislulíffræði
Einstaklingar úr náskyldum stofnum 
hafa á síðari árum verið notaðir til 
þess að auka lífslíkur nokkurra villtra 
stofna. Þetta form „erfðafræðilegrar 
björgunar“ (e. genetic rescue) hefur 
haft mikilvæg áhrif á varðveislu stofna 
með því fjölga einstaklingum og auka 
almennan erfðabreytileika fyrir frekara 
val. Það eru einkum stofnar sem 
hafa einangrast lengi vegna ýmissa 
áhrifa mannsins sem standa frammi 
fyrir þessu vandamáli. Búsvæði hafa 
t.d. verið eyðilögð eða einangrast 
vegna aukinnar þéttbýlismyndunar og 
lagningar vega sem dýr fara ekki yfir auk 
þess sem dánartíðni er há, t.d. vegna 
umferðarslysa og veiða.

Björgun erfðaefnis er oft skipulögð og 
útfærð af manninum, eins og gert var 
með púmuna í Flórída. undirtegundir 
púmunnar (eða fjallaljónsins) voru í 

alvarlegri hættu og sýndu merki um 
hnignun bæði í líffræði og tímgun 
vegna innræktunar. Erfðafræðileg 
björgun á sér hins vegar einnig stað 
án afskipta mannsins, eins og gerðist 
við stofn Skandinavíska úlfsins þar 
sem einstaklingar hafa flutt inn á 
svæðið úr stofnum lengra úr austri. 
Erfðafræðileg björgun getur sömuleiðis 
verið nauðsynleg í húsdýrastofnum, 
sérstaklega ef stór hluti stofns hefur 
glatast vegna veikinda eða ófyrirséðra 
ástæðna.

saga lundaHundsins
Dæmi um slíka björgun má finna 
hjá norska lundahundinum. Þetta 
spitz-hundakyn á uppruna sinn að 
rekja til norsku strandarinnar og allir 
lundahundar eiga uppruna sinn að rekja 
til fiskimannasamfélagsins Måstad sem 
nú er í eyði og er á Værøy. Þar voru 
léttbyggðir og liprir hundar notaðir til 

ErfðafræðilEg björgun 
lundaHundsins

Vinstra megin er hreinræktuð lundahundstík og við hliðina á henni er íblöndunarhvolpurinn Erik sem er fæddur hjá Töfra 
ræktun á Íslandi og er undan hreinræktuðum lundahundi og íslenskri fjárhundstík. Mynd: Bård Mathias Andersen

Lundahundurinn er öruggur á fæti í urð og 
bröttu, ójöfnu landslagi sem var mikilvægt 
fyrir upprunalegt hlutverk kynsins við 
lundaveiðar. Mynd: Arild Espelien

Lundahundurinn á uppruna sinn að rekja til 
norsku strandarinnar. Mynd: Arild Espelien

ASTRID VIK STRONEN*, INGVILD SVORKMO ESPELIEN§, TORSTEN NYGåRD KRISTENSEN*
*INSTITuT FOR KEMI OG BIOVIDENSKAB, AALBORG uNIVERSITET, DK-9000 AALBORG, DANMARK
§NORSK LuNDEHuND KLuBB, TANGEN, NO-7039 TRONDHEIM, NORGE
ÞýðANDI: ÞORSTEINN THORSTEINSON
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lundaveiða í bröttum og óaðgengilegum 
fjallasvæðum. Þetta kyn er í dag í 
útrýmingarhættu vegna mjög lítils 
erfðabreytileika og mikillar innræktunar. 
Hin mikla innræktun stafar af því að 
a.m.k. tvisvar sinnum á 20. öldinni fór 
stofninn niður í einungis fimm náskylda 
einstaklinga. Fyrri flöskuhálsinn var 
í seinni heimsstyrjöldinni en þá var 
faraldur hundafárs (e. distemper) í 
Noregi og dánartíðni hunda mjög mikil. 
Seinni flöskuhálsins varð vegna þess 
að byggð lagðist af í Måstad og Værøy 
og smám saman var hætt að nota 
hundana á sama hátt og áður. Þegar 
hundarnir voru ekki lengur notaðir 
við sitt hefðbundna hlutverk varð 
lundahundurinn nánast útdauða áður 
en áhugafólk bjargaði kyninu. Nýlegar 
rannsóknir sýna að allir lundahundar 
sem til eru í dag eru líklega afkomendur 
einungis tveggja einstaklinga sem þýðir 
að allir hundarnir eru náskyldir.

Lundahundurinn hefur nokkur líffræðileg 
einkenni sem ræktað hefur verið m.t.t. 
vegna hins einstaka hlutverks fyrr á tíð 
við lundaveiða við norsku ströndina. Hin 
krefjandi vinna krafðist sveigjanlegra 
hunda með hæfileika til að klifra og 
hundarnir gátu farið í lundaholurnar, 
sótt fuglana og fært bráðina til eiganda 
sinna. Því var ræktað með það í huga að 
hundarnir væru öruggir á ferð í bröttu 
og ójöfnu landslagi. Kynið hefur sex tær 
á hverjum fæti (tilvist aukatáa kallast 
polydaktyli) og samanborið við önnur 
kyn þá hefur lundahundurinn mjög 
hreyfanlega liði í herðum og hálsi. Þar að 
auki hefur lundahundurinn getu til þess 
að loka að hluta eyrnagöngum með því 

að breiða sjálft eyrað þar yfir. Þetta ver 
eyrnagögnin þegar hundurinn skríður um 
lundaholur svo jarðvegur og smásteinar 
komast ekki inn í eyrað.

bJörgun ErfðaEfnis 
lundaHundsins
Hin líffræðilegu einkenni lundahundsins 
gera kynið sérstaklega áhugavert dæmi 
varðandi spurningar um erfðafræðilega 
björgun. ólíkt aðstæðum þar sem villt 
dýr geta fengið einangraða stofna til 
björgunar með náttúrulegum innflutningi 
þá mun björgun framkvæmd af fólki 
venjulega leiða til umræðna um það hve 
miklu erfðaefni ætti að leyfa að blandast 
stofninum. Þetta á bæði við um púmuna 
í Flórída og húsdýrategundir eins og 
lundahundinn. Miklar umræður hafa átt 
sér stað um alla stofna sem þurfa nýtt 
erfðaefni, óháð því hvort ólík aðlögun, 
eiginleikar eða einkenni eru þekkt. Hér 
þarf oft að taka erfiðar ákvarðanir – 
ákveða hvort það sé betra að að sætta 
sig við breytingar á stofninum eða 
glata honum – og flestir vilja síður glata 
húsdýrakynjum eða villtum dýrastofnum.

Ný gen gætu valdið erfiðleikum við að 
viðhalda hinum einstöku líffræðilegu 
einkennum og eiginleikum sem í 
dag skilgreina lundahundinn. Þessir 
eiginleikar hafa hagkvæmt mikilvægi 
fyrir hitt upprunalegt starf kynsins 
– ólíkt vissum einkennum í sumum 
nútíma hundakynjum eins og klesst 
trýni. Á sama tíma hefur hinn sérstaki 
lundahundur strangt til tekið ekki lengur 
þörf fyrir það að veiða þar sem veiðum 
á lunda er hætt – lundar eru jafnvel í 
útrýmingarhættu á mörgum stöðum 
með fram norsku ströndinni. Það er því 

ólíklegt að kynið muni í sjáanlegri framtíð 
snúa aftur til fyrra sérhæfða hlutverks. 
Lundahundurinn er þannig gott dæmi 
til að meta þá kosti og galla sem fylgja 
óskyldra ræktun (e. outcrossing) svo 
auka megi erfðabreytileika og þar með 
draga úr sjúkdómum og auka möguleika 
áframhaldandi þróunar og mótun 
kynsins með ræktun.

Mikil tíðni sjúkdóma í maga og 
þörmum gerir erfðafræðilega björgun 
lundahundsins sérstaklega mikilvæga. 
Oft er talað um samnefnarann intestinal 
lymfangiektasi (IL) og lundahundurinn 
sýnir einnig merki um minnkað 
ónæmi sem er líkleg afleiðing af 
litlum erfðabreytileika. Allir núlifandi 
lundahundar eru í umtalsverðri 
hættu á að fá þennan sjúkdóm vegna 
lítils erfðabreytileika. Þess vegna er 
ómögulegt að velja lundahunda til 
ræktunar sem ekki eru móttækilegir fyrir 
sjúkdómnum (eða eiga litlar líkur á því) 
og er þetta mikilvæg ástæða íblöndunar-
verkefnisins. Það er mikilvægt að draga 
úr tíðni IL; til viðbótar við þá fjárhagslegu 
og tilfinningalegu áskorun sem eigandi 
hundsins stendur frammi fyrir þá veldur 
sjúkdómurinn sársauka, minnkaðri 
velferð og í verstu tilvikum styttra lífi 
fyrir hundinn.

Vegna stöðu lundahundsins ákvað 
Norsk Lundehund Klubb að hefja 

Litla fiskimannasamfélagið í Måstad 
er síðasti þekkti staðurinn þar sem 

lundahundar unnu við sitt hefðbundna 
hlutverk. Hér sést Mondrad Mikalsen 

með hundinum sínum, Tutta, en 
Mondrad spilaði stórt hlutverk við 
björgun lundahundsins á sjöunda 

áratug 20. aldarinnar.

Þessir hundar voru í hópi 
þeirra sem áttu þátt í 

björgun lundahundsins 
á sjöunda og áttunda 
áratug síðustu aldar. 
Mynd: Christen Lang
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íblöndunar-verkefnið með hundum 
af öðrum hundakynjum svo auka 
megi erfðabreytileika og draga úr 
innræktun. Í því skyni voru skoðuð 
önnur Norræn spitz-hundakyn sem 
standa nærri lundahundinum í útliti 
og lunderni. unnið er að íblöndun í 
lundahundastofninn frá þremur öðrum 
Norrænum spitz-hundakynjum, norska 
búhundinum, íslenska fjárhundinum og 
norrbottenspets sem á uppruna sinn 
að rekja frá norðurhluta Fennoskandia 
og rússneska Karelia og dregur nafn sitt 
af Norbotten-svæðinu í Svíþjóð. Þessi 
hundakyn líkjast lundahundinum nokkuð 
og hafa líklega deilt sömu erfðafræðilegu 
sögu. Þar af leiðir gæti verið auðveldara 
að velja einstaklinga til íblöndunar-
verkefnisins sem líkjast hreinræktuðum 
lundahundi bæði m.t.t. lundernis og 
byggingar. Íblöndun er gerð þannig að 
tíkur af hinum hundakynjunum eru 
paraðar við lundahunda-rakka (þar sem 
hinar tegundirnar eru nokkuð stærri 
en lundahundur og því rétt að nota 
frekar til verkefnisins tíkur af hinum 
kynjunum). Hvolpar af fyrstu íblöndunar-
kynslóð verða paraðir við lundahunda 
og síðan er áætlað að para næstu 

kynslóðir aftur við lundahunda. Á sama 
tíma verður útlit metið og þegar réttri 
tegundargerð verður náð verður hægt að 
taka íblöndunarhundana inn í almenna 
ræktun lundahundsins.

Af hverju þrjú hundakyn? Margar 
ástæður voru fyrir því að Norsk 
Lundehund Klubb valdi þrjú hundakyn. 
Öll þessi kyn eiga mikið sameiginlegt 
með lundahundinum en eru líka 
frábrugðin lundahundinum í skapi og 
byggingu. Það gefur aukin tækifæri til 
vals, hvaða blendings-hvolpar verða 
valdir til áframhaldandi ræktunar, 
þegar unnið er með þrjú mismunandi 
hundakyn (sjá Töflu 1). Í dag er ekki 
vitað hvaða gen hafa áhrif á IL og það 
eru ekki til áreiðanleg klínísk próf sem 
geta sýnt fram á það hvaða einstaklingar 
eru móttækilegastir fyrir sjúkdómnum. 
Ef genin væru þekkt eða við hefðum 
góð klínísk próf væri hægt að rannsaka 
tíðni hinna sjúkdómsvaldandi gena, 
eyða IL og velja ræktunardýr út frá 
því. En áður en sú þekking liggur fyrir 
erum við háð vali ræktunardýra og vali 
ræktunardýra út frá heilbrigði þeirra/ 
stöðu IL á þeim tímapunkti sem þau eru 
notuð til ræktunar. Þar sem það sýnir 

sig að ræktun til baka við hreinræktaða 
lundahunda í næstu kynslóðum þýðir 
aukna tíðni IL meðal afkomenda 
blendingshundanna er sá möguleiki 
líka til staðar að rækta afkomendur 
blendingshundana einnig saman og velja 
þar sérstaklega svo forðast megi IL.

fyrstu gotin 
– HvErnig gEkk?
Eitt mikilvægasta einkenni 
lundahundsins, polydaktyli, hefur 
vakið athygli í hundum og öðrum 
tegundum vegna mögulegra skaðlegra 
afleiðinga á þroska og heilbrigði. Þar 
sem erfitt getur verið að einangra alla 
mögulega áhrifavalda, þar á meðal 
innræktun og líkamleg einkenni, geta 
blendingshundarnir aðstoðað við að 
varpa ljósi á þessar spurningar. Því var 
mikil spenna fyrir því að sjá fjölda spora 
á fyrstu blendingshvolpunum. Enginn 
af hvolpunum í fyrstu blendingskynslóð 
hafði venjulegan fjölda af tám, allir 
höfðu einn eða tvo auka spora. Þetta 
bendir til þess að eiginleikinn ákvarðast 
af mörgum genum og að áfram 
verði hægt að viðhalda polydactaly í 
lundahundinum.

Annað íblöndunargotið sem er komið í heiminn, 2 hvolpar undan íslensku fjárhundstíkinni Loppu og 
lundahundsrakkanum prófasti. Gotið fæddist hjá Töfra-ræktun og hvolparnir voru svo sendir til Noregs. Samvinna milli 

Hundaræktarfélags Íslands og Norsk kennel klub gerði þetta got mögulegt. Mynd: Sólrún Lilja Ragnarsdóttir
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Erfitt er að meta líkur á IL þar sem ekki 
er hægt að sjá á blendingshvolpunum 
hvort þeir eru móttækilegir gagnvart 
sjúkdóminum, eins og hægt er þegar 
tær eru taldar eða sveigjanleiki í hálsi 
og herðum metinn. Það er augljóslega 
ekki hægt að vita fyrir víst hvort hundar 
eru lausir við IL fyrr en þeir eru gamlir 
og hafa verið heilbrigðir allt sitt líf. 
æskilegt er að ræktað verði frá þeim á 
fullorðinsárum séu þeir álitnir heilbrigðir. 
Ef tekst að bera kennsl á genið (genin) 
sem tengjast IL með því að bera saman 
hunda sem eru án sjúkdómsins þá 
mun það líka hjálpa við að bera kennsl 
á heilbrigða hunda sem henta til 
áframhaldandi ræktunar.

Lítill munur er á svipgerð fyrstu 
blendings-hvolpanna. Þessi munur 
mun að öllum líkindum aukast í næstu 
kynslóðum þegar fleiri blendings-got 
verða gerð en gæti minnkað þegar valið 
verður til ræktunar m.t.t. ákjósanlegra 
eiginleika. Með auknum erfðabreytileika 
í lundahundinum skapast líka góð 
tækifæri til að rækta aftur í upprunalega 
og/eða æskilega eiginleika kynsins (eins 
og sýnt var hér að ofan) og á sama tíma 
fylgjast með innræktun svo hún verði 
ekki of mikil. Íblöndunar-verkefnið hjá 
lundahundinum er skipulagt sérstaklega 
fyrir þetta hundakyn – þetta á við val á 
öðrum hundakynjum til íblöndunar og 
því hvaða hvolpar verða valdir áfram 
til ræktunar. Þá veitir verkefnið innsýn 
sem gæti gagnast öðrum kynjum og 
stofnum sem eru í sömu stöðu og 
lundahundurinn, bæði húsdýrastofnum 
og villtum tegundum.

Tvær mikilvægustu spurningarnar eru:
1) Hvenær á að hefja „áætlun til 
björgun erfðaefnis” hjá tegund í 

útrýmingarhættu? Á að bíða eins lengi 
og mögulegt er til að forðast íblöndun 
og hætta á að breyta kyninu/stofninum 
eða á að byrja fyrr til að draga úr hættu 
á innræktun og sjúkdómum? Væri hægt 
að búa til þumalputtareglu til að finna 
jafnvægi í þessu erfiða verki?

Hjá lundahundinum kemur „björgunar-
áætlunin” hlutfallslega seint, þar sem 
kynið er nú þegar mikið innræktað 
og með augljós heilbrigðisvandamál. 
Tíðni IL er há hjá lundahundinum og 
frjósemi hlutfallslega lítil. Algengt er að 
einungis einn hvolpur fæðist í goti, sem 
tengist vöntun á erfðabreytileika hjá 
dýrategundum sem venjulega eignast 

fleiri afkvæmi. Samt sem áður er hægt 
að skrá breytingar í erfðabreytileika og 
heilsu hjá lundahundinum og vonandi 
öðlast möguleika á að bera saman 
þróunina við gögn úr öðrum stofnum þar 
sem hægt var að hefja svona ferli fyrr. 
Í seinna tilvikinu er líklega auðveldara 
að auka erfðabreytileika og lífvænleika 
mikið með því að blanda inn í stofninn 
einungis fáum einstaklingum sem talið 
er að muni einfalda vinnuna við að 
varðveita útlits- og hegðunareinkenni 
kynsins.

2) Mörg hundakyn hafa eftir mikil val 
mannsins við ræktun þróað sérstaka 
eiginleika eða einkenni sem geta valdið 

Tafla 1. Yfirlit yfir framkvæmdar íblöndunarparanir og blendingshvolpar sem hafa fæðst í maí 2016.

Hundakyn Íblöndunarparanir Fædd blendingsgot Fjöldi blendingshvolpa fæddir

norskur búhundur x x 6 
(4 tíkur, 2 rakkar)

Íslenskur fjárhundur x x 2 
(báðir rakkar)

Norrbottenspets x

Kunna er ein af hvolpunum í fyrsta íblöndunargotinu. 
Móðir hennar er hreinræktaður norskur búhundur og 

faðirinn lundahundur.
Mynd: Ingvild Svorkmo Espelien
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heilbrigðisvandamálum og dregið úr 
lífslíkum dýranna (t.d. lasleiki í hrygg eða 
mjöðmum, vandamál í öndunarvegi og 
húðvandamál). Ef þannig einkenni hafa 
slæm áhrif á heilbrigði og líf hundsins 
ætti að skipuleggja ræktun m.t.t. þess?

Hér virðist ljóst að blendingshvolparnir 
geti haft mikilvægt hlutverk til þess 
að skilja hvort sérstök gen hafi 
áhrif á sjúkdóma í meltingarvegi og 
hvort polydaktyli geti mögulega haft 
neikvæð áhrif á heilbrigði eða hvort 
hægt sé að skýra það með öðrum 
ástæðum. Þekking á þessum genum 
mun hjálpa ræktun bæði hjá hundum 
sem verða fyrir áhrifum af þessum 
sjúkdómum sem og hundum almennt. 
Þetta gæti sömuleiðis verið mikilvæg 
vitneskja bæði fyrir búfjárkyn og villtar 
tegundir. Það er mögulegt að reynsla 
af íblöndunarverkefninu leiði í ljós 
að fleiri kyn verði að gera breytingar 
á ræktunarmarkmiðum sínum. Ella 
er möguleiki á að rækta til baka til 
þeirra vandamála sem voru til staðar 
fyrir íblöndunarverkefnið, einfaldlega 
vegna þess að til ræktunar séu valdir 
einstaklingar sem ekki hafa heilbrigða 
líkamsbyggingu. Hjá lundahundinum 
gæti gerst að áherslan á kröftuga auka 
spora verði minnkuð í ræktunarmarkmiði 
kynsins – sérstaklega ef í ljós kæmi bein 
tenging á milli IL og polydaktyli.

niðurstöður
Þrátt fyrir að íblöndunar-verkefnið til 
varðveislu lundahundsins sé tiltölulega 

nýhafið má draga mikilvægar ályktanir 
af verkefninu og fyrri vinnu til björgunar 
erfðaefnis annarra tegunda.

1) Íblöndunar-ræktun gefur möguleika 
á að auka erfðabreytileika og varðveita 
stofna sem annars eru í mikilli hættu 
á að deyja út – þessi vinna er því mjög 
mikilvæg þrátt fyrir að hún muni að 
nokkru leyti breyta erfðafræði stofns og 
fagurfræðilegu útliti.

2) Ef byrjað væri fyrr með íblöndun, áður 
en erfðabreytileiki er orðinn hættulega 
lítill og áður en líkur á sjúkdómum eru 
miklar er líklega mögulegt að snúa 
aðstæðunum við hraðar og með minni 
stuðningi annara kynja/stofna. Þá er 
mikilvægt að hafa í huga að tegund sem 
er í svo mikilli hættu að hún þarfnast 
erfðafræðilegrar björgunar hefur 
sennilega minni breytileika í svipgerð en 
hún gerði áður. Þetta ætti að hafa í huga 
þegar blendingshvolpar sem valdir eru til 
áframhaldi ræktunar eru skoðaðir.

3) Líklega verður mögulegt 
að viðhalda hinum sérstöku 
einkennum lundahundsins þrátt fyrir 
blendingsvinnuna. Ákveðin einkenni 
þurfa e.t.v. meiri tíma en með þolinmæði 
og góðu skipulagi á að vera hægt að 
varðveita lundahundinn eins og við 
þekkjum hann í dag og á sama tíma 
tryggja heilbrigðan stofn.

4) Skoða mætti ræktun hreinræktaðra 
hunda frá víðara sjónarhorni m.t.t. 
þróunarfræði og meiri áherslu mætti 
setja á víxlverkun heilbrigðis, erfða og 

velferðar. Þetta á bæði við einstaka 
hunda sem og hundakyn yfir lengra 
tímabil. Erfðafræði nútímans mun hjálpa 
gríðarlega við mat á sjúkdómsvaldandi 
genum sem hafa áhrif á lífsgæði og 
mögulega minnkaða lífsmöguleika hunda 
og þar með umtalsverðan kostnað í för 
með sér fyrir eigandann. Sömuleiðis er 
hægt að nota þessi tæki til að læra meira 
um það hvernig sérhæfð gen hafa áhrif 
á dýrin, hvernig þau geta haft áhrif á, og 
verða fyrir áhrifum af öðrum genum og 
hafa áhrif á frekari þróun.

Frekari upplýsingar um íblöndunar-
verkefnið og uppfærslur um gotin má 
finna á heimasíðu Norsk Lundehund 
Klubb www.lundehund.no.
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JóRuNN SÖRENSEN TóK SAMAN:
LJóSMYNDIR: ÞóRHILDuR BJARTMARz
SAMANTEKTIN BIRTIST FYRST Í HuNDALÍFSPóSTINuM 
OG MÁ LESA HANA ÞAR Í FuLLRI LENGD.

aðdragandi og undirbúningur
Það var afdrifaríkt þegar íslenskur fjárhundur bættist 
við fjölskyldu Þórhildar Bjartmarz fyrir fimm árum. 
Hún tók strax eftir því hve þessi nokkurra vikna gamli 
hnoðri var árvökull og varð forvitin um notkun kynsins 
og eiginleika fyrr á tímum. Þetta var upphafið að 
því að Þórhildur lagðist í heimildaöflun um íslenska 
fjárhundinn og almennt um hunda á Íslandi frá 
upphafi byggðar. Hún sá fljótt hversu merkileg saga 
hunda á Íslandi er. Saga sem er fæstum kunn.
Í heimildarvinnu sinni komst Þórhildur einnig að því hve litlu 
munaði að íslenski fjárhundurinn yrði aldauða og hve mikið og 
einstakt ævintýri það var þegar Englendingurinn Mark watson 
sá hundinn, heillaðist af honum og ákvað að bjarga kyninu frá 
útrýmingu.

