
Fulltrúaráðsfundur 11. febrúar 2009
kl.19.30 í húsnæði HRFÍ Síðumúla 15

Boðað var til fulltrúaráðsfundar með tölvupósti þann 28. janúar sl. Mættir fulltrúar frá öllum
deildum nema smáhundadeild, spanieldeild og schnauzerdeild

 Helga Finnsdóttir flutti það helsta sem fram kom á NKU vísindaráðsfundi sem haldinn
var á skrifstofu HRFÍ dagana 20. og 21. okt. 2008

Fundargerð á íslensku hefur ekki borist frá Helgu. Helga sagði að eftirfarandi hefði m.a. verið rætt
þessa tvo daga:

 Sameiginlegur gagnagrunnur
o Vandamál er að hundarnir eru ekki með sama númer því þegar þeir fara á milli landa

þá fá þeir annað númer.
o Skráning á sjúkdómum þannig að hægt er að fylgjast með þróun þeirra og tengsl við

ákveðin hundakyn.
o Mikilvægt að sýni séu send til viðurkenndra rannsóknastofa.

 Aukning er að hundar fái sömu sjúkdóma og menn en Helga sagði einnig frá því eftir síðasta
NKU vísindaráðsfund.

 Ísland er í fararbroddi í samvinnu með íslenska fjárhundinn.
 Bólusetningar eru mismunandi milli landa.

Stjórn HRFÍ ákvað að senda ekki fulltrúa á NKU vísindaráðsfund í byrjun janúar þar sem ekkert
sérstakt var á dagskrá. Næsti NKU vísindaráðsfundur verður haldinn í ágúst n.k. á Íslandi.

 Prokaria-kynning – Dr. Sigríður Hjörleifsdóttir deildarstjóri erfðarannsókna

Dr. Sigríður Hjörleifsdóttir, deildarstjóri erfðarannsókna hjá Prokaria bauð Valgerði Júlíusdóttur
framkvæmdarstjóra HRFÍ og Jónu Th.Viðarsdóttur formann HRFÍ í heimsókn til Prokaria að
Gylfaflöt þann 15. október sl. Var þeim sýnd rannsóknastofan og farið var í gegnum mál sem snúa
að erfðagreiningum á hundum. Jóna og Valgerður lýstu yfir áhuga á því að fá kynningu á næsta
fulltrúaráðsfundi.

Glærur frá Dr. Sigríði Hjörleifsdóttir sem hún notaði við kynninguna:



DNA greining er til dæmis notuð við:
 Meingenaleit
 Sakamál
 Faðernismál
 Fornleifarannsóknir
 Ætternisgreiningar
 Stofnerfðafræði
 Kynbætur
 Rekjanleika
 Matvælarannsóknir
 Erfðatengd ráðgjöf

Lífsýni innihalda erfðaefni (DNA)
 Blóð
 Sæði
 Bein
 Þvag
 Hár
 Hreistur
 Tennur
 Fjaðrir
 Munnvatn
 Stroksýni úr slímhúð
 Vefjasýni





 PCR hvörfum er hlaðið á raðgreiningarvél
 Raðgreiningarvélin aðgreinir PCR bútana eftir stærð
 Niðurstöður birtast sem toppar á gröfum
 Stærðir toppanna eru áætlaðar út frá viðmiðunarsýnum
 Niðurstöður úr raðgreiningarvél




Sýnataka
● Búnaðarsamband/dýralæknar panta sýnatökubúnað hjá Prokaria (sent í pósti)
● Prokaria sendir sýnatökubúnað í pósti
● Sýnatökumenn safna stroksýnum úr hestum
● Sýni send í pósti til Prokaria



● Prokaria móttekur sýnatökukassa og skráir inn og safnar kössum
● DNA einangrað úr pinnum í 96 holu bakka
● DNA skoðað
● Sýni tilbúið til erfðagreiningar

● PCR hvörf á 13 endurteknum stuttröðum
● Hlaðið á raðgreiningarvél
● Niðurstöður úr raðgreiningarvél skoðaðar í úrvinnsluforriti
● Útbúnar excel-töflur með öllum arfgerðum...sent í WF







Dæmi frá Prokaria

Foreldragreining hunda
• Ræktandi í vafa um faðerni á 6 hvolpum (eitt got)
• Stroksýni úr munni hvolpanna, tíkarinnar og tveggja mögulegra feðra sent til

Prokaria
• Erfðagreining með 19 erfðamörkum sýndi að pabbi no 1. var ekki mögulegur
• Ekkert mælti gegn því að pabbi no. 2 væri faðir 4 hvolpanna en gat ekki verið pabbi 2

þeirra
• Nýtt sýni úr mögulegum pabba sent til Prokaria (þótti mjög ólíklegt)
• Pabbi no. 3 reyndist réttur pabbi 2 hvolpanna



Sjá glærur frá Dr. Sigríði Hjörleifsdóttur úr kynningunni.



 Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ

 Haustsýning HRFÍ
750 hundar af 86 tegundum voru skráðir á sýninguna. 37 ungir sýnendur tóku þátt í keppni ungra
sýnenda. Prófað var að hafa keppni þeirra á föstudagskvöldinu fyrir sýningu sem tókst mjög vel og
ákveðið að endurtaka aftur á næstu sýningu. Um 1200 manns komu á sýninguna, fyrir utan
sýnendur, sem fór að venju vel fram. Dómarar lýstu yfir mikilli ánægju með starfsfólk og skipulag.
Mikil spenna myndaðist á miðvikudegi fyrir sýningu þegar tölvupóstur kom frá mexíkósku
dómurunum um að þeir kæmu ekki til landsins þar sem þeir fengu ekki áritun til USA. Því var
bjargað á síðustu stundu.

 Hund 2008 – Norden – Hundasýning í Stokkhólmi
Þema Hund 2008 var ,,Norden” og því bauð sænska hundaræktarfélagið (SKK) HRFÍ að vera með
kynningarbás á sýningunni. Samþykkt var á stjórnarfundi að senda fulltrúa þar sem íslenski
fjárhundurinn var hundategund Norðurlandanna. Sænska hundaræktarfélagið borgaði gistingu og
uppihald. Guðríður Þ. Valgeirsdóttir, varaformaður HRFÍ og Valgerður Júlíusdóttir,
framkvæmdarstjóri fóru fyrir hönd HRFÍ en Jóna Th. Viðarsdóttir, formaður HRFÍ var einnig með í
för á eigin kostnað. HRFÍ fékk úthlutað kynningarstandi sem var staðsettur með hinum norrænu
hundaræktarfélögunum. Básinn var skreyttur með bláum dúkum og hengdar upp á hann myndir af
íslenska fjárhundinum. Deild íslenska fjárhundsins útvegaði myndirnar ásamt logo félagsins. Eitt
borð var einnig klætt í bláan dúk og framan á borðinu var mynd af íslenskum fjárhundi. Á borðinu
voru 3 tölvur þar sem Ísland var kynnt, saga félagsins og starfsemi. Einnig var spilað dvd með
kynningu á íslenska fjárhundinum. Mikill erill var á básinn og skrifðu fjölmargir í gestabókina.
Þriggja mínútna kynning af diskinum um íslenska fjárhundinn á ensku var spiluð í úrslitum
sýningar kl.15 báða dagana. Lagið Ísland er land þitt var spilað undir og voru allir sammála um að
það væri besta og áhrifaríkasta kynningin. HRFÍ gaf prize of honour í BIS á sunnudeginum.
Jóna og Guðríður horfðu á íslenska fjárhundinn dæmdann en 11 hundar komu í dóm, dómari var
Hans Åke Sperne. Jóna tók myndir af öllum hundum einnig voru teknar video og digitalmyndir af
básnum og kynningunni. Ákveðið að útbúa heildstæða sýningu og sýna t.d. á fulltrúaráðsfundi
einnig að skrifa grein í Sám.

Bás HRFÍ á Hund 2008



 Nordic Winner Show í Danmörku 8.-9. nóvember - ungir sýnendur
Keppendur voru fjórar stigahæstu stúlkur ársins 2008:

o Þorbjörg Ásta Leifsdóttir
o Ágústa Pétursdóttir
o Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir
o Hildur Sigrún Guðbrandsdóttir

Fararstjóri og þjálfari var Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Þrátt fyrir góða frammistöðu þá komust stúlkurnar ekki í sæti að þessu sinni.

 Hundafimi
Opið hundafimimót var haldið sunnudaginn 9. nóvember. Dómari var Ragnar Sigurjónsson.
Nú er til sölu ný gerð af kortum, 10 tíma klippikort á kr.4.000.-
Jafnframt var ákveðið að krakkar úr unglingadeild HRFÍ borgi kr.6.000.- fyrir námskeið.
Mjög líklegt að foreldrar fái þetta greitt í gegnum frístundakort. Garðabær hefur þegar staðfest það.
Verið er að athuga með Reykjavík og Mosfellsbæ.

 Veiðipróf
Sjá úrslit á heimasíðum deildanna.

 Vinnupróf

Sporapróf var haldið á vegum vinnuhundadeildar HRFÍ og schnauzerdeildar 2. nóvember
2008. Dómari var Albert Steingrímsson, prófstjóri var Guðmundur Brynjólfsson
12 hundar skráðir til leiks, 12 mættu. 5 hundar náðu einkunn.

Úrslit:
Schnauzer, Bláklukku Byr Rúfus 96 stig
Schäfer, Kolgrímu Bond Hólm Erró 90 stig
Dobermann, Huldu Loyal Champ 86 stig
Dobermann, Rhayder Elaine Dimma 80 stig
Schäfer, Gunnarsholts Queen 70 stig
Risa schnauzer, Svartsteggs Black Pearl 65 stig

Annað sporleitarpróf var haldið 15. nóvember fyrir 6 þátttakendur á vegum
vinnuhundadeildar. Dómari var Albert Steingrímsson.

