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DOGCOACH

Heilgalli

NÝ VARA!

Hlýr og léttur heilgalli hannaður fyrir hundaeigendur.  Falleg og  
vönduð hönnun með klassísku kostum DogCoach flíkanna, m.a. 
tísta í hálsmáli, endurskinsborðar, margir og rúmgóðir vasar, gat 
fyrir kúkapoka og nammivasi.  Efnið er meðhöndlað með Teflon 
ECO Elite sem gerir það bæði vind- og vatnsfráhrindandi.

“Heilgallinn kom mér skemmtilega á óvart. Hann 
ver mjög vel fyrir vindi, er ótrúlega léttur og 
þægilegur.  Það fer líka ofboðslega lítið fyrir 
honum miðað við hvað hann er hlýr og ekkert 
mál að skella sér í DogCoach úlpuna yfir þegar 

íslenska veðrið er upp á sitt versta.”
- SARA KRISTÍN, HUNDAÞJÁLFARI OG  

EIGANDI BETRI HUNDAR.
Til í vínrauðu og dökkgráu

DOGCOACH

Vetrarúlpa 6.0

BÚVÖRUR SS   |   WWW.BUVORUR. IS
Verslun Fosshálsi 1, 110 Reykjavík  |  S: 575-6071  |  Opið virka daga kl.: 10:30-18:00
Verslun Ormsvelli 4, 860 Hvolsvelli  |  S: 575-6099 I Opið virka daga kl.: 9:00-17:00

Ný útgáfa af hinni vinsælu vetrarúlpu frá DogCoach!  100% 
vatnsheld með teipuðum saumum (5000/5000), andar vel, 
flísfóðraðir vasar og kragi, rúmgóðir vasar,  tísta í hálsmáli, 
gat í vasa fyrir kúkapoka, nammivasi og endurskinsborðar.
Eigum líka til nýja Unisex Bomber vetrarjakka í gráu.

Tveir nýjir litir Stærðir XS - 4XL

We dress the dog owners
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Þegar litið er yfir farinn veg nú á seinni 
hluta þessa árs má með sanni segja að 
hundamenning hér á Íslandi sé í örum 
vexti og fleiri og fleiri hundeigendur 
að bætast í hóp þeirra sem velja 
að hafa hunda sér við hlið í lífinu. 
Hundaræktarfélag Íslands heldur vörð 
um hreinræktun hunda og fagnar ört 
stækkandi hóp félagsmanna, en huga þarf 
að ýmsu þegar félagsskapur sem þessi 
fer ört stækkandi. Deildir félagsins hafa 
reynt eftir megni að halda uppi starfi á 
þessum óútreiknanlegu tímum og ávallt 
er tækifæri til að gera betur. Kjarninn 
okkar erum við sjálf, félagsmennirnir, og 
það er segin saga að með samheldni og 
samstöðu getum við gert gott starf enn 
betra. 

Það er mikill miður að Sámur hefur 
ekki getað komið út á prenti síðan í 
desember 2019 en tekin var ákvörðun 
á sínum tíma um að gefa hann einungis 
út með rafrænum hætti á meðan 
óvissuástand ríkti hvað rekstur félagsins 
varðaði. Ritnefnd blés vindi í seglin 
og gerði sitt besta til að standa að 
fjölbreyttum og fræðandi blöðum. Það 
er ósk okkar í ritnefnd að þið, kæru 
lesendur, skoðið það fjölbreytta efni 
sem við höfum lagt okkur fram um að 
bjóða ykkur upp á í síðustu tölublöðum. 
Það er von okkar í ritnefnd að hægt 
verði, fyrr en síðar, að finna lausnir til 
þess að bjóða félagsmönnum enn á ný 
upp á að fá Sáminn sinn á prentuðu 

formi. Ljóst er að flestir félagsmenn 
vilja áfram fá blaðið prentað út en 
fagna jafnframt skrefum sem tekin hafa 
verið með rafrænum hætti. Uppi hafa 
verið hugmyndir í gegnum tíðina um 
sér vefsvæði fyrir Sám og verður það 
vonandi að veruleika einn daginn, en 
nauðsynlegt er að ritnefnd, fræðslunefnd, 
stjórn og framkvæmdastjórn taki 
höndum saman og stuðli í sameiningu 
að eflingu fræðslu og námskeiða í okkar 
ágæta félagi með hag félagsmanna 
og hunda þeirra að leiðarljósi. 

Jólablað Sáms er síðasta blað undir 
minni ritstjórn og geng ég sátt frá borði 
eftir þriggja ára starf sem ritstjóri og 
samtals 6 ára setu í ritnefnd. Mig langar 
að nýta tækifærið og þakka öllum þeim 
sem hafa á einn eða annan hátt komið 
að samvinnu við mig varðandi viðtöl, 
greinaskrif og aðgang að ljósmyndum 
fyrir blaðið. Það hefur verið einstaklega 
gefandi fyrir mig að sinna þessu starfi og 
hef ég kynnst ótrúlega mögnuðu fólki 
og hundum í gegnum þessa vinnu. 

Mig langar sérstaklega að þakka 
meðlimum þeirra ritnefnda sem ég hef 
unnið með í gegnum árin fyrir frábært og 
lærdómsríkt samstarf, það er dýrmætt 
að hafa fengið að kynnast ykkur og 
vinna með ykkur. Við höfum unnið að 
mjög fjölbreyttum og fróðlegu efni og úr 
orðið stútfullir Sámar sem vonandi hafa 
nýst lesendum okkar vel. Lindu Björk 
Jónsdóttur, sem sér um umbrot blaðsins, 
vil ég þakka innilega fyrir metnaðarfullt 
starf og frábæra samvinnu í gegnum árin. 

Njótum þess sem koma skal nú í 
desember. Hátíð ljóss og friðar er 
framundan og ný tækifæri bíða á nýju 
ári. Munum eftir að gera ráðstafanir hvað 
varðar öryggi og líðan hundanna okkar í 
kringum jól og áramót. Veitum þeim það 
sem þeir þurfa, það er á okkar ábyrgð. Að 
lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegrar 
hátíðar og óska þess að þið eigið 
gæðastundir með ykkar bestu vinum, 
hundunum, fjölskyldu og öðrum vinum. 

Með kærri jólakveðju; 
Svava Björk Ásgeirsdóttir, ritstjóri. 

Frá ritstjóra

Forsíðumyndin: 
Reykjavalla Íslands Sómi, 
íslenskur fjárhundur. 
Eigandi: Evelyn Ýr
Ræktandi: Hanna Kristín Pétursdóttir 
Ljósmyndari: Evelyn Ýr 
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TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 

Úr stjórn félagsins gengu þau Heiðar Sveinsson, Svava Björk Ásgeirsdóttir og Guðni B. 
Guðnason og var þeim þakkað fyrir þeirra góðu störf undanfarin tvö ár. 

Í þeirra stað voru kosnar í aðalstjórn þær Helga Kolbeinsdóttir og Maríanna 
Gunnarsdóttir, Anna María Ingvarsdóttir var kjörinn varamaður þeirra. Auður Sif 
Sigurgeirsdóttir, Anna Guðjónsdóttir og Guðbjörg Guðmundsdóttir sitja áfram í stjórn. 

Þá fékk félagið nýjan formann en Daníel Örn Hinriksson tók við 
formannsembættinu af Herdísi Hallmarsdóttur eftir 6 ára formannssetu. Herdísi 
var þakkað ómetanlegt starf og dýrmætt framlag til félagsins, en mikið hefur 
áunnist á síðustu árum og er félagið enn stærra og öflugra nú en nokkru sinni. 

Á aðalfundinum var kosið um lagabreytingar og sölu á fasteigninni í Síðumúla 15 og 
samþykktu fundarmenn að ganga að tilboði því er lá fyrir á þeim tíma í fasteignina. 
Fundargerðir stjórnar má finna á heimasíðu félagsins þar sem lesa má nánar um 
það sem á daga nýrrar stjórnar hefur drifið á undanförnum mánuðum, en ljóst er 
að verkefnin framundan eru fjölmörg og spennandi þó tímarnir sem við lifum á séu 
óútreiknanlegir. Þá er dýrmætara en nokkru sinni að standa saman, hugsa í lausnum 
og vinna í sameiningu að því að halda uppi kröftugu starfi okkar frábæra félags. 

Ný stjórN 
og aðalfundur 2021 

Aðalfundur félagsins fór fram þann 31. maí 2021 í hátíðarsal Verslunarskóla Íslands. 
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•	 FCI-Standard	N°	61

•	 Tegundahópur	2

•	 Notkun:	Leitar-og	varðhundar

•	 Upprunaland:	Sviss

TExTI & MyNDIR: GUðNÝ VALA TRyGGVADóTTIR

Uppruni/saga
St. Bernard hundar eiga rætur sínar 
að rekja til svissnesku Alpanna og hafa 
þessir ljúfu risar unnið ótrúleg þrekvirki 
síðan þeir komu fyrst fram á sjónarsviðið 
í kringum 1660. Fyrstu heimildir um 
tegundina eru frá munkum á Great St. 
Bernard spítalanum sem er staðsettur í 
2469 metra hæð í ölpunum, milli Sviss 
og og Ítalíu. Munkarnir notuðu hundana 
sem varðhunda ásamt því að fylgja fólki 
og ryðja því leið í gengnum snjóþungar 
og illfarnar leiðir. Fljótlega áttuðu þeir sig 
á mögnuðu þef- og lyktarskyni hundanna 
og nýttu þá til að leita uppi fólk sem 
villtist af leið eða slasaðist. Talið er að 

á 150-200 ára tímabili hafi St. Bernard 
hundar bjargað lífi um 2000 manns meðal 
annars ungum börnum, ferðamönnum og 
hermönnum Napóleons. Síðasta heimildin 
um björgunarstörf St. Bernard hunda í 
ölpunum er frá 1897 þegar þeir björguðu 
12 ára dreng sem var nánast frosinn í hel. 
Þegar hundarnir fundu hann lögðust þeir 
á kaldan líkama hans, vöktu hann til lífs og 
héldu á honum hita þar til hjálp barst.

Sögur af þessum ótrúlegu bjarvættum fóru 
eins og eldur um sinu og voru þeir þekktir 
víða en tegundin hlaut þó ekki nafn sitt  
St. Bernard, fyrr en 1880. Fram að þeim 
tíma voru þeir ýmist kallaðir hjúkrunar-
hundar, fjalla-hundar, klaustur-hundar, 
Saint Bernard Mastiff eða Barry-hundur. 
Barry var einn þekktasti St. Bernards 
hundur 19. aldar og er talinn hafa bjargað 
yfir 40 mannslífum.

 Vinsældir tegundarinnar margfölduðust 
árið 1992 þegar St. Bernard hundurinn 
Beethoven birtist á sjónvarpsskjánum og 
heillaði hug og hjörtu heimsbyggðarinnar.

Tegundarkynning
st. BerNard

Sankti-Ice Never Ending Story.

Sankti-Ice Never Stop Dreaming.
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Útlit
Saint Bernard eru stórir, kröftugir og mjög 
tignarlegir hundar, þeir eru hvítir að lit 
með rauðum eða rauðbrúnum flekkjum. 
Rakkar eru 70-90 cm háir á herðakamb en 
tíkur 65-80 cm og vega yfirleitt 60-80 kg. 
Það skiptir sköpum að hundur af þessari 
stærð sé vel gerður og í góðum holdum, 
þeir þurfa að búa yfir jafnvægi í byggingu 
og nægum vöðvum og krafti til að vinna í 
krefjandi aðstæðum.

 St. Bernard er ýmist snögg- eða 
síðhærður en bæði feldafbrigði eiga það 
sameiginlegt að vera veðurþolin og þola 
mikinn kulda, enda getur feldgerð skilið á 
milli lífs og dauða þar sem veðurskilyrði 
í ölpunum eru óútreiknanleg og erfið. 
Einnig þarf tegundin að vera háfætt og 
með breiðan brjóstkassa til að geta rutt 
mikinn og þungan snjó. Þeir eru með 
kröftugt höfuð en vinalegan og mildan svip.

Skapgerð
Sankti Benhards hundar eru að eðlisfari 
mjög vinalegir og ljúfir en jafnframt 
lífsglaðir og kátir. Þrátt fyrir að vera 
aðallega heimilishundar í dag búa þeir 
vissulega yfir varð- og vinnueiginleikum 
og þurfa aga í uppeldi. Það skiptir því 
sköpum að þeir séu vel upp aldir og 
umhverfisþjálfaðir frá frumbernsku. 
Þeir eru nokkuð sjálfstæðir og geta 
verið þrjóskir en taka leiðsögn vel og 
almennt er auðvelt að þjálfa þá. Tegundin 
er húsbóndaholl en yfirleitt góð og 
vandræðalaus með öðru fólki og dýrum. 
Þeir eru þekktir fyrir að vera einstaklega 
þolinmóðir og ljúfir við börn og oft hafa 
þeir verið kallaðir barnfóstru-hundar. Þess 
þarf þó að sjálfsögðu að gæta að börn 
umgangist þessa ljúfu risa af virðingu og 
fari aldrei yfir mörk hundsins.

Þrátt fyrir mikla stærð fer almennt 
ekki mikið fyrir St. Bernard inn á heimili, 
þeir eru mjög yfirvegaðir og finnst gott 
að sofa. Þegar út er komið eru þeir 
mjög líflegir og hafa gaman af bæði 
leik og vinnu. Það þarf að passa að þeir 
fái næga útrás og hreyfingu þar sem 
þeir eru mjög útsjónarsamir og fljótir 
að finna sér blómapott eða sófaborð 
til að smakka á fari þeim að leiðast. 

Umhirða
Það er ekki mikil feldvinna sem fylgir 
tegundinni en feldlos er þó nokkuð og 
yfirleitt fella þeir feld tvisvar á ári. Hæglega 
er hægt að halda feldlosi í skefjum með 
baði og blæstri ásamt því að bursta 
lausa undirull úr feldinum öðru hvoru. 
St. Bernard hundar slefa margir töluvert 
og því er gott að þurrka munnvik og háls 
reglulega til að sporna við raka og roða á 
hálsi hundsins. Passa þarf að halda augum, 
eyrum og tönnum hreinum ásamt því að 
klippa klær á um það bil tveggja vikna 
fresti.

Sankti-Ice Never Stop Dreaming.

Sankti-Ice Moment In Time.

Sankti-Ice Save Your Moment For Me.

 Sankti-Ice Greatest Story Ever Told.

Sankti-Ice Queen Elizabeth II,besti hvolpur sýningar HRFÍ, sumar 2021 
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Heilsa
Hérlendis eru St. Bernard hundar 
þokkalega heilsuhraustir og meðalaldur 
þeirra er um átta til tíu ár. Það er þó 
ýmislegt sem getur hrjáð tegundina,  
því skiptir máli að huga einstaklega vel að 
heilbrigði hunda sem notaðir eru í ræktun. 
Á ræktunardýr er gerð krafa um mjaðma- 
og olnbogamyndun þar sem gráðun skal 
vera A, B eða C.

Þjálfun/Hreyfing
Þrátt fyrir að vera kröftugir og miklir 
hundar þarf St. Bernard ekki mjög mikla 
hreyfingu og er yfirleitt sáttur ef hann fær 
góðar taumgöngur og einstaka lausahlaup. 
Þetta eru þó stórir og miklir hundar og 
þurfa því að hafa nóg pláss heima fyrir,  
því er gott að hafa stóran garð þar sem þeir 
geta sprett úr spori og brugðið á leik. 

Passa þarf að takmarka hreyfingu 
verulega fyrstu 12-18 mánuðina á meðan 
mjaðmir og liðamót þroskast og styrkjast. 
Halda þarf aftur af þeim í hlaupum og 
ærslagangi, sérstaklega í stigum og á hálu 
yfirborði. Gott er að miða við að hreyfa 
Sankti Bernard hvolp í eina mínútu fyrir 
hverja viku þ.e.a.s. átta vikna hvolpur 
þarf um það bil átta mínútna hreyfingu. 
Hafa ber í huga að St. Bernard eru 
göngu-hundar en ekki hlaupa-hundar.

 St. Bernard hundar eru með mikið 
og öflugt þefskyn og hafa því gaman af 
spora- og leitarvinnu. Þeir eru yfirleitt 
viljugir til að læra og samvinnuþýðir, 
sérstaklega ef maður lumar á góðu nammi. 

Tegundin á Íslandi
Hér á landi eru nú 43 Sankti Bernard 
hundar, þeir yngstu eru þriggja mánaða og 
aldurshöfðinginn verður 11 ára í janúar. 
Guðný Vala Tryggvadóttir er eini ræktandi 
tegundarinnar á Íslandi, ræktunarnafn 
hennar er Sankti-Ice en brátt eru liðin 20 
ár síðan fyrsta Sankti-Ice gotið leit dagsins 
ljós. 

 Tegundin hefur meðal annars náð 
framúrskarandi árangri á hundasýningum 
sem er uppskera ómældrar vinnu 
ræktanda og eigenda hundanna. Eigendur 
tegundarinnar eru mjög samheldnir og 
minna einna helst á stóra fjölskyldu sem 
ber hag tegundarinnar fyrir brjósti. Það 
má því með sanni segja að tegundin 
sé í góðum höndum á Íslandi. 
https://sanktiice.weebly.com/about.html	
http://www.voff.is/raeligktendur-st-bernharethshundur.html	

Ræktunarhópur Sankti-Ice.

Sankti-Ice Irresistible.

 Sankti-Ice Forever Fairytale og 
Sankti-Ice Head In The Clouds.

Sankti-Ice Moment Away og Iðunn, 
vinkona hans og eigandi. 
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HöFUNDUR: SILJA UNNARSDóTTIR 
LJóSMyNDIR: ANJA BJöRG KRISTINSDóTTIR  
& LoNE SoMMER 
MóDEL: oB-I oB-II DKRLCH ASASARA Go Go VISTA 
oG oB-I FLy AND AwAy ACCIo PÍLA

Í mínum huga er hin fullkomna mynd 
af hundi í hælgöngu svona: Hundurinn 
byrjar æfinguna sitjandi beinn við hlið 
stjórnandans með alla athygli á stjórnanda 
(helst þannig að hann horfi upp framan 
í stjórnandann), tekur svo af stað um 
leið og stjórnandinn hreyfir vinstri fót 
áfram. Ég vil að hundurinn sé orkumikill 
og einbeittur alla æfinguna, horfi upp á 
stjórnandann allan tímann og fylgi með 
í beygjum og stoppum og haldi stöðunni 
við hlið stjórnandans sama á hvaða hraða 
teymið er á. Allt þetta vil ég sjá hundinn 
gera þétt við vinstri hlið stjórnandans þar 
sem hundurinn gengur þráðbeinn sama í 
hvaða átt stjórnandinn snýst. Ekkert mál, 
ekki satt?

öll þessi atriði sem ég vil sjá í 
hælgöngunni eru atriði sem ég nálgast með 
mismunandi litlum og stuttum æfingum 
þar sem ég byggi upp skilning hundsins. 
Skilningur og gleði hundsins skiptir 
höfuðmáli í þessari æfingu til að hundurinn 
nái að halda uppi orku og einbeitingu til að 
ganga heilt hælgöngu prógramm.  
Ég byrja mjög snemma að byggja upp 
skilning og gleði, byrja þegar þeir eru 
hvolpar með léttum og skemmtilegum 
æfingum sem til að byrja með líta 
ekkert út eins og keppnis hæll en 
lokaafurðin er vonandi eitthvað í átt að 
minni fullkomnu mynd af hælgöngu.

Áður en ég byrja vil ég að hundurinn 
(eða hvolpurinn) velji að vinna með mér, 
ég umbuna oft og umbuna mikið, og reyni 
að nýta eins margar leiðir til að verðlauna 
hundinn og ég get. Ég nota bæði nammi, 
mismunandi leikföng, leik, gleði, klapp 

og klór eftir því sem við á og eftir því 
hvað hundurinn sem ég er að vinna með 
vill fá sem umbun. Ef ég reyni að nota 
verðlaun sem eru ekki það sem hundurinn 
vill fá þá fæ ég ekki þá gleði, orku og 
vinnuvilja sem ég vil sjá. Ég legg mig fram 
um að nota margar mismunandi leiðir 
til að verðlauna hundana mína í þjálfun 
þ.a. að þeir reiði sig ekki einungis á eitt 
leikfang eða bara nammi sem verðlaun. 
Það er líka mjög gott að þekkja sinn hund 
og vita hvað þeir elska mest til að geta 
nýtt mér það til þess að verðlauna bestu 
tilraunir hundsins með verðmætustu 
verðlaununum. Þegar hundurinn fær það 
sem hann elskar mest fyrir þær tilraunir 
sem eru næst því sem ég vil sjá þá lærir 
hann fljótt hvað það er sem ég er að móta.

Það kemur eflaust ekki á óvart en ég 
notast eingöngu við jákvæða styrkingu í 
þjálfun og gjarnan með klikker í hönd.

Hælganga hefur lengi verið ein af mínum allra uppáhalds hlýðniæfingum. Það er ekki að ástæðulausu 
að hælganga við tónlist (e.heelwork to music) hafi orðið að nýrri hundaíþrótt þar sem vel framkvæmd 

hælganga er hreinn dans á milli hunds og stjórnanda. Vel útfærð hælganga grípur alltaf augað. 
Hælganga er líka ein erfiðasta og flóknasta æfing sem hægt er að kenna hundi því það eru svo margar 
breytur, margar hreyfingar, og mismunandi umhverfi sem hundurinn þarf að læra, kunna og skilja til að 

geta framkvæmt þessa æfingu. 

HælgaNga í keppnishlýðni
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Grunnskrefin í æfingunni eru: 

•	 Hundurinn	fer	með	framfætur	upp	á	pallinn

•	 Hundurinn	stendur	með	framfætur	uppi	á	pallinum	en	
hreyfir	afturfæturna	til	að	fylgja	eftir	stjórnandanum	
sem	hreyfir	sig	gegnt	hundinum	í	kringum	pallinn

•	 Hundurinn	hreyfir	afturfæturna	sjálfur	án	þess	að	
stjórnandinn	hreyfi	sig

•	 Hundurinn	hreyfir	sig	heilan	hring	um	pallinn	óháð	
stöðu	stjórnanda

•	 Hundurinn	hreyfir	sig	hring	um	pallinn	og	stjórnandinn	
stendur	við	hlið	pallsins	og	verðlaunar	þegar	hundurinn	
lendir	á	hæl

•	 Hundurinn	fylgir	stjórnanda	í	hælstöðu	í	kringum	pallinn

•	 Hundurinn	kemur	sjálfur	inn	að	pallinum	og	snýr	sér	
þangað	til	að	hann	lendir	í	hælstöðu	og	heldur	stöðunni

Þegar hundurinn er orðinn vel sjóaður í öllum þessum 
skrefum þá má skipta pallinum út fyrir eitthvað minna 
sem endar svo á því að það sé ekkert fyrir hundinn til að 
tengja við staðsetninguna annað en stjórnandinn. 

Æfing 1 – Fíllinn
Fyrir mér er þetta æfingin sem byggir allan 
grunn og skilning hundsins á hælgöngu. 
Æfingin í sjálfu sér er einföld en það er hægt 
að byggja ofan á hana nánast alveg þangað 
til að hælgangan er tilbúin. 

Æfingin byggir upp nokkra hluti, mikilvæga 
hluti s.s. meðvitund um stöðu framfóta og 
meðvitund um stöðu afturfóta.  
Æfingin gengur út á að kenna hundinum 
að fara með framfætur upp á pall, standa 
þar og svo snúa sér um frampartinn. 
Pallurinn þarf gjarnan að vera stöðugur 
og nægjanlega stór til að hundurinn velti 
honum ekki um koll þó hann hreyfi sig 
ofan á honum, sé passlega hár og gjarnan 
hringlaga svo hundurinn eigi auðvelt með að 
hreyfa sig í kringum hann.

Hundurinn snertir pallinn með öðrum framfæti

Hundurinn stendur upp á pallinum með báðum framfótum

Hundurinn snýst á 
pallinum í átt að 

stjórnanda

Hundurinn er 
kominn í nánast 
rétta hælstöðu
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Æfing 2 – nefsnerting
Það skiptir sérstaklega miklu máli þegar framkvæma 
á hælgöngu vel að hundurinn hafi fulla athygli á 
stjórnandanum svo hann sé undirbúinn undir öll 
stopp, beygjur og hraðabreytingar. Hundur sem 
setur nefið ofan í jörðina um leið og lagt er af stað 
í hælgönguæfingu er ekki að fara að taka eftir því 
að stjórnandinn hafi stöðvað svo einföld lausn á því 
er að byggja upp hegðun þar sem hundurinn horfir 
upp, annað hvort almennt með reistan haus eða 
hreinlega horfir framan í stjórnandann. Ein leið til að 
kenna þetta er að kenna hundinum að snerta hluti 
með nefinu (e. nose touch). Með þessu er hægt að 
stýra höfði og framparti hundsins og í hvaða stillingu 
hundurinn gengur við hæl.  
Æfingin sjálf er einföld en afar notadrjúg. 

Grunnskrefin í æfingunni eru:

•	 Hundurinn	snertir	höndina	fyrir	klikk/merki	og	nammi

•	 Hundurinn	snertir	höndina	fyrir	ofan	höfuð	fyrir	klikk/
merki	og	nammi	(hann	má	alveg	hoppa	upp	en	það	er	ekki	
nauðsynlegt)

•	 Hundurinn	snertir	höndina	fyrir	ofan	höfuð	við	vinstri	hlið	
stjórnandans	(sem	verður	svo	hælstaða)

Þegar hundurinn skilur æfinguna þá er auðvelt að byggja 
upp stöðuna í hælgöngu. Það ber þó að nefna að þegar 
hundurinn mætir í próf þá má hann ekki vera að merkja á 
höndina í prófinu (hvorki þ.a. stjórnandinn setji höndina á 
maga/bringu né að hann haldi henni fyrir framan hundinn til 
að halda athyglinni). Hælgangan er ekki orðin tilbúin fyrr en 
stjórnandinn getur sveiflað hendinni eðlilega á göngu án þess 
að það trufli hundinn. Nefsnerting sem æfing hefur fleiri kosti 
en bara að gagnast á hælgöngu en ég nota hana oft til þess 
að undirbúa hundinn undir að byrja æfingu (þær byrja jú allar 
með hundinn í upphafsstöðu), skerpa á einbeitingu og keyra 
upp orku hjá hundinum áður en við byrjum. Þetta er fljót leið 
til þess að ná að umbuna hundinum og ýta undir sjálfstraustið 
hjá honum áður en lagt er af stað í erfiðari æfingu. 

Æfing 3 – Sitja beinn
Í grunninn er æfingin að sitja einföld, en þegar kemur 
að hlýðniprófi þá eru fleiri atriði sem skipta máli en bara 
að hundurinn sitji. Hundurinn á að sitja alveg samsíða 
stjórnandanum við hæl, með framfætur í sömu línu og fætur 
stjórnandans. Hann á helst að vera með báða afturfætur 
undir sér og ekki hallandi á annað lærið og hann á ekki að 
snúa afturpartinum út frá stjórnandanum. Ef hundurinn er 
orðinn vel sjóaður í fyrri tveimur æfingunum þá er auðvelt 
að viðhalda þessum kröfum, hundurinn skilur að vera beinn 
í hælstöðu, skilur að teygja nefið eftir hendinni og þá er ansi 
auðvelt að ná hundinum sitjandi fullkomlega beinum og í 
réttri stöðu. 

Gangi ykkur vel! 

Nánara	lesefni	:		
Hannah	Branigan.	2019.	Awesome	Obedience.	Karen	Pryor	Clicker	Training

Hundurinn kominn 
í hælstöðu sitjandi 

nokkuð beinn

Hundur og stjórnandi 
ganga af stað í 

hælgöngu

Nefsnerting í 
hælstöðu reisir 

hundinn upp
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TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 
MyNDIR: BIRGITTA BIRGISDóTTIR

Hver er þín saga í hundunum? 
Hvernig og hvenær vaknaði áhugi 
þinn á hundum?
,,Ég var pínulítil þegar áhugi minn vaknaði 
á dýrum, þá helst hundum. Ég ólst ekki 
upp með hund á heimilinu en allir hundar 
nágrannanna voru vel hreyfðir! Ég hélt 
langan, drepleiðinlegan fyrirlestur um 
hundategundir ásamt glærusýningu í 
skólanum þegar ég var 11 ára. Ég man að 
ég las alfræðiorðabók heima hjá pabba 
sem ég fékk að fara með og ljósrita textana 
úr sem og myndir. Fyrsti hundurinn minn 
kom þó ekki á heimilið fyrr en stuttu eftir 
að ég flutti að heiman. 

Birgitta starfar sem hundasnyrtir 
í Noregi og hefur meira en nóg að 
gera. Hvernig skyldi hundasnyrting 
hafa komið inn í líf Birgittu? 
,,Eftir að hafa búið í Noregi í stutta stund 
ákvað ég að ,,yfirgefa” fjölskylduna mína 
og fara til Bretlands til þess að stunda nám 
í hundasnyrtingum. Eftir að ég kom heim 
reyndi ég að fá vinkonur mínar frá Íslandi 
til þess að koma út og opna stofu með 
mér. Eftir nokkur ár komu loksins Svava 
vinkona mín og dóttir hennar út til mín. 
Eftir nokkra mánuði vorum við búnar að 
standsetja fyrirtækið okkar, Ice Groomers 

Hundesalong AS. Við erum 50/50 
eigendur og vinnum við báðar þar ásamt 
öðrum starfsmönnum. Við tökum á móti 
fjölda hunda á dag, bæði í snyrtingu og 
klóaklippingu, við erum einnig með verslun 
með hundavörum. Fyrirtækið gengur vel 
og stækkar með hverju árinu sem líður, við 
erum með breiðan kúnnahóp, fáum hunda 
til okkar frá öðrum landshlutum líka”. 

Birgitta segir að það sé blandaður 
kúnnahópur sem kemur á stofuna, mikið 
af venjulegum heimilishundum í klippingu, 
en þó nokkuð um sýningarhunda líka. 

,,Það er bullandi mikið að gera hjá 
okkur og langir biðlistar, okkur vantar 
alltaf hundasnyrta í vinnu svo endilega 
ef það er einhver góður á Íslandi sem 
langar til að koma að vinna hjá okkur 
þá er bara að hafa samband!”. 

Birgitta og Jóhann fluttu frá 
Íslandi til Noregs á sínum tíma 
á litla eyju þar sem Jóhann var 
skipstjóri á farþegaferju sem flutti 
eyjaskeggja og aðra farþega til og frá 
meginlandinu. Eftir að hafa búið í níu 
ár á eyjunni urðu breytingar í vinnunni 
hjá Jóhanni og í dag eru þau búsett á 
Karmøy. Hvernig kom það til að þau 
ákváðu að fara út í ræktun á skye 
terrier? 

,,Það gekk brösuglega í hundaræktinni 
á Íslandi, ég reyndi lengi að viðhalda 
tegundinni leonberger á Íslandi, það gekk 
illa , hundarnir mínir dóu og eða gáfu 
ekki frá sér lifandi sæði. Ég keypti líka 
fimm cavalier king charles spaniel hunda 
á Íslandi af einum ræktanda sem var að 
flytja erlendis. Miklir heilsufarskvillar 
gerðu það að verkum að ég stoppaði alla 
ræktun undan þeim. Ég hélt áfram að 
reyna að rækta leonberger eftir að við 
fluttum hingað til Noregs. Tík sem ég hafði 
keypt mér kom illa út úr mjaðmamyndun, 
önnur tík sem ég leigði varð ekki hvolpafull 
eftir margar tilraunir. Eftir 12 ára puð með 
leonberger ákvað ég að stoppa! Það hafði 
tekið of mikið á sálina þessi ástríða. 

