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Fulltrúaráðsfundur  
9. febrúar 2011 kl.19.30  

í húsnæði HRFÍ Síðumúla 15 
 
 
Boðað var til fulltrúaráðsfundar með tölvupósti þann 27. janúar sl.    
 
Mættir voru fulltrúar frá eftirtöldum deildum: Schnauzerdeild, Cavalierdeild, Deild íslenska 
fjárhundsins, Fjár-og hjarðhundadeild, Spítzhundadeild, Mjóhundadeild, Schäferdeild, 
Am.cocker spanieldeild, Smáhundadeild, Terrierdeild, Shih tzudeild, Unglingadeild, Papillon-
og phalénedeild og Fuglahundadeild.  Alls 23 félagsmenn. 
 
Ekki voru fulltrúar frá eftirfarandi deildum:  Chihuahuadeild, Tíbet spanieldeild, 
Vorstehdeild, Yorkshire terrierdeild, Grefil- og sporhundadeild, Ensk cocker spanieldeild, 
Írsk setterdeild, Retrieverdeild, Spanieldeild, Boxerdeild, Svæðafélag Norðurlands og 
Íþróttadeild. 

 
Dagskrá: 

1. Kynning á vinnuferli siðanefndar ofl. - Herdís Hallmarsdóttir fulltrúi siðanefndar  

2. Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ 

3. Umræður og upplýsingar/fréttir frá deildum 

4.  Önnur mál 

Kynning á vinnuferli siðanefndar ofl. - Herdís Hallmarsdóttir fulltrúi 
siðanefndar 
Herdís fór yfir vinnuferli siðanefndar og gerði grein fyrir málsmeðferðarreglum sem ný 
siðanefnd setti sér.  Málsmeðferðarreglurnar voru ekki til áður og siðanefnd taldi nauðsynlegt 
að hafa ákveðið vinnuferli til að vinna eftir.  Herdís gerði einnig grein fyrir að siðanefnd væri 
kosin á aðalfundi HRFÍ og væri ætlað að gæta þess að félagsmenn HRFÍ hafi í heiðri 
lög um dýravernd, lög HRFÍ og þær grundvallarreglur sem HRFÍ hefur sett sér 
varðandi meðferð hunda, hundarækt og sölu hunda og úrskurða í málum þeirra 
aðila sem taldir eru hafa brotið gegn reglum og markmiðum félagsins eða unnið 
gegn því á einhvern hátt innan félags eða utan.  Úrskurðir eru nafnahreinsaðir og birtir á 
vefsíðu HRFÍ.  Í lokin var boðið upp á spurningar sem ekki voru nýttar.   
 
Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ 
 
Alþjóðleg hundasýning 20.-21. nóv 2010       
Sýndir voru alls 829 hundar af 81 hundategund í Reiðhöllinni í Víðidal. Sex dómarar frá 
fjórum löndum dæmdu; Andrew Brace (Bretlandi), Rodi&Wera Hübental (Noregur), Hans 
Rosenberg og Birgitta Svarstad (Svíþjóð) og Rui Oliveira (Portúgal).  Alls tóku 37 ungmenni 
þátt í keppni ungra sýnenda. Dómari í þeirri keppni var Marc Linnér frá Svíþjóð.  Heiðraðir 
voru afreks – og þjónustuhundur ársins og stigahæsti hundur og öldungur.  Stigahæsti hundur 
ársins var am.cocker spaniel frá Danmörku, NORDUCh ISCh FINCh ESTVCh NOCh DKCh 
SECh EUJW-07 LATCh Galaksi Read All About It, DK10621/2006, eigendur eru Danirnir 
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Michael & Ruth Kristensen.  Stigahæsti öldungur ársins var Australian shepherd tíkin ISCh 
Threepines Louise of Kaleef, eigendur eru hjónin Björn Ólafsson & Lára Birgisdóttir. 
Stigahæsti ungi sýnandi ársins er Theodóra Róbertsdóttir sem keppir fyrir hönd HRFÍ á Crufts 
í mars.  Þjónustuhundur árins er hjálparsveitarhundurinn Frosti sem er af border collie kyni í 
eigu Ingimundar Magnússonar.  Afrekshundur ársins er Andrea, enskur cocker spaniel, sem er 
í eigu Margrétar Steindórsdóttur.  Andrea fer með eiganda sínum í vinnuna flesta daga á 
Hjúkrunarheimilið í Mörk en þeir hafa fengið leyfi til gæludýrahalds.  Sýningin tókst vel í alla 
staði og tímasetningar stóðust báða daga.  Framkvæmdanefnd var ánægð með þær deildir sem 
aðstoðu við uppsetningu og frágang sýninarinnar.  Dómara voru að venju ánægðir með 
starfsfólk sýningar, skipulagningu og framkvæmd.  Nokkrir dómarar hafa sent tölvupóst og 
þakkað fyrir sig. 