Þórhildur sá hve nauðsynlegt það er að halda þessari sögu 
vakandi og að góð leið til þess væri að helga einn dag á ári 
okkar þjóðarhundi – íslenska fjárhundinum, eiginleikum hans 
og sögu og hvernig tókst að bjarga kyninu. Fæðingardagur 
Mark watson væri tilvalinn því án nokkurs vafa á hann 
stærstan þátt í að við eigum okkar þjóðarhund.

Til þess að undirbúa þetta verkefni, Dag íslenska fjárhundsins, 
auglýsti Þórhildur á síðu DÍF (Deild íslenska fjárhundsins) á 
Facebook eftir þátttakendum í undirbúningshóp og boðaði til 
fundar.

Fyrsti fundur hópsins var haldinn 2. febrúar 2016 í 
hundaskólanum Hundalífi og þar hittust níu konur: Anna Kristín 
Gunnarsdóttir, Brynhildur Bjarnadóttir, Guðrún R. Guðjohnsen, 
Helga Finnsdóttir, Jórunn Sörensen, Linda Laufey Bragadóttir, 
Magnea Harðardóttir, Sólrún Lilja Ragnarsdóttir og Þórhildur 
Bjartmarz. Ágúst Ágústsson og Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir 
tóku þátt í fundinum í gegnum Skype.

Eftir að hafa sett fundinn sagði Þórhildur: „Markmiðið 
með Degi íslenska fjárhundsins er að vekja athygli á 
þjóðarhundinum, merkri sögu hans og hvernig tókst að bjarga 
kyninu frá útrýmingu.“

Þórhildur kom vel undirbúin til leiks og kynnti hugmyndir sínar 
hvernig hægt er að halda upp á slíkan dag. Hún lagði fyrst og 
fremst áherslu á að á þessum degi yrði íslenski fjárhundurinn 
sem mest sýnilegur og að eigendur ættu skemmtilegan dag 
með hundinum sínum. Ekki þyrfti að hafa stóran viðburð á 
hverju ári en gaman væri að hafa einhvern stærri viðburð t.d. 
ráðstefnu á fimm ára fresti.

Síðan sagði Þórhildur: „Í ár ætlum við að blása til hátíðar á 
Degi íslenska fjárhundsins og halda hann í fyrsta sinn með 
eftirminnilegum hætti.“ Síðan kynnti hún hugmyndir sínar:

 » Gefa út auglýsingaefni merkt: 
„Dagur íslenska fjárhundsins“

 » Kveikja áhuga hjá hinum almenna eiganda íslenska 
fjárhundsins til að taka þátt

 » undirbúa hátíðardagskrá

 » Vekja athygli allrar þjóðarinnar á Degi íslenska fjárhundsins

Er skemmst frá því að segja að allar þessar hugmyndir urðu að 
veruleika og Dagur íslenska fjárhundsins var haldinn í fyrsta 
sinn 18. júlí 2016 með glæsibrag.

dagur íslenska fjÁrhundsins  
18. júlí 2016
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kynning
Veggspjald Gerð voru tvö veggspjöld með myndum af 
íslenskum fjárhundum. Það voru hundaeigendur sjálfir sem 
borguðu þau með því að greiða fyrir mynd af hundinum sínum. 
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir hannaði veggspjöldin og bjó til 
prentunar. Veggspjöldunum var dreift víða um land.

Póstkort. Gerð voru póstkort með mynd eftir Ágúst Ágústsson. 
Fyrirtækið Dýrheimar styrkti gerð þeirra. Aftan á kortunum var 
kynning á sögu íslenska fjárhundsins, útliti hans og eiginleikum. 
Gerð voru kort með bæði íslenskum og enskum texta.

Ræktendur. Nokkrum sinnum var sendur tölvupóstur til allra 
ræktenda íslenska fjárhundsins – sagt frá deginum og þeir 
hvattir til þess að skipuleggja dagskrá með sínu fólki.

Facebook. Opnuð var síða á Facebook: „Dagur íslenska 
fjárhundsins“ og eigendur íslenskra fjárhunda og aðrir sem 
áhuga hafa á tegundinni, hvattir til þess að deila hugmyndum 
sínum um hvað þeir ætluðu að gera í tilefni dagsins.

Fjölmiðlar Fréttatilkynning um tilefni dagsins og dagskrá var 
send fjölmiðlum um allt land – smáum og stórum af öllum 
gerðum.

dagskrá í þJóðminJasafni íslands
Fjölmenni var á málþingi til heiðurs Mark watson í 
Þjóðminjasafninu. 
Á málþinginu voru flutt þrjú afar fróðleg erindi:

 » Íslensku fjárhundarnir og Mark watson. Þórhildur 
Bjartmarz fyrrum formaður HRFÍ og í forystu fyrir hópnum 
sem vann að undirbúningi dagsins.

 » Bjargvætturinn Mark watson. Samantekt Sigríðar 
Sigurðardóttur safnstjóra í Glaumbæ í Skagafirði. Anna 
Dóra Antonsdóttir sagnfræðingur flutti.

 » Landnámshundar og kjölturakkar. „Vitnisburður 
dýrabeinafornleifafræði um hundahald á Íslandi“. Albína 
Hulda Pálsdóttir dýrabeinafornleifafræðingur MA.

Fundarstjóri var Guðni Ágústsson fyrrverandi ráðherra.

Í upphafi málþingsins kvað Brynja Tomer stjórnarmaður í 
HRFÍ (Hundaræktarfélag Íslands) sér hljóðs og tilkynnti að á 
stjórnarfundi hefði verið ákveðið að sæma Þórhildi Bjartmarz 
gullmerki félagsins. Í ræðu sinni sagði Brynja meðal annars:

„Ég held að við getum öll verið sammála um að það hafi verið 
mikil gæfa fyrir okkur öll þegar íslenskur fjárhundur bættist við 
fjölskyldu Þórhildar, því þá fyrst fór hún á bólakaf í sagnfræði 
og lagðist í gífurlega viðamikla heimildaöflun um sögu hunda í 
íslensku samfélagi.“

Því næst nældi Pétur Alan Guðmundsson stjórnarmaður í HRFÍ 
gullmerkinu í jakka Þórhildur og Brynja las upp af skjalinu sem 
fylgdi með:

„Þórhildur Bjartmarz fær gullmerki Hundaræktarfélags Íslands 
18. júlí 2016, á Degi íslenska fjárhundsins í viðurkenningarskyni 
og sem þakklætisvott fyrir sjálfboðin og óeigingjörn störf 
í þágu félagsins og fyrir framgöngu í málefnum íslenskra 
hundaeigenda. Ekki síst fyrir ómetanlega heimildaöflun og 
skrásetningu hunda í sögu þjóðar og fyrir að hafa unnið 
markvisst að helsta markmiði HRFÍ; að gæta hagsmuna allra 
hunda og hundaeigenda á Íslandi.“

íslEnskir fJárHundar sýnilEgir
Aðalmarkmiðið með því að halda upp á Dag íslenska 
fjárhundsins er að hann sé sýnilegur og saga hans og tegundin 
kynnt. Það var gert á ýmsa vegu víða um land.

að dEginum loknum
Þórhildur Bjartmarz sem átti hugmyndina að Degi íslenska 
fjárhundsins og stýrði verkefninu á lokaorðin:

Að deginum loknum er mér efst í huga þakklæti til þeirra sem 
komu að skipulagningu dagsins og gerðu hann að veruleika. 
undirbúningshópurinn starfaði vel saman og hver og einn hafði 
ákveðið hlutverk.

Þann 18. júlí drógu margir eigendur íslenska fjárhundsins 
fána að húni enda sannkallaður hátíðisdagur sem byrjaði með 
málþingi í Þjóðminjasafninu. Það var vel við hæfi að Guðni 
Ágústsson f.v. landbúnaðarráðherra setti hátíðina en Guðni 
hefur veitt deild íslenska fjárhundsins stuðning og unnið að 
verndun hundsins. Guðni setti svip sinn á málþingið og á bestu 
þakkir skilið. Sérstakar þakkir færi ég Sigríði Sigurðardóttur, 
safnstjóra í Glaumbæ og Önnu Dóru Antonsdóttur sem flutti 
skemmtilegt erindi Sigríðar um Mark watson og Glaumbæ. 
Einnig þakka ég Albínu Huld Pálsdóttur sem fræddi gesti um 
hundabein í fornleifauppgreftri sem var einnig áhugamál Mark 
watson. Með því að tengja sögu íslenska fjárhundsins við 
sagnfræði og fornleifafræði náum við til breiðari hóps.

Almennur áhugi fólks á Degi íslenska fjárhundsins gladdi mig 
mjög. Margir lýstu mikilli ánægju með hann strax í vor þegar 
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við byrjuðum að fjalla um þennan dag þá ekkert síður meðal 
eigenda annarra hundategunda. Þegar ég fór með veggspjöld 
á dýralæknastofur og í verslanir í maí mætti mér alls staðar 
velvild og áhugi.

Margir eigendur íslenskra fjárhunda búsettir erlendis héldu 
daginn hátíðlegan. Í sumarhefti Icelandic Sheepdog Association 
of America var sagt frá Degi íslenska fjárhundsins og fólk hvatt 
til þátttöku. Á Facebook síðuna: „Dagur íslenska fjárhundsins 
18. júlí“ streymdu inn kveðjur víðs vegar að úr heiminum allan 
daginn og næstu daga.

Þátttaka í viðburðum og umfjöllun fjölmiðla á þessum fyrsta 
18. júli fór fram úr björtustu vonum. Ég er sannfærð um að 
öll þessi jákvæða umfjöllun hefur haft góð áhrif á ímynd fyrir 
hundahald í þéttbýli.

Dagurinn vakti verðskuldaða athygli á Mark watson og hvernig 
honum tókst að bjarga íslenska hundakyninu auk svo margs 
annars sem hann gerði fyrir okkur Íslendinga – sem aldrei má 
gleymast. Saga íslenska fjárhundsins er ekki bara sú að hann 
kom með landnámsmönnum og er okkar eini þjóðarhundur. 
Íslenski fjárhundurinn á merkilega sögu sem svo auðvelt er að 
vekja athygli á – ekki bara meðal hundaeigenda heldur allra 
sem hafa áhuga fyrir sögu þjóðarinnar. Með því að halda 18. 
júlí hátíðlegan ár hvert er auðvelt að halda sögunni á lofti og 
koma henni áleiðis til þeirra sem taka við eftir okkar tíma. Af 
nógu er að taka.

Samantekt mín um Mark watson undanfarna mánuði hefur 
verið einstök reynsla. Ég hef hitt og rætt við dásamlegt fólk 
sem hefur á einhvern hátt komið að málum varðandi Mark 
watson. Öllum ber saman um að hann hafi verið hógvær 
öðlingur og það hafi sannarlega verið kominn tími til að heiðra 
minningu hans með sérstökum og eftirminnilegum hætti. Ég tel 
að okkur félögunum í Hundaræktarfélagi Íslands hafi tekist að 
gera það 18. júlí 2016.

Að lokum birti ég tölvupóst frá einum þeirra sem ég ræddi við:

„Kæra Þórhildur, …þú getur, held ég, ekki trúað því, hve vænt 
mér þykir um hugarþel þitt í þessu máli. Mark vinur okkar á svo 
sannarlega skilið að honum sé þessi sómi sýndur – sjálfan hefði 
hann aldrei dreymt um þína umhyggju um gott mál.“

að lokum Er Hér birt fréttatilkynningin 
sEm sEnd var öllum stærri fJölmiðlum 
landsins
Þann 18. júlí verða 110 ár liðin frá fæðingu Íslandsvinarins 
Mark watson. Til að heiðra minningu hans verður haldið 
málþing í Þjóðminjasafni Íslands og Dagur íslenska fjárhundsins 
verður haldinn í fyrsta sinn.

Saga íslenska fjárhundakynsins er sveipuð ævintýraljóma. Á 
árunum 1937 og 1938 ferðaðist breski aðalsmaðurinn Mark 
watson um Ísland. Á ferðalaginu sá hann íslenska fjárhunda og 
heillaðist af kyninu. Rúmlega áratug síðar þegar Mark watson 
kom aftur til landsins og sá hann að íslensku hundarnir voru 
sjaldséðir.

Íslandsvinurinn Mark watson gaf fé til að endurreisa 
byggðasafnið Glaumbæ í Skagafirði, hann gaf Íslendingum 
myndir Collingwoods og dýraspítala svo dæmi sé tekið af öllu 
því sem hann gerði fyrir land og þjóð. Og það var þessi maður 
sem ákvað að íslenska hundakyninu yrði að bjarga. Á árunum 

1955-1960 lét hann safna saman nokkrum íslenskum hundum í 
þeim tilgangi að flytja þá úr landi. Meðal annarra sem komu við 
sögu var Páll A. Pálsson, f.v. yfirdýralæknir og þeir bændur sem 
létu hundana sína af hendi til hreinræktunar svo kyninu yrði 
forðað frá útrýmingu.

Ekki fóru þó allir hundar af landi brott sem safnað var saman á 
Keldum. Tvær tíkur urðu eftir og eignuðust mörg afkvæmi og 
teljast formæður flestra þeirra hunda sem við þekkjum í dag. 
Síðar tóku nokkrir aðilar sig saman síðar um að varðveita og 
hreinrækta íslenska fjárhundinn. Skipulögð ræktun á kyninu 
hófst um 1965 þegar þau hjónin á ólafsvöllum á Skeiðum, 
Sigríður Pétursdóttur og Kjartan Georgsson fengu íslenska 
hunda til ræktunar að áeggjan Páls A. Pálssonar yfirdýralæknis.

Sigríður var í forystu áhugamanna sem stofnuðu 
Hundaræktarfélag Íslands árið 1969. Mark watson sem hvatti 
til stofnunar félagsins var gerður heiðursstofnfélagi á fundinum 
sem haldinn var á Hótel Sögu. Gunnlaugur Skúlason dýralæknir 
var fyrsti formaður félagsins. Á fyrstu árunum var starfsemi 
félagsins eingöngu tengd málefnum íslenska fjárhundsins.

Deild íslenska fjárhundsins (DÍF) var stofnuð innan HRFÍ árið 
1979. Deildin ber ábyrgð á útliti og heilbrigði hundsins ásamt 
ræktunarmarkmiði tegundarinnar og á að vera í forystu með 
allt það sem tengist íslenska fjárhundakyninu. Guðrún R. 
Guðjohnsen var fyrsti formaður deildarinnar og síðar formaður 
HRFÍ í mörg ár. Guðrún hefur lagt mikið af mörkum við að 
viðhalda stofninum og fékk meðal annars sérstaka undanþágu 
frá lögum árið 1988 til að flytja inn íslenska fjárhunda frá 
Danmörku til ræktunar.

Árið 1996 var Guðrún R. Guðjohnsen aðalhvatamaður að 
stofnun ISIC sem er alþjóðlegt samstarf um verndun íslenska 
hundakynsins.

Íslenski fjárhundurinn telst ekki lengur í útrýmingarhættu. 
En Íslendingar þurfa að vera á varðbergi og standa undir 
því hlutverki að bera ábyrgð á ræktun kynsins og heilbrigði. 
Íslenskir fjárhundar eru lifandi táknmynd þeirra hunda sem 
landnámsmenn fluttu með sér til landsins. Hefði Mark watson 
ekki gripið til aðgerða á svo áhrifaríkan hátt sem hann gerði 
er alls óvíst að við ættum íslenska fjárhundakynið. Hefði þessi 
breski Íslandsvinur ekki heillast af kyninu á sínum tíma ættum 
við líklega einungis myndir af íslenska hundinum og segðum 
sögur af hundinum sem við Íslendingar áttum öldum saman, 
hundinum sem lifði hér með forfeðrum okkar, en við höfðum 
ekki vit á að varðveita á tuttugustu öldinni.

Til að heiðra minningu Mark watson hefur Deild íslenska 
fjárhundsins ákveðið að halda Dag íslenska fjárhundsins á 
fæðingardegi hans 18. júlí. Dagurinn verður framvegis notaður 
til þess að vekja athygli á eina þjóðarhundi okkar Íslendinga 
tilvist hans og sögu. Þann 18. júlí ár hvert munu vinir íslenska 
fjárhundsins fagna deginum ásamt minnast og heiðra alla þá 
sem með ótrúlegum dugnaði og áræðni björguðu íslenska 
fjárhundakyninu frá því að verða aldauða.

Þórhildur Bjartmarz f.v. formaður HRFÍ

Kópavogur 8. ágúst 2016 fyrir Hundalífspóstinn, 
Jórunn Sörensen
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FRÁ uNGMENNADEILD HRFÍ
MYNDIR: uNGMENNADEILD HRFÍ

Dagur Ungmennadeildar HRFÍ 
var haldinn hátíðlegur í níunda 
sinn sunnudaginn 25. september 
í Gæludýr.is á Korputorgi.

Börnum á aldrinum 3-5 ára 
og 6-8 ára gafst tækifæri til að spreyta 
sig í sýningarhringnum með fjórfætta 
vini sína en allir þátttakendur fengu 
rósettur ásamt þátttökuverðlaunum 
frá Dýrheimum ehf. Einnig var boðið 
upp á hefðbundna keppni í ungum 
sýnendum, yngri og eldri flokki, en 
sýnendum á níunda aldursári var boðið 
að taka þátt í yngri flokki.

Síðast en ekki síst var boðið upp á 
fullorðinsflokka fyrir 18-34 ára og 35 
ára og eldri þar sem þátttakendur 
kepptu sín á milli um hver væri besti 
sýnandinn. Það má því með sanni 
segja að þetta hafi verið skemmtilegur 
viðburður fyrir alla fjölskylduna.

Skráning fór fram úr björtustu 
vonum en hátt í 90 skráningar 
bárust frá þátttakendum á öllum 
aldri! Dómarar voru Hafdís Jóna 
Þórarinsdóttir (barnaflokkar), Karen 
Ösp Guðbjartsdóttir (ungir sýnendur) 
og Erna Sigríður ómarsdóttir 
(fullorðinsflokkar) og færir deildin þeim 
bestu þakkir fyrir.

Deildin þakkar einnig Dýrheimum 
ehf. fyrir frábær verðlaun og 
þátttökuverðlaun, Gæludýr.is fyrir 
gestrisnina, Melabúðinni fyrir glæsilega 
vinninga í fullorðinsflokkum og öllum 
þeim sem lögðu hönd á plóg við 
undirbúning, tóku þátt eða mættu til 
að fylgjast með þessum skemmtilega 
viðburði.

Deildin mun svo sannarlega halda 
áfram að standa fyrir viðburðum sem 
þessum í framtíðinni og mun gera sitt 
allra besta til að halda utan um barna- 
og unglingastarfið og hvetja þau yngstu 
til að vera með í hundasportinu.

dagur ungmEnnadEildar Hrfí
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HÖFuNDAR: GuðNý RuT ISAKSEN, MARÍANNA MAGNÚSDóTTIR OG 
JóHANNA REYKJALÍN, HuNDASTEFNAN

Það sem kemur mörgum á óvart er að gelt virðist hafa tilgang 
og gelt hljómar mismunandi eftir aðstæðum, upplifun og 
tilfinningalegu ástandi hundsins. Gelt gefur þannig til kynna 
innra ástand hundsins (1). Hér er því ekki haldið fram að 
hundurinn sé markvisst að eiga samskipti við þig (tala við þig) 
með mismunandi tegundum gelts enda er erfitt að halda því 
fram verandi manneskja en ekki hundur. Hér er unnið með það 
að hundurinn sé að gefa til kynna innra ástand sem þú sem 
hundaeigandi getur reynt að skilja og vinna með. Ef minnka 
á gelt er því mikilvægt að skoða hvers vegna (og við hvaða 
aðstæður) hundurinn geltir og hversu oft. Þannig getum við 
reynt að skilja hvaðan hundurinn er að koma með geltinu 
hverju sinni og það gefur okkur einnig tækifæri til að bregðast 

við á sem árangursríkastan hátt.

Hundaþjálfarinn Turid Rugaas hefur skrifað áhrifamiklar 
bækur um bæði merkjamál (2) og gelt (3) en gelt líkt og urr og 
væl er hljóðmerki sem er einnig hluti af merkjamáli hunda. 
Rugaas flokkar gelt í sex tegundir eftir því hvað býr að baki 
geltinu hverju sinni og er byggt á hennar eigin athugunum. 
Þessir flokkar eru; spennugelt, viðvörunargelt, hræðslugelt, 
varðgelt, örvæntingargelt og lært gelt. Hér verður farið í þessa 
flokka nánar og aðferðirnar sem mælt er með til að eiga við 
hverja tegund. Rugaas mælir einnig með því að eigandi sem 
upplifir gelt sem vandamál byrji á því að halda dagbók yfir það 
hvenær hundurinn geltir, hversu lengi og í hvaða aðstæðum 
til að greina vandann nánar. Þannig er hægt að greina tegund 
geltsins betur og í framhaldi velja bestu aðferðirnar við að 
hemja geltið.

hundar !
(sem betur fer)

Gelt er erfitt hljóð fyrir viðkvæm eyru mannfólksins og er oft talið einna neikvæðast við hundaeign, 
mögulega fyrir utan eða á pari við hundaeigendur sem ekki hirða upp eftir hundinn sinn. Stundum 
verður gelt að vandamáli en mikilvægt er að muna að gelt er einnig hljóðmerki, tjáning og fullkomlega 
eðlilegur hluti þess að vera hundur. Það er því hvorki skynsamlegt né sanngjarnt að gera það að markmiði 
að fá hundinn til að hætta alfarið að gelta. Það er ekki skynsamlegt vegna þess að þá tekur þú einn 
tjáningarmöguleika hundsins þíns í burtu og það er ekki sanngjarnt þar sem hundar gelta, kettir mjálma og 
hestar hneggja.
Ekki örvænta því það er ýmislegt hægt að gera til að minnka gelt ef þörf er á. Í þessari grein ætlum við að 
skoða gelt og tegundir þess nánar og skoða jafnframt möguleika til að minnka gelt, ef þér finnst enn þá eftir 
lestur þessarar greinar ástæða til.

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

06:00 Er að fara í göngutúr
8 sek.

Er að fara í gönguferð 5 sek.

07:00

08:00 Þegar hundamatnum var 
hellt í skálina, 6 sek

Hundamatnum hellt í 
skálina, 3 sek.

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00 Þegar ég kom heim úr vinnu
15 sek.

Kom heim úr vinnunni, 
20 sek.

16:00 Pósturinn kom
5 sek.

Pósturinn
10 sek.

17:00 Krakkarnir komu heim 
12 sek.

18:00 Krakkarnir komu heim 
10 sek.

19:00 Hundamatur í skálina 5 sek.

20:00 Ókunnugur hundur laus í 
garðinum, 30 sek.