Úrslit:
Schäfer, Easy von Santamar, 94 stig
Schäfer,Trýnu Þorri, 88 stig
Schäfer ,Caty von Oxsalis, 80 stig
Risa schnauzer, Bouvbear‘s Njord Gram 60 stig

 Ganga og gleði 1. nóvember
Lagt var af stað frá Hlemmi kl.13:00. Fjöldi félagsmanna með hunda tóku þátt og fengu gott veður.
Gangan endaði í Hljómskálagarðinum þar sem íþróttadeild var með hundafimi. Skólahljómsveit Kópavogs
sló taktinn í göngunni. Um 50-60 manns mættu á ball í félagsheimili Andvara þar sem diskótekið Dísa hélt
uppi stuðinu fram á nótt (kl.20:00-01:00). Stjórnarmenn stóðu vaktina á barnum og í miðasölunni. Valgerður
og Björn skúruðu félagsheimilið eftir ballið. Stjórnarmenn sammála um að svona verði ekki unnið aftur þar
sem félagsmenn taka ekki þátt.

 NKU vísindaráðsfundur á skrifstofu HRFÍ 20. -21. okt.
Valgerður sá um undirbúning fundarins. Fundurinn byrjar á mándaginn 20. okt kl.14:00. Farið var út að
borða á Þrjá frakka kl.19:30 á mánudagskvöldið sem tókst mjög vel. HRFÍ bauð upp á veitingar. Valgerður
fékk 20% afslátt í bakarinu Kökuhorninu og keyptur var hádegismatur hjá Önnu frænku í hádeginu á



þriðjudaginn. Þakkir komu frá Helgu Finnsdóttur, fulltrúa Vísindanefndar HRFÍ. Ákveðið var að hafa næsta
fund aftur á Íslandi, þriðjudaginn 18. ágúst í sambandi við NKU/AU fundinn. Undirbúningur er hafinn fyrir
þennan fund. Valgerður er búin að panta hótel og fundarsal á Grand hótel, einnig fékk hún senda matseðla
sem hún og Jóna eru að skoða.

 NKU fundur 7. janúar 2009
Stjórn HRFÍ fannst of dýrt að senda fulltrúa á þennan fund þannig að ákveðið var að senda erindi á fundinn.
Fundargerð hefur borist frá fundinum. Lilja Dóra Halldórsdóttir mun setja breytingar inn í núverandi
sýningareglur okkar til samþykktar í sýningastjórn og stjórn HRFÍ.

 Nýr ritstjóri Sáms
Inga B. Gunnarsdóttir ritstjóri Sáms lét af störfum í desember sl. Inga Björk Gunnarsdóttir tók við ritstjórn
Sáms í byrjun árs 2006 og hefur því ritstýrt níu tölublöðum. Eru henni færðar bestu þakkir fyrir gott og
árangursríkt starf í þágu félagsins. Á stjórnarfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 28. janúar sl. var
samþykkt að ráða Auði Sif Sigurgeirsdóttur næsta ritstjóra Sáms en hún hefur setið í ritnefnd blaðsins
undanfarin misseri. Auður Sif sem útskrifast í vor sem íslenskufræðingur frá H.Í., mun jafnframt
prófarkalesa blaðið. Stjórn Hundaræktarfélags Íslands óskar nýjum ritstjóra til hamingju með nýja starfið og
óskar henni og ritnefnd Sáms velfarnaðar í starfi

 Veiðiprófanefnd fyrir tegundahóp 7
Tillaga að skipun Veiðiprófanefndar HRFÍ fyrir tegundahóp 7:

o Ásgeir Heiðar frá fuglahundadeild
o Egill Bergmann frá írsk setterdeild
o Jón Garðar Þórarinsson frá vorstehdeild

 Fyrirlestur Sofiu Malm 25. október
Fyrirlestur Sofiu Malm um „Ræktun með tilliti til bættrar heilsu – áhersla á veikleika í liðum” var
haldinn laugardaginn 25. október á skrifstofu HRFÍ, Síðumúla 15, kl. 9:30-16:00. Fyrirlesturinn var
á ensku og alls mættu 31 þátttakandi, aðgangseyrir, sem var kr.1000.- . Þátttaka var mjög dræm.
Fyrirlesturinn, sem var fróðlegur var styrktur af VÍS/Agria. Sigríður Bílddal sendi
fundargerð/punkta frá fyrirlestrinum.

 Augnskoðun 9.,10. og 11. október.
Danski dýralæknirinn Finn Bøserup skoðaði 231 hund. Augnskoðun fór fram á Akureyri þann 9.
október en í Sólheimakoti dagana 10.-11.október.

 Ræktunarnámskeið var haldið í Sólheimakoti í lok október
Fyrirlesari sem áður var Hans-Åke Sperne. 18 manns sóttu námskeiðið.