Á þessum tíma hafði Birgitta 
ákveðið að finna sér nýja tegund, 
hana langaði í sýningahund. 

,,Skelfir okkar (amerískur cocker spaniel) 
hafði lítinn áhuga á að fara með mér á 
sýningar svo ég ákvað að leyfa honum að 
sleppa við það. Ég hafði fengið skye terrier 
inn í niðurrakstur á stofuna hjá okkur áður 
og þegar ég hitti hann fyrst þá varð ég 
ástfanginn af honum. Ég byrjaði að lesa 
mér til um tegundina og spyrja eigandann 
um allt. Ég ákvað að bíða í eitt ár frá því 
að ég ákvað að fá mér skye þangað til að 
ég skyldi kaupa einn. Ég vildi vera viss um 

Birgitta Birgisdóttir byrjaði ung að árum í “hundunum” 
á Íslandi en hefur sl. 11 ár búið og starfað í Noregi. Hún 
er gift Jóhanni og eiga þau samtals fjögur börn, þar af 
tvö fósturbörn á aldrinum 18-22 ára. Birgitta ræktar 
skye terrier hunda undir ræktunarnafninu Skorradals og 
hefur verið farsæl í ræktuninni þó gotin séu ekki orðin 
mörg. Hún starfar sem hundasnyrtir og líf hennar snýst 
í kringum hunda og allt sem þeim viðkemur. Árangur 
hennar í ræktun hefur verið með eindæmum góður og 
nú nýverið varð Skorradals Ever On Amble, “BB” Besti 
hundur tegundar og hlaut þriðja sæti í tegundahóp á 
Heimssýningunni(e.world dog show) í Tékklandi. 
Sámi langaði að vita meira um þessa lífsglöðu 
hundastelpu og fallegu skye hundana sem vekja athygli 
hvar sem þeir fara. 

Íslendingar erlendis 
Birgitta Birgisdóttir 
– skorradals skyE tErriErs í norEgi
Maður lærir ekki ef maður fær aldrei að gera mistök

Birgitta með ,,BB” WW-21 NJV-20 N DK FI UCH Skorradals 
Ever On Amble og ,,Elmo” á sýningu í sumar 



að mig langaði nógu mikið í hann. Eftir 
11 mánuði var hann Bjössi okkar kominn 
heim frá Rússlandi. Ég var að sjálfsögðu 
löngu búin að vinna heimavinnuna mína og 
lesa, spyrjast fyrir og skoða heilsufarssögu 
forfeðranna þegar ég fékk hann.

Ekki leið á löngu þar til Birgitta sá 
auglýsta tík til sölu í Finnlandi og þá fengu 
þau tíkina Brussu. Ári seinna sá Birgitta 
að ræktandi Bjössa hennar var að selja 
gullfallega átta mánaða gamla tík og segist 
ekki hafa getað hætt að hugsa um hana. 

,,Við maðurinn minn gerðum 
samkomulag, hann fékk Harley 
Davidson Ultra Classic hjól og ég keypti 
hana Beyglu mína. Síðan þá hefur 
þeim bara fjölgað á heimilinu, bæði 
hundunum og mótorhjólunum!”.

Birgitta segir að draumurinn um að 
búa til eitthvað betra, ástin á dýrum, 
hvolpum og umhverfisþjálfun hafi 
drifið hana áfram út í það að byrja að 
rækta hunda. Hún hóf sjálf ræktun árið 
2005 og er Skorradalsnafnið kennt við 
staðinn sem hún bjó á, fyrsta húsið 
sem þau keyptu. Paradís á Íslandi að 
hennar sögn, kjöraðstæður fyrir hundana 
og þeim leið öllum mjög vel þar. 

,,Skye terrier er skosk tegund í 
útrýmingarhættu sem upphaflega var 
notuð í til að veiða og drepa otra. Það eru 
fleiri pandabirnir til í heiminum heldur 
en skye terrier hundar. Ég hvet alla sem 
áhuga hafa á að lesa söguna um Greyfriars 
Bobby til að kynna sér betur tegundina 
en sá hundur er talinn hafa setið við gröf 
eiganda síns í 14 ár. Tegundin er afskaplega 
húsbóndaholl. Sagan um Greyfriars Bobby 
er mjög lýsandi um það. Þessi tegund er 
mjög sérstök, það er það sem heillar mig. 
Þeir eru mjög ákveðnir, með mjög sérstakt 
skap. Þetta er hundur sem getur í alvörunni 
farið í fýlu út í mann. Þeir eru ótrúlega 
háðir eiganda sínum, liggja alltaf við 
fætur hans ef þeir geta. Þetta eru frábærir 
heimilishundar sem voru áður með frekar 
hart skap, þeir eru aðeins að verða mildari 

í dag. Eyrnastaða þeirra var upprunalega 
niður, “drop ear” en geta í dag bæði verið 
upp og niður. Í dag telst það sérstakt að 
fá eyru sem visa niður og er litið á þá sem 
gull, sumir vilja bara eiga þannig skye”. 

Birgitta segir það erfiðasta sé 
kannski vera að ekki sé hægt að hafa 
marga skye terrier hunda á sama 
heimili, rakkar geti ekki verið saman 
ef það er líka tík á heimilinu. 

,,Tíkur geta líka átt það til að „hata“ 
hver aðra. Þessi tegund slæst þar slæst 
þar til annar fellur. Mínir hundar eru 
allir yndislegir hundar og æðislegt að 
búa með þeim en ég mælli ekki með að 
fólk fái sér fleiri en tvo skye terriera”. 

Setur þú þér markmið í ræktuninni 
eða gerir þú áætlanir langt fram í 
tímann? Hvað er að þínu mati það 
mikilvægasta sem ræktendur ættu 
að hafa í huga bæði almennt og í 
þinni tegund sérstaklega?
,,Já, èg geri framtíðarplön, ég sjálf rækta 
bara ef það er eitthvað sem mig langar 
í sjálfri. Núna á ég orðið svo mikið af 
hundum úti á fóðursamningum að mig 
vantar lítið. Ég legg mesta áherslu á 
heilsufar, geðslag, og útlit og er alltaf 
spennandi að sjá hvað kemur, ég á einmitt 
von á goti fljótlega”. 

Hvaða einkenni hefur þér fundist 
erfiðast að rækta í tegundinni? 
Hverjir hafa haft mest áhrif á þig og 
aðstoðað þig mest(mentor)?
,,Þar sem ég hef einungis verið með tvö 
got í skye terrier og þriðja og fjórða gotið 
á leiðinni þá kannski á spurningin ekki 
beint við mig. Ég er með ræktendurna 
sem ég hef keypt hundana af mér til 

stuðnings. Það er mikið af flottu fólki sem 
er að rækta skye, reynslumikið fólk sem 
er einnig dómarar líka. Ég hef getað leitað 
til allra með spurningar og fengið ráð, frá 
ræktendum í Finnlandi, Rússlandi, Slóvakíu, 
Austurríki, Danmörku og Bandaríkjunum. 
Ræktendur í þessum löndum eru eins og 
viskubrunnar fyrir mér”. 

Hvernig fóður ert þú að nota fyrir 
hundana og hvers vegna?
Ég nota Core þurrfóður og dósamat. Skye 
terrier er þekktur fyrir að vera matvandur, 
sérstaklega á „unglingatímabilinu“. 
Einhverra hluta vegna éta allir mínir þetta 
fóður og kvarta ekki. Við ákváðum síðan 
að byrja að selja fóðrið í búðinni okkar. Við 
seljum ekkert þar sem við værum ekki til í 
að nota sjálf fyrir okkar hunda og ég mæli 
heilshugar með þessu fóðri. 

Skorradals afkvæmahópur ásamt Birgittu 
og Svövu. Ljósmyndari: Hugrún 

WW21 NJV-20 N DK FI UCH Skorradals Ever On 
Amble ,,BB”. Ljósmyndari: Christa Matikainen

Birgitta & ,,BB” WW21 NJV-20 N DK FI UCH 
Skorradals Ever On Amble 

Ljósmyndari: Christa Matikainen 
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Það hefur reynst Birgittu auðvelt 
að samræma hundahaldið daglegu 
lífi. Hún segist lítið annað gera 
en að vera með hundunum. 

 ,,Þeir koma flestir ef ekki allir með 
í vinnuna, við æfum fyrir sýningar 
sirka einu sinni í viku, stundum tvisvar 
sinnum. Það er ekki mikið verið að 
ferðast nema það sé hundasýning og 
þá að sjálfsögðu fara þeir með. Sumir 
verða eftir heima eða hjá vinum, það er 
alltaf einhver heima til að passa þá”. 

Hvernig þjálfar þú hundana þína til að 
halda þeim í formi? 
,,Til að halda vöðvum þá fá þeir að hlaupa 
sjálfir frjálsir. Við erum með stóran garð, 
þeir hlaupa líka á túni hjá vinafólki okkar. 
Maðurinn minn tekur þá stundum út að 
hlaupa, þá er gamli á rafmagnshlaupahjóli 
og hvuttarnir hlaupa á undan”. 

Stundar þú einhverja vinnu/þjálfun 
með hundana þína? 
,,Eins og er höfum við lítið þjálfað annað en 
sýningarþjálfun. Við höfum þjálfað hlýðni 
sérstaklega með einn hund. Við byrjum svo 
á blóðsporaþjálfun í lok október, við höfum 
aldrei þjálfað það áður svo það verður 
spennandi! Við erum aðallega að fara með 
dachshundinn okkar í það en eigum eftir 
að taka einn skye með í þann pakka. Við 
þjálfuðum mikið áður spor og hlýðni en 
núna langar okkur að prófa okkur áfram í 
minkaveiðum og þess háttar hér úti”. 

Hvað finnst þér skipta máli þegar fólk 
býr með fleiri en einum hundi?
,,Fólk þarf að passa sig á að þjálfa hundana, 
sérstaklega hvolpa í sitthvoru lagi og saman 
líka. Það þarf að vera á hreinu að hundarnir 
séu að hlýða en ekki bara að gera eins og 
hinn/hinir hundarnir. Umhverfisþjálfun er 
virkilega mikilvæg sem og að hundarnir 
geti verið saman heima og saman úti án 
þess að allt fari í bál og brand.

Við höfum alveg lent í að það hafi 
komið upp slagsmál milli hunda en 
sem betur fer höfum við verið heima 
til að stoppa það, annars ættum við 
ekki þann fjölda af hundum sem við 
eigum í dag. Terrierar slást nefnilega 
ekki sérstaklega „krúttlega“!”. 

Þú hefur náð góðum árangri í þinni 
ræktun, hvaða atvik eða augnablik 
standa helst upp úr?
,,Mér hefur gengið virkilega vel á sýningum 
með hundana sem ég hef keypt og fengið 
lánaða.

Við erum með fjöldann allan af 
meistaratitlum og winner titlum á 
okkar hundum. Ég hef verið svo stutt 
í skye terrier að ég á enn eftir að sjá 
almennilegan árangur af minni ræktun.

Það sem stendur mest upp úr er að 
hafa unnið Best in show á skye terrier 
Specialty sýningu ì àr í Finnlandi með 
BB, mína heimaræktuðu tveggja ára 
gömlu tík. Það voru þarna 52 skye terrier 
hundar skráðir, dómari var Robert Kánas, 
hann er ræktandi sjálfur af tegundinni

Hann valdi Monu, “drop ear” hvolp frá 
okkar ræktun, sem Best in Show hvolp 
og Beygla varð þriðja besta tík. Það var 
virkilega skemmtilegt í sumar að við áttum 
Best in Show afkvæmahóp á NKK sýningu í 
Lillehaller og Best in Show afkvæmahóp á 
Terrier Spesialen sýningu í Drammen sem 
og BIS2 ræktunarhóp. Nýlega varð svo “BB” 
mín BoB á world dog show í Tékklandi og 
endaði sem þriðji besti hundur í úrslitum 
í tegundahóp. Það var mögnuð stund. 
Fyrir utan þetta sem ég nefni hér eigum 
við Dansk Junior winner, Copenhagen 
Junior winner, Svensk Junior winner, Tallin 
Junior winner, Helsinki junior winner, 
Norsk Junior winner og Norsk winner. Við 
höfum auk þess átt sæti í tegundahópum 
og BIS - sæti í hvolpa- og fullorðinsflokkum 
á fjölda sýninga hjá tegunda- og 
svæðaklúbbum í Noregi og við erum 
virkilega stolt af árangri okkar hunda”. 

 Af þeim sjö hundum sem Birgitta 
hefur ræktað, þeir elstu um tveggja 
ára, eru fjórir orðnir norskir meistarar, 
tveir danskir meistarar og einn 
finnskur meistari. Tveir eru Norsk 
Junior Winner 2020. Er einhver 
hundur úr ræktuninni sem henni 
finnst bera af? 
,,Það er gaman að segja frá því að þeir eru 
allir frekar týpulíkir svo erfitt er að segja 
að einn beri af. Ég er yfir heildina litið mjög 
sátt við hundana sem ég hef keypt og þá 
sem ég hef ræktað”. 

Hvaða hundur eða hundar hafa, að 
þínu áliti, haft mest áhrif á stofninn í 
Noregi eða í heild sinni?
,,Það eru mjög fáir skye terrierar í Noregi 
og mjög fá got, fólk reynir að nota ekki 
sömu einstaklingana of oft í ræktun. Þannig 
að það er varla hægt að segja að einhver 
einn eða nokkrir hundar hafi haft mikil 
áhrif á stofninn sem slíkan”. 

Hvaða þættir skipta þig máli þegar þú 
ert að hugsa um að para saman tík 
og rakka? Hefur þú einhvern tímann 
verið efins um pörun en samt ákveðið 
að slá til?
,, Já, þegar ég var vitlausari og var að 
byrja í hundarækt en núna er ekkert 
um svoleiðis. Tegundin er sjaldgæf og 
í útrýmingarhættu, það hreinlega má 
ekki að mínu mati bara slá til og rækta ef 
maður er ekki viss um að maður sé að gera 
tegundinni gott.

Hvernig velur þú hvolp til að halda 
eftir, að hverju leitar þú og á hvaða 
aldri fer valið fram? Notar þú 
einhverjar sérstakar aðferðir við valið?
,,Hvolparnir eru skoðaðir frá fæðingu, 
teknir sirka fjögurra vikna upp á borð til að 
fara vandlega yfir þá, svo á sirka tveggja 
vikna fresti er ég að skoða og meta. Ég fæ 
aðra til að koma í heimsókn og svo berum 
við saman bækurnar. Þetta ferli er mjög 
skemmtilegt. Gott er að fá einn ræktanda 

C.I.B. S DK N UCH US USGR CH Amble On Upside 
of Down ásamt Skorradals börnum sínum Skorradals Ever litter
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sem ekki er inni í tegundinni. Þeir sjá oft þá 
kosti eða galla sem maður sér ekki sjálfur. 
Ég sendi líka myndir til vina erlendis sem 
eru með sömu tegund til að fá álit. Ef ég 
get ekki ákveðið mig þegar hvolparnir 
eru 10 vikna gamlir þá held ég þeim bara 
lengur þangað til ég hef ákveðið mig”.

Þegar þú elur upp got, hvernig finnst 
þér best að ala það upp? Notar þú 
svipaðar aðferðir í hvert sinn eða er 
það breytilegt?
,,Ég er alltaf með rútínur. Fasta 
matartíma, alltaf rútínu á útiveru líka. 
Umhverfisþjálfun er mjög mikilvæg hjá 
okkur. Svo hvolparnir eru búnir að gera 
mikið og sjá mikið þegar þeir flytja”. 

Ert þú ánægð með þróun ræktunar 
á þinni tegund eða finnst þér að 
ræktendur mættu huga betur að 
einhverjum atriðum varðandi hana?
,,Já og nei. Ég er ekki búin að vera 
nógu lengi í tegundinni til að „dæma“ 
aðra ræktendur. Flestir eru að vinna 
heimavinnuna sína og þróunin er góð. 
Mér finnst að fleiri mættu huga að því að 
skjalfesta heilsufarspróf. Til dæmis að taka 
röntgen af olnbogum og hnéskeljaskoða. 
Það er ekki krafa í dag í flestum löndum 
en sem betur fer eru klúbbarnir að byrja 
að vinna í þessum málum og byrjaðir að 
koma með ráðleggingar og sumir með 
kröfur. Topp hlutir sem mér finnst að við 
ræktendur af skye þurfum að passa núna 
er stærð á hundunum, skottstöðu , fronta 
og geðslag”. 

Átt þú einhverjar óuppfylltar óskir 
um framtíð ræktunar þinnar eða 
tegundarinnar í heild?
,,Já, að gagnagrunnurinn okkar verði stærri 
og aðgengilegur fyrir alla. Að það verði 
sett krafa um olnbogamyndir og greiningu 
(ekki bara ráðleggingar) svo við getum 

vonandi ræktað út kvilla sem koma í kjölfar 
lélegra olnboga. Draumurinn er að allir 
vandi til verks svo hægt sé að halda þessari 
yndislegu tegund áfram á jörðinni með 
okkur.

Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa 
gert öðruvísi þegar þú lítur yfir farinn 
veg? Hvað finnst þér hafa breyst hjá 
þér sjálfri frá því að þú byrjaðir að 
rækta hunda? 
,,Já og nei, maður lærir ekki ef maður fær 
aldrei að gera mistök. Mikið hefur breyst 
hjá mér, aðallega sá hlutur að ég er að 
verða fullorðin. Góma oft sjálfa mig við 
að hrista hausinn yfir ungum stelpum og 
strákum sem halda að þau kunni allt og viti 
allt um hunda og ræktun en ég var einu 
sinni þar sjálf. Í dag er ég duglegri við að 
ræða við aðra ræktendur og fá ráð”.

Hefur þú einhver góð ráð til annarra 
ræktenda ?
,,Ég held að allir ræktendur hafi einhvern 
tímann hugsað um að hætta þessu öllu 
saman, öllu puðinu, andvökunóttum, 
peningaeyðslu, endalausum tíma sem fer í 
að snyrta, þjálfa og þrífa. Fyrir hvað? Jú, til 
að nágranninn geti selt blendingsgotið sitt 
á hærra verði en þú þitt.....

Mitt ráð er: Ekki gefast upp. Horfðu 
í augun á þínum ferfætta besta vin og 
þar sérðu, þetta er allt þess virði”. 

Hver er þín skoðun á stöðu 
Hundaræktarfélags Íslands í dag og 
hvar myndir þú vilja sjá félagið okkar í 
framtíðinni?
,,Ég verð að viðurkenna að ég fylgist ekki 
nógu mikið með en ég var sátt við síðustu 
stjórn og mér lýst vel á nýju stjórnina. Mér 
finnst eins og allir séu að gera sitt besta. 
HRFÍ er flottur klúbbur yfir heildina séð 
að mínu mati. Sérstakt hrós finnst mér að 
ungmennadeildin eigi að fá fyrir allt sem 
þau gera, væri gaman að sjá svipað hérna 
úti í Noregi. Munurinn á norska kennel 
klúbbnum og þeim íslenska er einna helst 
stærðin, og við erum með svo marga 
sjálfstæða klúbba hér í Noregi”. 

Hvernig er að vera farsæll ræktandi í 
lítilli tegund í Noregi? Hver er framtíð 
tegundarinnar þar?
,,Lífið er að sjálfsögðu mjög gott hjá 
Skorradalsræktun og við höldum áfram 
á þessari braut. Við erum ekki svo mörg 
hérna í Noregi sem erum á fullu með 
ræktun á tegundinni, ég vonast að 
sjálfsögðu eftir aðeins meira fólki inn í 
hópinn svo við getum gert meira, t.d. á 
sýningum með að kynna tegundina. Ég 
vona að tegundin eigi framtíðina fyrir sér í 
öllum heiminum”. 

Sámur þakkar Birgittu kærlega fyrir 
skemmtilegt spjall og óskar henni 
velfarnaðar áfram í lífi og starfi!

Skorradals Fair Trade For A Harley ,,Coco”
Ljósmyndari: Christa Matikainen 

N UCH Skorradals Ever Have I Never ,,Moppen”

Skorradals Stelpa

NJV-20 N DK UCH Skorradals Every 
Time for A Harley ,,Elmo”
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Fóður 
gEymsla og hrEinlæti

TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR,  
ByGGT Að HLUTA TIL Á GREIN: HTTPS://www.FDA.GoV/ANIMAL-VETERINARy/ANIMAL-HEALTH-LITERACy/PRoPER-SToRAGE-PET-FooD-TREATS 

Flestir hundeigendur sem nota þurrfóður fyrir hundana sína kannast við það að vilja mögulega 
geyma það á aðgengilegum stað í þægilegum ílátum. En það er ekki sama hvernig þurrfóður er 

geymt svo það haldi ferskleika sínum og næringargildi. 
Að geyma þurrfóður og hundanammi á öruggan hátt heldur gæðum og næringargildi fóðursins 
og kemur í veg fyrir að hundurinn komist í fóðrið og éti það upp til agna eða komist í kattamat 

kattarins á heimilinu. Það getur leitt til heilsufarskvilla og veikinda, t.d. leitt til uppkasta, 
niðurgangs og annarra alvarlegra veikinda. 
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Hér eru nokkur góð ráð: 

Geymið	hundamat	og	hundanammi	í	upprunalegum umbúðum.	
Þannig	eru	allar	upplýsingar	skýrar	hvað	matinn	varðar,	lotunúmer,	
innihaldslýsingar,	framleiðsludag	og	,,best	fyrir”	ef	á	þarf	að	
halda.	Það	hefur	komið	fyrir	að	vara	sé	gölluð	á	einhvern	hátt	og	
þá	er	nauðsynlegt	að	veita	viðeigandi	upplýsingar	til	söluaðila	og	
Matvælastofnunar	ef	þarf.	Lotunúmerið	t.d.	gefur	til	kynna	hvenær	og	
hvar	fóðrið	var	framleitt,	þannig	er	auðveldara	fyrir	viðkomandi	aðila	
að	fást	við	vandamál	sem	upp	geta	komið	varðandi	einstaka	vöru.	

•	 Ef	þú	ætlar	þér	að	geyma	fóðrið	í	dunki,	tunnu	eða	boxi,	þá	skaltu	
setja	allann fóðurpokann	ofan	í	viðkomandi	ílát	í	stað	þess	að	hella	
fóðrinu	beint	ofan	í	ílátið.	

•	 Ef	þú	þarft	að	hella	þurrfóðri	í	annað	geymsluílát,	vertu	þá	viss	um	
að	það	sé	hreint,	þurrt	og	hafi	loftþétt	lok.	Með	því	að	hafa	lok	
viðheldur	þú	ferskleika fóðursins og	kemur	í	veg	fyrir	að	hundurinn	
þinn	komist	í	það.	Haltu	til	haga	öllum	upplýsingum	um	viðkomandi	
fóður,	líkt	og	talað	var	um	að	ofan.	Hægt	er	að	klippa	út	upplýsingar	
af	fóðurpokanum	og	líma	á	ílátin.	En	mundu	eftir	að	skipta	um	
þegar	þú	setur	nýtt	fóður	ofan	í	ílátið!	

•	 Mundu eftir að þvo og þurrka vel ílátið á	milli	fóðurskammta	eða	
poka,	til	að	fyrirbyggja	að	gömul	fita	og	mylsna	berist	í	nýtt	fóður.	

•	 Geyma	skal	þurrfóður	og	óopnaðan	blautmat	á	þurrum	og	köldum	
stað.	Of	mikill	hiti	og	raki	getur	valdið	því	að	næringarefnin	í	
fóðrinu	brotna	niður.	Ef	hundurinn	þinn	er	snillingur	í	að	komast	
í	fóðrið	sitt	óumbeðinn	þarftu	að	vera	viss	um	að	geyma	það	á	
algerlega	öruggum	stað.	

•	 Mundu	eftir	að	henda	ónotuðum	og	afgangs	blautmat	úr	dósum	og	
pokum.	

•	 	HrEInLÆtI	-	Þvoðu	og	þurrkaðu	matardalla	og	áhöld,	sem	og	
kong,	eða	þrautadalla,	eftir	hverja	notkun.		
Mælt er með að þvo vatnsdalla hunda daglega. 

•	 	Hundanammi	og	bein	þurfa	að	vera	geymd	á	öruggum	stað	til	að	
koma	í	veg	fyrir	að	hundurinn	komist	ekki	í	að	éta	allt	í	einu.	
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TExTI & MyNDIR: GUðFINNA KRISTINSDóTTIR 

Saga hundahalds og hundaeftirlits á 
landinu er þyrnum stráð eins og rekið var 
í síðasta tölublaði Sáms og ástæða þess 
að hundaeftirlit er starfandi í flestum 
sveitarfélögum Íslands. Í byrjun þessa árs 
var Hundaeftirlit Reykjavíkur, sem var á 
vegum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, lagt 
niður og stofnuð ný þjónusta undir Íþrótta- 
og Tómstundarráði Reykjavíkur sem ber 
nafnið Dýraþjónusta Reykjavíkur (DÝR). 
Samkvæmt heimasíðu DÝR þá er stefna 
nýju þjónustunnar eftirfarandi:  

 “Hjá Dýraþjónustu Reykjavíkur 
(DÝR) er málefnum tengdum dýrum 
og dýrahaldi í borgarlandinu komið 
fyrir á einum stað í þeim tilgangi að 
tryggja nauðsynlega þjónustu, fræðslu 
og yfirsýn yfir þennan málaflokk.

DÝR heldur annars vegar utan um 
málefni gæludýra og hins vegar villtra 
og hálfvilltra dýra sem lent hafa í 
hremmingum.  DÝR hefur aðsetur 
í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum í 
Laugardal. DÝR sinnir málefnum dýra 
fyrir hönd borgarinnar, heldur málaskrá 
og hefur eftirlit með þeim samþykktum 
sem um dýrahald gilda hverju sinni.”

 Meðal þess sem hefur breyst eftir að 
DÝR tók við er að nú er sólarhringsvakt 
í síma 822-7820 sem getur tekið við og 
skannað dýr á öllum tímum sólarhrings, 
geymt þau þar til eigandi finnst og komið 
þeim heim ef þau eru merkt eða örmerkt 
eiganda. Dýraþjónustan hefur stofnað 
Facebook síðu þar sem hægt er að sjá 
auglýsingar af dýrum sem koma til DÝR en 

eru ekki merkt eða næst ekki í eiganda. 
Aðstaðan í Fjölskyldu- og Húsdýragarðnum 
er fullbúin til að taka á móti helstu 
tegundum gæludýra og starfsmaður með 
mikla reynslu af umsjón dýra fylgist með 
þeim þar til dýrið er afhent eiganda. 

Ennfremur er búið að tengja 
nýskráningar og afskráningar við island.is 
sem gerir ferlið mun auðveldara að skrá 
og afskrá hund í sveitarfélaginu. Ekki er 
lengur gerð krafa um að skilað sé inn 
undirskriftum um leyfi í fjölbýlishúsum við 
skráningu, en þar sem lög um fjöleignarhús 
hafa ekki breyst þurfa hundaeigendur enn 
að safna nauðsynlegum undirskriftum, 
en þeim skal skila inn til húsfélagsins 
eins og skylt er með lögum. Ekki þarf 
að skila inn dánarvottorði frá dýralækni 
þegar dýr fellur frá við afskráningu dýrs. 

 Með því að færa þjónustuna yfir til 
Íþrótta- og Tómstundasviðs er meiri áhersla 
lögð á að hundaeign sé heilsueflandi 
og að stundaðar séu tómstundir 
með hundum í ýmsum formum. 

 Verið er að vinna að ýmsum 
endurbótum á núverandi hundagerðum, 
bæta við leiktækjum og tryggja betur 

öryggi í gerðunum ásamt því að leitast 
eftir samstarfi við ýmis félagasamtök sem 
til dæmis æfa íþróttir eins og hundafimi, 
beituhlaup eða þefvinnu með hundunum. 

Stefnt er að því að styrkja fræðslu 
til nýrra hundeigenda og hvetja til 
fjölþættrar upplýsingastefnu fyrir 
hundeigendur um ábyrgð og skyldur 
hundaeigenda svo velferð þeirra 
sé eins og best verður á kosið. 

 Nýlega var hundagerðið í Grafarvogi 
lagfært þar sem öryggi var ábótavant og 
jarðvegur talinn óþægilegur fyrir hundana. 
Þá voru grindverk lagfærð og settur niður 
umhverfisvænn trjáspænir sem drenvörn 
og mjúkt yfirborð.  Gerðið er fyrsta gerðið 
í Reykjavík sem sett er upp með tvöföldum 
inngangi og verið er að vinna í að setja upp 
tvöfaldan inngang á hin gerðin í borginni.

Mikilvægt er að hundaeigendur sem 
nýta sér þjónustuna láti vita hvernig 
breytingar nýtist þeim og hundunum.  

Mín reynsla af vinnunni í sumar er 
sú að raunverulegur vilji og áhugi sé 
til breytinga, gamla hundaeftirlitið 
hefur verið endurhugsað þannig að úr 
varð raunveruleg þjónusta fyrir ábyrga 
hundeigendur. Fyrir enn betra samstarf 
er nauðsynlegt að hundeigendur láti í 
sér heyra og veiti þessum breytingum 
aðhald þar sem það á við sem og 
hrós þegar það á við. Höldum áfram 
að byggja upp betra samfélag fyrir 
hunda og eigendur þeirra og ef það er 
einhvern tímann réttur tími til að krefjast 
breytinga á úreltu kerfi þá er það núna. 

dýraþjóNusta
 rEykjavíkur

 

Ég heiti Guðfinna Kristinsdóttir og er stjórnandi Hundasamfélagsins, eigandi Dýrfinnu og 
stjórnarmeðlimur í Félagi ábyrgra hundaeigenda og Dýraverndarsambandi Íslands auk þess að starfa 
í ritnefnd Sáms.  Ég ákvað að skrifa eftirfarandi pistil um Dýraþjónstu Reykjavíkur og deili þar með 

reynslu minni þar sem ég starfaði þar í sumar. Meðal annars starfaði ég við að endurskipuleggja 
hundagerðin í borginni og ráðleggja við uppsetningu á fræðslustefnu Dýraþjónustunnar um 

hundahald.
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Hundagerði í Reykjavík
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TExTI: HAFDÍS JóNA ÞóRARINSDóTTIR 
MyNDIR: JoNNA VASSBoTN

Hvers vegna hefur þú lagt svo 
mikla áherslu á að viðhalda ,,dual“ 
eiginleika tegundarinnar og hvernig 
passar Pontus inn í þá ímynd?
“Dual” eiginleiki retriever er ástæðan 
fyrir því að þeir eru svona frábærir og 
skemmtilegir hundar. Þetta er ekki einungis 
hundur sem notast við veiði vegna sinna 
frábæru veiðieiginleika, þetta er einnig 

góður fjölskylduhundur því þeir passa 
vel inn í fjölskyldulíf, með alls konar 
manneskjum og dýrum. 
Þessir eiginleikar skína í gegn í veiði.  
Retriever þarf að geta unnið í veiði með 
óþekktum hundum án þess að truflast, 
hann þarf að vera þolinmóður og getað 
beðið eftir að það komi að honum til þess 
að vinna, þessir eiginleikar gera að verkum 
að þeir eru með góðan „on and off“ takka, 
bæði í og fyrir utan vinnu. Að hundurinn 

vinni eftir annað hvort skot eða öðru 
merki, og ekki sjálfstætt, leiðir til þess að 
þeir eru mjög næmir og gaumgæfir. 