Hundamatur í skálina, 3 sek.

21:00 Kom köttur inn um gluggann 
20 sek.

22:00

23:00

00:00

=1 mínúta og 19 sekúndur =1 mínúta og 13 sekúndur

dæmi um gEltdagbók
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Spennugelt heyrist oft þegar hundurinn á von á því að 
eitthvað skemmtilegt fari að gerast. Til dæmis er algengt að 
það heyrist þegar þú kemur heim úr vinnunni eða þegar þið 
farið í bílinn, mögulega oftast á leið í útiveru. Hundurinn er 
kannski allur á iði og hann dillar rófunni, hann á erfitt með að 
hemja sig. Hann er glaður og spenntur. Geltið er í háum tón og 
kemur yfirleitt fram nokkrum sinnum í röð með stuttri þögn á 
milli, stundum heyrist lítið væl á milli gelta. Spennugelt gengur 
yfirleitt fljótt yfir og veitir hundinum ákveðna útrás fyrir alla 
þessa gleði og spennu sem myndast af eftirvæntingu eftir 
góðum hlutum.

Ekki er mælt með því að eiga við gelt af þessu tagi með því að 
taka undir með hundinum, t.d. með því að hrópa „þegiðu”. 
Reyndar er aldrei mælt með þeirri aðferð við að eiga við gelt 
í þeim fræðum sem stuðst er við hér nema þú viljir endilega 
taka undir með hundinum og gelta líka. Betra að þú komir heim 
róleg/ur og haldir ró þinni. Oft dugar að hafa leikfang sem 
hundurinn er hrifinn af til taks því margir 
hundar vilja halda á einhverju í kjaftinum 
við aðstæður sem þessar.

Labradorhundurinn Goði geltir alltaf 
nokkrum sinnum af spennu og hamingju 
þegar einhver kemur heim eftir langa 
bið enda vinna eigendur hans fullan 
vinnudag. Eftir tvö til þrjú gelt tekur hann 
alltaf skó í kjaftinn, hvaða skó sem er, en 
helst vill hann Crocsskó húsmóðurinnar. 
Hann heldur á skónum í þann skamma 
tíma sem tekur hann að róa sig niður og 
geltir ekki á meðan því það er erfitt að 
gelta með eitthvað í kjaftinum.

Ef spennugelt er vandamál hjá þér 
prófaðu að vera róleg(ur) og bjóddu 
hundinum uppáhaldsleikfangið. Ef 
hundurinn tekur eitthvað upp sjálfur þá 
er í lagi að leyfa honum að hafa það í 
kjaftinum smá stund.

viðvörunargelt er nákvæmlega það, viðvörun. Hundurinn 
upplifir mögulega ógn og gefur frá sér eitt sterkt gelt til að 
gefa það til kynna. Þetta getur gerst ef óviðbúið hljóð heyrist 
eða eitthvað óvænt birtist. Þetta getur verið dýr í garðinum, 
óvæntur gestur, hreyfing í myrkri eða eitthvað þessháttar. 
Hundar eru eins mismunandi og þeir eru margir hvað þetta 
varðar. Rugaas tekur dæmi í bók sinni (3) af tík með hvolpa sem 
geltir viðvörunargelti þegar einhver kemur upp heimreiðina og 
allir hvolparnir sem einn hlaupa í skjól á meðan tíkin stendur 
vörð og tekur á móti hættunni. Þetta gelt heyrist kannski 
sjaldan en fer ekki fram hjá neinum.

Ef við tökum ekki eftir því þegar hundurinn okkar varar við 
mögulegri hættu gæti hann lagt sig fram um að gelta oftar og 
meira til að vera viss um að viðvörun hans sé tekin til greina 
en það viljum við helst ekki. Þess í stað getum við hagað okkur 
eins og tíkin sem tók ábyrgð á hvolpunum sínum með því að 
takast á við hættuna. Þegar viðvörunargelt heyrist þá förum 
við rólega af stað án þess að líta á eða tala við hundinn og 
stöndum á milli hans og hættunnar (t.d. skrýtna hljóðsins 
bak við hurðina). Stattu með bakið að hundinum, andspænis 

hættunni og settu hendurnar örlítið út frá líkamanum, þó 
ekki að teygja hendur í átt að honum. Stattu grafkyrr þar til 
hundurinn hættir að gelta eða fer að sinna öðrum verkefnum. 
Þú þarft mögulega að gera þetta nokkrum sinnum þar til 
hundurinn fer að skilja það að þú ætlir að takast á við þetta því 
endurtekningin hamrar inn skilaboðunum. Eftir nokkur skipti 
ætti hundurinn jafnframt að fara að tengja handamerkið við 
það að þú ætlir að sjá um þetta og þá getur þú farið að nota 
það eingöngu án þess að standa á milli hundsins og mögulegu 
hættunnar.

Sumir kunna vel að meta viðvörunargelt hundanna sinna enda 
geta þeir látið vita af mannaferðum í garðinum að næturlagi 
eða öðru óvenjulegu. Þetta getur hins vegar orðið vandamál 
ef hundurinn lætur þig samviskusamlega vita í hvert skipti sem 
nágranninn skreppur á baðherbergið. Þá er um að gera að 
reyna aðferðir til að láta hundinn vita að þú sért meðvitaður 
um aðsteðjandi ógn og ætlir að takast á við hættuna. Þú tekur 

því ábyrgðina en ekki hundurinn.

Hræðslugelt heyrist þegar hundurinn 
er hræddur og getur hræðslan verið 
allt frá því að vera smá óöryggi yfir í 
það að vera skelfingu lostinn. Það er í 
hátíðni og geltin koma í röð með stuttri 
pásu á milli og stundum endar langur 
kafli af hræðslugelti í spangóli. Hræðsla 
getur komið fram við hvað sem er, 
en ef hundurinn finnur ekki leið út úr 
aðstæðunum getur það valdið miklu 
stressi, sérstaklega ef hundurinn þarf 
að upplifa þær aftur og aftur. Reynsla 
og fyrri upplifanir hundsins hafa mikið 
að segja um hvað og hversu hræddur 
hann er eða verður við ákveðna hluti og 
því er hér lögð mikil áhersla á jákvæða 
umhverfisþjálfun til þess að reyna 
að kynna hunda fyrir sem flestu sem 
venjulegu en ekki ógn.

Hvolpurinn Óliver sá hlaupahjól á förnum 
vegi og hóf upp hræðslugelt, eigandi hans ákvað að sýna 
engin viðbrögð og halda afar rólega áfram veginn en passaði 
að hafa enga spennu á taumnum hjá Óliver. Þegar Óliver sá 
hlaupahjólið næst ákvað hann að gera eins og eigandi sinn og 
gekk fram hjá því en ákvað að betra væri að horfa ekki á það. 
Næst þefaði hann aðeins af hlaupahjólinu og þar næst tók 
hann ekki eftir því. Þannig reynum við að byrgja brunninn áður 
en hundurinn dettur í hann ef svo má að orði komast.

Ef hundurinn er hræddur við eitthvað og geltir þar af leiðandi 
er ekki líklegt til árangurs að skamma hann fyrir það. Hræðsla 
er fullkomlega eðlileg og getur verið lífsbjörg þar sem lífverur 
eru líklegar til að reyna að koma sér út úr aðstæðum sem gætu 
verið þeim hættulegar. Ef hundurinn þinn geltir vegna hræðslu 
er það vegna þess að hann vill ekki standa frammi fyrir ógninni 
sem að honum steðjar. Viðurkenndar aðferðir líkt og afnæming 
(4) eru mjög árangursríkar og virka sömu aðferðir fyrir hunda 
og fólk. Það þarf í grunninn að breyta tilfinningatengslum 
hundsins við ógnina en það er bundið við hvern hund og það 
hversu hræddur hann er hvernig best er að gera það.

Mynd: Sóley Ragna
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Íslenski fjárhundurinn Toddi gelti talsvert á hávaxna karlmenn 
en hávaxinn karlmaður birtist eitt sinn á tröppum heimilisins 
seint um kvöld og Todda brá illilega við það. Til að bæta gráu 
ofan á svart byrjaði maðurinn að láta öllum illum látum þegar 
hann varð hundsins var og Toddi hefur eftir það tengt hávaxna 
karlmenn við hættu. Eigandi Todda skammar hann líka fyrir 
að vera „leiðinlegan” við hávaxna karlmenn sem þau hitta á 
gönguferðum sínum um hverfið, enda kann eigandinn því vel 
að hitta þannig karlmenn. Geltið hefur þó ekki lagast hjá Todda 
við það að vera skammaður heldur versnað og nú geltir Toddi 
á alla karlmenn, stóra sem litla. Eigandi Todda 
fékk síðan þau ráð að reyna að sýna Todda 
það að karlmenn séu ekki alvondir og 
fékk eigandinn vin sinn, karlmann í 
meðalhæð, sem er líklega heldur 
minna ógnandi en þeir stóru til 
æfinga. Æfingarnar byrjuðu 
á því að hafa næga fjarlægð 
á milli karlmannsins og 
Todda, þótt hann vissi af 
ógninni, var hann þó ekki 
farinn að gelta úr hræðslu 
eða sýna mjög sterk merki 
um hana. Þegar þau urðu 
mannsins vör gaf eigandi Todda 
honum ákveðna tegund af nammi 
sem Todda fannst mjög gott en ekki 
var lengra haldið í fyrsta skiptið. Næsta 
dag fóru þau heldur nær manninum en þó aldrei 
meira en svo að Toddi var tilbúinn að fá sér kjúklingabringu og 
fór ekki að gelta. Smám saman færðust þau nær karlmanninum 
og þar kom að eigandinn gat látið hann henda nammi til Todda 
úr nokkurri fjarlægð án þess að hann færi að gelta eða sýna 
önnur mjög áberandi merki um hræðslu en eigandinn nýtti sér 
merkjamálið (2) til að meta það hversu hræddur Toddi væri.

æfingar af þessu tagi geta tekið langan tíma og mikilvægast af 
öllu er að fara alltaf á hraða hundsins. Til þess að meta hvað 
virkar best fyrir hund sem geltir vegna hræðslu þarf að meta 
hvert tilfelli fyrir sig en við mælum með því að hafa samband 
við hundaþjálfara sem nálgast vandamálið á forsendum 
hundsins og forðast það að setja hundinn í aðstæður sem 
hann ræður alls ekki við. Það getur gert hundinn hræddari og 
afleiðingarnar verri. Hvað sem þú gerir, ekki skamma hundinn 
eða neyða hann til að nálgast hættuna, það eru engar líkur á 
því að hann hætti að vera hræddur ef þú verður reið(ur) eða ef 
þú neyðir hann í aðstæður sem hann álítur hættulegar. Annað 
sem þú getur alltaf gert er að standa á milli hættunnar og 
hundsins og reyna að fullvissa hundinn þinn án orða um það að 
þú munir takast á við hættuna sem honum finnst steðja að.

varðgelt getur heyrst þegar hundinum finnst hann þurfa að 
verja eitthvað sem hann telur að sé í hættu um að verði tekið 
af honum. Það getur líka heyrst þegar hundurinn ákveður að 
hann þurfi að verja sig og er það yfirleitt einungis ef hann er 
tilneyddur. Hundurinn upplifir ógn og lætur vita með varðgelti. 
Geltið er styttra og dýpra en hræðslugeltið. Hundurinn getur 
einnig urrað ásamt því að gelta og því er þessi tegund gelts 
oft túlkuð sem árásargirni. Það ber að athuga að varðgelt er 
í rótina hræðsla en ekki árásargirni og ber að höndla það á 

svipaðan hátt og hræðslugelt en þó allt eftir aðstæðum og 
hversu hræddur hundurinn er. Hafið í huga að hundur sem 
ætlar að verja sig eða sitt með árás í stað flótta, er öruggur 
með sig og er ekki líklegur til að eyða orku í að gelta.

Margir hundaeigendur telja að það þurfi að kenna hundum 
að matur eða dót sem tilheyrir hundunum sé eitthvað sem 
fólk má taka frá þeim að vild. Því falla margir í þá gildru að 
reyna að kenna hundinum sínum þessa lexíu með því að taka 
af þeim matarskálina, bein eða leikföng í tíma og ótíma og 
refsa eða skamma fyrir það ef hundurinn lætur vita að þeim 

líkar ekki þessi leikur, t.d. með urri eða gelti. 
Hundurinn lærir þannig af eiganda sínum 

að hann þarf að verja lífsbjörgina 
sína, oft matinn með kjafti og 

klóm, því ef hann lætur vita 
að hann kunni ekki við að 

láta taka frá sér mikilvæga 
hluti og lífsnauðsynlega 
í tilfelli matar er hann 
skammaður. Í framhaldi 
passar hundurinn enn 
betur upp á matinn sinn 

og dótið. Þetta er óþurftar 
lexía, leyfið hundinum að 

borða matinn sinn í friði og ef 
það þarf að kenna þeim að það 

megi taka matinn þeirra eða beinið 
þá er árangursríkara að gefa þeim eitthvað 

betra í staðinn.

Ef varðgelt er orðið vandamál hjá þínum hundi og rétt eins 
og þegar tekist er á við hræðslugelt sem orðið er að vana þá 
mælum við með því að leita ráða hjá hundaþjálfara sem styðst 
við jákvæðar aðferðir svo hægt sé að útbúa einstaklingsmiðaða 
þjálfun miðað við aðstæður og alvarleika.

Örvæntingargelt er gelt sem heyrist þegar hundurinn er í 
ómögulegum aðstæðunum og þörfum hans er ekki mætt. Það 
hljómar í hátíðni eða sama tón aftur og aftur og aftur.

Kannski er hægt skilja örvæntingargelt með því að setja sig 
í spor Pug hundsins Magnúsar sem þó er betur staddur en 
margir þeir sem gelta á þennan hátt.

Magnús er orðinn gamall og þarf því oft að fara út að pissa. 
Hann er vanur því að eigendur hans hleypi honum út þegar 
hann þarf en núorðið þarf hann að fara mun oftar út en þeir 
eru meðvitaðir um. Hann hefur alltaf gefið frá sér stutt gelt 
til að láta vita að hann þurfi að fara út og hingað til hefur 
það virkað vel. Núna geltir hann eins og vanalega en fær 
ekki að fara út því hann er líklega nýbúinn. Hann verður því 
örvæntingarfullur því hann vill ekki pissa inni. Eina ráðið er að 
gelta meira og hann geltir alltaf meira og meira því lengur sem 
hann þarf að bíða og hann verður örvæntingarfyllri með hverri 
mínútunni. Í tilfelli Magnúsar þyrftu eigendur hans að aðlaga 
skipulagið að aldri hans og hleypa honum út oftar og alltaf 
þegar hann gefur til kynna að hann þurfi að fara út. Geltið 
kemur til vegna þess að þörfum hans er ekki mætt.

Örvæntingargelt er þannig viðbragð við erfiðum aðstæðum, 
einna helst einmanaleika og þegar þörfum hundsins er ekki 
mætt. Þessi tegund af gelti er algeng í hundaathvörfum. Besta 

Mynd: Þorsteinn Thorsteinson
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leiðin til að eiga við örvæntingargelt er að skoða hvernig hægt 
er að uppfylla þarfir hundsins betur.

Lært gelt er einfaldlega gelt sem er viðbragð við hegðun 
eiganda. Hundurinn hefur lært að gelta í einhverjum 
aðstæðum. Hann hefur fengið athygli (t.d. hrós eða skammir) 
fyrir gelt og hefur lært að með því fær hann viðbrögð, góð 
eða slæm og það styrkir geltið. Ef hundurinn geltir og horfir 
á eiganda sinn til að kanna viðbrögðin er klárlega um lært 
gelt að ræða. Lært gelt getur af þessum sökum hljómað á 
marga vegu þar sem styrkingin getur hafa átt sér stað í því 
tilfinningaástandi sem hundurinn var í á þeim tíma. Lært gelt 
er því oft ein tegund af ofangreindum tegundum af gelti til 
að byrja með en hundurinn væntir þess að fá „verðlaun” í 
formi viðbragða frá eiganda með því að gelta. Ef þú skammar 
hundinn fyrir að gelta þegar hann er að leita að viðbrögðum 
frá þér er hann að fá það sem hann leitaði eftir, athygli og 
viðbrögð í hvaða formi sem þau eru.

Lært gelt er það sem gelt-tegundirnar sem við höfum rætt um 
áður er ekki, það er ekki sama vísbending um tilfinningaástand 
hundsins og hinar tegundirnar. Lært gelt er frekar vísbending 
um ágæti þitt sem eiganda þar sem þér hefur tekist 
fullkomlega að kenna hundinum þínum að gelta.

Standard púðlan Sif geltir á börn á aldrinum 5-8 ára eða þar 
um bil. Eigandi Sifjar á 6 ára tvíburafrænkur og þegar þær 
koma í heimsókn er hann allur á nálum því þegar hún fékk 
sér hund hafði hún einsett sér að börnin í fjölskyldunni yrðu 
langbestu vinir hundsins. Sif gelti eitt sinn á tvíburana þegar 
þær komu í pössun og brást eigandi hennar við hið snarasta 
og skammaði hana því hún kærir sig alls ekki um að eiga 
hund sem hræðir börn. Sif fékk því loksins langþráða athygli 
þegar hún fékk skammir fyrir geltið en tvíburafrænkurnar voru 
gráðugar á athyglina þegar þær komu í heimsókn. Þannig fór 
að púðlan Sif geltir nú alltaf á börn á þessum aldri því við geltið 
fékk hún athygli eigandans um leið og fær enn.

Til þess að eiga við lært gelt þarf eigandinn eða sá sem sá um 
að styrkja geltið með athygli sinni að átta sig á því að hann 
sjálfur bæði kenndi og viðheldur geltinu hjá hundinum. Til að 

snúa þessu við þarf eigandinn að breyta sínum viðbrögðum 
og hætta að styrkja geltið hjá hundinum. Í öðrum orðum þarf 
að hætta alfarið að bregðast við þegar hundurinn geltir, lítur á 
eiganda og býst svo við viðbrögðum. Geltið gæti aukist áður en 
það minnkar aftur, en ef hundurinn fær ekki viðbrögð í kjölfar 
gelts af þessari tegund ætti það að minnka þar sem athyglin er 
engin, hvort sem hundurinn var vanur að fá skammir eða hrós.

Flokkarnir sex sem talað er um hér að ofan eru byggðir á 
flokkun og greiningu Turid Rugaas og mörg þeirra ráða sem 
hún talar um eru tíunduð við hvern flokk af gelti (3) þó það sé 
ekki algilt.

Það sem mikilvægast er að sitji eftir við lok lesturs þessarar 
greinar er að gelt er ekki bara gjamm út í loftið, það gefur 
okkur upplýsingar sem geta nýst okkur til að skilja og byggja 
upp betra samband við hundana okkar. Heyrst hefur að eftir 
að hundaeigendur fóru að halda geltdagbók eins og lýst er 
og sýnt er dæmi um í upphafi greinarinnar sjá þeir oftar en 
ekki að hundarnir þeirra gelta mun minna en þeir héldu áður 
en farið var í að kanna það til hlítar. Það að átta sig á því að 
hundurinn þinn geltir mun minna en þú hélst getur út af fyrir 
sig verið lausn á geltvandamáli þar sem við vitum öll fyrir víst 
að hundar gelta. Gelt felur einnig í sér upplýsingar um líðan 
ferfætlinganna okkar og ef þú leyfir þér að hlusta gætir þú að 
líkindum auðveldlega tekið undir það að hundar gelta.. sem 
betur fer.
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HÖFuNDuR: GuðBJÖRG GuðMuNDSDóTTIR
ÞýðANDI: ÁSTA MARÍA KARLSDóTTIR

HVAð HEFuR Þú VERIð LENGI Í 
RæKTuN OG HVERNIG BYRJAðI 
ÞETTA ALLT SAMAN?
Sem barn ólst ég upp með mikið af alls 
konar dýrum en við máttum ekki eiga 
hund fyrr en 1968 þegar fyrsti golden 
retrieverinn flutti til okkar.

Fyrstu tvær stofntíkurnar (e.foundation 
bitches) fæddust 1971 í Svíþjóð en voru 
af þekktum enskum ættum, Camrose, 
Anbria og Stubblesdown.

Í dag á ég þrettándu kynslóð í beinan 
kvenlegg til þessara tíka en fyrsta gotið 

mitt fæddist 1973. Síðan þá hef ég átt 
eða ræktað 189 sýningameistara um 
allan heim.

Í gegnum árin hef ég flutt inn þónokkra 
hunda frá Bretlandi og núna síðustu 
ár einnig frá Ástralíu og frá öðrum 
löndum í Evrópu til að styðja við og bæta 
ræktunina.

HVAðA HuNDuR TELuR Þú 
Að HAFI HAFT MEST ÁHRIF Á 
TEGuNDINA?
Fyrsti rakkinn sem hafði áhrif á mína 
ræktun fæddist 1980 og það var Ch 
Gyrima zacharias. Nokkrum árum síðar 

bættust þeir Styal Samarkand og Ch 
Sansue Golden Arrow við, þeir voru líka 
frá Bretlandi. Báðir sönnuði sig bæði 
innan sýningahringsins og í ræktun. Í 
gegnum árin komu svo Ch Styal Sheer 
Scandal og Ch Erinderry Gaelic Minstrel 
meðal annars frá Bretlandi líka.

Með því að nota frosið og kælt sæði hef 
ég svo náð að víkka sjóndeildarhringinn 
og stækka genapollinn minn í ræktun.

HVAðA HuNDuR HEFuR HAFT MEST 
ÁHRIF Á ÞÍNA RæKTuN?
Tíkin Ch Styal Silksilla fæddist 1998 og er 
stigahæsta tík allra tíma í Svíþjóð, hefur 
unnið tegundahópinn þó nokkru sinnum 
og orðið BIS á alþjóðlegum sýningum. 
Þegar hún var 10 ára vann hún BOB á 
heimsýningunni í Stokkhólmi, vann þar 
með 350 aðra hunda í tegundinni. Hún 
er móðir 18 meistara.

ÞéR HEFuR GENGIð MJöG VEL 
MEð ÞÍNA RæKTuN, HVERJIR ERu 
HÁpuNKTARNIR?
Sonur hennar, Ch Dewmist Silk Screen, 
hefur gert það mjög gott á sýningum 
og var meðal annars stigahæsti hundur 
ungverjalands og fór fyrir landsins hönd 
að keppa á Eukanuba world Challange 
í Los Angeles. Hann hefur unnið BIS 
í mörgum Evrópulöndum og fengið 
þónokkra European winner og world 

henriC fryCkstrand
- dewmist golden retriever
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winner titla gegnum árin. Hann endaði 
svo feril sinn á heimssýningunni í Mílanó 
2015 með því að vera BOB, þá 11 ára 
gamall.

Ch Dewmist Silkventure, annar 
Silksilla sonur, hefur verið stigahæsti 
undaneldishundur í Svíþjóð síðasta 
áratuginn og hefur gefið af sér hágæða, 
hraust og hæfileikarík afkvæmi.

Barnabarn Silksillu, Ch Dewmist 
Sympatico er stigahæsti Golden 2015 og 
2016. Hann gladdi mig mjög með því að 
vinna tegundina á Evrópusýningunni í 
Brussel í ágúst 2016.

