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Kennel Flørnæss 

Shelties - med fokus på sundhed og temperament 

 
 

Vi bor på en nedlagt landejendom med masser af plads, frisk luft, marker og mange mu-
ligheder. Familien består af Trine og Martin og vores børn. På gården er der altid aktivitet 
med hunde, venner, gæster, kunder og børneleg. Vi udsætter hvalpene for en masse for-
skellige lyde og oplevelser, så de er bedst muligt klædt på til en hverdag langt væk fra de-
res mor. 

Trine og Martin er opvokset med mange forskellige hunde såsom Cocker Spaniel, Golden 
Retriever, Schæfer, Amerikansk Springer Spaniel, Cavalier King Charles Spaniel og blan-
dingshunde. Vores fælles kærlighed er faldet på Sheltien.   

 

Trine er uddannet opdrætter under DKK. Vores sheltier er Maggie, Morgan, Norma, 
Maya, Liva og Petra. Vi dyrker ringtræning (udstilling), Pack Bonding og agility, men vores 
hunde er også hygge-hunde, der elsker at putte og blive nusset med. 

Vi har ofte andre hunde i hjemmet fra andre kenneler og fra familiemedlemmer med an-
dre hunde. Vi arbejder tæt sammen med andre Sheltie kenneler for at skabe sunde og af-
balancerede hunde. 
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Hvalpen En hundehvalp skal være mindst otte uger og helst ti uger, før den må flyttes til 
et nyt hjem. Hvalpene stambogsføres i Dansk Kennel Klub (DKK). Stambogen er dit bevis 
på, at hvalpen er raceren. Alle hunde skal registreres i Dansk Hunderegister.  

En Sheltie fra os koster 14.000 kr. Reservationsgebyr ved aftale om køb udgør 4.000 kr. 
og restbeløbet afleveres, når du henter hvalpen. Du får en kvittering for reservationsge-
byret og når du henter hvalpen får du en købsaftale. 

Når du henter dit nye familiemedlem, får du stambogscertifikatet udleveret sammen 
med hvalpen. Ejerskiftet sker elektronisk fra os og du modtager det direkte fra DKK med 
posten. Vores hvalpe er vaccineret, chippet, 3 x ormekur, øjenlyst og DKK stambogsført. 
Sammen med hvalpen få du stambog, pas, hvalpefoder til de første dage og en hunde-
pakke med en masse gode ting.  

 

Historie Shetland Sheepdog eller racens kælenavn Shelties stammer fra Shetlands-øerne 
en ø-gruppe nordøst for Skotland. Det barske klima har bevirket, at kun de mest hårdføre 
hunde har klaret sig. Gennem århundreder er collielignende hyrdehunde anvendt til at 
passe fåreflokkene og til at holde fårene ude fra de opdyrkede områder.  

Racen var stort set ukendt udenfor de britiske øer indtil slutningen af 1920’erne. Den før-
ste specialklub for racen blev stiftet i 1908 på Shetlandsøernes og de satte den første 
standard for racen. De første Shelties i Danmark blevet udstillet i 1934 og opdræt be-
gyndte i 1948 baseret på hunde fra Sverige og England. Dansk Sheltland Sheepdog Klub 
(DSSK) blev stiftet i 1993. 

 
Udseende FCI (Fédération Cynologique Internationale) beskriver racestandarden som: 
”Meget smuk, langhåret, lille brugshund, hverken klodset eller grov med en smidig og yn-
defuld bevægelse. Den har en harmonisk skikkelse, hvor ingen enkelt del virker ude af 
proportion med helheden. Den rigelige pels med manke og brystpels, det smukt formede 
hoved og det sødmefulde udtryk samvirker for at opnå det ideelle. Opmærksom, blid, in-
telligent, stærk og aktiv. Hengiven og lydig over for sin ejer, reserveret over for frem-
mede, aldrig nervøs”.  