 Fyrirlestur í boði Royal Canin/Dýrheima S/F 30. október
Þann 30.október bauð Royal Canin/Dýrheimar s/f félagsmönnum HRFÍ upp á fyrirlestur hjá
dr.Alain Fontbonne frá Frakklandi. Vel var mætt á fyrirlesturinn sem haldinn var í Gerðubergi.
Áhugasvið Alans er ófrjósemi hunda og katta, sæðingar og rannsóknir á þroska og frjósemi á
eggfrumum hunda. Hann hefur haldið fyrirlestra víðs vegar um heim.

 Nýir meistaratitlar
Circular frá FCI 26.11.208
Bréf frá FCI til HRFÍ 2.12.2008.

Á stjórnarfundi FCI þann 3. og 4. sept. 2008 var borin upp ósk um nýjan titil fyrir vinnu- og veiðihunda án
þess að þurfa að fara í vinnu-eða veiðipróf til þess að gefa eigendum slíkra hunda, sem ekki hafa áhuga á því
að vinna með hunda sína en njóta þeirra sem gæludýra, tækifæri til að gera þá að alþjóðlegum meisturum.
Vegna þess er sérstakur titill orðinn til C.I.E. (Int.Show Ch.) sem tók gildi 1. janúar 2009.
Þess má geta að Americas og Carib Section FCI sem og Asian Section gera ekki kröfu um vinnu- eða
veiðipróf til að ná titlinum C.I.B. – International Beauty Champion. (samþykkt á stjórnarfundi FCI þann



31.okt.-1. nóv. 2007). Á þessum sama fundi kemur fram að Kari Järvinen, formaður FKK og dómari, telur að
fjögur CACIB ættu að duga fyrir titilinn C.I.B. og engra vinnu- og veiðiprófa ætti að krefjast. Hann segir að
ef hundur er C.I.B. og að auki C.I.T.(Int.Working Ch.) þá ætti viðkomandi hundur að hljóta titillinn
C.I.B.&T.

 Nýr íslenskur sýningameistaratitill ISSCH
Bréf frá ræktunardeildum um niðurfellingu vinnuprófa varðandi meistarareglur hafa borist til
stjórnar HRFÍ:

 Fjár- og hjarðhundadeild (30.08.2007 og 4. desember 2008)
 Boxerdeild (29. október 2008)
 Grefil- og sporhundadeild (23. október 2008)
 Ensk cocker spanieldeild (25.febrúar 2008)

Stjórn ákvað á fundi fyrri part ársins 2008 að endurskoða sýningareglur m.t.t. meistaratitla.

Tillaga að breytingu:
Nýr íslenskur sýningameistartitill (ISSCH) sbr. nýjan titil hjá FCI (C.I.E. – international show champion)
fyrir hundategundir sem þurfa að skila vinnu-eða veiðiprófi. Til að hundur geti orðið íslenskur
sýningameistari (ISSCH) verður hann að hafa fengið þrjú stig til meistara á þremur ræktunarsýningum HRFÍ.
Hundur getur þó ekki orðið íslenskur sýningameistari nema því aðeins að hann hljóti a.m.k. eitt af þremur
meistarastigum eftir 24 mánaða aldur. Gildir frá 1. janúar 2009.

Til að hundur geti orðið íslenskur meistari (ISCH) sbr. FCI (C.I.B. – International Beauty Champion) verður
hann að hafa fengið þrjú stig til meistara á þremur ræktunarsýningum HRFÍ, hjá þremur dómurum (ath.
sérákvæði fyrir nokkrar tegundir veiði- og vinnuhunda, kafli XIII).
Hundur getur þó ekki orðið íslenskur meistari nema því aðeins að hann hljóti a.m.k. eitt af þremur
meistarastigum eftir 24 mánaða aldur.

 Samningur við Dýrheima –Royal Canin
Undirritaður var samstarfssamningur við Royal Canin vegna unglingadeildar þann 18.desember
2008. Dýrheimar sf. umboðsaðili Royal Canin hefur gert samstarfssamning við Hundaræktarfélag
Íslands vegna unglingadeildar HRFÍ. Dýrheimar mun styrkja unglingadeild Hundaræktarfélags
Íslands (unga sýnendur) með árlegri peningagreiðslu að fjárhæð kr.200.000, vegna ferðakostnaðar
landsliðs ungra sýnenda á Nordic Winner Show (Nordic Junior Handling Championship), greiða
fyrir námskeið erlendra leiðbeinenda og úthluta hlífðafatnaði fyrir leiðbeinendur deildarinnar.
Samingurinn gildir til þriggja ára.

Jóna Th. Viðarsdóttir, formaður HRFÍ, og Soffía Kwaszenko, frá Dýrheimum sf.,
við undirritun samnings milli Dýrheima sf. og Hundaræktarfélags Íslands 18.desember 2008.

