
Referat fra ISIC møtet 27-28.oktober 2018 i København. 
 

Svend Brandt Jensen (DK) åpner møtet.  

Litt praktisk informasjon fra den danske klubben.  

Leder for møtet ble Spike Williamson (US) og sekretær ble Ingbritt Sannel (SE). 

En kort presentasjon av hver enkelt person/land.  

Ingbritt Sannel (SE) ønsker alle velkommen.  

Katariina Jarkko (FI)  (kasserer for ISIC), gikk igjennom økonomien for 2017, samt budsjett for 2019.  

ISIC donerte 100€ til den nederlandske klubben for at de holdt «Workshop» i vår.  ISIC støtter også de enkelte land som 

avholder ISIC møter. 

Kort gjennomgang av rapportene fra hvert land, om det er noe som skulle vært med i rapportene.  

Islands presenterte og tok en gjennomgang av den nye standarden. Det dukket opp spørsmål angående oversetningen av 

«close fitting lips», i den Norske standarden er det ikke korrekt oversatt ifølge Island.  Norske standarden vil si «stramme 

lepper».  Danske, Svenske og Norske klubben skal se på dette sammen og kontakte NKK. Det ble snakket om høyden på 

våre hunder, standarden sier «ideal høyde: 46cm hannhund, 42cm tispe», det finnes pr. dags dato ingen øvre eller lav 

grense.   

Men det ble snakket om +- 2cm fra Island.  Mantel/sadel ble også nevnt og presisert av Island at det er «hound markings», 

som flere støver raser har og beagle. Det vil si at «tan» markeringene går langt oppover på alle 4 ben og gjerne videre opp 

mot skulder/lår.  

Ingbritt Sannel (SE) tok oss igjennom forskjellen på MH test og BPH test. BPH er «mildere» i testingen enn MH.  

Gruppene ble delt inn i «leder» og «avlsråd».  

Seminar i 2019 vil bli avholdt på Island, 2020 i Finland og i 2021 i Norge, da har den Norske klubben 30års jubileum.  Island 

har 40 års jubileum neste år, og vil avholde et lengere seminar, og et åpent seminar for alle. 

ISIC/Ex hadde 2 personer på valg. Ingbritt Sannel (SE) sa seg villig til å sitte i 2år til, Svend(DK) ble valgt inn igjen som leder 

for 3 nye år.   

Natasja Hagemeier (Nederland) kom med informasjon om at Pieter Olihoek kommer med en ny database. Han ønsker 

gjerne at Islandsk Fårehund blir en del av den databasen. Pr. dags dato har vi tilgang til 3 databaser (lathunden, ISIC 

database og databasen til Coen og Linda fra Nederland). Det ble diskutert litt hvordan vi skal få disse til å bli optimale, og 

trenger vi 4 databaser? Pieter skal holde et foredrag i Danmark 9.mars.2019, hvor det trolig vil komme mer informasjon 

rundt hans arbeid og den nye databasen.  Natasja skal hente inn mer informasjon og gi til ISIC og raseklubbene, både 

prismessig og hvordan dette skal gjøres.   Nettsiden er: https://dogsglobal.com/ 

Databasen ble også diskutert. Det er flere som sier at redigeringer tar for lang tid, det er store mangler/feil/dobbelt 

registrerte hunder i databasen.  Til neste år skal Guðni fra Island være med og han kan svare på flere av våre spørsmål 

angående databasen.  Det er også noe uklart hvem eier hva i databasen/dataen i databasen/web siden osv, dette skal bli 

mer klarert for både ISIC og oss.  

Fremover så er det ønskelig at vi får en oppdatert database. Canada sliter litt med å få sine hunder lagt inn i systemet, da 

flere av deres hunder ikke har registerings nummer fra deres hjemland. Her må Guðni svare på hvordan disse hundene skal 

registreres inn i databasen. Det er også ønskelig fra medlemsland at det blir mer delt informasjon/nyheter til hvert enkelt 

land.   

Ingbritt Sannel (SE) luftet en tanke om å opprette en sædbank, for å kunne ta vare på hunder som har stor verdi for rasen i 

fremtiden. Flere land synes dette var interessant. Linn Langset (NO) skal hente ut litt mer informasjon angående dette og 

dele videre.  Det dukket opp en del spørsmål angående det praktiske og økonomiske rundt dette.  

Mvh 

Linn Langset – Leder 



Referat breeding committee ISIC 2018  
 

May Britt Sannerholt fra ISIC Breeding Committee og SIHK velges som leder av møtet for avlsrådene, og Peg Johnson (ISAA, 

The Icelandic Sheepdog Association of America) velges som sekretær. Representanter fra Sverige, USA, Island, Finland, 

Frankrike, Danmark, Canada og Norge er representert. I tillegg deltar observatører fra Island, Sverige og Danmark. 

May Britt informerer om at alle representerer sin klubb og ikke seg selv, samt at observatører kun skal observere. 

Sak 1 – Gjennomgang av rapportene fra 2017 

Danmark forteller at antallet insemineringer og keisersnitt nå har gått ned i forhold til i 2016. Danmark har ingen forklaring 

på hvorfor det var mye keisersnitt for 2 år siden. Danmark har laget seg en oversikt over kullstørrelse ved inseminering, og 

ser en sammenheng mellom få valper i kullet og inseminering. USA og Norge har laget valpeskjema som sendes til 

oppdretter, der noteres det blant annet om paring og fødsel foregikk naturlig eller ikke.  

Island forteller om en hund som fikk påvist 2 øyesykdommer, Posterior Polar Cataract og Cortical Cataract. Denne hunden 

kommer fra en kombinasjon som nå er er gjort på ny. Island vil følge opp dette gjennom sine krav for øyelysing. 