 
Augnskoðun 13. nóvember og 20. & 21. nóvember 2010  
Breski dýralæknirinn Lorna T. Newman augnskoðaði hunda í augnskoðun sem var á vegum 
Shih tzudeildar 13. nóvember. Alls voru 73 hundar skoðaðir af 14 hundakynjum,  42 voru 
greindir án athugasemda, staðfest var PRA í  tveimur shih tzu hundum og tveir fengu 
greininguna Vitreal Degeneration sem Lorna telur alvarlegan augnsjúkdóm.  Lorna hefur sent 
HRFÍ greinagerð um augnskoðunina.   
Dönsku dýralæknarnir Susanne Kaarsholm og Jens Knudsen skoðuðu 288 hundar af 29 
tegundum í Reiðhöllinni í Víðidal 20. og  21. nóvember.  Tveir papillon hundar greindust með 
grun um PRA, þeir eiga að koma aftur í skoðun eftir 6-12 mánuði.   
 
Breyting á Reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ  
 

Kafli II. Ættbókarskráning hvolpa  var endurskoðaður m.t.t. reglna FCI .  Bætt var inn í 
kaflann reglu FCI varðandi afsal á ræktunarrétti/leigusamning (Transfer of breeding rights – 
lease agreement nr. 14): 

8. Afsal á ræktunarrétti – leigusamningur 
Ræktandi gots er sá aðili sem á tíkina þegar hún er pöruð.  Ef þriðji aðili ætlar að nota 
undaneldistík eða hund í ræktun verður að gera samninga um ræktunarrétt.  Ef um er 
að ræða afsal (eða flutning) á ræktunarrétti þarf að gera skriflegan samning fyrir 
pörun.  Skriflegur samningur varðandi ræktunarrétt verður að vera dagsettur og 
undirskrifaður fyrir pörun.  Samningurinn þarf að fylgja með viðeigandi 
gögnum varðandi ættbókarskráningu til Hundaræktarfélags Íslands.  Réttur og 
skuldbindingar samningsaðila þurfa að koma skýrt fram í samningnum.  Leigutaki 
ræktunartíkar er talinn vera eigandi, eins og það er skilið samkvæmt þessum reglum, 
frá þeim degi sem hvolparnir fæðast þar til hvolparnir eru a.m.k. 8 vikna. 

 
Kafli VI. Reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr var uppfærður miðað við nýjar áherslur 
og vinnuferli: 

Hvolpar fást ekki skráðir í ættbók HRFÍ nema að viðkomandi undaneldisdýr hafi 
uppfyllt eftirtalin skilyrði: 

 Áríðandi er að ræktendur noti ekki til undaneldis þá hunda sem uppfylla ekki þau 
heilsufarspróf (t.d. augnskoðun, mjaðmamyndun og/eða olnbogamyndir) sem gilda fyrir 
tegundina.  Ræktendur sem uppfylla ekki þessar kröfur eru kærðir til Siðanefndar HRFÍ, sjá 
málsmeðferðarreglur Siðanefndar á vefsíðu HRFÍ. 
 Röntgenmyndir af mjöðmum og olnbogum hunda eru sendar til Noregs til aflestrar. Myndir 
eru ekki sendar utan fyrr en greiðsla hefur borist skrifstofu HRFÍ fyrir aflestri myndanna.  
Félagsmenn geta einnig sent myndir til OFA í Bandaríkjunum en þá verða hundarnir að hafa 
náð 2 ára aldri.  Fyrir þann aldur er aðeins um bráðabirgða niðurstöður að ræða sem ekki 
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eru viðurkenndar.  Hægt er að nálast umsóknareyðublað á vefsíðu HRFÍ.  Hundaeigendur 
þurfa að senda niðurstöður til skrifstofu HRFÍ.  