Retriever á að líta út eins og retriever 
er lýst í tegundarstaðlinum. Þeir eiga að 
vera jafnir í byggingu án allra öfgafullra 
smáatriða, heilbrigður og hagnýtur hundur 
sem er ræktaður fyrir sitt hlutverk sem 
veiðihundur. Feldurinn þarf að þola vatn, 
góður kjálki sem getur borið bráð, góð 

Jonna Vassbotn, ræktandi að flat coated retriever undir ræktunarnafninu Simon Says, hefur náð 
ótrúlegum árangri innan tegundarinnar, þá helst þekkt fyrir sinn metnað að viðhalda ,,dual“ einkennum 

tegundarinnar. Þá er gaman að minnast á unga rakkann N UCH NCH SE CH Simon Says Honey I‘m Home 
„Pontus“ en hann er einn af þeim farsælustu ,,dual“ retrieverhundum í Skandinavíu um þessar mundir. 

Jonna fékk sinn fyrsta flat coated retriever árið 2000, en það var MultiCh Almanza Far og Flyg „Simon“, 
en gaman er að segja frá því að hann sigraði veiðihunda tegundahópinn á Crufts árið 2007. Simon var 

fyrsti hundurinn sem Jonna þjálfaði til veiði en Jonna hefur lengi verið virk í alls konar hundasporti 
frá unga aldri, meðal annars verið ötul við sýningar, hlýðni og hundafimi. Simon náði fyrstu einkunn 
í byrjendaflokki, en kynnist Jonna þá þeim Heidi Kvan og Bjarne Holm sem eru einmitt í viðtali hér í 

blaðinu. Þau tóku hana undir væng sinn og kenndu henni margt um veiðiþjálfun retrieverhunda. Í dag 
keppir Jonna á sama getustigi og Heidi og Bjarne og þjálfa þau hundana sína oft saman. Jonna hefur síðan 
þjálfað og farið í veiðipróf með fleiri hunda frá eigin ræktun en ungi rakkinn hennar Pontus hefur virkilega 

staðið upp úr og farið fram úr öllum hennar væntingum. 
Sámur hafði áhuga á að vita meira um sögu og árangur Pontus hingað til og spurði því  

Jonnu nokkurra spurninga. 

Sagan af 
n uCh nCh sE Ch

simon says honEy 
i‘m homE 
„PoNtus“
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bygging sem gerir að verkum að þeir geti 
unnið í fleiri tíma, sterkir þófar sem þola 
mismunandi undirlag, vinklar sem gefa til 
kynna góðar hreyfingar sem eru áhrifaríkar 
og fara yfir mikið land (e. ground covering 
movements). Pontus hefur alla þessa 
eiginleika, mikinn vilja til þess að þóknast 
ásamt miklum veiðivilja. Hann er hlýðinn 
og áhrifaríkur veiðihundur, ásamt því að 
vera verulega tegundatýpískur, sem sést í 
hans árangri bæði í veiði og á sýningum. 

Af hverju hafðir þú svo mikla trú á 
pöruninni sem leiddi til þess að þú 
fékkst Pontus?
Ég fékk móður hans, Ruby, frá Skotlandi, 
þá var hún nú þegar búin að eiga eitt got 
þar. Ég hef ekki farið með hana í veiðipróf, 
en hún var alin upp á kenneli ásamt fleiri 
hundum og fékk því ekki þá grunnþjálfun 
sem er mikilvæg að hafa í veiðiþjálfun. 
Hún hafði samt sem áður alla þá eiginleika 
sem flatti á að búa yfir, hún hefur mikinn 
vilja til þess að þóknast, frábæra byggingu, 
tók alla bráð samstundis og sýndi mikinn 
sækiáhuga. Ég hafði mikla trú á eiginleikum 

hennar, og treysti því sem ég sá, bæði 
hvernig hún hagaði sér í vinnu í skóginum 
en einnig hvernig hún hagaði sér hversdags 
og sem fjölskylduhundur.  
Faðir gotsins heitir Milan og kemur frá 
Svíþjóð, frá ræktuninnni Toffedreams. 
Hann er ótrúlega skemmtilegur karakter, 
mjög tegundatýpískur flat coated retriever 
og taldi ég hann passa Ruby mjög vel. 

Það er mikilvægt að horfa framhjá titlum, 
bæði í sýningartitlum og veiðititlum, 
þegar þú parar. Þú þarft að treysta að þú 
vitir betur og að þú getir séð náttúrulega 
eiginlega hundsins. Að hundarnir séu 
rólegir með öðrum hundum, mjúkan 
munn sem skaðar ekki bráð. Hundur 
getur fengið marga titla með góðum 
sýnanda og enn betri hundur gæti aldrei 
fengið að sýna sitt besta vegna þess að 
eigandi hefur ekki reynslu. Í ræktun þarf 
maður að kunna að finna góða pörun og 
hunda sem passa saman. Það er auðvelt 
að skoða ættbækur og heilsu á bakvið 
hundana, en hegðun og veiðivilji er 
eitthvað sem maður þarf að skoða nánar. 

Hvernig var hann sem hvolpur?
Hann var eins og hugur minn frá fyrsta 
degi og skildi sig verulega út úr hópnum. 
Þetta var stórt got en í hvert skipti sem ég 
leit yfir hópinn sá ég bara hann. Hann var 
ótrúlega yfirvegaður sem hvolpur og var 
yfirleitt við fætur mínar. Ég var nokkuð viss 
frá fyrstu viku að hann yrði minn. Hann var 
ótrúlega yfirvegaður, virti eldri hundana 
á heimilinu og passaði vel inn í hópinn. 
Hann sýndi strax góða eiginleika í veiði og 
ég hafði óbilandi trú á að hann yrði frábær 
félagi í skóginum. Hann hefur verið algjör 
draumur frá fyrsta degi. 

Pontus þriggja ára, 
mynd tekin í Skånevik

Jonna og Pontus á 
góðri stund 
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Hvernig þjálfaðir þú hann og hvað 
lagðir þú mesta áherslu á?
Það allra mikilvægasta er grunnþjálfun, 
sem flestum finnst kannski frekar 
leiðinlegt. En að hundurinn geti gengið í 
hæl án þess að þú þurfir að minna hann 
á það, og að þú getir treyst á að hann víki 
ekki frá þér nema hann sé beðinn um það 
er einn mikilvægasti þátturinn í að þjálfa 
góðan veiðihund. Að hundurinn skili bráð í 
hendi óeigingjarnt og það fyrsta sem hann 
hugsar þegar hann tekur upp annað hvort 
bráðina eða dummy er að fara „heim“, 
eða skila til eiganda. Pontus var eins og 
smjör, og það var svo auðvelt að móta 
hann og þjálfa. En ég trúi á þá hugmynd að 
hundurinn er ekki hlýðinn eða vinni með 
þér aðeins þegar þið eruð úti að þjálfa, en 
að þetta er allt hluti af hvernig daglegt líf 
hundsins er. Ef hann er ekki hlýðinn heima 
þá er ekki hægt að búast við því að hann 
hlýði í vinnu. Hundurinn á alltaf að spyrja 
þig: „Hvað á ég að gera fyrir þig í dag?“ og 
svo vera hrósað fyrir slíka hegðun. Maður 
þarf að byggja upp samband við hundinn í 
öllum aðstæðum, allan daginn. En Pontus 
var með mér og Hafdísi sem vann hjá mér 
í nokkur ár, út um allt; á fótboltaleikjum 
barna minna, í miðbænum með Hafdísi, 
horfði þolinmóður á meðan ég þjálfaði 
hvolpakaupendur mína. Það ert þú sem 
ræður hvað hundurinn gerir, hvort hann fái 
að koma upp í sófann eða rúmið, eða hvort 
hann eigi að liggja í bælinu þetta kvöldið. 
Hundurinn á að hlusta á það sem þú segir 
og virða það. Það er í daglegu lífi ykkar þar 
sem þið myndið tillit til hvers annars, og 
það er það sem skilar sér í veiðiprófum. 
Hundurinn þarf að geta treyst því að þegar 
þú bendir hvert hann á að fara, að þú sért 
að leiða hann á rétta braut að bráðinni eða 
dummy. 

Hvaða árangri hefur hann náð í 
sýningahringnum?
Hann stóð sig vel í sýningahringnum frá 
fyrstu sýningu en hann varð besti hvolpur 
sýningar á Nordic winner sýningunni, 
aðeins 8 mánaða gamall. Hann hefur 
fengið excellent á öllum sýningum og 
yfirleitt fengið meistaraefni, þrátt fyrir 
mikla skráningu enda verulega stór 
tegund í Skandinavíu. Hann var norskur 
sýningameistari aðeins 2 ára gamall en 
þá varð hann fjórði besti hundur af 103 

skráðum flöttum. Stuttu seinna varð hann 
sænskur meistari en við höfum ekki farið 
á sýningar í öðrum löndum, ég vona að ég 
geti ferðast með hann á sýningar þegar 
heimurinn kemst aftur í fyrra horf. 

Hvaða árangri hefur hann náð í veiði?
Hann var aðeins ársgamall þegar hann fékk 
fyrstu einkunn í byrjendaflokki í B-prófi. 
Hann fór sjö sinnum í próf í opnum flokki 
og náði alltaf einkunn, en þegar hann var 
rúmlega tveggja ára gamall var hann búinn 
að ná tveimur fyrstu einkunnum og gat því 
byrjað að keppa í keppnisflokki. Hann er 
nú þegar kominn með eina fyrstu einkunn 
í keppnisflokki, en ég er einnig byrjandi 
í þeim flokki og því alltaf að læra. Það er 
virkilega gaman að geta tekið fyrstu skref 
í keppnisflokki með honum, enda hundur 
sem mér hefur alltaf þótt extra vænt um. 
Þegar hann var rúmlega tveggja ára gamall 
var okkur boðið að taka þátt í A-prófi í 
Danmörku, hann var yngstur meðal þeirra 
hunda, en hann gerði sér lítið fyrir og 
sigraði! Ég ætlaði ekki að trúa því. Hann var 

eins og hugur minn allt prófið, sýndi mikla 
yfirvegun og kláraði öll verkefni sem hann 
fékk frábærlega. Árið 2020 vann hann dual 
keppnina í Noregi fyrir flat coated retriever, 
hann var besti hundur tegundar ásamt því 
að vera í öðru sæti í elítuflokki í vinnuprófi 
(e.working test), þá var hann aðeins 
þriggja ára gamall. Í ár kepptum við með 
norska landsliðinu á Nordic Championship 
fyrir flat coated retriever í Danmörku og 
sigruðum við liðakeppnina, ásamt Heidi 
Kvan og Jostein Siring. 

Pontus hefur náð hreint út sagt 
framúrskarandi árangri bæði í veiði og á 
sýningum, en hann er enn ungur og á nóg 
eftir inni, og við hlökkum til að sjá hvað 
framtíðin hans ber í skauti sér! En það er 
einnig gaman að minnast á það að hann á 
nú þegar orðið þó nokkur got og er frábært 
að sjá að mörg afkvæmi hans sýna góða 
veiðieiginleika, ásamt því að hafa verið 
að gera það gott í sýningahringnum. 

Sámur þakkar Jonnu kærlega fyrir fróðlegt 
spjall og óskar þeim Pontusi áfram 
velfarnaðar í sínum ævintýrum! 

Pontus 12 vikna á 
fótboltaleik
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JOSERABÚÐIN

NÝ 
GÆLUDÝRABÚÐ

Velkomin í Ögurhvarf 2

Hefur þú kynnt þér ræktendaklúbb Joserabúðarinnar? 
Nánari upplýsingar í síma 480 5608 eða á netfangið joserabudin@joserabudin.is

Joserabúðin I Ögurhvarfi 2 I 203 Kópavogur I s. 480 5608 I joserabudin@joserabudin.is  I www.joserabudin.is 
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TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 
MyNDIR: ÚR EINKASAFNI VIðMÆLENDA

Hvernig hófst áhugi ykkar á hundum 
og hundahaldi? 
Við höfum alltaf verið dýravinir. Hvorugt 
okkar átti þó hunda þegar við vorum að 
alast upp og í raun og veru þekktum við 
engan sem átti hunda. Ég grenjaði víst 
endalaust í foreldrum mínum um að fá 
hund en fékk aldrei. Ég átti hamstur og kött 
en hvorugur varð langlífur. Gunnar ólst upp 
með köttum en langaði helst í boxer hund. 
Vinkona yngri systur minnar átti tvo schäfer 
hunda og ég fór með henni í heimsókn, 
bara til að vera með hundunum. Draumur 
minn var því að eignast tvo slíka og var ég 
harðákveðin í því að eiga hund þegar ég 
yrði fullorðin. 

Hvernig kom það til að leiðir ykkar 
lágu saman og hvernig byrjaði husky 
ævintýrið ykkar? 
Ég kem frá Akureyri og Gunnar frá 
Dalvík en við kynntumst í Reykjavík og 
bjuggum þar fyrstu hjúskaparárin okkar. 
Þegar við vorum komin með þrjú lítil 
börn langaði okkur ekki lengur að búa 
á höfuðborgarsvæðinu og fluttum til 
Akureyrar árið 2004. Á þessum tíma 
kom aldrei til tals að eignast hund, það 
hvarflaði ekki einu sinni að okkur. Árið 
2007 eignuðumst við tvo ketti og það 
nægði okkur alveg. Þann 1.maí skelltum 
við okkur í kröfugöngu og ekki grunaði 
okkur hversu afdrifarík sú ganga yrði. Við 
hittum vinafólk okkar og þau sögðu þessa 
stórhættulegu setningu: „Við erum með 
hvolpa heima, viljið þið koma og skoða?“ 

Við fórum í heimsókn og lífið breyttist, 
þarna voru husky blendingar. Við kolféllum 
við fyrir ösku, fyrsta hundinum okkar, hún 
var grá og hvít með ísblá augu. Á þessum 
tíma voru husky hundar tiltölulega nýjir 
á Íslandi. Þarna vorum við með tvo ketti 
og þrjú börn, 8, 10 og 15 ára, nógu gömul 
til að vera ein heima þegar við færum í 
gönguferðir. okkur fannst við því vera 
tilbúin og googluðum allt sem við fundum 
um sleðahunda og hundahald almennt 
og hugsuðum um hverju við þyrftum að 
breyta, þær tvær vikur sem við biðum 
eftir að hvolpurinn yrði nógu gamall til að 
koma til okkar. Aska varð okkar, átta vikna, 
fullkominn hvolpur sem skemmdi aldrei 
neitt og aldrei neitt vesen á og enn, 10 
árum seinna, er hún fullkomin.

Í Eyjafirði hafa hjónin María Björk og Gunnar hreiðrað um sig ásamt hundunum sínum. Þau eru miklir 
dýravinir sem hafa óbilandi áhuga á hundum og hafa algerlega „farið í hundana“ að eigin sögn, en á 

jákvæðan hátt. Þau koma til dyranna eins og þau eru klædd og hafa verið ófeimin við að leyfa fólki að 
fylgjast með sér og hundalífinu á samfélagsmiðlum. 

Sámi lék forvitni á að vita meira um hundalíf þeirra með husky hundunum í sveitinni og fékk Maríu til þess 
að gefa lesendum Sáms enn meiri innsýn inn í goHusky fjölskyldulífið fyrir norðan.

Að lifa drauminn 
sem þau vissu ekki að þau ættu 

viðtal við maríu Björk og guNNar eyFjörð hjá goHusky
 

María & Gunnar með hluta af hópnum sínum. 
Ljósm. Hilmar Friðjónsson 
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Fljótlega bættist annar hundur við og 
ævintýrin voru rétt handan við hornið.......

Við vorum svo heppin að kynnast þeim sem 
áttu pabba ösku, siberian husky rakka og í 
gegnum þau kynntumst við hópi af fólki á 
Akureyri sem áttu huskyhunda. Sumir áttu 
tvo og jafnvel þrjá hunda! okkur fannst það 
nú algjör klikkun! Við fórum í hundaútilegu 
þar sem mikið var spjallað um hunda og 
heilmikið um sleðasportið. Þar kom önnur 
svona afdrifarík setning: „Það er ekki 
nóg að eiga bara einn hund, það er alveg 
lágmark að eiga tvo“. Þá fórum við að leita 
að nýjum hundi og í október 2011 fengum 
við átta mánaða gamlan siberian husky 
rakka, algjörlega yndislegt eintak, Eldur – 
Eyberg Ice Casanova. Hann var nú reyndar 
ekkert yndislegur fyrstu dagana, var alveg 
,,crazy“ í fyrsta matartímanum og reyndi að 
ná köttunum okkar. En það tók bara nokkra 
daga að koma jafnvægi á hlutina. 

María segir að þegar hér er komið 
við sögu hafi hugur þeirra stefnt á 
draghundasportið. Aska og Eldur hafi 
þó ekki verið alveg nógu gott par, hún 
óvenju stór af tík að vera, lappalöng 
og grönn og hann lítill miðað við 
rakka, stuttfættur kubbur. Þau hafi 
því bætt við sig þriðja hundinum, 
siberian husky rakkanum Reyk, og 
hann hafi verið svipaður að stærð 
og Aska og urðu þau magnað par í 
draghundasportinu. En hvað varð 
til þess að þau ákváðu algerlega að 
verja lífi sínu með hundunum? 
Verandi þessir dýravinir og fyrir mig að 
eiga þennan draum um að eiga a.m.k. tvo 
hunda þá var þetta ekki erfið ákvörðun. 
Að fjölga hundum kom til út af áhuga 
á sportinu sem þessari hundategund 
fylgir. Það var enn hægt að fara út að 
labba með þá þrjá í einu. En verandi 
með sýningarhund sem verður að hafa 
kúlurnar sínar og við ekki að nenna 
lóðaríi, þá ákváðum við að gelda tíkina 
okkar (blendinginn). Áður en af því varð 
eignuðust þau hvolpa. Af þessum átta 
hvolpum héldum við tveimur rökkum en 
tíkurnar sex fóru á heimili til vinafólks, 
flest fólk sem átti husky fyrir. Þarna erum 
við því komin með fimm hunda og þá 
þarf aldeilis að breyta skipulaginu. Þetta 
verður auðvitað töluvert meiri vinna, fleiri 
göngutúrar, meiri feldumhirða og svo þarf 
auðvitað að halda aga og stjórn á svona 
hóp. Þetta verður einfaldlega ákveðinn 
lífsstíll þar sem hagur hundanna gengur 
fyrir með kostum og göllum og öllum 
hárunum sem fylgja. Við vorum samt 

ekkert ósátt við að bæta við hundum því 
á þessum tímapunkti var búið að hafa 
á orði við okkur hvort við gætum ekki 
hugsað okkur að taka gesti í sleðaferðir 
og við (aðallega Gunnar) vorum alveg til í 
að prufa það. Þetta var því eiginlega ekki 
beint ákvörðun, þetta bara þróaðist smám 
saman í þennan lífsstíl og hann hentar 
okkur fullkomlega. 

Getið þið sagt okkur aðeins frá 
því helsta hvað varðar husky 
hundategundina? 
Það er þrennt sem einkennir huskyhunda 
og er hluti af eðli þeirra síðan fyrir 
þúsundum ára þegar forfeður huskyhunda 
nútímans bjuggu í Síberíu með Chukchi 
ættbálknum, það er dráttareðlið, 
veiðieðlið og mannelska. Chukchi fólkið 
notaði hundana til að draga sleða með 
bráðinni heim, sem og búslóðina, þegar 
þeir ferðuðust (dráttareðlið). Á næturna 
sváfu hundarnir með fólkinu og héldu á 
þeim hita og yngstu börnin voru látin sofa 
upp að hundunum, þar sem var hlýjast 
(mannelskan). Þegar hlýnaði þurfti ekki að 
nota hundana í þessi verkefni og því voru 
hundarnir sjálfala á sumrin og þurftu því að 
veiða sjálfir sér til matar (veiðieðlið). Þegar 
vetraði komu hundarnir aftur til fólksins og 
hringurinn hélt áfram. 

Huskyhundar eru stórskemmtileg 
hundategund og miklir karakterar. Að 
sumu leyti minna þeir á ketti, þeir eru 
sjálfstæðir, elska að sitja hátt uppi og 
horfa niður á þig, duglegir að þrífa sig en 
eru því miður líka með sama veiðieðli og 
kettir. Huskyhundar eru útsjónarsamir, 

miklir prakkarar og eru stundum algjörir 
trúðar. Þeir eigna sér hluti og finnst lítið 
mál að stela mat af borðinu. Sokkar, skór 
og þvottapokar eru vinsælir til átu og þeir 
naga allt sem þeir ná í og að grafa holur 
í garðinn er eitthvað sem þeir gera með 
mikilli gleði. Ég á hunda sem hafa aldrei 
gert neitt af sér, skemmdu ekkert og hafa 
aldrei verið með vesen, en ég á líka nokkra 
sem má varla líta af, miklir prakkarar. Þeir 
eru einstaklega mannelskir, elska fólk, líka 
ókunnugua, enda ekkert varðeðli í þeim. 
Þeir eru eldklárir, mjög þrjóskir og hlýða 
ekki í blindni, þeir þurfa að sjá tilgang með 
því sem þeir eru að gera, en það þarf nú 
ansi kláran haus til að vera í sleðateymi, 
hvað þá að vera fremsti hundur. 

Huskyhundar eru með tvöfaldan feld 
og er undirfeldurinn mjúkur sem bómull. 
Þeir fara vissulega mikið úr hárum en 
með því að gefa gott fóður og bursta 
feldinn reglulega og jafnvel þurrblása er 
hægt að halda hárlosi í viðunandi ástandi. 
Huskyhundar eru almennt duglegir að þrífa 
sig og þurfa ekki oft að fara í bað, það er 
ekki þessa klassíska hundalykt af þeim, 
ekki einu sinni þegar þeir eru blautir. 

Það er mín reynsla, eftir að hafa misst 
hund fyrir bíl að huskyhundar eru ekki 

Jólamyndin 2020. 
Ljósm. úr einkasafni

Aska, 10 ára hefðardama.  
Ljósm. Carter Post
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góðir í lausagöngu. Þeir elska að hlaupa 
og ef þeir eru komnir af stað og sjá 
t.d. fugl, þá eru þeir bara farnir og þú 
getur staðið og öskrað úr þér lungun en 
hundurinn kemur ekki. Að minnsta kosti 
ekki fyrr en hann hefur veitt fuglinn eða 
misst áhugann. Auðvitað þarf að þjálfa 
innkall og einstaklingar innan tegunda eru 
misjafnir en heilt yfir þá er þessi tegund 
með banana í eyrunum og hlýðir frekar 
veiðieðlinu sínu heldur en eigandanum. 
Ef maður er á öruggum stað, þar sem 
ekki er mikil bílaumferð og búfénaður og 
hundurinn hlýðir þér almennt vel, þá er 
lausaganga frábær. Þeir gelta almennt ekki 
og það er því ekki mikill hávaði í þeim, 
þeir eiga það þó til að góla og gólið getur 
borist marga kílómetra. Huskyhundar 
eru einnig afskaplega matgrannir og 
þurfa í raun ótrúlega lítið fóður miðað 
við aðrar tegundir. Þeir eru einstakir að 
því leyti að þeir eru eina tegundin (og 
eina spendýrið) sem getur hreinlega 
stjórnað efnaskiptunum sínum, þeir 
geta hlaupið klukkustundum saman án 
þess að þreytast því brennsla þeirra er 
öðruvísi en hjá öðrum hundategundum.

Hvað er það dýrmætasta við að búa 
með hundum? 
Hundarnir hafa kennt okkur alveg ótrúlega 
margt og klárlega gert okkur að betri 
manneskjum. Það er alltaf gaman að 
koma heim, í hvert skipti er manni fagnað 
gífurlega. Hundar lifa í núinu og það er 
það viðhorf sem við höfum tileinkað okkur. 
Þeir sýna manni skilyrðislausa ást og kenna 
manni þolinmæði, enda þarf hana í miklu 
magni þegar verið er að þjálfa og kenna. 
Breyttur lífsstíll er kostur við að eiga þá, öll 
útiveran og sportið. Í dag eigum við ösku, 

10 ára, Reyk, 8 ára HRFÍ rakka, systkinin 
Klaka, Kviku, Dimmu og Blíðu, 6 ára, undan 
ösku og Reyk. Bræðurna Jökul og Jaka, 
rúmlega 3ja ára HRFÍ rakka, syni Reyks. 
Systurnar Mýru og Móu, bráðum 3ja ára, 
systkinin Storm og Slyddu, 2ja ára, foreldra 
innflutt frá Sviss en ekki ættbók og svo litlu 
búbburnar Drífu og Dyngju, bráðum 1 árs, 
HRFÍ tíkur. öll geðgóð og yndisleg en ólíkir 
karakterar.

Hvað er það sem reynir mest á? 
Í rauninni er ekkert erfitt nema þegar það 
er lóðarí. Það eru klárlega erfiðir tímar 
sem reyna rosalega mikið á okkur öll, 
sérstaklega rakkana. Þeir eiga einstaklega 
erfitt og hætta t.d. að borða dögum saman. 
Við erum með risastórt útigerði og að auki 
þrjú minni gerði og eins er auðvelt að skilja 
hundana að innanhúss. Það er í raun ekki 
svo mikil vinna við að passa að rakkarnir 
fari ekki á tíkurnar heldur snýst þetta 
um að passa að rakkarnir sláist ekki. Þeir 
breytast í algjöra ,,zombie“ á þessum tíma, 
verða alveg heilalausir og þeir þurfa ekki 
nema að rekast á, þegar á hápunktinum 
stendur, til að slagsmál brjótist út. Sem 
betur fer hafa þau ekki verið stóralvarleg 
en það hefur þó stundum þurft að fara til 
dýralæknis og sauma skrámur. 

Hvernig myndir þú lýsa því að halda 
marga hunda á heimili – hverjir eru 
kostir og gallar? 
Það er klárlega kostur að mínu mati að 
hafa marga hunda. Þeir veita hver öðrum 
félagsskap og leika sér mikið saman. Það 
er alltaf einhver til í að fara í göngutúr með 
þér, það er alltaf einhver til í að kúra með 
þér í sófanum, það er alltaf hægt að finna 
sér eitthvað að gera. 

Ég veit ekki hvort það túlkist sem 
galli eða bara breyttur lífsstíll en með 
alla þessa hunda erum við ekki að 
stunda mikið af ferðalögum, allavega 
ekki saman. Gallarnir eru auðvitað bara 
kostnaðurinn, það kostar að eiga hund og 
það kostar enn meira að eiga 14 hunda. 

Allir hundarnir okkar eru sjúkratryggðir 
og auk þess eru hreinræktuðu hundarnir 
okkar líka líftryggðir, það er ekki hægt að 
líftryggja blendinga. Svo er það maturinn. 
Við erum sjálf söluaðilar fyrir Husse hunda- 
og kattafóður og því getum við fengið 
fóðrið ódýrara en annars. Án afsláttar þá 
reikna ég með að fóðurkostnaður væri ca 
100.000 kr. á mánuði. Dýralæknakostnaður 
er líka töluverður en það þarf auðvitað 
að bólusetja hundana reglulega og 
ormahreinsa og svo kosta slagsmál vegna 
lóðarís sitt þó við höfum fengið hluta 
endurgreiddan úr tryggingum. Á þessu 
ári létum við gelda fjóra hunda sem er 
svolítið dýrt en þetta fylgir því bara að 
eiga dýr. Við höfum verið í viðskiptum við 
sömu dýralæknastofuna, Dýrey, í 14 ár og 
höfum alltaf fengið toppþjónustu og vitum 
að þær gera alltaf sitt besta. Við sleppum 
þó við hundaleyfisgjöld þar sem við búum 
en borguðum þau samviskusamlega 
á Akureyri þegar við bjuggum þar.

Hvað með fóðrun og daglega 
umhirðu á hundunum, segið okkur 
aðeins frá skipulaginu? 
Hundarnir borða tvisvar sinnum á dag, 
á morgnana og kvöldin. Þurrfóður frá 
Husse og hrátt hrossahakk er undirstaðan 
á morgnana, á kvöldin er þurrfóður 
og laxaolía. Gunnar sér almennt um 
matargjafir og stjórnar matartímanum 
eins og herforingi. Allir 14 hundarnir sitja 

María með hópinn 
árið 2018 

Gunnar með Drífu og Dyngju.  
Ljósm. Hilmar Friðjónsson
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saman í eldhúsinu og bíða á meðan verið 
er að setja í dallana. Svo fara allir á sinn 
stað og bíða með matarskálina fyrir framan 
sig þangað til Gunnar gefur merki um að 
þau megi byrja. Það er gaman að sjá hvað 
þau eru dugleg og að fylgjast með ferlinu 
þegar hvolparnir eru að læra að bíða. 
Gunnar gerði þetta strax í upphafi, að láta 
sitja og bíða eftir „gjörðu svo vel“ skipun 
og svo bættust alltaf við hundar, sem lærðu 
það sama, að bíða eftir matnum sínum. 
Það fer enginn í skálina hjá öðrum á meðan 
hann er að borða, a.m.k. er það þá bara 
gert einu sinni en ef einhver er farinn frá 
skálinni, þá má sleikja hana hreina. 

María segir að hundarnir hlýði Gunnari 
betur og ef hún sér um matartímann þá 
er hún bara með þessi elstu sex hjá sér 
og lætur þau bíða eftir réttri skipun en 
hinir yngri borði þá í búrunum sínum. 
Vatnsskálar séu á nokkrum stöðum, 
inni og úti, og alltaf passað að það sé 
nóg af vatni. Hvað klóaklipp varðar 
þá séu það allnokkrar klær sem þurfi 
reglulega að klippa á heimilinu. 

Þar sem hundarnir okkar eru lítið á 
malbiki þá slíta þeir klónum ekki nóg og 
því klippum við klærnar á um tveggja 
vikna fresti, 236 klær í einu takk. Já, þetta 
er rétt tala, það eru aukasporar á einum 
hundi. Gunnar er mikið einn heima með 
hundana á daginn og hann greiðir oft 
2 – 4 hundum á dag, svona til að halda 
feldinum fínum. Svo þarf auðvitað að 
týna kúk, 14 hundar skilja slatta eftir 
sig. Mér finnst frábært að koma heim úr 
vinnunni, fara úr „skrifstofugallanum“, 
skella mér í þægileg föt og stígvél og 
labba um gerðið og týna upp kúk, þetta 
er svo hressandi eftir vinnudaginn.

Hvernig standið þið að þjálfun og 
hvernig er dagleg hreyfing? 
Þegar við bjuggum í þéttbýli voru það 
gönguferðir alla daga, en núna er mun 
meiri fjölbreytileiki. Við erum með 1000 
fm útigerði þar sem hundarnir leika sér. 
Við erum með hundalúgur þannig að 
hundarnir ráða hvort þeir eru inni eða úti. 
Eltingaleikir eru vinsælir, einna helst hjá 
ungviðinu. 

Til þess að reyna að stuðla að því að 
allir fái sína hreyfingu notum við kerfi. Við 
erum með tvær skálar og 14 miða með 
nöfnum hundanna. Svo þegar við förum 
út í gönguferð eða hjólaferð þá drögum 
við nöfn úr annarri skálinni og setjum í 
hina. Það er mismunandi hvort við förum 
í göngu, hlaup eða á hjól og einnig hvort 
það sé keppnisæfing eða skemmtiferð. Við 
höfum reynslu af alls konar námskeiðum, 
fórum á hlýðninámskeið, klikker námskeið, 
sýningarþjálfunarnámskeið, Nose work 
og setið fullt af frábærum fyrirlestrum 
um hreinlega allt sem viðkemur hundum. 
Það sem skiptir okkur þó mestu máli 
er það sem snýr að okkar sporti.

