Nestevaluaties
Dag van de IJslandse Hond '19

Foto's door Suzanne Lange en Ronald van der Reep

Elska x Vík
Saeldarlifs

Beide ouders hebben de rastypische kenmerken doorgegeven, waarbij de wat minder sterk gehoekte achterhand
van de vader komt. Vader heeft mooi amandelvormig oog
doorgegeven

Disa x Bjáni
frá Idunn

Heel homogeen nest waarbij alle nakomelingen sterke kanten van de IJslander laten zien. Rastypische, krachtige hondjes. Ze hebben allemaal de typische IJslander-uitdrukking.

Joga x Vino
van Rogici

Over het algemeen missen ze nu nog de kracht die je graag
in de bouw van een IJslander ziet. Vorm van de ogen is
goed, hoekingen zijn goed, verhoudingen in lichaam goed.

Yndi x Askur
Trygg Vinur

Ayla x Askur
Trygg Vinur

Freyja x Vino
Of Sheila's Farm

In het nest 2 types waarbij 2 teefjes wat lichter in bone en
hoger op de benen zijn en het derde teefje al mooi compact
is. Het zwarte teefje heeft de mooiste oren en het 2e teefje
het mooiste hoofd.

Esky x Midas
frá Elfurlandi

2 types in het nest waarbij de eerste 2 reuen krachtig zijn
en het 3e reutje te vrouwelijk. Ogen en verhoudingen in
lichaam en hoofd zijn prima. De oren zijn te lang en te spits.
Allemaal vriendelijke, enthousiaste honden.

Dögun x Vaskúr
C. de Lauwere

Mooi nest met IJslanders. Allemaal een krachtig lichaam en
goed bone. Goede verhoudingen in hoofd en lichaam. Vrij
homogeen nest. Aandachtspunt zijn de wat lange oren en
de hoekingen in de achterhand.
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Een heel divers nest, dit is terug te zien in beide ouders.
Vader heeft meer rastypische kenmerken dan moeder. De
teefjes hebben voor een IJslander wat smalle hoofden en
lange oren.

Yaya x Raki
van Rogici

Moeder heeft de goede eigenschappen van een IJslander
vooral doorgegeven in de reu. Aandachtspunten zijn de
oren en de lichte ogen en zachte vacht.

Nest dat qua type redelijk gelijk is, waarbij de reuen in
totaalbeeld wat mooiere rasvertegenwoordigers zijn dan
de teefjes. De teefjes mogen wat meer bone hebben en wat
krachtiger. Alle hondjes: betere hoekingen achter. Het hele
nest reageert sterk op prikkels en is daardoor erg druk.

Elska x Bjor
van Elska Blom

Moeder heeft aan een aantal nakomelingen goede eigenschappen doorgegeven. Er is wel wat diversiteit in het nest,
zowel bij de reuen als de teven is een nakomeling die het
krachtige uiterlijk mist. Aandachtspunt zijn de lichte ogen
en de bolling in de schedel.

Dagrún x Kári
frá Fridarstödum
Dag van de IJslandse Hond
in cijfers

Vrij homogeen nest wat waarschijnlijk meer verworven
heeft van de vader dan van de moeder. Moeder is een
krachtige IJslander. Het nageslacht mist wat aan kracht en
bone in het totaalbeeld.

Bezoekers 		
157
Honden 		
91
Nesten 		
11
Pups 			46
Importhonden
3
Oudste hond 		
15 jaar
Jongste hond 		
3 maanden
Foto's 			1756
Broodjes kroket
63
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