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Hundahald hefur verið mun meira áberandi 
síðastliðið ár en ella og má þar líklega kenna 
heimsfaraldri um að einhverju leyti. Fjölgun hefur 
vissulega orðið í félaginu okkar, bæði fjórfætlingar 
og tvífætlingar. Við erum þakklát fyrir það og 
það er virkilega gleðilegt að sjá félagið okkar 
vaxa og dafna í leik og starfi. Framtíðin er björt. 

Ábyrgð er hugtak sem oft hefur verið rætt meðal 
manna í okkar áhugamáli og þetta er mikilvægt 
hugtak. Það er skuldbinding að eiga hund og sú 
skuldbinding er ekki til einnar nætur, heldur í 10 
til 15 ár. Við berum ábyrgð á okkar hvolpi, hundi, 
og hans tilveru. Við skuldbindum okkur til að elska 
hann og hugsa eins vel um hann og mögulegt er, 
fóðra hann og hreyfa hann, veita honum andlega 
örvun og að bera ábyrgð á honum í öllum þeim 
aðstæðum sem VIÐ bjóðum honum upp á. 

Ábyrgðin er þó fyrst á herðum ræktandans. Hann 
ber ábyrgð á því að ákveða að para saman rakka 
og tík, hann ber ábyrgð á því að fylgja þeim reglum 
sem settar eru og að uppfylla þau skilyrði sem sett 
eru áður en hann parar saman tvo einstaklinga. 
Það er síðan hans ábyrgð að sinna gotinu og 
aðstoða tíkina við uppeldi hvolpanna, veita þeim 
þá örvun og umhverfisþjálfun sem hann getur á 
meðan hvolparnir eru í hans höndum. Hann ber 
svo ábyrgð á því að velja þeim heimili og það er 
áskorun hvort sem um eftirspurn er  að ræða 
eða ekki.  Sumir ræktendur hugsa kannski ekki 
mikið út í það hvernig fólk það er sem sækist í 
hvolpana né við hvaða aðstæður það býr. Aðrir 
velta þessu fyrir sér og jafnvel vilja hitta fólk 
nokkrum sinnum, jafnvel fara í heimsókn til að 
skoða aðstæður og fullvissa sig um að það sé að 
taka rétta ákvörðun. Ennfremur að vera viss um 
að tiltekin hundategund henti viðkomandi og 
hans lífsstíl. Það hefur færst í vöxt að ræktandi sé 
með ákveðnar spurningar, jafnvel spurningalista, 
sem hann villl að áhugasamir aðilar svari áður 
en hann hittir viðkomandi. Það er hægt að vinna 
heimavinnuna sína á ýmsan hátt og þetta eru 
atriði sem eru hluti af því sem ræktandi getur 
gert.  Ræktandinn er sá sem ber hag hvolpsins 
fyrir brjósti, er rödd hans og vill honum allt það 
besta. Það mætti snúa þessu við og segja að það 
sama eigi við um tilvonandi hvolpakaupendur. Þeir 
hafa rétt á því að kynna sér viðkomandi ræktanda 
og heimsækja hann og kynnast hundunum sem 
mögulega eru að fara að gefa af sér afkvæmi. 
Fólk vill fullvissa sig um að tilvonandi hvolpur 
hljóti uppeldi við öruggar og sómasamlegar 

aðstæður. Varðandi val á hundategundum þá er 
það eitt að lesa sér til um tegundir og annað að 
virkilega reyna að kynnast þeim af eigin raun. 
Kaup og sala hunda fellur enn sem komið er undir 
„lausafjárkaup“ og er það eitthvað sem við þurfum 
að fara að vinna í. Það er ekki hægt að líkja því 
að kaupa sér hund við að kaupa sér ísskáp. Þetta 
eru lifandi dýr sem við erum með í höndunum. 

Almenningur kvartar yfir því að erfitt sé að „fá“ 
hvolp eða hund í dag. Ég fagna því að það sé 
erfitt þar sem mér finnst ræktendur almennt 
vinna sína vinnu mjög vel og það bendir til að 
ræktendur velji heimilin fyrir hvolpana sína 
eins vel og þeir geta. Ennfremur að ræktendur 
haldi sínum plönum hvað ræktunina varðar 
og rækti ekki fyrir eftirspurnina heldur fyrir 
sig og sína hugsjón og ræktun. Það finnst mér 
bera merki um metnað og góða hugsjón. 

Aðeins meira um ábyrgðina. Pössum upp á 
hundana okkar, forðumst það að setja þá í 
aðstæður sem við erum ekki viss um að þeir 
geti tekist á við. Þekkjum hundinn okkar og 
hans skapgerð. Reynum að þjálfa þá svo þeir 
mögulega verði sterkari og líði betur. Fáum 
aðstoð til þess ef við þurfum. Verum gagnrýnin 
á eigin hunda og okkar hundahald, við getum 
alltaf gert betur. Munum að börn eiga aldrei að 
bera ábyrgð á hundum, jafnvel þótt þau hafi 
alla tíð alist upp með þeim. Það er fullorðna 
fólkið sem ber ábyrgðina. Munum líka að sýna 
umburðarlyndi gagnvart því fólki sem líkar ekki 
við hunda, er jafnvel hrætt við þá. Tökum tillit og 
sýnum að við séum öll ábyrgir hundeigendur. 

Í þessu sumarblaði Sáms er ýmislegt forvitnilegt og 
fræðandi að finna og það er von okkar í ritnefnd 
að allir finni eitthvað við sitt hæfi. Það er ótrúlega 
margt jákvætt í gangi í hundalífinu um þessar 
mundir og er ég viss um að sumarið framundan sé 
bjart og gott í hundamenningunni. Í blaðinu má t.d. 
finna endurbirta grein um það hvernig við getum 
orðið góðir sýnendur, það er ekki seinna vænna að 
dusta rykið af sýningartaumnum og skella sér út 
að þjálfa. Hvolpar munu komast á hvolpasýningu 
og þá er gott að vera vel umhverfisþjálfaður. 
Við fáum að heyra um hundaathvarf á Spáni, 
ræðum við öfluga hundakonu sem þrátt 
fyrir aldur slær ekki slöku við í hlýðnivinnu, 
fræðumst um hundahald í þéttbýli, Tellington 
Touch og rallýhlýðni svo eitthvað sé nefnt. 

Ritstjóri og ritnefnd Sáms þakkar kærlega öllum 
þeim sem hafa á einn eða annan hátt lagt okkur 
lið. Það er virkilega gaman að vinna að blaðinu, 
flestir elska Sáminn sinn og fjölmargir eru 
tilbúnir að leggja okkur lið varðandi efnisöflun 
fyrir blaðið. Við minnum á að allar tillögur eru 
velkomnar í gegnum netfangið samur@hrfi.is. 

Njótið sumarsins kæru félagar og munið 
að njóta hverrar stundar með ykkar bestu 
vinum. 

Frá ritstjóra

Forsíðumyndin er af: 
Ruby Shine Rachel Bella, 
welsh corgi pembroke  
Eigandi: Elena Tryggvason 
Ræktandi: Natalia Kalinina
Ljósmyndari: Victoria Sophie Lesche 
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Í apríl 2021  var hundur númer 30.000 skráður í ættbók félagsins. Í byrjun maí tóku starfsmenn 
skrifstofu HRFÍ saman tölur um skráningu hvolpa í ættbók það sem af er ári og báru saman við 
síðustu tvö ár. 

• Árið 2019 voru skráðir 1639 hvolpar í ættbók, að meðaltali 137 á mánuði - af þeim voru 538 hvolpar 
skráðir á fyrstu fjórum mánuðum ársins, að meðaltali 135 á mánuði.

• Árið 2020 voru 1820 hvolpar skráðir með meðaltalið 152 á mánuði - þar af voru 510 skráðir fyrstu 
fjóra mánuði ársins eða 128 að meðaltali - aukning sést í tölum skráðra hvolpa í lok ársins.

• Á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2021 hafa þessar tölur hækkað verulega, en á tímabilinu hafa verið 
skráðir hvorki meira né minna en 899 hvolpar í ættbók eða 225 hvolpar á mánuði! 

Búist er við met ári í skráningum með þessu áframhaldi og félagið er því að stækka á miklum hraða! Það 
hefur líka sýnt sig í skráningum á þá viðburði sem hefur verið hægt að halda og er tilhlökkun mikil fyrir 
áætlaðri hvolpasýningu í júní og vonandi tvöfaldri útisýningu í ágúst ef aðstæður leyfa! 

Júnísýningu félagsins hefur verið aflýst en stefnt er að því að halda stórglæsilega sýningu í ágúst. 
Þá er hvolpasýning félagsins á döfinni þann 12.júní og geta félagsmenn því glaðst yfir því! Það eru 
íslenskir dómarar sem munu koma til með að dæma hvolpana og við vonum að veðrið verði okkur 
hliðhollt á Víðistaðatúni í Hafnarfirði! 

Fréttir frá félaginu! 

WOOOF
HUNDAFÓÐUR
PANTAÐU Á WOOOF.IS
OG FÁÐU SENT UPP AÐ DYRUM!

100% hreint fóður sem inniheldur engin erfðabreytt hráefni 
og er án allra litar-, lyktar- og bragðefna.
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TExTi: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
MyNDiR: ERNA ÞoRSTEiNSDóTTiR oG 
SLEðAHUNDAKLúBBUR ÍSLANDS 
ÞAKKiR fyRiR VEiTTA AðSToð:  
KoLBRúN ARNA SiGURðARDóTTiR 

Það er oft mikill misskilningur varðandi 
þetta sport, ýmsar mýtur sem eru í gangi, 
til dæmis að hundurinn verði ómögulegur 
í taumi við það að læra að draga og 
afslappaðir göngutúrar séu þar með úr 
sögunni. Það er bara alls ekki raunin, 

hundurinn getur alveg lært muninn á því 
hvenær hann er í vinnu að draga og hvenær 
ekki, bara alveg eins og með sýningaþjálfun! 
Þó svo við sýningaþjálfum hundana okkar í 
taumi, þá þýðir það ekki að þeir geti aldrei 
gengið öðruvísi í taumi heldur en sýninga 
skokk. Önnur mýta sem maður hefur heyrt 
er að maður sé að pína hundinn, að hann 
hafi ekkert um þetta að segja og geti ekki 
stoppað þegar hann vill. Þetta heyrir maður 

sérstaklega um sleðasportið þar sem margir 
hundar kannski frá fjórum og allt upp í tólf 
hundar eru settir á eina línu og vinna sem 
teymi. Fólk sem þekkir ekki nægilega vel 
til á auðvelt með að ímynda sér að upp 
geti komið sú staða að einhver hundanna í 
teyminu sé ýtt yfir sín mörk. Það er aldeilis 
ekki svo, það er ekki hægt að pína hunda til 
að draga, teymið vinnur sem ein heild og 
þar með talinn „musherinn“ (sá sem stýrir 
sleðanum), þú kemst aldrei hraðar eða 
lengra en hægasti hundurinn í teyminu leyfir. 
Þegar þú ert komin með nokkra hunda á 
línuna, þá gildir líka að þekkja hundana vel, 
þeirra styrkleika og veikleika og raða þeim 
saman á línuna með það að markmiði að allt 
gangi sem best.

 Það er oft mikill misskilningur með 
að ef maður er að stunda svona sport 
þýði það að hundurinn sé alltaf að draga 
alveg sama hvað maður er að gera með 
honum eins og t.d í rólegum göngutúrum. 
Það er bara alls ekki þannig hundurinn 
getur alveg lært að vita hvenær hann 
er í vinnu að draga og hvenær ekki. 

DraghunDasport 
– sport fyrir alla hunda! 

Erna Þorsteinsdóttir starfar sem  fagdýrahjúkrunarfræðingur og er öflug í svokölluðu draghundasporti hér á Íslandi.  
Erna á husky hundinn Krumma, ISCH Raq Na Rock's Úlfaklettur, og stunda þau sportið af metnaði. Sportið nýtur vaxandi 

vinsælda meðal hundeigenda og er fyrirtaks þjálfun fyrir hunda og menn. 
Sámur var forvitinn um sportið sem allir hundar geta tekið þátt í óháð stærð og tegund, og fékk Ernu til þess að skýra 

málin betur út fyrir lesendum. Hvaða greinar flokkast undir draghundasport og hvað felur það í sér?  

Hundar klárir í sleðadrátt 

Canicross: Hundur dregur manneskju í hlaupi sem 
föst er við mittisbeisli.  Keppt er með einn hund. 
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Hver eru skilyrðin fyrir því að hefja æfingar 
með hund í þessu sporti? 

Eitt af því sem er mikilvægt áður en lagt 
er af stað í svona sport er að hundurinn 
sé búinn að ná upp líkamlegum þroska, 
hann verður að vera búinn að ná 10-12 
mánaða aldri áður en hann er kynntur fyrir 
léttri dragþjálfun og eins er mikilvægt að 
vaxtalínur hundsins séu búnar að lokast áður 
en hann fer í mikla álagsvinnu. Til þess að 
ná árangri og fá hundinn til að vera viljugur 
að draga þá þarf þetta að vera SKEMMTILEG 
SAMVINNA og það er lykillinn í þessu.

Er einhver útbúnaður betri en annar? Hvað er 
„nauðsynlegt“ að eiga þegar maður er að byrja 
í sportinu?

Það þarf að kaupa réttan búnað fyrir þig 
og hundinn til að koma í veg fyrir meiðsli 
hjá ykkur báðum. Beisli á hundinn, það 
getur verið mismunandi hvaða beisli henta 
hundinum, hundar hafa misjafna lögun 
og hlutföll og það skiptir máli að beislið 
sitji rétt á hundinum til þess að koma í veg 
fyrir álagsmeiðsli og að hundinum líði vel í 
beislinu þegar það er tog á línunni. Það er 
hægt að fá stillanleg dráttarbeisli fyrir háan 
togpunkt sem henta vel í canicross, skijöring 
og bikejöring og styttri vegalengdir á sleða 
og ef maður er farinn að þjálfa fyrir lengri 
vegalengdir er hægt að fá beisli sem henta 
vel fyrir lágan togpunkt.

Fyrir okkur mannfólkið þá er mikilvægt 
að hafa gott mittisbeisli sem dreifir álaginu 
á líkama okkar rétt á meðan að hundurinn 
dregur. Á hjólið mæli ég með öryggisstöng 
sem er fest framan á hjólið og kemur í veg 
fyrir að línan flækist í dekkinu. Svona stöng 
kallast í daglegu tali „bike antenna“ og er 
algjörlega nauðsynlegt hvort sem maður 
er að byrja eða lengra kominn. Ekki má 
gleyma því að hafa að sjálfsögðu hjálm á 
hausnum þegar maður stundar þetta sport. 

Línan sem er notuð skiptir líka máli hægt 
að að kaupa teygjutauma sem annarsvegar 
eru með teygju alveg í gegn hinsvegar 
tauma sem teygjast að hluta til. Það er 
mjög mikilvægt að hafa svoleiðis taum til að 
dempa höggin bæði á hundinum og okkur.

Svo er bara að drífa sig út að leika !! 
Það að draga kemur mjög eðlislega fyrir 
marga hunda og oft háð tegundum en 
öðrum þarf að kenna. Hundum sem 
liggur ekki eins eðlislega að draga er gott 
að kenna í samfloti við aðra reyndari 
hunda, en þar eru t.d. æfingarnar 
hjá Sleðahundaklúbbi Íslands frábær 
vettvangur og ávallt allir velkomnir þar.

Hvað þarf að undirbúa vel? Hvað þarf að hafa 
í huga varðandi hvern og einn hund, þeir eru 
ólíkir? 

Best er að byrja hægt og stutt og þegar að 
ég segi stutt þá meina ég stutt, kannski 1-2 
km í mesta lagi. Best er að hætta á meðan 
að hundurinn er ennþá mjög viljugur, það 
verður til þess að hann upplifir þetta ekki 
sem stress eða kvöl og finnur að hann getur 

þetta og hlakkar til næstu æfingar. Hraði og 
lengd æfingar er ekki það sem skiptir máli, 
það kemur bara með tímanum. Aðalmálið 
er að hundurinn haldi áfram og sé glaður. 
Það þarf að muna að veður og aðstæður 
geta haft áhrif á frammistöðu hundsins og 
svo eiga þeir líka bara sína góðu og slæmu 
daga og geta verið mis stemmdir í æfingu. 
Ef maður upplifir einn af þessum slakari 
dögum, þá klárar maður bara með hvatningu 
og hrósi, svo gengur bara betur næst.

Annað sem þarf að hafa í huga er að 
fylgjast vel með og hlúa að þófaheilsu 
hundsins. Góð regla er að skoða alltaf ástand 
á þófum hundsins fyrir og eftir æfingu. 
Gott þófasmyrsli og/eða sokkar er gott 
að nota til að fyrirbyggja eða meðhöndla 
þurra og sprungna þófa, og svo auðvitað 
bara hvíla ef hundurinn er sárfættur og 
byggja þófaþolið hægt og rólega upp aftur. 

Vert er að taka fram að hægt er 
að nota þennan flotta búnað í margs 
konar útivist eins og fjallgöngur eða 
bara haldfrjálsar göngur innanbæjar. 

Bikejöring: Hundur dregur manneskju 
á hjóli. Hægt er að keppa með einn eða 
tvo hunda.

Sleðadráttur: Sleði þar sem hundar í teymi draga sleða. 
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Hvað er það sem gæti farið úrskeiðis, hvað þarf 
að passa vel í þessu sporti? 

Oft er ég spurð hvort að þetta sé ekki 
hættulegt sérstaklega á hjólinu. Það getur 
að sjálfsögðu alltaf eitthvað komið uppá, 
hundurinn sér eitthvað mjög spennandi sem 
er ekki á veginum eða manni fipast til og 
dettur af hjólinu. Þess vegna er mikilvægt 
að fara hægt af stað og taka sér tíma til að 
ná góðum takti og sambandi við hundinn 
og kenna honum skipanir eins og hægri og 
vinstri, hægja á og stoppa. Og aldrei gleyma 
hjálminum.

Hvað ráðleggur þú fólki sem er að stíga sín 
fyrstu skref? 

Ég mæli með að kíkja á heimasíðu 
Sleðahundaklúbbs Íslands. Þar eru allir 
velkomnir, allar tegundir. Á þeirra vegum 
er oft fræðsla í boði sem og hittingar sem 
eru frábærir fyrir alla og núna eru vikulegu 
hittingarnir að komast á gott skrið aftur. 
Hittingarnir eru góðir fyrir þá sem eru að 
byrja og eru óöryggir, þeir geta þá fengið 
leiðsögn og oft læra hundarnir líka af því 
að fylgja á eftir þeim sem vanir eru. Svo 
fyrir þá sem eru lengra komnir er þetta fín 
þjálfun til að læra að draga í meira áreiti 
í kringum aðra. Frábær félagsskapur og 
umhverfisþjálfun fyrir hundana. Þeir sem 
hugsa kannski að hundurinn þeirra höndli illa 
áreitið að draga með öðrum, ættu endilega 
að drífa sig á hitting, því raunin er sú að 
um leið og allir eru komnir af stað þá detta 
hundarnir hratt í góðan fókus á ferðinni og 
þetta verður svo skemmtilegt og hressandi 
tilbreyting. 

Hversu lengi er hver æfing?

Það er misjafnt hversu lengi hver æfing varir, 
en þegar fólk er komið á gott ról, þá eru 
flestir að fara 5 -15km í hverjum túr, en þeir 
sem eru að æfa fyrir lengri vegalengdir fara 
jú talsvert lengra. Það er í raun bara undir 
þér komið, hvaða markmið þú hefur í huga 

og að sjálfsögðu er mikilvægt að nálgast þau 
af skynsemi. 

 Hvaða svæði eru helst notuð til æfinga? 

Það er mikilvægt að notast við svæði sem 
hafa góðan jarðveg, ekki of hart eða of 
grýtt. Hér á höfuðborgarsvæðinu hafa vegir 
og stígar í kringum og við Hvaleyrarvatn 
og Rauðavatn verið mikið notaðir og svo 
hefur Heiðmörkin einnig verið mikið notuð 
en þar er ógrynnin öll af skemmtilegum 
leiðum og auðvelt að velja úr mismunandi 
vegalengdum. 

Fyrir norðan veit ég að fólk notast við 
góða stíga í Kjarnaskógi og eflaust eru fleiri 
góðir staðir utan höfuðborgarsvæðisins 
sem ég þekki ekki til. En langi mann að 
komast í samband við fólk í sportinu hvar 
sem er á landinu, þá er auðvelt að senda 
skilaboð á Sleðahundaklúbb Íslands því 
það þekkjast allir á litla Íslandi og auðvelt 
að koma fólki í samband við reyndara 
fólk í mismunandi landsfjórðungum. 

Ég mæli ekki með því að æfa á steyptum 
stígum innanbæjar, svo hart undirlag getur 
haft neikvætt álag á hundinn til lengri 
tíma og svo er bara svo ótrúlega gott 
að komast út í náttúruna og vinna með 
hundinum, við búum svo vel á Íslandi að 
það er stutt frá byggðinni í náttúruna. 

Hvar eru keppnir haldnar og hver eru skilyrðin 
til þess að geta tekið þátt? 

Keppnir í þessum greinum eru flestar 
haldnar á vegum Sleðahundaklúbbsins og fer 
eftir árstíma í hverju er keppt hverju sinni. 
Gohusky hefur líka haldið eina sumarkeppni 
fyrir norðan þar sem keppt er í canicross og 
bikejöring. 

Allar þessar keppnir fara fram í merktri 
braut og er ræst út einum keppanda í 
einu með mínútna millibili og er oftast 
tímatökubúnaður notaður til að skera úr 
um sigurvegara. Engar sérstakar kröfu eru 

aðrar en að notast sé við réttan búnað, 
góða skapið með og hundur þarf að hafa 
náð 18 mánaða aldri til að mega taka þátt.

Haldin eru tvö Íslandsmeistaramót 
hvert ár, annað er fyrir vetrargreinarnar 
og hitt fyrir sumargreinarnar.

Oft er fólk feimið við að taka fyrstu 
skrefin í þessum keppnum en munum að 
æfingin skapar meistarann því þetta er 
mjög skemmtilegt en líka krefjandi þar sem 
hundarnir þurfa að læra að taka fram úr 
hvor öðrum. Svo er líka bara skemmtilegt 
að mæta og horfa á keppnir þá sér 
maður hvernig þetta gengur fyrir sig. 

Mega áhorfendur fylgjast með keppni? 

Já, að sjálfsögðu eru áhorfendur meira 
en velkomnir á keppnir og á hittinga, en 
ég vil ráða fólki frá því að hafa hundana 
sína meðferðis sem áhorfendur, slíkt getur 
skapað óþarfa spennu á keppnissvæðinu. 

Eru einhver stig í boði eða titlar? 

Enn sem komið er hafa ekki verið nein 
stig né titlar í boði hjá HRFÍ þar sem ekki 
hafa verið haldnar keppnir á vegum HRFÍ, 
en vonandi mun það breytast í komandi 
framtíð. 

Hvernig getur maður nálgast upplýsingar um 
námskeið, æfingar og fræðslu? 

Sleðahundaklúbburinn hefur 
síðustu ár staðið fyrir svokölluðum 
æfingamótum þrisvar yfir sumartímann á 
höfuðborgarsvæðinu, ókeypis skráning og 
allt fer þetta fram á mjög afslappaðan máta 
og er sérstaklega vel tekið á móti nýliðum. 
Svo það er um að gera að fylgjast með á 
facebooksíðu klúbbsins og drífa sig bara með 
upp í Heiðmörk að skokka eða hjóla. 

Sámur þakkar Ernu kærlega fyrir að fræða 
okkur um þetta fjölbreytta sport og óskar 
henni alls velfarnaðar í sínum verkefnum í 
leik og starfi! 

Glaður hópur hunda og manna 

Skijöring: Hundur dregur manneskju á 
gönguskíðum með mittisbeisli fast við sig. 
Hægt að keppa með einn eða tvo hunda. 

Erna og Krummi á góðri 
stund eftir keppni 
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HöfUNDUR: SUNNA BiRNA HELGADóTTiR 
MyNDiR: LiNDA BJöRK JóNSDóTTiR  

Bílferð eins fljótt og mögulegt er 

Það er mjög gott að venja hvolpa á að fara 
í bílinn eins fljótt og mögulegt er. Þá er 
gott að halda á hvolpinum eða setja hann 
í búr og vera í bílnum í smá stund án þess 
að keyra af stað. Það má setja eitthvað til 
að naga eða leika sér með í búrið eins og 
t.d. Kong til þess að hvolpurinn njóti þess 
að vera í búrinu. Það er síðan gott að auka 
smám saman kröfurnar og vera aðeins 
lengur eða keyra stuttan spotta. Hvolpar 
geta oft orðið bílveikir og þá er nauðsynlegt 
að passa að það sé svalt og frískt loft í 
bílnum og ekki fara í bíltúr þegar hann er 
nýbúinn að éta. Einnig er gott að hreyfa 
hvolpa og hunda aðeins áður en farið er í 
bílinn til þess að losa um spennu og gera 
þarfir sínar. Gott er að hafa með handklæði 
eða pappír ef slys(hland, hægðir, æla) gerist 
í bílnum. 

Skref fyrir skref – jákvæð þjálfun 

Það er oft hægt að vinna með fullorðna 
hunda sem eru hræddir í bíl. Þá er best 
að stíga nokkur skref til baka og jafnvel 
alla leið og byrja eins og maður væri með 
lítinn hvolp sem er ekki vanur að fara í 
bíl. Eftir það er síðan hægt að fara með 
hundinn út í bíl og kenna honum æfingar 
og verðlauna vel með nammi. Það er 
ekkert mál að kenna helstu grunnæfingar 
í bílnum eins og að sitja, liggja og kyrr og 
svo einhverjar til gamans eins og að heilsa 
eða snúa sér í hring. Þá er um að gera að 
hafa æfingatímann stuttan og verðlauna vel 
með góðu nammi. Þegar hundurinn kann 
að vera kyrr þá er t.d. hægt að fara út í bíl 
með bók og lesa á meðan hundurinn þarf 
að bíða í smá stund. Það er um að gera 
að gera litlar kröfur til að byrja með og ef 
hundurinn fer alltaf úr skipun þá verður 
maður að minnka kröfurnar. Öll þjálfun í 
bílnum verður að vera á jákvæðum nótum 
annars mun hún ekki auka áhuga hundsins 
á að vera í bíl. 

Öll æfing er af hinu góða -  munum eftir að 
verðlauna 

Það er um að gera að hafa stuttar bílferðir 
og taka hundinn út og fara í göngutúr eða 
leika við hundinn. Þetta þarf ekki að taka 
langan tíma en hjálpar til við að gera bílinn 
að stað sem er spennandi að fara í. Hundur 
sem fer alltaf með í bílinn en þarf síðan 
að bíða í bílnum á meðan eigandinn er að 
útrétta og endar síðan aftur heima getur 
orðið leiður og eða taugaveiklaður á því að 
fara með í bílinn þar sem hann fær lítið sem 
ekkert fyrir að hafa farið með. Verðlaunum 
hundinn með leik eða verðlaunabita. 

Það vilja stundum skapast vandræði 
eftir göngutúra þegar komið er aftur að 
bílnum. Ef hundurinn er laus þá vill hann 
ekki koma í bílinn og lætur ekki ná sér. 
Þá er um að gera að vera búinn að setja 
hundinn í taum aðeins áður en komið er 
að bílnum og verðlauna síðan með nammi 
eða leik þegar maður kemur að bílnum. Þá 
lærir hundurinn að það er gaman að koma 
að bílnum og myndar jákvæða tengingu 
við það að göngutúrinn sé að klárast.

Öryggi hunda í bíl -númer eitt, tvö og þrjú 

Ábyrgir hundeigendur sjá til þess að 
hundurinn þeirra sé öruggur í bílnum. Í dag 
eru til fjölmargar leiðir til þess og í flestum 

gæludýraverslunum má finna gott úrval 
búra, grinda, beisla og bílbelta. 

Þó að það sé sjálfsagt að halda á litlum 
hvolpum í bílnum til að veita þeim öryggi til 
að byrja með er samt nauðsynlegt að hugsa 
út í öryggi þeirra í umferðinni. Við slys getur 
hundur auðveldlega kastast út úr bílnum 
eða skottið getur opnast og ef hundurinn 
er laus í skottinu er hann í mikilli hættu. 
Það eru til ýmsar lausnir til þess að hafa 
hundana sem öruggasta eins og til dæmis 
búr, bæði úr plasti og járngrindum sem 
geta verið bæði laus og föst í bílnum. Best 
er að búrin séu föst en laus búr minnka 
samt áhættuna á því að hundur kastist út úr 
bílnum. Einnig er hægt að setja upp rimla 
milli skottsins og aftursætisins og svo er 
hægt að nota hundabílbelti. Það er um að 
gera að kynna sér hvað er í boði og venja 
hvolpinn strax á það sem maður hefur 
valið til þess að það skapist ekki vandamál 
síðar meir. Flestar gæludýraverslanir taka 
vel á móti bæði hundum og eigendum 
þeirra og velkomið er á flestum stöðum að 
máta búr og belti svo rétt stærð sé keypt. 

Heimildir: 

https://www.akc.org/expert-advice/
training/ask-trainers-get-dog-ride-car/

https://www.dogstardaily.com/training/training-car 

hunDur í bíl
Þegar hvolpur eða hundur kemur á heimilið er mjög gott að venja hann strax á að fara í bíl. Ræktendur hafa margir hverjir 

vanið hvolpana að einhverju leyti við bílferðir, en stundum fer það forgörðum. Hvolpakaupendur taka við hvolpinum og oft vill 
það gleymast að venja hann við bílferðir. Hvolpurinn fer kannski fyrstu mánuðina eingöngu í bíl til þess að fara til dýralæknis. 
Þá getur það gerst að hvolpurinn fer að tengja bílinn við eitthvað sem honum finnst ekki skemmtilegt og getur orðið hræddur 

eða byrjað að sýna kvíðafulla hegðun í bílnum og jafnvel um leið og hann veit að hann á að fara í bílinn.

Annar hundurinn í 
búri og hinn í belti 



Sámur 1. tbl. 55. árg. júní 2021  · 11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



12 · Sámur 1. tbl. 55. árg. júní 2021

Tegundarkynning 
briarD

TExTi & MyNDiR: STELLA Sif GÍSLADóTTiR 

FCI-Standard N° 113

Tegundahópur 1
Notkun: Fjár-og hjarðhundar/Varðhundar
Upprunaland: Frakkland

Hæð á herðakamb

Rakkar 62 –68 cm
Tíkur 56 –64 cm

Uppruni/saga

Briard var ræktaður vegna hjarð- og 
varðhunda eiginleika og á uppruna sinn að 
rekja til bæjarins Brie í Frakklandi en þaðan 
kemur nafnið Berger de Brie.

Franski herinn notaði þá einnig í tveimur 
heimsstyrjöldum bæði í víglínu með eiganda 
sínum og til að leita uppi særða hermenn. 
Fyrsta skjalið þar sem talað er um briard 
er frá 14. öld en þeir urðu ekki vinsælir 
fyrr en á 18. öld á franskri hundasýningu. 
Briard er einstakur að því leitinu til að 
hann er hægt að nota við bæði að smala 
og að halda hjörðinni saman og vernda 
búfénaðinn og var hann oft skilinn eftir 
einn með féð og passaði að hvorki þjófar 
né úlfar tækju það. Í dag er tegundin 
fyrst og fremst heimilishundur, algengur 
sem meðferðarhundur, sporahundur, 
lögregluhundur, fjárhundur og einnig 
keppir hann í hlýðni og í hundafimi.

Útlit

Við fyrstu sýn er Briard mjög harðgerður, 
elegant, vöðva mikill, bráð gáfaður og vökull 
hundur. Hann er af meðal stærð og á að 
vera örlítið lengri en hann er hár. Feldurinn 
er síður með dálítilli ull,yfirfeldurinn á að 
vera grófur og þurr áferð. Litir eru Gul-brúnn 
með svarta grímu/yfirborð á trýni og eyrum, 
svartir, svartir með smá gráu, gráir eða bláir. 
Hann er með skott sem er J laga og telst það 
galli ef það er ekki. Einnig eiga þeir að vera 
með tvöfalda spora af aftan. Lengi vel voru 
þeir eyrna stífðir en það er ekki leyft í dag.

Eðli

Briard er með mismikið fjár- og varðeðli 
og gott er að skoða vel hvort foreldrarnir 
koma af miklum vinnu línum eða varðlínum. 
Þeir eru auðvitað misjafnir eins og þeir eru 
margir en þá þarf alla að umhverfisþjálfa vel 
frá 4 vikna til tveggja ára, þeir taka hræðslu 
tímabil þar sem t.d. brunahanar og jafnvel 
plastpokar virðast stórhættulegir,  þá skiptir 
máli að venja þá við ef það er gert vel þá 
uppskerðu betri hund fyrir vikið. Þeir eru 
mjög húsbóndahollir og vilja vera með 
fjölskyldunni sinni, þar sem þú ert þar er 
hundurinn yfirleitt(jafnvel á klósettinu. Þó 
þeir séu stórir þá fer ekki mikið fyrir þeim 
heima við. Briard er yfirleitt mjög barngóður 
hundur og sækir mikið í börn en passa þarf 
að börnin sýni honum virðingu og fari ekki 
yfir hans mörk, þeir geta verið klaufar/
brussur í leik og geta auðveldlega óvart 
meitt, því er ekki mælt með því að ung börn 
séu að leika við þá án umsjónar fullorðins 
einstaklings.

 

Feldhirða

Briard hefur mikinn feld og þarf að hirða 
hann vel. Mælt er með að bursta yfir 
feldinn daglega og baða á 3-6 vikna fresti. 
Þeir fella ekki feldinn og myndast því mjög 
slæmir flókar, einu hárin sem sjást á gólfinu 
eru þau sem safnast í hornin. Hentar því 
briard mörgum þeim sem hafa ofnæmi þó 
er mælt með því að hitta fullorðinn hund 
til að vera viss um að einstaklingur fái ekki 
ofnæmisviðbrögð. Klippa þarf klær á 2-4 
vikna fresti(ekki gleyma tvöföldu sporunum 
að aftan) og raka undan þófum.