Norge har stor etterspørsel av valper og klarer ikke å produsere nok valper i forhold til etterspørsel. Finland informerer om 

det samme problemet, noe som har resultert i useriøs oppdrett hvor oppdretter ikke ønsker råd fra det finske avlsrådet, og 

blant annet bruker samme hannhund 4 ganger til tross for gjentatte problemer med hannens avkom.  

USA forteller at de ser tendens til at det fødes en del fler hannhunder enn tisper. 

Norge lurer på hvorfor antallet valper i appendix ikke stemmer med antallet valper født + importert tidligere i rapporten til 

USA. De forklarer dette med at det ble gjort en oppdatering i dokumentet, men det ble glemt å oppdatere i appendix.  

Sak 2 – Setter vi for strenge krav til avl i forhold til kennelklubbene. Viktigheten av å inkludere mange hunder i avl 

istedenfor å ekskludere dem. 

Ingen av de representerte landene har spesielle krav, men anbefalinger. HD-røntgen og øyelysing er gjennomgående. 

Landene forteller kort om sine anbefalinger.  

Norge informerer om sine nye anbefalinger; 1.kull minimum very good på utstilling etter 15 mnd. 2.kull – minimum 

excellent på utstilling etter 15 mnd. 3.kull – minimum CERT på utstilling etter fylte 24 mnd. Norge begrunner disse 

anbefalingene med at det i Norge er forholdsmessig enkelt å bli norsk champion grunnet mange utstillinger, og mange er 

fullcertet allerede i junioralder. En hund kan forandre seg mye fra den er junior til den er voksen, og det kan i tillegg komme 

frem ting i voksen alder som ikke er til det beste for videre avl av islandsk fårehund. Det er også ønskelig at det kommer 

flere hunder i avlen, og istedenfor mange kull på ett dyr, ønsker vi at flere dyr har et kull, og med strengere anbefalinger i 

forhold til antall kull kan vi unngå at hunder blir brukt for mye, i håp om at heller søsken/avkom brukes videre for et større 

genetisk mangfold. Norge understreker at klubben kun har anbefalinger, og at hundene får stamtavle gjennom NKK så 

lenge de forholder seg til NKK sine regler. Dersom ikke de norske anbefalingene følges averterer ikke klubben valpekullet, 

men de ekskluderes ikke fra å få stamtavle! 

Finland forteller at de har en oppdatert liste over hannhunder mellom 2 og 10 år tilgjengelig på sin nettside slik at 

tispeeiere enkelt kan finne en hannhund til avl. 

Sak 3 – Databasen 

USA lurer på om det er noen mulighet for å få de canadiske hundene registrert med et annet idnummer enn det 

amerikanske for å skille mellom hvor de er født. Dette tas også opp i plenum når alle deltakerne på årets seminar er samlet. 

Spørsmålet skal sendes videre til Guðni da vi ikke vet hvordan dette vil være i hans dataprogram.  

Flere land forteller om problemer med å rette opp feil i databasen fordi de ikke oppnår kontakt med Guðni.  

Sak 4 – Tettere samarbeid mellom ISIC-landene mellom hvert seminar. 

Det er ønskelig med bedre kommunikasjon mellom landene.  

Avlsgruppa har en facebookgruppe. Denne har vært lukket, men flere utenom landenes avlsråd har blitt, og er medlem. 

Helga fra Island er administrator av gruppa, og det blir bestemt at gruppa kun skal være for én person fra hvert lands 

avlsråd. Det blir derfor «ryddet» i denne gruppa under møtet. Det som anses som sensitiv informasjon sendes på mail, men 

det er ønskelig at det informeres i facebookgruppa om at det er sendt ut mail. Dette for å sørge for at alle er informert, da 

det har vært tilfeller hvor ikke alle landene mottar mailer. Det blir også bestemt at det som tas opp i facebookgruppa skal 

tas opp på styremøte i de respektive klubbene, samt at ISIC executive skal informeres. 



Denne saken tas også opp i plenum med alle deltakerne på seminaret. Der blir det nevnt at det er ønskelig med nyheter fra 

landene som kan legges ut på ISIC sin hjemmeside, www.icelanddog.org. Det ønskes også at artikler fra f.eks. 

medlemsbladene oversettes til engelsk slik at de kan legges ut der. ISIC har også en gruppe på facebook hvor informasjon 

kan komme ut til medlemmer, denne har vært meget lit brukt de siste årene. Det bestemmes at Norge, Sverige og Danmark 

sammen skal se på muligheter med hjemmeside og facebookgruppe.  

Sak 4 – Annet 

Sak fra Norge – Entropion og avl 

Norge presenterer en sak fra et medlem. En valp har vært hos veterinær og fått påvist mild entropion. Eier ønsker å avle og 

legger fram NKK sine anbefalinger som sier at hunder med mild entropion kan pares, men det anbefales å pare med en som 

er fri for sykdommen. Det er enstemmighet i at hunden bør øyelyses etter 18 mnd, og dersom hunden fortsatt har 

Entropion bør den ikke brukes i avl. Dette begrunnes med at sykdommen er arvelig, samt er meget plagsomt for hunden.  

Sak fra ISIC Breeding – Peter Oliehoek og ny database 

ISIC Breeding forteller at Peter Oliehoek kommer med en ny database hvor han ønsker å inkludere den islandske 

fårehunden. Dette tas også opp i gruppen for klubbledere, og det kan derfor leses mer ang dette i deres referat. 

Sak fra Norge – Servicehunder på Island 

Norge ønsker å høre om det finnes servicehunder på Island. Island kjenner kun til ettersøkshunder. 

  

 

Helene Strøm Kraabøl 

http://www.icelanddog.org/