Þjálfunin snýst um að kenna skipanir 
fyrir hjól og sleða, enda það mikilvægasta 
sem hundarnir þurfa að kunna. Við pörum 
saman eldri hund og yngri, báðir fara 
í beisli og eru hlið við hlið í göngutúr. 
Við notum skipanir sem eldri hundurinn 
er búinn að læra og yngri hundurinn 
apar upp. Þegar þeir yngri hafa náð því 
helsta er hægt að para þá saman með 
eldri hundi á sleða og hjól. Það má byrja 
snemma að kenna skipanir í gönguferðum 
en hundar mega ekki byrja of snemma 
að draga sleða og helst þá sem hluti af 
stærri hóp. Skipanirnar sem við notum eru 
skipanir sem eru notaðar víða um heim. 

Hike – af stað, Gee – hægri, Haw – vinstri, 
Ahead – beint áfram,whoa – stopp og 
til eru fleiri en þetta notum við helst.

María segir að þau séu frekar samtaka 
með hundahaldið og greini ekki á um 
margt. Hún sé meira í sýningum en 
hann sjái meira um gestina og ferðirnar. 
Gunnar sé klárlega leiðtoginn í hópnum, 
hundarnir virði hann og hlýði honum 
betur. Hann sér um matartímann og 
María um hvolpauppeldið. Hún svaf t.a.m. 
í stofunni í tvo mánuði þegar yngstu 
tíkurnar komu inn á heimilið í janúar, 
með allt gengið laust um alla stofu og 
litlu tíkurnar tvær í búri. Þannig búrvenur 
hún hundana með því að vera örugg en 
samt með hópnum og fólkinu sínu. 

Hvernig kom það til að þið stofnuðuð 
goHusky? 
Það var fyrir algera tilviljun. Árið 2015 
hafði frændi minn samband sem rekur 
ferðaþjónustu. Hann spurði hvort við 
gætum ekki farið með farþega í sleðaferð 
og við vorum alveg til í að prófa það. 
Þarna áttum við þrjá hunda. Ein af fyrstu 
ferðunum okkar var að fara með fræga 
poppstjörnu í sleðaferð. Gunnar skrapp 
suður með okkar hunda og tók vin okkar 
með, sem var með svipaðan fjölda af 
hundum. Þeir biðu uppi á jökli þar til þyrla 
lenti með gestina. Þau léku sér í sleðaferð, 
voru bæði farþegar og fengu að prófa að 
stýra sleðanum og skemmtu sér vel. Dætur 
okkur biluðust svo þegar pabbi þeirra sagði 
hver hefði verið í sleðanum með honum, 
hann tók ekki einu sinni mynd, hann hafði 
ekki hugmynd um hver þetta var. 

Fyrst um sinn vorum við að fara eina og 
eina ferð á vegum frænda míns með ríkt 
þotulið. Þá vorum við hluti af stærri pakka 
þar sem fólk var að fara í þyrluskíðaferðir 

Nammistund.  
Ljósm. úr einkasafni

Frábær árangur. goHusky 
miðnæturmót 2021. 
Ljósm. úr einkasafni
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Gunnar í keppni á Mývatni 2015. 
Ljósm. Orri Kristinn Jóhannsson

Undirbúningur fyrir sleðaferð.  
Ljósm. Hilmar Friðjónsson

og alls konar skemmtilegheit og við fórum 
nokkrar ferðir á vetri. Árið 2018 vorum 
við svo komin með fimm fullorðna hunda 
og tvo hvolpa, búandi í tvíbýlishúsi á 
Akureyri. Við fórum því að hugsa okkur 
til hreyfings og fórum að leita að eign 
þar sem hægt væri að hafa gott útisvæði, 
ekki of langt frá bænum, enda bæði að 
vinna þar og helst þar sem væri stutt í 
alla almenna útivist þar sem hægt væri að 
fara á sleða með góðu móti. Við vorum 
svo ótrúlega heppin að finna stað þar sem 
allt þetta var og meira til. Þarna vorum 
við komin á draumastaðinn, tilbúin að 
bæta við okkur fleiri hundum og fjölga 
ferðum og þá var tilvalið að fara að græja 
fyrirtæki í kringum þetta allt saman.

Hvernig gekk að koma fyrirtækinu á 
kortið? 
Þetta er auðvitað heljarinnar pakki, 
hanna ,,logo“ og fá einkaleyfi, leyfi hjá 
Ferðamálastofu, Mast kíkti á okkur, 
heilbrigðiseftirlitið, byggingafulltrúi og við 
þurftum að fara í grenndarkynningu. Svo 
þarf að setja upp heimasíðu, bókunarsíðu 
og reyna að koma sér á kortið. Þar koma 
samfélagsmiðlar sterkt inn en það er 
heilmikil vinna á bak við þetta allt, að 

sjá um heimasíðuna og auk þess erum 
við á Snapchat, með síðu á Facebook, 
á Instragram og TikTok. Það finnst 
mörgum gaman að fylgjast með þessari 
huskyfjölskyldu. Við Gunnar erum bæði 
í vinnu, ég í skrifstofustarfi og hann er 
næturvörður á sambýli. Ef við værum 
bæði í dagvinnu þá gengi ekki upp að eiga 
alla þessa hunda. En okkur finnst gaman 
að geta boðið fólki upp á skemmtilega 
samveru með hundunum og þar sem við 
vorum farin að bjóða uppá sleðaferðir 
stofnuðum við goHusky. 

Hvernig ferðir bjóðið þið upp á og 
hverjir eru aðallega að koma til 
ykkar? 
Eftir að við fluttum 2019 urðu ferðirnar 
tvöfalt fleiri en áður. Svo skall covid á og 
við þurftum að finna aðrar lausnir. okkur 
datt í hug sumarið 2020 að það gæti verið 
gaman að bjóða Íslendingum að kíkja í 
heimsókn til okkar og fara í gönguferðir. 
Það gekk vel og fólk átti ekki orð yfir hvað 
hundarnir voru elskulegir og yndislegir, 
en því miður hafa margir haldið öðru 
fram hvað þessa tegund varðar. Fólk 
getur valið um „Petting and pictures“ sem 
er klukkutíma heimsókn. Þá kemur fólk 

heim til okkar, skoðar aðstöðu hundanna, 
spjallar um þá og lífið og tilveruna yfir 
kaffisopa, klappi og knúsum. Einnig erum 
við með „Hiking with husky“ sem er 
tveggja tíma upplifun. Þá er klukkutíma 
heimsókn en einnig klukkutíma gönguferð 
um nærumhverfi okkar þar sem gestir 
eru með mittisbeisli, hundurinn í beisli 
og taumur á milli og þannig fær fólk 
að upplifa kraftinn í hundinum, þegar 
hundurinn notar dráttareðli sitt. Við 
veljum samt hund við hæfi hvers og eins 
og gönguleiðin er valin eftir því hvað 
hentar gestunum hverju sinni en er 
yfirleitt um 5 km ganga. Þessi upplifun 
hefur algjörlega slegið í gegn. Allar okkar 
upplifanir er hægt að bóka á heimasíðunni 
okkar, www.gohusky.is. Við biðjum fólk 
að skrifa í gestabók áður en það fer og 
sú setning sem oftast er skrifuð er: „The 
highlight of our trip in Iceland“ sem segir 
okkur að við séum að gera eitthvað rétt! Á 
veturna (janúar til mars) er hægt að bóka 
hjá okkur tvær gerðir af sleðaferðum. 
Annars vegar er það „Dog sledding 
experience in Akureyri“ en þar er gesturinn 
farþegi í ferð um nærumhverfi okkar. Í 
þessa ferð notum við stóran sleða sem 
dreginn er af 10-12 hundum og endum 

Hike! Mývatn 2016. 
Ljósm. Auðunn Níelsson



Sámur 2. tbl. 56. árg. desember 2021  · 31

hana í klappi og knúsi með kakóbolla 
heima á bæ. Einnig erum við með nýja 
sleðaupplifun sem við köllum „Fun run“ og 
hentar vel fyrir fjóra eða fleiri. Þá notum 
við litla sleða og tvo hunda á hvern sleða. 
Fólk leikur við hundana og kynnist þeim 
aðeins, velur sér svo lið og fer í keppni 
við hvort annað. Við höfum prófað þetta 
með starfsmannahópum og þetta er mjög 
skemmtilegt.

Eruð þið bæði jafn öflug í sportinu og 
gestgjafahlutverkinu?
Ég hef meira gaman að því að keppa, 
vera í hraðanum og spennunni sem því 
fylgir en Gunnar nýtur sín í botn að fara 
með ferðamenn í sleðaferð. Hann er með 
fallegt blik í augunum þegar hann segir 
frá sleðaferðunum sínum. Ímyndaðu þér 
að þú sitjir á stórum timbursleða. Undir 
þér er mjúkt hreindýraskinn og það fer 
vel um þig. Það er snjór yfir öllu, stillt og 
fallegt veður. Þú áttar þig ekki á hraðanum 
en horfir á trén fara fram hjá þér, þú ert 
á skógarstíg og fegurðin í umhverfinu er 
dáleiðandi. Fyrir framan þig eru 10 hundar 
að draga sleðann, þú horfir á þessa fallegu 
hunda hlaupa með ákefð en reisn. Það er 
eitthvað töfrandi við þessa stund og áður 

en þú veist af laumast lítið „vá“ frá þér. 
Þetta gerist í hvert skipti sem við förum í 
sleðaferðir.

Við höfum mjög gaman af þessu öllu 
saman en þar sem hundarnir okkar eru 
fyrst og fremst gæludýr og við í fullri 
vinnu þá erum við ekki að þessu alla daga. 
Hundarnir hjá goHusky eru nefnilega ekki 
eingöngu vinnuhundar, þeir eru fyrst og 
fremst gæludýrin okkar og mega kúra 
uppi í sófa á milli þess sem þeir vinna fyrir 
okkur. En við erum alls ekki þau einu sem 
bjóða upp á svona skemmtilegar upplifanir, 
þó við séum þau einu sem bjóða upp á 
gönguferðir og heimsóknir í heimahús. Það 
eru tvö stór sleðahundafyrirtæki á Íslandi, 
sem vinafólk okkar rekur, Snow dogs á 
Norðurlandi og Dogsledding á Suðurlandi. 
Þessir aðilar eiga fjölda hunda og eru að 
bjóða upp á mjög flottar sleðaferðir. 

Að sögn Maríu finnst henni sleðasportið 
ótrúlega skemmtilegt og hún hefði 
aldrei trúað því í upphafi að hún myndi 
verða keppnismanneskja með bilað 
keppnisskap og orðspor hennar heldur á 
þá leið að vera pínu „crazy“ í keppnum. 

Í raun eru hundarnir mín „klikkun“, 
Gunni er bara nógu „klikkaður“ til að 

segja já við öllu sem ég vil. „Eigum 
við að fá okkur hvolp?“ „já, já, eigum 
við ekki bara að hafa þá tvo?

Það er frábær félagsskapur í kringum 
þetta sport og flestir af mínum bestu vinum 
er fólk sem ég hef kynnst í kringum sportið. 
Áður fyrr voru margir klúbbar, Icehusky, 
EldurÍs, Draghundasport, Siberian Express 
og eflaust fleiri en sá stærsti og sá sem 
er virkastur í dag er Sleðahundaklúbbur 
Íslands, sem er meira en 10 ára. Gunnar 
sat í stjórn Sleðahundaklúbbsins í 
nokkur ár og ég er í stjórn núna.

Hvernig er keppnum háttað í 
klúbbnum? 
 Klúbburinn heldur tvö mót á ári, 
Íslandsmeistaramót á Mývatni í 
mars og Íslandsmeistaramót sunnan 

Reykur. 
Ljósm. Hilmar Friðjónsson
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megin á landinu í september. Þegar 
keppt er á snjó þá er keppt á sleða 
og skíðum. Sleðagreinarnar sem 
Sleðahundaklúbburinn er með eru 5 km 
með tvo hunda, 5 km með þrjá til fjóra 
hunda, 10 km með tvo til þrjá hunda, 10 
km með fjóra til sex hunda og 15 km með 
fjóra til sex hunda. Þarna keppa kynin 
saman, þ.e.a.s. það er ekki kynjaskipting 
í sleðagreinum. Í skijoring (skíðum) eru 
flokkarnir 2 km með einn hund og 5 
km með tvo hunda og þarna er keppt i 
karla- og kvennaflokki. Einnig eru flokkar 
fyrir börn og unglinga, bæði á sleðum og 
skíðum, þá oft styttri vegalengdir. 

Á haustmótinu er keppt í „dryland“, á 
stígum sem eru þá mold, möl, gras eða 
þessháttar, allt annað en malbik. Keppt er 
á scooter(hlaupahjóli), á hjóli, eða hlaupið. 
Hjólagreinar og scooter er ekki kynjaskipt 
en hlaupið er það. Þarna eru keppnis-
greinarnar Bikejoring (hjól) 10 km með tvo 

hunda, Bikejoring 5 km með einn hund, 
Scooter 10 km með tvo hunda, Scooter 5 
km með einn hund, Canicross (hlaup) 5 km 
og 10 km með einn hund og svo barna- og 
unglingaflokkar. Í dráttarsportinu verður 
hundurinn alltaf að vera fyrir framan þig, 
hann á að draga þig, ekki þú hann. Hundar 
verða að vera orðnir 18 mánaða til að taka 
þátt en mega keppa eins lengi og þeir hafa 
heilsu og áhuga til. Það þarf ekki að eiga 
sleðahund til að vera í þessu sporti og það 
er því um að gera fyrir þá sem hafa áhuga 
að kynna sér sportið og taka þátt. Það er 
allskonar fólk á öllum aldri sem stundar 
þetta sport, börn niður í 7 ára eru að stíga 
sín fyrstu skref og sú elsta í sportinu er 
orðin 70 ára og er enn að keppa á sleðum, 
algjör nagli og mín helsta fyrirmynd. 

Þau hafa staðið fyrir sumarmóti 
sem kallast „Miðnæturmót goHusky“ 
og er haldið í júní, sem nálægast 
sumarsólstöðum. Mótið hefur verið 

haldið í Eyjafjarðarsveit og í Kjarnaskógi 
en síðustu tvö ár hefur það verið haldið 
heima hjá þeim. Ræst er út kl. 23 að kvöldi 
til og hjólað til móts við miðnætursólina. 

Hvað finnst ykkur jákætt við félagið 
okkar, HRFÍ, og hvað mynduð þið vilja 
sjá eflast? 
Við höfum bara haft góð samskipti við 
HRFÍ hvort sem kemur að sýningum eða 
augnskoðunum. Í upphafi þegar við fengum 
annan hundinn okkar þá var það ósk 
ræktandans að við færum með hundinn 
á sýningar. Ég vissi ekkert hvað ég var að 
fara út í, kunni ekkert og skyldi ekkert 
hvernig þetta virkaði. Reykur kom svo frá 
sama ræktanda og hann varð t.d. besti 
hvolpur sýningar 6 mánaða gamall, sem 
var hrikalega gaman. Hvað ræktun varðar 
þekki ég ekki enn þess háttar samskipti við 
félagið en mér finnst algerlega nauðsynlegt 
að það sé svona félag á Íslandi. 

okkur fannst báðum frábærir 
fyrirlestrarnir á vegum Fræðslunefndar 
sem voru á Zoom á árinu og værum alveg 
til í að fá fleiri svona fyrirlestra. Sem 
landsbyggðartútta þá hefur mér stundum 
fundist að HRFÍ sé ekki mikið að hugsa út 
fyrir höfuðborgarsvæðið, t.d. hefur ekki 
verið hægt að kjósa á aðalfundi nema vera 
á staðnum og ég sá því engan tilgang að 
fylgjast með honum þó ég reyni aðeins 
að fylgjast með hvað er í gangi hverju 
sinni. Það er þó gott svæðafélag HRFÍ 
hér, Norðurhundar og þau hafa verið að 
gera flotta hluti, t.d. með veiðipróf og 
sýningarþjálfanir og þess háttar. Svo væri 
auðvitað rosalega gaman ef hægt væri að 
hafa eina sýningu á ári hér fyrir norðan. 

Siberian husky deild HRFÍ og 
Sleðahundaklúbbur Íslands hafa verið 
í viðræðum í nokkur ár um að koma 

Reykur með síðasta íslenska 
meistarastigið sitt júní 2019. 

Ljósm. Elín Gunnarsdóttir

Reykur besti hvolpur sýningar 
september 2013. 

Ljósm. Guðrún K. Valgeirsdóttir
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einhverskonar vinnuprófi (þátttöku í 
dráttarsportinu) að í sýningum, enda 
er siberian husky vinnuhundur og 
við vonum að það eigi eftir að gerast 
með einhvers konar útfærslu.

Varðandi ræktun þá er reynslan ekki 
mikil þar. Við vorum með slysagotið okkar 
fyrir 6 árum og vorum í raun ótrúlega 
heppin hvað allt gekk vel og áreynslulaust 
fyrir sig. Við erum ekki ræktendur og það 
var aldrei planið. Eftir þessi ár mín sem 
hundaeigandi hef ég lært gífurlega mikið 
og ég ber mikla virðingu fyrir ræktendum, 
kannski einmitt af því ég veit hvað þetta 
er rugl mikil vinna að vera með got. En 
það er auðvitað ekki bara gotið heldur allt 
sem kemur að undirbúningi, t.d. að spá og 
spekulera í geðslagi, byggingu, uppruna 
og fleira og fleira. Mér finnst líka magnað 
hvað margir eru duglegir að flytja inn nýja 
hunda og passa þannig að stofninn verði 
ekki of lítill og of mikil skyldleikaræktun. 
Ég er nokkuð viss um að við munum ekki 
flytja inn hund en við stefnum á HRFÍ 
skráð got eftir 2-3 ár ef allt gengur vel. 
Við eigum hunda frá fjórum mismunandi 
ræktendum þar sem allir hafa lagt mikla 
vinnu í sína hunda og einnig flutt inn nýjar 
blóðlínur. Pabbi Dyngju er t.d. magnaður 
hundur úr vinnuhundalínu frá Svíþjóð 
og pabbi Drífu kemur alla leið frá Síberíu 
frá margverðlaunuðum ræktanda.

Að lokum, hvernig er týpískur dagur í 
Eyjafirðinum? 
Við Gunnar, Aska og Reykur förum á fætur 
upp í svefnherbergi, förum niður og opnum 
fyrir hinum hundunum. Rosa stuð alla 
morgna, enda hafa þau ekki séð okkur í 
marga klukkutíma. Þá er morgunmatur fyrir 
alla, Gunnar tekur til morgunmat handa 
hundunum á meðan ég fylli á vatnsdallana. 

Ef það er virkur dagur þá er ég að flýta 
mér í vinnuna og Gunnar er þá einn heima 
með gengið. Eftir morgunmat eru flestir 
morgnar þannig að Gunnar fær sér kaffi og 
hann og Aska rölta svo saman lítinn hring 
til að athuga með landareignina. Aska er 
alltaf laus í þessum gönguferðum og hefur 
mjög gaman af þeim. Ef Gunnar er lengi að 
koma sér af stað þá stendur hún og mænir 
á hann þangað til hann fer að koma sér. 

Svo þarf að skella sér í stígvél og týna 
upp kúkinn. Flestir hundarnir kúka á 
sínum vanalega stað og það er auðvelt 
að vinna þetta verk. Að því loknu eru 
inniþrif, moppum gólf, ryksugum mottur, 
höfum klósettin hrein og pössum að 
aðstaða hundanna sé alltaf snyrtileg 
því við fáum almennt mjög mikið af 
gestum í hverri viku. Þá er alltaf stuð 
hjá hundunum, þeir elska að fá athygli 
og eru alltaf glaðir að fá að hitta fólk.

Hundarnir okkar eru mikið úti, 
sérstaklega þau yngri og eru ýmist 
úti að leika sér eða sofandi út um 
allt gerði eða bara við lappirnar á 
okkur þar sem við erum stödd hverju 
sinni. oft eru lausir tímar notaðir til 
að greiða hundunum. Seinnipartinn 
förum við í göngutúr eða hjólatúr. 

Hundarnir eru alltaf lausir, bæði á daginn 
og á nóttunni. Á daginn hafa þeir allt húsið 
til umráða og geta verið inni sem úti. Á 
nóttunni lokum við út í stærsta gerðið 
og lokum einnig inn í íbúð. Hundarnir 
hafa þá 50 fm útisvæði sem þeir nota til 
að gera þarfir sínar á nóttunni og einnig 
kjósa sumir þeirra að sofa úti. Inni hafa 
þeir gang til að dvelja á og einnig stóran 
kjallara þar sem eru heimasmíðuð búr 
og bæli og þar geta hundarnir ráðið 
hvort þau vilja sofa inní eða uppi á 

búrunum, bara hvar sem þeim hentar. 

Stundum þarf Gunnar að skreppa í bæinn 
í klukkutíma eða tvo og það er eini tíminn 
sem hundarnir eru einir heima og þá eru 
þau lokuð inni. Við viljum síður að þau séu 
án eftirlits t.d. ef einhver kemur eða ef 
eitthvað kæmi uppá. Svo er aftur matartími 
um kvöldið og eftir það er almennt 
heilmikil rólegheit. Hundarnir leika 
stundum í smástund en svo keppast flestir 
við að koma sér í gott pláss í stofunni, 
helst uppi í sófa til að kúra sem næst 
okkur meðan við horfum á sjónvarpið. 
Svo er kominn háttatími og Gunnar fer 
að bursta tennur, það er merkið, allir líta 
upp og trítla „í bæli“ sem er þá annað 
hvort niður í kjallara, fram á gang eða í 
litla útigerðið. Gömlu tvö, Aska og Reykur 
bíða róleg á meðan og koma svo með 
okkur upp í svefnherbergi þar sem Aska 
liggur Gunnars megin og Reykur hjá mér.

Ef einhver hefði sagt mér fyrir 10 
árum, þegar við fengum ösku okkar, að 
við myndum eiga alla þessa hunda og 
búa úti í sveit, stunda þetta sport og 
vera með þessa ferðamennsku hefði 
ég bara hlegið og spurt viðkomandi 
hvort hann væri eitthvað klikkaður. 

Við elskum þetta hundalíf og teljum 
okkur alveg svakalega heppin með 
þennan lífsstíl okkar og trúum að við 
eigum mjög hamingjusama hunda. 

Eins og við segjum gjarnan við 
gestina okkar: „we are living the 
dream we didn´t know we had“.

Sámur þakkar þeim Maríu og Gunnari 
kærlega fyrir að gefa lesendum innsýn inn 
í líf sitt með husky hópnum sínum og óskar 
þeim velfarnaðar í lífi og starfi! 

Æsispennandi lokasprettur.  
goHusky miðnæturmót 2019.  

Ljósm. Guðrún K. Valgeirsdóttir

Aska og Reykur á sínum keppnisárum, 
scooter í Krýsuvík 2014. Ljósm. Orri 

Kristinn 
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sPurNiNgar sem ræktaNdiNN þiNN 
ætti að gEta svarað...

Þegar þú hefur ákveðið hvaða tegund hentar þínum lífstíl og þörfum þá þarf að finna ábyrgan og traustan 
ræktanda. Þá er gott að vera vel undirbúinn og reyna að fá sem bestar upplýsingar.  

Á hvolpasíðu HRFÍ http://www.voff.is/ má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar fyrir þá sem eru í leit að 
hinum eina rétta hvolpi.

Mælt er með að fólk skoði vel þær tegundir sem koma til greina, hafi samband við ræktendur, fái jafnvel 
að koma í heimsókn og hitta hundana í sínu eðlilega umhverfi. 

Hér má finna nokkrar spurningar sem ágætt er að leita svara við þegar búið er að taka ákvörðun um að 
bæta við sig fjölskyldumeðlim.

TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR, ByGGT Að HLUTA TIL Á TExTA FRÁ AKC: 
HTTPS://www.AKC.oRG/ExPERT-ADVICE/LIFESTyLE/qUESTIoNS-To-ASK-yoUR-PoTENTIAL-BREEDER/

MyNDIR: ANJA BJöRG, PÉTUR ALAN & SVAVA BJöRK
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1.	 Hversu lengi hefur ræktandinn stundað ræktun og hver er reynsla hans af hundategundinni? 
Þú	vilt	vita	hvaða	reynslu	ræktandinn	hefur,	hann	á	að	þekkja	tegundina	vel	og	geta	greint	frá	styrkleikum	og	
veikleikum	tegundarinnar	og	greint	frá	þeim	þekktu	heilsufarsvandamálum	sem	upp	geta	komið	í	tegundinni.	
Gott	er	að	spyrja	hvað	ræktandinn	tileinkar	sér	með	sína	hunda,	stundar	hann	einhvers	konar	vinnu	með	
hundana	sína,	s.s.	sækivinnu,	smalavinnu,	spor,	hlýðni,	hundafimi	eða	annað?	

2.	 Hver eru ættbókarnöfn foreldranna og hvert er ræktunarnafn ræktanda?

3.	 Fáðu að hitta foreldra hvolpanna eða tilvonandi hvolpa. Það gefur þér betri hugmynd um við hverju þú átt að 
búast varðandi þinn hvolp. Hversu	stórir	eru	foreldrarnir,	hvernig	líta	þeir	út?	Hvernig	er	skapgerð	þeirra?	Hvað	
eru	foreldrar	hvolpanna	gamlir	og	hvernig	er	heilsufar	þeirra	almennt?	Hvernig	bæta	foreldrarnir	hvort	annað	
upp?	

4.	 Hvaða heilsufarskröfur eru gerðar í tegundinni fyrir pörun og hverjar eru niðurstöður foreldranna?	Eru	þekkt	
heilsufarsvandamál	í	tegundinni?	Eru	þekktir	arfgengir	sjúkdómar	í	tegundinni	eða	í	línunni	sem	hvolpurinn	er	
úr?	Eru	einhverjar	aðrar	heilsufarsupplýsingar	aðgengilegar	þó	svo	að	ekki	sé	gerð	krafa	um	þær	fyrir	pörun?	

5.	 Ef foreldrar hvolpanna hafa átt afkvæmi áður, hvað er hægt að segja um þau afkvæmi?  
Hversu	mörg	got	hefur	tíkin	átt	í	heildina	og	hversu	marga	hvolpa	hafa	foreldrarnir	gefið	af	sér?	

6.	 Hafa foreldrar hvolpanna verið sýndir á hundasýningu HrFÍ og fengið ræktunardóm?  
Hafa	foreldrar	einhverja	titla,	fyrir	sýningarárangur	eða	vinnupróf?	

7.	 Hvað getur ræktandinn sagt um vinnueðli þeirra? (ef það á við)

8.	 Hvernig er týpískur dagur í lífi hundaræktandans?

9.	 Hvar alast hvolparnir upp? 
Það	er	mjög	mikilvægt	að	hvolpar	alist	upp	í	hringiðu	heimilis,	ekki	lokaðir	af	allan	daginn,	þeir	eiga	að	fá	
að	skoða	sig	um	á	heimilinu,	vera	úti,	hitta	allskonar	fólk	og	upplifa	ýmsar	aðstæður,	s.s.	bílferðir,	vatn,	bað,	
taumþjálfun,	að	prófa	að	vera	í	búri,	svo	eitthvað	sé	nefnt.	

10.	 Hvers konar leikföng, hluti, hindranir, undirlag hafa hvolparnir haft aðgang að í sínum uppvexti?

11.	 Hvernig er umhverfisþjálfun háttað hjá ræktandanum? Hverja hitta hvolparnir á fyrstu mánuðum lífs síns? 
Það	er	afar	mikilvægt	að	hvolpar	séu	vel	umhverfisþjálfaðir	svo	þeir	aðlagist	vel.	Þú	þarft	að	komast	að	því	hvort	
hvolparnir	hafi	verið	í	kringum	margs	konar	fólk,	aðra	hunda	eða	dýr	og	hvort	þeir	séu	vanir	ys	og	þys	venjulegs	
heimilislífs.	Hvolparnir	eða	aðrir	hundar	á	heimili	ræktandans	eiga	ekki	að	vera	of	feimnir	eða	hræddir.	Með	því	
að	byrja	snemma	að	umhverfisþjálfa	hvolp	því	betur	aðlagast	hann	nýjum	aðstæðum	og	lífi	sínu	með	þér	þegar	
þú	tekur	hann	heim.	

12.	 Hversu gamlir eru hvolparnir þegar þeir fara á ný heimili? Er 8 vikna heilbrigðisskoðun lokið hjá dýralækni 
og grunnbólusetning?	Vertu	viss	um	að	hvolpurinn	þinn	hafi	farið	í	8	vikna	heimsókn	til	dýralæknis	og	hlotið	þá	
meðferð	sem	hann	þarfnast	þar	á	þeim	tímapunkti	og	að	honum	fylgi	heilsufarsbók.	

13.	 Myndi ræktandinn taka hvolpinn/hundinn aftur ef óviðráðanlegar aðstæður verða til þess á einhverjum 
tímapunkti?

14.	 Fáðu að sjá kaupsamninginn áður en þú skrifar undir hann og vertu viss um að lesa hann vel í gegn.  
Flestir	ræktendur	styðjast	við	kaupsamning	HRFÍ.	Ef	ræktandinn	er	með	einhvern	viðauka	fáðu	þá	að	lesa	yfir	
hann	líka.	

15.	 Ert þú viss um að fá stuðning og leiðbeiningar hjá ræktanda með það sem getur komið upp?  
Ræktandinn	ætti	að	gefa	þér	þá	tilfinningu	að	þú	getir	alltaf	haft	samband,	jafnvel	þó	spurningarnar	séu	
kjánalegar	að	þínu	mati.	Ræktendur	eru	þeir	sem	eiga	að	styðja	við	og	leiðbeina	hvolpakaupendum	sínum	út	alla	
ævi	hvolpsins.	

16.	 Hvaða kröfur gerir ræktandinn til hvolpakaupenda sinna?  
Ræktendur	eiga	að	vera	viljugir	að	svara	spurningum	hvolpakaupenda	og	ættu	að	spyrja	þig	eins	margra	
spurninga	og	þú	spyrð	hann.	Ræktendur	vilja	sjá	til	þess	að	hvolparnir	séu	að	fara	á	bestu	heimilin,	hjá	fólki	sem	
veit	við	hverju	á	að	búast	og	hefur	undirbúið	sig	vel	undir	verkefnið.	

Að velja rétta ræktandann skiptir miklu máli. Þú vilt vera viss um að ræktandinn þinn sé 
ábyrgur, hugsi vel um hundana sína og sé viskubrunnur sem er til staðar fyrir þig út ævi 
hundsins. Auðvitað er það líka góð tilfinning fyrir þig að vera viss um að þú sért að fara 
heim með rétta hundinn fyrir þig. 
Gangi þér vel! 
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TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 
MyNDIR: www.PINTEREST.CoM 

Það er mismunandi eftir hundeigendum hversu mikið af ,,hundadóti” þeir kjósa að nýta 
sér og mismunandi eftir hundum hveru mikið þeir ,,þurfa”. Það má deila um hvað er 

hæfilegt og hvað ekki í þessum efnum en skipulag er alltaf skemmtilegt að skoða hvort 
sem fólk á mikið eða lítið af ,,bráðnauðsynlegum” fylgihlutum. Taumar,hálsólar, beisli, 

kápur, handklæði, sýningataumar, kúkapokar í öllum regnbogans litum, hreinlætisvörur, 
burstar, fóður og svo mætti lengi telja. Sumir vilja hafa þetta allt á vísum stað, það 
er líkast til mjög þægilegt en aðrir hafa skipulagt kaos, það er taumur í bílnum, úti í 

bílskúr, í forstofunni, í vinnunni og jafnvel bara í stofunni. Kúkapokar við alla útganga. 
Bangsar eru vinsælir sem og allskyns þrautadót, togdót og jafnvel stærri hlutir eins og 

jafnvægisplattar, buslulaugar og svo kúrusófarnir, bælin og motturnar. Sum hundaheimili 
eru undirlögð af hundadóti en önnur eru þannig að það sést varla að þar búi 

raunverulega hundur. 
Sámur kíkti á www.pinterest.com og fann nokkrar skemmtilegar myndir fyrir þá sem 

kjósa skipulag og vantar kannski nýjar hugmyndir til að græja í jólafríinu! 