 Endurskoðaðar veiðiprófsreglur
Endurskoðaðar veiðiprófsreglur fyrir tegundahóp 7 voru samþykktar á stjórnarfundi HRFÍ þann 10.
desember 2008. Stjórn Vorstehdeildar lýsti yfir óánægju sinni með þessa breytingu og sendi inn
erindi til stjórnar. Stjórn HRFÍ samþykkti að senda erindi á ræktunardeildir innan tegundahóps 7
sem og til fuglahundadómara HRFÍ til að kanna hvort ástæða sé til að endurskoða nýsamþykktar



veiðiprófsreglur m.a. m.t.t. að norsku veiðiprófsreglunar, sem við tökum mið af eru í endurskoðun
eða fresta gildistöku nýsamþykktra veiðiprófsreglna. Stjórn HRFÍ væntir þess að þetta mál megi
leysa farsællega innan tegundahóps 7 og óskaði eftir greinargóðum svörum við þessu erindi fyrir
28. janúar n.k. Svör bárust frá fuglahundadómurum, stjórn írsk setterdeildar, stjórn vorstehdeildar
og stjórn fuglahundadeildar. Allir utan stjórn vorstehdeildar sammála um að nýsamþykktar
veiðiprófsreglur fyrir tegundahóp 7 eigi að gilda áfram þar til ástæða er til endurskoðunar.
Samþykkt af stjórn HRFÍ.

 Deild þýska fjárhundsins breytist í Schäferdeild
Beiðni kom frá deild þýska fjárhundsins um breytingu á nafni deildarinnar:
,,Á aðlafundi deildar þýska fjárhundsins, 12. mars sl. var það einróma ósk allra fundargesta að
nafn deildarinnar yrði breytt aftur í upprunalegt nafn hennar þ.e. Schaferdeildin.
Nú hefur nýrri stjórn verið falið það verkefni að fara fram á þessa ósk deildarmeðlima við stjónn
HRFÍ. Við viljum að þessi beiðni okkar verði tekin til greina sem fyrst og ákvörðuð af stjórn eftir
eðlilegum vinnureglum félagsins.” Stjórn HRFÍ samþykkti að nafninu yrði breytt í schäferdeild.

 Saga félagsins – viðtal við frú Sigríði Pétursdóttur
Tekið var upp viðtal við Sigríði. Guðríður Þ. Valgeirsdóttir, Valgerður Júlíusdóttir, Jóna Th.
Viðarsdóttir, Friðrik L. Gestsson hittu Sigríði Pétursdóttur ásamt Guðmundi Ág. Kristinssyni, sem
kom fyrir tilstilli Friðriks. Guðmundur var viðstaddur allan tímann og tók upp mynd og hljóð. Var
þetta mjög áhugavert og kom ýmislegt í dagsljósið sem við höfðum ekki heyrt áður. Saga félagsins
verður unnin upp úr viðtalinu og hefst sú vinna fljótlega.

 Hringstjóranámskeið 8. – 9. febrúar 2009
Leiðbeinendur voru Stefanía Sigurðardóttir og Þorsteinn Thorsteinsson. Á námskeiðinu voru 13 konur
en enginn karl og kemur þetta fólk til með að starfa á næstu sýningum félagsins.

 Sérreglur vegna skráningar í ættbók HRFÍ:

Chihuahuadeild
,,Stjórn Chihuahuadeildar HRFÍ óskar eftir því að samþykktar verði tvær sérreglur fyrir chihuahua
fyrir skráningu í ættbók. Eins og stjórn er eflaust kunnugt um þá greindist einn chihuahua með
grun um PRA í augnskoðun á vegum félagsins í okótber 2008. Stjórn Chihuahuadeildar telur
mikilvægt að bregðast skjótt við og því óskar hún eftir að neðangreind regla taki gildi sem fyrst.

Augnskoðun: vottorð má ekki vera eldra en 13 mánaða við pörun.
Hnéskeljaskoðun: skila þarf vottorði frá dýralækni um ástand hnéskelja ræktunardýrs, þ.m.t.
gráðun á losi ef um slíkt er að ræða. Vottorð gefið út fyrir ræktunardýr undir tveggja ára aldri
gildir í eitt ár, vottorð tveggja ára ræktunardýrs gildir ævilangt.

Mikil vinna hefur farið í athugun á hnéskeljalosi í chihuahua en niðurstöður eru ekki afgerandi.
Þörf er því á markvissri skráningu til að eiga möguleika á að sjá áhrif vandans í ræktun chihuahua.
Því óskar stjórn eftir því að ofangreind regla taki gildi sem fyrst”

Samþykkt og að nýjar reglur taki gildi 1.janúar 2009.