Heilsa

Briard er yfir höfuð frekar heilsuhraust 
tegund. Þær heilsufarskröfur sem eru gerðar 
fyrir tegundina eru að mjaðmamynda og 
skal útkoman vera A, B, eða C mjaðmir og 
augnskoðun á 2ja ára fresti. Meðalaldurinn á 
Íslandi er í kringum 10 ára og eru þeir flestir 
nokkuð heilsuhraustir fram á síðasta dag. 
Gæta þarf að því að eyru séu ekki rök þar 
sem þau eru feld mikil og ef það liggur raki 
að þeim getur myndast eyrnabólga.

Þjálfun/Hreyfing

Briard þarf ekki mikla hreyfingu og er 
sáttastur að vera bara með eigandanum en 
getur vel hreyft sig og hefur gaman af. Þeir 
eru notaðir sumstaðar í björgunarsveitum og 
löggæslu einnig í hundafimi og hlýðni. Ekki 
skal hreyfa briard mikið fyrsta árið á meðan 
mjaðmir eru að þroskast og ekki hlaupa eða 
ærslast í stigum og á sleipum flötum. Mælt 
er með um fimm mínútna hreyfingu í senn 
fyrir hvern mánuð fram að 12 mánaða.
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TExTi: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
MyNDiR: úR EiGU DýRfiNNU,  
BiRTAR MEð SAMÞyKKi 

Fjöldi dýra týnist á hverju ári hér á Íslandi 
en sem betur fer kemst meginþorri þeirra 
aftur heim til sín, en því miður er það ekki 
alltaf raunin. Það er hópur sjálfboðaliða 
sem stendur að verkefninu Dýrfinnu en 
Dýrfinna er smáforrit í þróun sem ætlað 
er að auðvelda fólki að skipuleggja leit að 
týndum dýrum, halda utan um upplýsingar 
og hjálpast að við leitina. 

Einnig er forritið notað til að senda 
tilkynningu á aðra notendur í hverfinu ef 
gæludýrið týnist og notendur forritsins 
hjálpast að við að finna dýrið og koma því 
heim til sín. Notendur geta skráð sig í leit 
að ákveðnu dýri og deila þá staðsetningu 
sinni með öðrum sem eru í leitinni, geta 
haft samskipti við hvort annað í gegn um 
hópspjall og skipulagt sig við leitina. Einnig 
væri hægt að sjá lista af fólki í hverfinu 
sem á örmerkjaskanna og væri til í að 
koma og lesa örmerki af týndu dýri. Þetta 
myndi flýta fyrir að koma dýrum heim og 

minnka hættuna á að það sleppi á leiðinni 
á dýraspítalann. Smáforritið myndi einnig 
styrkja nágranna til að hjálpast að og 
minnka óþarfa umferð við að fara með dýr 
til dýralæknis eða eftirlitsmanns á vegum 
sveitarfélagsins til að lesa af örmerki. 

Afurðin væri hugsuð til að styrkja 
samfélag gæludýraeigenda og hvetja 
til nágrannavörslu varðandi gæludýr í 
samfélaginu og yrði hægt að versla vörur 
og þjónustu í smáforritinu sem styðja 
að ábyrgu gæludýrahaldi, til dæmis 
árekstursprófaðar bílbelti, örmerkjaskanna 
og hálsólar fyrir ketti sem smella af við álag.

Hundasveitin er hópur á facebook sem 
áður bar heitið Skipulagssíða við leit að 
týndum hundum en hefur nú sameinast 
undir nafni Hundasveitarinnar þar sem 
þessar tvær síður þjónuðu sama tilgangi.  

Hópurinn, sjálfboðaliðarnir, sem standa 
að bæði Dýrfinnu og Hundasveitinni á það 
sameiginlegt að brenna fyrir þetta málefni 
með einum eða öðrum hætti. Margir hverjir 
hafa aðstoðað við fjöldamargar leitir og 
hafa reynslu af því að skipuleggja leit og vita 
hversu erfitt og stressandi það getur verið. 
Það þarf að halda utan um allar vísbendingar 
og koma upplýsingum á alla sem vilja hjálpa. 

Hugmyndin kviknaði hjá Guðfinnu 
Konu Kristinsdóttur árið 2015 þegar 
hundur vinafólks hennar týndist úr 
pössun. Hún ákvað að nýta sér síðu 
Hundasamfélagsins, sem hún stýrir, til 
þess að hjálpa til við að finna hundinn. 
Síðan þá hefur Guðfinna menntað sig í leit 
að týndum dýrum, byggt upp tengslanet 
og átt stóran þátt í því að fólk hefur tekið 
sig saman og myndað Hundasveitina. 

Smáforritið Dýrfinna byggir á þessum 
sterka grunni sjálfboðaliða til að hjálpa 
týndum dýrum að komast heim. Forritið er 
tilbúið í hönnunarfasa og verið er að leita 
eftir fjármögnun fyrir forritun á smáforritinu 
sjálfu. Ef áhugi er á því að styrkja smáforritið 
beint má benda á styrktarreikning Dýrfinnu: 
Kt: 550920-0850, Rkn: 0370-26-550921

Hvernig lítur örmerki út?

Örmerki er lítil örflaga, á stærð við hrísgrjón, 
sem er sprautað undir húð með nál og 
ber að gera fyrir 12 vikna aldur á hundum, 
köttum og kanínum samkvæmt reglugerð 
nr. 80/2016 um velferð gæludýra. Örmerkið 
gefur frá sér 15 tölustafa runu sem lýsa má 
sem kennitölu dýrsins. Við örmerkingu skráir 
dýralæknir þessa talnarunu við nafn eiganda 
í landlægan gagnagrunn Dýralæknafélags 
Íslands. Ef þú ert með örmerkjanúmer 
getur þú flett upp eiganda gæludýrs á 
heimasíðunni www.dyraaudkenni.is.

Hægt er að kaupa örmerkjalesara t.d. á 
heimasíðu Dýrfinnu:  
https://dyrfinna.myshopify.com/products/ormerkjalesari 

og rennur allur ágóði af sölunni í 
að þróa smáforritið Dýrfinnu. 

DýrFinna 
og hundasvEitin 

Í síðasta blaði birtist grein er fjallaði um það hvað hægt er að gera þegar hundur týnist. Hvernig á að bregðast við og hvert 
er hægt að leita. Hér á eftir fá lesendur Sáms innsýn inn í starf Dýrfinnu og reynslu eins félaga í HRFÍ af því að týna hundi. 

Lógó Dýrfinnu

Svona lítur smáforritið Dýrfinna út

Örmerki

Dæmi um auglýsingu frá Dýrfinnu 
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TExTi: EDDA JANETTE SiGURðSSoN 
MyNDiR: EDDA JANETTE SiGURðSSoN 

Þegar ég náði í Ritu var hún mjög vör um sig 
og hrædd við ókunnugt fólk. Í gönguferðum 
okkar var ég alltaf með hana í langri línu 
því ég vildi ekki taka neina áhættu að missa 
hana frá mér.  Svo var það þann 28.ágúst 
sl. að ég fór í göngu með þrjá unga hunda, 
þar á meðal Ritu og var hún í línu eins og 
venjulega.  Þegar við erum rétt ókomin heim 
ákvað ég að prófa  að sleppa henni og sjá 
hvernig hún myndi bregðast við því hún var 
farin að hlýða mér í innkalli nokkuð vel en á 
augabragði var hún horfin út í buskann.

Ég fór með hina hundana heim og fór 
strax að leita, fór alla leiðina sem við höfðum 
gengið og kallaði og flautaði en án árangurs. 
Þegar ég var búin að leita í tvo tíma sá ég 
að ég yrði að fá hjálp, setti tilkynningu inn 
á Facebook og viðbrögðin létu ekki á sér 
standa, fullt af fólki kom til að  leita því það 
mátti engan tíma missa þar sem myrkrið færi 
að skella á. Góðir vinir útveguðu dróna með 
hitamyndavél sem fór yfir allt nærumhverfið 

en ekki fannst Rita. Þegar orðið var dimmt 
var ákveðið að hætta leit og byrja strax 
í birtingu. Um kl. 22 þetta kvöld  fékk ég 
símtal frá Kristínu Höllu Sveinbjarnardóttur 
sem var á leið í sumarbústað á Þingvöllum 
og fór Nesjavallaveginn, hún hafði keyrt 
fram á Ritu á hlaupum á veginum upp undir 
Henglinum. Rita var enn mjög hrædd við 
ókunnuga en Kristín Halla var með hund með 
sér sem Rita var áhugasöm um og munaði 
litlu að Kristín næði tíkinni en þá kom bíll 
á fleygiferð og Rita skaust út í myrkrið. Ég 
fór beina leið að staðnum þar sem Rita 
hafði sést og var þar fram á nótt að kalla og 
vonaði að hún kæmi en hún lét ekki sjá sig.

Þá var ekki annað að gera en að 
fara heim og bíða þar til birti.

Ég var farin af stað aftur við fyrstu 
morgunskímu og fór aftur þangað sem 
hún hafði sést við Nesjavallaveginn 
en ekkert sást til Ritu litlu.

Dagurinn fór í að leita og voru múgur 
og margmenni um allt að leita, flugvél 
var fengin til að sveima yfir svæðinu en 
ekki fannst Rita. Það var talið líklegast 
að hún myndi snúa við og leita í slóðina 
heim og því áherslan lögð á svæðið frá 
Nesjavallaleið, Seljadal og hæðirnar 
í kring um okkur í Þormóðsdal.

Um þrjúleitið á laugardeginum fæ ég 
símtal og mér tjáð að Rita sé á hlaupum á 
Nesjavallavegi upp við Hengil, ég rauk af 
stað og á leiðinni hringi ég í Kristínu Höllu 
og Sveinbjörn son hennar sem voru  hætt 
leit eftir 8 km göngu um svæðið og á leið 
til Þingvalla. Ég segi henni að sést hafi til 
Ritu og hvort hún gæti snúið við því hún 
yrði á undan mér á staðinn þar sem tíkin 
sást,  þau eru mjög vant hundafólk og vita 
hvernig bregðast á við í svona aðstæðum. 
Rita lét engan ná sér, var í raun á flótta 
undan öllu fólkinu vitstola af hræðslu. Þegar 
ég var rétt komin á svæðið hringir Kristín 
Halla og segist sjá Ritu á hlaupum, hún og 

Sveinbjörn fara í humátt á eftir henni inn 
í Dyradal. Þegar ég kem til þeirra er tíkin 
komin í sjálfheldu á klettasyllu, hefur eflaust 
hrapað í bröttum klettunum og stoppað á 
syllunni. Ég næ að klifra upp á sylluna til 
hennar og þvílíkur léttir þegar taumurinn 
var komin á tíkina, því fá engin orð lýst.

Þetta er í fyrsta skipti í mínu 40 ára 
hundalífi sem ég lendi í því að týna hundi, 
reynsla sem ég vil ekki lenda í aftur og 
óska engum að þurfa að upplifa. Ég er 
búin að fara í gegnum þetta margoft í 
huganum og finnst það í raun algjört 
kraftaverk að Rita skyldi finnast heil á 
húfi eftir nákvæmlega sólarhring.

Það sem mér er efst í huga eftir svona 
þolraun er óendanlegt þakklæti til allra 
þeirra sem lögðu hönd á plóg, bæði 
fjölskylda, vinir, hópurinn Hundasveitin, 
sem gagngert er stofnuð til að leita að 
týndum hundum, hundaeigendur, fjölmiðlar 
og margir alveg ókunnugir sem hjálpuðu 
til við leitina, símtöl og skilaboð frá fólki 
sem sendi sínar bestu óskir og von um að 
Rita skilaði sér heim sem fyrst. Að finna 
þessa miklu samstöðu og samkennd í 
erfiðum aðstæðum er ómetanlegt.

Að öllum öðrum ólöstuðum vil ég 
þakka Kristínu  Höllu og Sveinbirni 
sérstaklega fyrir alla hjálpina því án 
þeirra er ég alls ekki viss um að Rita 
hefði nokkurn tíma fundist heil á húfi.

sagan aF ritu 
– sönn saga um upplifun sem aldrei gleymist 

Í lok júlí 2020 flutti ég inn enska cocker spaniel tík, hana Ritu, hún var dæmigerður 
covid-19 hundur sem hafði ekki fengið neina umhverfisþjálfun enda Portúgal, þaðan 
sem hún kom, með mjög strangar sóttvarnarreglur. Ekki bætti úr skák að hún komst 
ekki heim fyrr en níu mánaða gömul vegna ferðatakmarkana.

rita í apríl 2021 

rita komin heim í 
fang eiganda síns eftir 
sólarhrings flakk 
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Ég sjálf, Kristín Halla, kynntist Týru árið 2008 
þegar við Jóhann núverandi maðurinn minn 
fórum að vera saman þannig að hún er eldri 
en börnin okkar. Krakkarnir okkar þekkja ekki 
lífið án Týru sinnar og hefur Sigurey Björg, 
elsta dóttir okkar tengst henni mest og best 
enda hittust þær fyrst þegar Eyja okkar var 
einungis tveggja vikna og eru þær miklar 
vinkonur og þeim þykir gott að kúra saman. 
Ef ég ætla t.d. að gefa Týru nammi þá á hún 
það til að vilja það ekki en ef Eyja okkar tekur 
við því þá er það allt annað mál.

Týra étur flestan mat en hefur þó mest 
verið á þurrfóðri, engri sérstakri tegund þó 
þar sem hún hefur átt það til að verða leið 
á matnum. Þá skiptum við um tegund og 
þá er hún sátt. Týra er hamingjusöm ef hún 
fær afganga af okkar borðum og hún elskaði 
harðfisk þó svo hún eigi erfitt með hann nú 
orðið og var gjörn á að stela honum ef hann 
var lagður þar sem hún náði til hans. Hún var 
þó aldrei skömmuð fyrir það vegna þess að 
það var okkur að kenna að setja hann þar og 
svo á náttúrulega ekki að vera að skammast 
í rígfullorðnum hundi að hennar mati. 

Núna síðustu tvö ár hefur þurrfóður 
ekki farið vel í magann á Týru svo Jóhann 
hefur soðið sérstaklega fyrir hana 
kjötsúpur úr allskyns afgöngum og hefur 
henni þá liðið betur. Blautmatur hefur 
líka farið vel í magann á henni. Henni 
hefur í gegnum tíðina fundist gott að 
fá bein til að naga en undanfarin ár þá 
hefur hún ekki viljað þau, á erfitt með þau 
þótt hún sé með nánast allar tennurnar, 
hefur bara misst eina tönn. Aldurinn er 
aðeins farinn að vinna gegn henni.

Ef við foreldrarnir erum eitthvað að 
stríða krökkunum eða fíflast í þeim þá 
skammar hún okkur hiklaust, ef hún heldur 

að þau séu í hættu, með því að gelta 
að okkur og ýta í okkur og er það með 
fáum skiptum sem hún geltir eitthvað.

Týra er svo heppin að hafa aðgang að 
kúabúi í sveitinni og elskaði hún það að fara 
þangað og fá að hlaupa um frjáls eins og 
fuglinn og þar er mikið haldið upp á hana 

og ábúendur elska að fá hana í heimsókn. 
Hún er ekki hrifin af því að ferðast með bíl 
en lætur sig hafa það þegar hún veit að 
verið er að fara í sveitina. Nú í seinni tíð 
þá fer hún ekki mikið út þegar það er kalt í 
veðri og verður þreytt ef hún gengur mikið. 
Hún er þó furðu hress miðað við hversu 
fullorðin hún er orðin.  Hún sefur orðið 
mikið og er oft stirð eftir daginn. Hún á þó 
til með að láta eins og unglingur og hleypur 
um í miklu stuði og vill leika sér með bolta.

Heyrnin hefur versnað mikið síðari ár 
og dugar ekki að kalla í hana þegar hún er 
úti og á að koma inn heldur reynist best 
að kalla eða stappa eða jafnvel að veifa 

til hennar þannig að hún sjái hreyfinguna 
og kemur hún þá samstundis inn.

Orð Sigureyjar Bjargar sem er að verða 
tólf ára gömul: Týra er besti vinur sem hægt 
er að eiga og hún hlustar á allt sem ég segi 
henni og hún segir heldur engum öðrum frá. 
Við liggjum oft saman uppi í rúmi að kúra 
saman og horfa á Harry Potter. Einu sinni 
þegar ég var lítil þá kom mús inn í húsið 
okkar og ég varð svolítið hrædd. Þá átti Týra 
heima í ömmu húsi og við fórum og náðum 
í hana. Týra fann fljótt músina og þá var ég 
ekki lengur hrædd. Síðan fór Týra aftur í 
ömmuhús og það fannst mér ekki gaman því 
ég var viss um að það kæmi önnur mús inn. 

Einu sinni fórum við í útilegu í Ásbyrgi 
og Týra kom með okkur. Við fórum í 
vatnsstríð og reyndi hún alltaf að ná 
vatnsblöðrunum. Einnig fórum við til 
Húsavíkur og sulluðum þar í gullfiskatjörninni 
og það var mjög gaman hjá okkur. 

Í sumar fórum við í svolítið stórt ferðalag 
með Týru sem henni fannst dálítið erfitt 
en það var mjög gaman að hafa hana 
með okkur. Við fórum í Reykhólasveit á 
Hyrningsstaði. Síðan fórum við í fjöruferð 
á Drangsnesi. Við löbbuðum líka á Grábrók 
þegar við vorum í sumarbústaðnum okkar 
í Borgarfirði. Á heimleiðinni þá stoppuðum 
við hjá Seljalandsfossi og löbbuðum við 
í kringum hann og skemmtum okkur 
mjög vel. Við blotnuðum dálítið en það 
var geggjað gaman. Ég vona að  Týra 
komist með okkur í útilegu í sumar því 
það er svo gaman að hafa hana með.     

Í dag er Týra gamla átján ára gömul 
og verður nítján ára í júní. Á meðan 
hún er ekki kvalin þá fær hún að 
eyða ellinni í rólegheitunum með 
okkur á sínum eigin forsendum.

týra 
gamla
Týra var sex mánaða gömul þegar hún kom upp á Akranes til 
tengdaforeldra minna árið 2002. Það var par í Reykjavík sem 
átti hana fyrst en sá sér ekki fært að hafa hana áfram. Hún bjó á 
Akranesi til ársins 2013 eða þar til hún flutti til okkar á Eskifjörð. 
Týra er blendingur af border collie og íslenskum fjárhundi. Hún 
hefur alla tíð verið mjög hlýðin, barngóð og gelt lítið.  Það hefur 
yfirhöfuð lítið þurft fyrir henni að hafa þessari elsku og hún hefur 
einnig verið mjög heilsuhraust í gegnum tíðina.



Sámur spurði tvo félagsmenn sem starfa sem dýralæknar um nokkur góð 
ráð til handa öldungum. Hvað er að þeirra mati mikilvægt að hugsa um 
varðandi heilbrigði hjá öldungum? Hver er mögulega lykilinn að langlífi ? 

Andrea Björk Hannesdóttir, dýralæknir á Dýralæknamiðstöðinni Grafarholti: 

• Umhirða: 
Mikilvægt er að passa að klærnar á eldri hundum séu ekki of langar. Það getur 
orsakað aukið álag á tær og hundar beita sér vitlaust. Það er ekki gott ofanálag 
á stirðar og gigtveikar tær.

• Flestir eldri hundar fá vöðvabólgur og/eða gigt með aldrinum og þá er um að 
gera að ræða við dýralækninn sinn um mögulega sjúkraþjálfun eða lyfjagjöf. 
Sjúkraþjálfun gæti t.d. falið í sér laser meðhöndlun, nudd, kírópraktík eða 
sund. 

• Ég mæli með reglulegum dýralæknaheimsóknum fyrir eldri hunda og árlegar 
blóðprufur eftir 10 ára aldurinn.

• Fóður: 
Þegar hundar verða eldri þá breytist næringarþörf þeirra. Þeir þurfa aukið 
magn af próteini til þess að viðhalda vöðvamassanum. Senior fóður eru 
sérstaklega hönnun fyrir alla næringarþörf í eldri dýrum og svo er jafnvel hægt 
að bæta við liðamínum eins og glúkósamínum og hyaline sýrum.

• Sumir eldri hundar verða grannir með aldrinum á meðan aðrir fitna vegna 
þess að þeir geta hreyft sig minna en áður fyrr en fá sama magn af fóðri og 
áður. Það er mikilvægt að aðlaga magn af fóðri eftir því. Það verður að passa 
að hundar séu ekki of þungir í ellinni því þá er aukið álag á liði og það styttir líf 
þeirra.

• Hreyfing: 
Þegar eldri hundar byrja að stirðna, fá gigt og vöðvabólgur í líkama er mjög 
mikilvægt að stilla hreyfingu eftir því. Ég mæli oftast með styttri en fleiri 
göngutúrum á dag. Taka það í rólegheitum og leyfa hundi að stýra hraðanum 
sjálfur. Ef að hundur vill labba hægt og jafnvel snúa við, hlusta á hundinn.

• Passa að hundur gæti orðið átt erfitt með að fara upp og niður stiga, í og úr 
bílnum, upp og niður úr rúminu, getur ekki lengur fylgt á hjóli eða fylgt eftir í 
fjallgöngum. Minnka allt svona álag ef maður tekur eftir því að hundur á orðið 
erfitt með eitthvað af þessu.

Silja Unnarsdóttir, sérdýralæknir hjá 
matvælastofnun:

Fyrir mér er lykillinn að langlífi hunda að 
mestu leyti nokkuð auðveldur að því gefnu að 
hundurinn sé laus við sjúkdóma eða annað 
sem getur stytt æviskeiðið. Hreyfing, mataræði, 
umhirða. Þetta á við um okkur líka, ef við 
pössum upp á að holdafar hundanna haldist 
eðlilegt alla ævi og leyfum þeim ekki að lenda í 
ofþyngd, pössum upp á að leyfa þeim að hreyfa 
sig á hverjum degi og að næringin og umhirðan 
sem þeir fá sé eins og best verður á kosið. Þá er 
ansi vel lagt inn í langlífis bankann. 

UMSJóN: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
SiLJA UNNARSDóTTiR, SéRGREiNADýRALæKNiR HJÁ 
MATVæLASTofNUN

ÖlDungar
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Góður sýnandi þarf að hafa yfir ýmsum 
kostum að ráða. Nokkrir þættir eru 
mikilvægari en aðrir, til dæmis skilningur 
á hundum og atferli þeirra, þekking á 
byggingu og hreyfingum hunda, þekking 
á mismunandi tegundum hunda og 
einkennum þeirra (bæði skapgerðar- og 
útlitseinkennum) og svo mætti lengi telja. 

Allir sem hafa horft á fallega hesta á 
hestamótum vita að aðeins góður knapi, 
sem kann sitt fag, nær kostum hestsins fram. 
Það myndi lítið þýða fyrir „leikmann“, sem 
er lítt kunnugur hestamennsku, að sýna 
hest á sýningu. Góður knapi þarf að hafa 
þekkingu á mismunandi gangtegundum 
hestsins, byggingu hans, skapgerð og því 
hvernig hann nær fram því besta í hestinum. 

Það sama á við um sýnendur hunda að 
mínu mati. Það er ekki nóg að kunna að 
hlaupa með hund og stilla honum upp 
nokkurn veginn. Að sjálfsögðu dugir það til 
að einhverju leyti en ef góður árangur á að 
nást þarf sýnandinn að vita hvernig hann 
nær fram öllu því besta sem hundurinn 
býr yfir. „Sýningin“ á að vera án allra 
öfga og virðast áreynslulaus. Stundum 
er talað um að sýnandinn og hundurinn 
eigi að hreyfa sig í takt eins og danspar. 

Ef ætlunin er að verða góður sýnandi 
mæli ég með að viðkomandi fylgist vel 
með öðrum sýnendum, bæði þeim sem 
honum finnst góðir í sínu fagi og öðrum, 
fái ráðleggingar og þjálfun frá þeim 
sem þekkja þennan geira vel og afli sér 
þekkingar um líkamsbyggingu og hreyfingar 
hunda. Einnig er mjög gagnlegt að ná 

tökum á sem flestum tegundum hunda, 
bæði stórum og litlum. Með því öðlast 
sýnandinn enn betri þekkingu og reynslu. 

Þekking á atferli og skapgerð

Góður sýnandi á auðvelt með að mynda 
gott samband við hunda, bæði þá sem hann 
þekkir og þekkir ekki. Þessi kostur er sumu 
fólki meðfæddur en aðrir þurfa að læra að 
ná tökum á þessu og gengur það vanalega 
betur og betur með reynslunni. Mikilvægt 
er að þekkja atferli hunda vel og skilningur 
á mismunandi hundum og einkennum 
þeirra er gríðarlega mikilvægur. Fólk kemur 
til dæmis fram við hressan og ofurkátan 
labrador á annan hátt en rólegan, fáskiptinn 
mjóhund. Það þýðir lítið að skamma hund 
með „mjúka“ skapgerð og eins er það ekki 
vænlegt til árangurs að vera „mjúkur“ við 
frekan og þrjóskan hund. Til eru fjölmargar 
aðferðir við þjálfun og nauðsynlegt er að 
vega og meta hvern hund fyrir sig með tilliti 
til skapgerðar. Góður sýnandi veit þó að 
þjálfun hundsins á að vera skemmtileg og 
jákvæð og gríðarlega mikilvægt er að hrósa 
á réttum tíma og enda þjálfunina alltaf á 
jákvæðum nótum. 

Þjálfun

Gott er að hefja þjálfun sýningarhunda 
fyrr en seinna. Góður sýnandi vinnur vel 
með alla þá þætti sem skipta máli þegar í 
sýningarhringinn er komið. Ekki er nóg að 
þjálfa hundinn í að hreyfa sig fallega og 
standa í sýningarstellingu. Þessa þætti þarf 
að þjálfa í mismunandi aðstæðum. Dómarar 
eru eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir 
eru með gleraugu, hatt, staf, í stórum 
jakka, með mikið hár, aðrir eru hávaxnir, 
aðrir lágvaxnir, sumir eru með djúpa rödd, 

aðrir skræka rödd og svo mætti lengi telja. 
Dómarar nálgast líka hunda á misjafnan 
hátt. Sumir nálgast hunda varfærnislega 
á meðan aðrir tvínóna ekkert við hlutina, 
ganga rösklega að hundinum og byrja strax 
að skoða. Hundarnir þurfa að vera vanir 
ÖLLUM þessum gerðum dómara og þess 
vegna er mikilvægt að fá alls kyns fólk til 
þess að skoða þá. Ekki er nóg að þjálfa 
hundinn einan í lokuðu rými heldur er 
nauðsynlegt að vera í kringum aðra hunda. 
Góður sýnandi veit nákvæmlega hvaða þætti 
þarf að þjálfa betur en aðra. Sem dæmi 
má nefna að hundur getur verið óöruggur í 
kringum aðra hunda, varkár gagnvart karl- 
eða kvendómurum, hræddur við tónlist og 
klapp og svo mætti lengi telja. Ávallt þarf að 
vega og meta aðstæður hverju sinni. Sumir 
hundar þarfnast lítillar þjálfunar en hjá 
öðrum má aldrei slaka á í þjálfun.

Skilningur á líkamsbyggingu og hreyfingum

Góður sýnandi hefur góðan skilning á 
tegundarlýsingu þeirrar tegundar sem hann 
sýnir hverju sinni ásamt þekkingu á byggingu 
og hreyfingum hunda almennt. Schäfer og 
labrador retriever eru hundar sem teljast 
til fremur stórra tegunda. Þeir eiga að geta 
hreyft sig á auðveldan, heilbrigðan hátt. 
Þrátt fyrir það eru þessar tvær tegundir 
sýndar á gjörólíkum hraða og á ólíkan hátt. 
Þessi atriði þarf alltaf að hafa í huga. Þó að 
hundur geti sýnt hreyfingar á mjög miklum 
hraða þýðir það ekki endilega að hann hreyfi 
sig best á slíkum hraða. Til eru fjölmargar 
tegundir hunda sem ná mikilli ferð en eiga 
að vera sýndar á miðlungshraða. Í þessu 
samhengi má nefna whippet. Auðvelt er 
að falla í þá freistni að sýna hunda eins og 

Hvað er 
góður 
sýnanDi?
Greinin birtist fyrst í Sámi, 2.tbl.38.árg. september 2014 og er 
endurbirt hér með samþykki höfundar. 
Ekki er laust við að ræktendur og þeir sem áhuga hafa á 
hundasýningum séu farnir að sakna þess að komast ekki 
í sýningarhringinn með hundana sína. Margir hafa þó verið 
duglegir að æfa hundana sína þó engar hafi sýningarnar 
verið. Hér birtum við grein eftir Auði Sif Sigurgeirsdóttur, FCI 
dómara, sem hefur áralanga reynslu af sýningaþjálfun hunda. 
Fókusinn í greininni er á sýnandanum sjálfum. Hvað er það 
sem góður sýnandi hefur fram yfir aðra? Hvað er mikilvægt að 
sýnendur hafi í huga þegar hundur er sýndur? 

Allt klárt



Sámur 1. tbl. 55. árg. júní 2021  · 19

Afslappað andrúmsloft 

Knús á meðan beðið er 

Góður sýnandi veitir hundinum óskipta 
athygli sína frá upphafi til enda

Greinarhöfundur í 
dómarahlutverkinu 
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ARION ORIGINAL FYRIR 
MEISTARANN ÞINN!
Framleiðendur ARION Original fóðursins skilja vel þá ósk 
eigenda að hlúa vel að dýrum sínum og framleiða einungis 
næringarríkt hágæða fóður sem hentar hundum á öllum 
æviskeiðum. 

Arion Original fóðrið inniheldur hátt hlutfall af dýrapróteinum 
og er glútenlaust. Það inniheldur hvorki maís né hveiti og 
minnkar því líkur á fæðuofnæmi.

Arion Original hundafóðrið fyrir 
besta vininn!

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls 3

Akureyri
Óseyri 1

Borgarnes
Digranesgata 6

Blönduós
Efstabraut 1

Hvolsvöllur
Ormsvöllur 5

GÆÐAFÓÐUR
Á GÓÐU VERÐI

whippet á miklum hraða. Sumir gera sér 
ekki grein fyrir að stundum á það við að því 
hraðar sem hundurinn fer, því minni skref 
tekur hann. Til þess að hundurinn sýni sem 
bestar hreyfingar er mikilvægt að finna þann 
hraða sem hentar.

Mismunandi er eftir tegundum hvaða 
tegundareinkenni eru mikilvægust. Hjá 
sumum tegundum eru höfuð og eyrnastaða 
mikilvægust, hjá öðrum eru hreyfingar 
aðalatriðið og hjá enn öðrum er mest 
áhersla lögð á feldgerð. Góður sýnandi 
hefur þetta ávallt að leiðarljósi og leitast 
við að koma þessum þáttum á framfæri. 

Allir hundar hafa sína kosti og galla þegar 
kemur að líkamsbyggingu og hreyfingum. 
Góður sýnandi þekkir kosti og galla þess 
hunds sem hann sýnir hverju sinni og reynir 
að ná fram kostunum og fela gallana. Með 
kunnáttu og þekkingu á líkamsbyggingu 
og hreyfingum hunda er þetta mögulegt. 
Góður sýnandi reynir eftir fremsta megni að 
láta galla hundsins aldrei sjást inni í hring. 

Fyrir sýningu

Áður en hundur er skráður á sýningu þarf 
að hafa eftirfarandi atriði í huga: 1) Er 
hundurinn í góðu líkamlegu formi? 2) Er 
hann andlega tilbúinn? 3) Er tími til að sinna 
honum á þann hátt sem nauðsynlegt er fram 
að sýningu (þjálfun, hreyfing, mataræði 
o.s.frv.)? Það er ekki nóg að átta sig á því, 
viku fyrir sýningu, að hundurinn sé of feitur 
eða of grannur, að hann sé óöruggur í 
einhverjum aðstæðum og svo mætti lengi 
telja. Það gerir hundinum ekki gott að fá 
eina þurrfóðurskúlu á dag, í vikunni fyrir 
sýningu, í örvæntingarfullri tilraun til að ná 
af honum nokkrum grömmum. Alltaf á að 
hugsa um hundinn eins og framúrskarandi 
íþróttamann. Hann á að vera í góðu 

líkamlegu og andlegu ástandi, með vöðva, 
vel fylltur, á góðu mataræði, hamingjusamur, 
óhræddur og glaður. Þetta er eitthvað sem 
góður sýnandi er ávallt meðvitaður um. 
Ef hann á ekki hundinn sjálfur gerir hann 
eigendum hans grein fyrir þessum mikilvægu 
þáttum. 

Það er þó ekki nóg að hundurinn sé í 
góðu líkamlegu ástandi. Ef ætlunin er að 
sýna kraftmikinn hund sem þarf að hlaupa 
með þarf sýnandinn að vera í líkamlegu 
ástandi til þess. Sumir dómarar ætlast til 
þess að sýnendur geti hlaupið hring eftir 
hring með hundana og þá stoðar lítið 
að gefast upp eftir einn til tvo hringi. 

Á sýningunni

Þegar á sýningarsvæðið er komið er 
sýnandinn fullkomlega einbeittur að 
verkefninu, hundinum sem hann er að 
fara að sýna. Hann mætir með hundinn 
á réttum tíma og vegur og metur hve 
langan tíma hann þarf til að jafna sig 
og venjast aðstæðum. Sumir hundar 
þurfa langan tíma en aðrir stuttan. Hann 
gætir þess að hundurinn lendi ekki í 
neikvæðum aðstæðum sem geta haft 
áhrif á frammistöðu hans í hringnum. Í 
þessu samhengi má nefna samstuð við 
árásargjarnan hund, nálægð við lóðandi tík, 
mikinn hávaða og öngþveiti, stressað fólk, 
hlaupandi börn og fleira. Góður sýnandi er 
ávallt meðvitaður um umhverfið, jafnt inni 
í hringnum og utan hans. Hann gleymir sér 
ekki í samræðum við annað fólk - hundurinn 
er númer 1, 2 og 3. Ef hundurinn er með 
feldgerð sem þarfnast mikillar snyrtingar 
gætir sýnandinn þess vel að snyrtingin sé 
ekki „eyðilögð“ rétt áður en hundurinn er 
sýndur. Einnig er kostur ef sýnandinn kann 
í meginatriðum að undirbúa feldinn fyrir 

Góður sýnandi 
veit að þjálfun 
hundsins 
á að vera 
skemmtileg og 
jákvæð. Það 
sama á við 
um reynslu 
hundsins  
inni í  
sýningar- 
hring

Sýnandinn 
ætti að leitast 
eftir því að 
sýna stöðugar 
hreyfingar á 
réttum hraða
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stóru stundina. Góður sýnandi reynir eftir 
fremsta megni að „lesa“ dómarann meðan 
hann bíður fyrir utan hringinn svo hann viti 
hverju hann eigi von á þegar komið er að 
stóru stundinni. Mikilvægt er að sýnandinn 
sé glaður, jákvæður og með gott sjálfstraust. 
Hundar eru fljótir að lesa mannfólkið og 
fylgja mun betur einstaklingum sem eru 
jákvæðir og með gott sjálfstraust. 