Í gegnum árin er ég sérstaklega stoltur 
af Ch Dewmist Chrysander, sem var fyrst 
sænsk ræktaði golden retrieverinn til að 
vinna besta hund sýningar á alþjóðlegri 
sýningu árið 1982.

Ég má til með að nefna sérstaklega 
tvo undaneldishunda meðal margra 

sem hafa haft áhrif á mig. Það eru 
Ch Camrose Cabus Christopher og 
Ch Nortonwood Faunus fæddir á 
sjöunda og áttunda áratugnum. Báðir 
hafa gert svo mikið fyrir tegundina. 
Vinsælasti undaneldishundurinn í 
Bretlandi um þessar mundir er Ch 
zampanzar Say It Again Shardanell 
sem skrifaði sig í sögubækurnar með 
því að vera heiðraður sem stigahæsti 
undaneldishundur ársins úr öllum 
tegundum í Bretlandi 2015.

HVAð ER Að ÞÍNu MATI 
MIKILVæGAST Að HAFA Í HuGA 
ÞEGAR KEMuR Að RæKTuN?
Í ræktun er mikilvægt að hafa góðan 
leiðbeinanda sem getur leiðbeint þér og 
stýrt þér í rétta átt. Gerðu heimavinnuna 
þína, það er segja stúderaðu tegundina 
í heimalandinu, farðu í vinnupróf, lestu 
bók, stúderaðu ættbækur, lærðu af 

mistökum þínum. Ræktun snýst um að 
læra af mistökum sínum. Ekki sætta þig 
við meðalmennsku. Þú þarft að hafa 
„græna fingur“ og „hæfileika“ til þess að 
ná árangri í ræktun. Það er að sjálfsögðu 
óþarfi að taka það fram að án góðra 
hvolpakaupenda sem hugsa um hundinn 
á besta mögulega mátann – muntu ekki 
ná árangri. Sem ræktandi er þitt hlutverk 
aðeins 50% af árangrinum, hin 50% eru í 
höndum eigandans.

ÁTT Þú ÞéR EINHVER MARKMIð 
FYRIR RæKTuNINA ÞÍNAV OG ERTu 
BúINN Að SKIpuLEGGJA ÞIG FRAM 
Í TÍMANN?
Sem ræktandi þarftu að skipuleggja 
kynslóðir fram í tímann, vertu með 
ákveðna samsetningu í huga, gættu þín 
á að fá ekki ræktendablindu, leitaðu að 
góðu hlutunum og varaðu þig á þeim 
síðri. Mundu að markmiðið er alltaf að 
betrumbæta og gleymdu aldrei blíða 
eðlinu sem einkennir tegundina okkar. 
Eins er mikilvægt að við gleymum ekki 
tilgangi tegundarinnar okkar – sækieðlið 
og ástríðu þeirra á vatni.

HVERNIG VELuR Þú HVOLp TIL 
Að HALDA ÁFRAM MEð Í ÞINNI 
RæKTuN OG Á HVAðA ALDRI 
VELuR Þú?
Að velja rétta hvolpinn er aldrei 
létt. Persónulega vil ég sjá þá í sínu 
náttúrulega umhverfi, hvernig þeir 
hreyfa sig um svæðið og hvernig þeir 
bera sig. Heildarmyndin er mér afar 
mikilvæg ásamt fallegu höfði, fallegum 
háls, fram- og afturvinklum, fyllingu og 
topplínu. Skapgerðin verður að vera til 
staðar, glaður og opinn hvolpur. Ég vel 
mér aldrei hvolp fyrir átta vikna aldur, 
oftast geri ég það seint.

Á HVERJu FóðRAR Þú HuNDANA 
ÞÍNA OG ERTu Að SETJA EITTHVAð 
AuKALEGA úT Á MATINN ÞEIRRA?
Að fóðra hundana á sem bestu fóðri en 
mjög mikilvægt. Ég endurtek – veldu það 
besta sem völ er á!
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HÖFuNDuR: GuðBJÖRG GuðMuNDSDóTTIR

ÞýðANDI: ÁSTA MARÍA KARLSDóTTIR

HVAð HEFuR Þú VERIð LENGI Í 
RæKTuN OG HVERNIG BYRJAðI 
ÞETTA ALLT SAMAN?
Síðan ég man eftir mér höfum við 
fjölskyldan alltaf átt hunda. 
Við eignuðumst fyrsta írska setterinn 
1986 og það var þá sem ást mín á 
tegundinni byrjaði.

Foreldrar mínir voru ekki ræktendur 
en áttu nokkrar írskar setter tíkur á 
fóðursamningum gegnum tíðina.

Sem ungur drengur var ég aðstoðar-
maður hjá ræktanda sem var með írska 
seta í heimabæ mínum og aðstoðaði 
allar helgar og eftir skóla. Þau fóru með 
mig á sýningar þar sem ég æfði hundana. 
Ég aðstoðaði líka við að taka á móti 
gotum og passaði hundana þegar þau 
þurftu að fara í ferðalög. Þarna hófst mín 
reynsla af ræktun.

Ég keypti fyrstu tíkina mína 1998 frá 
Svíþjóð og var hún stofntíkin í minni 
ræktun.

HVERNIG GENGuR ÞéR Að 
SAMTVINNA HEIMILISLÍF, ATVINNu 
OG HuNDAHALD?
Hundarnir og ræktunin er stór partur 
af mínu lífi og mínum lífsstíl. Hundarnir 
velja ekki að búa hjá okkur heldur veljum 
við að hafa þá í lífi okkar og því er það 
á okkar ábyrgð að hugsa um þá eins 
vel og mögulegt er. Að sameina líf mitt 
með hundum og aðra þætti er ekkert 
vandamál, aðalatriðið er að forgangsraða 
rétt.

Hundarnir eru alltaf aðalatriðið! En það 
er mjög mikilvægt að láta samt ekki allt 
líf þitt og allann þinn tíma snúast um 
hundana. Það er mikilvægt að gera aðra 
hluti líka svo sem fara í leikhús, bíó, út að 
borða o.s.frv. En áður en ég sinni sjálfum 
mér geng ég úr skugga um að hundarnir 
hafi fengið sitt, farið í góðan göngutúr og 
fengið sinn „einkatíma“ með mér.

HVAðA HuNDuR TELuR Þú 
Að HAFI HAFT MEST ÁHRIF Á 
TEGuNDINA?
Ef ég þyrfti að minnast á þrjá hunda í 
tegundinni sem hafa haft mikil áhrif á 
ræktun væru það:

Sh Ch Kerryfair Night Fever sem hefur 
haft mikil áhrif sem undaneldishundur 
í gegnum tíðina og hann má finna í 
sennilega 99% af öllum ættbókum írskra 
seta.

Sh Ch Caspians Intrepid, methafinn í 
tegundinni í Bretlandi og besti hundur 
sýningar á Crufts 1999.

Síðast en ekki síst Ch Harvey of 
the Hunter´s Home, stórkostlegur 
undaneldishundur í Hollandi á tuttugustu 
öldinni. Hann má finna í næstum öllum 
ættbókum hunda í Evrópu og hann gaf 
mjög vel.

HVAðA HuNDuR HEFuR HAFT MEST 
ÁHRIF Á ÞÍNA RæKTuN?
Mikilvægasti hundurinn í minni ræktun 
myndi ég segja að væri Ch Ember Maud 
Adams, stofntíkin fyrir Caemgen´s 
ræktunina mína. Hún er í fimmta ættlið 
hjá hundunum mínum í dag.

ÞéR HEFuR GENGIð MJöG VEL 
MEð ÞÍNA RæKTuN, HVERJIR ERu 
HÁpuNKTARNIR?
Hápunktar í minni ræktun hafa verið 
margir en að sjálfsögðu eru sumir þeirra 
sérstakari en aðrir.

sjoerd joBse
– Caemgen´s irish setters



Sámur 3. tbl. 45. árg. desember 2016  · 37

Að eiga besta hund tegundar á 
heimssýningunni í Póllandi 2006, 
Ch Caemgen´s Alive and Kicking. Hún var 
fyrsta tíkin úr minni ræktun til að verða 
sigursæl á sýningum, með 18 meistara 
titla. Annað stórt afrek hjá henni var 
að vinna meistarastig á LKA sýningunni 
í Bretlandi. Að vinna meistarastig í 
Bretlandi er mikið afrek fyrir mína 
ræktun.

Annar hápunktur var þegar 
Ch Caemgen´s Cross Any River var 
besta tík tegundar á heimssýningunni í 
Austurríki 2012 og þegar dóttir hennar, 
Ch Caemgen´s Edge of Glory, endurtók 
leikinn á heimssýningunni í Finnlandi 
2014.

Ch Caemgen´s Edge of Glory 
varð líka besti hundur tegundar á 
Evrópusýningunni í Noregi 2015 og á 
heimssýningunni í Rússlandi 2016.

Eins mun ég aldrei gleyma því þegar 
Ch Ember Maud Adams varð besti 
hvolpur sýningar í Svíþjóð 1999.

HVAð ER Að ÞÍNu MATI 
MIKILVæGAST Að HAFA Í HuGA 
ÞEGAR KEMuR Að RæKTuN?
Mikilvægast er að eiga leiðbeinanda! 
Vera forvitinn, vera þrjóskur 
(á jákvæðan hátt), horfa, hlusta, fylgjast 
með og spyrja fólk sem þekkir tegundina 
spurninga.

Persónulega finnst mér þetta mjög 
mikilvægt og ég læri mest á því að hlusta 
á ræktendur í öðrum tegundum, hvernig 
þeir hugsa þegar þeir rækta, hvernig 
þeir plana framtíðina, af hverju þeir gera 
ákveðnar samsetningar og reyni svo að 
innleiða það í mína eigin ræktun.

Að byrja að rækta er ekki eitthvað sem 
bara gerist, þú þarft að rækta af ástríðu. 
Það er mikill munur á því að rækta 
hunda og að vera ræktandi...

Að vera ræktandi er líf fullt af hæðum 
og lægðum þannig að, vertu undir það 
búinn og vertu tilbúinn að takast á við 
allskonar aðstæður.

HVERNIG VELuR Þú HVOLp TIL 
Að HALDA ÁFRAM MEð Í ÞINNI 
RæKTuN OG Á HVAðA ALDRI 
VELuR Þú?
Ég vil sjá hvolpana mína hreyfa sig í 
sínu náttúrulega umhverfi, skapgerð og 
heildarmyndina. Venjulega vel ég hvolp 

þegar þeir eru á bilinu sex til átta vikna 
gamlir, þá fæ ég „þessum þarf ég að 
halda“ tilfinninguna.

Á HVERJu FóðRAR Þú HuNDANA 
ÞÍNA OG ERTu Að SETJA EITTHVAð 
AuKALEGA úT Á MATINN ÞEIRRA?
Ég gef hundunum mínum þurrfóður 
og ekkert annað. Hundafóður í dag er 
heilfóður svo það þarf ekki að bæta 
neinu aukalega út á matinn þeirra, 
of mikið af einhverju er ekki alltaf gott...

Snyrting er líka mikilvæg og til að 
viðhalda góðum feldi er t.d. mikilvægt að 
nota almennilegt sjampó.

ÁTT Þú ÞéR EINHVER MARKMIð 
FYRIR RæKTuNINA ÞÍNA OG ERTu 
BúIN Að SKIpuLEGGJA ÞIG FRAM Í 
TÍMANN?
Sem hundaræktandi þarftu að setja 
þér markmið og skipuleggja þig fram 
í tímann, annars ertu bara að búa til 
hvolpa.

Ég set mér háleit markmið, ég vil að 
næsta kynslóð sé betri en sú sem ég er 
með í dag. Hinn fullkomni hundur er ekki 
enn fæddur þannig að það er mikilvægt 
að reyna að rækta þinn fullkomna hund.

Í ræktun þarftu alltaf að hugsa eitt skref 
fram á við, ekki bara eina kynslóð heldur 
tvær til þrjár kynslóðir.
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Yorkshire terrier
ISCh RW-16 LVW-15 LVCh LVJCh Rigair Whitney Miss Hollywood

Eigandi: Jekaterina Filipova 
Ræktandi: N. Priladiša

Chihuahua, snögghærður
ISCh RW-13-14-15 Himna Huginn 

Eigandi: Ásta María Karlsdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

White Swiss Shepherd
ISCh CH VA1 DTVDH,DT.JU. Vajra Diamont of Haely`s Future 

Eigendur: Hjördís H. Ágústsdóttir & Anna Þ. Björnsdóttir 
Ræktandi: M.C Dozeman

White Swiss Shepherd
ISCh RW-16 Dt.Ju.Ch. Energie´s Eyecatcher vom Sutumer Grund
Eigendur: Hjördís H. Ágústsdóttir & Anna Þ. Björnsdóttir 

Ræktandi: Manu Bortel

Chihuahua, snögghærður
ISCh RW-16 Himna Simbi 

Eigandi: Svanhildur F. Jónasdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Dvergschnauzer, hvítur
ISCh Svarthöfða Jennifer Lopez 

Eigandi: Klara Símonardóttir 
Ræktandi: Anna D. Hermannsdóttir

Dvergschnauzer, svartur
ISCh Rw-14 Svartwalds Germania 

Eigandi: María Björg Tamimi 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Chihuahua, síðhærður
ISCh RW-14 Himna Lotta Skotta 
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 

Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Dvergschnauzer, svartur
ISCh RW-16 Svartwalds High Voltage 

Eigandi: Ellý Halldóra Guðmundsdóttir 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Griffon Belge
ISCh Himna Dula 

Eigandi: Kolbrún Katla Breiðfjörð Alexandersdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Petit Brabancon
ISCh RW-13 Himna Skreppur 

Eigandi: Ásta María Karlsdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Tíbet spaniel
ISCh Toyway Tim- Bu 

Eigandi: Kolbrún Jónsdóttir 
Ræktandi: Jouko Leiviska

Íslenskir meistarar (iSCh)

Nýir meistarar
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Chihuahua, snögghærður
ISCh Himna Jafar 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Schäfer snögghærður
ISCh RW-15-16 Juwika Fitness 

Eigandi: Arna Rúnarsdóttir 
Ræktendur: Karina Pedersen & Kathe Pedersen

Bichon Frise
ISCh NLW-15 Kastala Yoko Ono 

Eigandi: Guðmunda Haraldsdóttir 
Ræktandi: Sigrún Vilbergsdóttir

Silky terrier
ISCh Tumastaða Askur 

Eigandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir 
Ræktandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISCh RW-15-16 Himna Lóa 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISCh Himna Pía 

Eigandi: Benedikta Ketilsdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Dvergschnauzer, svartur
ISCh Svartwalds Entertain Me 

Eigandi: Anna Gréta Sveinsdóttir 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Chihuahua, snögghærður
ISCh Himna Glóð 

Eigendur: Benedikta Ketilsdóttir & Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Dvergschnauzer, hvítur
ISCh RW-14-16 Made In Iceland Thelma 

Eigandi: Fríður Esther Pétursdóttir 
Ræktandi: Þorsteinn Magnús Guðmundsson

Australian shepherd
ISCh RW-16 Heimsenda Sumar Nótt 
Eigandi: Kolbrún Ágústa Guðnadóttir 

Ræktendur: Lára Birgisdóttir & Björn Ólafsson

Chihuahua, síðhærður
ISCh RW-14 Himna Fálki 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Lhasa Apso
ISCh NLW-15 RW-15-16 Fly Fly New York City Boy 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktendur: Jaana Milli Tumppila & Mimmi Tumppila

Dvergschnauzer, svartur/silfur
ISCh Svartwalds Jörmundur Jeppi 

Eigandi: Ellý Halldóra Guðmundsdóttir 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Vorsteh, snögghærður
ISCh Bendishunda Jarl 

Eigandi: Birgir Örn Arnarson 
Ræktendur: Einar Páll Garðarsson & Sigríður Oddný Hrólfsd.

Chihuahua, síðhærður
ISCh Vindsvala Freyja 

Eigandi: Kristín Þórmundsdóttir 
Ræktandi: Halldóra Lind Guðlaugsdóttir
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Chihuahua, snögghærður
ISCh Auðnuspors Hvíta Gull 
Eigandi: Guðbjörg Jensdóttir 

Ræktandi: Guðbjörg Jensdóttir

Cavalier King Charles spaniel
ISCh Drauma Twiggý 

Eigandi: Ingibjörg E.Halldórsdóttir 
Ræktandi: Ingibjörg E.Halldórsdóttir

Íslenskur fjárhundur
ISCh Snætinda Hrafntinna 

Eigandi: Linda Laufey Bragadóttir 
Ræktendur: Hafþór Snæbjörnsson & Unnur Sveinsdóttir

Dvergschnauzer, pipar & salt
ISCh NLW-15 Svartwalds I Love It Loud 

Eigandi: Guðrún K Valgeirsdóttir 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Dvergschnauzer, svartur
ISCh RW-15-16 Svartwalds La Luna Negra 

Eigandi: Dorota Guðmundsson 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Pug
ISCh RW-16 MNJCh BLJCh BALKJCh Vogues Made Real Time-AL

Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 
Ræktandi: Marco Babieri

Welsh corgi pembroke
ISCh Corgilicious Buttman 

Eigandi: Linda Lorange 
Ræktandi: Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir

Golden retriever
ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter‘n Glance 
Eigendur: Svava & Steinunn Guðjónsdætur 

Ræktandi: Henric Fryckstrand

Lhasa Apso
ISCh Crystal Eye’s Picasso Painter 

Eigandi: Alexandra Björg Eyþórsdóttir 
Ræktendur: Charlotte & Frank Wandborg

Pomeranian
ISCh RW-16 Belliver After Glory 

Eigandi: Kristín Elísa Guðmundsdóttir 
Ræktendur: Sean Carroll & James Newman

Pomeranian
ISCh Dagdrauma Secret Obsession 

Eigandi: Kristín Elísa Guðmundsdóttir 
Ræktandi: Kristín Elísa Guðmundsdóttir

Chihuahua, snögghærður
ISCh RW-15 Vindsvala Skuld 

Eigandi: Halldóra Lind Guðlaugsdóttir 
Ræktandi: Halldóra Lind Guðlaugsdóttir

Pug
ISCh Pugbully Kiss Me Quick 

Eigandi: Stefanía Sunna Ragnarsdóttir 
Ræktandi: Heidi E. Fridtjofsen

Pug
ISCh Uniquepugs Chocolate Chip Cookie 

Eigandi: Alexandra Karen Alexandersdóttir 
Ræktandi: Stefanía Sunna Ragnarsdóttir.

Siberian Husky
ISCh RW-16 Black Jack Legend of the Spirit (FCI) 

Eigandi: Kolbrún Arna Sigurðardóttir 
Ræktandi: Izabela Krieger 

ISCh RW-16 Raq Na Rock’s Hrafnkatla 
Eigandi: Kolbrún Arna Sigurðardóttir 

Ræktandi: Kolbrún Arna Sigurðardóttir
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Schäfer, snögghærður
ISShCh Ice Tindra Gordjoss 

Eigandi: Kristjana Bergsteinsdóttir 
Ræktandi: Kristjana Bergsteinsdóttir

Schäfer, snögghærður
ISShch Gunnarsholts Whoopy 

Eigendur: Hjördís H. Ágústsdóttir & Anna Þ. Björnsdóttir 
Ræktandi: Hjördís H. Ágústsdóttir

Boxer
ISShCh RW-15 Robinsteck Al Pacino 

Eigandi: Erna Hrefna Sveinsdóttir 
Ræktandi: Mrs A. J. Robinson

Schäfer síðhærður
ISShCh RW-15 NLW-15 Gjósku Rökkvi-Þór 

Eigandi: Sóley Isabelle Heenen 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Schäfer síðhærður
ISShCh Gjósku Ruslana-Myrra 

Eigandi: Unnur Rut Rósinkransdóttir 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Schäfer snögghærður
ISShCh Gjósku Máni 

Eigandi: Arna Rúnarsdóttir 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Schäfer snögghærður
ISShCh Gjósku Olli 

Eigandi: Ragnar Þór Björnsson 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Schäfer síðhærður
ISShCh Gjósku Rosi-Loki 

Eigandi: Arna Rúnarsdóttir 
Ræktandi: Arna Rúnarsdóttir

Enskur cocker
ISShCh RW-15 Leirdals Sóley 

Eigandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir 
Ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir

Gordon Setter
ISShCh Kotru Atlas 

Eigandi: Ragnheiður Sigurgeirsdóttir 
Ræktandi: Ragnheiður Sigurgeirsdóttir

Langhundur síðhærður standard
ISShCh NLW-15 Kingsen’s Finest Bassi 

Eigandi: Sæunn Ýr Óskarsdóttir 
Ræktandi: Hallveig Karlsdóttir

Labrador Retriever
ISShCh Ciboria’s Oliver 

Eigendur: Thelma Dögg Freysdóttir & Rósa Kristín Jensdóttir 
Ræktendur: Freddy Bjørndal & Ina Bilberg

Enskur setter
ISShCh RW-15 Húsavíkur Mjölnir frá Rjúpnabrekku 

Eigandi: Ólafur Örn Ragnarsson 
Ræktandi: Oddur Örvar Magnússon

Íslenskir sýningameistarar (iSShCh)

Íslenskur alhliða veiðimeistari (iSCftCh)

Enskur setter
ISCFtCh ISFtCh Háfjalla Parma 

Eigandi: Ólafur Örn Ragnarsson 
Ræktndi: Hrafn Jóhannesson



Íslenskir veiðimeistarar (iSftCh)

öldungameistarar (iSVetCh) ungliðameistarar (iSjCh)

Hlýðninafnbót (Ob-1)

Labrador retriever
ISFtCh Krapi 

Eigandi: Guðmundur A. Guðmundsson 
Ræktandi: Guðmundur A. Guðmundsson

Labrador retriever
ISFtCh Kolkuós Lukka Ronja 

Eigandi: Guðlaugur Guðmundsson 
Ræktandi: Sigurmon Marvin Hreinsson

Labrador retriever
ISFtCh Ljósavíkur Alda 

Eigandi: Ingibjörg Friðriksdóttir 
Ræktandi: Ingólfur Guðmundsson

Enskur setter
ISFtCh Háfjalla Týri 

Eigandi: Einar Guðnason 
Ræktandi: Hrafn Jóhannesson

Chihuahua, síðhærður
ISVetCh ISCh Stekkur Matthea Padda til Hrímnis 

Eigandi: Klara Símonardóttir 
Ræktandi: Anna Jóna Halldórsdóttir

Dvergschnauzer, pipar & salt
ISVetCh C.I.B. HCh HJCh ISCh Szentendrei Ördög All Right 

Eigandi: María Björg Tamimi 
Ræktandi: Háfra Beáta

Chihuahua, síðhærður
ISVetCh C.I.B. ISCh Perlu-Hvamma Glói 

Eigandi: Rósa Traustadóttir 
Ræktandi: Petrína Konráðsdóttir

Labrador Retriever
OB-I Hrísnes Kara 

Eigandi: Kristín Jóna Símonardóttir 
Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

Border Collie
OB-I Hugarafls Gjóska 

Eigandi: Elín Lára Sigurðardóttir 
Ræktandi: Guðrún S. Sigurðardóttir

Pekingese
ISJCh RW-16 Small Is Beautiful’s Sir Grumpy 

Eigendur: Gabriella & Samuel Carlid 
Ræktendur: Gabriella & Samuel Carlid

Lhasa Apso
ISJCh Rw-16 Xsanda Beyond My Wildest Dreams 

Eigandi: Alexandra Björg Eyþórsdóttir 
Ræktendur: Juha Kukkonen & Annette Jörgensen