FylgiHlutir HuNdsiNs 
– Eða kannski hundEigandans? 
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TExTI: KRISTJANA KNUDSEN.
MyNDIR: SARA KRISTÍN oLRICH- wHITE

Hvað er NoseWork? 
Nosework er nýleg íþrótt í hundaheiminum 
og gengur út á að virkja þefskyn hundsins 
með því að leita að lykt sem er falin í 
ílátum, í skotum við veggi eða húsgögn 
innanhúss eða utanhúss þar sem hægt 
er að nota ýmsa staði í umhverfinu, t.d. 
ökutæki, tré eða steina. Lyktin er falin í 
svokölluðum felum sem oft eru fíltbitar 
sem draga í sig lyktina. Þessar felur er 

hægt að fá í mörgum verslunum og oft 
eru þær með lími þannig að hægt er að 
festa þær við hluti. Flestir nota svona bita 
dagsdaglega undir stólfætur og borð til að 
rispa ekki parketið eða til að hljóðdeyfa. 

Þessi þjálfun virkjar líka áhuga hunda 
á að leysa verkefni með stjórnanda eða 
eiganda sínum. Nosework hentar hundum 
af öllum stærðum og gerðum og hentar 
sérstaklega vel fyrir þá sem leita að 
rólegu verkefni sem byggir upp samband 
milli hunds og eiganda. Með því að nýta 

einfalda leitarhæfileika hundsins byggir 
þjálfunin upp sjálfstraust og losar um 
andlega og líkamlega orku og spennu. 
Allar hundategundir geta verið með og á 
öllum aldri. Það sem er svo frábært við 
Nosework er að það er hægt að stunda 
það hvar sem er, jafnt úti sem inni. 

Hvernig kom það til að íslenski 
NoseWork klúbburinn var stofnaður? 
Það kom til vegna þess að við nokkur 
áhugasöm höfðum heyrt um þessa aðferð 
og fengum Sturlu Þórðarson, sem býr í 
Svíþjóð, til að koma árið 2017 og halda 
námskeið hérlendis. Hann er Nosework-
þjálfari hjá sænska Kennel klúbbnum og 
kynnti Nosework fyrir landsmönnum 
og þjálfaði átta manns hér heima til að 
verða þjálfarar og dómarar í Nosework. Í 
framhaldinu þurfti eitthvað utanumhald og 
klúbburinn var því stofnaður í því framhaldi 
eða árið 2017. Námskeið í Nosework-
þjálfun fóru fyrst fram um haustið á 
höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Nokkur 
lyktarpróf fóru fram og meðlimir byrjuðu 
að skrá sig í klúbbinn rétt fyrir jólin.

NoseWork klúbburinn 

Viðtal við 
söru kristíNu 

olriCh-WhitE 
hundaþjálfara og 

formann klúbbsins

Allir sem hafa átt hunda eða hafa kynnst þeim vita að þeir hafa ótrúlegt þefskyn og nota mikið nefið 
í göngutúrum og í nær öllum athöfnum daglegs lífs. Þeir finna lykt sem við finnum ekki og samkvæmt 
rannsóknum er talið að þeir hafi allt að 100.000 sinnum sterkara þefskyn en eigendur þeirra og þeir eru 
með hvorki meira né minna en 600.000 taugafrumur í nefinu.
Í kringum íþróttina á Íslandi hefur verið starfræktur klúbbur, Nosework Klúbburinn og fengum við Söru 
Kristínu Olrich-White formann klúbbsins til að segja okkur betur frá honum í stuttu máli.
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Hefur hann einhverja fyrirmynd eruð 
þið að miða ykkur við einhver sérstök 
lönd? 
Við erum að miða okkur mikið við Svíþjóð. 
Við erum samt ekki með 100% sömu 
reglurnar og Svíþjóð. 

Eru svona klúbbar líka í öðrum 
löndum?
Já, þeir eru eiginlega á öllum 
Norðurlöndunum og ég veit að þeir eru 
með klúbba í Póllandi en ekki Bretlandi 
svo ég viti til. En á Norðurlöndunum er 
mikið Nosework í gangi. Upphaflega er 
þessi aðferð samt bandarísk, það var hann 
Ron Gaunt lögregluhundaþjálfari sem fann 
upp íþróttina svona í heild. Í framhaldinu 
komu tvær hundafimikonur í það sem hann 
var að gera og eins og hundafimifólk er 
svo mikið keppnisfólk í því sem það gerir 
og þær þróuðu þá íþróttina enn frekar og 
bjuggu til keppnisreglur. 

Nosework-íþróttin sem við á 
Íslandi stundum er í grunninn 
byggð á fíkniefnaleit. Ron Gaunt 
fíkniefnaleitarhundaþjálfari sá hvað þessi 
þjálfun gat nýst vel í sinni vinnu, auk 
þess sá hann mikil tækifæri í að vinna 
með dýr með vandamál í hundaathvarfi 
með því að bjóða þeim upp á þessar 
æfingar, hann náði að bæði opna þá og 
byggja upp öryggi með því að leyfa þessu 
sterka þefeðli að njóta sín. Þeir róuðust, 
urðu sjálfsöruggari og hamingjusamari 
og líklegri til að eignast ný heimili. Þeir 
náðu sterkara sambandi við mannfólkið 
og unnu betur upp traust. Hann, ásamt 
Amy Herot og Jill Marie o’Brian, eru 
talin þrír upphafsmenn íþróttarinnar. 

Er klúbburinn í einhverju samtarfi við 
klúbba í öðrum löndum? 
Já og nei, en ég t.d. leita mikið til Sturlu, 
sem er í Svíþjóð, til að fá leiðbeiningar um 
hitt og þetta, svo er ýmislegt sniðugt sem 
maður sér þau gera og maður reynir að 
elta þau svolítið til að halda þessu vel við. 
En eins og áður sagði þá er Svíþjóð helsta 
fyrirmyndin okkar og ég held að þau séu 
langstærst á Norðurlöndunum. 

Eru þið með sérstakar áherslur eða 
reglur í klúbbnum?
Við erum með þessar almennu reglur 
og keppnisreglur og reglur í sambandi 
við lyktarprófin. Stærsta reglan hvað 
Nosework varðar er að þetta á að snúast 
um númer 1, 2, og 3 - hundinn. Hundurinn 
á alltaf að hafa gaman. Það er aðaláherslan 
í Nosework. Hundinum á að líða vel og 

finnast gaman og allt er gert til þess að 
honum líði sem best.

Er þetta fyrir alla hunda? 
Já, ég hef ekki ennþá hitt hund sem getur 
ekki stundað Nosework. Þetta snýst bara 
um að nota nefið og allir hundar eru 
góðir í því að nota nefið. Þeir gera það á 
mismunandi hátt en þeir eru allir færir 
um þetta og mjög góðir í þessu. Þannig að 
þetta er bókstaflega fyrir alla. 

Þú hefur sem sagt aldrei hitt hund 
sem vill ekki þefa, vill ekki taka þátt í 
æfingunum? 
Ég hef einu sinni hitt hund sem var mjög 
lengi af stað, var nýkominn úr einangrun 
og mjög lokaður. Hann kom á Nosework-
námskeið sem eru sex skipti, einn og 
hálfur tími hver, fyrstu þrjú skiptin stóð 
hann bara og horfði á okkur eins og við 
værum eitthvað skrítin. En svo í fjórða 
skiptið var bara eins og hann hefði verið að 
fylgjast með allan tímann og hann leysti öll 
verkefnin vel, eins og hann hefði aldrei gert 
neitt annað. Hann var mesta áskorunin, 

ég hélt að ég væri búin að finna fyrsta 
hundinn sem vildi ekki gera þetta.

Eru sömu tegundirnar góðar í 
NoseWorki og eru góðar í spori, eða 
er einhver munur á því? 
Já, og nei, þetta fer mikið eftir hundum. 
Allir hundar eru góðir í Nosework en það 
er miserfitt að lesa þá. Ég hef unnið mikið 
með bullmastiff og svo border collie og 
bullmastiffinn er alveg jafngóður í þessu 
en það er erfiðara að lesa hann, hann er 
ekki alveg jafn vel tengdur og border collie. 
Hann bara vinnur sína vinnu og heldur bara 
áfram og ég þarf að einbeita mér rosalega 
vel með honum í verkefninu og meta það 
sem hann er að gera á meðan border collie 
er bara að stoppa og horfa og frekjast 
smá til að láta mig strax vita hvar lyktin er. 
Þannig að það eru mismunandi merki og 
þeir eru mistengdir stjórnandanum og láta 
mismikið vita.

Hver eru verkefni klúbbsins?
Aðalverkefni klúbbsins er að halda utan 
um meðlimi klúbbsins og ekki síst að halda 
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utan um keppnisstarfsemi. Þannig að 
klúbburinn snýst mikið um að skipuleggja 
keppnir, og halda utan um keppnir, en það 
er auðvitað allt búið að liggja frekar mikið 
niðri út af covid en núna fer vonandi allt 
að fara aftur í gang. Það verður fundur 
hjá okkur í byrjun október og þá verða 
vonandi settar niður dagsetningar fyrir 
næstu keppnir. En á covid tímabilinu hafa 
mjög margir bæst við Noseworkið, fólk 
vantar eitthvað að gera og Noseworkið 
er alveg kjörið þegar ekki má fara neitt. 
Við erum því mjög spennt að hefja næsta 
keppnistímabil með nýjum meðlimum. 
Þannig að utanumhald um Nosework á 
Íslandi og auglýsing keppna, lyktarpróf, 
námskeiða og annað er tengist Nosework 
á Íslandi er það sem starfið snýst að mestu 
leyti um.

Þannig að þú sérð fyrir þér að þessi 
klúbbur muni stækka? 
Já, ég sé það fyrir mér. 

Hittist þið eitthvað fyrir utan 
keppnirnar? 
Já, við höfum verið með reglulegar æfingar 
áður en covid skall á, þær eru ókeypis fyrir 
meðlimi klúbbsins, þannig að menn mega 
bara mæta eins og þeim sýnist og það er 
alltaf stjórnarmeðlimur sem sér um að 
halda æfingarnar og skipuleggja en svo 
koma allir og vinna saman, setja upp leitir 
og leita saman. Það er gott að fá aðra til 
að setja upp leitir fyrir sig svo að maður 
sé ekki alltaf meðvitaður hvar allt er og 
svoleiðis. Við reynum að hafa þetta í annari 
hvorri viku. 

Er þetta allt haldið á 
höfuðborgarsvæðinu eða er einhver 
starfsemi úti á landi? 
Við erum líka með meðlimi á Akureyri, hún 
Maríanna Lind Garðarsdóttir er með starf 
þar og er að þjálfa á Akureyri. Hún hefur 
að auki verið með námskeið á Egilsstöðum. 
Svo reynum við að fara norður einu sinni 
á ári að minnsta kosti og halda keppni þar. 
En hún Maríanna er algjör hetja og sér 

um æfingar og allt þessu viðkomandi fyrir 
norðan. Þetta er samt einn klúbbur en 
meðlimir eru út um allt. 

Hvað er árgjaldið og í hvað rennur 
það? 
Árgjaldið er 2.390 kr. og þegar hálft ár er 
eftir þá lækkar gjaldið um 50%. Það rennur 
mestmegnis í keppnir en svo fer það líka 
í endurmenntun þjálfara. Til að viðhalda 
þínum réttindum sem Nosework-þjálfari 
þarftu að endurmennta þig einu sinni á 
ári. Þannig að þetta fer stundum í keyptan 
fyrirlestur og þá hópumst við þjálfararnir 
saman og bara það að viðhalda Noseworki 
á Íslandi er alveg smá bras. 

Hafið þið verið að fá erlenda þjálfara 
til kynna þetta? 
Já, en aðallega er það bara Sturla en 
núna langar okkur að fá eina konu sem 
er líka búsett í Svíþjóð til að vera með 
netfyrirlestur fyrir þjálfarana og fá þá 
endurmenntunina og koma öllum aftur af 
stað og halda þessu við. 

Hvernig verður maður þjálfari? 
Það er í rauninni gert með námskeiði, 
æfingum og prófi. Planið var að það 
kæmi aftur inn þjálfari og myndi þjálfa 
upp fleiri þjálfara í Nosework 1 og bæta 
við menntun þeirra þjálfara sem eru 
með Nosework 1 réttindi og kenna þeim 
Nosework 2. Þetta hefur frestast vegna 

ástandsins en er á dagskrá á næstunni og 
vonandi næsta sumar. 

Eru þið með einhver yfirlýst markmið? 
Markmið okkar í íslenska Nosework-
klúbbnum er að auka áhuga hundaeiganda 
á Íslandi á að æfa saman íþrótt sem er 
byggð á hagsmunum hundsins; að auka 
vitund um mikilvægi heilaleikfimi fyrir 
hunda og kosti þess að læra æfingar líkt 
og Nosework-æfingar; að hinn almenni 
hundaeigandi geti nýtt sér Nosework-
æfingar til að stuðla að heilbrigðara og 
skemmtilegra lífi fyrir sinn hund í sínu 
nærumhverfi. Síðan eins og áður sagði, 
að koma fleiri þjálfurum inn, það er alltaf 
gott að hafa nóg af þjálfurum. Minn 
persónulegi draumur er að þetta stækki 
og þetta berist sem víðast og að við eltum 
svolítið Svíþjóð í þessu. Af því að þetta er 
íþrótt sem hundarnir græða svo rosalega 
mikið á og það er ástæðan fyrir því að 
ég fór í Nosework til að byrja með. Ég á 
hund sem á erfitt með ýmsar aðstæður 
og í Nosework er tekið tillit til hundanna, 
ef þeir eru hræddir eða smeykir eða eiga 
erfitt með aðstæður þá er bara unnið í 
kringum það, allt er gert til að hundinum 
líði vel. Mér finnst þetta vera íþrótt þar 
sem svo margir geta grætt svo rosalega 
mikið og því vil ég koma þessu að sem 
allra víðast og fá fólk til að stunda þetta og 
keppa í þessu jafnvel.
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Hvernig fundi eru þið með? Hvað eru 
margir í stjórninni? 
Við erum sjö í stjórninni eins og er og erum 
alltaf með ársfundi, en alltaf með fundi inn 
á milli til að halda öllum við og halda utan 
um æfingarnar og passa að allt sé að ganga 
og gerast. 

Sérðu fyrir þér að starfið muni vera 
eins áfram í klúbbnum? 
Já, en ég væri alveg til í að hafa æfingarnar 
oftar, jafnvel vikulegar. Það fer svolítið eftir 
þátttöku á æfingunum. Ef okkur fjölgar, 
þá gæti borgað sig fyrir okkur að fjölga 
æfingunum og hafa þær einu sinni í viku. 
En meðan við erum að koma þessu í gang 
eftir covid þá byrjum við á að hafa þetta á 
tveggja vikna fresti. Það er aukinn áhugi og 
þetta er orðið töluvert stór hópur. 

Nú hefur hundaeign rokið upp á 
síðustu 2-3 árum, finnst þér vera 
nóg í gangi fyrir hunda í dag, jafnvel 
þessa krefjandi hunda og/eða 
vinnuhundategundir? 
Já, mér finnst það, það er ótrúlega margt 
hægt að gera með hunda á Íslandi í dag. 
Covid hefur strítt ansi mörgum og ég veit 
að hundafimideildin hefur legið aðeins 
niðri og við í Noseworkinu eins og komið 
hefur fram. En það er ótrúlega margt í boði 

sem hægt er að gera, hundafimin, hlýðnin, 
Nosework, sporið og fleira, en það er alltaf 
hægt að gera meira, það er bara eins og 
það er. 

Er eitthvað aldurstakmark fyrir fólk 
og hunda í klúbbinn? 
Það er ekkert aldurstakmark fyrir fólk en 
hundar verða að vera orðnir ársgamlir til 
að taka þátt í keppnum. Þeir mega vera 
yngri á æfingum og námskeiðum. Það eru 
margir unglingar sem hafa sótt námskeið 
hjá mér í Noseworki og þetta hentar vel 
fyrir þá, þeir koma oftast með sinn fyrsta 
hund og langar að gera eitthvað meira með 
þeim. Það finnst mér ótrúlega flott að sjá. 
Þetta er svo auðveld íþrótt og tekur ekki 
svo mikið líkamlega á, hvorki fyrir hund 
né manneskju, þannig að þetta hentar 
mörgum hvað það varðar og auðvelt er 
fyrir börn og unglinga að vinna í þessu með 
hundana sína. Skemmtileg íþrótt upp á það 
að gera. 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að 
lokum sem ekki hefur komið fram? 
Ég vil bara minna á okkur á facebook 
Nosework á Íslandi sem er hópur fyrir 
alla sem hafa áhuga á Nosework og svo 
er klúbburinn með síðu fyrir meðlimi sína, 
Íslenski Nosework klúbburinn - Félagar.

Samantekt á helstu reglum:

•	 NoseWork	er	fyrir	hundinn	en	
manneskjan	er	fylgihlutur.

•	 Refsingar	(allt	sem	hundurinn	tekur	sem	
refsingu)	er	bannað	í	NoseWork.

•	 Til	að	keppa	í	NoseWork	þarf	
keppnisteymið	(stjórnandinn	með	
hundi)	að	hafa	lokið	lyktarprófi	saman.	
Lyktarpróf	gildir	líflangt.

•	 Hundur	fær	villur	fyrir	að	gera	þarfir	
sínar	eða	skemma	kassa	í	prófi	og	
keppni.

•	 Á	fyrsta	stigi	NoseWork	1	er	notast	við	
eucalyptus	lykt,	á	öðru	stigi	NoseWork	
2	er	notast	við	lárviðarlauf,	á	þriðja	stigi	
NoseWork	3	er	notast	við	lavender.	Fyrir	
hvert	stig	þarf	að	hafa	gilt	lyktarpróf.

Það er augljóst að Nosework er Söru mjög 
hugleikið og Sámur þakkar henni kærlega 
fyrir skemmtilegt og fræðandi spjall.

Heimildir
https://nebbi.is/	
https://k9nosework.com/	
https://www.kqed.org/science/1938255/
how-your-dogs-nose-knows-so-much
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öll elskum við hundana okkar 
og hver vill ekki bæta tímann og 
heilbrigði hjá bestu vinum okkar. 
Í bókinni The Forever Dog eftir 
Rodney Habib og Dr. Karen Shaw 
Becker, er einmitt fjallað um það. 
Bókin er um það hvernig við getum 
gert sem best fyrir hundana okkar 

og gert allt í okkar valdi til að halda þeim heilbrigðum 
og langlífum. Bókin er byggð á ítarlegum rannsóknum 
og það er vel farið í hvert atriði. Rodney Habib og 
Dr. Karen Becker hafa í mörg ár verið talsmenn þess 
að fóðra hunda á sem heilbrigðastan máta og þau 
eru bæði með áhugaverðar síður á netinu þar sem 
má finna margt áhugavert efni. Rodney er með 
heimsíðuna: www.planetpaws.ca og Karen Becker 
heldur úti síðunni: https://healthypets.mercola.com. 

The Senior Dog wellness Guide 
eftir Sally Guttridge er áhugaverð 
hljóðbók sem ég hlustaði á. Þar er 
farið yfir hvað við getum gert fyrir 
eldri hundana okkar til þess að láta 
þeim líða vel og njóta efri áranna. 
Á ótrúlega skömmum tíma verða 
hundarnir okkar allt í einu gamlir 
og þá þarf sérstaklega að huga að 
því að halda þeim heilbrigðum 

jafnt andlega sem líkamlega. Það er stiklað á mörgu 
áhugaverðu í bókinni eins og þjálfun eldri hunda og leiki 
sem hægt er að nota til þess að örva heilann, næringu 
fyrir eldri hunda, skrásetningu til að fylgjast með hvort 
hundurinn stendur í stað eða sé að hraka og hvernig má 
leita að vísbendingum af sjúkdómum sem tengjast elli. 
Sally hefur skrifað margar aðrar bækur sem stundum 
hefur verið hægt að nálgast án kostnaðar á Kindle.

BókaHorNið 
tHe Forever dog 
eFtir rodNey HaBiB og dr. kareN sHaw Becker

tHe seNior dog wellNess guide
eFtir sally guttridge

UMSJóN: SUNNA BIRNA HELGADóTTIR 
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Það er alltaf ánægjulegt að heyra af hundum sem vinna markvisst að því að efla og styðja við 
mannfólkið með aðtoð þjálfara sinna og nýlega var brotið blað í íslenskri hundamenningu.  

Loksins hefur fyrsti vottaði þjónustuhundurinn á Íslandi verið viðurkenndur. Þar með hefur merkilegt 
spor verið markað í sögu þjónustuhunda hér á landi, sem vonandi mun verða löng og farsæl. 

Gunnhildur Jakobsdóttir er iðjuþjálfi að mennt og býr í Reykjavík ásamt manni sínum og tveimur 
dætrum. Fjölskyldan var svo heppin að eignast flat – coated retriever tíkina Skottu fyrir nokkrum 
árum og Sámur var forvitinn að fá að heyra meira um ævintýri þessa magnaða teymis til þess að 

deila með lesendum sínum. 

VIðTAL:	SVAVA	BjöRK	ÁSGEIRSdóTTIR	
MyNdIR:	GUNNHILdUR	jAKOBSdóTTIR

Hverjar eru þið og hvernig kynntust þið Skotta?
Ég heiti Gunnhildur og ég á mann og tvær stelpur og Skotta er 
fjölskylduhundurinn okkar. Hún er sérþjálfuð og vottuð sem 
þjónustuhundur (e. Therapy dog) og vinnur sem slíkur með mér þar sem 
ég veiti iðjuþjálfun með hund. Í frítíma okkar æfum við hlýðni og þegar 
við erum í stuði þá tökum við þátt í prófum hjá félaginu. Ég hitti Skottu 
fyrst í hvolpakassanum hjá vinkonu minni, henni Fanneyju Harðardóttur, 
sem ræktar flat-coated retriever hunda. En við Fanney kynntumst í stjórn 
Svæðafélags HRFÍ á Norðurlandi. Þegar að Tosca, flatta tíkin hennar, var 
með sitt fyrsta got þá var ég svo heppin að ég fékk fyrsta val og féll ég 
alveg fyrir líflega og forvitna hvolpinum Skottu.

Hver er bakgrunnurinn þinn, menntun og atvinna?
Ég lærði iðjuþjálfun á Akureyri og eftir námið fór ég strax í meistaranám í 
heilbrigðisvísindum. Eftir að hafa starfað í tvö ár sem iðjuþjálfi þá hóf ég 
nám við Lífvísinda Háskólann í Noregi (NMBU) um íhlutun með aðstoð 
dýra (e. animal assisted intervention). Við fórum þangað tvær hundakonur, 
ég og Valgerður Stefánsdóttir. Eftir grunn námið þá velur þú sérhæfingu, 
hunda, hesta eða bústörf. Við héldum áfram og kláruðum námið með 
áherslu á að styðjast við hunda og svo er ég að vona að ég nái að klára 
hestabrautina á næsta ári, en heimsfaraldurinn hefur seinkað þeim 
plönum. 

Ég starfa á Æfingastöðinni sem er stofnun sem sinnir iðju- og 
sjúkraþjálfun barna og ungmenna og er Skotta með mér þar í vinnunni þrjá 
daga vikunnar. Á Æfingastöðinni hefur í fjölda ára verið starfrækt íhlutun á 
hestbaki undir stjórn Guðbjargar Eggerstdóttur barnasjúkraþjálfara, og hef 

guNNHildur 
og skotta 

fyrsti vottaði 
þjóNustuHuNduriNN 

á íslandi 
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ég tekið þátt í því starfi einnig. Þar að auki sinni ég stundakennslu 
við Háskólann á Akureyri og sit í stjórn Hjálparhunda Íslands.

Gunnhildur segir að hún hafi alla tíð haft áhuga á dýrum 
og hafi alltaf langað til þess að vinna í tengslum við þau 
frá unga aldri. Hvernig kom það til að hún ákvað að fara 
þessa leið í sínu faglega starfi? 
Á	meðan	ég	var	að	átta	mig	á	því	hvað	ég	vildi	læra	þá	vann	ég	
allskonar	störf	tengd	dýrum	og	útivist	á	meðan	ég	var	skoða	hvað	
væri	í	boði.	Ég	vann	sem	landvörður,	dýrahirðir	í	húsdýragarðinum,	
vann	í	dýrabúð	og	skráði	mig	í	HRFÍ	og	fór	að	starfa	að	
skapgerðarmati	og	elti	ég	Albert	Steingrímsson	hundaþjálfara.	
Árið	2005	fór	ég	svo	með	Brynju	Tomer	og	Auði	Björns	hjálpar-	og	
leiðsöguhundaþjálfara	til	Svíþjóðar	á	ráðstefnu	sem	hét	Hund for 
livet	sem	fjallaði	um	fjölbreyttar	leiðir	þar	sem	hundar	gagnast	
okkur	mannfólkinu.	Þar	sá	ég	í	fyrsta	skipti	íhlutun með aðstoð 
dýra	sem	ég	heillaðist	alveg	að	og	þegar	ég	kom	heim	og	googlaði	
það	betur	þá	fann	ég	það	út	að	iðjuþjálfar	eru	meðal	þeirra	
fagstétta	sem	hafa	hvað	lengsta	sögu	um	að	styðjast	við	dýr	í	sinni	
vinnu	með	fólk	og	þar	með	var	komin	skýr	stefna,	í	Háskólann	á	
Akureyri	að	læra	iðjuþjálfun.	Á	leið	minni	norður	í	námið	þá	kom	
ég	við	á	Snæfellsnesi	á	námskeið	á	vegum	Þórhildar	Bjartmarz	og	
þar	kynntist	ég	Line	Sandstedt	sem	heldur	einmitt	utan	um	námið	
úti	í	Noregi	sem	við	Vala	fórum	svo	í	síðar.

Hvernig kom það til að Skotta varð þín?
Eftir að ég missti fyrsta hundinn minn frekar snögglega þá var ég 
svo heppin að fá upp í hendurnar flatta tíkina Tátu sem þá var 
eins og hálfs árs. Táta var yndisleg tík og við féllum alveg fyrir 
tegundinni. Þegar að von var á fyrsta flatta goti hjá Fanneyju þá 
vorum við fyrst á listann með það í huga að eignast fjölskylduhund 
og einnig stefna að því að hún gæti orðið þjónustuhundurinn 
minn.

Að sögn Gunnhildar var það snemma nokkuð ljóst að 
Skotta hafði allt til að bera sem þurfti til að verða góður 
þjónustuhundur. Það hafi verið mjög ánægjulegt þar sem 
Gunnhildur hafði heillast svo af henni þegar hún hitti hana fyrst. 

Hún bar með sér þessa tegundatýpísku eiginleika flattans, 
forvitni, félagslynd og leikgleði. Albert Steingrímsson hafði 
tekið út gotið auk þess sem ég var svo heppin að fá annað 
álit frá frábærum þjálfara Hilde Ulvatne Marthinsen og var 
þeirra mat að Skotta væri gott efni í þessa vinnu, sem var 
ánægjulegt því hjartað mitt var löngu búið að velja hana.

Hvaða eiginleika þarf hundur eða hvolpur að búa yfir til 
að geta sinnt slíku starfi?
Í starfi sínu sem þjónustuhundur þá er hundurinn settur í þær 
aðstæður að vera í mikilli nærveru og samneyti við ókunnuga 
manneskju sem getur verið mjög streituvaldandi. Svo í grunninn 
þarf hvolpurinn að vera öruggur (í góðu jafnvægi), félagslyndur 
og vera fyrirsjáanlegur, þ.e. að hann bregðist eins við sömu 
aðstæðum. Þá þarf hann líka að láta að stjórn og hafa hæfileika 
til þess að skapa traust og samvinnu við eiganda sinn. Hundurinn 
þarf að vera vel umhverfisþjálfaður og þola ýmis konar áreiti í 
mismunandi umhverfi. Sem fullorðinn þjálfaður hundur þá viljum 
við sjá hund sem líður vel í návist ókunnugra, geti fylgt skipunum 
eftir í krefjandi umhverfi og sé auðvitað líkamlega og andlega 
frískur. Þessir hundar þurfa að fara í gegnum skapgerðarmat, 
hljóta þjálfun sem byggjast á jákvæðum aðferðum og standast 
próf þar sem metin er færni þeirra. 

Það er ekki síður mikilvægt að stjórnandinn hafi þekkingu 
á þessari nálgun til að geta stutt hundinn, undirbúið og 
þjálfað hann. Að hann hafi þekkingu á atferli hunda og 
merkjamáli þeirra því hann þarf að uppfylla þarfir hans, skapa 
ákjósanlegar aðstæður svo hundurinn geti staðið sig vel og 
skilja takmörk hans. Það þarf að gæta þess að hann vinni ekki 
of mikið og sé ekki undir of miklu álagi. Að koma í veg fyrir 
streitu er stór þáttur í að tryggja velferð hundsins og öryggi í 
aðstæðum. Gefnar hafa verið út skilgreiningar, leiðbeinandi 
reglur og siðareglur um velferð dýra sem vinna með fólki, 
sem eigendur þurfa að kynna sér og vinna eftir, og má þar 
helst nefna alþjóðasamtökin IAHAIo, www.iahaio.org. 

Hvað er það besta við Skottu? Er eitthvað sem þið hafið 
þurft að vinna sérstaklega mikið með til að ná tilsettum 
árangri?
Skotta er ofboðslega vinnusöm og er með mikið úthald og hefur 
einlæga ánægju af því að vera í samskiptum við börn og sýnir 
það með innilegum móttökum, samvinnu og gleði. Hún unir bæði 
vel að fá að taka virkan þátt í tímunum sem og að vera passívur 
þátttakandi. Með virkum verkefnum á ég við þegar krakkarnir 
kasta fyrir hana, fá hana til að hlaupa kringum keilur, hoppa 
yfir hindranir, leita að földum hlut eða fá hana til að gera ýmsar 
kúnstir. Þegar hún er passívur þátttakandi þá er hún viðstödd í 
sama rými og barnið er að vinna í t.d. við borðvinnu. Þá tekur hún 
ekki beinan þátt, er bara til staðar og við leikum við hana kannski 
eftir að verkefninu er lokið. Það getur jafnvel verið umbunin. 
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Hvað merkir orðið þjónustuhundur og hvaða tilgang 
hefur slíkur hundur?
Í stuttu máli þá er þjónustuhundur hundur sem styður eiganda 
sinn í vinnu sem snýr að því að ýta undir líkamlega heilsu, 
sálfélagslega heilsu eða menntun barna og fullorðinna. Almennt 
hefur íhlutun með aðstoð dýra verið skipt í þrennt og er það gert 
út frá starfi stjórnandans. Það er kennsla með aðstoð hunds og er 
stjórnandinn þá með kennararéttindi eða tengda menntun, svo 
er það þjálfun/meðferð með aðstoð hunds og þá er það aðili sem 
veitir markvissa íhlutun eins og ég veiti iðjuþjálfun með hund. Svo 
í þriðja lagi er afþreying með aðstoð hunds eins og sjálfboðaliði 
t.d. á vegum Rauða Krossins eða eins og lestrarhundaverkefnið 
Vinir Vigdísar. 