 
Kafli VIII. Pörunarvottorð var einnig endurskoðaður m.t.t. reglna FCI.  Felld var niður regla 
um lengd á nafni hvolpa í gotum.   Eftirfarandi reglu var bætt við: 

4. Ekki má auðkenna got á neinn hátt nema með eigin ræktunarnafni.  Eina orðið sem 
má endurtaka í skráningu á goti er ræktunarnafn viðkomandi.  

  
 

Breyting á heilsufarskröfum 
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt beiðni Papillon-og phalénedeildar um að lágmarksaldur við 
pörun á papillon- og phalénetíkum verði 20 mánaða.  Reglan tók gildi 1. janúar 2011. Einnig 
hefur stjórn HRFÍ samþykkt eftirfarandi breytingingu á heilsufarskröfum 
fyrir dvergschnauzer: Greinist hundur með staðfesta arfgenga starblindu (cataract) skal hann 
skráður í ræktunarbann. (Gildir frá 1. apríl 2011). 
 
Norðurlandakeppni ungra sýnenda – Nordic Winner 2010 
Fjórir stigahæstu ungu sýndendur ársins 2010 kepptu fyrir hönd HRFÍ  á Norðurlandakeppni 
ungra sýnenda sem fram fór í Noregi í nóvember.  Keppt var bæði  í liða- og 
einstaklingskeppni. Liðið lenti ekki í sæti að þessu sinni. 
 
Ræktunarnámskeið 30.-31. október 
Dómararnir Liz-Beth Liljeqvist og Ann-Chatrin Edoff héldu ræktunarnámskeið fyrir 
félagsmenn HRFÍ helgina 30.-31. október. Ann-Chatrin fjallaði um skapgerð og 
skapgerðarmat hunda en Liz-Beth tók fyrir byggingu og heildarútliti hunda. Góð þátttaka var 
á námskeiðinu. 
 
Tilkynningar frá FCI 
 
Schäfer – tvær tegundir frá 1. janúar 2011 – Schäfer Stockhaar og  Schäfer Langstockhaar. 
Stjórn HRFÍ  var sammála um að hafa þýsku nöfnin til að aðgreina þá. 
Endurgerðir standardar fyrir eftirtaldar tegundir: 
Afghan hound, basset hound, chow chow, beagle, king charles spaniel, bullmastif, 
collie(rough), labrador, enskur bulldog. 
Myndasamkeppni FCI – myndir frá Íslandi eru komnar í úrslit og verða sýndar á 
myndlistasýningu í mars-apríl í Thuin í Belgíu þar sem kosning fer fram um myndirnar.  
 
Einangrunarteymi  
Tveir fundir hafa verið haldnir, í desember og janúar.  Verið er að undirbúa bréf þar sem 
óskað verður eftir innleiðingu á pet passport og leyfi fyrir innflutningi á kældu sæði.  Málið er 
í vinnslu. 

 
Vinnupróf 
Stjórn hefur samþykkt vinnupróf vinnuhundadeildar fyrir árið 2011.  Upplýsingar um 
vinnuprófin eru auglýst í Sámi og á vefsíðu deildarinnar. 
 
Veiðpróf fyrir standandi fuglahunda 
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt dagskrá veiðiprófa fyrir árið 2011.  Upplýsingar um veiðiprófin 
eru á vefsíðum deildanna. 
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Sýningadagatal 2013-2016 
Stjórn HRFÍ og sýningastjórn hafa samþykkt nýjar dagsetningar á sýningum fyrir árin 2013-
2016.  FCI hefur samþykkt sýningar til ársins 2014. 

 
 

FCI hefur samþykkt eftirtaldar sýningar á árinu  2013 
23. – 24. feb 2013 (cacib) – síðasti skráningadagur 25. janúar 
7.- 8. september (cacib) - síðasti skráningadagur 9. ágúst 
16.-17. nóvember 2013 (cacib) - síðasti skráningadagur 18. október 
 
HRFÍ hefur samþykkt eftirfarandi dagsetningu á meistarasýningu:  
25.-26. maí – síðasti skráningardagur 26. apríl 
 
FCI hefur samþykkt eftirtaldar sýningar á árinu  2014 
22.-23. febrúar  (cacib) - síðasti skráningadagur 24. janúar 
6.- 7. september (cacib) - síðasti skráningadagur 8. ágúst 
15.-16. nóvember (cacib) – síðasti skráningardagur  17. október 
 
