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Ingibjörg Salóme heiti ég og býð mig fram í stjórn HRFÍ, bæði sem aðalmann og til vara sem varamann. 

Ég hef verið félagsmaður í Hundaræktarfélaginu síðan 2010 eða í tólf ár. Ég hef verið virkur ræktandi 

af Australian Silky Terrier síðan árið 2012. Ég hef verið í stjórn Terrierdeildar og hefur verið einstaklega 

skemmtilegt að koma að uppbyggingu stjórnar sem var alveg óvirk en er nú komin í fulla starfsemi og 

hélt m.a. fyrstu Terrierdeildarsýningu í október 2021. Einnig hef ég verið nefndarmaður í 

húsnæðisnefnd sem stjórn HRFÍ kom á laggirnar nú í vetur. 

Auk þess að vera virkur félagsmaður HRFÍ og ræktandi þá má segja að allt mitt líf snúist um gæludýr. 

Undanfarin ár hef ég verið í hundaþjálfaranámi við CIDBT (Cambridge Institute of Dog Behavior and 

Training). Auk þess á ég og rek Gæludýr.is sem er stór verslunarkeðja með 5 gæludýraverslanir í 

höfuðborgasvæðinu og á Akureyri. Ég hef einnig nýlokið mini-Mba námi sem heitir „Viðurkenndir 

stjórnarmenn“ á vegum Akademias. Það nám er mjög ítarlega og fræðandi og tel ég að það veganesti 

sem ég fékk úr náminu muni nýtast mér vel í stjórn HRFÍ. 

Áður en ég týndist alveg í hundunum þá lauk ég viðskiptafræðinámi frá Háskóla Íslands árið 2002, og 

árið 2004 meistaraprófi í Árangursstjórnun. Ég starfaði sem mannauðsstjóri hjá Matís og 

hugbúnaðarfyrirtækinu Teris á árunum 2005 til 2009. Þá stofnuðum ég og maðurinn minn Gæludýr.is 

og hef ég starfað þar síðan og hef öðlast yfirgripsmikla þekkingu í stjórnun og uppbyggingu vörumerkja, 

rekstrarstringu og mannauðsstjórnun. 

Ég býð mig fram í stjórn HRFÍ vegna þess að ég tel að reynsla mín og þekking gæti nýst félaginu vel. Ég 

tel sérstaklega mikilvægt að koma öllu því frábæra starfi sem fer fram innan HRFÍ í viðunandi húsnæði 

þannig félagsmenn hafi aðstöðu til að stunda sitt starf. Þó tel ég mikilvægt að félagið sé ekki 

skuldbundið úr hófi fram og gætilega séð farið í öllum ákvarðanatökum. Ég tel einnig mjög mikilvægt 

að nota þann meðbyr sem ég tel vera í samfélaginu vegna aukins áhuga á hundahaldi undanfarið, til 

að kalla ríki og sveitarfélög til samstarfs um aðstöðu til hundahalds. 

 

 