Miniature poodle
ISJCh RW-16 Hálsakots Challenge Accepted by Dagdrauma 

Eigandi: Kristín Elísa Guðmundsdóttir 
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Shih Tzu
ISJCH Artelino All Things Moomin 
Eigandi: Anja Björg Kristinsdòttir 

Ræktandi: Anja Björg Kristinsdòttir

Tíbet spaniel
ISJCh Tíbráar Tinda Mudita 

Eigandi: Auður Valgeirsdóttir 
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Pomeranian
ISJCh RW-16 Pom4you Greatest Lover Of All Time & 

ISJCh Pom4you Simply In Love 
Eigandi/ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir



Pug
ISJCh Pitch Perfect Casanova 

Eigandi: Sigrún Sæmundsdóttir 
Ræktandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir

Papillon
ISJCh Hálsakots Abracadabra 

Eigandi: Helga Gísladóttir 
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Papillon
ISJCh Auroras Papillon’s Your Memory Lives 

Eigandi: Karen Helga Kristinsdóttir 
Ræktandi: Karen Helga Kristinsdóttir

Enskur Cocker Spaniel
ISJCh Leirdals Rimar 

Eigandi: Íris María Eyjólfsdóttir 
Ræktandi: Þórdís María Hafsteinsdóttir

Labrador retriever
ISJCh Hrísnes Skuggi II 

Eigandi: Óli Þór Árnason 
Ræktandi: Þuríður Hilmarsdóttir

Cavalier King Charles Spaniel
ISJCh Teresjo Sabrína Una 

Eigandi: Anna Þórðardóttir Bachmann 
Ræktendur: Dominika Troscianko & 

Teresa Joanna Troscianko

Little Lion dog
ISJCh RW-16 Jadechar Divine Ice Maiden 

Eigandi: Erla Sigurkarlsdóttir 
Ræktendur: Mrs M & Miss J Pascoe

Schäfer síðhærður
ISJCh RW-16 Gjósku Usli 

Eigandi: Kristín Magnúsdóttir 
Ræktendur: Arna Rúnarsdóttir & Rúna Helgadóttir

Tíbet Spaniel
ISJCh Tíbráar Tinda Karuna 

Eigandi: Bjarnheiður Erlendsdóttir 
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

Chihuahua, síðhærður
ISJCh SRBJCh MKJCh MNEJCh Microschihuas Bang Bang 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Dusan Paunovic

Dvergschnauzer, hvítur
ISJCh Made In Iceland Margarita 

Eigandi: Fríður Esther Pétursdóttir 
Ræktandi: Þorsteinn Magnús Guðmundsson

Cavalier King Charles spaniel
ISJCh RW-16 Magic Charm´s Artic 

Eigandi: María Tómasdóttir 
Ræktendur: Lima Unni Olsen & Otto Egil Olsen

Havanese
ISJCh Pelvix Sir Lancelot 

Eigandi: Evelyn Gunnarsdóttir 
Ræktandi: Tarja Arola Lundgren

Dvergschnauzer, pipar & salt
ISJCh RW-16 Svartwalds One of a Kind 

Eigandi: Þórey S Þórirsdóttir 
Ræktandi: María Björg Tamimi

Briard
ISJCh RW-16 Edward du Tchibo d’ Ebéne 

Eigandi: Ólina Valdís Rúnarsdóttir 
Ræktandi: Zsófi Pecséri

ungliðameistarar (iSjCh)



HÖFuNDuR: BRYNJA TOMER

Ágætu gestir
Ég er stolt og ánægð að fá að segja 
nokkur orð fyrir hönd stjórnar 
Hundaræktarfélags Íslands. 
Og áður en lengra er haldið:

Til hamingju með Dag íslenska 
fjárhundsins, sem við höldum nú 
hátíðlegan í fyrsta sinn. Þetta er mikill 
merkisdagur fyrir okkur sem hrífumst 
af íslenska fjárhundinum, þessari 
þjóðargersemi sem við höfum sammælst 
um að virða, vernda og varðveita.

Kærar þakkir, Þórhildur Bjartmarz, 
fyrir að hafa forgöngu um að gera Dag 
íslenska fjárhundsins að veruleika. 
Ég held að við getum öll verið sammála 
um að það hafi verið mikil gæfa fyrir 
okkur öll þegar íslenskur fjárhundur 
bættist við fjölskyldu Þórhildar, því 

þá fyrst fór hún á bólakaf í sagnfræði 
og lagðist í gífurlega viðamikla 
heimildaöflun um sögu hunda í íslensku 
samfélagi. Afrakstrinum hefur hún 
deilt með okkur í fræðsluerindum 
sínum um hunda í sögu þjóðar og með 
greinaskrifum á Hundalífspóstinum. 
Vonandi verður öllu þessu efni safnað 
saman í bók eða heimildamynd áður en 
langt um líður.

Þórhildur sá til þess að Víkingasveit DÍF 
yrði stofnuð árið 2014 og auk þess að 
halda æfingapróf fyrir íslenska fjárhunda, 
var hugmynd Þórhildar sú að efla vinnu 
með íslenskum fjárhundum, sýna 
fjölhæfni þeirra og styrkja samstöðu 
meðal eigenda íslenskra fjárhunda.

Þórhildur hóf kennslu og þjálfun 
hjá Hundaræktarfélagi Íslands fyrir 
MJÖÖÖÖG löngu síðan, eða árið 1982.

æ síðan hefur saga Þórhildar verið 
samofin sögu HRFÍ með beinum eða 
óbeinum hætti. Við erum orðin æði 
mörg sem höfum notið góðs af reynslu 
hennar og kennslu.

Sjálf kynntist ég Þórhildi fyrst árið 1990. 
Þá var hún hundaþjálfari, eins og í dag 
og rak óskaplega merkilega stofnun 
í félagi við yndislega konu, Emilíu 
Sigursteinsdóttur, eða Millu, sem ég veit 
að er með okkur í anda í dag. Þetta var 
Hundaskólinn á Bala.

Þar voru ekki bara námskeið af ýmsu 
tagi fyrir okkur hundaeigendur, heldur 
var Bali einskonar Cult. Þarna hittust 
hundaeigendur, ræddu og rifust af 
hjartans list um allt mögulegt sem 
tengdist hundahaldi, jafnvel langt fram 
á kvöld, því Bali var opinn meðan menn 
vildu vera þar.

Þórhildi hefur einhvern veginn alltaf 
tekist að setja persónulegan og 
skemmtilegan svip á allt sem hún kemur 
nálægt eða „footprint“ svo maður sáldri 
nú smá glimmeri í kringum sig og slái um 
sig á útlensku – svona í tilefni dagsins.

Hún tók að sér formennsku í 
Hundaræktarfélagi Íslands í 8 ár, frá 
1997 til 2005 og vann á þeim tíma sem 
fyrr af einlægni, heiðarleika og einurð 
í þágu okkar félagsmanna og annarra 
hundaeigenda á Íslandi.

Þórhildur hefur alla tíð verið boðin 
og búin að aðstoða hundaeigendur á 
allan mögulegan og ómögulegan hátt 
á „venjulegum“ og „óvenjulegum“ 
vinnutímum, enda eru mörg ár síðan 
Viggó, maðurinn hennar hætti að svara 

Þórhildur
bjartmarz

ÞANN 18. JúLÍ SL. VAR ÞóRHILDuR 
BJARTMARz FYRRuM FORMAðuR 
HuNDARæKTARFéLAGS ÍSLANDS 

SæMD GuLLMERKI FéLAGSINS SEM 
ÞAKKLæTISVOTT FYRIR SJÁLFBOðIN OG 

óEIGINGJöRN STöRF Í ÞÁGu FéLAGSINS 
OG FYRIR FRAMGöNGu Í MÁLuM 

ÍSLENSKRA HuNDAEIGENDA.

AF ÞVÍ TILEFNI HéLT BRYNJA TOMER, 
STJóRNARMAðuR Í STJóRN HRFÍ Ræðu 

Á MÁLÞINGI uM ÍSLENSKA FJÁRHuNDINN 
Í ÞJóðMINJASAFNI ÍSLANDS OG 

FENGuM VIð LEYFI HENNAR TIL ÞESS Að 
BIRTA RæðuNA.

Mynd: Ágúst Ágústsson



heimasímanum. Síminn er hvort sem er 
alltaf til Þórhildar.

Hún hefur í gegnum tíðina skipulagt 
ótal mörg námskeið, fyrirlestra og 
æfingabúðir, auk þess að flytja til landsins 
frábæra leiðbeinendur, standa fyrir 
æfingum af ýmsu tagi og kynna fyrir 
okkur fjölbreyttar leiðir til þess að njóta 
lífsins með hundunum okkar.

Hún hefur árum saman skipulagt og 
dæmt vinnupróf fyrir hunda og lagt 
sitt af mörkum til að vekja ræktendur 
og eigendur vinnuhunda til vitundar 
um mikilvægi þess að varðveita 
eiginleika hundanna í samræmi við 
ræktunarmarkmið tegundanna.

Og þá er komið að því.

Þórhildur: Það er mér sönn ánægja að 
segja frá því að stjórn Hundaræktarfélags 
Íslands hefur ákveðið að veita þér 
gullmerki félagsins. Sigurður Steinþórsson 
gullsmiður gerði merkið, sem að 
sjálfsögðu er úr skínandi gulli og situr á 
borða í íslensku fánalitunum. 

Ég tel nokkuð víst að fyrirmyndin sé 
Vaskur frá Þorvaldsstöðum, sem Mark 
watson flutti með sér til Kaliforníu og 
síðar til Englands. Vaskur vann sér það 
meðal annars til frægðar að verða besti 
hundur tegundar á Crufts árið 1960, þá 
sjö ára gamall.

Frá stofnun HRFÍ, 1969, hafa 
aðeins níu manns fengið gullmerki 
félagsins, en því fylgir nafnbótin 
Heiðursfélagi Hundaræktarfélags 
Íslands. Heiðursfélagar eru þó einum 
fleiri, því Mark watson var tilnefndur 
heiðursstofnfélagi á stofnfundi félagsins 
1969 og árið 1978 ákvað stjórn 
Hundaræktarfélags Íslands að sæma hann 
gullmerki félagsins. Hugmyndin var sú að 
hann fengi merkið á sýningu félagsins þá 
um haustið. Hann var hinsvegar orðinn 
svo lasburða að hann treysti sér ekki til 
að ferðast til Íslands og hálfu ári síðar lést 
hann. Gullmerkið fékk hann því aldrei. 
Þetta er því í 10. sinn, í 47 ára sögu HRFÍ, 
sem gullmerki félagsins er afhent.

Mig langar, Þórhildur, að biðja þig um 
að þiggja gullmerki Hunda-ræktarfélags 
Íslands, varðveita það og bera við hátíðleg 
tækifæri. Merkinu fylgir skjal, sem Ágúst 
Ágústsson skrautritaði og á því stendur:

Þórhildur Bjartmarz fær gullmerki 
Hundaræktarfélags Íslands 18. júlí 2016, 
á Degi íslenska fjárhundsins í viður-
kenningarskyni og sem þakklætisvott 
fyrir sjálfboðin og óeigingjörn störf í þágu 
félagsins og fyrir framgöngu í málefnum 
íslenskra hundaeigenda.

Ekki síst fyrir ómetanlega heimildaöflun 
og skrásetningu hunda í sögu þjóðar og 
fyrir að hafa unnið markvisst að helsta 
markmiði HRFÍ; að gæta hagsmuna allra 
hunda og hundaeigenda á Íslandi.

Þórhildur, við þökkum þér af einlægni 
fyrir framlag þitt og vonumst til að mega 
áfram njóta krafta þinna og afraksturs 
vinnu þinnar í þágu hunda á Íslandi, 
eigenda þeirra og áhugafólks um 
hundahald á Íslandi.

Með kærri kveðju, félagar þínir í HRFÍ.

Pug
C.I.B. ISCh Flash Of Joy Kenixen 

Eigandi: Hulda Hrund Höskuldsdóttir 
Ræktandi: Natalia Brylkova

Enskur setter
C.I.B. ISCh Vallholts Gríma 

Eigandi: Hrafn Jóhannesson 
Ræktandi: Arnar Guðmundsson

Chihuahua, snögghærður
C.I.B. ISCh RW-13-14-15 Himna Huginn 

Eigandi: Ásta María Karlsdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Griffon Bruxellois
C.I.B. ISCh RW-13 Channa´s Lady Killer 

Eigandi: Ásta María Karldóttir 
Ræktandi: Hanna Hjelm

Chihuahua, snögghærður
C.I.B. ISCh RW-16 Himna Simbi 

Eigandi: Svanhildur F. Jónasdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Chihuahua, síðhærður
C.I.B. ISCh RW-14 Himna Lotta Skotta 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Cavalier King Charles spaniel
C.I.B. ISCh Drauma Bono 

Eigandi: Ingibjörg E.Halldórsdóttir 
Ræktandi: Ingibjörg E.Halldórsdóttir

Vorsteh, snögghærður
C.I.B. ISCh Bendishunda Jarl 
Eigandi: Birgir Örn Arnarson 

Ræktendur: Einar Páll Garðarsson & 
Sigríður Oddný Hrólfsdóttir

Chihuahua, síðhærður
C.I.B. ISVW-14 ISCh RW-13 Himna Sól 

Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir 
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

Griffon Belge
C.I.B. ISCh Himna Dula 

Eigandi: Kolbrún Katla Breiðfjörð Alexanders.
Ræktandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

alþjóðlegir meistarar (C.i.b)

alþjóðlegir sýningameistarar (C.i.e.)

Briard
C.I.E. ISShCh RW-16 Heydalur’s AukinLukka 

Eigandi: Ólína Valdís Rúnarsdóttir 
Ræktandi: Stella Sif Gísladóttur

Petit basset griffon vendéen
C.I.E. NLW-15 ISShCh RW-14-15-16 

Red Hot Chili van Tum-Tum’s Vriendjes 
Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir 

Ræktandi: Gwen Huikeshoven
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HÖFuNDAR: GuðBJÖRG GuðMuNDSDóTTIR & 
KLARA SÍMONARDóTTIR
LJóSMYNDIR: óLÖF GYðA RISTEN

Afslappaðir sýnendur
Ramune Kazlauskaite frá Litháen var 
hrifin af sýningunni og hrósaði umgjörð 
hennar í hástert. Hún sagði það hafa 
komið sér á óvart hversu afslappaðir 
sýnendurnir hefðu verið og nefndi þá 
sérstaklega í Schäfer hringnum. Þar er 
hún vanari því að sjá mun meiri tilraunir 
sýnenda til þess að koma sínum hundi 
áfram með ýmsum ráðum.

Hún sagði gæði hundanna hér 
almennt misjöfn en sagði suma af 

þeim bestu væri alveg hægt að sýna 
með góðum árangri erlendis. Ramune 
dæmdi keppnina um besta hund 
sýningar á laugardeginum og var hún 
ánægð með hundana sem hún sá í 
úrslitum en heillaðist mest af íslensku 
fjárhundstíkinni sem hún sagði af afar 
góðum gæðum.

Miklar framfarir
Mikael Nilsson frá Svíþjóð var mjög 
ánægður með umgjörð sýningarinnar. 
Hann dæmdi m.a. dvergschnauzer og 
sagðist þar hafa séð nokkra mjög góða. 
Mikael dæmdi einnig chihuahua og 

sagðist þar hafa séð miklar framfarir frá 
því að hann dæmdi tegundina hér síðast, 
en hefði ekki fundið marga sem honum 
þóttu góðir en sá fleiri núna.

Nauðsynlegt að ferðast
Mikael sagði gríðarlega mikilvægt að 
ræktendur væru duglegir að ferðast 
erlendis, fara á sýningar, hitta aðra 
ræktendur og fylgjast með því sem væri 
í gangi í sinni tegund í öðrum löndum. 
Það að hitta aðra ræktendur, byggja upp 
sambönd og jafnvel að vinna saman að 
því að bæta tegundina er ómetanlegt 
fyrir alla ræktendur. Hann benti á að 

Sumarsýningar HRFÍ fóru fram helgina 22.- 24. júlí. Á föstudagskvöldinu fór fram hvolpasýning þar sem um 150 
hvolpar voru mættir til leiks. Einnig fór fram keppni ungra sýnenda sem Ásta María Guðbergsdóttir dæmdi 
að þessu sinni.
Laugardaginn 23. júlí fór fram Reykjavík Winner sýning félagsins og sunnudaginn 24. júlí var alþjóðleg sýning. 
Á hvora sýningu um sig mættu tæplega 600 hundar af 83 tegundum.
Mikil ánægja var með sýninguna sem haldin var utandyra í Víðidalnum þriðja árið í röð og var 
sýningarsvæðið hið glæsilegasta.
Dómarar sýningarinnar voru: Andrezej Kazmierski frá póllandi, Åke Cronander frá Svíþjóð, Daníel örn 
Hinriksson frá Íslandi, Lilja Dóra Halldórsdóttir frá Íslandi, Maria-Luise Doppelreiter frá Austurríki, Markku 
Mähönen frá Finnlandi, Mikael Nilsson frá Svíþjóð, Ramune Kazlauskaite frá Litháen, Þorsteinn Thorsteinsson 
frá Íslandi og Þórdís Björg Björgvinsdóttir frá Íslandi.

rW-winner & alþjóðleg sýning 
 23.-24. júlí

RW-WINNER
Besti hundur sýningar – 1. sæti

ISCh Snætinda Vaka
Íslenskur fjárhundur

Eigendur: Sunna Líf Hafþórsdóttir, Hafþór Snæbjörnsson & Unnur Sveinsdóttir
Ræktendur: Sunna Líf Hafþórsdóttir, Hafþór Snæbjörnsson & Unnur Sveinsdóttir

AlþjóðlEg sýNINg
Besti hundur sýningar – 1. sæti

C.I.E ISShCh Huldu Morganna Mozart
Weimaraner, snögghærður

Eigandi: Þórhildur Sigtryggsdóttir
Ræktandi: Hulda Jónsdóttir
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Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.I.B ISCh Glitnir Vestri 

Afghan hound
Eigandi: Valdís Vignisdóttir

Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Besti hundur sýningar – 3. sæti
C.I.E ISShCh Huldu Morganna Mozart

weimaraner, snögghærður
Eigandi: Þórhildur Sigtryggsdóttir

Ræktandi: Hulda Jónsdóttir

Besti hundur sýningar – 4. sæti
ISShCh ROMCh Lucky for You Blue Dark Side of The Sky 

Border collie
Eigendur: Birna S. Kristjónsd. & Kristinn Hákonarson

Ræktandi: Bényi Kristóf

Besti hundur sýningar – 2. sæti
C.I.B ISCh Glitnir Vestri

Afghan hound
Eigandi: Valdís Vignisdóttir

Ræktandi: Vala HF-5 ehf

Besti hundur sýningar – 3. sæti
ISCh Raq Na Rock‘s Hrafntinna

Siberian husky
Eigandi: ólöf Gyða Svansdóttir

Ræktandi: Kolbrún Arna Sigurðardóttir

Besti hundur sýningar – 4. sæti
C.I.E. ISShCh Rw-13-14 Lokkur frá Götu

Enskur springer spaniel
Eigandi: Edda Janette Sigurðsson

Ræktandi: Edda Janette Sigurðsson

rW-Winner

alþjóðleg Sýning

nauðsynlegt væri að vanda mjög vel val á 
dómurum sem hingað er boðið, þar sem 
svo fáar sýningar séu ár hvert.

åke Cronander frá Svíþjóð tók undir með 
Mikael um að nauðsynlegt sé að ferðast 
til þess að ná meiri árangri í ræktun. Gott 
sé að fara á stóru sýningarnar úti og sjá 
hvernig tegundirnar eru að þróast þar.

Eigendur mættu 
sýna meira sjálfir
åke sagði sýninguna hafa farið vel fram 
og umgjörðin verið til fyrirmyndar. Hann 
taldi sýnendur hafa verið vingjarnlega og 

einlæga, en óskaði þess þó að sjá fleiri 
eigendur sýna sína eigin hunda til þess 
að hundarnir væru öruggari í hringnum. 
Hann sagði ungu sýnendurna sem hann 
hefði séð hafa lagt sig mikið fram og 
sýnt þá vel en oft hefðu hundarnir virkað 
frekar óöruggir og myndi eflaust líða 
betur með eigandanum.

Snyrtingin mikilvæg
Maria-Luise Doppelreiter frá Austurríki 
sagði sýninguna mjög vel heppnaða, 
þægilega og að andrúmsloftið hefði verið 
mjög gott. Hún hefði séð marga hunda 
í mjög góðum gæðum en stundum 

hefði vantað upp á heildarpakkann, 
t.d. þar sem betur hefði mátt undirbúa 
feldinn fyrir sýningu á sumum hundum. 
Hvolpana nefndi hún sem mjög lofandi 
og fannst gaman að sjá þá svona 
marga og var sérstaklega ánægð með 
sigurvegarana sína úr tegundahópunum, 
nova scotia duck tolling retrieverinn, 
silky terrierinn og lhasa apso tíkina.

Gott starfsfólk
Markku Mähönen frá Finnlandi 
vildi hrósa sérstaklega starfsfólki 
sýningarinnar sem hann sagði mjög gott, 
ásamt því að andrúmsloft sýningarinnar 
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BESTI ÖLDUNGUR SÝNINGAR
ISW-12 C.I.B ISCh Kudos Gagarin

Poodle, miniature
Eigandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Ræktendur: Mikael Nilsson & Ruby Lindeman

TEGUNDAHÓPUR 2: 1. SæTI
ISShCh RW-15 Embla Altobello

Dobermann
Eigandi: Ómar Unnarsson
Ræktandi: Malbasa Dejan

TEGUNDAHÓPUR 3: 1. SæTI
NLW-15 RW-14-15

Dotty‘s Favorite Paradise Passion Nói
Silky terrier

Eigendur: Elísabet Kristjánsd. & Heiðrún Finnsd.
Ræktandi: Kristmundur Axel Kristmundsson

TEGUNDAHÓPUR 4/6: 1. SæTI
C.I.E. ISShCh NLW-15 RW-14-15

Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes
Petit basset griffon vendeen

Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

TEGUNDAHÓPUR 8: 1. SæTI
RW-14 USCh CANCh

Pikkinokka‘s Nice Try Avatar
Nova scotia duck tolling retriever

Eigendur: Lára Birgisdóttir & Björn Ólafsson
Ræktandi: Mathile Niquidet

TEGUNDAHÓPUR 9: 1. SæTI
Xsanda Beyond My Wildest Dreams

Lhasa apso
Eigandi: Alexandra Björg Eyþórsdóttir

Ræktendur: Juha Kukkonen & Annette Jörgensen

rW-Winner

BESTI RæKTUNARHÓPUR SÝNINGAR
 Papillon

Hálsakots – ræktun
Ræktandi: Ásta María Guðbergsdóttir

BESTI AFKVæMAHÓPUR SÝNINGAR
 Labrador retriever

Lab Lodur‘s Knock-Out & afkvæmi
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hefði verið afskaplega notalegt. Í 
sumum tegundum hefði hann séð hvaða 
ræktandi væri ríkjandi í þeirri tegund 
en hann sagðist hafa séð marga fallega 
hunda og efnilega hvolpa. Markku 
sagðist mjög ánægður með íslensku 
fjárhundstíkina sem varð besti hundur 
sýningar á laugardeginum eftir að hann 
gerði hana að besta hundi tegundar fyrr 
um daginn.