HRFÍ hefur samþykkt eftirfarandi dagsetningu á meistarasýningu: 
31. maí – 1. júní – síðasti skráningardagur 2. maí 

 
FCI hefur ekki enn staðfest eftirfarandi dagsetningar: 
 
Árið 2015 
28. feb- 1.mars (cacib) - síðasti skráningadagur 30. janúar 
5.-6. september (cacib) - síðasti skráningadagur 7. ágúst 
14.-15. nóvember (cacib) – síðasti skráningardagur 16. október 
 
HRFÍ hefur samþykkt eftirfarandi meistarasýningu:  
30.-31. maí – síðasti skráningardagur 1. maí 
 
Árið 2016 
27.-28. febrúar (cacib) - síðasti skráningadagur 29. janúar 
3.- 4. september (cacib) - síðasti skráningadagur 5. ágúst 
12.-13. nóvember (cacib) – síðasti skráningadagur 14. október 
 
HRFÍ hefur samþykkt eftirfarandi meistarasýningu:  
28.-29. maí – síðasti skráningardagur 29. apríl 

 
Sólheimakot – umgengni – vatnsleysi 
Nýja vatnsdælan í Sólheimakoti gaf sig í sumar þannig að þar hefur enn verið vatnslaust.  
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt að kaupa nýja dælu.  Einnig þarf að lagfæra veginn. 

 
Mistök við dreifingu á Sámi 
Vegna mistaka í tölvuvinnslu á félagaskrá HRFÍ varð ruglingur á nöfnum og heimilisföngum 
félagsmanna við dreifingu á Sámi.  Ný félagsskírteini fylgja með næsta Sámi. Um 900 blöð 
komu á skrifstofu HRFÍ miðvikudaginn 5. janúar sem starfsmenn þurftu að endurvinna aftur 
nöfn og heimililsföng til að senda til félagsmanna. Félagsmenn HRFÍ eru beðnir velvirðingar 
á mistökunum. 
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Stuðningsyfirlýsing frá stjórn  
Eftirfarandi stuðningsyfirlýsing frá Hundaræktarfélagi Íslands var send á alla helstu fjölmiðla 
og sett á vefsíðu HRFÍ: 

Hundaræktarfélag Íslands, félag allra hundeigenda, lýsir yfir ánægju með nýtt 
frumvarp sem lagt hefur verið fram á Alþingi sem kveður á um að takmarkanir á 
hundahaldi í fjölbýlishúsum eigi ekki við þegar um hjálparhunda er að ræða.  Félagið 
fagnar því að með frumvarpinu er sett inn í lögin ákvæði sem felur í sér að 
hjálparhundar verða undanþegnir takmörkunum sem lögin fela í sér. Þetta þýðir að 
samþykki allra íbúa þarf ekki að koma til svo að fatlaður einstaklingur geti verið með 
hjálparhund. 

  

Breyting á aldursskiptingu í keppni ungra sýnenda 
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands samþykkti beiðni Unglingadeildar að breyta aldursskiptingu 
í keppni ungra sýnenda.  Eftir breytinguna verður aldursskipting og stigaútreikningur 
eftirfarandi: 

Keppni ungra sýnenda er skipt í tvo aldursflokka, 10-12 ára og 13-17 ára.  Þeir ungu sýnendur 
sem verða 10 ára á sýningarárinu taka þátt í yngri flokki en ungir sýnendur 13 ára og eldri 
(ártalið gildir) taka þátt í eldri flokki. Ungir sýnendur geta keppt í keppni ungra sýnenda út 17. 
aldursárið (ártalið gildir).  Stigaútreikningur  fyrir stigahæsta unga sýnanda ársins verður 
eftirfarandi:   Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi 
almanaksári, þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.Stigahæstu ungu sýnandur ársins í 
yngri og eldri flokki eru heiðraðir á síðustu sýningu hvers árs. 
Stigagjöf fyrir unga sýnendur yngri og eldri flokki: 
1. sæti:  50 stig 
2. sæti:  40 stig 
3. sæti:  30 stig 
4. sæti:  20 stig 
 

 
 
Það helsta á döfinni: 
 
Alþjóðlega hundasýningu HRFÍ 26. – 27. febrúar 2011 
Alls eru skráðir 818 hundar af 84 tegundum.  Sex dómarar dæma á sýningunni:  Birgit Seloy 
(Danmörk), Francisco Salvador Janeiro (Portúgal), Elina Haapaniemi ( Finnland), Horst 
Kliebenstein (Þýskaland), Ligita Zake (Léttlandi), Michael Forte (Írland).  Michael Forte 
dæmir einnig keppni ungra sýnenda sem fram fer föstudaginn 25. febrúar og hefst kl.19:00. 
 
