Raki van Rogici
x
Freyja frá Isafold

Losnabakken's NO Bjor
x
Ganti van Rogici

Nestevaluaties
Dag van de IJslandse Hond '18
Foto's door Linda van Andel
Tekst door Hannie Vink

Ik was uitgenodigd om op zondag 26 augustus de jonge IJslanders te keuren. Het was de eerste keer dat ik officieel de
IJslandse hond keurde en een dag waarop ik heb kunnen genieten van enthousiaste, vrolijke honden die vol nieuwsgierigheid de wereld in kijken.
De activiteiten werden gehouden op het prachtige terrein van de hondensportvereniging en de ring was lekker groot,
zodat er ruimte genoeg was om het gangwerk te laten zien. Het keuren van jonge honden is voor de vereniging en
fokkers van belang om te zien in hoeverre deze voldoen aan de rasstandaard en of er bij het fokken bepaalde punten
extra aandacht vragen. Voor de eigenaren is gezondheid en karakter erg belangrijk, want daar heb je als eigenaar iedere
dag mee te maken en veel eigenaren vinden het showen minder belangrijk of leuk. Toch heb ik een paar hele mooie
exemplaren gezien waarvan ik hoop dat ze toch nog eens naar een show gaan om anderen te laten zien hoe mooi een
IJslandse hond is.

Zeer divers nest waarbij vooral de reu rastypisch en goed
gebouwd is. Voorhanden zouden wat beter gehoekt
mogen zijn. Achterhanden goed gehoekt. Allen dubbele
hubertusklauwen. Teven in het nest zijn zeer divers.
Vriendelijke en alerte honden.

Imur van Rogici
x
Tyra van Rogici

Rastypische hondjes waarbij de teven wat meer bone
mochten hebben en de snuiten mochten wat voller zijn.
Mooi gangwerk, vlot door de ring. Vrolijke hondjes met
vriendelijk gedrag.

Öryggi frá Isafold
x
Isdalur's Disa

De jonge honden waren erg divers, zowel in lichaamsbouw als in karakter. Er waren honden die goed aan de maat
waren en ook goed bone hadden, dat wil zeggen stevige benen. Er waren echter ook een groot aantal honden die aan
de ondermaat zaten wat grootte betreft en dunne poten hadden, dus eigenlijk een te licht beendergestel. Dit is dus wel
een punt wat aandacht vereist. Bijna alle honden hadden dubbele hubertusklauwen en slechts een enkele hond miste
een kies. Ik heb erg genoten van honden die een prachtig soepel gangwerk lieten zien, actief en moeiteloos. Nieuwsgierig en alert op alles wat er in hun omgeving gebeurt, met die mooie expressievolle blik. In mijn gedachten zag ik ze
al bij de kudde lopen en alles regelen.
Er waren ook hele vrolijke, clowneske honden die weliswaar soms een eigen willetje hebben, maar hun eigenaar goed
bezig houden en waar je beslist iedere dag plezier van hebt. Ik wil hierbij dan ook de eigenaren bedanken voor de
moeite die ze hebben gedaan om hun hond zo goed mogelijk te laten zien. Verder bedank ik de mensen die geholpen
hebben voor de prima organisatie.
Ik heb genoten van deze leuke, lieve honden!

Westmanna's Skjanni
x
Anacamptis Haltia

Een prachtige combinatie waarbij vooral de reuen heel
goed rastypisch beeld laten zien. Het teefje is wat klein,
kan misschien de leeftijd zijn. Prima bouw. Mooi soepel
gangwerk. Een paar zeer mooie honden. Gedrag heel
alert, vriendelijk, één wat terughoudend.

Ský van Rogici
x
Red Oak's Halldora Idun

Moeder en dochter lijken erg veel op elkaar, waarbij
de dochter beter gehoekt is in de achterhand en daardoor ook een ruimer gangwerk laat zien. Rastypische
IJslanders, vriendelijk en nieuwsgierig. Prima maat. Goed
gebit. Mooie vachtstructuur.
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Nest met 2 zeer mooie rastypische reuen en 2 reuen die
wat meer massa mogen hebben. Goed gangwerk. Mooie
hoofden, heel goede snuit/schedel verhouding waardoor
de expressie rastypisch is. Vriendelijk gedrag, vrolijke
hondjes.

Rastypische honden, toch alle vier verschillend. Achterhand zou bij een enkele wat beter gehoekt mogen zijn.
Rastypische schedels met mooie volle snuiten, maar niet
allemaal. Vrolijke honden die erg speels zijn.

Mooi nest met rastypische honden die een mooie maat
hebben. Goed ontwikkelde lichamen en uitmuntend
bone. De reuen hebben mooie brede schedels, mooie
volle snuit. Goede snuit/schedel verhouding. Goed gangwerk. Vriendelijke honden, maar wel honden die leiding
nodig hebben.

Zeer mooi nest van hoge kwaliteit. Rastypisch. Vooral
goede maat, goed bone. Rastypische hoofden. Goed
gangwerk. Mooie vachtstructuur. Vriendelijk gedrag en
gemakkelijk in de omgang.

Mika
x
Brenna frá Olafsfjördur

Mika
x
Glodis van Rogici
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