Inni í sýningarhring

Góður sýnandi er ávallt klæddur á 
fagmannlegan hátt þegar hann sýnir hund. 
Hann er bakgrunnur hundsins og á aldrei 
að taka athyglina frá hundinum. Þegar 
hundurinn kemur inn í hringinn í fyrsta sinn 
er gríðarlega mikilvægt að hann sýni strax 
fallegar hreyfingar á réttum hraða. Góður 
sýnandi hitar hundinn upp fyrir utan hring 
á réttan hátt og gætir þess að taumurinn 
sé á réttum stað svo að hundurinn sýni sig 
vel. Tímasetning er mjög mikilvæg, það er 
hvenær rétt er að hafa hundinn upp stilltan. 
Það er nokkuð öruggt að uppstillingin 
misheppnist hafi hundurinn staðið í sömu 
stellingunni í langan tíma áður en dómarinn 
dæmir hann. Góður sýnandi veit hvernig 
hann heldur hundinum „á tánum“ og 
glöðum á meðan dómarinn einbeitir sér að 
hinum hundunum. Hann er svo tilbúinn með 
hann fallega upp stilltan þegar dómarinn 
snýr sér að honum. Góður sýnandi leitast 
við að nýta hverja einustu stund til fullnustu 
þegar hundurinn er dæmdur. Hann stillir 
hundinum óaðfinnanlega, hreyfir hann á 
réttan hátt og nær öllum hans kostum vel 
fram. Þegar hundur er hreyfður er vænlegra 
til árangurs að gefa sér tíma til að stilla ávallt 
tauminn á réttan hátt ÁÐUR en lagt er af 
stað. Stuttur taumur er alltaf gagnlegri en 
of langur. Sýnandinn ætti að leitast eftir því 

að sýna stöðugar hreyfingar á réttum hraða. 
Þessu er auðvelt að ná fram með réttu 
taumhaldi. Markmiðið ætti alltaf að vera 
það að nota tauminn sem minnst til að stýra 
hundinum og kenna honum frekar að fylgja 
líkamstjáningu sýnandans. 

Óvæntar aðstæður 

Ýmsar aðstæður geta komið upp inni í 
sýningarhringnum og stundum getur verið 
erfitt að takast á við þær. Þá kemur góð 
reynsla og þekking á skapgerð hunda sér 
alltaf vel. Hundurinn getur orðið annars 
hugar af einhverjum ástæðum, hann vill ekki 
taka verðlaunabita, sem oft er hjálpartæki 
við uppstillingu, hann verður smeykur við 
eitthvað, óöruggur og svo mætti lengi telja. 
Góður sýnandi er alltaf með „plan B“ ef 
„plan A“ bregst af einhverjum ástæðum. 
Þetta á sérstaklega við um uppstillingu. 
Þegar hundurinn er þjálfaður er jafnmikil 
áhersla lögð á „plön A og B“. Þarna kemur 
sér mjög vel að hafa þjálfað hundinn í alls 
kyns aðstæðum. Mikilvægt er að sýnandinn 
láti hundinn aldrei finna að eitthvað sé 
að. Hundar finna strax ef sýnandinn er 
stressaður eða breytir hegðun sinni á 
einhvern hátt. Sýnandinn ætti alltaf að leitast 
við að leysa öll vandamál og bregðast við 
aðstæðum af yfirvegun. 

Að lokum

Eins og áður sagði er hundurinn númer 1, 2 
og 3. Mjög mikilvægt er að reynsla hans af 
sýningum sé ávallt jákvæð. Góður sýnandi 
hefur þetta alltaf að leiðarljósi. Sama hver 
niðurstaðan er á sýningunni á hundurinn 
alltaf að fá verðlaunabita, dót, hrós, klapp og 
klór bæði innan og utan sýningarhringsins. 
Góður sýnandi veitir hundinum óskipta 
athygli sína frá upphafi til enda. 

Dómari 
með hatt 
skoðar 
tennur

Magaklór, já takk! 
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Fyrstu 2 vikurnar er nauðsynlegt að 
tíkin fái næði til þess að ala upp sína 
hvolpa í friði og ró, í öryggi innan 
veggja heimilisins.  Þetta eru ábyrgir 
ræktendur meðvitaðir um og bjóða því 
ekki gestum og gangandi að „skoða“ 
hvolpana fyrr en þeir eru orðnir eldri. 
Þessar fyrstu vikur er tíkin með hvolpana 
sína í gotkassanum á rólegum stað, en 
um 3 vikna aldurinn er talið æskilegt 
að hvolparnir flytji þaðan og séu á 
svæði þar sem meiri umgangur er svo 
þeir venjist öllu umhverfi og áreiti á 
heimilinu. Þetta er mikilvægur hluti af 
umhverfisþjálfun sem er nauðsynlegur 
grunnur í lífi hvolpanna. 

Það er mismunandi hvernig aðstæður 
fólk hefur upp á að bjóða, en algengt 
er að ræktendur fórni t.d. stofunni eða 
heilu herbergi þegar þeir ala upp got. 
Það eru ýmsar leiðir til þess að stúka 
af ákveðin hvolpasvæði en algengast 
í dag er að notast við einhvers konar 
hvolpagrindur eða gerði sem fást í 
stærri gæludýraverslunum. Þeim er 
hægt að raða saman á ýmsan hátt. 
Tíkin þarf auðveldlega að geta komist 
frá hvolpunum þurfi hún á hvíld að 
halda, sérstaklega þegar þeir eru 
orðnir eldri, svo gott er að hafa grind 
sem auðvelt er að opna og loka. 

Undirlag er mismunandi en passa þarf 
að hvolparnir séu ekki á sleipu undirlagi, 
það fer ekki vel með litla hvolpa í örum 
vexti. Til að hlífa gólfinu er hægt er að 

hafa gólfdúk/ borðdúk úr plasti undir 
grindinni eða tjarnardúk sem hvort 
tveggja fæst í byggingavöruverslunum. 

Líkt og sjá má hér í blaðinu eru 
ýmsar útfærslur til af hvolpaklósettum 
vilji fólk venja hvolpana sína við slíkt 
áður en stífar æfingar hefjast með að 
fara með þá út að gera þarfir sínar. 

Sniðugt er að hafa klósettsvæði 
aðskilið við svefnstað en þó stutt frá 
honum.  Klósettsvæði er stundum 
vinsæll svefnstaður en það lærist 
fljótt að það er ekki þannig sem lífið 
virkar! Gott er að gefa þeim svo matinn 
sinn fjær klósett-og svefnstöðum. 

Ennfremur eru margir sem velja að 
láta hvolpana venjast á búr á sínum 
hvolpasvæðum. Hægt er að hafa þau 
opin svo hvolparnir geti farið inn og 
út þegar þeim hentar og eins hafa 
sumir aðstöðu til að hafa eitt búr fyrir 
hvern hvolp þegar þeir eru orðnir 
eldri og eru þeir þá orðnir búrvanir 
áður en þeir flytja á heimilin sín. 

Mikilvægt er að kynna nýtt dót, hluti 
og hljóð fyrir hvolpunum á ákveðnum 
tímapunktum í þroska þeirra sem og að 
fara með þá í bíltúra, hitta dýr, fólk, og 
nýjar aðstæður svo eitthvað sé nefnt. 

Hér má sjá nokkrar útfærslur 
af hvolpasvæðum sem við 
fundum á Pinterest. 

hvolpa
svæði 

Þegar ræktandi er með got er nauðsynlegt að 
hann hafi til þess fullnægjandi aðstöðu. 

Í dag eru flestir ræktendur sem betur fer 
meðvitaðir um mikilvægi og nauðsyn þess að ala 
got sín upp inni á heimilinu, svo hvolparnir venjist 

amstri hversdagsins.  

Hér er búið að festa leikföngin uppi og niðri 

Hvolpar að leik í leikgrind 
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Hvolpasvæði utandyra: hólkar, bretti, rampar og köttur! Takið eftir litla kassanum með 
vatninu í fremst á myndinni. 

Sumir segja að: „minna sé meira“

Hér má sjá svefnsvæði í einu horninu, boltasvæði, hvolpaklósett í miðju og leikgrindur í 
endanum 

Metnaðarfullt 5 stjörnu hvolpasvæði fyrir 9 hvolpa

Auðvelt er að búa til leikgrindur úr plaströrum og ýmsum efnivið sem hangir 
neðarlega. Hægt er að notast við hvolpaleikföng af ýmsu tagi sem og opinn 

efnivið sem er óhult fyrir hvolpana að skoða og leika sér með. Gæta skal að því 
að hvolparnir skaði sig ekki á því sem hlutirnir hanga í, t.d. ekki hafa tvöfalt band 

sem þeir gætu hengt sig á. 
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Viðtal við Hilde Fredriksson 
KomDu Fram við aðra 
Eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig 

Sámur tók viðtal við Hilde Fredriksson, fyrrum ungan 
sýnanda frá Finnlandi. Hilde átti frábæran feril sem ungur 
sýnandi og einbeitir sér nú að því að hjálpa öðrum að 
upplifa þetta áhugamál á jákvæðan hátt líkt og hún sjálf 
gerði. Hilde situr í stjórn ungmennadeildar í Finnlandi 
þar sem unnið er markvisst að því að virkja ungmenni 
í alls konar vinnu með hundana sína. Í viðtalinu segir 
Hilde okkur frá ferli sínum, hvað hún gerir í dag, hvaða 
eiginleika hún telur ungan sýnanda þurfa að búa yfir og 
starf sitt í ungmennadeildinni. 
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TExTi: HAfDÍS JóNA ÞóRARiNSDóTTiR 
MyNDiR: HiLDE fREDRiKSSoN 

Gætir þú sagt okkur frá þínum ferli  í 
hundaheiminum og í ungum sýnendum?

Ég fæddist ekki inn í „hundafjölskyldu”, við 
fengum fyrsta hundinn okkar þegar ég var 
sjö ára gömul. Hún var krefjandi hundur af 
tegundinni klein spitz. Þetta var hundurinn 
sem ég hóf sýningarferil minn með. Ég er 
þakklát fyrir að hafa byrjað feril minn með 
svo krefjandi hund, það var mikil áskorun. 
Samt sem áður lærði ég gríðarlega mikið af 
henni og er hún stór hluti af því sem ég hef 
áorkað í dag. 

Það var nokkuð tilviljunarkennt hvernig 
ég byrjaði að taka þátt í hundasýningum. 
Ég byrjaði að mæta á opnar sýningar (e. 
unofficial shows), ungir sýnendur urðu 
svo fljótt stór hluti af lífi mínu. Ég byrjaði 
sumarið 2005 þegar ég var tíu ára gömul 
og tók þátt þar til ég varð orðin of „gömul“. 
Í gegnum þau ár sýndi ég og þjálfaði 
yfir hundrað mismunandi hunda sem 
virkilega mótaði mig og gerði mig að þeim 
sýnanda sem ég er í dag. Ég náði alveg 
ótrúlegum árangri sem ungur sýnandi. Ég 
stóð uppi sem sigurvegari í Nordic Winner 
einstaklingskeppninni árið 2009, sigraði 
finnska final-inn árið 2010 og svo bar ég 
sigur úr býtum á Heimssýningunni árið 2011. 
Þessi augnablik stóðu virkilega upp úr á 
mínum ferli, en eitt það mikilvægasta sem 
ég hef úr reynslu minni úr ungum sýnendum 
eru öll þau tengsl og vinasambönd sem 
ég myndaði við ræktendur og aðra 
sýnendur, sem hafa veitt mér tækifæri 
til að sýna frábæra hunda í dag. 

Hvað hefur þú verið að gera eftir að ferli þínum 
sem ungur sýnandi lauk?

Ég var mjög virk sem ungur sýnandi og hafði 
mikla ástríðu fyrir áhugamálinu. Þessi íþrótt 
hefur gefið mér svo mikið, svo ég vildi enn 
getað notið ánægjunnar sem henni fylgir, og 
hjálpað öðrum ungum sýnendum að geta 
notið sín líkt og ég gerði sjálf. Ég kynntist 
mörgum ræktendum sem ungur sýnandi,  
svo þegar það kom að því að ég var orðin 
of gömul til að taka þátt, þá fór ég að sýna 
hunda í tegundahringjum fyrir aðra. Í dag 
einbeiti ég mér að fáum, hágæða hundum 
sem eru í eigu fólks sem er náið mér. Ég vinn 
með þeim bæði fyrir utan og inni í hringnum. 
Hundarnir sem ég hef fengið tækifæri til að 
sýna síðastliðin ár hafa náð framúrskarandi 
árangri og ég gæti ekki verið stoltari að fá 
að sýna þessa gæðahunda. Í dag sýni ég 
aðallega scottish terrier hunda. Ég hef ekki 
átt minn eigin sýningahund síðastliðin sjö ár, 
svo ég er mjög þakklát að aðrir treysti mér 
fyrir hundunum sínum. 

Þegar ferli mínum sem ungur sýnandi 
lauk, byrjaði ég að bjóða upp á þjálfanir 
fyrir aðra unga sýnendur. Við hittumst einu 
sinni í viku, allt að tuttugu ungir sýnendur 

og aðrir þjálfarar sem voru fyrrum ungir 
sýnendur. Ég bauð mig einnig fram í stjórn 
Ungmennadeildar í mínu umdæmi, Helsinki. 
Í deildinni skipuleggjum við ýmsa viðburði 
tengda mismunandi hundaíþróttum fyrir 
ungmenni og svo sjáum við um keppni 
ungra sýnenda í okkar umdæmi. Ég hef 
haldið mörg námskeið fyrir unga sýnendur 
í Finnlandi síðastliðin ár og einnig dæmt 
í ungum sýnendum bæði í Finnlandi og 
erlendis. Þegar ég var ung, fór ég árlega í 
sumarbúðir fyrir unga sýnendur, sem voru 
skipulagðar af finnska hundaræktarfélaginu. 
Þegar ég varð eldri, var mér boðið að 
vera þjálfari og leiðtogi. Nokkrum árum 
seinna stofnaði Ungmennadeild finnska 
hundaræktarfélagsins starfshóp fyrir 
unga sýnendur sem ég gerðist meðlimur 
í og seinna gerðist ég stjórnarmeðlimur 
í ungmennadeild kennelklúbbsins 
og varð formaður starfshópsins. 

Finnska Ungmennadeildin er mjög virk,  
segðu okkur frá starfi ykkar. 

Ég er svo stolt af því hve mikinn áhuga 
finnska hundaræktarfélagið hefur fyrir 
ungmennunum, ég er mjög ánægð að 
vera hluti af því. Við stofnuðum ungra 
sýnenda starfshópinn þegar við sáum að 
fjöldi keppenda fór dalandi og hefur það 
skilað miklum árangri. Í dag eru um 150-
200 keppendur virkir í landinu og um 40-80 
taka þátt á stóru sýningunum. Það eru um 
fjörutíu sýningar á ári, svo það eru nægar 
sýningar til að velja úr. 

Allir vita að ungmennin eru framtíð 
félagsins, svo við vissum að við þyrftum 
að uppfæra reglur og leiðbeiningar fyrir 
keppni ungra sýnenda í Finnlandi. Markmið 
okkar er að hafa keppni ungra sýnenda 
eins líka tegundahringnum og mögulegt 
er. Við höfum fjarlægt allar óþarfa fígúrur 
og gullnu regluna úr reglugerð okkar. 
Markmiðið með ungum sýnendum er að 
undirbúa unga sýnendur fyrir framtíðina 
í tegundahringjum og er því mikilvægt 
að keppnin líkist því sem mest. 

Þar sem Finnland er stórt land og ungu 
sýnendurnir eru á víð og dreif um allt 
landið þurftum við að einblína á að virkja 
deildir í öllum landshlutum; bjóða upp á 
námskeið og hafa reglulegar þjálfanir. Þá 
ákváðum við að hafa námskeið til þess 
að „mennta“ þjálfara ungra sýnenda. 
Markmiðið var að virkja þessa þjálfara til 
að halda reglulegar þjálfanir fyrir unga 
sýnendur á þeirra svæði. Við byrjuðum 
með þetta fyrirkomulag í október 2018 
og ég er stolt að segja frá því að nú erum 
við með reglulegar þjálfanir í 12 borgum 
í Finnlandi og við erum enn að stækka. 

Annað verkefni sem við tókum að okkur 
var að breyta skipulagi sumarbúðanna. Fyrir 
nokkrum árum náðum við ekki að fylla þau 
tuttugu pláss sem við bjóðum upp á. Í dag 

erum við með sumarbúðir tvisvar á ári, eitt 
skipti fyrir yngri flokk og svo eitt skipti fyrir 
eldri flokk. Það er pláss fyrir tuttugu og 
fimm unga sýnendur í hvorum hópi. Síðan 
við tókum að okkur sumarbúðirnar höfum 
við fyllt plássin á innan við tíu mínútum! 

Síðastliðin ár höfum við haft dómara 
námskeið sem er þó ekki skylda til þess að 
dæma unga sýnendur í Finnlandi. Hinsvegar 
er eitt af okkar stærstu markmiðum í ár að 
setja á fót skyldunámskeið sem fólk þarf 
að sækja til þess að gerast ungra sýnenda 
dómari. Eins og er, getur hver sem er dæmt 
keppni ungra sýnenda sem hefur leitt til 
þess að dómarar þekkja oft ekki reglur og 
markmið keppni ungra sýnenda. Okkur 
þykir það sanngjarnt að keppendur okkar 
fái hæfa dómara til að dæma keppnirnar. 

Hvaða eiginleikum býr góður ungur  
sýnandi yfir?

Að mínu mati er það blanda af mörgum 
eiginleikum. Náttúruleg hæfni til að nálgast 
hunda, lesa merkjamál þeirra og hvernig á 
að bregðast við í mismunandi aðstæðum. 
Góður ungur sýnandi er þyrstur í meiri 
fræðslu, og er alltaf tilbúinn að læra meira. 
Eina leiðin að árangri í hundaheiminum, 
er að spurja spurninga og aldrei halda að 
þú hafir lært allt. Það er mikilvægt að vera 
auðmjúkur en sjálfsöruggur. Þessi íþrótt 
kennir manni margt um sjálfsöryggi, enda er 
maður undir krítískum augum dómara. Þetta 
kemur að góðum notum seinna í lífinu, hvort 
sem það er í sýningahringnum eða fyrir utan 
hann. 

Frábær sýnandi sér til þess að hundurinn 
sé ávallt aðalmyndin og að sýnandinn sé 
í bakgrunni og dragi ekki athygli að sér. 
Verkefni sýnandans er að nýta tímann 
í hringnum eins vel og hægt er, sjá til 
þess að hundinum líði vel og viðhalda 
góðu sambandi við hundinn. Það er 
mikilvægt að sýnendur kunni að sýna 
tegundir eftir þeirra tegundareinkennum, 
og draga fram kosti hundsins. Allt þetta 
auðveldar starf dómarans. Ef þér tekst 
að ná öllu þessu í einni frammistöðu, þá 
hefurðu svo sannarlega staðið þig vel. 

Það allra, allra mikilvægasta er góð 
íþróttamennska. Hvettu vini þína áfram 
og óskaðu þeim til hamingju þegar þeim 
gengur vel. Komdu fram við aðra eins og 
þú vilt að aðrir komu fram við þig  – það 
kemur þér langa leið áfram í hundasportinu. 

Hvað er það mikilvægasta sem ungir sýnendur 
þurfa að læra? Hver er vegurinn að árangri?

Eins og ég sagði áður, þorstinn til að læra 
meira er það allra mikilvægasta. Því meira 
sem þú veist, því betra. Til þess að fá 
hundinn til þess að standa sig vel inni í 
hringnum, er svo mikilvægt að leggja mikla 
vinnu fyrir utan hringinn. Til þess að sýna 
hundinn sem best, þarft þú að læra allt 
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um tegundina, bygginguna, snyrtinguna, 
þjálfun, umhirðu og svo framvegis. Þú þarft 
að eyða fleiri tímum í að byggja samband 
við hundinn. Eyða tíma með mismunandi 
hundum, læra að lesa merkjamál 
þeirra, hvernig mismunandi tegundir og 
einstaklingar hegða sér. Skoraðu á sjálfan þig 
til þess að þjálfa og sýna krefjandi hunda. 
Lestu ræktunarstaðla, lærðu mismunandi 
tegundareinkenni og grafðu enn dýpra. Þá 
lærirðu að verða góður sýnandi. 

Mættu á allar þjálfanir sem boðið er upp 
á – allir þjálfarar hafa mismunandi nálgun 
á hlutum, taktu það sem þér finnst henta 
þér og þínum hundi. Myndaðu þinn eigin 
sýningastíl. Það er engin einn réttur máti að 
sýna. Það sem virkar með einum hundi, gæti 
ekki virkað á annan en þá ættirðu að hafa 

næga þekkingu til að draga fram aðra leið. 
Að læra hvernig á að tækla allar aðstæður 
sem gætu komið upp í sýningarhring – það 
er það sem gerir sýnanda framúrskarandi. 

Það er mikilvægt að reyna að mynda 
sambönd við ræktendur, sýnendur og 
hundaeigendur. Lærðu allt sem þú getur 
frá þeim. Það eru þau sem tryggja að 
þú getir haldið áfram að sýna eftir að 
ungra sýnenda ferli þínum lýkur. 

Þú hefur dæmt unga sýnendur víða, hvað er 
það sem sigurvegari býr yfir að þínu mati?

Ég nýt þess virkilega að dæma unga 
sýnendur. Það sem ég hef lært er að maður 
finnur sigurvegara sinn oft mjög snemma 
í keppninni. Það er bara eitthvað sem 
grípur auga þitt þegar þú sérð sýnanda 
sem vinnur óaðfinnanlega með hundinum 
sínum, yfirvegaður en nýtur hvers einasta 
augnabliks í hringnum. Einhver sem hefur 
góða tækni og er vandvirkur án allra ýkja. 
Fókusinn er bara á hundinum, en sýnandinn 
veit alltaf hvar dómarinn er. Einhver sem 
þekkir hundinn sem hann er að sýna inn 
og út, veit hvernig hann á að negla hverja 
einustu uppstillingu. Einhver sem gæti tekið 
hvaða hund sem er í hendurnar og látið það 
ganga. Einhver sem skín af gleði, að gera það 
sem hann/hún elskar mest með hundinum 
sínum og nýtur augnabliksins. 

Fyrir mér, er það sigurvegari!

Afhverju finnst þér ungir sýnendur vera svo 
mikilvæg íþrótt og hvernig hefur það haft áhrif 
á líf þitt í dag?

Ungir sýnendur kenna manni svo ótrúlega 
mikið. Að vera í þessu sporti kennir manni 
að bera ábyrgð, veitir manni sjálfsöryggi, 
að mynda langvarandi sambönd og gefur 

manni tækifæri til að vinna með mismunandi 
hundum. Hundaheimurinn á enga framtíð 
ef við ræktum ekki ungu sýnendurnar okkar 
– hverjir verða framtíðar dómararnir okkar, 
framtíðar ræktendurnir, sýnendur, þjálfarar, 
formenn hundaræktarfélagsins – ef ekki 
ungmennin okkar?

Ég lærði að hugsa um hunda ókunnugra, 
sem kenndi mér að bera mikla ábyrgð. 
Ég ferðaðist um landið og erlendis með 
vinum og ræktendum, ég lærði að bera 
ábyrgð á sjálfri mér mjög ung. Að vera undir 
krítískum augum allan tímann kennir manni 
sjálfsöryggi, og í hvert skipti sem maður 
nær góðum árangri verður sjálfsöryggið 
örlítið meira. Ég eignaðist vini til lífstíðar í 
gegnum unga sýnendur. Í dag á ég fyrirtæki 
ásamt tveimur vinkonum mínum sem ég 
kynntist í gegnum unga sýnendur. Ég sýni 
enn hunda fyrir þá eigendur sem lánuðu mér 
hunda í unga sýnendur. Öll þau sambönd 
sem ég myndaði við ræktendur, eigendur 
og sýnendur hefur komið mér þangað sem 
ég er í dag. Ég hefði ekki breytt neinu. 

Einhver lokaorð fyrir sýnendurna á Íslandi?

Verið hugrökk, lærið allt sem þið getið en 
það allra mikilvægasta – ekki gleyma af 
hverju þið takið þátt í ungum sýnendum – 
fyrir ástríðu ykkar á hundum! Ég hef dæmt 
á Íslandi og veit að þið eruð að standa ykkur 
frábærlega og eigið marga hæfileikaríka 
sýnendur. Ekki vera hrædd við að sýna 
hæfileika ykkar erlendis ef þið fáið tækifæri 
til þess. 

Sámur þakkar Hilde kærlega fyrir spjallið 
og óskar henni alls hins besta í sínum 
verkefnum! 

www.vidigerdis.com

   
Ístjarnar ræktun 
Við ræktum íslenska fjárhunda og Bedlington Terrier          
Uppl. elma@hundurinn.is                

 

 

 

 

 

 

 

 
Erum með mikið úrval af hundavörum í hæðsta gæðaflokki frá RUFFWEAR  
Beisli, bakpokar, árekstraprófuð bílbelti, taumar, hálsólar, skálar, bæli, skó 
og leikföng  
Lífland, Litla Gæludýrabúðin og Fiskó  

Ístjarnar ræktun
Við ræktum íslenska fjárhunda og Bedlington Terrier
Uppl. elma@hundurinn.is
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Í s l e n s k u r  v e i ð i m e i s t a r i 

VorSteH SnÖGGHærðUr
ISCFtCh  Heiðnabergs Gleipnir von Greif   

Eigandi: Jón Svan Grétarsson 
Ræktandi: Jón Hákon Bjarnason 

EnSKur poinTEr 
C.I.B. ISCh RW-14 ISCFtCh Karacanis Harpa  

Eigandi: Ásgeir Heiðar  
Ræktandi: Öystein Nilsen

OB - 1  –  h l ý ð n i  1  &  N LM -  N o r ð u r l j ó s am e i s t a r i   

BorDEr coLLiE 
CIB NORDICCh ISCh NLM RW-18 OB-1 Hugarafls Hróður IS20995/15 

Eigandi: Elín Lára Sigurðardóttir  
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HöfUNDUR: GUðfiNNA KoNA KRiSTiNSDóTTiR 
LJóSMyNDiR: KEypTAR Af ADoBE STocK MEð 
fULLUM RéTTi TiL ENDURBiRTiNGAR

Hundahald í þéttbýli hefur lengi verið 
takmarkað og jafnvel bannað og er saga 
hundahalds á Íslandi ýmsum sárum stráð. Í 
Árbók Háskóla Íslands frá árinu 1913 kemur 
fram að árið 1865 skrifi dómsmálastjórnin 
amtmönnum á Íslandi og gefur tvo kosti; 
annaðhvort takmarka fjölda hunda á hverju 
heimili eða leggja skatt á alla hunda í 
landinu. Amtmennirnir álitu síðari valkostinn 
hentugri og eftir umræður var frumvarp 
til tilskipunar um „hundahald  á Íslandi“ 
samþykkt árið 1869 og gilti næstu 20 árin. 
Aðalatriði frumvarpsins voru að framtelja og 
skrá alla hunda á Íslandi, gjald skyldi greiða 
af „óþarfahundum“ og að hreppstjórar 
skyldu, ásamt tveim öðrum mönnum, árlega 
ákveða hversu margir hundar væru „þarfir“ á 
hverju heimili. 

Þar með myndaðist heimild hjá 
sveitarfélögum til að hamla og jafnvel 
banna hundahald. Til ársins 1984 var 
hundahald bannað í Reykjavík, svo bannað 
með undanþágu til ársins 2006 og síðan 
þá leyft með skilyrðum. Árið 1989 voru 
hundar bannaðir á opnum svæðum eins 
og í Öskjuhlíð, Elliðaárdalnum og í Viðey, í 
almenningsgörðum, á Lækjartorgi og helstu 
götum í miðbæ  Reykjavík, Bankastræti, 
Laugavegi að Rauðarárstíg og á Austurstræti. 

„urðu þau úrslitin, að telja bæri víst 
að [sulla]veikin mundi tjena ef unt væri 
að fækka hundum á Íslandi“ – Árbók 
Háskóla Íslands (02.01.1913), bls. 40

Samkvæmt 59. gr. í lögum nr. 7/1998 
um hollustuhætti og mengunarvarnir 
geta sveitarfélög sett sér eigin samþykktir 
um bann eða takmörkun gæludýrahalds. 
Þar með geta sveitarfélög sett skilyrði á 
hundaeigendur til að fá að halda hunda 
og hafa hundaeftirlit sveitarfélaganna hafi 
til dæmist krafist undirskriftalista eigenda 
annarra íbúða í fjöleignahúsum sem 
skilyrði fyrir leyfi til hundahalds, þrátt fyrir 
að lögin gera aðeins kröfu um að afriti af 
samþykkinu sé skilað til húsfélagsins.

„Eigandi skal afla samþykkis annarra 
eigenda og fá leyfi fyrir dýrinu samkvæmt 
reglum viðkomandi sveitarfélags, þar sem 
það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Skal 
eigandi láta húsfélagi í té ljósrit af leyfinu.“ – 
Lög nr. 26/1994 um fjöleignarhús, 33. gr. e. 

Hundasamþykktir hafa lítið sem ekkert 
breyst seinustu árin en eru nú í endurskoðun 
í nokkrum sveitarfélögum. Hundasamþykktir 
eru enn oft illa uppfærðar, vísa í lög sem 
hafa verið uppfærð eða eru fallin úr gildi 

hundahald 
í þéttbýli
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og kröfur úreltar. Til dæmis má nefna að 
hundasamþykkt Reykjavíkur vísar í 25. gr. 
laga um hollustuhætti og mengunarvarnir 
sem staðfestingu á þessari samþykkt, en 
25. gr. ber nafnið „Brennsluver sem brenna 
margs konar eldsneytistegundum.“og 
fjallar því ekkert um neitt skylt hundahaldi.  
Hundasamþykkt Kópavogs vísar í „Samþykki 
allra meðeigenda fjöleignahúss, ef við á“ 
sem kröfu fyrir útgáfu skráningarskírteinis. 
Það kemur þó skýrt fram í lögum um 
fjöleignarhús að 2/3 eigenda íbúða þurfi að 
samþykkja. Í hundasamþykkt Mosfellsbæjar 
er bæjarstjórn heimilt að ákveða að hundar 
skuli örmerktir, þó það standi skýrt í lögum 
að það sé skylda að örmerkja alla hunda 
fyrir 12 vikna aldur og að banna megi 
ákveðnar hundategundir séu þær taldar 
hættulegar, án þess að vísa í hver skal 
framkalla slíkt mat. Sumar kvaðir standast 
líklegast ekki lög um dýravelferð eins og 6. 
gr. í Hundasamþykkt Reykjavíkur sem segir 
að hundar sem skráðir eru í hundaræktun 
„mega aldrei ganga lausir né á meðal 
almennings“ og aðrar kvaðir eru hreinlega 
úreltar, eins og „meðmæli tveggja valkunnra 
manna um hæfi hans til að halda hund“. 

Mörg sveitarfélög birta einnig opinberan 
lista um hvaða heimilisföng hafa gild 
hundaleyfi sem er eingöngu gert til þess 
að nágrannar geti athugað hvort hundur 
í nágrenni sé réttilega skráður og þá 
tilkynnt hann. Þetta vísar óþægilega til 
tilskipunar um hundahald á Íslandi frá 
árinu 1869 þar sem kemur fram að  reynt 
var að auka tilkynningar með því að hvetja 
aðra borgarbúa til að tilkynna hunda í 
sveitarfélaginu, en á þeim tíma var hægt 
að fá fyrir það helming sektarinnar sem 
hundaeiganda var gert að borga. 

„Fyrir hvern annan hund, sem hittist, 
skal eigandinn gjalda 5 ríkisdala 
fjesekt; fær uppljóstrarmaðurinn annan 
helming sektarinnar, en sveitarsjóðurinn 
hinn helminginn,“ – Árbók Háskóla 
Íslands (02.01.1913), bls. 41

Hundahald er takmarkað á Íslandi með 
lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Til 
ársins 2011 var heimild fyrir hundum í 
fjöleignarhúsum háð samþykki allra eigenda 
í lögum um fjöleignarhús og hjálparhundar 
voru ekki varðir sérstaklega sem hjálpartæki 
sem ekki væri hægt að banna. Eftir 
breytingu stendur í e-lið 33. greinar að 
hunda- og kattahald sé „háð samþykki 2/3 
hluta eigenda sem hafa sameiginlegan 
inngang eða stigagang”. Því þarf að óska 
eftir samþykki frá eigendum íbúða, ekki 

leigjenda, samkvæmt lögunum. Þegar nægra 
undirskrifta hefur verið náð þarf húsfélagið 
fá ljósrit af leyfinu. Ef hundaiegandi stefnir 
að því að þinglýsa skjalinu svo öllum geti 
verið það kunnugt sem t.d. ætla að kaupa 
íbúð í húsinu, þarf hann að  athuga að 
pappír sé löggiltur og það þarf að koma 
skýrt fram á skjalinu að leyfið sé ætlað til 
þinglýsingar. Sé hundaeigandi að leigja íbúð 
sem er seld og nýi eigandinn ákveður að 
leigja íbúðina áfram til sama hundaeiganda, 
þarf nýi leigusalinn ekki að samþykkja 
dýrahaldið nema það sé sérstaklega 
tekið fram í leigusamningi hundaeiganda 
og fyrri leigusala, þá er samþykkið háð 
lengd fyrri leigusamnings. Samþykkið er 
óafturkallanlegt en þinglýsing er nauðsynleg 
til að tryggja að nýir eigendur geti ekki 
sett sig á móti þessum ákveðna hundi. 

kassahundar.is

Hefur þú kynnt þér áskrift á kassahundar.is?
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„Samþykkið er óafturkallanlegt að 
óbreyttum forsendum en þinglýsingar 
er þörf til að það haldi gagnvart 
síðari eigendum í góðri trú.“ – Lög nr. 
26/1994 um fjöleignarhús 33. gr. e.

