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Til stjórnar HRFÍ,  
 
Mig langar að leggja fyrir ykkur ósk um að fá viðurkenningu til að dæma hundafimi í þágu félagsins.  
 
Sjálf hef ég þjálfað mína hunda til keppni og hef reynslu frá keppnisheiminum með nokkra hunda af 
tveimur tegundum (íslenskur og þýskur fjárhundur) bæði hér heima og erlendis sem ég tel að hjálpi 
mér að setja mig í spor annarra við dómgæslu.  
 
Í dag sit ég í stjórn Íþróttadeildar sem gjaldkeri og er það ósk mín að við getum hafið alls kyns 
skemmtilegar opnar keppnir deildinni til framdráttar bæði til að auka fjármagn inní deildina og kynna 
okkur aðeins betur út á við. Möguleikarnir eru endalausir ef við eigum fleiri dómara til taks. Áhugi er 
til staðar hjá fólki en það er skortur á tækifærum fyrir hundaeiganda til að keppa þar sem ekki er 
möguleiki fjárhagslega séð að flytja inn dómara og varla hægt að ætlast til að þessi eini  frábæri 
dómari sem við eigum í dag sé stanslaust að allt árið um kring. Þegar keppnir eru fáar dettur oft niður 
áhugi og því er ráð að lífga aðeins uppá starfsemi með fleiri uppákomum á vegum deildarinnar.  
 
Ég stofnaði (1996 að mig minnir) Íþróttadeild Hrfí ásamt hópnum sem voru mest við æfingar þá. Við 
stjórnin unnum öll sem leiðbeinendur. Við fengum leiðbeinendur og dómara að utan til að kenna 
okkur og héldum opna tíma sem voru mjög vel sóttir. Einnig héldum við hundafimi sýningar á 
sýningum Hrfí og kynningar út í bæ ásamt keppnum sem á þeim tíma voru ekki ennþá viðurkennd hjá 
félaginu. Ég hef haldið áfram að kynna mér allar þær nýjar aðferðir við þjálfun á tæki og fylgst með 
þeim reglum sem eru í gangi í dag. Ég hélt þ.m.t. námskeið fyrir deildina í fyrra ætlað riturum og 
starfsfólki hundafimi keppna sem byggist að miklu leyti á reglugerðinni. Sjálf hef ég ekki dæmt 
hundafimi opinberlega sem slík en tel mig hafa allt sem þarf til að sinna því starfi fyrir félagið. Þar sem 
bráðvantar dómara í augnablikinu til þess að efla og virkja félagsmenn og deildina betur er ég tilbúin 
að leggja deildinni lið. Vonandi verður hægt að auka við flóru í hundafimi dómurum hér heima sem 
allra fyrst sportinu til framdráttar.   
 
Þar sem ég hef verið mjög virk í dómarastarfi undanfarin ár í hlýðni fyrir félagið og hef einnig komið 
að öðrum störfum við ýmsar tegundir keppna (t.d. hundafimi, hlýðni, veiðipróf) og sýningar í hring tel 
ég það vera góður grunnur til að taka að mér dómarastarfi í hundafimi.  Óska ég eftir að geta haldið 
áfram að gera það sem ég hef brennandi áhuga fyrir og það er að byggja upp sterkan áhuga á 
hundasporti almennt og þjálfun hunda á Íslandi. Með því vonast ég einnig til að efla starfsemi  
Íþróttadeildar sem mér þykir mjög vænt um. Það væri mér sannur heiður að geta aðstoðað við dóm í 
hundafimi (og þá einnig í kjölfarið leiðbeiningar í opnum tímum) og vill ég geta verið til taks fyrir 
deildina og verið góður fulltrúi HRFÍ sem ég hef verið virkur meðlimur af síðan 1987.  
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