Þegar hann var inntur eftir ráðleggingum 
til ræktenda nefndi hann, eins og margir 
hinna, hversu nauðsynlegt væri að 
kynnast ræktendum erlendis, sækja 
þar sýningar og að nauðsynlegt væri 
að flytja reglulega inn nýja hunda þrátt 
fyrir erfiðleikana og kostnaðinn sem því 
fylgdi.

Frábær Weimeraner
Andrezej Kazmierski frá Póllandi sagði 
að hann myndi aldrei gleyma þessu 
ferðalagi, hann hefði ferðast alla nóttina 
til þess að ná flugi til Íslands og hefði 
stokkið beint inn í hring eftir komuna til 
landsins. Af þeim hundum sem honum 
fannst standa upp úr nefndi hann 
weimeranerinn, hann hefði séð hann 
í tegundinni á laugardeginum og gert 
hann að besta hundi tegundar og orðið 
gríðarlega ánægður þegar hann sá hann 
vinna tegundarhópinn á sunnudeginum 
svo hann gæti gert hann að besta hundi 
sýningar.

Góðir tíbet spaniel
Andrzej var ánægður með marga 
veiðihundana, sagði þá fallega og í góðu 
formi. Honum þótti svolítið leitt hvað 
það væru fáir terrier hundar til á landinu 
og hvað ræktun á þeim væri almennt 
komin stutt á veg. Tíbet spaniel er 
tegund sem Andezej nefnir sérstaklega 
þrátt fyrir að hafa ekki dæmt tegundina 
en hann sagðist hafa séð mjög fallega 
fulltrúa tegundarinnar með rétt útlit 
og svipbrigði. Hann nefndi að honum 
hefði aðeins fundist vanta upp á tengsl 
sýnenda og hunda en var mjög ánægður 
með ungu konuna sem fór fyrir tíbet 
spaniel hópnum og sagði hana hafa gert 
allt rétt og náð góðum tengslum við 
hundinn og sýnt hans bestu hliðar.

Glæsileg sýning
Daníel Örn Hinriksson dæmdi á 
laugardeginum og talaði um hversu gott 
andrúmsloft sýningarinnar hefði verið, 
það hefði verið létt yfir fólki sem mætti 

til hans í hring og að það hefði ekki látið 
veðrið á sig fá. Daníel stóð vaktina alla 
helgina, fyrst sem dómari, því næst 
starfsmaður í hring og svo sýnandi á 
sunnudeginum. Honum fannst sýningin 
takast vel frá öllum sjónarhornum, 
þó sumarsýningar félagsins virtust 
undir einhverjum álögum hvað varðar 
dómarabreytingar eða erfiðleika 
dómara við að komast til landsins. 
Sem betur fer blessuðust þær alltaf 
og mætti það líklega helst þakka það 
góðri þekkingu og ósérhlífni þeirra sem 
standa að sýningunum. Daníel nefnir svo 
sérstaklega hversu fallegur heildarsvipur 
sýningarinnar hefði verið, tjöldin 
vegleg, héldu bæði vatni og vindum og 
sýningin verið einkar glæsileg í alla staði. 
„Skipuleggjendur mega vera sáttir með 
sig“.

Daníel dæmdi cavalier king charles 
spaniel á laugardeginum og líkaði heilt 
yfir það sem hann sá. Hann sagði að það 
væri auðvitað munur í þessari tegund 
líkt og í langflestum tegundum á gæðum 
milli einstaklinga, þess besta og þess 
sem honum þótti sístur. Það sem kom 
honum helst á óvart var hversu óhræddir 
sýnendur voru að mæta með of þunga 
hunda og þá helst í tíkunum. Hann segir 
dóm aldrei geta orðið sanngjarnan þegar 
dýrin eru ekki sýnd í sínu besta ástandi 
og niðurstaðan, einkunn og sætaröðun 
fer eftir því og hefði frekar viljað sjá 
eigendur taka pásu eina sýningu, koma 
dýrinu í toppform og mæta svo. Almennt 
hafi hundarnir verið vel hirtir, hreinir og 
fínir með fallegar tennur og heilbrigð 
eyru.

,,X-factorinn“
Daníel sagðist hafa verið mjög ánægður 
með þá hunda sem fengu hjá honum 
sæti í úrslitum. Þeir hefðu verið 
verðugir fulltrúar sinnar tegundar og 
sýndir í mjög góðu ástandi. Tíkin hafi 
verið mjög góð, haft allt til að bera og 
sannarlega verðugur fulltrúi sinnar 
tegundar. Þá nefnir hann sérstaklega 
rakkann sem varð besti hundur tegundar, 
hann hefði haft einhvern x-factor eins 
og sagt er. Hann hefði verið annar 
hundurinn til að koma til hans inn í 
hring og því þannig gefið tóninn. Hann 
hefði hárrétta eyrnastöðu og víddin í 
höfðinu svo rétt þannig að þessi milda 
ásjóna sem cavalierinn á að hafa verið 
sérstaklega falleg. Þetta væri ungur 

hundur en samt með rakkalegt höfuð 
og í réttum hlutföllum, sérlega falleg 
bein og fætur. Allar útlínur í hundinum 
eftirtektarverðar, falleg hálslínan 
sem rann svo vel niður í herðar og 
eftir topplínunni sem hélt sér allan 
tímann, hvort sem hann stóð kyrr eða 
hreyfði sig. Hreyfingarnar voru svo 
sannarlegar elegant og hann hreyfði sig 
fyrirhafnarlaust. Daníel algjörlega kolféll 
fyrir þessum hundi og minnist einnig á 
skapgerðina, að hann hefði gjörsamlega 
brætt hjarta hans. Það hefur því kannski 
verið erfiðara fyrir hina hundana að 
koma á eftir honum því eftir hvern 
einasta hund sem hann hafði skoðað og 
gefið einkunn hugsaði hann alltaf með 
sér að enn væri þessi tiltekni hundur 
hans val um besta hund tegundar.

Krúttað yfir sig
Þegar hann er inntur eftir því hvaða 
hundar úr úrslitum hafi gripið augað 
nefnir Daníel afghan hundinn, hann hafi 
verið mjög fallegur, vel sýndur og sýndur 
í góðu formi, feldurinn fallegur, hann ætti 
svo sannarlega framtíðina fyrir sér. Hann 
segir að hann hefði verið sitt val sem 
besti hundur sýningar en allir þeir sem 
lentu í sæti áttu svo sannarlega skilið að 
vera þar, svo er það smekksatriði hver 
sætaröðunin er. Úrslitin hefðu verið 
svipuð báða dagana en hann hefði líka 
fagnað því að sjá enska springer spaniel 
hundinn í sæti í besti hundur sýningar, 
hann væri ótrúlega smart og flottur 
hundur. Daníel segist einnig hafa getað 
krúttað alveg yfir sig á hvolpasýningunni 
á föstudagskvöldið, þar hefðu verið 
margir fallegir hvolpar. Metnaðurinn 
hjá íslenskum ræktendum sjáist, það sé 
orðið áþreifanlegt hversu mikið fólk er 
að vanda til verka, í ræktun og sýningu á 
hundum og hvolpum.

Vel heppnaðar sýningar
Lilja Dóra Halldórsdóttir var í tvöföldu 
hlutverki þessa helgina, hún bæði 
dæmdi á sýningunni ásamt því að vera 
formaður sýningarstjórnar og þurfti t.d. 
að takast á við dómaravandræði á þriðju 
útisýningunni í röð. Á föstudagskvöldinu 
kom í ljós að einn dómarinn sat fastur á 
flugvelli í Frankfurt og hélt hún á tímabili 
að öll nóttin færi í að endurraða öllum 
hringjum og starfsfólki. Sem betur fer 
leystist það mál þegar skammt var liðið 
nætur og tafir og breytingar á dagskrá 
urðu minniháttar. Lilju Dóru fannst 
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BESTI ÖLDUNGUR SÝNINGAR
ISW-12 C.I.B ISCh Kudos Gagarin

Poodle, miniature
Eigandi: Ásta María Guðbergsdóttir

Ræktendur: Mikael Nilsson & Ruby Lindeman

TEGUNDAHÓPUR 1: 1. SæTI
ISCh RW-15 NLW-15 Undralands Grand Scheme

Shetland sheepdog
Eigandi: Aðalheiður Sighvatsdóttir
Ræktandi: Lilja Dóra Halldórsdóttir

TEGUNDAHÓPUR 2: 1. SæTI
C.I.B. ISCh RW-13-14-15 Sankti-Ice Irresistible

St. Bernharðshundur síðh.
Eigandi: Guðný Vala Tryggvadóttir

Ræktandi: Guðný Vala Tryggvadóttir

TEGUNDAHÓPUR 3: 1. SæTI
ISCh Tumastaða Askur

Silky terrier
Eigandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

Ræktandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

TEGUNDAHÓPUR 4/6: 1. SæTI
Coco Chanel

Dachshund, rabbit, síðhærður
Eigandi: Auður Eik Magnúsdóttir

Ræktandi: Ingvar Stefánsson

TEGUNDAHÓPUR 9: 1. SæTI
ISCh RW-16 Paint it black

Franskur bulldog
Eigandi: Kristín Sigfríður Garðarsdóttir

Ræktandi: Rannveig Júníusdóttir

alþjóðleg Sýning

BESTI RæKTUNARHÓPUR SÝNINGAR:
Tíbet spaniel

Tíbráar Tinda – ræktun
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

BESTI AFKVæMAHÓPUR SÝNINGAR:
Border collie

C.I.E. ISShCh RW-14-15 Avatar‘s Barbed Wire at Bayshore & afkvæmi
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sýningar helgarinnar vel heppnaðar, hún 
segir okkur verða betri í útisýningunum 
með hverju árinu og að þær séu komnar 
til að vera.

Hún segist enn vera að venjast 
dómarahlutverkinu og að það sé mikil 
áskorun fyrir sig að stíga inn í hringinn 
þó hún hafi unnið þar öll þessi ár sem 
hringstjóri og ritari.

Lilja Dóra segist mjög þakklát fyrir 
móttökur sýnenda, það skipti máli fyrir 
nýjan dómara að finna fyrir velvilja og 
stuðningi og vill nota tækifærið og þakka 
fyrir skráninguna hjá sér og hvatningu 
eftir sýninguna.

Í mörg horn er að líta um sýningarhelgar 
og segir hún okkur eiga frábært starfsfólk 
í hringjum og framkvæmdanefnd sem 
tekst alltaf að setja upp glæsilega 
umgjörð úr mismiklu sem þau hafa 
úr að moða. Hún segir þessa sýningu 
hafa verið sérlega fallega og vill þakka 
Dýrheimum, umboðsaðila Royal Canin, 
kærlega fyrir stuðninginn við félagið. 
Lilja Dóra hvetur svo sýnendur til að 
halda fast í tillitssemina og gleðina á 
hundasýningum og mannbætandi áhrif 
hundamennskunnar!

Lilja Dóra hefur lengi fylgst með þeim 
hundakynjum sem hún dæmdi, bæði 
hér heima og erlendis. Þegar hún er 
innt eftir því hvað hafi helst staðið upp 
úr í þeim tegundum sem hún dæmdi 
nefndi hún að hún hefði verið mjög glöð 
að geta sent fallega unghundatík áfram 
úr sheltie, mjög elegant tík með langar, 
flæðandi línur og fallegar hreyfingar. 
Hún ætti vonandi eftir að taka út aðeins 
meiri þroska á búk og hún var ekki í 
fullum feldi, en að fæstar tíkur séu það á 
þessum árstíma.

Í australian shepherd segir hún gæðin 
almennt góð, hlutföll í lengra lagi hjá 
einstaka og höfuð og svipur misjafn, en 
almennt hafi þetta verið hundar af góðri 
tegundargerð og með fallegar hreyfingar. 
Besti rakki og tík hafi verið með 
dásamlegar hreyfingar, tíkin léttbyggðari 
og lengri, með mjög fallegan svip og 
hreinlega sveif áfram í hringnum, en hún 
valdi rakkann áfram þar sem hann var 
fullþroskaður, kröftugri og einnig með 
framúrskarandi yfirferð í áreynslulausum 
hreyfingum. Lilja Dóra sagði að höfuðið 
hefði mátt vera betra, sérstaklega 
eyrnastaðan sem var lág, en aðrir kostir 
hafi verið til staðar.

Falleg tegundagerð í labrador
Að mati Lilju Dóru var mjög gaman 
að dæma labrador og ánægjulegt að 
sjá metnaðinn í ræktuninni á Íslandi. 
Flestir hundanna í hringnum voru af 
fallegri tegundargerð og nokkrir voru 
virkilega framúrskarandi. Hún var mjög 
hrifin af ungliðatík sem endaði sem 
önnur besta tík úr stórum hópi, glæsileg 
tík sem áhugavert yrði að fylgjast 
með í framtíðinni. Besta tík kom úr 
meistaraflokki, látlaus og kvenleg tík sem 
hún nefndi að mætti vera ögn stærri, en 
samsvaraði sér mjög fallega og steig ekki 
feilspor í hringnum. BOB rakkinn var af 
frábærri tegundargerð, labrador frá nefi 
aftur á skottenda, þykkur, breiður og 
kröftugur án þess að vera ýktur. Flestir 
labbarnir voru úr feldi eins og eðlilegt 
er á árstímanum og fannst henni ekki 
rétt að draga niður fyrir það. Sama gilti 
um eina og eina tönn sem vantaði, það 
truflar hana ekki.

Umsagnir á íslensku
Þorsteinn Thorsteinson dæmdi íslenska 
fjárhundinn á sýningunni og valdi hann 
að skrifa umsagnirnar sínar á íslensku 
sem er hreint ekki algengt. Hann sagði 
að það hefði verið nokkur áskorun að 
orða hlutina viðeigandi en að það yrði 
léttara næst og vonaðist hann til þess að 
það yrði að óskrifaðri reglu í framtíðinni 
að íslenskir dómarar skrifi umsagnir á 
móðurmálinu. Þorsteinn sagðist hafa 
verið mjög ánægður með sýninguna, það 
væri frábært að geta verið utandyra og 
að andinn hafi verið góður á svæðinu 
og allir hjálpuðust að við að láta hlutina 
ganga upp. Hann segist gríðarlega 
þakklátur HRFÍ fyrir það traust að hafa 
boðið honum að dæma svo fljótt eftir að 
hann fékk réttindi sem sýningadómari. 
Hann hafi verið ánægður með daginn 
og vonaðist til þess að sú hefði líka verið 
raunin hjá öðrum.

Horfði á jákvæðu hlutina
Þorsteinn var að dæma á sinni fyrstu 
sýningu og ákvað að reyna að horfa 
frekar á jákvæðu hlutina og dæma út frá 
þeim en almennt sagðist hann hiklaust 
geta sagt að gæði íslensku hundanna 
hafa aukist og margir gullfallegir 
hundar sýndir. Hann sagði tíkina sem 
hann valdi sem BOB og endaði í öðru 
sæti í tegundahópnum hafa heillað sig 
mikið en það sama gilti um rakkann 
sem varð BOS. Þau hefðu getað skipt 

um sæti en í þetta skiptið var það tíkin 
sem varð hlutskarpari. Tíkin kom úr 
unghundaflokki og hann hlakkar til 
að fylgjast með henni í framtíðinni, 
hún eigi eftir að halda áfram að gera 
góða hluti í sýningahringnum og segir 
sérlega ánægjulegt að sjá svona vel 
gerðan íslenskan fjárhund með snögga 
feldgerð. Þorsteinn nefnir að bestu 
rakkar 1-4 og bestu tíkur 1-4 hafi öll 
verið glæsilegir fulltrúar kynsins og að 
sætaröðun hefði auðveldlega getað 
breyst á öðrum degi. Það sama sé að 
segja um öldungana og veit hann fátt 
skemmtilegra á sýningum en að fylgjast 
með glæsilegum öldungum sem bera 
aldurinn vel.

Þegar Þorsteinn er inntur eftir 
ábendingum til sýnenda og eigenda 
nefnir hann að nokkrir sýnendur mættu 
hafa í huga að meira er ekki alltaf betra 
þegar kemur að snyrtingu hundanna. 
Á nokkrum hundum fannst honum 
feldurinn nánast sleipur viðkomu, ekki 
veðurþolinn eins og ræktunarmarkmiðið 
kveður á um. Þeir sýnendur sem baði 
hundana rétt fyrir sýningu ættu að huga 
vel að því hvaða efni þeir nota og velja 
eitthvað sem ekki breytir áferð feldsins.

Rigningin er hluti af pakkanum
Þórdís Björg Björgvinsdóttir var afar 
ánægð með sýninguna og sagði 
útisýningar í miklu uppáhaldi hjá sér. 
Það væri gaman að sjá hversu margir 
væru komnir með falleg tjöld, það væri 
mikill metnaður í okkar fólki. Hún nefnir 
hversu fjölskylduvænar útisýningarnar 
séu og hve góður vettvangur þær væru 
fyrir framtíðar hundafólk að fá að fylgjast 
með og njóta. Hún sagðist mjög spennt 
fyrir fleiri útisýningum, veðrið hefði verið 
ágætt og þó það hefði rignt væri það 
bara hluti af pakkanum eins og á hinum 
norðurlöndunum.

Þórdís dæmdi tíbet spaniel og þótti 
gæðin framúrskarandi, hún sagði gaman 
að fá svona marga hunda í hring til sín af 
svona háum gæðum.

Rakkinn sem varð besti hundur tegundar 
heillaði hana um leið og hún sá hann. 
Hann átti líka frábæran dag og sýndi 
sig óaðfinnanlega. Mjög týpískur fyrir 
tegundina, rakkalegur, heilbrigður og 
með góðar hreyfingar. Henni fannst 
gaman að finna hann í opnum flokki þar 
sem meistaraflokkur rakka var fullur af 
glæsilegum meisturum.



ungliða rakkinn sem endaði sem fjórði besti rakkinn nefnir Þórdís sem mjög 
efnilegan og að hún hlakki til að sjá hann í framtíðinni.

Í tíkunum sigraði meistara tík sem Þórdís segir mjög kvenlega, með 
áreynslulausar hreyfingar og heilbrigða byggingu. ungliðinn sem var önnur 
besta tík á einnig framtíðina fyrir sér að mati Þórdísar, vel byggð, kvenleg með 
flottar hreyfingar. Tíbet spaniel eigendur og ræktendur á Íslandi virðist vera að 
gera góða hluti.

Þórdís sagðist hafa séð marga flotta fulltrúa tegunda í úrslitum og að 
sigurvegarar hafi verið flottir. Hún segist alltaf glöð að sjá íslenskan fjárhund 
sem besta hund sýningar en einnig hafi doberman og lhasa apso tíkurnar 
heillað sig.

Þegar Þórdís er innt eftir góðum ráðum fyrir eigendur og sýnendur minnir 
hún okkur á að njóta þess að eiga góðan dag með hundunum okkar og hafa 
gaman. Hundar séu mjög næmir og fljótir að finna hvernig okkur líður þannig 
að til að hundurinn sýni sig sem best þá þurfum við að vera róleg og í góðu 
skapi.

Góðir ungir sýnendur
Ásta María Guðbergsdóttir dæmdi unga sýnendur á föstudagskvöldinu og 
sagði krakkana hafa staðið sig almennt ótrúlega vel. Hún hefði því miður ekki 
getað fylgst með keppni ungra sýnenda í svolítinn tíma en hefði heyrt að þar 
væru mjög góðir og efnilegir ungir sýnendur. Hún sagði það samt hafa komið 
nokkuð á óvart hversu góð og jöfn þau voru, sérstaklega eldri hópurinn.

Þegar Ásta er spurð hvað hún horfi helst í þegar hún dæmir keppni ungra 
sýnenda nefnir hún að það sem mestu máli skipti sé að sýnandinn reyni að 
sýna hundinn sinn á bestan hátt, komi vel fram við hann og hafi ánægju af 
því sem hann er að gera. Þetta skín í gegn og að þetta hafi verið sérstaklega 
áberandi eiginleiki hjá sigurvegara eldri hópsins.

Þar hafi sigurvegarinn ljómað og augljóslega notið þess sem hún var að gera, 
hún hafi ekki alltaf verið að líta til dómarans með eitthvað „tilgerðarbros“ 
eins og hafi stundum sést hjá sumum sýnendum í gegnum tíðina, heldur hafi 
sést að hún var að brosa til hundsins og að þau hafi verið að gera eitthvað 
skemmtilegt saman. Ásta sagðist ekki hafa tekið eftir einu feilspori hjá henni 
og að ekki hafi vottað fyrir stressi og að einmitt svona sýnanda myndi hún vilja 
að sínir hundar fengju með sér inn í hring. Ásta segir að sýnendur í öðru, þriðja 
og fjórða sæti hafi allir staðið sig ótrúlega vel og hafi verið mjótt á mununum 
á milli þeirra sem og þeirra sem komu á eftir þeim. Í raun stóð allur eldri 
hópurinn sig vel að mati Ástu og hafi hún þurft að horfa í algjör smáatriði til 
þess að velja á milli þeirra því allt hafi þetta verið framúrskarandi sýnendur.

Ásta segir hafa verið fámennt en góðmennt í yngri hópnum þar sem aðeins 
voru fjórir keppendur en að þær hafi staðið sig vel miðað við aldur. Hún segist 
viss um að þær komi til með að verða flottir sýnendur haldi þær áfram að 
mæta á æfingar hjá þeim sem eldri eru og taki við ábendingum frá þeim.

Þegar Ásta er innt eftir ábendingum eða ráðum fyrir ungu sýnendurna segir 
hún þau augljóslega á réttri braut með góða þjálfara en bendir á að það sé 
mjög sniðugt að lesa vel ræktunarmarkmið tegundarinnar sem er verið að 
sýna því eitt af því sem gerir góðan sýnanda enn betri er að þekkja kosti 
og galla hundsins sem hann sýnir og reyna að draga fram það góða sem 
hundurinn hefur og láta bera minna á göllunum.

HVOlPaSýning

BESTI HVOLPUR SÝNINGAR 3-6 MÁNAðA
Pom4you Heavy-Duty

Pomeranian
Eigandi: Andrea Sif Jónsdóttir

Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

BESTI HVOLPUR SÝNINGAR 6-9 MÁNAðA
Skeggjastaða Bernhard Kolbeinn Jr.