Samþykki fyrir einum hundi er ekki 
samþykki fyrir öðrum hundi á sama heimili 
né á hundahaldi almennt í húsinu. Húsfélagið 
getur þó sett sér reglur um hundahald ef 2/3 
meirihluti næst þar sem nýir hundar og þeir 
sem fyrir búa eru þar með bannaðir nema 
leyfi hunds sé þinglýst. Því er mikilvægt að 
þinglýsa leyfum ef tryggja á að hundurinn 
geti búið í fjölbýlinu, sé hundur hinsvegar 
til ama og engin málamiðlun næst og 55.gr. 
laganna er fullreynd er hægt að kæra málið 
til kærunefndar húsamála. Samkvæmt 
lögunum eru hundar leyfðir í stuttar 
heimsóknir „ef enginn mótmælir“, en það 
þarf að fá leyfi fyrir vistun þeirra yfir nótt 
eða lengur. Kærunefnd húsamála úrskurðaði 
í maí 2020 að aukaútgangur í séreignargarð 

íbúðar getur ekki talist sem sérinngangur 
og því þarf aðalinngangur íbúðar að vera 
séreign til að ekki þurfi leyfi frá öðrum. 

„Á það til dæmis við þegar sérinngangur 
er í íbúð á jarðhæð eða frá sameiginlegum 
útitröppum. Gildir það þótt lóð sé 
sameiginleg og annað sameiginlegt 
rými sé í húsinu. Þegar sameiginlegur 
stigagangur er utanáliggjandi og gengið 
er inn í íbúðir af svölum þarf samþykki 
þeirra eigenda sem hann tilheyrir.“ – Lög 
nr. 26/1994 um fjöleignarhús 33. gr. f.

Að lokum er það almennt deiliskipulag. 
Hundahald hefur aukist gífurlega seinustu 
ár en samkvæmt MMR könnun frá árinu 
2018 halda 24% heimila á landinu hund 
og var 1% aukning milli ára. Deiliskipulag 
og almenn stjórnsýsla varðandi hundahald 
hefur ekki tekið mið af þessum breytingum. 
Frá 2018 hafa hundar verið leyfðir í Strætó 
á höfuðborgarsvæðinu, í fyrra leyfði 
Kringlan hunda í verslunarmiðstöðina 

á sunnudögum og hótel og gististaðir 
fóru í meira mæli að leyfa hunda á inni á 
herbergjunum hjá sér. Það má vera með 
hunda í taumi á flestum svæðum í borginni 
en aðeins örfá afgirt hundasvæði er að finna 
innan bæjarmarkana. Það eru sex afgirt 
svæði fyrir hunda á höfuðborgarsvæðinu: 
Við BSÍ, í Laugardalnum, á Geirsnefinu, 
í Grafarvoginum, í Breiðholti og í 
Mosfellsbæ. Þessi afgirtu hundagerði eru 
öll mjög lítil og á engan hátt lík erlendum 
fyrirmyndum, 600 fm á stærð með hörðu 
undirlagi, engum leiktækjum nema þeim 
sem sjálfboðaliðar hafa sett upp og oft úr 
leið og ekki inni í íbúðarhverfum. Önnur 
stór óafgirt svæði eins og Geirsnefið, 
Geldingarnesið og Vatnsendahæð eru allt 
svæði sem eru í endurskipulagningu þar 
sem ekki er gert ráð fyrir hundaeigendum 
og hundasvæðum í nýrri byggð.

Reglur og lög er varða hundahald hafa 
hægt og rólega aðlagast samtímanum og 
hundaeign þróast samhliða áföngum í 
bættum rétti hundaeigenda. Mikilvægt er að 
hundaeigendur viti rétt sinn og stöðu þegar 
kemur að hundaeign almennt og sérstaklega 
þegar kemur að fjöleignarhúsum og 
hundasamþykkt sveitarfélagsins sem það býr 
í. Hundaeigendum fer ört fjölgandi og það er 
nauðsynlegt að gera ráð fyrir þessari fjölgun í 
samfélaginu svo samlífið verði sem farsælast. 

Kamal Fernandez er frábær hundaþjálfari 
sem þjálfar hunda og fólk af ástríðu. 
Hann hefur  gífurlega reynslu og hefur 
þjálfað hunda og keppt í hinum ýmsu 
hundaíþróttum í 25 ár. 

Í bókinni segir hann frá þeim 
aðferðum sem hann notar til að þjálfa 
hundana sína sem allar eru mjög 

jákvæðar og eru byggðar á sálfræði og vísindarannsóknum 
og hans eigin reynslu. Bókin hentar klárlega öllum hvar 
sem þeir eru staddir í þjálfunarferlinu. Hans markmið er að 
byggja upp hund sem er sjálfsöruggur í nútímasamfélagi 
og með rétt viðhorf til þjálfunar á hæsta stig.

Kamal Fernandez er bæði með facebooksíðu og youtube-
rás þar sem hann setur stundum inn skemmtilegt og 
lærdómsríkt efni og um að gera að fylgjast með honum þar. 

Bókin byrjar á skemmtilegum kafla sem 
stiklar á sögu hundsins og flest öllu sem 
viðkemur hundahaldi. Í bókinni er einnig 
farið nokkuð ítarlega yfir allar þær tegundir 
sem voru viðurkenndar hjá AKC – American 
Kennel Club,  árið 1995 þegar bókin 
kom út. Í bókinni eru fallegar myndir af 
fallegum hundum og það er gaman að 
fletta í gegnum hana og lesa um hinar 

ýmsu tegundir bæði um sögu þeirra og útlitseinkenni.
Ég fékk bókina notaða á aðeins 5 dollara. Sendingargjaldið og 

vörugjaldið á pósthúsinu var töluvert dýrara en þrátt fyrir það 
voru þetta kostakjör fyrir mjög veglega og áhugaverða bók.

Hins vegar ef maður vill lesa nýtt efni um hundategundir þá gefur 
KC af og til út uppfærða útgáfu af The Kennel Club´s Illustrated 
Breed Standards og svo eru auðvitað hægt að finna alla tegunda 
standarda hjá FCI á vefslóðinni: http://www.fci.be/en/nomenclature/  

bóKahornið 

pathway to  
positivity 
eFtir Kamal FernanDez.

the international 
encyclopeDia oF Dogs 
eFtir anne rogers og anDrew h. brace. 

UMSJóN: SUNNA BiRNA HELGADóTTiR 

Í vor pantaði ég mér tvær áhugaverðar bækur. Önnur bókin er glæný og fjallar um hundaþjálfun en hin ekki 
alveg ný af nálinni og er bók um hundategundir. Báðar eru mjög góðar og óhætt að mæla með þeim.
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 ⌂   [[33. gr. e.]1) [Hundar og kettir. Samþykki aukins meiri hluta.]2)

 ⌂ Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/ 3 hluta 
eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang.

 ⌂ Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með 
samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi 
til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt 
leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi 
skilyrðum.

 ⌂ Eigandi skal afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi fyrir 
dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags, þar 
sem það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Skal eigandi láta 
húsfélagi í té ljósrit af leyfinu.

 ⌂ Gæta skal jafnræðis við veitingu samþykkis skv. 1. mgr. og er 
óheimilt að mismuna eigendum sem eiga jafnan rétt í þessu 
efni.

 ⌂ Samþykkið er óafturkallanlegt að óbreyttum forsendum en 
þinglýsingar er þörf til að það haldi gagnvart síðari eigendum í 
góðri trú.

 ⌂ Liggi fyrir samþykki um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi 
í samræmi við grein þessa en eigandi eða einhver í hans 
fjölskyldu er með ofnæmi fyrir hundum eða köttum á svo háu 
stigi að sambýlið við leiðsögu- eða hjálparhund sé óbærilegt og 
læknisfræðileg gögn staðfesta það skal kærunefnd húsamála 
leita lausna að fengnu áliti ofnæmislækna og sérfræðinga á 
öðrum sviðum ef því er að skipta.

 ⌂ Skemmri heimsóknir hunda og katta eru heimilar ef enginn 
mótmælir en vistun eða dvöl þeirra yfir nótt er óheimil nema 
fyrir liggi leyfi skv. 1. og 2. mgr.

 ⌂ Þessar takmarkanir gilda ekki þegar um hjálparhunda er að 
ræða, sbr. [33. gr. h]. 3)] 4)

 ⌂ 1)L. 67/2020, 5. gr. 2)L. 67/2020, 6. gr. 3)L. 67/2020, 7. gr. 4)L. 
40/2011, 1. gr.

 ⌂   [[33. gr. f.]1) Samþykkis ekki þörf.

 ⌂   Þegar hvorki er um sameiginlegan inngang né stigagang að 
ræða, sbr. [33. gr. e], 2) er samþykkis annarra eigenda ekki 
þörf fyrir hunda- og kattahaldi í húsinu. Á það til dæmis við 
þegar sérinngangur er í íbúð á jarðhæð eða frá sameiginlegum 
útitröppum. Gildir það þótt lóð sé sameiginleg og annað 
sameiginlegt rými sé í húsinu. Þegar sameiginlegur stigagangur 
er utanáliggjandi og gengið er inn í íbúðir af svölum þarf 
samþykki þeirra eigenda sem hann tilheyrir.

 ⌂   Áður en dýr kemur í hús skal eigandi tilkynna húsfélaginu 
skriflega um dýrahaldið og afhenda því ljósrit af leyfi frá 
viðkomandi sveitarfélagi þar sem við á.

 ⌂   Húsfélagið getur með reglum og ákvörðunum á húsfundi, með 
einföldum meiri hluta, sett hunda- og kattahaldi í slíku húsi 
skorður, enda séu þær eðlilegar, málefnalegar og á jafnræði 
reistar.

 ⌂   Húsfélagið getur með sama hætti lagt bann við dýrahaldi ef 
það veldur öðrum íbúum verulegum ama, ónæði og truflunum 
og eigandi dýrsins neitar að gera bót þar á.] 3)

 ⌂     1)L. 67/2020, 5. gr. 2)L. 67/2020, 8. gr. 3)L. 40/2011, 1. gr.

 ⌂   [[33. gr. g.]1) Sameiginlegar reglur.

 ⌂   Með öllu er óheimilt að halda skráningar- og leyfisskyld dýr í 
fjöleignarhúsum, sbr. [33. gr. e] 2) og [33. gr. f], 2) nema leyfi 

sveitarfélags fyrir dýrinu, þar sem við á, liggi fyrir.

 ⌂   Hundar og kettir mega ekki vera í sameign eða á sameiginlegri 
lóð nema þegar verið er að færa dýrin að og frá séreign. Skulu 
þau ávallt vera í taumi og í umsjá manns sem hefur fulla stjórn 
á þeim. Lausaganga hunda í sameign eða á sameiginlegri lóð 
telst alvarlegt brot, sbr. 4. mgr.

 ⌂   Það er skilyrði fyrir hunda- og kattahaldi í fjöleignarhúsum að 
búið sé vel að dýrunum og vel sé hugsað um þau. Jafnframt 
skal þess gætt í hvívetna að þau valdi öðrum íbúum hússins 
ekki ama, ónæði eða óþægindum.

 ⌂   Nú brýtur eigandi dýrs verulega eða ítrekað gegn skyldum 
sínum og áminningar hafa ekki áhrif, og getur húsfélag þá með 
ákvörðun skv. D-lið 1. mgr. 41. gr. afturkallað samþykki skv. [33. 
gr. e] 2) og bannað dýrahald skv. [33. gr. f] 2) og gert honum að 
fjarlægja dýrið úr húsinu. Ef allt um þrýtur geta gróf eða ítrekuð 
brot leitt til þess að húsfélagið beiti úrræðum 55. gr. gagnvart 
eiganda dýrsins.] 3) 1)L. 67/2020, 5. gr. 2)L. 67/2020, 9. gr. 3)L. 
40/2011, 1. gr.

 ⌂   [[33. gr. h.]1) Leiðsögu- og hjálparhundar.

 ⌂   Sé eigandi, eða annar varanlegur íbúi í hans skjóli, blindur eða 
fatlaður á annan máta þannig að hann þurfi á sérþjálfuðum 
leiðsögu- eða hjálparhundi að halda er honum heimilt að halda 
slíkan hund óháð fyrirmælum og takmörkunum laga þessara.

 ⌂   Slíkur hundur skal vera sérþjálfaður og skráður sem leiðsögu- 
eða hjálparhundur og fyrir skulu liggja vottorð sérfræðinga um 
þörf hans og þjálfun. Skulu gögn um það afhent húsfélaginu 
ásamt fróðleik og leiðbeiningum um slíka hunda, þjálfun þeirra 
og hvernig beri að umgangast þá.

 ⌂   Stjórn húsfélagsins skal láta þinglýsa yfirlýsingu um að 
leiðsögu- eða hjálparhundur sé í húsinu. Einnig skal stjórnin 
láta þess getið í yfirlýsingu húsfélags í tengslum við sölu íbúða.

 ⌂   Sé eigandi eða einhver í hans fjölskyldu með ofnæmi 
fyrir hundum á svo háu stigi að sambýlið við leiðsögu- eða 
hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta 
það skal kærunefnd húsamála leita lausna að fengnu áliti 
ofnæmislækna, leiðsögu- eða hjálparhundaþjálfara og 
sérfræðinga á öðrum sviðum ef því er að skipta.] 2)

 ⌂     1)L. 67/2020, 5. gr. 2)L. 40/2011, 1. gr.

Heimildir

Árbók Háskóla Íslands 1913:  
https://timarit.is/page/4911674?iabr=on&fbclid=IwAR38suYLpKw2SF6EXSh
sfUrcBM5OHAXAppvcIbmdBOJWlDEqbrOYpynFnBE#page/n43/mode/1up

Lög nr. 26/1994 um fjöleignarhús: 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html

Hundasamþykkt reykjavíkur: 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_
utgefid_efni/samthykkt_um_hundahald_i_reykjavik.pdf

Hundasamþykkt á Álftanesi, í Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi: 
https://www.kopavogur.is/static/files/Log-og-reglur/
samthykkt-um-hundahald-i-kopavogi.pdf

Hundasamþykkt Mosfellsbæjar: 
https://www.mos.is/stjornkerfi/stjornkerfi/reglur-og-
samthykktir/nanar/2011/03/02/hundahald/

Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir: 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1998007.html

Greinarnar í Lögum um fjöleignarhús er snúa að hundahaldi
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UMSJóN: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
ÞýðiNG: AUðUR Sif SiGURGEiRSDóTTiR, GREiNiN BiRTiST UppHAfLEGA Á: 
www.SiRiUSDoG.coM 
ByGGT Á GREiNiNNi HUNDURiNN oG UNGABARNið SEM BiRTiST Í SÁMi 
2.TBL.32.ÁRG.ÁGúST 2010
MyNDiR: ÁSTA MARÍA KARLSDóTTiR &  
ÁSTA MARÍA GUðBERGSDóTTiR 

Félagsleg hegðun hunda 

Hundar og úlfar eru fjölskyldu – og félags-verur. Venjulega eru 
tveir fullorðnir hundar sem tróna á toppi virðingarstigans og fyrir 
neðan þá eru nokkrir ættingjar á öllum aldri. Venjan er að þessir 
tveir fullorðnu hundar fjölgi sér en samt sem áður hjálpast allir í 
hópnum að við að hugsa um móðurina og hvolpana, færa þeim mat 
og gæta hvolpanna. Hinar lágsettu tíkur gæta hvolpanna og jafnvel 
mjólka fyrir þá. Hlutverk rakkanna er aðallega að gæta hvolpafullu 
tíkarinnar og þegar hún er með hvolpana á spena. Einnig er þeirra 
hlutverk að gæta hvolpanna og fylgjast með þeim. 

Heimilishundurinn lítur á þig og annað heimilisfólk sem 
fjölskyldumeðlimi þannig að hann mun líta nýja barnið sömu 
augum. Hundurinn er mun líklegri til að verja barnið fyrir 
ókunnugum heldur en að verða afbrýðisamur út í það. Flest 
hugsanleg vandamál milli hundsins og barnsins koma upp þegar 
barnið er um 1 árs og byrjað að skríða eða ganga. Samt sem áður 
ættu foreldrar ávallt að vera meðvitaðir um það að vandamál 
geta komið upp og tryggja að barnið sé óhult öllum stundum. 
Alvarlegasta vandamálið, sem hugsanlega gæti komið upp, er 
ef hundurinn lítur ekki á barnið sem nýjan fjölskyldumeðlim. 
Að sjálfsögðu lítur hann ekki á barnið sem hund en ef hann er 
ekki kunnugur börnum lítur barnið í hans augum ekki út eins og 
manneskja og lyktar hvorki né hljómar sem slík. Við slíkar aðstæður 
eru líkur á að hundurinn líti á barnið sem eins konar bráð. 

Viðbrögð hundsins við barninu 

Flestir hundar eru forvitnir þegar kemur að börnum, sérstaklega ef 
þeir hafa ekki komist í kynni við eða séð ungabörn í langan tíma. 
Ef þú hefur séð hvernig hundurinn þinn bregst við ungabörnum 
við mismunandi aðstæður skaltu samt sem áður vera meðvitaður 
um dæmigerð viðbrögð hans og gera viðeigandi ráðstafanir. Flestir 
hundar aðlagast fljótt og auðveldlega ungabörnum. Þú skalt samt 
sem áður búast við hinu versta, þrátt fyrir að hafa séð hvernig 
hundurinn hagar sér í kringum ungabörn, þar sem afleiðingarnar 
geta orðið svo alvarlegar. 

Hundurinn getur auðveldlega meitt hið viðkvæma barn þegar 
hann gerir tilraun til að leika við það eða skoða. Mjög ör hundur 
getur til dæmis meitt barnið við það eitt að stökkva upp á 
eigandann eða jafnvel þegar hann hleypur um. Hægt er að koma 
í veg fyrir slík óhöpp með því einu að hlýðniþjálfa hundinn vel. 

Hundum sem eru árásargjarnir gagnvart fólki, þarf að sýna 
sérstaka aðgát. Slíkur hundur getur meitt barn ef það verður á milli 
þegar hann geltir að gestum, blaðbera eða öðrum hundum. Gæta 
þarf fyllstu varúðar í kringum hunda sem verða árásargjarnir ef 
þeir eru vaktir eða þegar einhver kemur nálægt þeim þegar þeir 
eru að borða, með bein, leikföng eða annað sem er í uppáhaldi. 

Ef hundurinn er vanur að elta eða drepa litla bráð þarf að 
sýna mikla aðgát þegar barnið er í kringum hann, sérstaklega 
ef hann er ekki vanur ungabörnum. Það er líka nauðsynlegt 
að vita að hundurinn lítur ungabörn og stálpuð börn ekki 
sömu augum. Þó að hundurinn sé vanur að leika við börn á 
vinsamlegan hátt skal ekki búast við sömu hegðun gagnvart 
mjög ungum börnum. Ungabörn eru mjög ólík eldri börnum. 
Hundar líta venjulega – en þó ekki alltaf – á börn sem 
manneskjur en það sama þarf ekki að gilda um ungabörn. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að það er afar fátítt að 
hundar slasi ungabörn á alvarlegan hátt og enn sjaldgæfara að 

Hvernig bregðast hundar við því þegar nýir fjölskyldumeðlimir 
fæðast allt í einu inn í þennan heim? Hundurinn hefur verið 
fjölskyldumeðlimur síðan hann var hvolpur og hann er 
mjög náinn fjölskyldunni. Hann reynir jafnvel að troða sér á 
milli eigenda og gesta hans sem koma kannski of nálægt 
eigandanum að mati hundsins. Stundum virkar hann svolítið 
afbrýðisamur út í gestina og það er spurning hvernig hann muni 
taka litla krílinu sem von er á eða er nýkomið í heiminn. Verður 
hann þunglyndur? Mun hann svelta sig? Fer hann í fýlu?
 Mun hann verða eirðarlaus, hefnigjarn og eyðileggja hluti? 
Eiga þessar áhyggjur einhverja stoð í raunveruleikanum eða eru 
þær óþarfar? Hvað er hægt að gera til að reyna að fyrirbyggja 
vandamál áður og eftir að barnið kemur á heimilið? 

ung bÖrn 
og hundar 
-undirbúningur og kynning 

Aðalheiður ósk og 
Himna Hekla 
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þeir verði þeim að bana. Dauðsföll eru afar sjaldgæf í heiminum, 
hins vegar verða mörg þúsund ungabörn fórnarlömb bílslysa og 
eldsvoða og fjölmörg drukkna, kafna, eða deyja af völdum eitrunar. 
Þó áhættan sé lítil ætti samt sem áður að gera allt sem hægt er til 
að koma í veg fyrir að barnið verði hluti af þessum fámenna hópi. 

Skoða skal hegðun hundsins

Öll hegðun hundsins gagnvart barninu ætti að vera skoðuð ofan 
í kjölinn. Þetta ætti að gera þar til hundurinn er hættur að vera 
forvitinn um barnið og hegðar sér ávallt vinsamlega í kringum það. 
Það á ALDREI að skilja ungabarn eða barn eftir eitt með hundinum!

Hjálpaðu hundinum smám saman að skilja að barnið 
tilheyri fjölskyldunni. Nálgun hundsins við barnið 
ætti alltaf að vera á jákvæðum nótum svo hann tengi 
ekki óþægilegar aðstæður við barnið og verði þar af 
leiðandi stressaður eða árásargjarn í kringum það. 

Að kynna hundinn og barnið

1. Undirbúningur fyrir komu barnsins 
Undirbúningur ætti að hefjast mörgum mánuðum áður en 
barnið fæðist. Ef hundurinn þinn kann ekki að sitja, liggja, vera 
kyrr, eða koma þegar kallað er á hann, ætti að kenna honum 
það. Ef hundurinn kann þessar skipanir nú þegar en hlýðir ekki 
alltaf ætti að skerpa á þeim þar til hægt er að treysta því að 
hann hlýði. Þótt þér finnist hann vera nokkuð hlýðinn er það 
samt sem áður falskt öryggi. Ímyndaðu þér að hundurinn þinn 
verði spenntur þegar þið komið heim af fæðingardeildinni. 
Getur þú verið viss um að hann sitji kyrr og stökkvi ekki með 
látum að barninu? Ef þú hefur reynslu af þjálfun hunda geturðu 
æft hlýðni heima. Annars er góð hugmynd að fara með hundinn 
á hlýðninámskeið. Þar lærir hann undirstöðuatriði hlýðni á 
jákvæðan hátt. Hundurinn á að hlýða vegna þess að hann fær 
jákvæða umbun fyrir en ekki vegna þess að hann óttast að 
verða refsað. Þegar hundurinn hefur lært grundvallarskipanir 
hlýðni ættirðu að halda áfram að þjálfa hann heima við. Hann 
ætti að læra að vera kyrr á meðan þú sinnir því sem þú þarft að 
gera þegar barnið er komið í heiminn. Til dæmis er sniðugt að 
nota brúðu, rugga henni og ganga með hana fram og aftur um 

húsið. Hundinum er hrósað fyrir að halda kyrru fyrir á meðan 
á þessu stendur. Sniðugt er að vefja teppi um brúðuna og sýna 
hundinum hana á meðan hann situr kyrr og er rólegur. Gott er 
að venja hundinn við hin dæmigerðu barnahljóð með því að 
nota upptökur af slíkum hljóðum í gangi. Ef þú átt vini, nágranna 
eða fjölskyldumeðlimi sem eru nýbúnir að eignast, barn, gæti 
verið gott að kynna það fyrir hundinum en aðeins ef honum er 
treystandi. Markmiðið er að fá hundinn til að vera rólegan og 
yfirvegaðan nálægt börnum og þar af leiðandi er vænlegt til 
árangurs ef hann fær að vera sem oftast í kringum ungabörn.  
Ef barnið fæðist á spítala er það sjálfgefið að hundurinn sé 
heima á meðan. Á meðan barnið er á spítalanum er gott að 

Þú finnur Robur 
hundafóðrið í 

vefverslun 
www.robur.is

frí heimsending 
hvert á land sem 

er.
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leyfa hundinum að þefa af teppi eða fötum sem barnið hefur 
verið nálægt.  
Hvað bleyjur varðar þá er eðli tíka að sleikja upp þvag og annan 
úrgang hvolpanna til að halda öllu hreinu í kringum þá. Þær 
eiga það oft til að gera það sama ef þær komast í bleyjur. Þessi 
hegðun er þeim eðlislæg. 

2. Koma barnsins á heimilið  
Þegar móðir og barn koma heim af spítalanum er best ef 
hundurinn fær að taka á móti henni einni og að barnið sé hjá 
öðrum fjölskyldumeðlim eða sett í annað herbergi. Á þennan 
hátt má koma í veg fyrir að hundurinn stökkvi óvart á barnið í 
fangi móðurinnar.  
Þegar hundurinn er búinn að venjast lykt og hljóðum barnsins 
og er orðinn rólegur ætti að vera óhætt að kynna þau fyrir hvort 
öðru. Einn aðili ætti að halda við hundinn og annar á barninu. 
Hundurinn ætti að sitja/liggja kyrr og vera í taumi. Ákveðinni 
fjarlægð ætti að vera haldið á milli hundsins og barnsins fyrst 
um sinn en svo er unnið með að minnka hana og hundinum 
leyft að þefa af barninu er hann er rólegur en annars ekki ef 
hann er æstur. Margar tilraunir gæti þurft til að kynna hundinn 
og barnið ef hann á það til að sýna árásarhneigð af einhverju 
tagi. Vertu viss þegar þú tekur næsta skref. Á nokkurra daga 
tímabili ætti hundurinn, undir öruggri stjórn, að fá að þefa af 
barninu. Þegar hundinum er treystandi ætti hann að fá að skoða 
barnið án taums. Þetta þýðir samt ekki að óhætt sé að leggja 
barnið á gólfið til hundsins. 

3. Fyrstu dagarnir og framtíðin  
Mundu að hundurinn ætti aldrei, aldrei að fá að vera einn með 
barninu. Sérstaka aðgát skal sýna þegar barnið grætur, öskrar 
eða hreyfir útlimina. Þessi hegðun barnsins getur vakið upp 
rándýrseðli, rannsóknareðli eða leikeðli hundsins gagnvart 
barninu.  Við slíkar aðstæður er best að halda fjarlægð milli 
hunds og barns.  
Því miður byrja sumir hundar að sýna nýja hegðun eftir að 
barn kemur inn á heimilið. Ekki er vitað hvort þessi hegðun 
stafi af afbrýðisemi eða einfaldlega vegna þess að hundinum 
er ekki sinnt á sama hátt og áður. Tveim til þrem  mánuðum 
áður en barnið fæðist er gott að venja hundinn við skerta 
athygli eigendanna. Það hjálpar honum að skilja að hann verði 
ekki miðpunktur athyglinnar. Þegar kemur að því að barnið 
kemur heim skaltu samt sem áður gæta þess að hundurinn fái 
nægilega athygli.  
Það gæti komið sér vel að skipa hundinum ávallt að sitja/liggja 
kyrr og hrósa honum með verðlaunabita í hvert sinn sem þú 
sinnir þörfum barnsins. Smám saman tengir hundurinn þessa 
jákvæðu reynslu við barnið og honum er það að auki veitt 
jákvæð athygli.  
Ef þú hefur enn áhyggjur af hegðun hundsins í kringum barnið 
eftir fyrstu dagana er sniðugt að festa hlið í hurðargættina á 
herberginu þar sem barnið sefur. Það gerir það að verkum að 
þú heyrir ávallt í barninu en takmarkar aðgengi hundsins að 
herberginu. Ávallt skal hafa í huga að hundar vina þinna eru 
mjög líklega ekki vanir ungabörnum á heimili sínu. Einnig ætti 
að ráðleggja barnfóstrum að taka ekki hunda með inn á heimili 
ungabarna. Hræðileg slys hafa orðið þegar fullorðnir hafa talið 
hunda í öruggri fjarlægð frá börnum. Hundar, sem ekki eru vanir 
ungabörnum, geta auðveldlega opnað hurðar og orðið æstir og 
forvitnir ef þeir heyra barnahljóð eða finna lykt af börnum. 

Niðurstaða

Þó ávallt sé öruggast að vera á varðbergi gagnvart hugsanlegum 
vandamálum skaltu ekki hafa of miklar áhyggjur af því að hundurinn 
þinn skaði barnið. Flestir hundar eru fljótir að læra og aðlagast 
ungabörnum og gera það á skaðlausan hátt. Ef þú þekkir hundinn 
þinn og hans hegðun og gerir viðeigandi ráðstafanir ættu slysin ekki 
að gerast. 

Hin nýfædda Sóllilja 
Berglind og papillon 

hundurinn Sísí 

Vinir að kynnast  
- Sóllilja Berglind, Sísí og Kisi 

Miklar vinkonur  
– Fluga & Aðalheiður ósk
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FræðsluneFnD hrFí 
Eftir áramót hrinti fræðslunefnd stjórnar HRFÍ úr vör markvissum fræðsluerindum sem 

félagsmenn og aðrir áhugasamir hafa getað notið rafrænt í gegnum Zoom. 
Fræðslunefndina skipa þær Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Anna 

Guðjónsdóttir og Svava Björk Ásgeirsdóttir.  Nefndin er vonandi komin til að vera sem hluti 
af starfi félagsins og félagsmenn þakklátir fyrir þessa nýbreytni. Þetta er að minnsta kosti 

jákvætt skref sem var tekið í miðjum heimsfaraldri. 
Viðburðirnir hafa verið afar vinsælir og verið sóttir af að meðaltali 150 manns en mest var 

þátttakan hátt í 300 áhorfendur!
Nefndin vill koma á framfæri innilegum þökkum til þeirra sem hafa lagt sitt af mörkum við 
að fræða og miðla til félagsmanna. Það er ómetanleg reynsla og þekking sem býr í ranni 

félagsmanna og dýrmætt að nýta þann hafsjó og miðla til annarra. 
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HöfUNDUR: SUNNA DÍS JENSDóTTiR 
MyNDiR: ANDREA BJöRK HANNESDóTTiR 

Í september sama ár héldu þær vinkonurnar 
saman út fyrir landsteinana þegar Andrea 
hóf nám við dýralækningar í Danmörku. Í 
Albertslund, úthverfi Kaupmannahafnar, 
nutu þær góðs af danskri hundamenningu 
þar sem bestu vinir mannsins eru nánast alls 
staðar velkomnir. Helga býr enn þann dag 
í dag að þeirri umhverfisþjálfun sem fólst í 
því að fylgja eiganda sínum um bæjarlífið 
og ekki skemmdi fyrir að í tveggja mínútna 

göngufjarlægð frá heimili þeirra mátti finna 
hundaskóg þar sem Helga gat hlaupið frjáls í 
samvistum við aðra vel uppalda ferfætlinga. 

Andrea og Helga urðu virkir þátttakendur 
í hundalífinu í Danmörku og mættu 
á hundasýningar. Á slíkum sýningum 
þar í landi má oft finna hlýðnipróf og 
rallý-hlýðnipróf og það var þar sem 
þær kynntust rallý-hlýðnisportinu, 
sem er rótgróið sport þarna úti.

 Á kynningu Silju Unnardóttur á rallý-hlýðni 
hér á landi árið 2016 sagði hún að íþróttin 

væri mjög vinsæl í Danmörku og jafnvel 
miklu vinsælli en hin hefðbundnu hlýðnipróf. 
Fyrirkomulag sportsins er á þann veg að 
lögð er braut fyrir þátttakendur með tíu til 
tuttugu æfingum í fjórum styrkleikaflokkum. 
Hver og einn þátttakandi gengur brautina 
með sínum hundi og undirstaða keppninnar 
er ávallt hælganga. Frá upphafspuntki er 
gengið að skilti sem gefur til kynna hvaða 
æfingu hundur og stjórnandi skulu þreyta 
sem leiðir þá að næstu æfingu og svo koll 
af kolli þar til brautinni er lokið. Æfingarnar 
geta verið margskonar, allt frá grunnatriðum 
líkt og að setjast og leggjast, upp í að sitja 
eða liggja kyrr meðan stjórnandi labbar hring 
í kringum hundinn, hælgönguæfingar þar 
sem teknar eru beygjur og hringir, vefað milli 
keila, hopp yfir hindranir og fleira á þá leið. 

Eftir kynni Andreu og Helgu við rallý-
hlýðnina byrjuðu þær að skoða æfingarnar á 
netinu og prófa sig áfram heima fyrir. Bæði 
fannst Andreu æfingarnar skemmtilegar og 
Helga naut sín einstaklega vel. Rallý-hlýðnin 
er blanda af alls konar hlýðniæfingum og 
öðrum hundasportum svo fjölbreytnin er 
mikil. Það kom sér vel að þær Helga gátu 
náð upp góðri æfingu heima fyrir án þess 
að þurfa að fara á námskeið sem þurfti að 
sækja langan veg, sem getur verið flókið 
fyrir námsmann í nýju landi á engum bíl. 
Á viðburðum tengdum sportinu sá Andrea 
það fljótt að æfingarnar voru slíkar að flestir 
hundar geta tekið þátt sem bauð upp á 
mikla flóru af fólki og hundategundum. 
Þá tók fólk íþróttina misalvarlega eftir því 
hvert markmið þeirra var. Allt frá því að 
taka þátt til þess að reyna að ná prófinu 
og upp í að reyna að ná 100 stigum svo 
hægt væri að fara beint upp um flokk. 