Papillondeild
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands samþykkir endurskoðaða niðurstöðu stjórnar papillondeildar
varðandi að leyfa pörun á milli papillon/phalene.
Eftirfarandi texti verður settur inn í reglugerð um skráningu í ættbók Hundaræktarfélags Íslands,
undir reglur sérdeilda, ef stjórn papillondeildar samþykkir hann. Breytingarnar taka gildi strax:
Setja í reglugerð um í ættbók sbr. dönsku reglurnar:
Para má saman papillon/phalene og ættbókarfæra hvolpana eftir því hvor tegundin er. Hvolpa skal
skrá þannig; papillon undan tveimur papillon foreldrum, phalene undan tveimur phalene foreldrum



en séu hvolpar undan papillon og phalene skulu þeir skráðir það afbrigði sem ræktandi telur þá vera
við 8 vikna aldur. Varðandi umskráningu á papillon/phalene , phalene/papillon, þá þarf hundurinn
að vera sýndur eftir 15 mánaða aldur á viðurkenndri FCI sýningu áður en hann er umskráður Telji
eigandi hundinn vera annað afbrigði en hann var skráður í upphafi í ættbók skal skrá hann á sýningu
sem það afbrigði sem eigandi telur hundinn vera. Ef dómari samþykkir hundinn sem það afbrigði, er
hægt að láta umskrá afbrigðið í ættbók.
Gildir frá 10. desember 2008

Fjár-og hjarðhundadeild
Stjórn HRFÍ samþykkti ósk fjár-og hjarðhundadeildar að hundar innan deilarinnar sem greinast með
D og E mjaðmalos verði settir í ræktunarbann, tekur í gildi 1. mars 2009.

Spitzhundadeild
Stjórn HRFÍ samþykkti tillögu spítzhundadeildar (14. janúar sl.) um viðbætur við núgildandi
ræktunarkröfur hunda innan deildarinnar frá 10. desember 2008. Viðbætur við núgildandi
reglur taka gildi 1. mars 2009.

Alaska Malamute:
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.

Siberian Husky:
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.
Greinist hundur með staðfesta arfgenga starblindu (katarakt) mun hann verða skráður í
ræktunarbann.

Samoyed:
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.

West Siberian Laika:
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.

Chow Chow:
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.
Olnbogamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun.

Basenji:
Fanconi Syndrome: Gerð er sú krafa að framkvæmd séu DNA próf (genetic linkage marker
test) fyrir Fanconi Syndrome. Skilyrði er að annað hvort ræktunardýranna sé arfhreint (clear
to clear). Ef niðurstöður sýna fram á veikan einstakling skal hann settur í ræktunarbann.

Pomeranian
Augnvottorð: Vottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun.
10-12 2008 Fh. Stjórnar Spísshundadeildar

 Það helsta á döfinni

Veiðipróf á vegum fuglahundadeilar, írsk-setterdeildar, vorstehdeildar og retrieverdeildar. Prófin
eru vel auglýst á heimasíðum viðkomandi deilda.

Vinnupróf

1. Bronspróf – 14. mars 2009, dómari er Björn Ólafsson
2. Hlýðni 1 – 4.apríl 2009, dómari er Björn Ólafsson



3. Brons og hlýðni 1 – 6.apríl 2009, dómari er Monika Karlsdóttir, prófin eru haldin á Selfossi
4. Bronspróf – 16. apríl 2009, dómari er Albert Steingrímsson

Fyrirhugað að halda sporapróf í lok maí og brons og/eða hlýðni 1 á Suðurnesjum, nánar auglýst
síðar. Skráning stendur yfir.

Alþjóðleg hundasýning í reiðhöllinni Víðidal 28.-1. mars n.k.
Skráningarfrestur rann út 30. janúar. Dómarar: Frank Kane frá Englandi, Michael Forte frá Írlandi,
Laurent Pichard frá Sviss, Dan Ericsson frá Svíþjóð, J.J. Hans Van Den Berg frá Hollandi
og Steinar Balken frá Noregi dæmir unga sýnendur. Met skráning er á sýninguna, 811 hundar eru
skráðir af 91 tegund auk 38 (14 í eldri og 24 í yngri) ungra sýnenda. Keppni ungra sýnenda fer fram
á föstudagskvöldinu.

Augnskoðun í byrjun 8. -9. maí
Dýralæknirinn Finn Bøserup frá Danmörku augnskoðar hunda í Sólheimakoti.

Heilbrigði hunda –- niðurstaða úr augnskoðunum - ábyrgð ræktunarstjórnar
Starfssvið ræktunarstjórna er m.a. að vera ráðgefandi aðili um allt er viðkemur ræktun, eðli og
umhirðu viðkomandi hundakyns. Ennfremur ber ræktunarstjórn að fræða um sögu kynsins,
heilbrigði og uppruna. Stefna ræktunarstjórnar skal vera að beina allri ræktun í þá átt að
einstaklingar kynsins séu andlega og líkamlega heilbrigði og án erfðagalla.