Dvergschnauzer, svartur/silfur
Eigandi: Lára Bjarney Kristinsdóttir

Ræktandi: Lára Bjarney Kristinsdóttir

ungir Sýnendur

UNGIR SýNENDUR, YNGRI FLOKKUR: 1. SæTI
Hrönn Valgeirsdóttir með íslenskan fjárhund - 40 stig

UNGIR SÝNENDUR - ELDRI FLOKKUR: 1. SæTI
Hafdís Jóna Þórarinsdóttir með enskan springer spaniel - 40 stig
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forsíðumyndasamkePPni sÁms
Ákveðið var að efna til myndasamkeppni um forsíðumynd Sáms. Þemað var haust/vetur og mátti senda inn 
myndir af hundum þar sem a.m.k. einn hundanna var úr tegundahópum 1 eða 2.
Mikil þátttaka var í keppninni og viljum við þakka öllum þeim sem sendu inn myndir og einnig viljum við 
þakka 4 Loppum fyrir að gefa veglega vinninga fyrir efstu 3 sætin. Valið var ekki auðvelt en ritnefnd Sáms 
gegndi því erfiða hlutverki að velja á milli myndanna.
Hér má sjá nokkrar af þeim myndum sem voru sendar inn en valin var ein frá hverjum innsendanda til 
birtingar hér (ásamt einni sem vantaði í síðasta blað).
Næsta tölublað Sáms kemur út í vor og verður þá önnur myndasamkeppni, þá er þemað „vor/sumar“ og er 
keppnin fyrir tegundahópa 3, 4/6 og 5.
Myndir má senda á samur@hrfi.is

2. sæti 3. sæti1. sæti
Víkur Harry potter “Smári”. Ljósmyndina tók Ida-Helene 

Sivertsen og eigendur hans eru Sigurlaug Rósa Dal 
Christiansen og Loftur J. Magnússon.

Svartwalds Designed For Glory “Aska”. Ljósmyndari og 
eigandi hennar er Alexandra Dögg Írisardóttir.

C.I.E. ISShCh Imbir Bezy Bezy „Imbir“. Ljósmyndari og 
eigandi hans er Stella Sif Gísladóttir.
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HÖFuNDuR: KLARA SÍMONARDóTTIR

Hvaða kynslóð Er vaka úr 
ykkar ræktun og Höfðuð 
þið Hugmynd um að Hún 
yrði svona gott Eintak?
Við völdum hana nánast strax en tókum 
lokaákvörðun þegar hún var um fjögurra 
vikna.
Hún er af fyrstu kynslóð úr okkar ræktun 
og við höfðum góða von um að við fengjum 
svona gott eintak. Báðir foreldrar eru mjög 
góðir fulltrúar tegundarinnar og hafa bæði 
gefið af séð góð eintök. Við ákváðum mjög 
snemma að nota þennan rakka á tíkina okkar 
en notuðum hann ekki strax. Þetta got er 
eitt besta gotið okkar hingað til enda allir 
hvolparnir úr því goti íslenskir meistarar 
og allir með stig til alþjóðlegs meistara og 
á hún Vaka einungis 1 stig eftir. Þetta er 
eina íslenska fjárhundsgotið þar sem allir 
hvolparnir eru íslenskir meistarar.

sástu gæðin strax Eða 
komu þau fram síðar?
Við sáum gæðin strax um 4 vikna aldurinn. 
Sem lítill hvolpur bar hún sig sérlega vel 
og sýndi vel að hún var upprennandi 
sýningarstjarna, alltaf svo sperrt.

Hvað var það sEm HEillaði 
við Hana?
Við tókum strax eftir fallega hausnum og 
eyrunum mjög snemma. Svo sáum við 
hversu gott og mikið body hún hafði en 
þegar hún var farin að standa og hreyfa sig 
tókum við eftir hversu vel vinkluð hún var 
og hreyfingarnar þær bestu sem við höfðum 
séð í svona ungum hvolpi. Vinklarnir heilluðu 
okkur mikið því á þeim tíma var mikið af 
vinklalausum hundum í stofninum en það 
hefur stórlagast núna en hreyfingarnar stóðu 
upp úr enda eitt af því sem okkur finnst 
mikilvægast í okkar hundum. Svo skemmdi 
ekki fyrir að hún var með rétta „attitude“ið 
fyrir sýningar.

HvErnig Er rútínan 
HJá ykkur í snyrtingu/
HrEyfingu?
Við erum ekki með neitt prógram fyrir 
hundana okkar í hreyfingu. Þeir eru bara 
með þessa venjulegu hreyfingu eins og 

flest hundaheimili. Við böðum og blásum 
hundana okkar einungis fyrir hundasýningar 
og stundum ekki einu sinni það. Hún Vaka var 
ekki einu sinni böðuð þegar hún vann Best in 
show í sumar og bróðir hennar Sómi þegar 
hann vann Deildarsýninguna núna í sumar. 
Stundum kemur það fyrir að við böðum 
hundana ef mikið hárlos er í gangi og viljum 
við létta á hárum inni á heimilinu.

HEfur þú notað Hana í 
ræktun?
Nei við höfum ekki ræktað undan henni 
enn. Það stóð til fyrir sýninguna en við 
misreiknuðum okkur og því paraðist hún ekki. 
Við vorum mjög fúl að hafa misst af því en ef 
hún hefði parast hefði hún verið með hvolpa 
einmitt á þeim tíma sem sýningin var og hefði 
hún þá ekki orðið Best in show. Það er bara 
eins og þetta hafi verið „ment to be“ og við 
erum ekkert fúl lengur :D

HEfur vöku gEngið vEl 
áður á sýningum?
Henni hefur gengið mjög vel á sýningum strax 
á fyrstu sýningunni varð hún Besti hvolpur 
sýningar 4-6 mánaða og í fyrra hreppti hún 
4. sætið í Best in show tvisvar og endaði sem 
stigahæsti hundur tegundar ársins.

Hafa forEldrar HEnnar 
unnið mikið á sýningum?
Báðir foreldra hafa gert það gott á sýningum 
enda báðir Íslenskir meistarar. Móðirin hefur 
náð öðru sæti í tegundahóp og orðið besti, 
annar besti og tvisvar þriðji besti öldungur 
sýningar. Og faðirinn náð 4. sætinu í besti 
öldungur sýningar.

HvEr finnst þér stærsti 
kosturinn við vöku?
Vaka ber nafn með réttu. Hún er mjög 
vakandi og vinnusöm. Tekur eftir öllu sem fer 
fram og er mjög fljót að læra. Hún er með 
bronspróf í hundafimi sem hún náði með 
nokkrum æfingum. Hún er skemmtilega frökk 
og er alltaf til í að leika og skemmtilegast 
finnst henni að sækja, það er algjört 
uppáhald. Hún er einhvern veginn bara 
„over all“ góður og fallegur fulltrúi 
tegundarinnar.

snætinda vaka
Á Reykjavík Winner sýningu HRFÍ í júlí varð íslenska fjárhundstíkin ISCH BIS BBIS RW-16 Snætinda Vaka besti 
hundur sýningar. Vaka er 5 ára og er í eigu unnar Sveinsdóttur, Hafþórs Snæbjörnssonar og dóttur þeirra 
Sunnu Lífar Hafþórsdóttur en þau eru einnig ræktendur hennar. Við fengum að leggja nokkrar spurningar fyrir 
eigendurna í tilefni sigurs Vöku á sýningunni.

BESTi HuNDuR SýNiNGAR RW-2016
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HÖFuNDuR: KLARA SÍMONARDóTTIR

Hvaðan kEmur kaisEr, úr 
Hvaða ræktun?
Kaiser kemur frá Huldu ræktun. Systurnar 
Hulda og Kristín Jónasdætur fluttu inn 
foreldra hans - Hulda flutti inn mömmuna 
frá Bretlandi og Kristín pabbann frá 
Bandaríkjunum.

valdir þú Hann sJálf?
Fjölskyldan fór saman og valdi hvolpinn. Það 
er eftirminnilegt þegar við fórum og sáum 
hvolpinn fyrst, að sjá samband hans og 
kornungu dömunnar á heimilinu. Þau léku sér 
svo fallega saman þannig að ljóst var strax að 
hann yrði góður heimilishundur.

HvErnig tókst þér að 
sannfæra ræktandann um 
að sElJa þér kaisEr?
Ég hafði ætlað að fá mér tík en 2 rakkar voru 
eftir úr gotinu. Við höfðum átt 2 hunda áður, 
fyrst íslenskan fjárhund og síðar weimaraner 
rakkann Rommel sem var orðinn 8 ára gamall 
og höfðum því góða þekkingu á tegundinni. 
Ég gat ekki hugsað mér aðra tegund en 
weimaraner. Við Hulda náðum strax svo 
vel saman. Þurfti ekki mikið til að sannfæra 
hana um að fjölskyldan myndi henta Kaiser 
og geta skapað honum gott heimili. Við 
fengum Kaiser lánaðan til að kynna hann 
fyrir Rommel og athuga hvort þeir ættu 
skap saman og sjá hvernig Rommel litist á. 
Rommel sagði einfaldlega Já og þar með var 
málið útrætt.

Hvað var það sEm HEillaði 
HElst við Hann?
Heiðbláu augun hans, hvað hann var 
orkumikill og glaður og barngóður. Hann 
virtist strax vera svo ljúfur og blíður. Mér 
fannst hann fallegur og grunaði að hann væri 
efnilegur.

HvErnig Er rútínan 
HJá ykkur í snyrtingu/
HrEyfingu?
Hvað varðar feldumhirðu er weimaranerinn 
ákaflega þægilegur þar eð hann er 
stutthærður. Það þarf að klippa klær 
reglulega og svo fær Kaiser dekur- og 
glansbað fyrir sýningar og á milli ef þarf.
Kaiser þarf hæfilega hreyfingu. Fara á heiðina 
2-3 svar í viku og þá hleypur hann frjáls, 

synda í vötnum eða sjónum og styttri göngur 
þess á milli. Við förum á sýningarþjálfanir 
m.a. hjá Auði Sif, æfingagöngur með 
Fuglahundadeild og þjálfanir fyrir sækipróf.

HEfur þú notað Hann í 
ræktun?
Nei ekki ennþá.

HEfur kaisEr gEngið vEl 
áður á sýningum?
Já honum hefur gengið mjög vel á sýningum. 
Hann varð alþjóðlegur meistari aðeins 2 1/2 
árs gamall. BIS 2 aðeins tveggja ára gamall, 
BIS 3 4 ára, BIS 3 á Reykjavík winner 2016 og 
síðan BIS 1.

Hafa forEldrar Hans 
unnið mikið á sýningum?
Já. Rw13-14, C.I.B., ISCH, AMCH, FCH 
Kasamar Anteres er pabbi hans og 
Rw-13, C.I.E., ISShCh Trubon Cino Trounce er 

mamma hans. Bæði hafa þau orðið í 2. sæti í 
Best in show.

HvEr finnst þér stærsti 
kosturinn við kaisEr?
Hvað hann er barngóður, kraftmikill, glaður, 
blíður, húsbóndahollur og frábær félagi. 
Það er ólýsanlegt að horfa á ársgamla 
barnabarnið mata Kaiser á Cheerios eða 
lifrarpylsu og hvað hundurinn er natinn og 
þolinmóður, og sýnir engan yfirgang við 
þessar aðstæður.
Það sem mér þótti mikilvægt er að Kaiser 
er undan veiðihundum sem hlotið hafa 
veiðimeistaratitla í heimalöndum sínum í 
báða ættliði. Hann er sannur weimaraner. 
Gáfaður. Krefjandi. Gefst aldrei upp á að 
klifra upp virðingarstigann. Ef hann hefur 
ekki verkefni við hæfi þá finnur hann eitthvað 
skemmtilegt að gera sem ég er ekki jafn hrifin 
af. Heldur mér þannig alltaf á tánum.

BESTi HuNDuR SýNiNGAR iNT-2016-JÚLÍ

huldu morganna mozart
Á alþjóðlegri sýningu HRFÍ í júlí varð weimeraner hundurinn C.I.E. ISShCh RW-16 Huldu Morganna Mozart besti 
hundur sýningar. Kaiser eins og hann er kallaður daglega er 6 ára og í eigu Þórhildar Sigtryggsdóttur. Við 
fengum að leggja nokkrar spurningar fyrir hana í tilefni sigurs Kaisers á sýningunni.
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Septembersýning HRFÍ fór fram helgina 2.- 4. september sl. Yfir 100 hvolpar mættu til leiks á föstudagskvöldinu 
þar sem einnig fór fram keppni ungra sýnenda en það var Hilde Fredriksson frá Finnlandi sem dæmdi keppni 

ungra sýnenda að þessu sinni. Laugardaginn 3. og sunnudaginn 4. september voru skráðir til leiks yfir 600 
hundar af 85 tegundum. Mikil ánægja var með sýninguna sem haldin var í Reiðhöllinni í Víðidal en að þessu 
sinni var sýningin með írsku þema og allir dómarar sýningarinnar írskir. Dómarar sýningarinnar voru: Sean og 

Cathy Delmar, Colette og John Muldoon og Yvonne Cannon.

alþjóðleg sýning HrfÍ
2. - 4. september

Besti hundur sýningar 1. sæti
C.I.B ISCh RW-16 Glitnir Vestri

Afghan hound
Eigandi: Valdís Vignisdóttir

Ræktandi: Vala HF-5 ehf

HÖFuNDuR: KLARA SÍMONARDóTTIR
LJóSMYNDIR: óLÖF GYðA RISTEN

Jafn góðir eða betri en erlendis
John Muldoon var mjög ánægður með 
sýninguna og þá hunda sem hann sá hér. 
Hann segir almenn gæði hundanna hér í 
það minnsta jöfn þeim í öðrum löndum 
og betri en í sumum.

John segist afskaplega ánægður 
með gæði hvolpanna sem hann 
sá á föstudagskvöldinu, hann hafi 
verið mjög ánægður með australian 
shepherd hvolpinn sem vann hjá 
honum, hann hafi verið með virkilega 
fallegt höfuð, rétt augu og í góðum 
hlutföllum og eigi örugglega eftir að 

enda sem virkilega fallegt eintak haldi 
hann áfram að þroskast svona vel. Af 
fullorðnu hundunum fannst honum 
gæðin almennt mjög góð, hann segir 
að hundarnir í úrslitum um besta hund 
sýningar hafi verið virkilega fallegir. John 
sagðist hafa verið ánægður með að fá 
að dæma besta öldung sýningar þar sem 
alltaf væri gaman að sjá fallega öldunga 
í góðu formi og miklu stuði og sagði 
hann um vinningsöldunginn, australian 
shepherd hundinn að hann væri bæði 
tignarlegur og fallegur.

Íþróttamannsleg hegðun
John sagðist hafa verið ánægður með 
margar þeirra tegunda sem hann dæmdi 

en að nokkrar hafi verið síðri en aðrar. 
Hann var ekkert allt of ánægður með 
bichon frise hundana sem hann sá en 
sagði frábær gæði í pug þar sem hann 
hefði séð marga góða hunda. Boston 
terrier hefði verið góð tegund, petit 
brabancon gullfallegir sem og griffon 
bruxellois. Hann var svo afskaplega 
ánægður með pekingese. Tíbet spaniel 
hundarnir hefðu verið í topp gæðum 
hér, virkilega fallegir hundar. John hefði 
viljað sjá betri gæði í samoyed en segist 
hafa séð tvo virkilega fína enska bulldog, 
fallega hunda af góðri tegundagerð sem 
hreyfðu sig vel. Hann segir ræktunina á 
boxer greinilega í góðum farvegi. John 
var mjög ánægður með úrval góðra 



hunda sem hann fann í schnauzerum, bestu hundarnir sem hann hefði dæmt 
hefðu verið schnauzer og tegundirnar innihéldu virkilega fallega hunda.

Að lokum talar hann um íþróttamannslega hegðun á sýningunni, sýnendur 
væru kurteisir hver við annan og að hann sæi ræktendur óska hverjum öðrum 
til hamingju fyrir utan hringinn sem er ekki endilega vanalegt og að allir hefðu 
verið mjög kurteisir í hringnum.

Miklar framfarir í ræktun
Collette Muldoon var mjög ánægð með ferðina, það hafi verið beint flug frá 
Dublin og ferðalagið því auðvelt og fljótlegt. Collette sagðist hafa séð mjög 
mikinn mun á gæðum hunda frá því hún var hér síðast fyrir fáeinum árum og 
sagði að augljóslega hefðu orðið hér framfarir í ræktun. Á föstudagskvöldinu 
dæmdi hún úrslit í keppni um besta ungviði sýningar og nefnir að hún hafi 
verið mjög ánægð með hvolpinn sem hún gerði að besta yngri hvolpi sýningar. 
Á laugardeginum dæmdi hún svo meðal annars afghan hound sem hún var 
mjög hrifin af og sagðist stolt af því að hundurinn sem hún gerði að besta 
hundi tegundar og besta hundi tegundarhóps hefði svo unnið alla sýninguna.

Vingjarnlegir sýnendur í whippet
Collette dæmdi einnig cavalier á laugardeginum og sagðist þar hafa séð mörg 
falleg höfuð og marga mjög góða framhluta, hún hefði þó séð ansi marga 
lélega afturparta sem væri eitthvað sem þyrfti að vinna í hér. Hún nefndi 
að whippet hundarnir hefðu verið af góðum gæðum og af jafnri stærð og 
minntist þar líka sérstaklega á hversu vingjarnlegir sýnendurnir hefðu verið í 
tegundinni.

Gæti unnið hvar sem er
Collette dæmdi einn petit basset griffon vendeen og sagði hún hann af það 
miklum gæðum að hann gæti unnið í hvaða landi sem er. Dachshundar hefðu 
verið fáir en fínir og sýnendurnir mjög kurteisir. Collette var mjög ánægð með 
pomeranian hundana sem hún dæmdi á sunnudeginum og þá sérstaklega 
hundinn sem hún gerði að besta hundi tegundar og fór svo alla leið í annað 
sæti í keppninni um besta hund tegundar. Hún dæmdi einnig nova scotia duck 
tolling retriever sem hún sagði æðislegan. Írski setterinn sem vann tegundina 
segir Collette að sé einn sá besti sem hún hefur séð í langan tíma, ekki með 
of mikinn feld eins og hún hefði séð á öðrum í tegundinni og væri orðinn 
algengur galli. Hún sagðist sátt við gæðin sem hún sá í golden retriever.

Frábær hvolpur
Cathy sagðist hafa séð papillon hvolp á föstudagskvöldinu sem heillaði hana 
upp úr skónum, að sjá papillon hvolp þetta ungan með svona fullkomin 
eyru og eyrnahár sé hreint ótrúlegt. Hún sagði að ef þetta væru gæði sem 
sæjust reglulega í tegundinni hér væri tegundin í virkilega góðum málum. 
Cathy var mjög ánægð með tegundarhóp 1 sem hún dæmdi í úrslitum, hún 
nefndi sérstaklega welsh corgi pembroke sem henni þótti af ótrúlega háum 
gæðum og að þeir hundar sem hún sá af tegundinni hafi verið mjög fallegir. 
Hún sagðist einnig hafa séð nokkra frábæra shih tzu hunda á laugardeginum 
og var einnig mjög ánægð með þá chihuahua hunda sem náðu sæti hjá 
henni, þeir hafi verið virkilega góðir. Í lhasa apso sagðist hún hafa verið með 
mjög fáa hunda en góða, hreyfingar hafi verið mjög góðar hjá þeim. Hún var 
mjög ánægð með gæði briard hundanna sem hún sá hér, tegundin væri lítil í 
heiminum og því merkilegt að sjá hér 8 mjög góða hunda.

Stærsti fjársjóður félagsins
Af þeim tegundum sem Cathy dæmdi á sunnudeginum nefnir hún silky 
terrier sem tegund í hæsta gæðaflokki hér. Gæðin í cairn terrier mættu vera 
mun betri miðað við þá tvo hunda sem hún dæmdi. Hún sagði að border 
terrier hundurinn sem vann tegundina vera virkilega fallegt eintak. Cathy 
dæmdi einnig íslenska fjárhundinn sem henni þótti mikill heiður og sagðist 
hafa séð þar hunda á heimsmælikvarða, hún hefði séð frábærar hreyfingar 

Besti hundur sýningar 2. sæti
Rw-16 Pom4you Greatest Lover Of All Time

Pomeranian
Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Ræktandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

Besti hundur sýningar 3. sæti
ISShCh Ciboria‘s Oliver

Labrador retriever
Eigendur: Rósa Kristín Jensdóttir & 

 Thelma Dögg Freysdóttir
Ræktendur: Freddy Bjørndal & Ina Bilberg

Besti hundur sýningar 4. sæti
C.I.B. ISCh ISw-13-14 NLw-15 Rw-13-14-15-16

Ryslip Celtic Tiger at Craigycor
welsh corgi pembroke

Eigandi: Kristlaug Elín Gunnlaugsdóttir
Ræktandi: Mrs. Caty Elizabeth Cartlidge



og virkilega fallegar útlínur. Cathy nefnir sem einn stærsta fjársjóð félagsins 
þá íþróttamannslegu hegðun sem hún hefði orðið vitni að á sýningunni, 
sýnendur tækju dómunum og áliti dómaranna með virðingu og kurteisi, 
sýndu hverjum öðrum virðingu og þetta sæi hún líka utan hringsins, fólk hér 
virtist samgleðjast hverju öðru þegar vel gengi. Þetta væri hegðun sem væri 
nauðsynlegt að hlúa að, því þetta gerði sýningarnar hér einstakar.

Vildi fá wheaten tíkina keypta
Yvonne Cannon sagðist hafa verið heilluð af irish soft coated wheaten terrier 
hundunum sem hún sá hérna. Hún hefði helst viljað fá tíkina keypta og sæi 
þessi gæði ekki einu sinni í heimalandinu. Yvonne sagði það góðan árangur 
að sjá hér í mjög mörgum tegundum samleitni í tegundagerð sem væri oft 
erfitt að ná fram. Hún nefnir líka hvað félagið á mikið af frábærum sýnendum 
og sagði að hún hefði fengið mjög fáa inn í hring til sín sem hefðu staðið sig 
illa sem sýnendur og að það auðveldaði mjög störf dómarans. Yvonne nefnir 
sýnendur í schäfer sérstaklega þar sem þeir þyrftu að vinna með hring sem 
væri í það minnsta fyrir tegundina en að þeir hefðu staðið sig mjög vel, verið 
íþróttamannslegir í hegðun og sýnt vel. Yvonne segir báðar feldgerðir í schäfer 
hafa verið góðar. Púðlurnar hafi verið fáar en góðar og af góðri tegundagerð. 
Yvonne talar mikið um irish soft coated wheaten terrier hundana sem hún sá 
og segir að hún hafi talað aðeins við ræktanda hundanna eftir að sýningunni 
lauk og telji tegundina í mjög öruggum höndum hér og í raun ótrúlegt hvað 
þeir séu góðir miðað við fáa hunda og innflutningshömlur. Margir detti í þá 
gildru að vilja frekar amerísku tegundagerðina í tegundinni en ekki þá írsku 
sem ræktunarmarkmiðið kallar þó eftir en ekki þessi ungi ræktandi.

Ekki nógu góðir frampartar
Yvonne dæmdi einnig nokkrar tegundir úr tegundahópi tvö ásamt því 
að dæma úrslit tegundarhópsins en segir að í mörgum tegundum hafi 
hundarnir ekki verið nógu vel byggðir að framan. Hún nefnir að úr úrslitum í 
tegundahópnum hafi dobermann tíkin og boxerinn verið í uppáhaldi. Almennt 
þóttu henni sýnendur mjög hæfileikaríkir hér og gott skipulag á sýningunni. 
Hún nefndi einnig að hundarnir á sýningunni hefðu verið sýndir í mjög góðu 
líkamlegu ásigkomulagi, augljóslega vel hreyfðir og vel vöðvaðir, hreinir og 
fínir.