Í október 2011 kepptu þær Andrea og 
Helga í fyrsta rallý-hlýðniprófinu sínu sem 
olli Andreu töluverðu stressi sem kom svo 

Rallýhlýðnihundurinn Helga & Andrea
að treysta, njóta og slaKa á! 
Á skírdag árið 2009 fæddust íslensku fjárhundshvolparnir Skírnir, Hátíð og Helga hjá Stefsstells ræktun á Stokkseyri. 
Ræktandinn Stefanía Sigurðardóttir var búin að vera í sambandi við Andreu Björk Hannesdóttur sem lengi hafði beðið eftir því 
að eignast rétta hundinn. Íslenski fjárhundurinn heillaði hana mikið enda einstaklega fallegir, glaðir og húsbóndahollir vinir. 
Andrea hafði farið í nokkrar heimsóknir til Stefaníu áður en gotið fæddist en um leið og hún leit Helgu augum átti hún hug 
hennar og hjarta. Helga sóttist mikið í Andreu og við tíu vikna aldur hófu þær sitt ævintýri saman. 

rally-øved mester 2016
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í ljós að ekki var þörf á. Helga stóð sig með 
prýði og gerði allt sem hún var beðin um 
svo þær stöllur runnu ljúflega í gegnum 
prófið. Eftir það vissi Andrea að Helga væri 
með þetta allt á hreinu og að hún þyrfti 
einungis að treysta henni og njóta og slaka 
á. Árið 2012 kepptu þær nokkuð ört og 
einn eftirminnilegasti atburður í ferli Helgu 
var þegar hún varð klúbbmeistari í rallý-
hlýðni hjá Islandsk färehundeklub sama ár.

Flokkarnir í rallý-hlýðni í Danmörku 
eru Begynder flokkur (byrjenda flokkur), 
Øved flokkur (Æfðir flokkur), þar næst 
Ekspert flokkur (sérfræðinga flokkur) og 
svo í lokin Champion flokkur (meistara 
flokkur). Til þess að fá titil, verða meistari 
og komast upp í næsta flokk þarf að 
standast próf þrisvar sinnum í sínum flokki 
eða ná 100 stigum. Helga hefur hlotið 
marga sigra í sportinu og er meðal annars 
tvöfaldur meistari, Rally Begynder Mester 
(RBM) og Rally Øved Mester (RØM). 

Annar eftirminnilegur atburður í ferli 
Helgu átti sér stað árið 2016, eftir að þær 
Andrea byrjuðu keppni aftur eftir um þriggja 
ára hlé vegna anna í dýralæknanáminu. Þá 
vann Helga mjög stóran opinn flokk með 
öllum hundategundum. Mikið af hundunum 
sem þær kepptu gegn voru reyndir í sportinu 
en Helga lét æfingarleysið ekki stöðva sig og 
náði sigrinum. Þetta var stórt afrek og sama 
dag náði hún titlinum Rally Øved Mester. 

Rallý-hlýðni eða Rally-O eins og sportið 
er stundum kallað var upprunalega 
hannað af manni að nafni Charles L. 
„Bud“ Kramer. Íþróttin hefur notið mikilla 
vinsælda og dreifst víða á undanförnum 
árum en í henni er lögð jafnmikil áhersla 
á gæði æfinga og samskipti hunds og 
stjórnanda. Sportið á að vera skemmtilegt 
og veita hundi jafnt sem stjórnanda 
ánægju og gleði. Reynsla Andreu og Helgu 
af íþróttinni er í takt við slíka lýsingu og 
hefur áhugi hér á landi aukist á íþróttinni. 

Silja Unnarsdóttir byrjaði að kynna 
sportið hérlendis fyrir nokkrum árum 
síðan eftir að hafa keppt í fjögur ár úti í 
Danmörku með tvo border collie hunda. 
Þá var Víkingasveit DÍF (Deild íslenska 
fjárhundsins) stofnuð til þess að efla áhuga 
á þjálfun, þar á meðal rallý-hlýðni. Litlir 
hópar hafa svo komið sér saman um að 
æfa þessa skemmtilegu íþrótt og hefur 
Þórhildur Bjartmarz hundaþjálfari ásamt 
Ernu Sigríði Ómarsdóttur haldið námskeið 
til þess að kynna áhugasama fyrir sportinu. 

Andrea og Helga áttu sjö ánægjuleg ár 
úti í Danmörku áður en þær lögðu land 
undir fót og dvöldust í Svíþjóð í hálft ár. 
Þegar Andrea fór svo að hugsa um að 
koma sér fyrir til lengri tíma varð Ísland 
fyrir valinu. Söknuðurinn í fjölskylduna, 
vinina og náttúruna dró þær Helgu heim 
eftir yndislegan tíma erlendis. Þó að 
Helga og Andrea hafi ekki náð að keppa 
í Ekspert flokki áður en þær fluttu frá 

Á rallý æfingu 

Helga Klubmester 2012 - øved

rally øved mester 2016

rally øved mester
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Danmörku hefur áhugi þeirra á sportinu 
ekkert dvínað. Andrea hefur fundið fleiri 
hundanörda til þess að hittast og æfa með 
og vonast hún til þess að sportið haldi 
áfram að stækka hér á landi. Hún lætur 
sig jafnvel dreyma um að rallý-hlýðnin 
verði vinsælasta hundasportið hérlendis! 

Reglurnar í rallý-hlýðnina eru mildari en 
í hefðbundinni hlýðni og sér Andrea fyrir 
sér að sportið gæti orðið góð æfing eða 
stökkpallur fyrir þá sem langar að reyna fyrir 
sér í hlýðni en treysta sér ekki í það strax. 
Þá segir hún að rallý-hlýðnin henti öllum 
sem vilja vera með. Nú er Helga orðin 12 
ára gömul en slær ekkert af í æfingum, enda 
er hraðinn ekki það mikill og æfingarnar 
krefjast ekki mikils líkamlegs álags. 

Andrea og Helga hafa notið góðs af 
rallý-hlýðnininni, sportið hefur styrkt þeirra 
samband og þær njóta þess að æfa saman. 
Hlýðniæfingar búa yfir þeim krafti að byggja 
upp samband hunds og manns þar sem 
gagnkvæmt traust og ánægja fær að njóta 
sín. Andrea sér fyrir sér að rallý-hlýðnin 
verði viðurkennt hundasport hér á landi og 
telur að vinsældirnar muni halda áfram að 
aukast. Framtíðin bjóði upp á ótal möguleika 
þar sem hægt er að halda námskeið og 
keppnir og að hundar hér á landi eigi 
vonandi eftir að geta fengið íslenska rallý-
hlýðni titla. Þá væri skemmtileg viðbót í 
titlasafn Helgu að bæta við einum slíkum. 

Þær Andrea og Helga hafa hér veitt okkur 
skemmtilega innsýn í líf sitt í kringum rallý-
hlýðni sportið en þær sitja alls ekki auðum 
höndum þessa dagana. Áfram halda þær 
að æfa sitt sport og á vormánuðum flutti 
nýr hvolpur og fjölskyldumeðlimur inn á 
heimilið sem vonandi fetar í fótspor Helgu. 

Vörumerki
Taste of the Wild

Carnilove
Brit Care

Kong
Tractive 

og mörg fleiri! Sendum frítt um 
allt land

Kíktu á 
dyrinokkar.is og 
skoðaðu vandað 

úrval og 
hagstæð verð

rally Ísland
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Dagur 
íslensKa 
fjárhundsins

Undanfarin ár hefur ötull vinnuhópur staðið að því að halda hátíðlegan dag 
íslenska fjárhundsins þann 18. júlí ár hvert. Ýmsir viðburðir hafa verið haldnir í 
tengslum við daginn hér á landi og víðar til að fagna þjóðarhundi Íslendinga. 

TExTi: SUNNA DÍS JENSDóTTiR 
MyNDiR: LiNDA BJöRK JóNSDóTTiR

 Árið 2020 var viðburðarríkt ár í heimssögunni og óskaði vinnuhópurinn eftir sögum 
og myndum af íslenskum fjárhundum á tímum heimsfaraldrar. Í breyttri heimsmynd 
hefur aðsókn í ferfætta fjölskyldumeðlimi aukist til muna og augu margra opnast fyrir 
því hversu mikið hundar geta aukið lífsgæði mannanna. Fallegar sögur bárust af því 
hvernig félagsskapurinn og nærveran sem loðnustu heimilismeðlimirnir veittu, létti 
lífið í samkomutakmörkunum og félagslegri einangrun. Líf með hundum bætir og 
kætir, veitir hlýju og vináttu en er þó ekki án áskorana. Á undanförnum misserum hafa 
margir hvolpar farið frá ræktendum til nýrra heimila þar sem við tekur mikilvægur 
kafli í þeirra lífi. Á þessum fyrstu mánuðum eftir að þeir koma í heiminn læra þeir 
á umhverfi sitt og samferðamenn og ef vel er í lagt veitir þessi tími þeim góðan 
undirbúning fyrir allt þeirra líf. Að vera hvolpur í þessum stóra heimi er örugglega 
spennandi og áhugavert en líka skrítið. Allskonar áskoranir verða á vegi þeirra – 
hvernig skal haga sér heima og að heiman, hvað er öruggt og hvað ekki – og allt það 
sem lífið hefur upp á að bjóða. Oft hefur verið haft orð á því að fyrir þennan tíma 
í lífi hvolpa þurfi eigendur góðan skammt af húmor og nóg af þolinmæði. Að fá að 
fylgjast með og leiðbeina þessum merkilegu vinum okkar í gegnum hvert þroskastigið 
af öðru er krefjandi og gefandi starf. Því hefur vinnuhópurinn ákveðið að safna saman 
myndböndum af hvolpum frá hinum ýmsu skeiðum þroskans – í daglegu lífi og starfi, 
með öllum þeim sigrum og áskorunum sem því fylgir. Óskað er eftir stuttum, allt 
að tveggja mínútna löngum myndböndum inn á Facebook síðuna Dagur íslenska 
fjárhundsins frá eigendum íslenskra fjárhunda til þess að verða hluti af rafrænni 
dagskrá þann 18. júlí. Í þessari dagskrá verður farið yfir ýmis atriði sem tengjast því að 
verða eigandi og unnandi hins íslenska fjárhunds. 

HVolPAMynDBÖnD
Vinnuhópur Dags íslenska 

fjárhundsins óskar eftir 
stuttum, allt að tveggja 

mínútna löngum, 
myndböndum af íslenskum 
fjárhundshvolpum í hinum 

ýmsu athöfnum, þjálfun og 
daglegu lífi inn á facebook 

hópinn Dagur íslenska 
fjárhundsins.

Dagur íslenska fjárhundsins 
verður haldinn hátíðlega þann 

18. júlí næstkomandi í rafrænni 
dagskrá til heiðurs þjóðarhunds 

Íslendinga. Viðburðurinn 
verður opinn öllum þar sem 

sjónum er beint að hinum 
ýmsu eiginleikum íslenska 

fjárhundsins og hundahaldi og 
uppeldi almennt. 
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Klósett 
fyrir hunda?
TExTi: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
MyNDiR: www.piNTEREST.coM & úR EiNKAEiGU 

Það er engum blöðum um það að fletta að besta leiðin til 
þess að húsvenja hvolpa er að vera duglegur að fara með þá 
út að gera þarfir sínar. Þumalputtareglan er að fara með þá 
út um leið og þeir vakna, eftir að þeir hafa étið, og eftir leik/
ærsl. Sumir þurfa að fara örar en aðrir og verður hver og einn 
að lesa í sinn hvolp. Því duglegri sem eigendur eru að sinna 
þessum þætti því fyrr verður hvolpurinn húshreinn. 
Ræktendur eru margir hverjir að nota klósettkassa eða 
bakka undir hundadúka/pissumottur eftir að hvolparnir eru 
orðnir sirka þriggja vikna og æfa þá markvisst í að pissa á 
þessi tilteknu svæði. Gott er að hafa slíka klósettkassa í einu 
horni í hvolpasvæðinu og jafnvel er hægt að æfa þá í sjálfum 
gotkassanum með því að hafa hvolpadúkana í einu ákveðnu 
horni kassans. 
Eins og áður segir er aðalatriðið að gera hvolpinn okkar 
húshreinan, en þeir eru mis lengi að ná því til fullnustu. Sumir 
eru búnir að mastera þetta tveggja, þriggja mánaða, aðrir eru 
lengur að ná þessu. 
Hér eru nokkrar hugmyndir að útfærslum á „hvolpaklósettum“ 
á meðan þessum æfingum stendur. 

Hægt er að kaupa sérstaka 
bakka undir hundadúka í 

gæludýraverslunum. 

Hvolpasvæði í alrými 
heimilisins, klósettkassi í 

einu horni svæðisins. 

Margir nota hvolpadúka 
til að hjálpa til við að 

húsvenja hvolpa. 

Stórt klósettsvæði í stórum gotkassa. Spónakögglar hafa reynst 
mörgum vel, þeir fást  t.d. í hestavöruverslunum.  Plastkassinn er með 

lágri brún og búið er að taka hjólin undan. Hvolparnir eiga auðvelt 
með að komast í og úr kassanum. 
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Færst hefur í aukana að fólk, sem hefur til þess aðstöðu, 
útbúi sérstök „klósettsvæði“ í görðum sínum fyrir hundana 
sína. Þetta getur hentað vel þar sem um litla garða er 
að ræða eða ef fólk hefur einungis pall til umráða. Þá er 
þægilegt að geta hleypt hundinum út að pissa á afmarkað 
svæði sem þægilegt er að halda snyrtilegu. 
Hér má sjá nokkrar útfærslur sem við fundum á netinu. 

Útivæði 
fyrir hvolpa/hunda

Kassi úr timbri, mold og 
verið að leggja túnþöku 

ofan á 

kemmtileg útfærsla af 
klósettsvæði í garði 

Hér er búið að koma 
fyrir steinflísum og 

brunahana 

Hér er búið að koma 
fyrir steinflísum og 

brunahana 

Hér er búið að gera ráð fyrir 
klósettsvæði og verið að fylla 

það með möl, plastdúkur settur í 
botninn undir mölina. 
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EfTiR MARÍU wEiSS TELLiNGToN TToUcH® 
ÞJÁLfARA fyRiR HUNDA, HESTA oG öNNUR DýR.
UMSJóN: KRiSTJANA KNUDSEN
MyNDiR: RoByN HooD & KRiSTJANA KNUDSEN

Hvað er Tellington TTouch®?

Nafnið TTouch, sem stendur fyrir Traust 
Touch, er aðeins villandi. Ekki er um nudd 
aðferð að ræða heldur er byggt á mjúkum 
snertingum sem hreyfa húðina en ekki 
vöðvana, og einnig eru óhefbundnar 
taumæfingar og notkun á vafningum og 
öðrum hjálpartækjum mikilvægur þáttur í 
TTouch.

Linda lærði Feldenkrais aðferðina 
og má rekja rætur Tellington 
TTouch® til þeirrar aðferðar.

Vitund í gegnum hreyfingu

Fyrst náði Linda árangri í notkun á aðferðinni 
í vinnu með hestum, síðar með hundum og 
smádýrum og í dag hefur hún að auki unnið 
með fólk.

Það getur verið gott og þægilegt að 
vera vanafastur og halda í hefðirnar, þá 
þurfum við ekki að hugsa mikið. En til 
að gera breytingar, þurfum við að breyta 
einhverju. Með óhefðbundnum snertingum 

og óvanalegum hreyfingum sendum við 
nýjar upplýsingar til taugakerfisins og 
opnum fyrir nýja möguleika til að læra og 
opnum fyrir öðruvísi hegðun. Með því að 
bæta líkamsvitund og jafnvægi byggist 
upp meira öryggi og sjálfstraust og þar 
með meiri sjálfsstjórn. Hundurinn sýnir 
ekki bara viðbrögð við utanaðkomandi 
áhrifum, heldur hefur meiri sjálfsstjórn. 
Sem dæmi má nefna tíkina Dimmu sem var 
alltaf í ójafnvægi þegar hún sá hesta en í 
dag getur hún horft yfirveguð á hrossin án 
þess að gelta eða vilja hlaupa á eftir þeim.

Hver er hugmyndafræðin á bak við Tellington 
TTouch®?

„Change your mind - Change your dog“ 
eða breyttu þinni hugsun- breyttu 
hundinum. Stundum getum við verið fljót 
að setja stimpil á hundinn og afgreiða með 
setningum eins og; „hann er frekur, hann 
er þrjóskur, hann er ...“. En ef við horfum 
á hegðun sem tungumál hundsins, sem 
hans tjáningarform en ekki hans eiginleika, 
þá opnast möguleiki á að hafa áhrif til 
breytinga. Hegðun er tengd tilfinningum og 
líkamleg líðan getur haft áhrif á tilfinningar 

tEllington 
ttouch®

Tellington TTouch® er þjálfunaraðferð sem þróuð hefur verið í meira en 40 ár af 
Lindu Tellington Jones, hestaþjálfara frá Kanada og systur hennar Robyn Hood en 
saman reka þær búgarð í Kanada með íslenskum hestum.  Linda hefur skrifað yfir 20 
bækur um aðferðina og hafa þær verið þýddar á 15 tungumál og starfandi eru TTouch 
þjálfarar í yfir 40 löndum.  Þessi aðferð er notuð af hundaþjálfurum, hundasnyrtum, 
í dýraathvörfum, í dýragörðum, af dýralæknum og af hundaeigendum. Aðferðin er 
einföld og allir geta lært hana. 
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okkar. Ef við tökum okkur sjálf sem dæmi, þá 
högum við okkur allt öðruvísi þegar við erum 
með höfuðverk, en þegar allt er í sóma. 
Þetta er eins hjá dýrum. En þetta þurfa ekki 
að vera verkir. Spenna í líkama hefur líka 
áhrif. Þetta getur verið stress eða hræðsla. 
Þetta getur verið röng þjálfunaraðferð 
eða óhentugur búnaður. Þetta geta verið 
æsandi leikir. Þetta getur líka verið upplifun 
í gotkassanum. Við getum ekki vitað allt, 
en þegar fleiri áhrifavaldar (triggerar) koma 
saman, getur komið í ljós hegðun, sem við 
viljum kannski ekki sjá.

Edie Jane Eaton, TTouch þjálfari, útskýrir þetta 
á myndrænan hátt:

Ef við ímyndum okkur pott fullan af vatni 
og kveikjum eitt kerti undir honum, gerist 
ekkert, eða við jafnvel kveikjum á þremur 
kertum og ekkert gerist. En þegar tíu kerti 
eru logandi undir pottinum, byrjar vatnið 
að sjóða. Sem sagt þessi kerti standa fyrir 
eitthvað sem hundinum finnst óþægilegt, 
gera hann hræddan og eru að hlaða upp 
meiri spennu. Ef áhrifin verða of mikil sjáum 
við það í breyttri hegðun. Líkamlegt, andlegt 
og tilfinningalegt jafnvægi er tengt saman. 
Þetta er svona hjá okkur og þetta er einnig 
svona hjá hundum. Tellington TTouch® getur 
hjálpað að blása á einhver af þessum kertum 
til að losa spennu. Hundinum líður betur, er 
í betra jafnvægi og sýnir æskilegri hegðun. 
Hundar læra best ef það er engin hræðsla, 
verkir eða hræðsla við verki og hundurinn 
skilur best, þegar við kennum honum í 
smáskrefum án þess að gera of miklar kröfur 
í einu.

Samskiptin við hundinn eru alltaf byggð 
upp með virðingu fyrir honum og hans 
þörfum. Við viljum að hundurinn geti verið 
besta útgáfa af sjálfum sér. Hans heimur er 
ólíkur okkar heimi, þess vegna þurfum við 
að læra hvað hann er að tjá okkur með sinni 
líkamsbeitingu. Því betur sem við getum 
lesið hann því fyrr getum við brugðist við. 
Og hundurinn getur hvíslað og þarf ekki 
að öskra á okkur. Sem sagt við fylgjumst 
með hvernig skottið er, hvernig eyrun 
eru, hvað augun gera, hvernig munnurinn 
er, hvernig hann stendur, hvernig hann 
liggur, hvernig hann hreyfir sig, hvernig 
feldurinn er, o.s.frv. Þetta er gert án þess að 
dæma þau einkenni sem við tökum eftir.

Hvernig virkar Tellington TTouch®?

Í rannsóknum var niðurstaðan sú að TTouch 
er að hjálpa til við að mynda oxytosin, sem 
er mikilvægt hormón við fæðingu barns og 
til að mynda náið samband. Linda skrifar 
að markmið með TTouches sé að vekja 
frumurnar þar sem þær eru allar með sitt 
hlutverk í líkama og við kveikjum á þeim eins 
og við kveikjum á jólaljósunum, eitt á eftir 
öðru. Við opnum auk þess fyrir nýjar leiðir í 
taugakerfinu og opnum fyrir nýja möguleika 
á að læra.

TTouches

Í þessum mjúkum snertingum notum við 
hendurnar okkar á mismunandi hátt, við 
erum með yfir 20 „touches“ sem heita flest 
dýranöfnum, eftir dýrum sem Linda vann 
með, t.d. liggjandi hlébarði, þvottabjörn, 
tígrisdýr og lamadýr.

TTouches er hringlaga hreyfing á 
húðinni, eða lyfta húðinni og slaka henni 
rólega til baka eða strjúka meðvitað yfir 
feldinn. Við erum líka með óhefbundnar 
hreyfingar á fótum eða á skottinu.

Mikilvægt er að fylgjast með hvernig 
viðbrögðin eru hjá þínum hundi. Við gerum 
TTouch með hundinum, aldrei á honum.  
Til að byrja með getur verið nóg að gera eitt 
TTouch og stoppa. Seinna tökum við oft pásu 
til að leyfa hundinum að meðtaka þessar 
nýju upplýsingar og til að sjá hans viðbrögð.

Hringlaga TTouch getur verið gert með 
lófanum, með fremsta hluta fingrana eða 
með handabaki. Það fer eftir því hvar ég 
er að snerta hundinn og hvað ég vil gera.

Við getum ímyndað okkur klukkuskífu og 
hreyft húðina í einn og einn fjórða hring. Við 
byrjum 6, upp á 9, 12 og svo 3, 6 og endum 
við 9 til að loka hringnum. Góður staður til 
að byrja með TTouch er við herðablöðin. 
Oftast er þrýstingur ekki meiri en rétt til 
að hreyfa húðina. Við gerum einn hring og 
færum svo hendina. Alltaf bara einn hring 
á hverjum stað. Til að róa hundinn gerum 
við þetta frekar hægt og tökum pásu, 
jafnvel eftir einn hring. Við þurfum sjálf 
að finna þægilega stöðu og muna að anda 
áfram eðlilega. Meðan Linda gerir hringinn 
hugsar hún: Mundu að þú ert fullkominn.

Vinna á velli

Æfingar í taumgöngu eru gerðar rólega 
og meðvitað á mismunandi undirlagi, yfir 
eða á milli stanga, sikk sakk um keilur eða í 
gegnum völundarhús. Hundar eru í beisli þar 
sem taumurinn er oftast tengdur á tveimum 

stöðum, á baki og fyrir framan og taumurinn 
er með handfang sem getur rennt eftir 
taumnum. Eða við vinnum með mjúkt reipi 
sem er ekki fast á einum stað, heldur getur 
rennt í gegnum beislishring. Það eru nokkrir 
kostir við að tengja tauminn á tveimum 
stöðum: við getum skipt um stað þar sem 
við tökum á móti þrýstingi þegar hundurinn 
er að toga en notum „meet and melt“ sem 
kemur frá Þessi hugmyndafræði er að kenna 
okkur að svara þrýstingi ekki með þrýstingi 
á móti sem er okkur eðlilegt, heldur með 
því að bráðna aðeins á móti. Þannig gefum 
við hundinum tækifæri að vera í jafnvægi og 
opnum glugga fyrir okkur til að hafa áhrif á 
hann. Best er að vera við hliðina á hundinum 
og best er að ganga með slakan taum og 
auðveldara fyrir hundinn að fylgja okkur 
og auðveldara er líka fyrir okkur að stjórna 
hundinum. Tengingin fyrir framan hjálpar að 
vísa áttina sem við viljum fara og tengingin 
á baki getur auðveldlega hægt á hundinum 
með því að lyfta taumnum mjúklega upp. 
Hann missir þannig ekki jafnvægið og ekkert 
tog myndast. Þegar hundurinn er þannig í 
góðu líkamlegu jafnvægi, líður honum betur 
og hann getur sýnt betri hegðun.

Önnur tækni sem kemur líka frá Connected 
Riding er að strjúka tauminn. Til dæmis 
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ef hundurinn er búinn að sjá eitthvað 
spennandi og kemur ekki með þér, getur 
þú í stað þess að toga í tauminn, strokið 
hann. Ein hönd strýkur upp tauminn og 
svo hin höndin til skiptis. Þú horfir hvert 
þú vilt fara, jafnvel hreyfa fæturnar og tala 
við hann. Ef þú ert ekki með beisli með 
tveimum tengingum eða með hálsól er 
jafnvægistaumur mjög einfalt og hjálplegt 
tæki til að grípa í þegar þarf. Langur 
taumurinn er líka lagður fyrir framan 
brjóstkassann til að hjálpa hundinum 
að finna jafnvægi. Aðferð sem er kölluð 
„bréfdúfa“ kemur líka úr hestaheiminum. 
Til að gefa hundinum nýja upplifun og til 
að bæta jafnvægi eru tveir að labba með 
hund á milli sín. Hundurinn er í meiri 
fjarlægð frá fólkinu, sem getur hjálpað þegar 
hundurinn er óöruggur í kringum ókunnugt 
fólk eða þegar hann er árásargjarn.

Tellington TTouch hjálpar hundum og 
eigendum þeirra að finna jafnvægi og 
traust og stöðva allt sem heitir tog á móti.

Vafningar

Mismunandi vafningar virka róandi fyrir 
taugakerfið, hjálpa við að bæta líkamsvitund 
og þar með sjálfsstjórn og byggja upp traust. 
Merkilegt er að áhrifin halda áfram þegar 
vafningurinn er tekinn af. Þegar við erum að 
vefja þessi teygjubindi um hundinn, erum við 
ekki að strekkja á þeim, heldur rétt að leyfa 
þeim að halda utan um hundinn.  
Mikilvægt er að fylgjast með hundinum,  
ef hann getur ekki hreyft sig lengur og virkar 
frosinn, þá á strax að taka vafninginn af. 

Prufa þá frekar aftur næsta dag. Tímalengdin 
sem taugakerfið er að vinna úr þessum nýju 
upplýsingum er um 20 mín. Alltaf þarf að 
vera með hundinum þegar hann er með 
vafning á sér, aldrei að skilja hann eftir 
einan. „Thundershirt“ er líka notuð til að 
veita hundinum öryggistilfinningu. Þetta er 
eins konar kápa sem heldur utan um líkama 
hundsins.

nokkur dæmi þar sem tellington 
ttouch® getur hjálpað: við viðkvæmni 
fyrir hávaða, vanlíðan í bílnum, þegar 
hundurinn er feiminn eða óöruggur eða 
mjög ör/spenntur, geltir mikið, vill ekki 
láta koma við sig, á erfitt með að labba í 
taum. Ef um heilsuvandamál er að ræða 
þarf alltaf fyrst að tala við dýralækni, en 
svo getur TTouch hjálpað t.d. við að láta sár 
gróa hraðar eða hjálpa til við meðferð.

Tellington TTouch® hefur líka hjálpað 
hundum á sýningum að sýna sig betur, 
vera meira sjálfsöruggir. Það getur verið 
góð viðbót að bæta TTouch inn á það sem 
maður hefur gert með hundinum sínum, 
hvort sem það er hundafimi, klikkerþjálfun, 
nosework, hlýðni, svo dæmi séu tekin.

Ef enginn sýnilegur árangur verður, 
þá er öruggt að Tellington TTouch® 
styrkir samband milli hunds og manns. 
Eina sem þú þarft að gera eins og 
Robyn Hood segir:“Do the work“

Reynslusögur af Tellington TTouch®:

Sigurbjörg Jóna Traustadóttir: Það sem mér 
finnst svo frábært við TT er hvað það er í 
raun einfalt og þægilegt meðferðarform, 

hægt að nota það hvenær sem er og hvar 
sem er. Og það besta er að það eru engar 
aukaverkanir. Það þarf bara að eiga vafning 
og nota hann. TTouches eru líka frábær og 
taka bara smástund og áhrifin koma strax í 
ljós. Rakki sem ég átti, var stundum að gelta 
á hunda sem við mættum í göngum. Eftir að 
ég fór að nota TT með honum hætti hann 
þessum ósið. Núna er ég með 12 ára gamla 
tík sem ég set vafninga á tvisvar í viku og 
finnst mér áhrifin góð. Minni stirðleiki. Ég 
mæli algjörlega með TT.

 Ingibjörg Ýr Hafliðadóttir: Nýlega var 
ég að svæfa dóttur mína. Kærastinn minn 
kemur að Börra þar sem hann stendur 
með vafninginn sinn og bíður. Ég vef hann 
og hann fer beint inn í búr sem er inni í 
herbergi dóttur minnar. Stuttu seinna náði 
hann í vafninginn sinn inn í herbergi og 
kom með hann fram svo ég vafði hann líka 
þá. Ótrúlega magnað, hann er nýfarinn 
að taka upp á þessu, en ég er búin að 
vera að taka smá törn í að vefja hann.

Kristjana Knudsen: Ég er með eina tík 
sem hefur alltaf verið mjög hrædd við háa 
hvelli og áramót hafa verið henni erfið. 
Vafningarnir hafa hjálpað vel til við að 
róa hana á þeim stundum og líka TTouch 
snertingarnar. Er líka með hund sem var 
að glíma við lítið sjálfsöryggi í kringum 
ókunnuga og var með rakkastæla við stóra 
ógelda rakka. Allar þær æfingar sem ég hef 
lært í gegnum TTouch hef ég getað nýtt mér 
í allri vinnu með hann. Hann er ekki sami 
hundurinn og hann var og óæskileg hegðun 
í göngutúrum heyrir nánast sögunni til.

Frekari upplýsingar um Tellington TTouch®:
Fb. Tellington TTouch á Íslandi
María Weiss, Tellington þjálfari: maw@simnet.is
www.ttouch.com
www.ttouch.ca
Bækur: Getting in TTouch with your 
dog, Linda Tellington Jones
Harnessing your dog´s perfection, 
Robyn Hood and Mandy Pretty
All wrapped up, Robyn Hood and Mandy Pretty
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HöfUNDUR: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
MyNDiR: MoA pERSSoN, úR EiNKAEiGU

Hversu lengi hefur þú verið að rækta hunda og 
hver er bakgrunnur þinn í hundum? 

Ég fæddist á sjötta áratugnum og hef 
alltaf verið með hunda í kringum mig. 
Fjölskyldan mín bjó í hverfi þar sem margir 
hundaáhugamenn bjuggu, m.a. Hr. Ivan 
Svedrup svo einhver sé nefndur. Það er 
einnig Hr. Bertil Sted-Gren að þakka að ég 
fór út í þetta áhugamál fyrir lífstíð. Hann var 
einn af fyrstu ræktendum hreinræktaðra 
hunda í Svíþjóð. Hann flutti til Stokkhólms 
árið 1950 og varð mikill vinur fjölskyldu 
minnar. Þegar móðir mín gekk með mig var 
Bertil að ganga í gegnum veikindi og jafna 
sig eftir aðgerð og sagði við móður mína, 
ef hann myndi lifa aðgerðina af, skyldi hann 
verða guðfaðir barnsins sem hún gekk með. 
Þannig byrjaði þetta eiginlega allt saman hjá 
mér. 

Ég fékk minn fyrsta pug hund árið 1956 
og eftir það var ég algerlega forfallin, ég 
fór með Bertil á hundasýningar, lærði 
að sýna pug hundana og náði því að 

sýna fyrstu tík tegundarinnar í Svíþjóð til 
alþjóðlegs meistara. Sú hét Mips Chilli 
Whiip og dómarinn var hinn frægi Major 
W.Gibson, breskur ræktandi að pug og 
frönskum bolabítum undir ræktunarnafninu 
Elmsleigh. Major Gibson varð mjög náinn 
vinur minn og það var oft sem ég sat hjá 
honum og hlustaði á gesti hans tala um 
sínar elskuðu tegundir. Ég gersamlega 
saug í mig allra þeirra þekkingu. 

Árið 1957 bjó ég nánast stöðugt með 
Bertil og þáverandi eiginkonu hans Ullu 
Segerström, sem er þekktur ræktandi 
franskra bolabíta. Ræktunarnafnið hennar 
var Ullah´s og í villu þeirra í Djursholm var 
oft margt um manninn af frægu sænsku 
hundafólki sem kom þangað til að sækja 
fundi og kvöldverði. Ég kynntist þessu fólki 
og það kynntist mér og ég hef verið þess 
heiðurs aðnjótandi að eiga þetta fólk að 
sem mína mentora í þessu ferðalagi mínu í 
hundaheiminum. Þetta fólk voru talsmenn 
ólíkra tegunda sem vakti áhuga minn á 
hundaheiminum í heild sinni, ekki bara 
ákveðinni tegund eða tegundum. Að búa 

með Bertil og Ullu kenndi mér líka mjög 
mikið um ræktun og ég var með got árið 
1962, þá mjög ung að árum, þar sem ég 
fékk tvær franskar bolatíkur. Því miður dó 
móðirin svo ég þurfti að gefa þeim úr pela og 
þær enduðu báðar hjá sama eigandanum. 

Hvernig tekst þér að samræma ræktunina og 
hið daglega líf? 

Svarið við því er einfalt, ég þekki ekki neitt 
annað líf, það hafa alltaf verið hundar og 
ræktun hunda í mínu lífi. 

Hvaða hundur myndir þú segja að væri 
mikilvægastur í tegundinni þinni? 

Mikilvægir hundar í mínum tegundum eru 
margir og fer það eftir því á hvaða ári þeir 
voru framúrskarandi og hvaða áhrif þeir hafa 
haft á stofninn til langtíma litið. 

Í frönskum bolabít langar mig að 
nefna mjög frægan breskan rakka, hann 
bjó í Skotlandi, Ch Garngour Oss, hann 
var mjög sigursæll ræktunarhundur 
og á mikið í þeirri tegundartýpu sem 
við í dag sjáum í frönskum bolabít. 