Að vera í stjórn ræktunardeilda er mikil ábyrgð. Ræktunarstjórn stendur vörð um ræktun
viðkomandi hundakyns og henni ber að miðla fræðslu til deildarmeðlima m.a. varðandi heilbrigði.
Fyrir þá sem ekki vita þá er geymsluhólf á skrifstofu HRFÍ fyrir ræktunarstjórnir þar sem öll gögn
sem tengjast deildinni fara í. Má þar nefna dóma eftir sýningar, ættbókarskráningar, umskráningar,
niðurstöður augnskoðunar, tilkynningu um ræktunarbann ofl. HRFÍ býður upp á augnskoðun 2
sinnum á ári. Þegar skoðuninni er lokið fá allar ræktunarstjórnir afrit af niðurstöðum viðkomandi
hundakyns. Stjórn og stafsmenn skrifstofu HRFÍ er ekki kunnugt um hvernig ræktunarstjórnir
vinna úr niðurstöðum þeirra. Stjórnir deilda eru hvattir til að fara vel yfir niðurstöður og birta á
vefsíðum sínum. Stjórn og starfsmenn HRFÍ hafa lagt mikla áherslu á að dýralæknar sem annast
augnskoðun skrifi athugasemd á augnskoðunareyðublaðið til þess að stjórnir ræktunardeilda og
eigendur hundanna geti unnið áfram með niðurstöðurnar. Þó að ræktunardeild geri ekki kröfur um
viðkomandi greiningu á hundum þá geta þær hvatt deildarmeðlimi sína til að fara eftir því sem
dýralæknirinn tekur fram. Einnig eru ræktunarstjórnir hvattar til að nýtja sér niðurstöðurnar, greina
nánar og birta heildarniðurstöður á vefsíðu deildarinnar. Ef niðurstaða augnskoðunar sýnir t.d. að
margir hundar greinast með inngróin hár (distichiasis, staðfest og arfgengt) og mælt er með að
notaður sé hreinn hundur getur deildin mælt með því á vefsíðu sinni án þess að taka fram hvaða
hunda er átt við. Einnig geta niðurstöður augnskoðunar verið hvati fyrir stjórnir ræktunardeilda að
endurskoða heilsufarskröfur sínar.

Með samstarfi okkar við VÍS/Agria dýravernd fáum við ýmsar upplýsingar um heilbrigði hunda
sem hjálpar okkur í ræktunarstarfi okkar. Unnið er að endurnýjun samstarfssamnings við VÍS/Agria.
Ef af áframhaldandi samstarfi verður þá hefur VÍS/Agria áhuga á því að fá kanadíska dýralækninn
Brenda Bonnett hingað til landsins í apríl til að halda fyrirlestur fyrir ræktunardeildir í HRFÍ.
Brenda Bonnett hefur unnið mjög áhugaverða greiningu á öllum helstu hundategundum í Svíþjóð.
Hún hefur dregið saman þróun heilsufars og sjúkdóma tegundanna á árunum 1995 til 2002, en hún
er sem stendur að uppfæra gagnagrunninn fram til 2005.
Í skýrslum hennar sést þróun á milli ára hjá tegundum og hvernig þær koma út í samanburði. Með
þessu er hægt með markvissum hætti að bregðast við óæskilegri þróun með ræktunarstarfi.
VÍS/Agria er að vinna að því að koma á sama sjúkdómsgreiningarkerfi hér á landi og í framtíðinni
stefnum við að því að geta tekið út sambærilegar greiningar um heilsufar hundategunda á Íslandi.
Stefnum við að því að vinna þetta með Dýralæknafélagi Íslands.



Fulltrúi frá sýningastjórn HRFÍ kynnti breytingar á sýningareglum sem tóku gildi 1.1.2009 –
Lilja Dóra Halldórsdóttir, formaður sýningastjórnar.

Í nýjum sýningareglum er tekið mið af tillögum sem samþykktar voru á fundi hundaræktarfélaga
Norðurlandanna (NKU) 6.janúar sl., en á næstu misserum munu félögin samræma sýningareglur
sínar að verulegu leyti. Þá er nýr sýningameistaratitill FCI skilgreindur auk samsvarandi íslensks
sýningameistaratitils.

Vakin er sérstök athygli á eftirfarandi breytingum:
Einn borðalitur verður fyrir hverja einkunn, rauður borði fyrir Excellent, blár fyrir Very good
o.s.frv. Heiðursverðlaun í unghunda- og ungliðaflokki falla niður. Í meistaraflokki verður nú gefin
einkunn líkt og í öðrum flokkum. Hundar skráðir í meistaraflokk eiga kost á íslensku meistarastigi,
séu þeir ekki þegar íslenskir meistarar. Hundar skráðir í öldungaflokk eiga kost á íslensku
meistarastigi. Tekin er út undanþága til að bera krít í feld nokkurra hundakynja. Skýrar er kveðið á
um rétt til að mótmæla dómi. Heimild til endurgreiðslu sýningagjalda vegna veikinda hunds er felld
niður. Skammstafanir á alþjóðlegum titlum FCI lagaðar að frönsku (að beiðni FCI). Skammstafanir
á öðrum titilum lagaðar að ensku. Félagsmenn eru hvattir til að lesa vel yfir nýjar sýningareglur.

