
Til: stjórnar HRFI 

Frá: Stjórn FHD – Stjórn Vorsteh deildar – Stjórn Írsk setter deild. 

Við í stjórn ofangreindra deilda óskum eftir því að fá fund með stjórn HRFI sem fyrst, til að 
fara yfir og fá útskýringar á þeim breytingum sem stjórn HRFI setti inn í veiðiprófsreglurnar. 
Ofangreindar deildir, töldu að reglurnar væru fullmótaðar og samþykktar af deildum og 
dómararáði þegar þeim var skilað inn á sínum tíma.   

25. Júní sl. hittust deildirnar á fundi í Sólheimakoti, til að fara yfir þær breytingar sem stjórn 
HRFI setti inn í veiðiprófsreglurnar. Athugasemdir deildanna má sjá hér að neðan. 

 
„Þetta var það sem helst bar á góma á fundi um breytingar stjórnar HRFÍ á veiðiprófsreglum.  

Á fundi fulltrúa FHD, ÍRSK og Vostehdeildar ásamt endurskoðunarnefnd um veiðiprófsreglur þar 
sem farið var yfir þær breytingar sem stjórn HRFÍ gerði á reglum um veiðihundapróf kom 
eftirfarandi fram: 
 
Fundarmenn lýstu yfir undrun á vinnubrögðum stjórnar HRFÍ í þessu máli og vilja fara fram á fund 
um málið hið fyrsta.  
 
Það er gott og gilt að laga það sem betur má fara en þessi vinnuháttur er að okkar mati ekki 
eðlilegur að menn geti skotið inn meiriháttar breitingum sem þegar hefur að hluta til verið hafnað í 
umræðu og líðræðislegri atkvæðagreiðslu í ferlinum sem hefur verið mjög vandaður á alla kanta. 

Hluti af athugasemdum og breitingum stjórnar HRFÍ er góðragjalda verður en annað algjörlega 
óviðunandi.   
 
Við gerum athugasemd við breytingu stjórnar HRFÍ á lið 2.4.   
Rökstuðningur: 
Við teljum að ekki séu til nógu margir dómarar til að framfylgja þessu. Oft á tíðum erum við í 
vandræðum með að manna þessi embætti og með þessu er verið að gera okkur enn erfiðara og 
jafnvel ómögulegt að manna veiðipróf.  
Ennfremur að þegar tvö (einstaka sinnum þrjú) partí eru úti á sama tíma, þá verði fulltrúi HRFÍ að 
vera á báðum stöðum í einu og er útilokað að ná að manna það með dómaramennuðum mönnum.  
 
Hvað varðar breytingar á grein 2.5 viljum við segja að við sjáum ekki tilgang í því að vera að búa til 
millilið í þennan feril.  
Því styttir sem boðleiðirnar eru því betra.  
 
Varðandi breytingu á grein 3.1 verður að taka fram eftirfarandi: 
Sú staða gæti komið upp að hingað komi hundur og taki þátt í veiðiprófi án þess að vera skráður í 
ættbók hjá HRFÍ.  Hann gæti hins vegar verið skráður í ættbók hjá sambærilegu félagi erlendis.  
Það ber að skoða þessa breytingu út frá þeirri staðreynd.  
 
Við viljum fá nánaru útskýringu á breytingu ykkar á lið 4.2. 
 
Einnig erum við alfarið á móti nýrri grein ykkar, Nr. 12. 
Við viljum breyta henni í grundvallarliðum.“ 



Vegna sumarleyfa og anna, náðist því miður ekki að senda þetta fyrr, en vonandi fáum við að 
setjast niður með ykkur sem fyrst og ræða þessar reglur yfirvegað og með skynsemina að 
leiðarljósi. Það ætti að vera okkar hjartans mál að efla deildirnar og styrkja. Þetta á ekki að 
snúast um einstaka menn, eða hunda. Þetta á að snúast um heildina.  

F.H. Deilda í tegundarhóp 7. 
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