Moa Persson er nafn sem margir lesendur eflaust kannast við. Þessi geðþekka kona hefur frá blautu barnsbeini verið í kringum 
hunda af mismunandi tegundum. Hún var ung að árum sett í það hlutverk að annast um got og mjólkandi tíkur og lærði fljótt 
fimleg handbrögð umhyggjusama ræktandans. Hennar líf hefur alltaf verið hundalíf og hún þekkir ekkert annað. Hún hefur 
ræktað franska bolabíta, pug, golden retriever og labrador retriever hunda undir nafni Rossmix ræktunar frá árinu 1991 ásamt 
fleirum. Hún er auk þess FCI sýningadómari og hefur dæmt á fjölmörgum sýningum um allan heim.
Í þessu viðtali fékk Sámur að skyggnast inn í hennar hugarheim sem ræktanda að tegundum sem kannski eru ekki þær 
auðveldustu í ræktun en Moa hefur náð mjög góðum árangri í sinni ræktun hvað heilbrigði og tegundareiginleika varðar. 

erlendi ræktandinn
rossmix
-moa persson  í svíþjóð
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Í pug eru það svo margir hundar en 
ég myndi vilja nefna svarta rakkann CH 
What O Of Rydens, sem var mjög góður 
ræktunarhundur og eins Ch Bronnie 
of Martlesham, hann var ræktaður 
af vinum mínum í Burrows of Auwil 
fame og seldur til Martlesham. Hann 
var faðir Int Ch Martlesham Bronson, 
sem er eini pug hundurinn enn sem 
komið er sem hefur unnið BIS á Stora 
Stockholm sýningunni í Svíþjóð. 

Í labrador retriever get ég ekki sleppt að 
minnast á tvo mjög fræga ræktunarrakka, 
Ch Sandylands Mark og Ch Rocheby Royal 
Oak, þeir hafa sett sitt mark á tegundina. 

Í golden retriever verð ég að nefna 
Ch Camrose Cabus Christoffer.

Hvaða hundur/hundar myndir þú segja að 
væru þeir mikilvægustu í þinni eigin ræktun? 

Í minni eigin ræktun var ég svo heppin 
að geta keypt franskan bolabíts rakka frá 
Maureen Bootle hjá Tommyville ræktuninni, 
hann hét Int Ch Tommyville Tanker, mér 
finnst hann virkilega vera sá sem gaf tóninn 
fyrir mína ræktun. Í pug hundum þá var það 
líklega tík sem ég fékk upp í rakkatoll frá 
einum elsta pug ræktanda í Svíþjóð. Tíkin 
var kölluð Pugsies Magic Moments, ekki 
sýningartík en mikið sem hún gat gefið af 
sér fallega einstaklinga með mismunandi 

rökkum og skapgerðin sem hún gaf af sér 
engu lík. Í labrador var það klárlega dóttir 
ítalskrar innfluttrar tíkur sem ég átti, Int & 
Nord Ch Rossmix Zenato Ripassa og loks 
í golden var það önnur tík, Ch Rossmix 
Sunshine in the Rain. 

Þú hefur náð frábærum árangri í þinni ræktun, 
hvaða augnablik koma upp í huga þér? 

Það sem stendur upp úr hjá öllum 
ræktendum sem brenna fyrir sína ræktun er 
það þegar hundarnir úr eigin ræktun hafa 
gefið af sér hunda sem skarað hafa framúr 
og gefið af sér framúrskarandi einstaklinga, 
í eigu ræktandans eða seldir annað. Það 
hafa verið svona augnablik hjá mér, t.d. 
þegar hundur vinnur tegundahóp á stórum 
sýningum í Skandinavíu. Bæði í frönskum 
bolabít og labrador er þetta mér í fersku 
minni og stendur upp úr. 

Hvað skiptir mestu máli að þínu mati þegar 
fólk er að hefja ræktun bæði almennt og í þinni 
tegund sérstaklega? 

Það er mjög mikilvægt að eiga sinn ”mentor” 
sem er einhver sem þú lítur upp til vegna 
vitneskju hans og vilja hans til að miðla 
áfram sinni reynslu til þín. Einnig að kynna 
sér sögu tegundarinnar. Lærðu um hvað og 
hvernig frægir ræktendur í tegundinni hafa 
gert á undan þér, ekki bara í þínu eigin landi 
heldur líka í heiminum. 

Hvað finnst þér vera mikilvægast varðandi got 
og framtíðarplön í ræktun? 

Þegar ég er að plana got þá byrja ég alltaf á 
að plana tvær kynslóðir fram í tímann, ég lít 
fram í tímann, þetta tekst kannski ekki alltaf 
en það er þó vilji minn að fara eftir þessu 
plani. 

Hvernig velurðu hvolp til að halda eftir, eftir 
hverju leitar þú helst? 

Einn af mínum kæru mentorum var kona 
nokkur að nafni Sigyn Littorin og ég man það 
svo vel þegar ég var 12 ára gömul að skoða 
eitt af labrador gotunum hennar og hún var 
að útskýra fyrir mér hvað ég ætti að horfa 
á. Hún sagði: ”Mundu töluna 3”. Þarna var 
ég steinhissa á orðum hennar og hún hló og 
útskýrði að þegar got fæðist þá heldurðu á 
hvolpunum og þurrkar þá, þeir eru þriggja 
mínútna gamlir, eftir þrjá tíma eru sömu 
hvolpar oftast búnir að fá að drekka í fyrsta 
sinn og við þriggja vikna aldur eru þeir 
farnir að hreyfa sig um og þá geturðu líka 
farið að sjá muninn á skapgerðinni þeirra 
og þvíumlíkt. Við þriggja mánaða aldur má 
sjá samræmi byggingarinnar og gefur hún 
hugmynd um hvernig hvolpurinn mun líta út 
fullorðinn, og venjulega eru flestir hundar 
komnir í fullan blóma við þriggja ára aldur. 
Svo ég hef alltaf valið mína hvolpa við þriggja 
mánaða aldur og oftast er það þannig að ég 
held þessum sem mér er búið að líka við frá 
byrjun. 

Hvað finnst þér mikilvægt þegar þú elur upp 
got? 

Að ala upp got er ekki einfalt, þú verður að 
geta séð hvort þú þarft að fóðra þá meira 
eða minna, minni hreyfingu eða meiri 
andlega örvun, þetta eru allt einstaklingar og 
ég el mögulega ekki upp tvo hvolpa af sömu 
tegund á nákvæmlega sama hátt. Þú verður 
að sjá og finna hvað er réttast fyrir hvern og 
einn. Þú sérð marga ræktendur sem hafa 
ekki þessa ”grænu fingur” jafnvel þótt að 
ungu hvolparnir þeirra líti frábærlega út þá 
eru þeir kannski ekki aldir upp eins og þeir 
þurfa.
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Hvernig hefur þér þótt best að fóðra hundana 
þína?

Ég gef þeim þurrfóður sem er með frekar 
lágu prótein innihaldi, mest 23% en með 
eins miklu fitu innihaldi og mögulegt er, 
ekki minna en 14% fitu. Ég gef þeim líka 
fjölvítamín í duftformi þegar þeir eru farnir 
að eldast og svo nota ég alltaf laxaolíu, góð 
gæði, þegar þeir eru að missa feld. 

Hvernig er venjulegur dagur hjá þér og þínum 
hundum? 

Venjulegur dagur hjá mér byrjar á því að ég 
gef hundunum og hleypi þeim út í garð, ef 
það er hlýtt og gott veður þá förum við öll að 
synda í vatninu. Sumir pug hundanna elska 
það, retriever hundarnir myndu vilja eiga 
heima í vatninu, og ég hef meira að segja 
haft franska bolabíta sem elskuðu að synda, 
en rakkinn sem ég er með núna fer svo langt 
út í að vatnið hylur hann hálfan. Ef við förum 
ekki út að vatninu þá göngum við í skóginum 
og svo vinn ég heima á skrifstofunni minni 
með eldri hundunum, þeir eru undir 
skrifborðinu hjá mér og restin af liðinu 
slakar á í öðru herbergi eða úti í garðinum 
ef það er gott veður. Ég reyni yfirleitt að æfa 
eitthvað tvisvar til þrisvar á dag til að halda 
andlegri örvun í lagi hjá þeim og svo reyni ég 
að sýningaþjálfa líka. 

Hvaða skoðanir hefur þú varðandi heilbrigði 
hunda? Bæði hvað varðar ræktunarhunda sem 
og hinn almenna heimilishund? 

Það mikilvægasta fyrir alla er að reyna að 

rækta heilbrigða tegundatýpíska hunda í 
samræmi við tegundalýsingu tegundarinnar, 
stundum tekst það ekki hjá okkur þar 
sem við erum að fást við lifandi efnivið en 
markmið okkar verður alltaf að vera að 
gera okkar besta fyrir tegundina. Ég held að 
hinn venjulegi hundeigandi þurfi að vinna 
heimavinnuna sína, sækja hundasýningar, 
lesa bækur um tegundina, tala við 
ræktendur með reynslu. Að undirbúa sig 
fyrir nýjan fjölskyldumeðlim krefst vinnu. 

Hvað hefur verið mesta áskorunin í ræktun 
þinna tegunda? 

 Að mínu mati tel ég að það sé áskorun 
að rækta allar tegundir eins nálægt 
tegundarlýsingu og hægt er. 

Hvað er það í þinni tegund sem þú myndir 
vilja sjá ræktendur hugsa meira um í 
ræktunarmarkmiðum sínum og plönum? 

Ég myndi segja: Lesið þið 
tegundarstandardinn og reynið að vinna 
með hann. Í hreinskilni sagt held ég að ef 
ræktendur gera það þá eru þeir líka að hugsa 
um heilbrigði tegundanna. 

Hvernig er hundaheimurinn að þróast í þínu 
heimalandi, Svíþjóð, um þessar mundir? 

Því miður þá held ég að í mjög mörgum 
tegundum erum við að sjá standardinn fara 
niður. Margir af okkar nýju ræktendum eru 
ekki að vinna heimavinnuna sína nógu vel 
og eru ekki ánægðir þegar einhver eins og 
ég segi þeim það. Þetta er mjög sorglegt 

þar sem við erum öll að reyna að ná sama 
markmiðinu. 

Hverjar eru væntingar þínar og vonir sem 
ræktandi? 

Á mínum aldri er auðveldara að líta til baka 
heldur en að hugsa áfram, en það hafa verið 
svo margar magnaðar upplifanir sem ég hef 
verið svo heppin að vera hluti af, það myndi 
þurfa að skrifa heila bók til að segja frá því 
öllu! Erfiðleikar sem og mikil gleði er stór 
hluti af lífinu, líka hjá ræktendum. 

Hefur þú einhver sérstök ráð fyrir lesendur 
varðandi feldumhirðu? 

Ég er ekki með tegundir sem krefjast 
mikillar feldumhirðu en sem dómari verð 
ég að viðurkenna að stundum er eins og 
ræktendur hugsi meira um feldinn en það 
sem er í rauninni undir honum, byggingu 
hundsins, sem skiptir margfalt meira máli en 
feldurinn. 

Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri 
við íslenska lesendur? 

Ég vona að þessi grein geti leitt til þess að 
þið hugleiðið ykkar ræktun þar sem við erum 
öll að róa að sama markmiði, að njóta lífsins 
með okkar elskuðu hundum. Ég þakka ykkur 
fyrir að lesa!

Sámur þakkar Mou innilega fyrir að deila 
broti af sinni viðamiklu reynslu og óskar 
henni og Rossmix ræktuninni velfarnaðar 
og vonar að lesendur hafi notið vel! 

����������������

Hráefnin 
gera 

gæðamuninn!
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Hvers vegna fórstu svona alveg í hundana 
Lára? Segðu okkur aðeins frá þínum hundum í 
gegnum tíðina. 

Þegar stórt er spurt. Ætli það hafi ekki alltaf 
verið smá hundur í mér. Ég hef umgengist 
og átt hunda frá 8 ára aldri. Þetta voru 
hundar af hinum ýmsu tegundum bæði 
hreinræktaðir og blendingar. Fyrsta hundinn 
með ættbók frá HRFÍ eignaðist ég árið 2002. 
Það var ISCh CIB Heimsenda Happa – Tappi, 
af tegundinni briard. Það var stórkostlegur 
hundur með einstakt geðslag og endalaust 
glaður. Ég fór með hann í vinnupróf árið 
2005 bæði Bronz og Hlýðni-1, ég æfði líka 
spor með Tappa og hann var nokkuð góður 
í því en við fórum aðeins einu sinni í próf. 
Hann var 12 ára gamall þegar hann féll frá. 
Árið 2005 eignaðist ég Sturlunga Sighvat 

Rauða, “Snorra“, af tegundinni border 
terrier. Einstakur karakter og sjálfstæður í 
meira lagi. Það væri hægt að skrifa heila bók 
um prakkarastrikin hans. Síðan kom briard 
tíkin Bríet, ISCh CIB Lizabet Forest Dazzler til 
mín árið 2009, þá tæplega 5 ára gömul. Við 
áttum góðar stundir saman en hún var svo 
sannarlega ekki allra. Stórglæsileg varð hún 
þegar ég var búin að vinna feldinn og hjálpa 
henni að yfirvinna óttann sem hún hafði 
fyrir flestu, þá fór hún að njóta sín og varð 
tvívegis besti öldungur sýningar og einu sinni 
lenti hún í öðru sæti. Ekki slæmur árangur 
hjá henni. Hún var tæplega 13 ára þegar hún 
fór yfir í Sumarlandið.

Hvaða hunda átt þú í dag? 

Í dag á ég gamlingjana Snorra frá 
Sturlungaræktun sem er tæplega 16 ára 
border terrier og Emblu 15 ára sem er 

blendingur (shnauzer/íslenskur fjárhundur) 
frá Sigríði Pétursdóttur á Ólafsvöllum. Svo 
er ég með þrjá border collie hunda, OB-1 
Hugarafls Gjósku, 9 ára, ISCh RW-18 CIB CIE 
NORDICCh NLM OB-1 Hugarafls Hróð, 6 ára, 
Hugarafls Vilja (Villi Vill) tæplega tveggja ára 
og eina fósturdóttir, Hugarafls Vissu sem er 
gotsystir Villa Vill, en þessi tvö síðastnefndu 
eru Hróðs afkvæmi. Þannig að ég á fimm 
hunda sjálf og eina fóstur tík.

Hvenær byrjaðir þú að vinna með hunda í 
hlýðni eða annarri vinnu? Ég fór á mitt fyrsta 
hlýðninámskeið árið 1990 og það vakti áhuga 
minn á þeim möguleikum sem sú þjálfun 
bíður upp á. Ég hef varla stoppað síðan. 

Elín Lára Sigurðardóttir er hundakona af lífi og sál. 
Það fer ekki mikið fyrir henni en öflug er hún engu að 

síður. Hún er mörgum félagsmönnum að góðu kunn, og 
eflaust hafa einhverjir séð þessa brosmildu konu á besta 

aldri á sýningum félagsins, í hlýðnivinnu eða á öðrum 
hundatengdum viðburðum. 

Sámur fékk aðeins að skyggnast inn í hundalíf Láru og 
kynnast lífi hennar með hundum. 

hunDa 
lára 
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Hvað heillar þig við vinnu með hundum? 

Það traust og samvinna sem þar á sér stað er 
það sem heillar mig mest. 

Hvað finnst þér vera mikilvægast að fólk hugsi 
um þegar það er að taka sín fyrstu skref í 
þjálfun? 

Að vera vel upplagt og jákvætt. Að þjálfa 
hund er langhlaup sem gerist í litlum 
skrefum. Þolinmæði þarf að vera mikil og 
muna að mistökin sem við gerum eru okkar 
ekki hundsins og þau færa okkur alltaf langt 
til baka. Það er engin ein aðferð sem hentar 
öllum en við eigum orðið mikið af góðum 
leiðbeinendum sem sjálfsagt er að leita til.

Seturðu þér einhver markmið í þjálfuninni? 
Hvernig hefurðu náð þessum góða árangri í 
vinnu með hundana? 

Ég tel að ég eigi þessum ferfættu vinum 
mínum að þakka hvað ég er í góðu líkamlegu 
og andlegu formi í dag, komin á áttunda 
áratuginn. Markmiðið mitt er fyrst og fremst 
að njóta samvista með þeim úti og inni og 
gera allt það sem okkur finnst skemmtilegt. 
Það getur verið að við mætum í hlýðnipróf 
ef ég finn að við séum tilbúin í það. Í lok 
september 2020 mættum við Hrói í tvöfalt 
hlýðnipróf norður á Akureyri og varð hann 
efstur út úr Hlýðni 1 báða dagana, með 185 
og 193,5 stig af 200 mögulegum og í mars sl 
fór ég með Vissu í Brons próf og stóð hún sig 
mjög vel. Ég er jafnframt sú elsta til að mæta 
í hlýðni próf á skerinu hingað til og er bara 
stolt af því. Ég er ekki keppnismanneskja en 
tel að ég geti náð góðum árangri fari ég fram 
á mínum forsendum.

Árangur minn vil ég fyrst og fremst þakka 
Line Sandsted, norskum hundaþjálfara sem 
hefur komið hingað reglulega undanfarin ár 
á vegum Þórhildar Bjartmarz hjá Hundaskóla 
Hundalífs. Það eru endalausar nýjungar í 
hundaþjálfun eins og öðru og ómetanlegt 
að fá tækifæri til að sækja þessa þekkingu 
hérna heima. Ég hef einnig á þessum árum 
eignast marga góða vini sem hafa sama 

áhugamál og er ég þakklát fyrir það og 
vona að ég eigi mörg góð ár eftir í þessum 
dásamlega leik með hundum og góðu fólki.

Hvernig er dagleg rútína hjá þér með 
hundunum þínum? 

Hún er eins og hjá flestum, með þau út að 
pissa, síðan fá þau smá morgungjöf og ég 
kaffisopa. Gönguferðir eru tvær hjá mér 
fyrst með gamlingjana mína (tvö 15 ára) 
og síðan með border collie hundana fjóra, 
oftast þar sem ég get lofað þeim að hlaupa 
því þau hafa mikla þörf fyrir það. Þá daga 
sem ég æfi skipulega, gjarnan tvisvar í viku 
núna, þá fer ég styttri gönguferð með þau. 
Aðalmáltíðin þeirra er seinni part dags og 
kvöldunum eyðum við svo flatmagandi 
heima í makindum.

Hvaða atvik standa upp úr þegar þú hugsar til 
baka? 

Þegar briard tíkin mín hún Bríet varð besti 
öldungur sýningar, ég tárast enn þegar ég 
hugsa til þess þótt liðin séu 7 ár.

Nú ert þú á góðum aldri, finnst þér aldurinn 
eitthvað há þér? 

Já, ég er á góðum aldri, fædd í febrúar 1950. 
Nei, þvert á móti ég hef verið í mikilli vinnu 
mestan minn aldur. Ég hætti á vinnumarkaði 
þann 1.júní 2020 og síðan þá hef ég aldrei 
haft eins mikinn tíma fyrir mig og hundana. 
Núna fyrst get ég komið mér upp rútínu og 
við erum virkilega að njóta. Lífið er rétt að 
byrja hjá mér.

Hvað hefur þér þótt erfiðast að takast á við? 

Þegar ég þarf að kveðja þessa vini mína,  
það er aldrei auðvelt. 

Er eitthvað sem þú vildir hafa gert öðruvísi? 

Ég hef gert mörg mistök en sem betur fer 
hef ég lært af þeim og er enn að læra.  
Nei er svarið. 

Sámur þakkar Elínu Láru kærlega fyrir 
spjallið og óskar henni alls velfarnaðar 
í sínum verkefnum í leik og starfi með 
hundunum sínum. 



50 · Sámur 1. tbl. 55. árg. júní 2021

TExTi: SUNNA BiRNA HELGADóTTiR 
MyNDiR: péTUR ALAN GUðMUNDSSoN  
& SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 

Jákvæðar upplifanir

Rannsóknir hafa sýnt að hvolpar eru með 
hátt magn af stresshormóni þegar þeir eru 
um 8-12 vikna aldurinn, sem gerir það að 
verkum að það skiptir máli að reyna að 
tengja fyrstu vikurnar á nýju heimili við eins 
mikla jákvæða upplifun og hægt er.  Þess 
vegna er gott, þegar farið er með hvolpinn 
út, að vera alltaf með lystugt nammi í 
vasanum til að gefa hvolpinum þegar hann 
sér eitthvað nýtt eða eitthvað gerist sem 
vekur athygli hans.

Hreyfing

Það þarf alltaf að passa vel að ofgera ekki 
litlum hvolpum með of mikilli hreyfingu. 
Passa þarf álag á liði, bein og vöðva. Gott er 
að fara þá frekar stutt í hvert skipti og oft á 
nýja staði. Oft hefur verið talað um að miða 
við að hvolpar þurfi 5 mínútur af hreyfingu 
á dag fyrir hvern mánuð sem þeir hafa lifað 
og er það ágætis regla til að fara eftir, þó 
þetta sé auðvitað einstaklingsmiðað. Það er í 
raun mjög auðvelt að hreyfa hvolpa of mikið 
þar sem þeir eru oft ærslafullir og passa oft 
ekki sjálfir upp á að hætta þó að þeir séu 
alveg dauðþreyttir. Þó að hvolpar þurfi í raun 
litla formlega hreyfingu til að byrja með er 
nauðsynlegt að leyfa þeim að upplifa eins 
mikið og mögulegt er fyrstu vikurnar.

Hvað er hægt að gera? 

Til þess að fara skipulega í umhverfisþjálfun 
þá er sniðugt að skrifa upp lista með öllu 
sem manni dettur í hug og merkja við 
hvernig hundurinn brást við ákveðnum 
aðstæðum eða áreiti. Þá er hægt að vinna 
betur með það sem hann átti erfitt með 
og vera viðbúinn næst þegar hundurinn 
kemst í þessar sömu aðstæður. Það sem er 
hægt að hafa á listanum eru t.d. að hitta  
börn, unglinga, karlmenn, konur, fólk með 
sólgleraugu, hjálm, grímu, hatt, derhúfu, 
börn að hlæja, gráta, syngja, garga. Bílar, 
strætó, vörubílar, hjól, mótorhjól, hlaupahjól, 
hjólabretti, barnavagn, fólk sem ber út blöð 
og póst, fólk í hjólastól, fólk með staf. Dýr 
og fuglar eins og hestar, kýr, kindur, hænur, 
gæsir og álftir. Einnig er mjög gott að venja 
hvolpa á að ganga á mismunandi undirlagi. 
Það er margt, margt fleira sem hægt er að 
hafa á listanum og því meira því betra. Oft 
vilja ókunnugir heilsa hvolpum og hundum 
og þá er um að gera að vera með nammi 
í vasanum og biðja þá um að gefa þeim til 
þess að upplifunin verði jákvæð. 

Að vinna úr hræðslu og óöryggi 

Þó maður vilji helst forðast það þá er samt 
alveg í lagi að hvolpurinn verði aðeins 
hræddur. Það þarf bara að gefa honum 
tíma til að jafna sig og passa vel upp á að 
vera ekki að vorkenna honum of mikið og 
láta helst eins og ekkert hafi gerst og halda 

Nokkur orð um 
umhverFisþjálFun 

hvolpa 

Eitt mikilvægasta tímabil í lífi hunds er þegar hann er 4 -14 vikna. Þá ganga þeir í gegnum félagsmótunarskeið og þá er mjög 
mikilvægt að þeir fái að upplifa sem mest nýtt til þess að verða heilsteyptir einstaklingar. Góðir ræktendur sjá til þess að 
hvolparnir fái góða byrjun en síðan þurfa nýir eigendur að taka við og sjá til þess að hvolpurinn kynnist sem best nýju umhverfi, 
hlutum og hljóðum. Sumir mæla með að hvolparnir hitti ekki aðra hunda eða fari á fjölfarna staði áður en þeir eru fullbólusettir. 
Þetta setur samt hvolpa og eigendur þeirra í vandræði þar sem þá er sá gluggi sem maður hefur til þess að umhverfisþjálfa 
alveg að lokast þegar hvolpar fá síðustu bólusetninguna. Sumir velja að leyfa sínum hvolpum að hitta aðra hunda séu þeir 
fullbólusettir. Þetta þarf hver og einn ræktandi að meta fyrir sig og sína hvolpa. 
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áfram, hrósa honum eða gefa nammi. Þá 
lærir hvolpurinn að þetta hafi ekki verið neitt 
sem þurfi að hafa áhyggjur af. Ef hvolpur 
verður mjög hræddur við eitthvað þá er best 
að taka hann strax úr aðstæðunum og gera 
eitthvað skemmtilegt í smá stund eins og að 
leika við hann í reiptogi eða fara í eltingaleik 
til að fá athygli hans strax með einhverju 
jákvæðu. Reynum að byggja upp sjálfstraust 
á jákvæðum nótum og leyfum hvolpinum að 
vinna úr hlutunum og byggja upp öryggi með 
okkar aðstoð ef þarf. 

Hvolpanámskeið 

Að fara með hvolpa á hvolpanámskeið er 
mjög góð leið til þess að hvolpar læri að 
vera í nýjum aðstæðum og vera í kringum 
aðra hunda. Hvolpar þurfa að læra að vera 
yfirvegaðir og geta unnið í kringum aðra 
hunda og læra að það sé ekki nauðsynlegt að 
hitta þá eða leika þó þeir séu nálægt. 

Í dag er úrvalið orðið mjög gott af 
slíkum námskeiðum hér á landi, en biðin 
getur verið löng svo það er um að gera 
að setja sig tímanlega í samband við 
þá aðila sem bjóða upp á námskeið. 

Samskipti hvolpa við aðra hunda 

Það er nauðsynlegt að hvolpar hitti aðra 
hunda og sérstaklega hunda sem eru ekki 
bara af sömu tegund og þeir. Það þarf 
samt alls ekki að leyfa hvolpum að heilsa 
öllum hundum sem maður mætir. Það er 
alveg nóg að ganga fram hjá eða stoppa og 
leyfa hvolpinum að horfa, síðan er hægt að 
verðlauna með hrósi eða nammi. Hvolpar 
þurfa að læra eðlileg hundasamskipti og 
það læra þeir best lausir í leik með öðrum 
hundum. Hundar eru mjög misjafnir í að 

gefa góð merki og um að gera að fylgjast vel 
með hvað fer fram. Þá er mjög gott að vera 
búinn að kynna sér helstu merki sem hundar 
gefa frá sér til þess að vera meðvitaður um 
hvað er að gerast og gripið inn í ef annar 
hvor sýnir hegðun sem gæti leitt til leiðinlegs 
atviks. Það er hægt að finna margar bækur 
og efni á netinu um tákn hunda (calming 
signals). Það er um að gera að leyfa 
hvolpum að leika en stía þeim í sundur ef 
leikurinn verður of harkalegur fyrir annan 
einstaklinginn.Ef hvolpur lendir í leiðinlegu 
atviki getur það setið í honum fyrir lífstíð og 
þess vegna er gott að vera viðbúinn og grípa 
inn í strax.

Umhverfisþjálfunin er aldrei búin 

Þrátt fyrir að það sé nauðsynlegt að 
umhverfisvenja unga hvolpa þá þarf líka að 
halda því áfram að fara með hunda á nýja 
staði og upplifa nýja hluti. Hundar hafa oft 
mjög gaman að fara á nýja staði þar sem 
þeir geta rannsakað nýjar lyktir og öðruvísi 
svæði. Hundamenningin okkar er því miður 
ekki komin á það stig ennþá að það sé hægt 
að fara með hundana hvert sem er en lagast 
alltaf smám saman. Það er t.d. um að gera 
að prófa að fara með hundinn sinn á kaffihús 
eða í strætó og þeir sem eiga smáhunda geta 
farið í Kringluna á sunnudögum. 

Heimildir: 

https://caninescience.co.uk

https://www.dogstardaily.com/
training/puppy-outside-home

https://www.akc.org/expert-advice/
training/puppy-socialization/
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TExTi: SVAVA BJöRK ÁSGEiRSDóTTiR 
MyNDiR: GUðBJöRG GyLfADóTTiR, úR EiNKAEiGU 

Hvernig vaknaði áhugi þinn á hundum og 
hvenær? 

Frá því að ég man eftir mér langaði mig 
í hund. Við fjölskyldan fengum svo loks 
okkar fyrsta hund, labrador, þegar ég var 
11 ára gömul. Þegar ég flutti að heiman 
og var komin með mína fjölskyldu og 
aðstæður þannig að ég gæti bætt við hundi í 
fjölskylduna þá fór ég strax í að leita að rétta 
félaganum. Við fengum svo hann Sólon Snæ 
okkar hjá Auði Valgeirsdóttur og Sigurgeiri Þ. 
Jónssyni árið 2005. Það var okkur mikil lukka 
að eignast hann og þau hjónin svo hjálpleg 
og hugulsöm varðandi sína hunda. 

Hvernig kom það til að þessi tegund varð fyrir 
valinu? 

Árin liðu og einn daginn var ég beðin um 
að koma að skoða hvolpa með frænku 
minni sem ég og gerði. Ég segi svo þessum 
ræktanda þegar ég var á leiðinni út að mig 
langi svo í havanese. Hún segir við mig frekar 
léttilega: „Af hverju flytur þú ekki inn hund?“ 
Það hafði mér aldrei dottið í hug, en fór út 
í bíl ansi hugsi. Stuttu síðar fór ég í tölvuna 
og lagðist yfir þær upplýsingar sem þar var 
að finna. Ég ákvað svo að hafa samband 
við fyrsta havanese ræktanda í Evrópu, 
Pillowtalks ræktun í Berlín í Þýskalandi, þar 
sem mér leist svo vel á það sem hún var að 
gera. Ræktendurnir, hjónin Monika Moser 
og Al Moser urðu fyrir valinu og ég endaði 

á að kaupa og flytja inn tvo hunda, rakka 
og tík þó planið hafi bara verið að kaupa 
einn hund. Ég ætlaði mér aldrei að fara 
út í ræktun upphaflega, en þau vildu ekki 
senda einn hund í einangrun á Íslandi. Ég 
endaði því á að fljúga til Berlínar með 5 ára 
son minn með í för og heim fórum við með 
tvo hunda. Þessi ræktandi sem svo léttilega 
sagði við með hvers vegna ég myndi ekki 
bara flytja mér inn eigin hund var Ásta María 
Guðbergsdóttir, sem ég svo seinna átti eftir 
að kynnast betur. 

Hvers vegna heillaðist þú af tegundinni?

Ég kynnti mér þær tegundir sem ég hafði 
áhuga á og havanese varð fyrir valinu 
þar sem hún heillaði mig mest og hafði 
marga góða eiginleika eins og labradorinn, 
tegund sem ég er líka skotin í. Góðir 
fjölskylduhundar. Vinalegir,þægilegir og 
skemmtilegir hundar sem auðvelt er að 
þjálfa. Havanese er jú smáhundur en þeir 
eru samt duglegir og það er ekkert mál að 
fara með þá í langa göngutúra, fjallgöngur 
o.s.frv. Þeir elska eigendur sína mest af öllu 
í heiminum. Góðir með börnum, fara ekki 
úr hárum, þægileg stærð og eru fjölbreyttir 
að lit. 

Hvers vegna ákvaðst þú að leggja stund á 
ræktun og hve lengi hefur þú stundað ræktun? 

Planið var aldrei að fara út í hundaræktun. 
Ræktandinn fór fram á að ég keypti tvo 
hunda og stakk upp á rakka og tík og þannig 
gæti ég jafnvel verið með got. Á þeim tíma 
var það mjög fjarlægt en ég gat ekki annað 
en samþykkt svo ég fengi hund frá þeim. 
Því meira sem ég las um þau því ákveðnari 
var ég í að ég yrði að fá hund/a frá þessum 
ræktendum. Ég er mjög þakklát í dag fyrir að 
hafa byrjað mína ræktun með einmitt þessa 

Stundum er það þannig að fólk dettur algjörlega óvænt 
inn í það verkefni að verða hundaræktandi. Þannig var 

það hjá Guðbjörgu Gylfadóttur en draumurinn um að 
eignast havanese hund fleytti henni áfram og í dag er 

þessi draumur hennar búinn að vinda aldeilis upp á sig 
með góðum árangri. 

Sámi langaði að heyra meira um áherslur og skoðanir 
Guðbjargar og lagði fyrir hana nokkrar spurningar. 

ræktandinn
íslanDsDrauma
guðbjörg gylfadóttir
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tvo hunda og flest allir ræktendur í Evrópu 
eru með Pillowtalks ræktun á bak við sína 
línu.

Hvernig varð ræktunarnafn þitt til? 

Það var eins og Pillowtalks ræktandinn 
Monika sæi lengra fram í tímann en ég, því 
það var hún sem kom með hugmynd að 
ræktunarnafni fyrir mig. Iceland´s Dream 
var hennar hugmynd en ég valdi að íslenska 
það og ennþá í dag er ég mjög ánægð með 
Íslandsdrauma nafnið. 

Seturðu þér markmið í ræktun og gerirðu 
áætlanir fram í tímann? 

Ég er enginn sérfræðingur í ræktun, en ég 
reyni að vanda mig vel og gera mitt besta. Ég 
geri þetta eftir minni tilfinningu. Hef aldrei 
farið á hundasýningar erlendis en ég hef eytt 
miklum tíma í að skoða myndir af tegundinni 
og fylgist líka með ræktendum erlendis. Ég 
skoða einnig mikið ættbækur. Mér finnst 
mikilvægt að geta horft á mína hunda með 
gagnrýnum augum og skoða galla og kosti 
þeirra. Þó svo að við gerum okkar allra besta 
þá er enginn hundur fullkominn. Svo er 
að para hunda sem passa saman og bæta 
hvort annað upp. Eins vil ég para hunda 
saman sem eru eins líkir tegundalýsingu 
og hægt er. Verandi á okkar fallegu eyju þá 
er oft svekkjandi að geta ekki skroppið yfir 
landamæri til þess að fá rakka lánaðan sem 
heillar mann. Hafa ber í huga að þetta er 
gífurlega mikil vinna og ekkert alltaf allt sem 
gengur upp. Þegar kemur að því að velja 
hvolpakaupendur þá þarf að vanda valið vel, 
taka á móti fjölskyldum og vera svo til staðar 
fyrir nýja hvolpaeigendur. 

Á hvað leggur þú persónulega mesta áherslu í 
ræktuninni? 

Ég vil rækta hunda sem eru eins nálægt 
tegundarlýsingu eins og hægt er. 
Líkamsbygging, stærð, hreyfingar, skapgerð 
eru allt þættir sem skipta mig máli og eins 
geri ég mitt allra besta til þess að ala upp 
örugga montrassa. Erfiðara er að vera með 
óörugga hunda en vissulega er stundum einn 
og einn þannig og þá þarf að vinna í þeim. 