Upplýsingar frá deildum

Veiðihundadeild VHD – Ólafur E. Jóhannsson, formaður sagði að mikil og góð starfsemi væri í
deildinni. Nýlega var sótt um aukapróf og annað verður í vor. Mikið og öflugt fræðslustarf fer
fram í deildinni m.a. nýliðakynning og opið hús. Allt aðgengi að upplýsingum er gott á vefsíðu
deildarinnar.

Papillondeild – Anna Flygenring formaður
Nýlega var Helga Finnsdóttir með fræðandi fyrirlestur fyrir smáhunda sem var mjög þarft erindi en
því miður var dræm þátttaka. Í framhaldi var samið við Helgu Finnsdóttur dýralækni um
heilsudaga, alls voru skráðir 25 hundar en hefðu mátt vera fleiri. Helga var ánægð með heilsufar og
geðslag hundanna. Mikið hefur verið rætt um pörun á milli papillon og phalene sem var að lokum
samþykkt. Rætt um gagnagrunn og verið er að vinna á frumstæðan hátt með gögn um hundana. Allt
er birt á vefsíðu deildarinnar þ.e. ættbækur, niðurstöður augnskoðunar ofl. Fiðrildajól tókust vel
fyrir jólin. Papillon er með terrierdeild í sýningarþjálfun. Deildin tók þátt í kynningu í
Garðheimum.

Írsk setterdeild – Margrét G. Andrésdóttir formaður sagði að deildin hefði orðið 30 ára á síðasta
ári en haldið hefði verið upp á það á þessu ári vegna anna. Reglulegar göngur eru í deildinni og
mikil aukning á nýjum írsk setterhvolpum+eigendum. Stjórnin ætlar að hvetja deildarmeðlimi til að
fara í veiðiþjálfun. Deildin hefur boðið upp á fræðsluerindi í tengslum við göngurnar og einnig er
komin ný vefsíða.

Terrierdeild – Inga Fanney Egilsdóttir formaður segir að deildin sé með almennan hitting ekki bara
með þeim sem eru að sýna á sýningum. Aðallega eru þetta eigendur yorka og silky terrier. Erfitt að
fá fólk til að koma segir Inga.

Shih tzudeild – Soffía Kwaszenko, formaður. Verið er að hanna vefsíðu. Tvær fylkingar eru í
deildinni, á Suðurnesjum og á Stór Reykjavíkursvæðinu. Stjórn deildarinnar var óánægð með
tegundarkynninguna í Sámi þar sem ekkert var haft samband við hana. 40 manns og hundar mættu
á Gylfaflötina á jólaball.

Pincher, mastiff og fjallahundadeild (PMF-deild) – Voru með fyrsta básinn sinn á síðustu
sýningu. Hundum í deildinni gekk einnig mjög vel á síðustu sýningu. Stigahæsti hundur innan
deildarinnar var heiðraður. Jólaganga var dræm. Deildarmeðlimir ætla að hittast í reiðhöllinni alla
fimmtudaga.



Mjóhundadeild – Kristín Þorvaldsdóttir, formaður – Jólaganga og gleði var í Sólheimakoti og tókst
vel. Eru með sýningaþjálfun á mánudagskvöldum. Mjóhundadeild var boðið að koma í einn
prufutíma í hundafimi þ.e. mjóhundafimi sem tókst mjög vel. Deildin ætlar að vera með
sporakynningu, kynningu á hlýðni ofl. vinnuprófum. Póstlisti er hjá deildinni. Nýlega var árshátið
deildarinnar haldin þar sem nokkrir hundar voru heiðraðir t.d. stigahæsti mjóhundurinn,
afrekshundur ofl. Deildin gaf út dagatal til að safna fyrir lurecursing tæki. Deildin á fyrir tækinu en
það hækkaði verulega með falli krónunar. Verður vonandi að veruleika í vor.

Athugasemdir:

Pétur Alan og Ólafur E. Jóhannsson voru með lista yfir athugsemdir sem þeir eru óánægðir með hjá
félaginu. Eftirfarandi athugasemdir komu fram:

1. Pétur kvartaði yfir umgengni í Sólheimakoti og vildi að stjórn HRFÍ léti skipuleggja
hreinsunardag. Honum var bent á að þeir notuðu kotið mest sjálfir og því eðlilegt að þeir
tækju sjálfir verkefnið að sér. Samþykkt var að Pétur og Ólafur skipuleggi hreinsunardag í
Sólheimakoti í vor með deilarmeðlimum sínum.

2. Póstlisti – starfsmenn á skrifstofu hvattir til að nota póstlistann eins og þeir hjá VHD gera
þ.e. að senda út allar tilkynningar m.a. nýjar fundargerðir, síðasta skráningadag á sýningu,
augnskoðun og fyrirlestra.

3. Óánægðir með fundargerðir stjórnar HRFÍ þ.e. litlar upplýsingar koma þar fram.

Fundi slitið,

Valgerður Júlíusdóttir, ritaði.