Hvernig virkar iðjuþjálfunin í þessu tilliti? 
Sem iðjuþjálfi þá veiti ég markvissa og skipulagða íhlutun og 
styðst við Skottu við að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið 
í vinnu með hverju barni. Það eru margar rannsóknir til sem hafa 
sýnt fram á hve framlag gæludýra getur verið mikilvægt heilsu 
fólks og aukið lífsgæði þess. Dýr geta haft jákvæð lífeðlisfræðileg 
áhrif á manninn og eru hvati í leik og starfi. Þau geta styrkt og 
örvað samskipti við aðra, haft jákvæð áhrif á sjálfsálit og ýtt undir 
samkennd og umhyggju. Á undanförnum áratugum hefur færst í 
vöxt að nota það jákvæða samband manna og hunda til að bæta 
heilsu og lífsgæði fólks og hafa rannsóknir sýnt að vel skipulögð og 
undirbúin þátttaka þjónustuhunds getur flýtt fyrir að markmiðum 
sé náð t.d. með því að ýta undir áhugahvöt einstaklingsins við að 
taka þátt í verkefnum. Sífellt fleiri fagstéttir hafa nýtt sér þennan 
ávinning við íhlutun barna og er þetta orðið þekkt íhlutunarform 
og má nefna fagstéttir eins og iðjuþjálfa, sjúkraþjálfara, kennara, 
hjúkrunarfræðinga, félagsráðgjafa, starfsfólk í barnavernd, 
tannlækna o.s.frv sem hafa nýtt sér þetta með góðum árangri. 

 Þróaðar hafa verið skilgreiningar og leiðbeiningar um íhlutun 
með aðstoð dýra sem hafa verið hafðar að leiðarljósi innan 
háskóla við gerð námskrár, fyrir stjórnendur stofnana sem sækjast 
eftir íhlutun og eigenda hunda sem vilja veita slíka íhlutun. 

Í dag er víða boðið upp á nám, m.a. á háskólastigi fyrir 
fólk sem hefur hug á að nýta sér aðstoð dýra í íhlutun.

Hvaða reynslu hafið þið Skotta nú þegar af ykkar starfi? 
Getur þú gefið okkur litla dæmisögu af góðum árangri 
sem rekja má til ykkar starfa?
Krakkarnir koma jákvæð í tímana og það er auðvelt að tengja 
verkefni eða umbun við Skottu og þannig kveikir hún á 
áhugahvötinni sem er svo mikilvæg í námi og þegar verið er að 
tileinka sér nýja færni. Það hafa komið upp skemmtileg atvik á 
þessu ári sem Skotta hefur verið með mér í vinnunni. Krakkar 
koma sum í þjálfunartarnir til mín og taka góðar pásur á milli 
og þá hefur það gerst í pásum eða eftir útskrift að þau banka á 
gluggann hjá mér og biðja um nýjan tíma. Þau eru þá alveg með 
svörin þegar ég spyr þau hvað við ættum þá að æfa, og nefna þá 
fyrri markmið eða koma jafnvel með hugmyndir að nýjum. Svo 
virðast mörg líka eiga auðvelt með að spegla hegðun Skottu við 
eigin þarfir. Eins og að segja mér að Skotta þurfi smá hreyfihlé 
þegar verkefnin hafa verið erfið, því þau þekkja það sjálf, verandi 
kannski með ADHD. og líka hvað það er mikilvægt að snúa að 
manneskjunni sem er að tala við mann svo maður meðtaki nú 
upplýsingarnar. Það er mikilvægt ef við viljum biðja Skottu um að 
gera eitthvað. 

Hvernig sérðu fyrir þér að fjölgun slíkra hunda geti orðið 
hér á landi?
Það eru mörg tækifæri til að styðjast við hunda í vinnu með 
fólki á öllum aldri hér á landi innan mennta-, heilbrigðis-, og 
félagsgeirans, jafnvel dómstóla. En það krefst góðs undirbúnings 
og þá ekki bara fyrir hundinn, heldur ekki síður stjórnandann. 
Það er afar mikilvægt að sá sem ætlar að leiða hundinn í þessari 
vinnu hafi þekkingu á málefninu svo hægt sé að tryggja öryggi 
skjólstæðingsins, velferð dýrsins og hagnýtingu þessarar nálgunar, 
svo hún skili þeim árangri sem hún á að skila.

Hvað geta áhugasamir aðilar gert sem hafa áhuga á að 
kynna sér starfið betur, jafnvel sækja sér menntun?
Það eru námsleiðir á norðurlöndunum, ég lærði í NMBU 
háskólanum í Noregi og get heilshugar mælt með því námi. 
Svo hafa samtökin ICofA komið sér upp frábærum vettvangi á 
netinu þar sem hægt er að sækja fræðslu í formi netkúrsa og á 
umræðuvettvangi um málefnið þar sem er hægt að deila reynslu 
og spyrja spurninga. Heimasíðan þeirra er www.ifofa-aai.com. 
Ég er tengiliður þeirra hér á landi og við erum að vinna í að 
þýða suma af þessum kúrsum yfir á íslensku og verða þeir þá 
í boði á heimasíðunni. Svo er töluverð þekking innan félagsins 
Hjálparhunda Íslands sem hægt er að leita til í framtíðinni,  
en það er hægt að fylgjast með starfi félagsins á heimasíðunni  
www.hjalparhundar.is 

 
Sámur þakkar þeim Gunnhildi og Skottu hjartanlega fyrir gott 
spjall og óskar þeim alls hins besta í sínu mikilvæga starfi og 
ævintýrum.



Stjórn og starfsfólk 
Hundaræktarfélags Íslands óskar 
öllum félagsmönnum sínum og 
öðrum velunnurum gleðilegrar 
jólahátíðar og farsældar á 
komandi ári.
Fjölmargir virkir félagsmenn 
koma að starfi félagsins í 
sjálfboðavinnu ár hvert og 
er það óeigingjarnt starf sem 
er ómetanlegt fyrir félagið 
okkar. Án ykkar hjálpar væri 
starfsemi félagsins ekki eins 
öflug og hún er í dag. 
Félagið er stöðugt að eflast, 
vaxa og dafna og við tökum 
saman á móti nýju ári 
með styrk og jákvæðni að 
leiðarljósi í þeim verkefnum 
sem bíða okkar. 
Gleðileg jól! 

Stjórn og starfsfólk HRFÍ 
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DRANGA DúFA
LJóSMyNDARI: ÁGÚST ÁGÚSTSSoN
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TExTI: RANNVEIG GAUJA GUðBJARTSDóTTIR & 
THEoDóRA RóBERTSDóTTIR 
MyNDIR: UNGMENNADEILD & ÁGÚST ELÍ 
ÁGÚSTSSoN LJóSMyNDARI 

Ungmennin okkar eru framtíð félagsins 
og er því mikilvægt að standa vörð um 
starfsemi deildarinnar. Í gegnum árin 
hafa metnaðarfullir einstaklingar tekið 
þátt í að móta starfið í sjálfboðavinnu. 
Keppni ungra sýnenda og námskeið fyrir 
ungmennin er stærsti hluti starfseminnar 
í dag en markmið starfsins er jafnframt að 
auka þekkingu þeirra á almennri umönnun 
hunda og kynna fyrir ungmennunum 
frekari möguleika á vinnu með hundunum. 

Ný stjórn tók til starfa í mars 2021, í 
henni sitja Rannveig Gauja Guðbjartsdóttir 
formaður, Erna Sigríður ómarsdóttir 
gjaldkeri og Theodóra Róbertsdóttir 
ritari. Starfið hefur vaxið á ný eftir 
erfitt ár 2020 sökum heimsfaraldurs. 

Landslið ungra sýnenda 2020 fékk ekki 
tækifæri til að fara erlendis og keppa 
á Nordic winner sýningunni sökum 
heimsfaraldurins. Haldin var æfingahelgi 
á Suðurlandi fyrir liðið til þess að efla 
hópinn. Hópurinn átti mjög ánægjulega 
helgi saman þar sem stelpurnar stóðu sig 
mjög vel á æfingum eftir langa covid pásu. 

Kennsla starfsársins hefur að mestu 
leyti farið fram í formi námskeiða með 
góðum árangri. Stjórn deildarinnar hefur 

fundið fyrir auknum áhuga á starfinu 
og hefur fjölgun nýliða verið mjög 
ánægjuleg. Skráningar á námskeiðin hafa 
farið fram úr væntingum og þökkum 
við kærlega fyrir góðar viðtökur. 

Starf deildarinnar er eins og fram hefur 
komið rekið í formi sjálfboðavinnu og 
því er mikilvægt að hafa góða bakhjarla 
til að styðja við okkar góða starf. Í haust 
endurnýjaði deildin samstarfssamning 
sinn við Royal Canin á Íslandi/Dýrheima 
og eru þau aðalstyrktaraðili deildarinnar. 
Samstarfið er mikilvægt deildinni 
jafnt sem Royal Canin og erum við 
afar þakklát fyrir þeirra stuðning. 

Þann 23. október var hinn árlegi dagur 
Ungmennadeildar og Royal Canin haldinn 
hátíðlegur en með viðburðinum var verið 
að fagna 20 ára afmæli deildarinnar. 
Boðið var upp á barnaflokka 3-9 ára, 
keppni ungra sýnenda fyrir krakka á 
aldrinum 10-17 ára, útsláttarkeppni (e. 
match show) fyrir almenna sýnendur og 
kynningu á rallý hlýðni. Skráningin var 
mjög góð, börn og ungmenni sem skráð 
voru til leiks voru um 50 talsins og um 
50 hundar voru skráðir með sýnendum 
sýnum í svokallaða útsláttarkeppni seinna 
um daginn. Þökkum við öllum sem sóttu 
viðburðinn, keppendum og öðrum gestum 
fyrir ánægjulega samveru. 

Landslið ungra sýnenda vann hörðum 
höndum í vetur að því að undirbúa sig 
fyrir Nordic winner sem haldið var 13. 
nóvember í Herning, Danmörku. Liðið 
samanstendur af fjórum hæfileikaríkum 
ungum sýnendum en það eru Bergdís 
Lilja Þórarinsdóttir, Hrönn Valgeirsdóttir, 
Freyja Guðmundsdóttir og Þórdís Lilja 
Ingþórsdóttir. Þjálfari liðsins er Rannveig 
Gauja Guðbjartsdóttir. Þökkum við þeim 
sem studdu við bakið á liðinu kærlega 
fyrir aðstoðina, þar má sérstaklega 
nefna Royal Canin á Íslandi og Fák sem 
lánaði liðinu aðstöðu til æfinga. 

uNgmeNNastarF í 20 ár! 
Ungmennadeild fagnar stórafmæli í ár þar sem 20 ár eru liðin frá stofnun hennar. Deildin var stofnuð 

af fyrrum ungum sýnendum og hefur alla tíð verið í umsjón ungra eða fyrrum ungra sýnenda. Í gegnum 
starfsárin hefur deildin komið að þjálfun ótal ungra og almennra sýnenda og var með þeim fyrstu til að 
halda skipulagðar sýningaþjálfanir eins og þær þekkjast í dag. Deildin hefur jafnframt staðið fyrir fjölda 

námskeiða, fyrirlestra, skemmtana og hópeflingu í gegnum árin fyrir börn og ungmenni. 
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Á döfinni hjá ungmennadeild eru fleiri sýnendanámskeið, 
fræðslukvöld og hópefli fyrir meðlimi. Vordagskrá verður 
auglýst og aðgengileg á öllum miðlum deildarinnar fljótlega. 

Frekari upplýsingar um starfið má finna 
á heimasíðu deildarinnar. 

Við hlökkum mikið til að halda áfram að byggja upp 
þetta frábæra starf sem ungmennadeildin stendur fyrir.

Kær kveðja,  
F.h. stjórnar Ungmennadeildar HRFÍ  
Rannveig Gauja  
www.ungmennadeild.weebly.com 
www.facebook.com/ungmennadeild
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TExTI: GUðFINNA KoNA 
KRISTINSDóTTIR 
MyNDIR: ÚR EIGU HöFUNDAR & 
FREEPIC MyNDABANKI

Hlutverk gæludýra
Þar sem hlutverk gæludýra hefur tekið 
stakkaskiptum seinustu áratugi hefur 
áhersla á velferð þeirra og samband við 
eigendur orðið æ mikilvægara. Það er 
vísindalega samþykkt að dýr eru skyni 
gæddar verur og eigi að koma fram við 
þau af virðingu og samkennd. Til að 
gæludýrin lifi í sátt og samlyndi með 
síbreytilegu umhverfi er nauðsynlegt að 
umhverfisþjálfa hundana bæði innan 
heimilis og úti í samfélaginu. Aðferðirnar 
sem eru notaðar við slíka umhverfisþjálfun 
eru sterklega tengdar geðslagi og velferð 
hundsins í framtíðinni. Vænlegast til 
árangurs er að kenna hundinum hvað hann 
á að gera, frekar en að skamma fyrir það 
sem hann á ekki að gera. Það er mikilvægt 

að gera æfingar með hundinum þar sem 
hægt er að stjórna aðstæðum og styrkja 
rétta hegðun þegar hundurinn bíður upp 
á hana eða sýnir skref í rétta átt. Til að 
þess að hundurinn hafi jákvæða reynslu 
af þjálfuninni er nauðsynlegt að ofbjóða 
hundinum ekki, heldur taka æfingarnar í 
þrepum og forðast aðstæður sem vitað er 
að hundurinn þolir ekki og taka skref til 
baka ef hann er ekki að ná að byggja upp 
jákvæða reynslu í aðstæðunum. 

Áhrif þjálfunar á velferð
Þó að margar leiðir virki til þess að 
breyta eða koma í veg fyrir hegðun, 
telur AVSAB að fagaðilar þurfi einnig að 
líta til hvaða aðferðir valdi minnstum 
skaða og skili bestu niðurstöðunum til 
framtíðar. Nýjustu rannsóknir sýna skýra 
yfirburði verðlaunaþjálfunar fram yfir 
hegningarþjálfun þegar skoðað er virkni 
kennslunnar, samband milli eiganda og 
hunds og áhrif á velferð hundsins bæði 
til styttri og lengri tíma litið. Hundar sem 
þjálfaðir eru með hegningarþjálfun sýna 
frekar stress tengda hegðun á meðan á 
þjálfun stendur. Þar á meðal spenntur 
líkami, lág líkamsstaða, sleikja út um, 
skottið borið neðarlega, lyft annarri 
framlöpp, oföndun, geispa og hvellt gelt. 
Hundar þjálfaðir með verðlaunaþjálfun 
sýna eiganda sínum hins vegar aukna 
athygli á meðan á þjálfun stendur. 

American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) 
er fagsamstarfsfélag dýralækna og vísindamanna sem hafa 

sameiginlegan áhuga á að rannsaka og skilja atferli dýra 
og vinna með atferlisvandamál með velferð dýrsins 
og eigenda, eða umsjónaraðila, í huga. Til að vera 
meðlimur í AVSAB þarf viðkomandi að vera með 
doktorsgráðu í dýraatferlisfræðum eða öðru náskyldu 
námi frá viðurkenndum háskóla. Félagið deilir nýjustu 

rannsóknum og fræðsluefni til meðlima sinna ásamt því 
að gefa reglulega frá sér svokallaða afstöðuyfirlýsingar til 

dýralæknasamfélagsins og almennings þar sem málefni sem 
eru almennt óumdeild meðal félagsmanna eru kynnt.

Eftirfarandi grein er lauslega þýdd afstöðuyfirlýsing sem AVSAB kynnti nýlega sem fjallar um mannúðlega 
hundaþjálfun. Þar var skýr afstaða var tekin gegn hegningarþjálfun (e. aversive method) í öllum tilfellum. 
Hegningarþjálfun er byggð á að beita afli, sársauka eða valda andlegum eða líkamlegum óþægindum við 
að leiðrétta óæskilega hegðun. AVSAB mælir í staðinn með verðlaunaþjálfun (e. reward-based method) 
hvort sem um ræðir almenna hlýðni þjálfun eða við að vinna með alvarleg atferlisvandamál. Rannsóknir 
sýna að verðlaunaþjálfun skilar mestum árangri og minnstum skaða fyrir velferð hundsins. Það eru engar 
sannanir fyrir því að hegningarþjálfun sé nauðsynleg til að vinna með atferlisvandamál. 

aFstöðuyFirlýsiNg avsaB 
um mannúðlEga hundaþjálfun
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Langtíma áhrif
Rannsóknir byggðar á skoðanakönnunum 
sýna fylgni á milli hegningarþjálfunar og 
langvarandi hegðunarvandamála. Þar á 
meðal árásargjörn hegðun gagnvart fólki 
og öðrum hundum og kvíðatengd hegðun, 
t.d. flóttahegðun og ofæsingur. Þessar 
rannsóknir geta ekki greint hvort beint 
orsakasamhengi sé þarna á milli þannig 
að AVSAB greinir frá eftirfarandi tveimur 
líklegum ástæðum: 1) Hegningarþjáflun 
hefur bein áhrif á eða ýtir undir þróun 
hegðunarvandamála, eða 2) Eigendur 
hunda með hegðunarvandamál eru 
líklegri til þess að nota hegningarmiðaðar 
þjálfunaraðferðir. óháð því hver 
skýringin er, þá sýnir þessi fylgni 
að hegningarþjálfun er ekki skilvirk 
í að lagfæra hegðunarvandamál. 
Rannsóknir sýna einnig að afleiðingar 
hegningarþjálfunnar hafa langvarandi 
áhrif þar sem hundurinn sýni stressandi 
merki langt eftir að þjálfunartíma lýkur og 
við að framkvæma beiðni sem var kennd 
með hegningarþjálfunaraðferðum. Hundar 
sem þjálfaðir eru með verðlaunamiðuðum 
aðferðum sýna aftur á móti lægri tíðni 
hegðunarvandamála. 

Skilvirkni hundaþjálfunar
Verðlaunamiðaðar þjálfunaraðferðir eru 
samkvæmt rannsóknum áhrifaríkari þegar 
litið er til velferðar og hlýðni hundsins. 
Hundarnir sem voru hlýðnastir í rannsókn 
Hiby et al (2004) voru eingöngu þjálfaðir 
með verðlaunaþjálfun á meðan þeir sem 
voru óhlýðnastir voru eingöngu þjálfaðir 
með hegningarþjálfun. Hundar sem voru 
þjálfaðir með blönduðum (e. balanced) 
aðferðum gekk betur en þeim sem voru 
alfarið þjálfaðir með hegningarþjálfun 
en verr en þeim sem voru þjálfaðir 
með verðlaunaþjálfun. Hundar sem 

þjálfaðir voru með verðlaunaþjálfun 
mynduðu sterkari sambönd við eigendur 
sína og hundar sem voru þjálfaðir með 
hegningarþjálfun voru ólíklegri til þess 
að eiga í yfirveguðum samskiptum við 
ókunnuga hunda og hundar sem fengu 
líkamlega leiðréttingu voru einnig ólíklegir 
til að vilja eiga samskipti við eiganda 
í leik á meðan hundar þjálfaðir með 
verðlaunaþjálfun voru líklegri til að leitast 
eftir samskiptum við eiganda á meðan 
á æfingu stóð. Einnig hafa rannsóknir 
sýnt að hundar sem þjálfaðir eru með 
hegningarþjálfun eiga erfiðara með að læra 
ný verkefni. 

Mælieingingar stress
Kortisól er mest mælda hormónið þegar 
verið er að skoða líffræðileg merki 
hunda um stress. Það getur verið erfitt 
að meta niðurstöður því kortisól hækkar 
bæði við neikvæða og jákvæða örvun í 
hundum. Árið 2020 var gerð könnun sem 
sýndi að hundar sem þjálfaðir voru með 
hegningaraðferðum höfðu hærra magn 
kortisóls í líkamanum og sýndu fleiri 
almenn stress merki hunda (sleikja út 
um og geispa) og voru lengur spenntir í 
líkamsstöðu og másandi á meðan á þjálfun 
stóð.

Að breyta hegðun á 
hegningarþjálfunar
Hegningarþjálfun gegnir engu hlutverki 
við breytingu á hegðun hunda þar sem 
yfirleitt er hegðunin byggð á hræðslu, 
kvíða, óöryggi eða spennu. Þá er mikilvægt 
að byggja upp jákvæð tengsl við þær 
aðstæður sem valda ofangreindum 
tilfinningum sem valda neikvæðri hegðun 
hundsins. Að kenna hundi nýja hæfni getur 
byggt upp sjálfsöryggi sem getur hjálpað 
hundinum að bregðast betur við í krefjandi 
aðstæðum. Mikilvægt er að umhverfisþjálfa 
hunda hægt og rólega til að byggja upp 
jákvæða reynslu í aðstæðum frekar en að 
setja hund í aðstæður sem hann ræður 
ekki við og telur sig ekki geta treyst á 
eiganda (e. flooding). Verðlaunaþjálfun 
hjálpar hundinum að fá styrkingu fyrir rétta 
hegðun og halda á sama tíma tengingu 
við eiganda og aðstæður. Mikilvægt er 
að skipuleggja ferlið í þrepum og stjórna 
aðstæðum þannig að hundurinn geti 
auðveldlega tekið rétta ákvörðun, fengið 
styrkingu og öryggi í aðstæðum áður en 
farið er á næsta þrep. Í einstaka tilfellum 
ætti að skoða lyfjameðferð með dýralækni 
með viðeigandi menntum til að vinna 
með alvarleg hegðunarvandamál eins og 
árásargirni, aðskilnaðarkvíða, hræðslu við 
hljóð og áráttuhegðun. 

Niðurstaða 
Miðað við gildandi niðurstöður vísindalegra 
rannsókna, mælir AVSAB eingöngu 
með verðlaunaþjálfun fyrir allar gerðir 
hundaþjáfunar, þar á meðal meðferð 
við alvarlegum hegðunarvandamálum. 
Hegningarþjálfun hefur skaðandi áhrif á 
bæði velferð dýrsins og samband hunds 
og eiganda. Það eru engar sannanir fyrir 
því að hegnunarþjálfun sé skilvirkari en 
verðlaunaþjálfun í nokkru samhengi við 
hundaþjálfun. 

Heimild: https://avsab.org/
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TExTI: SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 
MyNDIR: SANDRA BJöRK INGADóTTIR

Hvernig var svo framhaldið á 
hundalífi Söndru í æsku? 
Við tókum loksins að okkur eins árs gamla 
tík sem var golden retreiver blanda, ljúf 
og góð tík. Mamma var þó alltaf hrædd 
við hana svo að við þurftum að lokum að 
finna henni nýtt heimili. Árin liðu og alltaf 
hélt ég áfram að suða um hund, ég elskaði 
að komast í heimsókn til Báru frænku 
minnar sem átti og ræktaði hunda, ég sá 
ekki sólina fyrir því sem hún var að gera. 

Hún átti dásamlega hunda sem hún sýndi 
og ræktaði undan og ég hugsaði alltaf með 
mér að ég ætlaði að verða svona og gera 
eins og Bára frænka þegar ég yrði stór! 

Þegar ég var um 13 ára gömul sá ég 
auglýsingu í dagblaði þar sem stóð: 
,,Rottweiler hvolpar til sölu” og ég grét 
í pabba um að fara og skoða þar til 
hann gaf eftir. Við mættum á staðinn 
og skoðuðum þessa krúttbangsa og 
þar var einn sem ákvað strax að hann 
ætlaði heim með okkur en pabbi hélt nú 
ekki og heim héldum við. Ég var aldeilis 
ekki sátt og grét og suðaði alla leiðina 
þar til pabbi gaf eftir og sneri við. Heim 
með okkur kom svo mesta krútt sem ég 
hafði séð, þannig að pabbi 0 - Sandra 1! 
Þarna var ekki aftur snúið og mamma og 
pabbi fóru ,,all in” í hundana og mamma 
sigraðist á hræðslunni og á tímabili 
vorum við með sex hunda á heimilinu, 
rottweiler, pug og miniature pincher. 

Hvers vegna heillast þú af þinni 
tegund? 
Ég vann á hundaleikskólanum Voffaborg 
í Víðidal og kynnist þá boxer, hafði alltaf 
heillast af þessari tegund en aldrei kynnst 
henni af viti. Þar kolféll ég fyrir þessum 
trúðum og var farin að passa hann af og 
til um helgar og þegar eigandinn þurfti 

pössun. Ég fór á fullt í að leita mér að 
boxer og á endanum datt ég niður á got 
hjá yndislegri konu sem átti eina tík eftir, 
þetta var greinilega ,,meant to be” og 
þar eignaðist ég minn fyrsta HRFÍ hund, 
Tjarnarbyggðar Uptown Girl, eða hana 
Söru eins og ég kallaði hana. 

Sara varð veik um fjögurra ára og var 
ég harðákveðin í að ég ætlaði ekki að 
vera boxer laus og hafði því samband 
við Hagalínsræktun og fékk á endanum 
hana Sunnu, sem er upphafið að öllu 
mínu og allt sem mig dreymdi um í 
boxer. yndislegur heimilishundur og 
mannelsk tík. Hún rúllaði sýningum 
upp og varð tvisvar sinnum stigahæsti 
boxer landsins auk annarra titla og hún 
er og verður alltaf drottningin mín. 

Sumir segja að ég sé með blæti fyrir 
krumpuðum hundum og ég get alveg 
viðurkennt það! Það er bara eitthvað sem 
heillar mig. Mig hafði lengi langað til að 
eignast bullmastiff og lét loksins verða af 
því. Árið 2015 fengum við tík frá Króatíu, 
þvílíkt og annað eins gæðablóð hef ég ekki 
hitt, hún var dásamleg en því miður lentum 
við í því að pappírarnir voru falsaðir, tíkin 
var ekki í lagi. okkur fannst hún alltaf pínu 
skrítin að aftan en vegna kunnáttuleysis 
okkar á tegundinni gat ræktandinn 
sannfært okkur um að hún væri svona því 

Sandra Björk Ingadóttir ræktar bullmastiff, boxer og 
bulldog undir ræktunarnafninu Darktimes. Sandra hafði 

alltaf mikinn áhuga á dýrum sem barn og þráði alltaf 
að eiga heima í sveit, en hundaáhugi hennar hefur verið 
viðloðandi síðan hún man eftir sér. Hana langaði alltaf 

að eiga hunda sem barn en móðir hennar var hrædd 
við þá en pabbi hennar var aftur á móti hrifinn af þeim. 

Mamma hennar gaf svo eftir þegar Sandra var um sex 
ára gömul og það var upphafið að hundalífi Söndru 

Bjarkar. Sámur fékk að skyggnast aðeins inn í líf þessa 
unga en öfluga ræktanda. 

ræktandinn
darktimes ræktuN

sandra Björk ingadóttir

Sandra og fyrsti 
hundurinn hennar, 

tíkin Rós. 
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hún væri að vaxa og þroskast hratt, enda 
stór og mikil tegund. En það var svo aldeilis 
ekki rétt þannig að við þurftum að svæfa 
hana rétt áður en hún varð tveggja ára 
gömul þar sem hún var nánast hætt að 
geta gengið. Við gengum á milli dýralækna 
í von um að fá greiningu til að geta ,,lagað” 
hana en því miður þá fór sem fór. Eftir 
samskipti við dýralækna eftir á í Króatíu 
kom svo allt upp á borð með svikin. 

Í öllu þessu ferli kynntumst við yndislegu 
pari sem ræktar bullmastiff í Króatíu og 
við höfðum haldið sambandi við frá því 
að við misstum tíkina okkar. Við vorum 
lengi að mana okkur í þetta aftur og 
tókum svo loks tík frá þeim eftir langa 
bið í febrúar 2021 og þar vorum við 
aldeilis ekki svikin. Við fengum yndislega 
tík sem er hingað til klárlega allt sem við 
óskuðum okkur. Hún er með geðslag upp 
á tíu og hrikalega falleg. Við erum mjög 
spennt fyrir framhaldinu með hana. 

Mig og manninum mínum langaði alltaf 
að bæta frönskum bulldog við hópinn 
en hugsuðum það bara þangað til félagi 
mannsins míns hringir í hann og spyr hvort 
við getum tekið við rakkanum hans. Við 
gerðum það og fengum virkilega fallegan 
rakka sem kom frá Brekkubolarræktun. 
Eftir nokkra umhugsun ákváðum við 
að flytja inn tík frá Ungverjalandi og 
vorum við virkilega ánægð með þá tík. 
Við höfðum þá samband við ræktanda 
hennar aftur og fengum aðra tík nokkrum 
árum seinna. Er ekki sagt að allt sé þegar 
þrennt er: bullmastiff, boxer og bulldog! 

Hverjar eru ástæðurnar fyrir því að 
þú valdir að fara út í hundaræktun og 
hve lengi hefur þú stundað ræktun? 
Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á 
hundum, hundasýningum, heilsufari 
og bara öllu sem tengist því. Eins og ég 
nefndi áðan þá var frænka mín á kafi í 
þessu og mér fannst þetta svo spennandi 
sem krakki. Hún smitaði mig algerlega af 
þessu og mig dreymdi alltaf um að verða 
hundaræktandi. Ég hef átt hunda síðan 
ég var 13 ára en fyrsta gotið mitt var árið 
2017, þar með byrjaði Darktimes ræktun 
formlega. 

Hvernig varð ræktunarnafnið til? 
Nafnið Darktimes kemur í raun upp því 
mér hafði ekki gengið vel að byrja, óheppin 
með þessa hunda í upphafi og erfitt eins 
og gengur og gerist. Ég hafði reynt að 
para Sunnu og ekkert gengið en svo loks 
þegar hún varð hvolpafull þá gekk allt vel 
þar til í gotinu sjálfu. Þá misstum við þrjá 

Darktimes Always Naughty 

Göngutúr í hverfinu 
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hvolpa út frá erfiðri fæðingu. Þá poppaði 
þetta nafn bara upp í hausnum á mér og 
ég var ákveðin í að ræktunin ætti að heita 
Darktimes, nafnið hefur örugglega öfug 
áhrif því allt hefur gengið upp á við síðan. 

Setur þú þér einhver markmið í 
ræktuninni eða gerir þú áætlanir fram 
í tímann? 
Ég reyni að skipuleggja mig eins og ég get 
og para saman hunda sem passa saman. 
Eins spái ég mikið í hvað ég þarf að bæta 
og mögulega breyta, til að ná einhverju 
ákveðnu fram eða rækta eitthvað í burtu. 

Hvað er að þínu mati það 
mikilvægasta sem ræktendur ættu 
að hafa í huga bæði almennt og í 
þinni tegund sérstaklega? 
Í mínum tegundum þarf að spá vel í hvað 
er sett saman, og mér finnst að það mættu 
alveg vera kröfur um fleiri heilsufarspróf en 
þær hafa t.d. aukist í franska bolabítnum 
sem ég er ánægð með. 

Á hvað leggur þú persónulega mesta 
áherslu á í ræktuninni? 
Heilbrigði helst, mér finnst mínar tegundir 
vera að þróast mikið út í öfgar og legg ég 
áherslu á að reyna að para saman hunda 
sem vega upp á móti hvor öðrum. Ég vil 
sjá tegundirnar mínar þróast aðeins aftur í 
tímann. 

Hvaða einkenni hefur þér fundist 
erfiðast að rækta í tegundinni? 
Í frönskum bolabít er erfitt að ná heilbrigðu 
trýni, s.s. ekki of kramið og að hann hafi 
góða öndun, mér hefur gengið vel og ég 
er heilt yfir sátt með það sem komið er. Í 
boxer er það svipað, ekki of hrukkaða og 
ýkta hunda með of mikið skinn á hausnum 
og fá örlítið meira trýni, það hefur gengið 
þokkalega vel hingað til. 

Hverjir hafa haft mest áhrif á þig og 
aðstoðað þig mest? 
Erna Hrefna í boxer tegundinni hefur verið 
mér mjög kær, hún er svo sannarlega stór 
viskubrunnur alls þess sem tengist boxer 
og hefur kennt mér og frætt mig mikið, 
yndisleg kona! 