Hvaða einkenni hefur þér þótt erfiðast að 
rækta í tegundinni? 

Mér hefur fundist erfiðast að rækta rétta 
stærð, ekki of litla og ekki of stóra. 

Hvernig fóður ertu að nota fyrir hundana þína 
og hvers vegna? 

Ég gef mínum hundum Royal Canin fóður. 
Ég vil vera opin og hef alveg farið í hringi 
og prufað allskonar fóður en þau hafa ekki 
viljað það svo ég endaði aftur í RC fóðri og 
það hentar þeim mjög vel. Mikið úrval og 
mæli með því fyrir mína hvolpakaupendur. 
Hvolpastarterinn og hvolpamjólkin frá þeim 
er staðalbúnaður á mínu heimili þegar við 
erum með hvolpa. 

Þú hefur náð góðum árangri í þinni ræktun, 
hvaða atvik eða augnablik standa helst upp 
úr? 

Íslandsdrauma Hot Gossip „Móa“, sú tík er 
mín uppáhalds. Falleg tík með enn fallegri 
hreyfingar og dásamlegt geðslag. Sem 
hvolpur þá var hún meira í því að labba þrjú 
skref og setjast svo niður og horfa í kringum 
sig, labba nokkur skref í viðbót og setjast 
niður aftur. Þegar kom að sýningu og hún 
fór inn í hringinn með sýnanda sínum, henni 
Fanney Rún, bjóst ég ekkert við að hún 
myndi gera neitt annað en að labba smá og 
setjast svo niður. En inn fór hún og labbaði 
heilan hring og var svo fínust og endaði 
sem besti hvolpur tegundar og annar besti 
hvolpur sýningar. Ég vissi að þessi tík væri 
falleg og með geggjaðar hreyfingar en vissi 

nýjasta viðbótin,  
Besame Mucho „Sófus loui“ 

sem er nú í einangrun í 
Móseli.

Sófus loui
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líka að hún væri svo slök og fannst bara fínt 
að sitja á bossanum og skoða í kringum sig 
svo þessi úrslit voru extra skemmtileg. Ég hef 
ræktað fjóra hunda sem eru íslenskir og/eða 
alþjóðlegir meistarar og tvo ungliðameistara 
og það er alltaf gaman að sjá hundana sína 
ná árangri. 

Hvaða hundur eða hundar úr þinni ræktun 
finnst þér bera af öðrum? 

Íslandsdrauma Hot Gossip „Móa“ og 
rakkinn Íslandsdrauma Simply The Best 
„Messi“. Hann er í Svíþjóð og ætlaði sér 
að mæta á nokkrar sýningar þar en þá 
skall heimsfaraldurinn á. Ég vonast til þess 
að hann komist á sýningar á næstunni og 
næli sér í góða dóma. Íslandsdrauma Ciao 
Bello „Bruno“ og Íslandsdrauma Lucky 
Charm „Lotus“ fluttu til Svíþjóðar ásamt 
Íslandsdrauma Lucky Star„Lucky“ og vona 
ég að þau eigi eftir að gera góða hluti þar. 
Íslandsdrauma Sweet Mangó er svo tík sem 
ég hélt eftir nýlega, hún er ennþá ung en 
ég er mjög ánægð með hana líka. Svo eru 
alveg fleiri hundar sem ég hef ræktað og er 
mjög skotin í. Það er erfitt að gera upp á milli 

Íslandsdrauma barnanna minna. Það erfiða 
við það að vera með hvolpa er að geta ekki 
haldið eftir nokkrum í hvert sinn, en þau 
afkvæmi eru hjá dásamlegum fjölskyldum 
svo ég get ekki annað en verið sátt.

Hvaða hundur eða hundar hafa, að þínu áliti, 
haft mest áhrif á stofninn hér á Íslandi? 

Pillowtalks „hjónin“ sem ég flutti inn hafa 
haft góð áhrif á stofninn, Pillowtalks Mister 
Starman og Pillowtalks Ciau Bella / Silla og 
Mikki. Þau voru byrjunin á minni ræktun og 
frábær grunnur til að byggja ofan á. Gosi 
minn kom svo síðar, hundur sem ég flutti 
inn frá góðum ræktanda í Póllandi. Síðar 
ákváðum ég og vinkona mín, Karen Ósk 
Sampsted að kaupa og flytja inn annan rakka 
saman frá Póllandi, hann Ríó, sem ég og hún 
eigum saman og býr hann heima hjá henni 
og hennar fjölskyldu. Hann hefur verið að 
gefa okkur mjög fína hvolpa líka. Tíkurnar 
mínar, Íslandsdrauma Dreamcatcher og 
Íslandsdrauma Hot Gossip eiga auðvitað sinn 
þátt í þessum fallegu afkvæmum líka. 

Hvaða þættir skipta þig mestu máli þegar þú 
ert að hugsa um að para saman tík og rakka? 

Ég vel hunda sem heilla mig og sem mér 
finnst passa saman og bæta hvort annað 
upp. Ég tek það aftur fram að ég er enginn 
sérfræðingur í þessu, en ég vanda mig og 
geri mitt besta. 

Hefurðu einhvern tímann verið efins um pörun 
en samt látið slag standa? 

Já, ég hef verið efins og einu sinni séð eftir 
pörun. En þannig lærir maður líka og ætti því 
kannski ekki að orða það þannig að ég sjái 
eftir því heldur taka þann lærdóm af því að 
vera 200% viss áður en ég tek þá ákvörðun 
að para tvo einstaklinga saman. 

Hvernig velur þú hvolp til að halda eftir, að 
hverju leitar þú og á hvaða aldri fer valið fram? 

Þegar ég er með got þá er ég yfirleitt byrjuð 
að skoða hvolpana frá degi eitt. Fylgist 
svo með þroska þeirra, líkamsbyggingu, 
skottstöðu, hreyfingum og karakter dag 
frá degi. Endanlegt val er yfirleitt við 6-8 
vikna aldur, en svo hef ég haldið eftir jafnvel 
tveimur hvolpum í nokkra mánuði, til að 
velja svo á milli þeirra. Eins ef ég er með 
eftirspurn erlendis frá, þá kýs ég að halda 
eftir einum til tveimur hvolpum lengur og sjá 
hvernig þeir þroskast. 

Þegar þú elur upp got, hvernig finnst þér best 
að ala það upp? Notar þú svipaðar aðferðir í 
hvert sinn eða er það breytilegt? 

Þegar ég á von á goti þá reyni ég að hafa 
rólegt andrúmsloft fyrir tíkina og hvolpana. 
Þegar hvolparnir eru þriggja til fjögurra 
vikna þá flytja þeir inn í stofu. Þannig venjast 
þeir allskonar hávaða og fólki sem kemur 
og fer. Hvolpakaupendur fá svo að koma í 
heimsókn eftir 4 vikna aldur og jafnvel síðar. 
Ég reyni að kynna hvolpana fyrir allskonar 
áreiti, leikföngum og hljóðum. Það geri ég til 
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þess að þau verði örugg með sig og þekkja 
allskonar áreiti áður en þau fara að heiman. 

Áttu einhver góð ráð til annarra ræktenda? 

Ræktun er mikil ábyrgð. Vanda sig vel 
og spá í það hvort að rakki og tík passi 
saman og hvort þau komi jafnvel með 
afkvæmi sem verða betri en foreldrarnir. 
Horfa gagnrýnum augum á sína eigin 
undaneldishunda. Gæti ég hugsað mér að 
halda eftir afkvæmi þeirra? Ef ekki hver er þá 
tilgangur pörunarinnar? Vera til staðar fyrir 
hvolpakaupendur og leiðbeina þeim, ekki 
bara fyrst. 

Hvernig hefur þér gengið að samræma 
hundahaldið daglegu lífi? 

Það hefur gengið ágætlega, oft er þetta 
alveg púsluspil en sem betur fer er þetta 
oftast gaman. Börnin mín hafa hjálpað mikið 
til þegar ég hef verið í burtu vegna vinnu. 
Þetta er vissulega mikil vinna ef maður 
ætlar sér að sinna þessu 100% en vel þess 
virði. Hundarnir gefa mér mikið, mér finnst 
dásamlegt að hafa þau hjá mér í sófanum 
á kvöldin og einnig er frábært að hafa góða 
félaga með sér í gönguferðum. 

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

Ég hreyfi hundana reglulega, við förum í 
gönguferðir og eins fer ég á svæði þar sem 
þau geta verið frjáls. Þeim finnst svo gaman 
að fá að hlaupa og leika sér úti við. 

Stundar þú einhverja vinnu með hundana þína? 

Mér finnst nosework og hundafimi 
spennandi fyrir þá en ég hef ekki ennþá 
drifið mig af stað í að leyfa þeim að spreyta 
sig á því. 

Hvað finnst þér skipta máli þegar fólk býr 
með fleiri en einum hundi? Hvað þarf að hafa 
í huga? 

Á heimili þar sem fleiri en einn hundur býr 
þá finnst mér mikilvægt að öllum líði vel 
saman. Ég hef sjálf verið með tík sem leið 
ekki vel með fleiri hundum inn á heimilinu. 
Engin slagsmál þeirra á milli en meira svona 
stress ástand, spenna og vanlíðan. Ég tók þá 
ákvörðun að finna þeirri tík annað heimili 
þar sem hún væri eini hundurinn svo henni 
gæti liðið betur. Stundum verður maður að 
vera skynsamur og velja það sem hentar 
dýrinu betur frekar en að hugsa um eigin 
þarfir. 

Ertu ánægð með þróun ræktunar á þinni 
tegund eða finnst þér að ræktendur mættu 
huga betur að einhverjum atriðum varðandi 
hana? 

Því miður get ég ekki sagt að ég sé ánægð 
með þróunina. Tegundin er orðin mjög 
vinsæl sem er mjög gleðilegt. Þegar ég kom 
með mína fyrstu tvo havanese á sýningar 
árið 2008 þá vissu fáir hvaða tegund þetta 
væri. Gaman hvað það hefur breyst, en ég 
held að það boði ekki gott þegar fólk er 
að flytja inn nokkra hunda saman, raka þá 

jafnvel strax niður og hvolpaframleiðslan er 
hafin. Þetta eru svo fallegir, skemmtilegir og 
góðir hundar og mér finnst leitt að sjá að 
það sé verið að para hunda saman og jafnvel 
ekkert verið að spá í hvort þeir passi saman, 
tilgangurinn virðist vera bara til þess eins að 
selja hvolpa. Ég myndi vilja sjá fólk vanda sig 
betur hvað ræktun varðar. En sem betur fer 
eru líka nokkrir ræktendur hér heima sem 
eru að gera nákvæmlega það, vanda sig og 
vinna af metnaði. 

Áttu einhverjar óuppfylltar óskir um framtíð 
ræktunar þinnar eða tegundarinnar í heild? 

Mig hefur langað að geta flutt inn fleiri 
hunda til að bæta stofninn. Smám saman 
hefur það tekist og nú var ég að sækja 
nýjasta gaurinn minn og er hann nú í 
einangrun í Móseli. Ég væri alveg til í að 
flytja inn óskylda tík næst. Hvenær sem það 
svo verður. 

Það er ekkert grín að flytja inn hunda 
í þessu covid ástandi. Það væri draumur 
ef innflutningslögin yrðu einfölduð, 
einangrunarstöðvar yrðu lagðar niður og 
maður gæti fengið lánaða hunda hingað 
til ræktunar og eins skroppið erlendis með 
hundana á sýningar. Það væri draumur. 

Er eitthvað sem þú vildir hafa gert öðruvísi 
þegar þú lítur til baka? Hefur þú á einhvern hátt 
breyst frá því þú byrjaðir að rækta hunda? 

Þegar ég byrjaði þá ætlaði ég mér jú aldrei út 
í ræktun. Smám saman sogaðist ég meir og 
meir í þá átt og maður vill þannig gera betur 
og betur. Ég get ekki sagt að ég sjái eftir 
neinu eða hafi viljað gera eitthvað öðruvísi. 
Ég er bara ánægð með hvernig þetta hefur 
þróast og hef lært helling á þessu ferðalagi. 
Ég er víst mjög erfið og vandlát en það 
verður bara hafa það. 

Hver er þín skoðun á stöðu 
Hundaræktarfélagsins í dag og hvar myndir þú 
vilja sjá félagið okkar í framtíðinni? 

Hundaræktarfélag Íslands er að gera góða 
hluti og ég hef ekki trú a öðru en að sú góða 
vinna sem starfsfólk er að vinna verði áfram 
þannig og jafnvel enn betri. Mér hefur þótt 
skemmtileg þessi nýbreytni hjá fræðslunefnd 
að standa að fjarfundum með góðum 
fyrirlestrum.

Við þökkum Guðbjörgu kærlega fyrir 
spjallið og óskum henni alls velfarnaðar í 
sinni ræktun og hundalífi! 
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Hvernig myndir þú lýsa hundategundinni fyrir 
okkur? 

Galgo español er ævaforn hundategund sem 
er hluti af mjóhundafjölskyldunni. Hann er 
þó ekki með sömu blóðlínur og enski og írski 
greyhoundinn og líkamsbyggingin er fínlegri. 
Þeir eru með sama geðslag, mjög rólegir, 
blíðir, hljóðlátir, stundum hlédrægir og 
heima fyrir eru þeir hálfgerðar sófakartöflur 
og sofa megnið af sólarhringnum.

En hvað kom til að Linda fékk áhuga á þessari 
tegund og ákvað að kynnast henni? 

Aðdragandi þess að ég fékk áhuga á galgo 
español eða spanish greyhound var sá að 

ég fékk mína fyrstu mjóhunda árið 2007 
sem voru tveir yndislegir whippetar. Þar 
vaknaði áhugi minn á öðrum mjóhundum 
og sérstaklega greyhound sem ég hafði 
einungis séð á hundasýningum erlendis. Ég 
hafði aldrei heyrt um spænsku mjóhundana 
fyrr en vinkona mín benti mér á hve slæma 
meðferð þeir fá á Spáni. Þegar ég fór að 
skoða tegundina í gegnum google þá leiddi 
leitin mig á síðuna hjá hundaathvarfinu 
Galgos del Sol (GDS) sem er stutt frá 
Torrevieja á Spáni. Athvarfið er rekið af 
breskri konu, Tinu Solera, og eftir því sem ég 
las meira um GDS varð ekki aftur snúið.

Getur þú sagt okkur frá upphafi 
hundaathvarfsins? 

Þegar Tina flutti til Spánar fyrir 15 árum 
síðan blöskraði henni meðferðin sem þessir 
hundar fengu og ákvað að taka til sinna 
ráða. Hún fór að bjarga þeim af götunum 
og taka þá heim til sín sem varð til þess að 
hennar húsnæði varð á mjög skömmum 
tíma alltof lítið fyrir alla þessa hunda. Hún 
keypti landskika undir hundaathvarf og 
hefur verið að byggja upp svæðið með 
frjálsum framlögum frá fólki út um allan 
heim en athvarfið er einungis rekið með 
einstaklingsframlögum þar sem spænska 
ríkið veitir enga styrki til starfseminnar. Ég fór 
í mína fyrstu ferð til GDS sem sjálfboðaliði 
árið 2016 og hef farið tvisvar á ári síðan. 
Vinkona mín hefur farið með mér og systir 
mín líka. Við urðum algjörlega heillaðar af 
þessum yndislegu hundum og þessu frábæra 
starfi sem Tina rekur þar með velferð 
hundanna í huga.

 Hvernig var upplifunin að koma í athvarfið? 
Segðu okkur aðeins frá athvarfinu. 

Í fyrsta skiptið sem við fórum í vinnuferð til 
GDS má segja að við höfum fengið hálfgert 
menningarsjokk við að sjá þann hluta 
Spánar sem er svo ólíkur þeim Spáni sem 
flestir þekkja. Athvarfið er um klukkutíma 
akstursfjarlægð frá Torrevieja í sveitahéraði 
þar sem sjá má appelsínuakra og vinnuflokka 
að störfum, þar eru fjárhirðar sem reka 
kindur til og frá vatnsbólum með einskonar 
hrífusköft í hönd. Þar sjást hundar bundnir 
við húsveggi með risastórar og þungar 
keðjur um hálsinn og þeir virðast vera úti 
allan sólarhringinn. Allt er skraufþurrt, engin 
græn svæði og bara harður moldarjarðvegur. 
Í athvarfinu er pláss fyrir um 200 hunda. 
Flestir eru af tegundinni galgo en líka nokkrir 
af annarri spænskri veiðihundategund sem 
heitir podenco sem er til í þremur stærðum, 
þar eru einnig blendingar eins og mastiff 
blendingar. 95% hundanna í athvarfinu er 
bjargað af götunni en þegar veiðitímabilinu 
líkur 1. febrúar ár hvert eru þúsundir hunda 
drepnir eða þeir yfirgefnir og þeirra bíður 
ekkert annað en hungur og dauði. 

Hver er tilgangurinn með ræktun hundanna? 

Veiðimenn rækta þessa hunda til að veiða 
héra og kanínur. Þeir eru alltaf að reyna að 
fá hraðskreiðasta og besta hundinn og losa 
sig við þá sem að þeirra mati eru ekki nógu 
góðir. Það er ódýrara að losa sig við hundana 
í stað þess að halda þeim lifandi til næsta 
veiðitímabils því þeir kosta um 10 evrur hjá 
næsta veiðimanni. 

Í vetur stóð fræðslunefnd HRFÍ fyrir fyrirlestrum í gegnum netið sem 
gefist hafa  mjög vel. Einn af fyrirlestrunum fjallaði um hundaathvarfið 

Galgos del Sol á Spáni, tegundina galgo español (spænskur 
mjóhundur) og aðkomu Lindu Guðjónsdóttur að athvarfinu og þeirri 

vinnu sem þar fer fram. 
Hér fáum við innsýn inn í starf athvarfsins og hvað olli því að Linda 

ættleiddi hunda af þessari tegund og flutti þá heim til Íslands. 
Hundategundin hefur verið notuð við veiðar á Spáni í aldaraðir og 

hlotið ömurleg örlög ef hann er ekki nógu góður veiðihundur. 

Heillaðist af
spænsKu

 mjóhunDunum 
– linda guðjónsdóttir sEgir frá 

Linda með tíkurnar sínar
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Linda segir okkur aðeins meira frá aðbúnaði 
þessara hunda sem er hreint út sagt 
skelfilegur.

Mörgum hundum er haldið hlekkjuðum 
í gluggalausum kjöllurum þar sem þeir 
eru sveltir eða rétt haldið á lífi með 
smávegis af vatni og brauðmolum svo þeir 
verði sem hungraðastir fyrir veiðarnar. 
Þekkt drápsaðferð hjá veiðimönnum á 
hundunum er að hengja þá upp í tré, besti 
hundurinn fær hæstu greinina en lélegasti 
þá lægstu. Þessi aðferð er kölluð piano-
dance því greyin tippla þarna á tánum 
þangað til þeir gefast upp að lokum og 
deyja. Spænsk lög ná ekki til eigendanna 
þar sem galgo er skilgreindur sem 
vinnuhundur en ekki sem gæludýr og þeir 
halda hundunum á eigin lóð þar sem þeir 
skýla sér á bakvið friðhelgi einkalífsins. 
Aðeins örfáir veiðimenn koma með hunda 
í athvarfið frekar en að sleppa þeim 
lausum eða drepa en flestum hundunum í 
GDS er bjargað af götunni. Ég hef heyrt að 
það séu u.þ.b. 500 hundar drepnir á dag á 
Spáni. Ég hef það ekki staðfest. Spænska 
ríkið rekur fjölda svokallaðra Killing-
station, þar sem þeir geyma hunda sem 
þeir finna á vergangi og eru þeir sjaldnast 
merktir eða búið er að skera örflöguna úr 
þeim. Þar eru þeir geymdir í nokkrar vikur 
og eru flestir svo svæfðir að lokum.

Hvernig er venjulegur dagur í athvarfinu og 
hverjir sinna þessum störfum? 

Helsta starfið í athvarfinu er að þrífa og 
aftur þrífa hundaklefana og útisvæðið, 
tína upp hundaskít, gefa hundunum að 
borða og gefa lyf en margir eru með 
parvó, skógarmítla, orma og leishmaniu. 

Einnig þarf að þjálfa þá í taumgöngur og 
venja þá við að vera í búri fyrir flutninga. 
Þarna koma bæði dýralæknar og 
atferlisfræðingar til að sinna hundunum.

Vinnudagurinn er mjög langur og þarna 
eru alltaf ákveðnir sjálfboðaliðar sem 
dvelja nokkur ár í senn. Vinnudagurinn 
hefst eldsnemma á morgnana og 
stendur langt fram á kvöld. Stundum 
eru sjálfboðaliðarnir að setja upp 
búr á nóttunni í þeim tilgangi að tæla 
útigangshundana inní búrin með mat. Eins 
koma þarna Bretar, oftast eftirlaunaþegar 
sem búa á Spáni og koma t.d. einu 
sinni til tvisvar í viku til að ganga með 
nokkra hunda í nokkrar klukkustundir 
á dag. Svo eru aðrir sjálfboðar eins 
og við sem erum viku í senn og þessa 
viku er innifalinn í sjálfboðavinnunni 
vegan hádegismatur. Annan kostnað 
þarf fólk að borga sjálft og bannað er 
að borða dýraafurðir í athvarfinu. 

Hvað hefur breyst á þessum tíma síðan þú 
komst þarna fyrst? 

Á þessum fimm árum sem ég hef farið 
reglulega til GDS hefur verið mjög mikil 
uppbygging á svæðinu, t.d. er komið 
þarna einangrunarhús, hvolpahús 
og fræðslusetur. Þangað koma heilu 
rúturnar af skólakrökkum og fá fræðslu 
um tegundina og þeim er kennt að virða 
hann og sjá að hann er lifandi dýr með 
tilfinningar en ekki bara drápmaskína. 
Spánverjar eru mjög fastheldnir á venjur 
og hefðir og gera því eins og pabbi, afi og 
langafi. Þessum hugsunum og hefðum 
er Tina að reyna að breyta hjá ungu 
kynslóðinni.

Algengt er að hundar finnist 
í ruslagámum

linda með tvær 
af sínum tíkum 
heima á Íslandi

tík nýbúin að gjóta í 
athvarfinu
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Eiga hundarnir allir möguleika á því að eignast 
heimili? 

Engum hundum er lógað þó svo þeim sé 
ekki treyst til að fara inn á heimili. Flestir 
hundarnir eru ættleiddir til Evrópu og 
Bandaríkjanna. Þeir fara bæði með flugi eða 
eru fluttir landleiðina með sérstökum pet-
travel þjónustum. 

Hvernig er rekstrarumhverfi svona athvarfs? 

Gífurlegur kostnaður fylgir því að reka svona 
athvarf. Mesti kostnaðurinn fer í að fóðra 
hundana, dýralæknismeðferðir og lyf og allt 
tengt því. Vatnskostnaður er einnig mjög 
hár og fer mikið af vatni við dagleg þrif og 
þegar gífurlega miklu magni af hundaskít er 
skolað niður í skólpið frá hundaklefunum þá 
á frárennslið til að stíflast og bætist þá við 
kostnaður að kalla til stífluþjónustu til að 
drena allt í gegn. Eins ganga sjálfboðaliðarnir 
mismunandi vel eða illa um og hafa skemmt 
hitt og þetta eins og t.d. tvær uppþvottavélar 
sem skemmdust á stuttum tíma eitt árið! 
Þetta kostar Tinu eðlilega mikla fjármuni.

Hvað kom til að þú ættleiddir hunda frá Galgos 
del Sol? 

Strax og ég kom þarna út var ég alveg 
ákveðin að fá að ættleiða hund til Íslands. 
Það var ekki auðsótt í byrjun þar sem 
alltaf er sérstök heimilisathugun áður en 
ættleiðing er samþykkt og t.d. þarf að vera 
mjög há girðing úti í garði þar sem galgoinn 
getur hoppað mjög hátt. Í fyrstu var Tina ekki 
á því að leyfa mér að fá hund en samþykkti 
svo að ég fengi hund til ættleiðingar þegar 
hún var farin að kynnast okkur betur. Tíkin 
Shirley var valin fyrir mig þar sem hún var 
róleg og yfirveguð og talin henta vel með 
öðrum hundum þar sem ég var með á 

þessum tíma bæði whippeta og chihuahua. 
Allt ættleiðingarferlið gekk síðan vel fyrir sig 
og ég flaug frá Madrid með Shirley heim til 
Íslands. Á ferðalaginu var hún með okkur í 
Airbnb-íbúð, hún flæktist með okkur í hinar 
ýmsu búðir og veitingahús og var aldrei 
vísað burt. Margir stoppuðu okkur úti á götu 
til að spyrja út í tegundina og margir vissu 
ekki hve slæm meðferðin væri á þeirra eigin 
þjóðarhundi. 

 Núna fimm árum síðar á Linda þrjá galgo 
hunda hér heima á Íslandi og systir hennar 
hefur flutt inn einn. Linda segir allt ferlið 
varðandi flutninginn hafa gengið vel á meðan 
það var beint flug með Norwegian frá Spáni 
og allt gekk vel í einangruninni. Reyndar 
þurfti systir hennar að notast við sérstaka 
pet travel þjónustu í miðjum heimsfaraldi 
sl. haust en allt gekk upp að lokum. 

Að lokum, hvernig er galgo sem 
heimilishundur? 

Ėg get heilshugar mælt með galgo sem 
heimilishundi. Hann er alveg yndislegur 
félagi, mjög blíður og alls ekki kröfuharður 
með eitt eða neitt og er mjög hændur að 
eigendum sínum; hann er bæði barngóður 
og góður við aðra hunda litla sem stóra. 
Í lokin er gaman að segja frá því að ég sá 
á hundasýningu í Helsinki árið 2019 þrjá 
galgoa. Þeir eru samþykktir af FCI en erfitt 
er að fá þá ættbókarfærða og það eru ekki 
margir að rækta þá fyrir utan Spán því miður. 

Við þökkum Lindu kærlega fyrir að deila 
þessari sögu sinni með okkur og fræða 
okkur um galgo hundana. Fyrir þá sem 
vilja vita meira og jafnvel leggja eitthvað 
af mörkum má finna frekari upplýsingar á 
síðunni: www.galgosdelsol.org 

Hvolpar í athvarfinu

tík með nýgotna hvolpa sína í öruggu 
umhverfi athvarfsins

Slakað á 
í sófanum

Verið að gera að sárum

Hundur sóttur á götu
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Segðu okkur lítillega frá sjálfri þér og þínu 
hlutverki innan sveitarinnar. Hvenær byrjaðirðu 
í þessu og hvað hvatti þig til þess að byrja? 

Ég sjálf byrjaði með fyrsta border collie 
hundinn minn í Björgunarhundasveit Íslands 
árið 2004. Ég stoppaði stutt við þá, enda 
krafðist þjálfunin meiri tíma og staðfestu 
en ég hafði að gefa á þeim tíma. Ég mætti 
aftur 6 árum seinna í Leitarhunda SL, þá 
aftur með sama hund til að byrja með en svo 

hófst þjálfun á nýjum hundi þá um haustið 
sem var þá nýlega innflutt frá Hollandi. Mér 
hefur alltaf þótt starfið spennandi, allt frá því 
ég frétti af því sem krakki. Systkini mín voru 
bæði í Hjálparsveit skáta í Kópavogi og þar 
kviknaði minn áhugi á björgunarstörfum.

Hvaða hunda átt þú í dag, hvaðan koma þeir og 
hverjir eru eiginleikar þeirra? 

Í dag á ég þrjá hunda, eina border collie tík 
sem heitir Orka og er innflutt frá Hollandi, 
eina enska cocker tík sem heitir Soul og 
er frá Leirdalsræktun og einn border 
collie rakka sem heitir Vargur og er frá 
Orkuræktun. 

Orka er fullþjálfaður víðavangs- og 
snjóflóðaleitarhundur. Hún er orðin 11 ára 
og er komin á eftirlaun þó hún hafi enn 
mjög gaman að því að leita. Soul er ljúfasti 
hundur í heimi. Hún er komin vel á tólfta 
ár og hefur verið þjálfuð í sporrakningum, 
en hún hefur ekki farið á útkallslista 
sem leitarhundur. Þar er aðallega um að 
kenna tímaleysi hjá mér og að ég var að 
þjálfa Orku á sama tíma, því Soul er þræl 
efnileg. Vargur er svo eins árs border 
collie unglingur. Hann hefur bara farið á 

nokkrar æfingar í víðavangsleit enn sem 
komið er, en hefur sýnt frábæra takta, gott 
sjálfstæði í vinnu og öryggi sem ég hrífst af. 

Hvað er nauðsynlegt að hundur hafi til að bera 
andlega og líkamlega? 

Það sem hundar þurfa að hafa til að geta 
sinnt leitarvinnu er líkamlegt heilbrigði, 
áhugi á leik og samvinnu og elja til að halda 
áfram þó að á móti blási.

Hvaða hundar gætu alls ekki sinnt þessu starfi? 

Ég persónulega myndi ekki vilja útiloka 
neina tegund í heild sinni. Það eru alltaf 
einstaklingar innan allskonar tegunda sem 
koma manni á óvart. En hundar sem eru 
kulvísir og vilja helst bara kúra uppí sófa eða 
rúmi þegar illa viðrar eru ólíklegir til þess að 
vinna vel í öllum veðrum. 

Hvaða tegundir hafa verið að sinna þessum 
störfum? Eru einhverjar „nýjar“ tegundir að 
sanna gildi sitt?

Algengast hefur verið að fólk sé að vinna 
með labrador, border collie, schäfer og 
blöndur af þessum tegundum, en svo hafa 
margar fleiri tegundir komið við sögu í 
starfinu, t.d. íslenskur fjárhundur.

Björgunarhundasveit Íslands er vaxandi sveit sem hefur sannað gildi sitt við leit og björgun með hundum. Sveitin þjálfar hundana 
sína vikulega, haldin eru námskeið á hverju ári  og eru nýjir félagar boðnir velkomnir. Forsagan sveitarinnar er sú að þann 8. 

desember árið 1980 var haldinn fundur sem boðaður var af Landssambandi hjálparsveita skáta (nú Landsbjörg). Þar var stofnuð 
Björgunarhundasveit Íslands (BHSÍ) með það að markmiði að þjálfa upp hunda og fólk til að sinna leit og björgun með hundum. 
Áður höfðu bara verið sporhundar í eigu Hjálparsveitar Skáta í Hafnarfirði sem nú er Björgunarsveit Hafnarfjarðar. Þann 19.maí 

1996 var svo annar faghópur stofnaður sem er Leitarhundar Slysavarnarfélagsins Landsbjargar (LSL).
Sámur fékk Dóru Ásgeirsdóttur til þess að segja okkur aðeins frá sínu hlutverki innan Björgunarhundasveitarinnar og fræða okkur 

aðeins um starfsemi sveitarinnar. ýir félagar eru ætíð boðnir velkomnir. 

 Viðtal við Dóru Ásgeirsdóttur
bjÖrgunarhunDar 
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Hvernig er ykkar týpíski dagur og hvað þarf 
að hafa í huga til að viðhalda þjálfuðum 
björgunarhundi? 

Okkar týpíski dagur er e.t.v. bara eins 
og dagur hjá hverjum öðrum aktívum 
hundaeiganda. Göngutúrar, umhverfisþjálfun 
og hlýðniæfingar inn á milli. Það þarf að 
halda leitarhundum í góðu formi því maður 
veit aldrei hvenær kallið kemur. Svo þegar 
allt er eins og það á að vera (t.d. ekkert 
covid) þá eru æfingar vikulega og stundum 
tvisvar í viku. Ég sjálf hef ekki verið dugleg 
við að mæta í nokkurn tíma núna þar sem 
æfingar hafa hitt illa á vinnu hjá mér og 
vinnan jókst töluvert í kringum fyrstu bylgju 
af covid. 

Ertu með hundana á sérstöku fæði eða 
bætiefnum? 

Mínir hundar eru búnir að vera á Belcando 
fóðrinu núna í 10 ár. Það fer rosalega 
vel í þá og ég á eiginlega alltaf til Adult 
Power til að gefa þeim áður en við förum á 
helgarnámskeið eða ég veit að þeir eru að 
fara í meiri hreyfingu heldur en venjulega.

Einstaklingur sem vill gjarnan byrja í starfinu 
hjá ykkur í Björgunarhundasveit Íslands, 
hvernig er best fyrir hann að nálgast það? 

Það er öllum velkomið að mæta á æfingu 
hvenær sem er til að kynna sér starfið hægt 
er að nálgast upplýsingar um æfingar t.d. á 
Facebook. Það er eiginlega besta leiðin til 
þess að sjá hvort að þetta er eitthvað sem 
raunverulega heillar. Það er hægt að skrá sig 
hvenær sem er í félögin (BHSÍ eða LSL) og 
er maður fullgildur félagi eftir eitt ár. En það 
er aðeins meira mál að komast á útkallslista 
með hund.

Hvað þarf viðkomandi að hafa til að bera og 
hvað langan tíma tekur það að verða fullgildur 
sveitarmeðlimur?

Það þarf að byrja á því að mæta með 
hundinn á æfingar. Fyrsta árið fer í að kenna 
algeran grunn í leit og þegar hundurinn og 
eigandinn eru tilbúin mæta þau á námskeið 
og taka C-próf. Þetta próf gefur engin 

réttindi önnur en þau að hundurinn er talinn 
heppilegur til áframhaldandi þjálfunar. Eftir 
ár í þjálfun getur teymið (hundur + eigandi) 
svo tekið B-próf en það er vinnuhundapróf 
sem kemur teyminu á útkallslista ef prófið 
er staðist. Prófin standa yfir frá þrem dögum 
og uppí fimm daga (snjóflóðapróf). Ári eftir 
B-ið getur teymið þreytt A-próf, en þá eru 
gerðar mun meiri kröfur til teymisins, bæði 
hæfni hundsins og þekkingar eiganda. Þegar 
teymi hefur lokið A-prófi telst það fullþjálfað 
í þeirri grein sem það lauk prófinu í, en 
réttindin til að haldast á útkallslista þarf að 
endurnýja ár hvert til annað hvert ár, svo 
öruggt sé að teymið sé áreiðanlegt í útkalli.