Den ønskede højde for hanner er 37 cm og for tæver 35,5 cm. Racen findes i farverne zo-
bel (også i rødlige nuancer), blue merle, tricolour og black/white. 

 

Avlslinjer Mange opdrættere avler på en enten engelsk eller amerikansk linje. Den engel-
ske linje har lidt finere knoglestruktur og mere ”spidst” ansigt, hvor den amerikanske linje 
kan udstråle mere robusthed. Sundheden for racen er generelt god og uden store avls-
mæssige udfordringer.   
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Valget af en Sheltie er en ven for livet. Den vil behage dig, hvilket gør den let at opdrage. 
Dens nysgerrighed på livet er stor og den elsker at bruge hjernen og være aktiv. Den er 
lynhurtig til at lære nyt - både noder og unoder. Sheltien er en intelligent og livlig hund, 
så for at udvikle sine bedste egenskaber kræver det tæt kontakt til sine ejere. 

En Sheltie har en høj intelligens, der gør, at den er let at opdrage. Sheltien placeres som 
6. klogeste hund ifølge bogen "Din intelligente hund" af Stanley Coren. Baseret på at 
kommandoen er lært efter maksimalt fem forsøg og hunden adlyder minimum 95 pro-
cent af de gange, kommandoen bliver givet. 

 

Dens hengivenhed og arbejdsiver giver gode muligheder indenfor både udstilling, agility, 
hyrdning, rally, lydighed og andre aktiviteter, men den forstår også at hygge sig! 

Racens størrelse betyder, at den er let at have med sig. Den vogter sin flok (familien) og 
passer på den. En afbalanceret hund, der egner sig perfekt som familiehund. 

□ Indhegnet have 5*5 cm 
□ Hundetegn  
□ Hundesnor (ikke flexline) 
□ Halsbånd  
□ Sele 
□ Transportkasse/bur 
□ Kurv 
□ Tæppe  
□ Høm-høm poser 
□ Køkkenrulle 

□ Mad- og vand skål 
□ Hvalpefoder  
□ Godbidder og gnaveben 
□ Legetøj 
□ Børste, kam og saks 
□ Balsamspray til tør-børstning 
□ Hundeshampoo  
□ Tægetang 
□ Negleklipper til hunde 
□ - hvad kommer med fra kennel? 

 



Kennel Flørnæss - side 4 af 4 

Pelspleje Et af Sheltiens største aktiver er dens vidunderlige pels, der naturligvis er smuk-
kest, når den er velpasset. Pelsen er fantastisk – også fantastisk nem at holde.  

Et par gange om uge redes hunden bag ørerne og under albuerne for at undgå sammen-
filtning. Et par gange om måneden gennembørstes hunden, samtidig med at ører, tænder 
og negle efterses.  

 

 

MAGGIE 

Vores tæve ”Shelstreams Sava” kaldet Maggie er født den 28. august 2014. Hun er en su-
per dejlig tricolor af amerikansk linje. Hendes far er ”Aberdale´s Diggin For Gold” fra Ken-
nel Shellove (Hans Iver Staugaard) og hendes mor ”Shellove Enjoy The Honeypot” er fra 
Kennel Shelstream (Marianne Kruse).  

Maggie har fået flere Excellent (fortrinlig) på DKK udstillinger for en hund, som kommer 
meget tæt på den ideelle standard, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, 
velafbalanceret temperament og er af høj klasse.  

Maggie er bedømt: “correct size and bones, nice body, very nice head and expression, 
correct chest and front, nice neck and topline, beautiful eye, correct bite, excellent coat 
and condition, correct angulation, nice movement”. 

Maggie er helt igennem en sund hund med et fantastisk temperament. Hun er testet to 
gange for CEA (øjenlyst) - fri uden anmærkninger; for MDR1+/+ (genfejl narkose/medicin) 
- ikke bærer; for AD 0/HD A (hofte og albue undersøgelse) - bedste resultat.  
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