Ég var svo lánsöm að vinna hjá Soffíu 
Kwaszenko í Dýrheimum, hún er eins 
og þið flest vitið mjög fróð um ræktun 
og lærði ég helling af henni. Svo hef 
ég í raun bara lært af eigin reynslu, hef 
starfað í mörg ár bæði á Dýraspítalanum 
í Víðidal og á Suðurnesjum, þar lærði 
ég heilan helling og kynntist mörgum 
flottum ræktendum sem ég lít mikið 
upp til í dag og eru að gera flotta hluti. 

Hvernig fóður ertu að nota fyrir 
hundana þína og hvers vegna? 
Ég nota Royal Canin, það hefur reynst 
okkur einstaklega vel hvort sem ég er með 
got, almenna fóðrun eða veik dýr. 

Þú hefur náð góðum árangri í þinni 
ræktun, hvaða atvik eða augnablik 
standa helst upp úr? 
Mig langar fyrst og fremst að þakka Ingu 
Björk hjá Bjarkeyjarræktun fyrir alla þá 
aðstoð sem hún veitti mér í upphafi og 
varð til þess að Darktimes ræktun varð til. 
Það sem stendur mest upp úr held ég að sé 
sigurinn í tegundahóp á ágústsýningunni 
sl. þegar Darktimes Always Naughty ,,Solo” 
vann tegundarhóp 2 og komst í úrslit í BIS 
úr virkilega flottum og sterkum hópi hunda. 
Darktimes Big Star hefur einnig átt flottar 
sýningar að baki þó hún sé ung og fáar 
sýningar, ég hlakka til að sjá hana brillera 
í framtíðinni. öll velgengnin með boxer 
tíkina mína hana Sunnu, hún lét drauminn 
minn rætast og hefur gefið mér svo mikið 
á þessum sjö árum. Það verður seint hægt 
að toppa þessa dásemd og mun hún alltaf 
standa upp úr fyrir mér. 

Manninum mínum kynntist ég í gegnum 
hundana og þegar hann bauð mér í 
göngutúr til þess að viðra hundana fyrir 11 
árum síðan var ekki aftur snúið. Mér finnst 
ég ótrúlega heppin að hafa nælt í hann, 
hann nennir að brasa í þessu hundastússi 
og lætur allt eftir mér hvort sem þar er 
innflutningur eða hundapælingar, hann er 
einfaldlega bestur. Stendur eins og klettur 
við bakið á mér alveg sama hvað, ef hann 
þarf að aðstoða tík við að koma út hvolpi, 
bruna til dýralæknis eða taka á móti í 
keisara þá gerir hann það eins og hann hafi 
aldrei gert neitt annað. Börnin okkar eru 
líka ótrúlega dugleg að hjálpa okkur og þó 

Kitta og Sandra að sækja boxer 
rakka til Noregs. 

Sunna með 
þremur 

afkvæmum 
sínum 
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þetta séu ,,mínir” hundar þá hjálpumst 
við öll að og allt gengur vel. Ég er ótrúlega 
þakklát að þau nenni þessu með mér og 
gera það með stæl þegar á reynir. Það 
er líka vert að nefna allt fólkið sem ég 
hef kynnst og eignast í þessu frábæra 
vini og þar langar mig að nefna Kittu og 
fjölskyldu sem ég kynntist í gegnum boxer 
tegundina. Þau standa klárlega upp úr og 
þar datt ég klárlega í vina- lukkupottinn. 

Hvað hefur þú ræktað marga íslenska 
og alþjóðlega meistara? Hvaða 
hundar eða hundur úr þinni ræktun 
finnst þér bera af öðrum?

Ég hef ræktað fjóra íslenska meistara 
og er að bíða eftir staðfestingu á einn 
alþjóðlegan meistara. Af boxer hundunum 
eru það Darktimes Always Naughty, 
Darktimes Ace of Space, Darktimes 
Adventure Begins og Darktimes Big Star. 
Þau bera af að mínu mati, öll ólík en alveg 
geggjuð á sinn hátt, er virkilega stolt af 
þeim og eru þau nákvæmlega það sem ég 
vil sjá í boxer. Í franska þá eru það tíkurnar 
Darktimes Amy og Darktimes Donna sem 
eru virkilega fallegar og vel gerðar tíkur 
sem eru klárlega móður- og föðurbetrungar 
sem maður vill akkúrat sjá og reyna að fá 
í gegn þegar maður parar og sérstaklega í 

svona tegund sem er erfið í ræktun. Franski 
bulldog rakkinn Darktimes Bacardí mun 
verða flottur fulltrúi í tegundinni og byrjaði 
vel þegar hann varð annar besti hvolpur 
sýningar á sinni fyrstu sýningu úr mjög 
stórum hópi hunda. 

Hvaða hundar hafa að þínu mati haft 
mest áhrif á stofninn hér á landi? 
Að mínu mati eru það boxer rakkarnir 
Bjarkeyjar Ísarr og Berwynfa Son of a Gun, 
tveir gullfallegir og flottir rakkar sem skildu 
eftir sig marga föðurbetrunga og tíkin mín 
Sunna. Þau þrjú eru frábærir fulltrúar 
tegundarinnar. 

Hvaða þættir skipta þig máli þegar þú 
ert að hugsa um að para saman rakka 
og tík? Hefur þú einhvern tímann 
verið efins um pörun en ákveðið að 
slá til? 
Mér finnst heilbrigði og skap skipta mestu 
máli því fyrst og fremst eiga þetta að vera 
geðgóðir fjölskyldumeðlimir. Svo skoða ég 
sýningarárangur og auðvitað heilsufarspróf 
og það sem þarf að gera þarf að vera tipp 
topp. Ég rækta ekki ,,sýningardýr” heldur 
er það bara plús ef svo er. 

Ég hef hætt við pörun á síðustu stundu, 
þegar ég ætlaði að para innflutta tík sem 
ég átti við rakka úr minni ræktun. Heilsufar 
var upp á tíu en mér fannst þau ekki passa 
saman þegar kom að pörun útlitslega séð. 

BIS afkvæmahópur á Winter Wonderland sýningu
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Hvernig velur þú hvolp til að halda 
eftir, að hverju leitar þú og á hvaða 
aldri fer valið fram? Notar þú 
sérstakar aðferðir við valið? 
Það er pínu erfitt að útskýra en einhvern 
veginn spotta ég alltaf á fyrstu dögum 
ákveðinn hvolp og er svo bara með 
það í hausnum í nokkrar vikur og ber 
hann saman við hina og eiginlega 
undantekningalaust hefur sá eða sú orðið 
fyrir valinu þegar að því kemur. Ég tek 
oftast loka ákvörðun í kringum 7 vikna 
aldur. Ég vil sjá plúsa frá foreldrum, hvolpur 
sem er vel byggður og sterklegur svona 
ungur er mikill kostur og skapið gott, það 
eru atriðin sem ég er að horfa í. 

Þegar þú elur upp got, hvernig finnst 
þér best að ala það upp? Notar þú 
svipaðar aðferðir í hvert sinn eða er 
það breytilegt? 
Frá goti og fyrstu þrjár vikurnar eru 
hvolparnir á rólegu svæði og tökum við öll 
á heimilinu þátt frá upphafi. Börnin mín fá 

t.d. að hjálpa til í goti og strax eftir got og 
alveg þar til hvolparnir fara á ný heimili. 
Bæði minnkar það spennu hjá tíkinni 
og styrkir böndin á milli þeirra. Fimm 
ára dóttir mín gæti setið yfir þeim allan 
sólarhringinn, raðað þeim á spena, passað 
upp á að allir séu á sínum stað og allt eins 
og það á að vera. Það er magnað að sjá 
það samband sem myndast hjá henni og 
öllum tíkunum okkar sem hafa verið með 
got. Eftir þrjár vikur koma hvolparnir fram 
og taka þátt í venjulegu heimilislífi, við 
höldum öllu eðlilegu. Ég vil að allir hvolpar 
sem fara frá okkur séu vanir þessu týpíska 
heimilishaldi ef svo má kalla, hér er t.d. 
ryksugað alveg extra mikið svo þeir venjist 
allir. Svo eru allir vinir og vandamenn 
velkomnir í hvolpaknús. En það er ein regla 
sem ég er mjög hörð á að það fær enginn 
að standa með hvolpana alveg sama hvort 
það sé fullorðinn eða barn, allir þurfa að 
sitja á gólfinu. 

Hefur þú einhver góð ráð til annarra 
ræktenda? 
Já, klárlega, leggðu vinnu og metnað í 
það sem þú ert að gera. Að rækta er ekki 
bara að rækta, það er svo miklu meira en 

Sandra með sínum aðal 
stuðningsmanni í hundunum, 

manninum sínum. 

Dóttirin Signý Lind hefur verið 
dugleg að sýna og taka þátt,  

hér ásamt Ástu. 

Sonurinn 
Örn Ingi 

Dóttirin Ásta, 
aðstoðarkona nr. 1, mikil 
hundastelpa sem elskar 

að hjálpa til.



Sámur 2. tbl. 56. árg. desember 2021  · 57

það. Spáðu og spekúleraðu, lestu þér til. 
Hlustaðu á ráð frá öðrum, það er ekkert 
endilega samasem merki á milli að þú 
þurfir að fara eftir því. Taktu allt til greina 
og svo velur þú hvað er best fyrir þig og 
gengur upp. Gerðu þetta að þínu, þú lærir 
mest af reynslunni. Svo lengi sem þú hefur 
gaman af þessu og þetta er ástríða, haltu 
áfram, en þegar þetta er orðið kvöð og þú 
treystir á og heldur að þú verðir rík eða 
ríkur af þessu þá skalt þú hætta. Við vitum 
það öll að þegar vinna verður leiðinleg eða 
kvöð þá hættum við að leggja okkur 150% 
í hlutina. 

Hvernig hefur þér tekist að sameina 
hundahaldið daglegu lífi? 
Mjög vel, það er vinna og maður er 
bundinn eins og allir hundaeigendur og 
ræktendur þekkja, en ég hef alltaf unnið 
þannig vinnu að ég hef haft tök á að taka 
hund eða hunda með í vinnuna. Ef ég er 
lengi frá vinnu þá sinnir maðurinn minn 
eða börnin hundunum. Það gengur vel ef 
allir hjálpast að. 

Hvernig þjálfar þú hundana þína til að 
halda þeim í formi? 
Ég fer með þá í lausagöngur, hjóla eða 
hlaupa. Eins bara í taumgöngu hér í 
hverfinu. Ég æfi alltaf smá hlýðni eða 
sýningarþjálfun í hvert skipti, bara nokkrar 
mínútur í hverjum túr. Við Sunna höfum 
verið duglegar að hlaupa saman í gegnum 
árin en hún er farin að eldast og getur það 
ekki lengur. Pínu erfitt fyrir hjartað að sjá 
hana eldast og geta ekki gert sömu hluti 
lengur með henni. 

Stundar þú einhverja vinnu eða 
þjálfun með hundana þína? 
Nei, við stundum ekki neitt ákveðið 
sport, nema hundasýningar. Ég elska að 
sýningarþjálfa hundana mína, svo ótrúlega 
skemmtileg og gaman að mæta með þá vel 
þjálfaða á sýningu, það gerir svo mikið og 
allt verður skemmtilegra. 

Er einhver önnur vinna eða 
hundasport sem þér finnst spennandi 
og langar að prófa? 
Já, hundafimi er alltaf heillandi og eins 
sporavinna. Það er eitthvað sem ég stefni á 
að prófa. 

Hvað finnst þér skipta máli þegar fólk 
býr með fleiri en einum hundi? Hvað 
þarf að hafa í huga? Hafa komið upp 
einhver vandamál hjá þér í sambandi 
við það? 
 

Hafa skipulag númer eitt, tvö og þrjú. 
Það hafa komið upp vandamál hjá okkur 
þar sem tíkurnar hafa ekki náð saman og 
eilíf barátta um fyrsta sætið. Þá aðallega 
frönsku tíkurnar sem hafa verið með 
vesen. Tvær innfluttar franskar tíkur sem 
ég á þurfti ég að setja á fóðurheimili því 
þær fúnkeruðu ekki með stóru hundunum 
og náðu aldrei að slaka á. Endalaus 
pissukeppni á milli þess sem þær lágu 
saman. En ég tók ákvörðun um að þær 
færu á önnur heimili og þar blómstra þær í 
dag og var ég hrikalega heppin með heimili 
fyrir þær. 

Ert þú ánægð með þróun ræktunar 
á þinni tegund eða finnst þér að 
ræktendur mættu huga betur að 
einhverjum atriðum varðandi hana? 
Já, heilt yfir er ég mjög sátt en mér finnst 
eins og t.d. í franska að þá mætti leggja 
meiri metnað í paranir og samsetningu á 
foreldrum. Það eru ræktendur sem leggja 
mikinn metnað í að flytja inn nýtt blóð og 
eru að gera virkilega flotta hluti á meðan 
aðrir para bara og spá ekki í einu eða 
neinu sem auðvitað skemmir fyrir hinum. 
Ég vil sjá heilbrigðari hunda í ræktun og 
að fleiri taki meiri ábyrgð á tegundinni. 
Alltof sorglegt er að sjá unga hunda svæfða 
vegna vandamála sem hefði verið hægt að 
koma í veg fyrir ef meiri vinna hefði verið 
lögð í grunninn. Boxerinn er ég þokkalega 
sátt við en mætti koma inn þar meira af 

nýju blóði og nýjar línur til landsins. Ég 
er hrikalega spennt fyrir framhaldinu í 
bullmastiff og stefni ég á að leggja góðan 
grunn og gera mitt besta í að hefja nýjan 
stofn. Við erum með hrikalega flott par 
sem kom til landsins í febrúar sl. og það 
eru spennandi tímar framundan í þeirri 
tegund og fleiri hundar eru væntanlegir til 
landsins. 

Er eitthvað sem þú vildir hafa gert 
öðruvísi þegar þú lítur til baka? 
Ég held að ég sjái ekki eftir neinu þannig, 
en auðvitað hef ég lært heilan helling og 
metnaðurinn eykst alltaf með tímanum. 

Hver er þín skoðun á stöðu 
Hundaræktarfélagsins í dag og hvar 
myndir þú vilja sjá félagið okkar í 
framtíðinni? 
Hundaræktarfélagið er að gera fína hluti 
og eiga sjálfboðaliðar hrós skilið. Mér 
finnst þó vanta upp á þjónustulundina hjá 
starfsfólki skrifstofunnar og meiri aðstoð 
þegar kemur að vandamálum tengdum 
innfluttum hundum. Þá helst að þau 
aðstoði mann við samskipti við erlenda 
kennel klúbba. Ég myndi vilja sjá áfram 
meiri fræðslu fyrir ræktendur og einhvera 
gulrót fyrir sjálfboðaliða sýninga. 

Sámur þakkar Söndru kærlega fyrir 
skemmtilegt viðtal og óskar henni 
velfarnaðar í ræktunarstarfinu og öðrum 
verkefnum! 
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TExTI: HAFDÍS JóNA ÞóRARINSDóTTIR 
MyNDIR: HEIDI KVAN

Heidi Kvan fékk sinn fyrsta flat 
coated retriever árið 1987, aðeins 
fjórtán ára gömul. Hún hefur keppt 
bæði á Norðurlandamótum og 
Evrópumeistaramótinu með hundana 
sem hún hefur átt og þjálfað. Hún starfar 
í fullu starfi við Meneo Hundesenter, 
ásamt því er hún menntaður hlýðniþjálfari 
og atferlisfræðingur hjá NKK, og er 
veiðiprófsdómari fyrir retrieverhunda. 

Bjarne Holm þekkja margir Íslendingar 
sem stunda veiðiþjálfun með 
retrieverhunda, en hann hefur haldið 
námskeið hérlendis. Hann ólst upp á 
bóndabæ þar sem áhugi hans á dýrum á 
uppruna sinn. Hann fékk sinn fyrsta flat 
coated retriever árið 1997 frá waternuts, 
og gerðist meðeigandi í waternuts árið 
2003. Líkt og Heidi, hefur Bjarne verið 
fulltrúi norsku retrieverdeildarinnar 
á Norðurlandamótum ásamt 
Evrópumeistaramótum og ICC, og náð þar 

framúrskarandi árangri. Bjarne er einnig 
veiðiprófsdómari fyrir retrieverhunda. 
Í dag starfar hann sem forstöðumaður 
norsku landbúnaðarráðgjafarþjónustunnar, 
og er með doktorsgráðu í erfðafræði. 

Í dag búa þau á búgarði, eru með stóra 
jörð og búa þar eingöngu með hunda, 
í Eidsberg í Østfold, og eiga í dag fjóra 
hunda, þar af þrjá flat coated retriever og 
einn veiðilabrador. Fyrsta gotið hennar 
Heidi var árið 1990, og gerðist Bjarne 
meðeigandi að ræktunarnafninu árið 2003 
eins og áður sagði. Þau ólust bæði upp 
með dýrum og hafa umgengist dýr alla 
sína ævi. Eins og áður kom fram þá ólst 
Bjarne upp á bóndabæ og hefur átt marga 
hunda gegnum árin, meðal annars labrador 
og akitu. Heidi fékk sinn fyrsta hund árið 
1987 sem var flat coated retriever. Síðan 
þau fengu flat coated retriever hefur ekki 
verið aftur snúið, en í dag eru þau einnig 
með eina veiði labrador tík og eiga þau 
von á sínu fyrsta labrador goti á næsta ári. 

Hvernig sameina þau hundaræktun 
við daglegt líf sitt? 
Við höfum ekki verið með mörg got enda 
höfum við einungis verið með got þegar 
okkur hefur langað að halda hvolpi úr 
pöruninni. Það hefur því ekki stór áhrif á 
okkar daglega líf eins og er. 

Hvaða hundur mynduð þið segja að 
hafi haft mest áhrif í ykkar tegund? 
Það er ótrúlega erfitt að velja einn hund í 
tegundinni, enda gríðarlega stór og vinsæl 
tegund þar sem margir hundar hafa borið 
af. Þá er sérstaklega erfitt að nefna einn 
einstakling sem hefur þetta „dual“ einkenni 
sem við sækjumst eftir.

Hvaða hundar mynduð þið segja að 
séu hvað mikilvægastir í ykkar eigin 
ræktun? 
Mikilvægasti hundurinn í okkar ræktun 
var ræktunartíkin okkar N SE JCH NMJR07 
Duckstream Cragganmore „Tiril“. Við 
fengum hana árið 2002, og hefur hún 

Waternuts kom fyrst til sögunnar árið 1990 þegar Heidi Kvan sótti um ræktunarnafnið hjá Norska 
kennelklúbbnum og byrjaði sinn feril sem hundaræktandi. Ræktunarnafnið er samansett af „water“ og 

„nuts“, sem á mjög vel við vatnsglöðu flat coated retriever hundana sem hún ræktar ásamt Bjarne Holm. 
Þau hafa bæði brennandi áhuga á veiði, þjálfun og veiðiprófum, og hafa náð framúrskarandi árangri 

innan þess sviðs. Heidi og Bjarne reka saman fyrirtækið Meneo Hundesenter þar sem þau bjóða upp á alls 
konar hundaþjálfun, en þá allra helst veiðiþjálfun. 

erlendi ræktandinn
waterNuts

-hEidi kvan & 
bjarnE holm 

í norEgi
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átt tvö got hjá okkur og hefur tekið 
ræktunarstarf okkar í þá átt sem við vildum 
og vonuðumst eftir fyrir tegundina. DK 
BRCH SE JCH Bjugel‘s Djubrook Holly er 
á bakvið báða rakkana sem við notuðum 
á Tiril, sem hefur einnig verið mjög 
mikilvægur ræktunarhundur fyrir okkar 
ræktun. 

Hundurinn sem hefur allra helst borið 
af í okkar ræktun er NoRD JCH DK BRCH 
SE J(A)CH waternuts High And Mighty 
„Pete“ en hann hefur unnið fjöldan allan 
af veiðiprófum, working Test, og hefur 
hann einnig fengið meistaraefni á þeim 
fáu sýningum sem hann hefur verið 
sýndur á. Hann sýnir góða eiginleika og 
takta, og vonum að hann geti gefið áfram 
þessa frábæru eiginleika í ræktun. 

Þið hafið verið farsæl í 
ræktunarstarfinu, hvaða augnablik 
standa upp úr? 
Við myndum segja að það að upplifa að 
heilt got sé af góðum gæðum sé stærsta 
gleðin sem maður getur upplifað sem 
ræktandi, frekar en að einstaka hundar eða 
augnablik standi upp úr. Þá finnst manni 
að plönin sem maður hefur dregið upp hafi 
skilað árangri, og að maður hafi haft áhrif 
á tegundina sem heild. Af tólf afkvæmum 
Tiril, hafa sjö þeirra orðið veiðimeistarar í 
einu eða fleiri löndum. Fjögur þeirra hafa 
unnið flat coated retriever meistarahelgina 
(Flatmesterskapet) í Svíþjóð, Finnlandi 
og Noregi, sex þeirra hafa fengið einkunn 
eða lent í sæti á A-prófi. waternuts High 
and Mighty „Pete“ varð fyrsti flat coated 
retriever sem varð FT (field trial) meistari í 
Svíþjóð. 

Hvað er að ykkar mati það 
mikilvægasta að hafa í huga þegar 
ræktandi er að taka sín fyrstu skref, 
bæði almennt sem og í ykkar tegund? 
Í fullkomnum heimi væri erfitt val það 
mikilvægasta, að vera ekki blindur á gæði 
sinna eigin hunda sem á að rækta undan. 
Að finna rakka sem samsvarar tíkunum 
og bætir upp það sem vantar í eigin 
ræktun. Það er einnig gott að vera með 
langtímaáætlun, sjá fyrir sér hvað maður 
vill fá og uppskera frá komandi kynslóðum. 
Við setjum okkur markmið og erum klár 
á því hvaða eiginleikar eru mikilvægastir 
fyrir okkur innan tegundarstuðulsins. Að 
stefna að fleiri línum er einnig nauðsyn ef 
maður ætlar að festa sig í sessi sem öflugur 
ræktandi með tímanum.

Þegar þið eruð að plana got, hvaða 
atriði eru mikilvægust fyrir ykkur? 
Að finna gott jafnvægi í pöruninni er 
það mikilvægasta. Að finna rakka sem 
samsvarar tíkinni og par sem bætir hvort 
annað. Það þarf bæði að vera rakki sem 
hentar tíkinni einstaklingslega séð, en 
einnig hvað varðar ættir og ættbók.

Hvernig veljið þið hvolpi til að halda 
eftir, að hverju leitið þið og á hvaða 
aldri fer valið fram? 
Það sem er mikilvægt fyrir okkur er að 
hvolparnir hagi sér eins og retriever. 
Þeir eiga að vera tiltækir, félagslyndir, 
og viðráðanlegir. Einnig er mikilvægt 
að veiðihundar hafi góða byggingu svo 
þeir geti unnið á áhrifaríkan (e. Efficient) 

hátt yfir langan tíma í veiði, það sem 
þeir eru ræktaðir til (e. fit for function). 
Einnig leitum við að hvolpi sem býr yfir 
mikilvægustu eiginleikum veiðihunds; 
að hann sé forvitinn, óhræddur, og tekur 
frumkvæði. Við viljum að hvolparnir 
sýni fram á að þeir séu samvinnufúsir í 
tengslum við sækivinnu. Við viljum einnig 
þekkja báða foreldrana vel og þekkja þeirra 
eiginleika, kosti og galla. Þá vitum við betur 
hvaða eiginleikum við leitum af í hvolpi, 
hvort við veljum einstakling sem er í neðra 
eða efra laginu, eða akkúrat í miðjunni. Þá 
viljum við sjá eiginleika eins og vilja í veiði.  
Við prófum alla hvolpana frá fimm vikna 
aldri og þar til við afhendum þá. Við vitum 
frá unga aldri hvaða hvolpar gætu komið 
til greina, en við ákveðum okkur ekki að 
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fullu fyrr en rétt fyrir afhendingu hvaða 
hvolpi við höldum heima. Það snýst um 
að safna inn eins miklum upplýsingum 
um hvolpana í gotinu þær vikur sem 
hvolpanir búa hjá okkur. Það er alltaf mikill 
einstaklingsmunur í hverju goti, og það er 
mikilvægt að sortera út hvaða eiginleikum 
við leitum að í hverju goti, og hvaða 
eiginleika við viljum ekki. 

Notist þið við einhverjar sérstakar 
aðferðir eða leiðir við uppeldi gota 
hjá ykkur? Hvað er að ykkar mati 
mikilvægt þegar verið er að ala upp 
got eða hvolp? 
Að okkar mati er óþarfi að vesenast of 
mikið með hvolpana. Við leyfum tíkinni 
að vera í friði með hvolpana fyrstu 
vikurnar til þess að mynda þau tengsl við 
hvolpana sem hún þarf svo hún geti alið 
þá vel upp. Síðustu vikurnar veitum við 
hvolpunum líf með miklu frelsi. Þeir hafa 
stórt útisvæði og fá að upplifa alls konar 
umhverfi, og þá helst vera eins mikið í 
náttúrunni og upplifa náttúruna eins og 
þeir vilja. Við verndum þá að miklu leyti 
og pössum upp á að hvolparnir upplifi 
ekki ógnvekjandi eða óeðliegar aðstæður, 
eða verði fyrir einhverju sem gæti fest í 
minni þeirra á neikvæðan hátt. Hvolparnir 
eru, að sjálfsögðu, handfjatlaðir mikið en 
við viljum ekki vera í uppeldishlutverkinu 
á meðan hvolparnir eru hjá okkur fyrstu 
vikurnar, heldur viljum við leyfa þeim að 
fá frelsi og gott umhverfi þar sem þeir fá 
tækifæri til þess að þroskast og og þróa 
eigin persónuleika. 

Hvernig er fóðrun hundanna ykkar 
háttað? Gefið þið þurrfóður eða 
annað og notist þið við einhver 
bætiefni við fóðrun hundanna ykkar? 
Við gefum hundunum okkur einungis 
þurrfóður. Við erum fulltrúar Purina 
Pro Plan og erum virkilega ánægð með 
fóðrið frá þeim. Við gefum hundunum 
okkar Purina Pro Plan Sensitive Skin sem 
inniheldur lax.

Setjið þið ykkur einhver markmið í 
ræktun eða gerið langtímaplön? 
Stutta svarið er já. Við vitum hverju við 
leitum að og hvaða eiginleika við leggjum 
mest áherslu á. Markmið okkar er að 
rækta jöfn got og sjá til þess að varðveita 
veiðieiginleika flattans. 

Hvernig er venjulegur dagur hjá ykkur 
og hundunum? 
Heidi er heimavinnandi og sér hún 
því að mestu um umhirðu og dagleg 
samskipti við hundana. Hundarnir fá stutta 
morgungöngu, svo seinna um daginn 
eru þeir annað hvort veiðiþjálfaðir eða 
hreyfðir. Við búum uppi í sveit og þar er 
mjög auðvelt að vera með hunda. Þeir lifa 
mjög frjálslegu lífi og eru nánast aldrei í ól/
taumi. 

Hvað er að ykkar mati það 
mikilvægasta hvað heilsufar varðar? 
Bæði hvað varðar ræktunarhunda 
sem og hinn venjulega heimilishund? 
Það er heildarmyndin sem skiptir mestu 
máli. Fyrir ræktendur er að sjálfsögðu 

mikilvægt að hafa góða kunnáttu hvað 
varðar ættbók hundanna og mögulega 
kvilla/veikleika sem gætu leynst í 
ættbókinni, og þá sérstaklega þegar um er 
að ræða ættgenga sjúkdóma. Þetta ber að 
hafa í huga þegar valdir eru einstaklingar 
til pörunar. Fyrir sjálfan hundinn, og 
eigandann, er það mikilvægt að hundurinn 
sé heilbrigður í daglegu lífi. Hundurinn 
ætti ekki að vera með neina kvilla eins 
og eyrna-, augna-, húð-, feld-, kláða-, 
eða meltingarvandamál. Það er mun 
mikilvægara fyrir hundinn og eiganda að 
hundurinn glími ekki við slík vandamál, 
frekar en C-mjaðmir eða ómerkilega 
athugasemd við augun sem hefur lítil áhrif 
á daglegt líf hunds. 

Hvað hefur verið mest krefjandi í 
ræktun ykkar tegundar? 
Það sem hefur reynst okkur erfiðast sem 
ræktendur af flat coated retriever með 
fókus á veiðilínur, er að finna jafnvægið 
á milli veiðivilja og samvinnugetu. Einnig 
hefur oft reynst erfitt að finna góða „dual“ 
einstaklinga, en það er vandamál í flestum 
veiðitegundum. 

Hvað er það í ykkar tegund sem þið 
mynduð vilja sjá ræktendur hugsa 
meira um hvað varðar ræktunina? 
Fyrir okkur snýst ræktunin um að varðveita 
flat coated retriever sem veiðihund. Í 
dag er lítil áhersla á þetta og um 95% 
allra ræktenda rækta aðeins eftir ytri 
eiginleikum og útliti hunds. Ef við viljum 
að þessi tegund haldi áfram að vera jafn 
vinsæl og hún hefur verið síðustu áratugi 
verðum við að leggja meiri áherslu á 
veiði eiginleika tegundarinnar, svo við 
fáum einstaklinga sem eru samvinnufúsir 
og þjálfanlegir, og þar með góðir 
fjölskylduhundar. 

Hverjar eru vonir ykkar og væntingar 
sem ræktendur? Ef þið lítið til baka 
yfir farinn veg, hvað stendur upp úr? 
Við erum lítil ræktun og erum einungis 
með got þegar við óskum eftir hvolpi frá 
pöruninni sem við gerum. Draumur okkar 
er að rækta góða veiðihunda, og allra 
helst góða fjölskylduhunda. Við viljum 
halda þeim eiginleikum sem við höfum 
náð fram hingað til, en við vonum að við 
getum ræktað nokkrar kynslóðir í viðbót 
af duglegum og vinnufúsum flöttum. 
Markmiðið okkar hefur aldrei verið að vera 
með stóra ræktun, enda viljum við rækta 
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undan hundum sem eru veiðiþjálfaðir og 
það myndi krefjast of mikils að vera með 
marga hunda í þjálfun í einu.

Þakklætið fyrir að hafa eignast tík af 
bestu gæðum, og svo fá móðurbetrunga 
nokkrum árum síðar er enn betra, og 
það hefur verið það ógleymanlegasta 
við þessa ferð okkar sem ræktendur. 

Líf ræktenda er stundum 
rússíbanareið, hafið þið einhvern 
tímann upplifað einhverja erfiðleika? 
Lífið sem ræktandi er eins og lífið sjálft; 
uppsveiflur, erfiðleikar og ófyrirséðir 
atburðir. Við höfum upplifað að fá einbirni 
sem var andvana við fæðingu, við höfum 
þurft að fara með tík í keisara sem náði 
ekki að fá út síðasta hvolpinn, og við höfum 
átt tík sem missti fóstur seint á meðgöngu. 
Það er í svona aðstæðum þar sem lífið sem 
ræktandi getur verið ansi strembið. 

Sámur þakkar þeim Heidi og Bjarne 
kærlega fyrir að veita okkur innsýn 
inn í sitt ræktunarstarf og óskum þeim 
áframhaldandi velgengni í ræktun sinni í 
Noregi! 

������������������������������

Hráefnin gera 
gæðamuninn!

 Hágæða feldvörur
fyrir hundinn þinn 

www.k9iceland.is
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TExTI: SUNNA BIRNA HELGADóTTIR 
MyNDIR: óLöF GyðA RISTEN

Algjört met var í skráningum en alls voru 
122 hundar skráðir af fjórum tegundum á 
sýninguna. Þessi fjöldi sýnir mikinn áhuga 
retriever eigenda á sýningum og að fá dóm 
frá sérfræðingi í tegundunum. Nokkuð var 
um ný andlit og hunda sem var gaman að 
sjá. Dagurinn var langur en góður og var 
skemmtileg stemmning alveg til loka. 