Hver er þín skoðun og reynsla af mikilvægi 
björgunarhunda á Íslandi? 

Mín skoðun er sú að leitarhundar séu 
nauðsynleg björgunartæki. Við erum alltaf 
að bæta þekkingu okkar og b9únað til þess 
að geta þjónustað almenning sem allra 
best og það á ekki síður við um hundana 
og hundafólkið. Við erum sífellt að auka 
þekkingu okkar og taka framförum í þjálfun 
og vali á leitarhundum. Í snjóflóði er enn 
ekkert tæki sem virkar jafn vel og hundur 
til leitar að fólki. Á víðavangi getur eitt 
hundateymi leitað svæði sem annars þyrfti 
20 manns eða fleiri til að leita á svipuðum 
tíma (fer að sjálfsögðu eftir landslagi). 
Hundar þurfa ekki að vega með gott skyggni 
til að leita vel. Þeir leita alfarið með nefinu 
og því er hægt að nýta hundateymi allan 
sólarhringinn til leitar og í hvernig skyggni 
sem er. 

Hvað er helst að frétta í dag hjá sveitinni? Hvað 
er framundan?

BHSÍ var að fagna 40 ára afmæli sínu í 
desember síðastliðnum. Snjóflóðaæfingar 
eru í gangi að vetrinum til hjá bæði BHSÍ 
og LSL og víðavangsæfingarnar eru þá í 
smá dvala yfir veturinn. Með vorinu eru 
svo haldnar snjóflóðaúttektir eftir æfingar 
vetursins. 

Hvað eru að koma inn margir nýir hundar og 
félagar á hverju ári? Hver er fjöldi hundanna í 
sveitinni í dag og hve margir eru félagarnir?

Mér telst svo til að útkallshæfir hundar í 
báðum sveitum séu um 30 talsins, nokkrir 
til viðbótar sem eru að hefja ferilinn og svo 
skipta félagar í sveitunum fleiri tugum. Það 
er mjög misjafnt hversu margir nýir koma 
inn á hverju ári. Það er eiginlega hægt að 
segja að þetta komi svolítið í bylgjum sem 
vill fylgja því sem er að gerast í þjóðfélaginu. 
Síðastliðinn vetur kom t.d. metfjöldi hunda á 
æfingar í snjóflóðaleit eftir að snjóflóð hafði 
fallið á Flateyri. 

Eru hundar í hverri sveit á snjófljóðasvæðum 
landsins? Hvar eru flestir hundanna staðsettir?

Því miður eru ekki hundar í hverri sveit, en 
þeir eru ansi víða. Flestir hundarnir eru þó 
staðsettir á höfuðborgarsvæðinu.

Hvað er eftirminnilegast frá liðnum árum? 
Nú hefur mikið gengið á fyrir vestan t.d. 
hvernig komu hundarnir að notum þar?

Ég hugsa að snjóflóðin á Flateyri 
og Súðavík árið 1995 séu og verði 
lengi eftirminnilegustu atvik í sögu 
björgunarhunda á Íslandi. Þegar snjóflóð 
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lenda á byggð þá er svo gott sem ómögulegt 
að leita með snjóflóðastöngum vegna 
braks í flóðinu. Þarna eru hundarnir okkar 
besta von til þess að staðsetja fólk áður 
en það er um seinan. Hundarnir byrja að 
grafa þar sem þeir finna lykt af manneskju 
í gegnum snjóinn, þá koma skóflumenn 
og byrja að moka þar sem hundarnir hafa 
merkt og svo er hægt að senda hundinn 
aftur ofan í holuna þegar hún hefur 
stækkað talsvert til þess að staðsetja hvar 
lyktin sé mest og þá heldur moksturinn 
áfram í þá átt sem hundurinn vísar þar til 
einstaklingurinn í flóðinu er fundinn.

Þið hafið sótt námskeið til að halda í við þjálfun 
og slíkt, hvernig er fyrirkomulagið á því ? 
Hvaðan eruð þið að sækja nýja þekkingu?

Mest notumst við við reynsluboltana í 
leiðbeinendahóp okkar hérna heima til þess 
að kenna þeim sem hafa verið skemur. En 
inn á milli fáum við erlenda leiðbeinendur 
hingað til lands á námskeið til okkar sem og 
sækjum okkur þekkingu á námskeið erlendis 
sjálf. Síðastliðinn vetur sátu mörg okkar t.d. 
mjög áhugavert námskeið með erlendum 
leiðbeinanda sem kynnti fyrir okkur nýjung 
í snjóflóðaleit sem aldrei hefur verið notuð 
áður hérlendis. Við erum alltaf að læra 
eitthvað nýtt og þann dag sem við höldum 
að við kunnum allt er e.t.v. dagurinn sem við 
ættum að finna okkur nýtt áhugamál.

Eru hundarnir metnir á hverju ári eða er það 
eigandi sem metur hversu lengi hundur er í 
formi andlega og líkamlega til að starfa?

Hundarnir eru metnir árlega, nema þeir 
hundar sem hafa staðist A-endurmat, þeir 
eru metnir á tveggja ára fresti allt þar til þeir 
eru orðnir öldungar, en þá þarf að mæta 
með vottorð um líkamlega heilsu þeirra til 

þess að halda þeim á útkallslista. 

Getur þú lýst í stuttu máli hvernig rútínan er 
þegar leit fer fram?

Þegar leit er að hefjast fáum við tilkynningu 
með SMS. Við mætum oftast nær í hús hjá 
þeirri björgunarsveit sem við störfum með 
og förum þaðan á bíl frá okkar sveit í útkallið. 
Við erum alltaf með nægan búnað til að geta 
verið úti í langan tíma og erum viðbúin því 
að mæta í hvernig veðri sem er. Höfum með 
nesti fyrir okkur sjálf og hundinn. 

Þegar við mætum á svæðið er okkur 
úthlutað leitarsvæði sem við skipuleggjum 
eftir stærð, landslagi og vindátt. Við 
göngum svæðið skipulega á þann hátt að 
hundurinn þveri vindinn og fái því eins 
miklar upplýsingar (lykt af svæðinu) og 
hægt er. Þegar hundurinn finnur svo lykt 
af manneskju í loftinu, fylgir hann því eftir 
þar til hann hefur staðsett þann týnda. Við 
veitum því eftirtekt þegar hundurinn tekur 
ákveðna stefnu á þennan hátt en fylgjum því 
oftast ekki eftir fyrr en hundurinn staðfestir 
fundinn á sinn hátt. Sumir markera með 
gelti, sumir með svokölluðu bringseli sem 
þeir setja í kjaftinn og enn aðrir með því 
að stökkva upp á eigandann. Svo hlaupa 
þeir að þeim týnda aftur til að vísa veginn. 
Þarna kemur að því að við sem erum með 
leitarhunda erum björgunarfólk því við 
þurfum að geta veitt viðkomandi fyrstu 
hjálp þurfi á því að halda. Einnig verðum 
við að vera með góðan staðsetningarbúnað 
til þess að villast ekki sjálf og geta sagt 
öðrum hvar við erum til að hjálpa til 
við að flytja þann týnda/slasaða. 

Viltu segja okkur eina góða og eftirminnilega 
sögu frá þér og þínum hundi að störfum?

Mitt fyrsta útkall með leitarhund verður 
líklega lengi það eftirminnilegasta. Við Orka 
vorum nýkomnar með B-próf og fengum 
útkall þar sem tilkynnt var um týndan mann 
við Fimmvörðuháls. Við vorum komin upp að 
Baldvinsskála ásamt aðstoðarmanni (Almar) 
úr minni björgunarsveit (Sigurvon) um 
klukkan fimm um morgun. Byrjuðum á því 
að leita í hraðleitarfasa í um klukkustund en 
vorum svo send í hvíld þar til byrjaði aðeins 
að birta. Um klukkan sjö vorum við vakin og 
okkur úthlutað leitarsvæði. Svæðið sem ég 
og tvö önnur hundateymi úr BHSÍ fengum 
var gríðarlega stórt og eftir á að hyggja 
hefðum við aldrei átt að taka það allt í einu. 
Við skiptum því á milli okkar en enduðum 
samt á því að vera á göngu í 9 klukkustundir 
við að leita þetta eina svæði. Stuttu eftir að 
við lögðum af stað gerði svo mikla rigningu 
að það var varla að það hafi verið þurr 
þráður hvorki á okkur Almari né á Orku. Eftir 
um klukkutíma leit, breyttist svo rigningin 
í haglél ásamt gríðarlegu roki sem neyddi 
okkur til þess að krjúpa niður á jörðina með 
bakið upp í vindinn og skýla Orku á meðan 
mesta óveðrið gekk yfir. Haglélið var á svo 

mikilli ferð að þetta var eins og fullt af litlum 
nálastungum í bakið.

Orka leitaði gríðarlega vel fyrstu 6 
klukkustundirnar, en eftir þann tíma urðu 
pásurnar okkar fleiri og hlauparadíusinn 
hennar minni. Við misstum allt 
talstöðvarsamband eftir um 7 tíma þar 
sem rafhlöðurnar tæmdust í kuldanum og 
reynsluleysi okkar gerði það að verkum að 
við pössuðum ekki að hafa bara kveikt á 
einni talstöð í einu. Ég var þó með takkasíma 
með nægu rafmagni sem veitti ákveðið 
öryggi en lengi vel vorum við á þannig svæði 
að ekkert ökutæki komst nálægt okkur 
og þyrlan gat ekki flogið vegna veðurs. 
Þetta reyndi gríðarlega á bæði andlegt 
og líkamlegt þol okkar allra. Við lentum í 
að þurfa að fara ofaní og uppúr mörgum 
skörðum í landslaginu með ám og lækjum 
sem við urðum að vaða. Eftir 8 klukkustundir 
á göngu í erfiðum aðstæðum og allskonar 
veðri vorum við orðin svo uppgefin að öll 
okkar orka fór í að koma okkur aftur upp 
að vegi svo hægt væri að sækja okkur á 
jeppa. Þá var klukkutími eftir og þetta er 
án efa einn erfiðasti klukkutími lífs míns. 

Þegar við heyrðum fyrsta sírenuvælið 
var það sem himnasending, þá gátum við 
gengið á hljóðið. Eftir smá stund sáum við 
svo gulu blikkljósin á toppi bílsins sem er 
líklega ein af mínum mestu gleðistundum. 
Síðustu skrefin upp bratta brekku að 
bílnum tóku svo á að við þurftum nokkra 
sekúndna hvíld milli skrefa og meira að 
segja Orka var svo þreytt að hún hringaði 
sig við fætur mér í hvert einasta sinn sem 
ég stoppaði. Að komast inn í bílinn var 
svo gríðarlegur léttir fyrir okkur öll.

Því miður fannst maðurinn látinn 
á Sólheimajökli seinna þennan sama 
dag, svo við vorum aldrei í okkar leit 
neins staðar nálægt honum. 

Þetta var mikill lærdómur fyrir mig 
sem leitarmann. Ég hef aldrei aftur tekið 
svona verkefni sem er mér gersamlega 
ofviða heldur fer af stað með meiri 
skynsemi og klára mín verkefni af 
öryggi fyrst og fremst. En okkar eigið 
öryggi á alltaf að vera í fyrirrúmi.

Sámur þakkar Dóru kærlega fyrir spjallið 
og óskar henni alls velfarnaðar í sínum 
verkefnum!
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spurt og svarað 
mEð félagsmönnum hrfÍ

1. Nafn?

Sæunn Ýr Óskarsdóttir

2. Hundategund og aldur hunda?

Standard dachshund síðhærður, 6.ára og 
bedlington terrier sem er 2 ára.

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

Ég eignaðist fyrst hund þegar ég var barn, 
þegar hann dó fann ég mikið tómarúm og 
fyllti það fljótlega þó að nýr hundur komi 
aldrei í stað annars hunds.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

2014.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín?

Ég hef tekið hvað mest þátt í sýningum en 
hef haft virkilegan áhuga á hlýðni, spori 
og hundafimi, en hef ekki sinnt því af 
jafnmiklum krafti og sýningunum.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi?

Það Fyrsta sem mér dettur í hug er að það 
ætti að upplýsa betur um kostnað almennt, 
það er að segja fá sundurliðað hvað það 
kostar til dæmis að halda eina sýningu. Mér 
dettur einhvern veginn ekkert annað í hug.

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins?

Ég þekki sögu félagsins kannski ekki 
alveg nógu vel en ég er virkilega hrifin af 
fræðslukvöldunum sem hefur verið boðið 
upp á undanfarið og tel það upplýsandi 
fyrir alla. Ég er ánægð með tæknivæðingu 
félagsins sem ég tel vera töluvert 
umhverfisvænni. Mér hefur fundist gaman 
að sjá aukningu hundategunda í gegnum 
árin.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

Það situr ofarlega í minni þegar haldin var 
hundasýning á Vífilstaðatúni í Hafnafirðinum 
í fárviðri, en það gerðist ekki fyrir svo löngu 
og var þá gul viðvörun ef ég man rétt. 
Tjöld fuku og tókst mér meðal annars að 
eyðileggja eitt tjald sem ég hafði fengið 
lánað. Úrslitum tegundahópa var skipt upp 
í allavegana tvo hringi til að reyna að klára 
úrslit sem fyrst. Ég man að allir hjálpuðust að 
við að ganga frá og það var mikill samhugur.

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Ég sé miklar framfarir tæknilega séð og það 
væri ekki leiðinlegt ef félagið gæti fjárfest í 
eigin höll fyrir starfsemi sína, ég tel það þó 
heldur hæpið.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þig og þitt hundahald?

Covid hefur haft mikil áhrif á mig og 
hundana. Það var ekki eins mikið um göngur 
með vinum auk þess sem námskeið, sýningar 
og fleira féll niður. Ég stefndi til dæmis á að 
fara í hlýðnipróf sem féll niður. Ég tel þetta 
samt allt vera að komast aftur á ágætis ról.

1. Nafn?  

Sigrún Guðmundsdóttir.

2. Hundategund og aldur hunda?

Labrador retriever, 11, 7 og 4 ára,  
allt mæðgur.

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

Eiginlega gerðist það bara óvart, bróðir minn 
eignaðist labrador hvolp og þegar ég hitti 
hann þá kolféll ég fyrir honum, daginn eftir 
var systir hans komin til mín. Besta ákvörðun 
sem ég hef tekið á ævinni, fór þá alveg í 
hundana.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

2010

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín?

Er með vinnuhunda svo það höfðar mest til 
mín allt tengt því. En ég tek þátt í sýningum 
þar sem ég er að rækta.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi?

Já, það mætti leggja meiri áherslu á heilsufar 
því nú til dags er auðvelt að gera DNA 
prófanir varðandi marga sjúkdóma sem 

ræktendur geta notað til leiðbeininga.   

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins?

Helst bara að það hefur verið öflugt í 
sýningum.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

Hundarnir mínir eru allir þjálfaðir í veiði, ég 
tók eitt sinn þátt í veiðiprófi sem gekk mjög 
vel til að byrja með, tíkin mín stóð sig vel allt 
þar til að hún sá tjörn og þar sem hún elskar 
vatn þá var hún þar með bara farin og ekki 
séns að fá hana til að hlýða neinu. Hún synti 
bara alsæl um í tjörninni á meðan ég lét vita 
að við værum hættar.  Þetta var fyrsta og 
eina veiðiprófið sem ég hef farið í.

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Betri gagnagrunnar og utanumhald varðandi 
DNA próf.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þig og þitt hundahald?

Nei, í rauninni ekki, nema ef ég hef þurft að 
vinna heima þá hefur það gefið mér tækifæri 
til að vera meira með hundunum mínum.
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1. Nafn?

Selma Olsen 

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

Whippet 9 ára, 6 ára, 4 ára, 2 ára og 1 árs. 

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

 Ég hef sjálf átt hunda í 29 ár og ég ólst líka 
upp við að hafa hund á heimilinu sem krakki.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

Árið 2007.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín?

Ég hef eingöngu verið í deildarstarfi á 
þessum árum.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi?

Eins og málum er háttað í dag myndi ég 
segja að félagið þyrfti að fræða almenning 
um mun á ræktun hunda og því að paraðir 
séu hundar, og um mikilvægi þess að ræktun 
á hundum sé í höndum fólks sem þekkir 
eitthvað til s.s. mikilvægi umhverfisþjálfana 
hjá hvolpum og því atlæti sem ungviðið 
þarf til að vaxa upp sem góðir hundar. Svei 
mér þá ef félagið þarf ekki líka að fræða 
um hvað er eðlilegt verð að greiða fyrir 
hvolp. FCI leggur línurnar fyrir ræktun en 
þar er gert ráð fyrir að hundarækt sé ekki 
gróðrafyrirtæki, hreinræktaðir hundar kosta 
auðvitað töluvert hjá fólki sem er að flytja 
inn dýr og leggja alúð í að halda stofninum 
góðum með t.t. að fá erðafræðilegan 
fjölbreytileika, þetta á alls ekki við hjá 
mörgum sem eru að selja hunda í dag. 

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins?

Það sem stendur upp úr er kannski bara 
meiri sýnileiki út á við, s.s. umræða við 
fjölmiðla um einangrunarvist hunda við 
komu til landsins. Framtak fræðslunefndar 
HRFÍ hefur verið til fyrirmyndar og mikil 
nauðsyn fyrir nýtt fólk í félaginu. 

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

Man eftir skemmtilegu atviki þar sem tík 
frá mér var að fara í úrslit um besta hund 
tegundar en sýnandinn greip óvart rangan 
hund, sem var rakki frá mér og hún hljóp 
með hann lokahringinn, dómarinn virtist ekki 
átta sig á mistökunum en ég hljóp til og skipti 
við hana um hund, það var auðvitað bara 
hlegið að þessu enda búið að dæma þarna.

9. Hvernig sérð þú félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Eftir tíu ár? Ég veit það ekki, þá verð ég líka 
hætt þessu.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs  breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald?

Covid hefur í raun ekki truflað mikið hér 
hundahaldið á heimilinu, kannski bara ennþá 
meiri tími til að hugsa um heimilishundana, 
meiri tími fyrir göngur og þess háttar, ég hef 
hins vegar haft áhyggjur af möguleikum á að 
umhverfisþjálfa ungu hundana (hvolpana) 
það hefur verið erfitt að koma þeim á 
hvolpanámskeið og fólk farið minna um 
samfélagið sem er ekki gott fyrir nýliðana, 
ég vona að við eigum ekki eftir að sjá þetta 
bitna á hundum sem eru fæddir á þessum 
tímum. Það vegur eitthvað upp á móti að 
fólk ferðast kannski meira með hundana 
innanlands, en hundanámskeið og sýningar 
eru auðvitað ekki í gangi á þessum tímum.

1. Nafn?

Arnfríður Inga Arnmundsdóttir.

2. Hundategund og aldur hunda?

Ég á tvo íslenska fjárhunda, Sunnusteins 
Bratt, 13 ára og Sunnusteins Íslandssóma, 9 
ára.

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

 Frá því að ég man eftir mér hef ég verið 
hundasjúk. Fjölskyldan mín eignaðist svo 
loksins sinn fyrsta hund þegar ég var 18 ára, 
en þá fluttum við úr fjölbýli í raðhús. Þegar 

ég flutti svo að heiman kom ekkert annað 
til greina en að eignast minn eigin hund um 
leið og tækifæri gæfist.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið? 

Ég gekk í félagið árið 2008, fljótlega eftir að 
ég eignaðist eldri hundinn minn.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín? 

Ég er mjög ánægð með fræðsludagskrána 
sem félagið hefur verið með undanfarið og 
svo hef ég mjög gaman af því að mæta á 
hundasýningar félagsins og sjá alla fallegu 
hundana sem eru sýndir þar þó svo að ég sé 
alveg hætt að sýna mína hunda.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi? 

Starfsemi félagsins byggist að miklu leyti á 
sjálfboðavinnu félagsmanna, meðal annars 
svo hægt sé að halda sýningar félagsins. Mér 
hefur fundist leiðinlegt að sjá ósanngjarna 
og jafnvel rætna gagnrýni á félagið og 
þá sérstaklega á þessa sjálfboðaliða á 
sama tíma og illa gengur að fá fólk til að 
vinna á sýningum. Það væri gaman að sjá 
félagsmenn nýta þessa orku í að byggja upp 
starf félagsins í staðinn fyrir að rífa það niður.

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins? 

Það sem mér finnst standa upp úr er 
stofnun félagsins og það markmið félagsins 
frá upphafi að vernda og rækta íslenska 
fjárhundinn. Ég tel að það hafi verið afar 
mikilvægt skref í að varðveita þjóðarhundinn 
okkar sem var nálægt útrýmingu á þeim tíma 
sem félagið var stofnað.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni? 

Ég man ekki eftir neinu sérstöku atviki.

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár? 

Ég vona að félagið eigi eftir að eflast enn 
meira og verða áfram leiðandi í baráttunni 
fyrir bættri hundamenningu landsins. En til 
þess að það takist þurfa félagsmenn að vinna 
saman að því markmiði, því félagið er ekkert 
án þeirra.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald?

 Í raun hefur Covid19 ekki breytt miklu í 
mínu hundahaldi. Þó hefur það haft þau 
áhrif að hundarnir þurfa mun sjaldnar að 
vera einir heima, undanfarið ár hefur einhver 
úr fjölskyldunni verið heima flesta daga og 
hundarnir hafa notið þess, enda finnst þeim 
skemmtilegast að hafa fólkið sitt nálægt sér. 
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1. Nafn?

Gróa Sturludóttir

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

Krummi 10 ára dvergschnauzer rakki, Kría 9 
ára dvergschnauzer tík og Lóa 2 ára dalmatíu 
tík

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

Ég fékk minn fyrsta hund 12 ára, þá 
dalmatíutík sem fékk það frumlega nafn 
Doppa. Var þá nýlega flutt til Bandaríkjanna 
með fjölskyldunni og var einmana, 
langþráður draumur að eignast hund, en 
aðstæður höfðu aldrei leyft það, þar til 
einmitt þarna. Hún varð mín besta vinkona.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

Verð að viðurkenna að ég man það ekki 
alveg, held það hafi verið 2004, átti þá 

labrador sem mig langaði að fara með í 
hlýðnipróf og skráði mig í félagið vegna þess.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín?

Það er klárlega öll vinna með hunda, það 
starf sem vinnuhundadeild HRFÍ sér að 
mestu um. Ég tek þátt í hlýðniprófum, en hef 
líka farið með hundana mín í hundafimi. 

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi?

Ég myndi vilja að mikið meiri áhersla væri 
lögð á allskyns vinnu með dýrin, að félagið 
myndi eyða jafn miklu púðri í það og t.d. 
sýningar. Hún er algjörlega vanmetin sú 
vinna sem er t.d á bak við eitt hlýðnipróf. 
Það vantar fleiri hlýðnidómara sem dæma og 
að sú mikla vinna sem þeir leggja á sig væri 
viðurkennd af félaginu, einnig betra aðgengi 
að hundafiminámskeiðum og aðstöðu fyrir 
þetta allt saman. Mér finnst alveg gaman að 
mæta á sýningar, en að horfa á flottan hund í 
vinnuprófi, þar sem á bak við liggja fjölmargir 
tímar í þjálfun, er algjörlega magnað. Einnig 
myndi ég vilja að meira væri gert fyrir félaga 
sem búa ekki á höfuðborgarsvæðinu. 

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins?

Það hefur auðvitað mikið gerst frá því 
t.d. bara að ég skráði mig fyrst í félagið, 
hundamenning er hægt og rólega að færa sig 
á hærra plan og félagið að verða öflugra. Það 
sem helst stendur upp úr hjá mér er fyrsta 

Laugavegsgangan sem ég tók þátt í, þá voru 
hundar auðvitað bannaðir á Laugaveginum 
og manni fannst magnað að sjá hóp af fólki 
með allskyns tegundir rölta saman og þannig 
vekja athygli á hundaeign og réttindum.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

Ekkert eitt atvik stendur uppúr, en það er 
oft þegar maður mætir í hlýðnipróf sem 
maður þarf svolítið að krossa putta og vona 
að hundurinn sem maður er með sé í stuði. 
Ég hef alveg þurft að hafa húmor fyrir t.d 
dvergschnauzertíkinni, hún annað hvort 
neglir æfinguna, eða gefur skít í mig. Þá 
hefur mér fundist gaman að hafa áhorfendur 
sem geta hlegið með mér, því svona er 
þetta jú að vinna með lifandi dýr, og það er 
auðvitað samveran með dýrunum sem gefur 
svo mikið, ekki endilega hvort við sýnum 
alltaf okkar bestu hliðar.

9. Hvernig sérð þú félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Ég vona að félagið haldi áfram að stækka og 
dafna, að það haldi áfram að berjast fyrir 
réttindum hundaeigenda á Íslandi. Einnig að 
við fáum æfingaaðstöðu sem myndi henta 
fyrir allskyns vinnu, sýningar og námskeið. Já 
það væri draumurinn!

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald?

Covid hefur ekki haft veruleg áhrif á 
hundalífið hjá mér nema ég hef ekki tekið 
þátt í sýningum.

1. Nafn? 

Sigrún Baldursdóttir 

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

Akíta, 14 ára chihuahua, Bella, 6 ára 
chihuahua, Lady, 5 ára berner sennen, Crazy, 
4 ára berner sennen og Ronja, 18 mánaða 
berner sennen

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund? 

Ég hef átt hunda síðan ég var 9 ára, lítið 
verið hundlaus síðustu 38 árin. Ég fann 
fljótlega sem smástelpa mikla tengingu við 
hunda og þeir hafa gefið mér ótrúlega mikið 
og skilyrðislausa ást. Ég tel að hundarnir sem 
ég hef átt í gegnum tíðina komu allir til mín 
af einhverri ástæðu og hafa kennt mér svo 

mikið hver og einn. Man ekki eftir að ég hafi 
ákveðið að eignast hund – fannst bara ekkert 
eðlilegra en að eiga hund. 

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið? 

Mig minnir að það hafi verið 1996.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín? 

Í dag er það aðallega allt sem viðkemur 
ræktun og sýningum. Annars er ég alæta 
á allt sem viðkemur þessum blessuðu 
hundum.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi? 

Ég tel að þau sem starfa hjá félaginu séu 
að gera góða hluti en það má alltaf gera 
betur, er það ekki? Í sambandi við ræktun, 
þá vona ég að félagið, sem og félagsmenn, 
haldi áfram að standa saman við að byggja 
upp heiðarlega og sterka ræktendur. Ég hef 
sjálf getað leitað til annarra ræktenda þar 
sem ég hef fengið mikilvægar upplýsingar 
og góða aðstoð – mjög góða aðstoð takk!  
Með þá ræktendur sem fara út af sporinu og 
gerast óheiðarlegir, þá vil ég að félagið eða 
siðanefnd taki mjög hart á því. 

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins? 

Með tækninni er félagið að nálgast sína 

félagsmenn á annan hátt og maður er svona 
meira inn í því sem er að gerast. Ég hef 
ekki verið dugleg að sækja fundi hjá HRFÍ 
gegnum árin, en núna og auðvitað á þessum 
covid tímum sér maður að það er nóg um að 
vera og mér finnst ég ná að „ vera með“ sem 
félagsmaður.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni? 

Hundar hafa svo stóra sál, þeir lesa okkur 
betur en við gerum sjálf og kenna okkur ansi 
mikið um sjálf okkur ef við tengjumst þeim 
á réttan hátt og hlustum á hvað þeir hafa 
að segja. Þeir eru svo mikið meira en bara 
hundar. 

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár? 

Sterkara félag og félagsmenn. 

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald?  

Ekki alvarlega, nema að ég hef haft meiri 
tíma fyrir hundana mína. Reyndar hef ég sett 
pásu á að fara erlendis og hitta ræktendur 
og hunda. En netið þjónar þeim tilgangi á 
meðan staðan er svona. 
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1. Nafn? 

Lára Wiley

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

Finnish Lapphund 4 ára og 3 ára.

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund? 

Mig hafði alltaf dreymt um að eiga hund en 
mamma vildi ekki fá hund. Ég hugsaði alltaf 
hvað það gæti breytt öllu að hafa góðan vin 
hjá sér sem er alltaf til í að hreyfa sig með 
mér. Ég hafði síðan samband við ræktanda 
sem ég hafði fylgst lengi með þegar ég flutti 
út frá mömmu árið 2016.

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið ? 

2017.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín? 

Hundasýningar.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi? 

Ekkert sem mér dettur í hug.

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins? 

Fyrir mér stendur upp úr þegar ég fór á mína 
fyrstu hundasýningu og sá siberian husky 
vinna BIS, sem var þá draumategundin.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni? 

Nei, ég man ekki eftir neinu í augnablikinu. 
Hef ekki fylgst nægilega mikið með neinu 
til að geta nefnt neitt sem fyndið atvik eða 
gullkorn.

9. Hvernig sérðu félagið fyrir þér eftir 10 ár? 

Fleiri og stærri sýningar, meira hundasport til 
landsins, t.d. Flyball.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald? 

Tilkoma Covid-19 veirunnar gerði það 
erfiðara að þjálfa yngri tíkina að vera eina 
heima, hún var 10 mánaða við upphaf 
faraldursins. Þar sem ég þurfti að vera heima 
allan daginn í skólanum.

1. Nafn?

Ellen Elma Ástrós Eggertsdóttir

2. Hundategund/ir og aldur hunds/hunda?

Ég á þrjá beagle, eldri tíkin er rúmlega 
tveggja ára, rakkinn er 14 mánaða og yngri 
tíkin er sjö mánaða.

3. Hvers vegna ákvaðst þú að eignast hund?

Ég í raun og veru hef alist upp með 
hundum allt mitt líf og alist upp með mjög 
mismunandi tegundum. Fjölskyldan mín 
hefur átt til dæmis íslenskan fjárhund, 
chihuahua, shar pei, tíbet spaniel, labrador, 
rottweiler og nokkra blendinga í gegnum 
tíðina. Minn fyrsti hundur sem ég átti sjálf 
var chihuahua og stuttu seinna kemur 
labrador á heimilið. Labradorinn er sá 
hundur sem kemur með mér þegar ég flyt að 
heiman og var hún hjá mér til 10 ára aldurs, 
eða þangað til hún dó skyndilega vegna 
blóðtappa.

Ég var viss um að ég vildi fá annan hund á 
heimilið, því heimilið var tómlegt án hunds. 
Ég kynnti mér mjög vel allar tegundir og 
komst að þeirri niðurstöðu að beagle er sú 
tegund sem hentar mér og mínum lífsstíl. 

4. Hvaða ár kemur þú inn í félagið?

Ég kem almennilega inn í félagið 2019 þegar 
ég flyt inn beagle frá Rússlandi.  Ég hef átt 
hreinræktaða hunda en ekki tekið þátt í starfi 
félagsins fyrr.

5. Hvaða starf innan félagsins höfðar mest til 
þín?

Það er ýmislegt sem höfðar til mín. Ég til 
dæmis elska að sýna hunda og taka þátt í 
sýningum. Ég er tengiliður fyrir beagle hjá 
HRFÍ og er mjög ánægð með það. Ég fæ 
margar fyrirspurnir í hverri viku um beagle, 
ég er almennt fljót að svara fólki og nýt þess 
að tala um tegundina. Einnig hef ég áhuga 
á að vera í stjórn fyrir Grefil- og sporhunda 
deildina,  hef mikinn áhuga á að vinna í þeirri 
deild og að fólk fái að kynnast betur hundum 
í tegundarhópi fjögur og sex. 
Ég hef mikinn áhuga á að koma upp 
veiðideild/vinnuhundadeild fyrir 
tegundarhóp fjögur og sex. Grefil- og 
sporhundar eru með sterkt lyktarskyn og 
væri gaman að geta þjálfað þá í að vinna 
með nefinu, enda finnst þeim ekkert 
skemmtilegra en að nota nefið.

6. Er eitthvað sem þú telur að félagið megi 
bæta í sínu starfi?

Almennt ekki, en ég væri mikið til í að félagið 
væri með hús á sínum snærum sem fólk gæti 
notað til að þjálfa hundana sína og verið í 
skjóli frá veðri og vindi. Einnig að húsið gæti 
jafnvel hýst sýningar og námskeið/próf.

7. Hvað finnst þér standa upp úr þegar þú horfir 
yfir sögu félagsins?

Það standa nokkrir hlutir upp úr fyrir mér. 
Þegar það var byrjað að röntgenmynda 
hunda til að kanna hvort mjaðmalos væri til 
staðar. Starfsemi hundaskóla HRFÍ og þegar 
einangrunarstöð í Hrísey tók til starfa 1991, 
sem breytti miklu og gerði fólki kleift að flytja 
inn hunda.

8. Manstu eftir fyndnu atviki eða gullkorni?

Já, Jökull hefur tekið upp á því að rúlla sér 
þegar að aðrir hundar eru að elta hann í 
eltingaleik, hann fattaði það að hann er ekki 
jafn snöggur og sumir hundar og hefur nýtt 
sér þetta trix. Það er alltaf jafn fyndið að sjá 
hann plata aðra hunda og komast undan.

9. Hvernig sérð þú félagið fyrir þér eftir 10 ár?

Vonandi verða fleiri virkir félagsmenn, fleiri 
tegundir og sameiginleg aðstaða til þess að 
þjálfa hunda.

10. Hefur tilkoma heimsfaraldurs breytt 
einhverju fyrir þitt hundahald?

Covid setti smá pásu á sýningar og námskeið, 
en ég hef verið dugleg að þjálfa hundana 
mína heima og hefur faraldurinn  í raun 
ekki mikil áhrif á þá. En ég hefði viljað að 
þeir gætu stundað þjálfun meðal fólks og 
hunda. Covid setti einnig strik í reikninginn 
með innflutning á hundum, á þessum tímum 
hefur verið erfitt og töluvert dýrara að flytja 
inn hunda. Einnig mikið stress sem fylgir því 
hvort hundurinn komist til landsins og að allt 
gangi upp. En sem betur fer hefur allt gengið 
upp hjá mér og ég hef náð að flytja inn tvo 
hunda. Flutti inn einn hund í júlí 2020 og 
annan hund í febrúar 2021.
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