Hefði viljað eiga hvolpinn
Sean Delmar dæmdi bæði hvolpa og fullorðna labrador retriever og sagðist 
hafa séð gulan hvolp úr yngri flokki sem hann hefði helst viljað taka með sér 
heim. Hvolpurinn hefði verið svo lofandi, í góðum hlutföllum og með fallegt 
skott. Af þeim fullorðnu sagðist hann hafa séð nokkra sem honum þóttu 
ekki nógu góðir en um 8-9 hunda sem voru virkilega góðir og nefndi hann 
að sigurvegarar hans í tegundinni gætu unnið hvar sem er í heiminum. Af 
öðrum tegundum sem hann dæmdi nefnir hann australian shepherd, þar hafi 
hundarnir verið af mjög ólíkum týpum, hálfgert bland í poka, ólíkir litir, mis 
háir og mis þungir. Það séu alltaf nokkur vonbrigði að þurfa að velja öldung 
sem besta hund tegundar þar sem það gefur til kynna að tegundin sé ekki að 
batna heldur í besta falli að standa í stað. Hann sagði að gæðin hefðu verið 
næg til að halda áfram með ræktun á tegundinni en að fólk yrði að fara vinna 
saman til þess að fá meiri samleitni.

Frábærir wheaten terrier
Af nýrri tegundum á landinu nefnir Sean að bedlington terrier tíkin sé efnileg, 
ekki alveg fullþroskuð en lofi góðu, með góða topplínu, falleg augu og þau 
tegundareinkenni sem eiga að vera til staðar. Honum hafi komið nokkuð á 
óvart að sjá hana þar sem gæði og úrval terrier hunda á Íslandi hafi ekki verið 
upp á marga fiska. Af þeim terrier hundum sem stóðu upp úr nefnir hann 
irish soft coated wheaten terrier og segir hann að fyrir írskan dómara séu 
það algjör forréttindi að finna svona góða hunda af þessari tegund hér. Hann 
hafi búist við blandaðri gæðum, meira amerískum feldi og svörtu skeggi en 
að sjá svona góða hunda eins og voru á sýningunni hafi verið yndislegt. Þeir 

BESTI ÖLDUNGUR SÝNINGAR 1. SæTI
ISCh USCh Thornapple Good To Go

Australian shepherd
Eigendur: Maríanna Gunnarsdóttir & Ólafur Örn Ólafsson

Ræktendur: Lisa L Penton, Ellen Brandenburg & Amy Garrison

TEGUNDAHÓPUR 2: 1. SæTI
ISShCh RW-15-16 Embla Altobello

Dobermann
Eigandi: Ómar Unnarsson
Ræktandi: Malbasa Dejan

TEGUNDAHÓPUR 3: 1. SæTI
ISCh Tumastaða Askur

Silky terrier
Eigandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir

Ræktandi: Alda Gyða Úlfarsdóttir



hafi verið samleitir, með rétta feldgerð og einlitir ásamt því að vera af réttri 
tegundagerð. Það að sjá hóp af hundum í tegundinni í þessum gæðum væri 
einsdæmi, hann gæti ekki fundið svona hóp einu sinni í heimalandinu Írlandi. 
Hann segir framtíðina bjarta fyrir tegundina hér á landi og sé haldið rétt á 
spilunum í ræktun hér gætu irish soft coated wheaten terrier hvolpar frá 
Íslandi orðið eftirsóttir um allan heim.

Blönduð gæði
Sean segist ekki hafa verið ánægður með jack russel terrier hundana 
sem hann sá. Hann segir þá alls ekki nógu góða til þess að hefja ræktun á 
tegundinni hér, þeir hafi báðir sama gallann í byggingu framhlutans sem sé 
galli sem mjög erfitt sé að rækta í burtu og leggur til að aðrir hundar séu 
fluttir inn til þess að hefja hér ræktun á tegundinni. Hann dæmdi einnig 
amerískan cocker spaniel og sagði sigurvegarann þar hafa haft góða baklínu og 
hreyfingar en mætti hafa örlítið meiri neista í hringnum. Í papillon sagði Sean 
að hann hefði séð 2-3 hunda sem voru virkilega góðir en að það séu alltaf 
tvær tegundagerðir í tegundinni, litlir og ferkantaðir hundar sem minni meira 
á chihuahua í byggingu sem oft hafi mjög mikil og falleg eyrnahár en hann 
vill frekar sjá hina týpuna, þá hærri, fíngerðari og léttari á fæti með lengri og 
mjórri andlit. Hann segist hafa séð einn hund sem gæti unnið hjá honum hvar 
sem er og væri með þeim betri sem hann hefði séð.

Ekki keppa við aussie
um border collie segir Sean að þeir hafi verið af frekar blönduðum gæðum 
en að ræktendur þurfi að fara svolítið varlega að vera ekki að reyna að rækta 
tegundina eins og australian shepherd þó þeir keppi saman í tegundahópi. 
Australian shepherd sé tegund sem tekið er eftir í keppni í tegundahóp þar 
sem þeir hreyfi sig frekar hratt og hafi þannig höfuðburð og baklínu að tekið 
sé eftir þeim í hringnum og að jafnvel hundur af ágætum gæðum geti unnið 
tegundahópinn. Ræktendur og sýnendur á border collie ættu að einbeita sér 
betur að tegundareinkennandi hreyfingum tegundarinnar og að hætta að 
reyna að hífa þá upp í hringnum og stilla þeim upp eins og kassa í laginu. Þetta 
sé tegund sem ber sig lágt og eigi að bera sig með höfuðið lágt í hring og að 
reyna að keppa við þá áströlsku á þeirra grundvelli sé eins og að sýna chow 
chow eins og afghan hound.

Sean sagði hundana sem komust alla leið í keppnina um besta hund 
sýningar hafa verið af góðum gæðum og að mismunandi dómarar hefðu 
getað raðað þeim mismunandi upp. Hann sagðist hafa verið mjög hrifinn 
af afghan hundinum, hann hefði mjög fallegt höfuð, með rétt augu og 
sterkan neðrikjamma. Hann hefði verið með réttar axlir og baklínu með 
góða skottstöðu og í raun bara svona akkúrat eintak og ekki of laus í 
framhreyfingum sem getur verið vandamál í tegundinni. Í öðru sæti hjá 
honum varð pomeranian, lítil loðin kúla eins og hann kallar hann, og minnist 
á hvað pomminn hafi verið ánægður með rauða dregilinn og alltaf tekið 
stefnuna þangað þegar færi gafst. Labradorinn var Sean líka ánægður með og 
sagði hann hafa öll þau tegundareinkenni sem þyrfti til.

200% framfarir
Sean segir að það hafi verið virkilega vel hugsað um þau á meðan á dvölinni 
stóð og að skipuleggjendur sýningarinnar eigi mikið lof skilið. Hann vill líka 
þakka fyrir það starfsfólk sem vann með honum í hring, segir okkur eiga mikið 
af hæfu fólki. Í lokin vill hann þakka sýnendum kærlega fyrir íþróttamannslega 
framkomu, það sé ekki venjan úti í heimi að það sé svo gott andrúmsloft 
á sýningum og að samkeppnisaðilar geti samglaðst hverjum öðrum innan 
hrings og fyrir utan. Hann sagði að sýnendur virtust líta á sýninguna sem 
hátíð og sama hvað hann hefði gefið hundi hefði sýnandinn verið kurteis og 
vingjarnlegur.

Þetta er í þriðja skiptið sem Sean kemur hingað, hann segir að miðað við fyrir 
10 árum hafi gæðin aukist hér um 200%. Sýnendum hafi farið gríðarlega mikið 
fram, áður hafi hann orðið var við ákveðið óöryggi í sýnendum og ræktendum 

Tegundahópur 4/6: 1. sæti
C.I.E. ISShCh NLW-15 RW-14-15-16 

Red Hot Chili V. Tum-Tums Vriendjes
Petit basset griffon vendeen

Eigandi: Karen Ösp Guðbjartsdóttir
Ræktandi: G.M. Huikeshoven

Tegundahópur 7: 1. sæti
C.I.E. ISShCh Huldu Morganna Mozart

Weimaraner, snögghærður
Eigandi: Þórhildur Sigtryggsdóttir

Ræktandi: Hulda Jónasdóttir

Tegundahópur 9: 1. sæti
Auðnuspors Hvíta Gull

Chihuahua, snögghærður
Eigandi: Guðbjörg Jensdóttir

Ræktandi: Guðbjörg Jensdóttir



BESTI RæKTUNARHÓPUR LAUGARDAGS:
Tíbet spaniel

Tíbráar Tinda – ræktun
Ræktandi: Auður Valgeirsdóttir

BESTI AFKVæMAHÓPUR LAUGARDAGS:
Schäfer, snöggh.

RW-14 Gjósku Mylla & afkvæmi

BESTA PAR LAUGARDAGS:
Lhasa apso

ISCh RW-15-16 NLW-15 Fly Fly New York City Boy & 
 RW-15 Chic Choix Domus Aurea
Eigandi: Sigurbjörg Vignisdóttir

BESTI RæKTUNARHÓPUR SUNNUDAGS:
Irish soft coated wheaten terrier

Arkenstone – ræktun
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

BESTI AFKVæMAHÓPUR SUNNUDAGS:
Ungersk vizsla, snöggh.

C.I.E. ISShCh SLOCh RW-16 Vadászfai Opotró & afkvæmi

BESTA PAR SUNNUDAGS:
Pomeranian

RW-16 Pom4you Greatest Lover Of All Time &
Pom4you Simply In Love

Eigandi: Sigurlaug Sverrisdóttir

BESTI HVOLPUR SÝNINGAR 3-6 MÁNAðA
Helguhlíðar Káta Kría

Dvergschnauzer, svartur/silfur
Eigandi/ræktandi: Margrét Kjartansdóttir

BESTI HVOLPUR SÝNINGAR 6-9 MÁNAðA
Leifturs Iridín

Whippet
Eigandi/ræktandi: Gunnur Sif Sigurgeirsdóttir

Ræktuna
rhópar

Afkvæ
mahópa

r

Pör

Hvolp
ar



sem hann sæi ekki lengur. Framkvæmd sýningarinnar, framkoma sýnenda og 
starf ræktenda einkenndist nú af mikilli fagmennsku. Sean segir að íslenskar 
sýningar séu ekki neinn litli bróðir skandinavísku sýninganna lengur heldur 
orðnar að jafningjum. Hann segir andrúmsloftið svo gott á sýningunum og að 
það sé nauðsynlegt að reyna halda í þessa samheldni og það góða skap sem 
flestir virtust í, þar komi dómaraval inn í myndina. Til þess að halda í gleðina 
sé nauðsynlegt að velja vel dómara sem hingað er boðið, gæta þess að fá 
kurteisa dómara sem geri sér grein fyrir því að sýnandinn og ræktandinn er 
viðskiptavinurinn, en ekki að fá einhverja hrokagikki sem gera lítið úr hundum 
og sýnendum og draga niður gleðina og koma fram við sýnendur eins og óvini. 
Auðvitað snúist sýningar um að gagnrýna hunda en hvernig það er gert skiptir 
gríðarlegu máli, virðing við náungann skipti öllu. Til þess að halda í nýliðana 
verði dómararnir að koma vel fram við sýnendur og bera slæmar fréttir faglega 
fram.

Frábærir ungir sýnendur
Hilde Fredriksson dæmdi keppni ungra sýnenda á föstudagskvöldinu og er 
hæst ánægð með ferðina, það sé æðislegt að fá að koma til Íslands, mikið sé 
að sjá og fólkið yndislegt.

Hilde segir ungu sýnendurna hafa staðið sig mjög vel, augljóst sé að þjálfun 
sé góð og samheldnin mikil. Hún segir að það sem hún leiti fyrst og fremst að 
þegar hún dæmi unga sýnendur sé að sjá góða samvinnu sýnanda og hunds 
þar sem gleðin sé í fyrirrúmi. Hún vilji sjá bæði hund og sýnanda njóta sín í 
hringnum. Það sem hún horfi helst í þegar hún þjálfi ungan sýnanda sé að 
reyna að láta það virðast auðvelt að sýna, í raun að einfalda það. Hilde segir 
nauðsynlegt að geta þekkt grunnatriðin í byggingu hunda til þess að geta séð 
hvaða kosti og galla hundurinn hefur og sýna hann út frá því.

Hilde þótti yngri hópurinn frábær, sýnendurnir hefðu náð svo góðu sambandi 
við hundana og ættu framtíðina fyrir sér í sportinu. Bæði hefðu sýnendur 
staðið sig vel með eigin hunda og líka þegar skipt var um hunda. Efstu fjórar 
hjá henni hefðu verið áberandi góðar, þær hefðu verið með á hreinu hvað þær 
væru að gera og ekkert hefði vantað upp á sambandið við hundana og að þær 
hefðu hvatt hundana svo vel áfram í gegnum alla keppnina. Þær hefðu sýnt 
mikla fagmennsku þegar kom að því að skipta á hundum og þá sást vel hvað 
þær kunnu.

Hilde sagði allan eldri hópinn vera hæfileikaríkan og náð góðri samvinnu við 
sína hunda og skiptihundana, það hefði verið mjög erfitt að velja á milli. Hún 
sagði þær sem hefðu endað í fjórum efstu sætunum hefðu staðið sig áberandi 
vel og sýnt hundana faglega. Frá fyrstu stundu sá hún þó hver myndi sigra 
keppnina, það hefði bara skinið í gegn einhver meðfædd færni í að umgangast 
hundana. Hún hefði verið fagmannleg en samt hefði hún sýnt gleði og látið allt 
líta út fyrir að vera svo einfalt og hafði bara einhvern vá-eiginleika. Sú sem var 
í öðru sæti hjá Hilde var ekki langt á eftir þeirri í því fyrsta, hún hafi sýnt mikla 
yfirvegun í hringnum og sýnt og stillt upp husky hundinum sem hún sýndi 
óaðfinnanlega. Í þriðja sæti var stúlka með australian shepherd, hún náði 
einnig góðu sambandi við sinn hund og sýndi hann vel. Í fjórða sæti var ung 
stúlka með silky terrier sem sýndi einnig vel og vann vel með feldinn. Hilde 
segist trúa því að allar fjórar eigi framtíðina fyrir sér og segist spennt að sjá 
þær að sýna í fleiri löndum.

Þegar hún er innt eftir ráðum fyrir ungu sýnendurna segir hún að jákvætt 
viðhorf sé nauðsynlegt og að gæta þess að koma vel fram. Þetta sport sé bara 
svo miklu skemmtilegra þegar maður nýtur þess í góðra vina hópi. Gott sé 
einnig að horfa á myndbönd og skoða ljósmyndir af sýningum um víða veröld 
til þess að læra enn meira. Þeir sem hafi tækifæri til að fara erlendis skyldu 
endilega nýta sér það.

Hún minnir á að hér séu frábærir fyrrum ungir sýnendur og hvað sé mikilvægt 
að nýta sér þekkingu þeirra. Gott sé að prófa mismunandi hluti enda sé 
sjaldnast ein rétt leið til að gera hlutina og gaman sé að finna upp á nýjum 
leiðum. Mikilvægast af öllu sé að það sé gaman, bæði fyrir sýnanda og hund.

UNGIR SÝNENDUR, YNGRI FLOKKUR: 1. SæTI
Erlen Inga Guðmundsdóttir
með border terrier - 40 stig 

 

UNGIR SÝNENDUR, ELDRI FLOKKUR: 1. SæTI
Hafdís Jóna Þórarinsdóttir

með enskan springer spaniel - 40 stig

ungir Sýnendur
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HÖFuNDuR: KLARA SÍMONARDóTTIR

Hvaðan kEmur vEstri?
Vestri kemur úr Glitnir ræktun frá Valgerði Júlíusdóttur út 
goti fæddu 2012.

valdir þú Hann sJálf Eða valdi 
ræktandinn fyrir þig?
Ég valdi hann sjálf.

Hvað var það sEm HEillaði mEst við 
Hann sEm Hvolp?
Fyrst og fremst skapið hans! 
Hann er alltaf rólegur og yfirvegaður, 
stundum of rólegur :)

HvErnig Er rútínan HJá ykkur í 
snyrtingu/HrEyfingu?
Ég baða hann vikulega til að halda feldinum góðum, og 
reyni að hreyfa hann einu sinni á dag!

HEfur þú notað Hann í ræktun?
Nei hann hefur ekki verið notaður í ræktun.

HEfur vEstra gEngið vEl áður á 
sýningum?
Já honum hefur oftast gengið mjög vel.

Hafa forEldrar Hundsins unnið mikið á sýningum?
Báðir foreldrar hans eru Íslenskir meistarar.

HvEr finnst þér stærsti kosturinn við vEstra?
Klárlega skapið hans, algjört gæðablóð! Þakka fyrir hvern dag með þessum hundi.

glitnir vestri
Á september sýningu HRFÍ varð afghan hound hundurinn C.I.B ISCH RW-16 Glitnir Vestri besti hundur sýningar. 
Vestri er 4 ára gamall og í eigu Valdísar Vignisdóttur en ræktandi hans er Valgerður Júlíusdóttir. Við fengum 
að leggja nokkrar spurningar fyrir Valdísi í tilefni sigurs Vestra á sýningunni.

BESTi HuNDuR SýNiNGAR iNT-2016-SEPTEMBER

SýNINGADAGATAL HRFÍ
2017

ALÞJóðLEG SýNING REYKJAVIK 4. - 5.MARS
dómarar: Johnny Andersson (Svíþjóð), Kitty Sjong (Danmörk), Carl Gunnar Stafberg (Svíþjóð), Attila Czeglédi (ungverjaland) og Hannele Jokisilta (Finnland).

REYKJAVÍK WINNER OG ALÞJóðLEG SýNING 24. - 25. JúNÍ
dómarar: Andrezej Szutkiewicz (Pólland), Philip John (Indland), Fabrizio La Rocca (Ítalíu), Kari Järvinen (Finnland), Moa Persson (Svíþjóð),

Ásta María Guðbergsdóttir (Ísland).

ALÞJóðLEG SýNING REYKJAVIK 16. - 17. SEpTEMBER
dómarar: Christine  Rossier (Sviss), Elisabeth Feuz (Sviss), Nina Karlsdotter (Svíþjóð) og Inga Siil (Eistland) og fl.

 ALÞJóðLEG SýNING REYKJAVIK 25. - 26. NóVEMBER
dómarar: Marija Kavcic (Slóveníu), Marie Thorpe (Írland) og fl.



SAUÐAHANGIKJÖT - HREINDÝRAKJÖT - FASANAR - VILLIENDUR - KRÓNHJÖRTUR - PANET-
TONE - LAUFABRAUÐ - HINDBERJAVINAIGRETTE - TVÍREYKT KINDAINNRALÆRI - HREIN-
DÝRAPATÉ - JÓLASÍLD - KENGÚRA - FISKIPATÉ - SKOSKAR RJÚPUR - KLEMENTÍNUR - 
RAUÐLAUKSSULTA - MAGÁLL - DÚFUR - VILLIGÆSABRINGUR - FOIE GRAS - RIFJASTEIK - 
URRIÐAHROGN - GÆSAPATÉ - PIPARRÓTARSÓSA - DÁDÝRAKJÖT - VILLIGÆSIR - VILLIANDAB-
RINGUR - STOLLEN - LYNGHÆNUR - HAMBORGARHRYGGIR - REYKSILUNGAPATÉ - KALKÚNA-
BRINGUR - JÓLAKLEMENTÍNUR - ALIENDUR - EINIBERJAREYKT SKINKA - HREINDÝRAKJÖT - 
NAUTATUNGUR - LIFRARKÆFUEFNI - HEITREYKTAR VILLIGÆSABRINGUR - AKURHÆNUR - 
PARMASKINKA - TVÍREYKT SAUÐAHANGIKJÖT - SÆNSK SKINKA - HREINDÝRABOLLUR - 
KJÚKLINGALIFUR - ALIGÆSIR - TRÖNUBER - CUMBERLANDSÓSA - RAUÐKÁL - GRAFNAR VIL-
LIGÆSABRINGUR - PIPARRÓTARSÓSA -SVÍNABÓGAR - SKATA - JÓLAOSTAR - RISAHÖRPUS-
KEL - KALKÚNAR - GRAFLAX - VILLIGÆSAPATÉ - BLINIS - HNETUR - ÚRB.LAMBALÆRI - 
KALKÚNAFYLLINGAR - ANDABRINGUR - TINDFJALLA HANGIKJÖT - CARPACCIO - MINTUSÓSA 
- ANDALIFUR - RISAHUMAR - MINTUSÓSA - HREINDÝRASÓSUGRUNNUR - CONFIT DE 
CANARD - HÁTÍÐARKJÚKLINGUR - NAUTALUNDIR - REYKJANESSSALT - GRAFIÐ ÆRFILE - 
KÁLFAKJÖT - HNETUSTEIK - JÓLASINNEP - HEITREYKT ANDABRINGA - JÓLAÖL - SALT-
FISKHNAKKAR - REYKTUR LAX - SMÁKÖKUR - HREINDÝRAFILE - SAUÐAHANGI
KJÖT - HREINDÝRAKJÖT - FASANAR - VILLIENDUR - KRÓNHJÖRTUR - PANETTONE - LAUFA
BRAUÐ - HINDBERJAVINAIGRETTE - TVÍREYKT KINDAINNRALÆRI - HREINDÝRAPATÉ - 
JÓLASÍLD - KENGÚRA - FISKIPATÉ - SKOSKAR RJÚPUR - KLEMENTÍNUR - RAUÐLAUKSSULTA 
- MAGÁLL - DÚFUR - VILLIGÆSABRINGUR - FOIE GRAS - RIFJASTEIK - URRIÐAHROGN - GÆSA-
PATÉ - PIPARRÓTARSÓSA - DÁDÝRAKJÖT - VILLIGÆSIR - VILLIANDABRINGUR - STOLLEN - 
LYNGHÆNUR - HAMBORGARHRYGGIR - REYKSILUNGAPATÉ - KALKÚNABRINGUR - JÓLA
KLEMENTÍNUR - ALIENDUR - EINIBERJAREYKT SKINKA - HREINDÝRAKJÖT - NAUTATUNGUR 
- LIFRARKÆFUEFNI - HEITREYKTAR VILLIGÆSABRINGUR - AKURHÆNUR - PARMASKINKA - 
TVÍREYKT SAUÐAHANGIKJÖT - SÆNSK SKINKA - HREINDÝRABOLLUR - KJÚKLINGALIFUR - 
ALIGÆSIR - TRÖNUBER - CUMBERLANDSÓSA - RAUÐKÁL - GRAFNAR VILLIGÆSABRINGUR - 
PIPARRÓTARSÓSA -SVÍNABÓGAR - SKATA - JÓLAOSTAR - RISAHÖRPUSKEL - KALKÚNAR - 
GRAFLAX - VILLIGÆSAPATÉ - BLINIS - HNETUR - ÚRB.LAMBALÆRI - KALKÚNAFYLLINGAR - 
ANDABRINGUR - TINDFJALLA HANGIKJÖT - CARPACCIO - MINTUSÓSA - ANDALIFUR - RISA-
HUMAR - MINTUSÓSA - HREINDÝRASÓSUGRUNNUR - CONFIT DE CANARD - HÁTÍÐAR
KJÚKLINGUR - NAUTALUNDIR - REYKJANESSSALT - GRAFIÐ ÆRFILE - KÁLFAKJÖT - HNETU
STEIK - JÓLASINNEP - HEITREYKT ANDABRINGA - JÓLAÖL - HINDBERJAVINAIGRETTE - 

Allt í jólamatinn!

HAGAMEL
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