Hinn norski Sven Slettedal kom og 
dæmdi. Sjálfur hefur hann átt og ræktað 
labrador síðan 1967. Ræktunarnafn Sven er 
Fieldvalley og koma labradorar frá honum 
víða fyrir í ættum labradors víða um heim. 
Sven ræktar sýningatýpu af labrador en 

leggur mikla áherslu á gott heilbrigði, 
geðslag og finnst mjög mikilvægt að 
retrievertegundir hafi gott úthald til vinnu. 

Dagurinn byrjaði snemma hjá 
ungum sýnendum þar sem Karen ösp 
Guðbjartsdóttir dæmdi 12 unga sýnendur 
og var keppt í bæði yngri og eldri flokki. 
Sigurvegari í eldri flokki var Maríus Þorri 
ólason með golden retriever hundinn 
Mánagulls Týra en sigurvegari í yngri 
flokki var Emilý Björk Kristjánsdóttir 

Lilja Dóra sá um að dæma hvolpa og voru 
skráðir bæði labrador og golden hvolpar í 
báðum aldursflokkum. Hvolparnir stóðu sig 
vel og voru margir þeirra sérlega lofandi.

Sigurvegari sýningarinnar var flat 
coated tíkin Bez-Ami´s Always My 
Charming Tosca í eigu Fanneyjar 
Harðardóttur. Glæsileg tík sem kom upp 
úr öldungaflokki og sýndi sig glæsilega 
undir stjórn Elínar Þorsteinsdóttur.

Stjórn Retrieverdeildarinnar vill koma 
bestu þökkum til starfsfólks sýningarinnar 
sem gaf tíma sinn og vann frábæra vinnu. 
Kærar þakkir til Petmark ehf og Eukanuba 
fyrir glæsileg verðlaun og flottar myndir 
og allt hitt sem hjálpaði okkur að gera 
daginn frábæran. Einnig viljum við innilega 
þakka Bendi fyrir að gefa öllum hvolpum 
sem tóku þátt dummy. Hlökkum til næstu 
sýningar!

deildarsýning 
retrieverdeildar 

Þann 18. september síðastliðinn var deildarsýning Retrieverdeildarinnar haldin í reiðhöll Mána í Keflavík. 
Sýningin hófst stundvíslega klukkan níu um morguninn og lauk ekki fyrr en klukkuna var að ganga sex. 

Allir þeir sem mættu snemma fengu í bónus að fá að hitta lögregluna og blása þar sem allir ökumenn sem 
áttu ferð um Reykjanesbrautina voru stöðvaðir rétt áður en komið var til Keflavíkur. Covid setti lítillega 
svip sinn á sýninguna þar sem enn var grímuskylda og var deildin ekki með neinar veitingar til sölu til að 
forðast smit eins og mögulega hægt var. Óli Þór Árnason sá hins vegar um að hella upp á kaffi sem var í 
boði deildarinnar og fólk var greinilega kaffiþyrst þar sem hellt var upp á tugi lítra af kaffi yfir daginn.

Bez-Ami´s Always My Charming Tosca

BIS 1
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ÖNNuR úRSLiT Í BiS voRu ÞESSi:
BIS 2: Hrísnes Ugla II (labrador)

BIS 3: wonder Famous Gold od Kamenne Hradby (golden retriever) 

BIS 4: Heimsenda öngull (nova scotia duck tolling retriever)

Besti ungliði sýningar:  
Golden Magnificent Empire State of Mind (golden retriever)

Besti öldungur sýningar:  
Sólstorms Don't Stop Dancing (labrador)

Besti vinnuhundur sýningar:  
wonder Famous Gold od Kamenne Hradby (golden retriever)

Besti hvolpur sýningar 3-6 mán:  
Hvolpasveitar Aska (labrador)

Besti hvolpur sýningar 6-9 mán:  
Sólstorms Faithfull Fargo (labrador)

Besti ræktunarhópur:  
Jökulrósar (labrador)

Besti afkvæmahópur:  
Ciboria's oliver (labrador)

Besta par: 
(labrador)

Emilý Björk Kristjánsdóttir 
með labrador tíkina Leynigarðs Ó Guðfinnu

Maríus Þorri ólason með 
golden retriever hundinn Mánagulls týra

BIS 2

BIS 3

BIS 4
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TExTI: GUðRÚN TH. GUðMUNDSDóTTIR & SVAVA BJöRK ÁSGEIRSDóTTIR 
LJóSMyNDIR: óLöF GyðA RISTEN 

Þann 16. október sl. var deildarsýning Fjár- og hjarðhundadeildar 
haldin í frábærri aðstöðu að Sunnuhvoli í Ölfusi. Dómari að þessu 
sinni var hin danska Marianne Birte Baden sem hefur getið gott orð 
af sér sem dómari í tegundahópi 1.

Tólf tegundir voru skráðar til leiks, alls 103 hundar. Þetta er skráningarmet 
hjá okkar deild, en sýnir glögglega hvað deildin hefur sprungið út og áhuginn 
er mikill. Gaman var að sjá ný andlit og hunda. Dagurinn var langur en 
allt gekk ljúflega til loka. Einnig voru 13 ungir sýnendur skráðir sem sýndu 
fjárhunda. Ingunn Birta ómarsdóttir dæmdi ungu sýnendurna með sóma. 

Stjórn Fjár- og hjarðhundadeildar vill koma á framfæri bestu þökkum 
til starfsfólks sýningarinnar sem gaf tíma sinn og vann frábæra vinnu. 
Kærar þakkir til Dýrheima og Royal Canin fyrir verðlaun og annað 
til að gera góðan dag betri. Hlökkum til næstu sýningar.

f.h. Stjórnar Fjár – og hjarðhundadeildar, 
Guðrún Th. Guðmundsdóttir 

BIS 1

deildarsýning 
Fjár- og HjarðHuNdadeildar 
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úRSLiT SýNiNGAR:

Besti hundur sýningar
BIS Islands Shelties Everdeen (Shetland Sheepdog)

BIS2 Alcazar Dream Blue Venus At Heimsenda (Australian 
Shepherd) 

BIS3 Lucky for you Blue Dark Side of The Sky (Border collie) 

BIS4 I-Major-Meiko Du Royaume Des Crocs (white Swiss 
Shepherd) 

Besti ungliði sýningar
BISJUN Heimsenda Blá Þyrnir (Australian shepherd) 

BISJUN2 Northern Star Dilorini (Briard) 

BISJUN3 Kirkjufells Special Legacy (Shetland sheepdog) 

BISJUN4 Austurmúla Ella Viska (Border collie) 

Besti öldungur sýningar 
BISVET Lucky for you Blue Dark Side of The Sky (Border collie) 

BISVET2 I-Major-Meiko Du Royaume Des Crocs (white swiss 
shepherd) 

BISVET3 Víkur American Beauty (Australian shepherd) 

Besta ungviði sýningar
BISBABy Undralands Dögun (Shetland sheepdog) 

BISBABy2 Pure Icelandic A Day At The Races with 
Memorylane (Bearded collie) 

BISBABy3 Gunnarsholts Fancy Pants (white swiss shepherd) 

BISBABy4 Víkur Dark Chocolate (Australian shepherd) 

Besti hvolpur sýningar 
BISPUPPy Bláfelds Karli (Shetland sheepdog) 

BISPUPPy2 Gunnarsholts Easier said than Done (white swiss 
shepherd) 

BISPUPPy3 Íshruna Bonnie Parker (Australian shepherd) 

Besti ræktunarhópur sýningar 
Víðigerðisræktun 

BIS 2

BIS 3

BIS 4
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BISjUn

BISBABY

BIS RæKTunARHÓPuR

BISVEt

BISPUPPY
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Hér á eftir má finna stutt viðtal við Marianne Baden: 
Dagurinn hófst á því að Marianne fékk ástralska fjárhunda í 
hringinn til sín. 

,,Ég varð strax hrifin af lofandi ungum rakka, ég hugsaði 
með mér að hann yrði mögulega sigurvegari tegundarinnar 
en hann endaði svo sem annar besti rakkinn og besti 
ungliði sýningarinnar.Það var hundur úr meistaraflokki sem 
sigraði hann og varð BoS. Besti hundur tegundar, BoB, var 
mjög kvenleg tík úr opna flokknum sem var með fallegar 
hreyfingar, allt á réttum stað og hún endaði sem BIS-2”. 

BIS hundur sýningarinnar var shetland sheepdog sem 
heillaði dómarann. ,,BIS tíkin var sheltie, mjög falleg tík 
með ljúfa ásjónu, hún hafði allt til að bera sem sheltie á 
að hafa að mínu mati. BoS var rakkalegur hundur, bæði 
voru þau í góðum feld, gæðin góð og bæði komu úr opnum 
flokki. Hvolpurinn sem ég valdi BoB hvolp endaði sem 
BIS hvolpur sýningarinnar og BIS ungviði var líka sheltie. 
Virkilega lofandi tík. BIS 3 hjá mér var border collie rakki 
sem ég var hrifin af, öldungur sem sýndi sig afar vel, 
hreyfði sig eins og draumur. Hann varð líka BIS öldungur”. 

Marianne valdi white swiss shepherd í BIS 4 og 
segir það hafa verið fallegan öldung, í toppformi. 
BoB hundur í bearded collie hafi verið af mjög 
góðri týpu, í fullum feldi og mjög vel sýndur. Hann 
hafi verið eini fullorðni einstaklingurinn en á undan 
honum hafi komið inn í hringinn fimm hvolpar. 
Hvolpsrakkinn hafi sigrað, mjög lofandi. 

,,Besti briardinn að mínu mati var ungliðatík, 
virkilega falleg týpa. Því miður sýndi fullorðni rakkinn 
af sér óviðunandi hegðun. Mér fannst það mjög 
leiðinlegt, hann var af mjög góðri tegundagerð, 
rakkalegur og mér hefði þótt ánægjulegt að gefa 
honum BoB - en ekki að þessu sinni, því miður”. 

Marianne segir að árið 2014 þegar hún hafi dæmt 
hér welsh corgi pembroke hafi hún dæmt algerlega 
einstaka hunda, sá sem hún dæmdi núna var af mjög 
góðri tegundagerð, en hann var ekki í nægilega góðu 
líkamlegu formi og það hafi skemmt fyrir honum. .

,,Ég dæmdi þrjá beauceron hunda, ég var mjög ánægð 
yfir því að þeir voru allir með frábæra skapgerð og af 
góðri tegundagerð, með rétta liti og merkingar”. 

Í collie hundum fékk Marianne inn í hring til sín ungan 
rakka og fullorðna tík, hún valdi rakkann sem besta 
hund tegundar þar sem hann hreyfði sig mun betur. 

,,Australian cattle dog var af góðri tegundagerð, 
en ég hefði viljað sjá betri hreyfingar”. 

Í heildina litið segir Marianne að gæði hundanna 
á sýningunni hafi verið mjög góð, allir hundar hefðu 
verið hreinir og vel snyrtir, flestir sýndir mjög vel. 

,,Sýningin var mjög vel skipulögð og ég hafði frábært 
aðstoðarfólk með mér í hringnum. Ferðin var í alla 
staði frábær og ég hitti svo margt metnaðarfullt og 
vinalegt fólk. Á sunnudeginum fékk ég að sjá smá brot 
af ykkar fallega landi með þeim Svönu & Hjalta, það 
var kremið á kökuna. Bestu þakkir fyrir mig til stjórnar 
deildarinnar fyrir að bjóða mér að koma og dæma og 
til allra sem komu með hundana í dóm hjá mér”. 

BOB BrIArD

BOB BEAuCEROn

BOB CORGI
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BOB Rough Collie

BOB-VET Aussie

BOB-PuPPY aussie BOB-BOS aussie

BOB-BOS-VET 
Border Collie

BOB-BOS
Border Collie
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BOB-BOS-Jun aussie BOB-BABY aussie 

BOB-baby White swiss 

BOB-baby  
Bearded Collie BOB Bearded Collie

BOB-BOS White swiss 
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úRSLiTiN voRu EFTiRFARANdi: 
Besti hundur sýningar var  

Posh ´N´ Sassy Ventus Barbatus

Besti öldungur  
Black Standard Almost An Angel

Besti ungliði  
True-west I want It All

Besti hvolpur 6-9 mánaða  
True-west Johnny Bravo

Besti hvolpur 4-6 mánaða  
Kolskeggs Eldborg

Besti afkvæmahópur  
Svartwalds Rebel Rebel með afkvæmum

Besti ræktunarhópur  
True-west

TExTI: LÍNEy BJöRK ÍVARSDóTTIR 
MyNDIR: ALExANDRA DöGG ÍRISARDóTTIR

Styrktaraðili sýningarinnar var Dýrheimar sem styrktu sýninguna 
með verðlaunum og gjafapökkum og gerðu umgjörðina mjög 
skemmtilega með tjöldum og veitingum. Einnig sá Siggi kokkur 
um að grilla ofan í gesti og bauð upp á pylsur og samlokur. 
Sýningin var haldin í Guðmundarlundi í fallegu veðri, en það var 
eins og sólin hefði loksins ákveðið að brjótast fram úr skýjunum 
þennan dag. Tveir dómaranemar voru á sýningunni og einn 
nemi til viðbótar tók sitt lokapróf í dvergschnauzer. Einstaklega 
skemmtileg og vel heppnuð sýning þó dagurinn hafi verið 
langur og strembinn.

Dómarinn Bo Skalin gisti svo á Hótel Kríunesi umkringdur 
fallegri náttúru frá Elliðavatni. Eftir sýninguna fögnuðu 
meðlimir deildarinnar ásamt dómaranum og starfsfólki 
sýningar og borðuðu saman á hótelinu. Framreiddur 
var framúrskarandi þriggja rétta kvöldverður og setið og 
spjallað langt fram á nótt. Bo sem er mikill Íslandsvinur 
var eldhress eins og alltaf og hefur gaman að því að tala 
og segja frá. Daginn eftir sýninguna labbaði hluti stjórnar 
með honum að sjá eldgosið í Geldingadölum og að lokum 
fór stjórnin með honum út að borða um kvöldið.

Á döfinni
Skráningu er nú lokið á næstu sýningu deildarinnar sem 

verður haldin föstudaginn 26. nóvember. Ákveðið var að engir 
hvolpar yrðu á þeirri sýningu til að fækka fjöldanum niður í þann 
æskilega fjölda sem einn dómari má dæma yfir daginn. Þrátt 
fyrir það varð aftur metskráning, en 100 hundar eru skráðir til 
leiks og komust færri að en vildu. Fyrirsjáanlegt er að sýningar 
sem haldnar verða eftir þetta verða að vera með breyttu sniði 
vegna fjölda hunda innan deildarinnar og brennandi áhuga 
meðlima á sýningum. Að lokum vil stjórnin þakka starfsfólki 
sýningar fyrir vel unnin störf og fyrir að vera alltaf tilbúin að 
vinna með okkur. Við hlökkum til áframhaldandi samstarfs.

Allar nánari upplýsingar á væntanlegum viðburðum er að 
finna á schnauzerdeild.is og á facebook síðu deildarinnar.

Fyrir hönd stjórnar 
Líney Björk Ívarsdóttir

Schnauzerdeildin var stofnuð árið 2006 og varð því 15 ára á árinu. Metskráning var á 
afmælissýningu deildarinnar sem haldin var 17. júlí síðastliðinn, en 121 hundur var skráður til leiks. 

Dómari var Bo Skalin frá Svíþjóð. 

deildarsýning 
scHNauzerdeild
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Stjórn Terrierdeildar HRFÍ langar að þakka öllum fyrir frábæra sýningu sem haldin var í 
Dallandi eða Hestamiðstöðinni Dal, laugardaginn 30. október síðastliðinn.

Við viljum sérstaklega þakka styrktaraðila deildarinnar Eukanuba, Petmark og Gæludýr.
is og starfsfólki sýningarinnar. Einnig viljum við þakka Melabúðinni fyrir verðlaun 
í Besta hund sýningar. Dómari var Branislav Rajic frá Slóveníu. Dómari í ungum 

sýnendum var Edward Birkir Dóruson. Alls voru 67 hundar sem tóku þátt og 11 ungir 
sýnendur. Við óskum öllum innilega til hamingju með árangur dagsins og þökkum 
fyrir góða samveru á skemmtilegri fyrstu deildarsýningunni okkar. Umgengni var til 

fyrirmyndar og viljum við þakka fyrir það.
Fyrir hönd stjórnar; Hilda Björk 

deildarsýning 
terrierdeildar

BIS 1

Besti hundur sýningar 
Skye Terrier Monidgi Magic Crystal
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TExTI: HILDA BJöRK FRIðRIKSDóTTIR 
MyNDIR: óLöF GyðA RISTEN FyRIR TERRIERDEILD

Hér má lesa stutt viðtal við dómara sýningar, Branislav 
Rajic. 

Hver var almenn skoðun þín á sýningunni? 
Það var mikill heiður að fá að dæma fyrstu Terrierdeildarsýningu 
á Íslandi. Það að Terrierdeildin sé búin að þróast svo vel til að 
geta haldið sýningu er mikil hvatning fyrir aðra. Vitandi hvað það 
er erfitt að fá húsnæði til að halda sýningu, bjóst ég því ekki við 
svo góðum innanhúss aðstæðum. Deildarmeðlimir settu meira að 
segja niður dúk á gólfið með stórum og góðum hring þar sem allir 
hundar gátu notið hreyfinga sinna (litlu hundarnir með mikinn 
feld hefðu átt erfiðast með að heyra sig á moldargólfi sem er í 
reiðhöllum). 

Það var einstök upplifun að sjá hve góður andi var innan terrier 
samfélagsins, mjög vinaleg samskipti og almenn gleði meðal 
þátttakenda sem komu á sýninguna eftir langa fráveru vegna 
CoVID. Það voru augljós merki um bata faraldursins, og jákvæðni 
skein af andlitum þátttakenda. Skipuleggjendur sýningarinnar 
komu vel til móts við mismunandi þarfir þátttakendanna, auk þess 
voru ungir sýnendur hluti af dagskrá á sýningunni. Starfsfólkið 
inni í hring var frábært og dómaraneminn sýndi að hún væri 
með gott auga til þess að dæma hunda. Auk þess var tölva og 
internet þar sem allir dómar og úrslit fóru samstundis inn á 
netið lagði frábæra lokahönd á þessa vel skipulögðu sýningu. 

Hvað stóð upp úr? 
Það sem stóð upp úr hjá mér voru vinningshundarnir og 
þátttakendurnir sem voru mjög glaðir með sýninguna. 
Punkturinn yfir i-ið var brosið á andliti Hildu Bjarkar, formanni 
terrierdeildarinnar, þegar síðasta ljósmyndin var tekin og 
sýningunni lokið af mikilli ánægju. 

Hvað mætti bæta að þínu mati? 
Það er óþarfi að finna eitthvað til að bæta við fullkomna 
deildarsýningu. Það hefði verið hægt að bæta við einhverskonar 
,,hringborði” að lokinni sýningu, þar sem þátttakendur hefðu getað 
spurt dómarann spurninga. Flestir notuðu tækifærið um kvöldið í 
matnum, en það vantaði ábyggilega einhverja í þann kvöldmat. 

Hvernig eru tegundirnar hérna miðað við í öðrum löndum? 
Gæðin í terrier tegundum á Íslandi eru mjög há, mjög sambærileg 
við önnur lönd. Í sumum tegundum eru gæðin jafnvel hærri en í 
Evrópu að meðaltali, þær tegundir voru meðal annars australian 
silky Terrier, bedlington terrier, irish soft coated wwheaten terrier, 
miniature bull terrier og skye Terrier. 

Einhver ráð fyrir ræktendur? 
Ræktendur hafa sýnt fram á frábæran árangur, en kannski svona 
almenn ábending er að alltaf að treysta á hlutverk (e.function) 
og náttúrulegt útlit tegundanna, koma í veg fyrir mikinn feldvöxt 
og snyrtingar sem breyta útliti hunds sem gerir að verkum að 
tegundin fari að líkjast öðrum tegundum. 

Að lokum vil ég þakka fyrir boðið að dæma á fyrstu 
terrierdeildarsýningunni, og fyrir hlýlegar móttökur. Þó 
þið séuð ekki stór deild, er íslenska terrier samfélagið 
sterkt og mjög samtengt. Stærstu þakkir fara til Hildu 
Bjarkar Friðriksdóttur, sem síðastliðin tvö ár hefur ekki 
gefist upp á að skipuleggja þessa frábæru sýningu.

BIS 2

BIS 3

BIS 4

Besti hundur sýningar 2 
Miniature Bull Terrier 
Lancer Land Yummy

Besti hundur sýningar 3 
Bedlington Terrier 
Blå Skuggans Zilver Spirit

Besti hundur sýningar 4 
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 

Arkenstone Tequila Sunrise
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Besti öldungur sýningar 
Irish Soft Coated 
Wheaten Terrier 

Wibrimic’s Candy Cane

Besti öldungur 
sýningar 2 

Dandie Dinmont Terrier 
Sjöbolyckans Rikissa 

Av Polen

Besti afkvæmahópur sýningar  
Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Besti afkvæmahópur sýningar 2 
Dandie Dinmont Terrier

Besti ræktunarhópur sýningar:  
Dandie dinmont terrier, 

Hvergilands ræktun,  
ræktandi: Mekkín Gísladóttir 

Besti ræktunarhópur sýningar 2  
Irish Soft Coated Wheaten Terrier  

Arkenstone ræktun  
Ræktandi: Hilda Björk Friðriksdóttir

Besti ungliði sýningar 
Dandie Dinmont 
Terrier Axfjarðar 

Kiddi

Besti ungliði sýningar 2  
Australian Silky Terrier 

Silky Treasure Her 
Royal Highness Arya

Besti ungliði sýningar 3 
Border Terrier Fjalladals 

Gjóska

Besti ungliði sýningar 4 
Jack Russell Terrier 

Nordic Emerald Élivoga 
Hrafna-Flóki



Sámur 2. tbl. 56. árg. desember 2021  · 75

1. Sæti: 
Jóhanna Sól Ingad. 

með Irish Soft 
Coated  

Wheaten  
Terrier

1. Sæti: 
Freyja Guðmundsd. 

með Bedlington 
Terrier

2.sæti: 
Halldóra Þráinsdóttir 

með Irish Soft Coated 
Wheaten Terrier

2.sæti: 
Hrönn Valgeirsdóttir 

með Irish Soft Coated 
Wheaten Terrier

3. sæti: 
Aníta Liv Snævarsdóttir 

með Dandie 
Dinmont Terrier

3. sæti: 
Bergdís Lilja 

Þorsteinsd. með 
Dandie Dinmont Terrier

4. Sæti: 
Emilý Björk 

Kristjánsdóttir með 
Australian Silky 

Terrier

4. Sæti: 
Maríus Þorri Ólason 

með Australian 
Silky Terrier

5.sæti: 
Aníta Hlín Kristinsdóttir 

með Australian 
Silky Terrier 

5.sæti: 
Þórdís Lilja Ingþórsdóttir 
með Jack Russell Terrier 

Besta ungviði sýningar 1&2: Irish Soft Coated Wheaten Terrier Arkenstone Struck by a Lightning 
Border Terrier Míu Litlu Amma Skógarmús

Besti hvolpur sýningar 
Australian Silky Terrier 
Dotty’s Favorite 
New Treasure

Besti hvolpur dagsins 2 
Bedlington Terrier 
Ístjarnar Diamonds 
For Cleopatra

Besti hvolpur sýningar 3  
Jack Russell Terrier 
Höfðastrandar Saga

úrslit í yngri flokki ungra sýnenda 

úrslit í eldri flokki ungra sýnenda 
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RW-21 Reykavík winner 

AUStrALIAn SHEPHErD
RW-21	Víðigerðis	Kiljan		

Eigandi:	ómar	Ingi	ómarsson		
Ræktendur:	Svava	Björk	Ásgeirsdóttir	&		

Kristmundur	Anton	jónasson	

ISJCh – íslenskur ungliðameistari 

AUStrALIAn SHEPHErD
ISjCh	Víðigerðis	dreymandi	dögun		

Eigendur	&	ræktendur:	Svava	Björk	Ásgeirsdóttir	&		
Kristmundur	Anton	jónasson	

CAVALIER KInG CHARLES SPAnIEL 
ISjCh	Bonitos	Companeros	Mr.	Spock	

Eigendur:	Arna	Sif	Kærnested,	Anna	Þórðardóttir	Bachmann	&	
Markus	Kirschbaum	

Ræktandi:	Markus	Kirschbaum

CHIHuAHuA
ISjCh	Conan	Catchas	dancing	In	The	Street	

Eigandi:	Rósa	Traustadóttir		
Ræktandi:	daníel	örn	Hinriksson

HAVAnESE 
ISjCh	Callunavias	Get	It	Hot	
Eigandi:	Evelyn	Gunnarsdóttir	
Ræktandi:	Karin	doringer

PEKInGESE 
ISjCh	Estrinah’s	Xintra	

Eigendur:	Anja	Björg	Kristinsdóttir	&	Kristinn	Grétarsson	
Ræktandi:	Annika	Helgason	

SHIH tzU 
ISjCh	Artelino	Heart	of	a	Lion	

Eigandi	og	ræktandi:	Anja	Björg	Kristinsdóttir

WEIMARAnER, STuTTHæRðuR 
ISjCh	Lady	jaina	Star	of	Elune	

Eigendur:	Bjarni	Ká	Sigurjónsson	og	
	Arna	diljá	St.	Guðmundsdóttir	

Ræktendur:	Grazyna	Spałek	og	Andrzej	Solga

nýir mEistarar
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ISCh – íslenskur meistari 

ÍSLEnSKuR FJÁRHunDuR 
ISCh	ISjCh	Kolsholts	Þengill	

Eigendur	og	ræktendur:	Helena	Þórðardóttir	og		
Sigurður	Rúnar	Guðjónsson.

ÍSLEnSKuR FJÁRHunDuR 
ISCh	Stefsstells	Sunna	á	ólafsvöllum		
Ræktandi:	Stefanía	Sigurðardóttir		

Eigandi:	Mette	Pedersen	

 PAPILLOn 
ISCh	Höfðaborgar	Skugga	Sveinn		

Eigandi	&	ræktandi:	Þórunn	Sigurðardóttir	

 SCHäFER SnöGGHæRðuR
ISCh	ISjCh	OB-I	Ivan	von	Arlett		
Eigandi:	Hildur	Sif	Pálsdóttir		

Ræktandi:	Margit	Van	dorssen	

WEST HIGHLAnD WHITE TERRIER 
ISCh	Tomm-jóns	Hríma	

Ræktandi:	Laufey	ósk	Christensen	
Eigandi:	Rakel	Steinvör	Hallgrímsdóttir	

WHIPPET 
ISCh	Eldþoku	Glæta		

Eigandi	og	ræktandi:	Selma	Olsen	

ISVetCh – Íslenskur öldungameistari 

PAPILLOn
ISVetCh	ISCh	Höfðaborgar	Myrra		

Eigandi	og	ræktandi:	Þórunn	Sigurðardóttir	

ISShCH – íslenskur sýningameistari 

IrISH SEttEr 
ISShCh	ISjCh	Eðal	Nóra		

Ræktendur	og	eigendur:	Hreiðar	Karlsson/Elín	Gestsdóttir

 WEIMARAnER 
ISShCh	Moli		

Ræktandi:	Hrefna	Ingvarsdóttir		
Eigandi:	Valgeir	Magnússon
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 OFLW-21

LABrADOr rEtrIEVEr 
OFLW-21	Hetju	Eltu	Skarfinn	Garún	

Eigandi	og	ræktandi:	Helga	Björg	Hermannsdottir	

ISFtCh Íslenskur veiðimeistari 

 LABrADOr rEtrIEVEr 
ISFtCh	OFLW-20	BFLW-19	Huntingmate	Atlas		

Eigendur:	Hólmfríður	Kristjánsdóttir	og	Heiðar	j.	Sveinsson	
Ræktandi:	Trond	Gjotterud

 Hundar sem kláruðu fleiri en einn titil:  

RW-21 & ISCh – Reykjavík Winner 21 & Íslenskur meistari 

CAVALIER KInG CHARLES SPAnIEL 
ISCh	ISjCh	RW-17	RW-21	Teresajo	Sabrína	Una	

Eigandi:	Anna	Þórðardóttir	Bachmann	
Ræktendur:	dominika	Troscianko	&	Teresa	joanna	Troscianko

ISCh – íslenskur meistari & ISJCh Íslenskur ungliðameistari 

COTOn DE TuLEAR
ISCh	ISjCh	Tia	Oroka	Banki		

Eigandi	og	ræktandi:	Sigríður	Margrét	jónsdóttir	

 COTOn DE TuLEAR
ISCh	ISjCh	Tia	Oroka	Kráka		

Eigandi	og	ræktandi:	Sigríður	Margrét	jónsdóttir	

 RW-21 Reykjavík winner og ISJCh -íslenskur ungliðameistari 

GERMAn PInSCHER 
RW-21	ISjCh	Quick	Time	Star	of	Elune	
Eigendur:	Bjarni	Ká	Sigurjónsson	&		
Arna	diljá	St.	Guðmundsdóttir	

Ræktendur:	Grazyna	Spałek	&	Andrzej	Solga	

unGVERSK VIzLA 
RW-21	ISjCh	Holtabergs	Blika	

Eigandi	&	ræktandi:	Hildur	Vilhelmsdóttir	
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 NLM, C.I.B. & RW-21- Norðurljósa, Alþjóðlegur meistari & Reykjavík Winner 21	

SILKI TERRIER
ISCh	ISjCh	NLM	Pet	Pursuit	Hall	of	Fame		

Eigandi:	Maríanna	Magnúsdóttir	
Ræktandi:	jenna	Timonen

 RW-21 & ISShCh- Reykjavík Winner 21 & Íslenskur Sýningameistari 

nOVA SCOTIA DuCK TOLLInG RETRIEVER 
RW-19-21	ISjC	ISShCh	Heimsenda	öngull	

Eigandi:	Edward	Birkir	dóruson	
Ræktendur:	Lára	Birgisdóttir	&	Björn	ólafsson	

SCHäFER SÍðHæRðuR
ISShCh	RW-21	Ice	Tindra	Rocky		

Eigendur:	Guðrún	Ágústa	Sveinsdóttir	&		
Agnar	Már	Kristjánsson	

Ræktandi:	Kristjana	Guðrún	Bergsteinsdóttir

Hlýðni 1

BORDER COLLIE 
OB-1	Hugarafls	Vissa		

Eigandi	&	ræktandi:	Guðrún	S.	Sigurðardóttir		
Stjórnandi:	Elín	Lára	Sigurðardóttir	

SCHäFER SnöGGHæRðuR
OB-I	Forynju	Bara	Vesen		

Ræktandi,	eigandi	&	stjórnandi:	Hildur	Sif	Pálsdóttir	

ISObCh og OB-III – íslenskur hlýðnimeistari og Hlýðni 3 

SCHäFER SnöGGHæRðuR
ISObCh	ISTrCh	OB-III	OB-II	OB-I	Forynju	Aska		
Ræktandi	og	eigandi	:	Hildur	Sif	Pálsdóttir

SCHäFER SnöGGHæRðuR
SObCh	OB-III	OB-II	OB-I	Vonziu’s	Asynja		

Ræktandi:	jay	Thomas		
Eigandi:	Hildur	Sif	Pálsdóttir
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Björn og Lára Heimsendaræktun hafa 
valið Pedigree hundafóður í 20 ár og eru 

margfaldir ræktendur ársins hjá HRFÍ

ÞÚ GETUR LÍKA
TREYST Á

PEDIGREE