Breyting var á skráningarferli fyrir sýninguna vegna aukinna öryggiskrafna frá 
kreditkortafyrirtækjum.  Því var ekki hægt að bjóða upp á netskráningu eins og gert hefur 
verið undanfarin ár.   Hundaræktarfélagið er að láta búa til skráningarvef sem stenst kröfur 
kreditkortafyrirtækjanna og ekki er enn ljóst hvenær því verki verður lokið.  Tekið var á móti 
skráningum í gegnum síma þar sem félagsmenn gátu greitt með kreditkorti.  Vegna þessa 
fyrirkomulags var síminn á skrifstofu HRFÍ opinn frá kl.10:00-17:00 alla daga fram að síðasta 
skráningadegi.  Síðasta skráningardaginn, föstudaginn 28. janúar var skrifstofan opin frá 
kl.9:00-13:00.  Félagsmenn gátu eins og venjulega skráð á sýninguna á opnunartíma 
skrifstofu.  Til að forðast óþarfa bið í síma voru félagsmenn hvattir til að skrá á sýninguna 
sem fyrst en það gerðist því miður ekki.  Breytingin hafði í för með sér tafir á almennum 
störfum á skrifstofunni.  
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Eftirfarandi deildir eiga að aðstoða við uppsetningu og frágang sýningarinnar: 
 
Vorstehdeild  
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 dyragæslu 
1 setja upp/taka niður sýningu 
Pinscher-mastiff- og fjallahundadeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
3 dyragæslu 
Shih tzudeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 dyragæslu 
1 setja upp/taka niður sýningu 
Tíbet spanieldeild 
2 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
1 setja upp/taka niður sýningu 
Unglingadeild 
2 dyragæslu 
1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Fulltrúar deilda eru beðnir að hafa samband við Halldóru Friðriksdóttur á tölvupóstfangið 
netta@isl.is eða vala@hrfi.is (sendir áfram til framkvæmdanefndar) 
Framkvæmdanefnd boðar fulltrúa ofangreindra deilda á fund fyrir sýningu. 
 
Augnskoðun í Reykjavík og á Akureyri 25.-26. mars og fyrirlestur 27. mars 2011 
Finn Boserup og Susanne Kaarsholm frá Danmörku munu augnskoða hunda í Sólheimakoti 
og á Akureyri 25.-26. mars.  Jafnframt munu dýralæknarnir halda fyrirlestur fyrir félagsmenn 
sunnudaginn 27. mars.  Tímapantanir í augnskoðun fer fram á skrifstofu HRFÍ. Augnskoðun 
er aðeins fyrir virka félagsmenn í HRFÍ.   Fyrirlesturinn er ókeypis en mikilvægt er að 
félagsmenn skrái sig á fyrirlesturinn til þess að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir 
varðandi húsnæði.   
Föstudaginn 25. mars - Susanne Kaarsholm augnskoðar hunda í Sólheimakoti frá kl.9:00 og 
Finn Boserup augnskoðar hunda á Akureyri frá kl.9:45.  Augnskoðunin á Akureyri fer fram 
hjá Dýralæknaþjónustu Eyjafjarðar, Dýrey, sjá vefsíðu: http://www.dyrey.is, Perlugata 11, 
Kaupangur v. Mýrarveg.  
Laugardaginn 26. mars - Báðir dýralæknarnir augnskoða hunda í Sólheimakoti frá kl.9:00. 
Sunnudaginn 27. mars  -  FYRIRLESTUR 
Susanne Kaarsholm og Finn Boserup halda fyrirlestur fyrir félagsmenn HRFÍ sunnudaginn 
27. mars kl. 17:00, staðsetning verður auglýst síðar. Dýralæknarnir munu m.a. fjalla um 
uppbyggingu augans (eye anatomy), PRA og arfgengni þess.  Eftir fyrirlesturinn svara þau 
spurningum félagsmanna.  Félagsmenn geta sent þeim fyrirspurnir á ensku eða dönsku fyrir 
fyrirlesturinn, vinsamlegast sendið fyrirspurnina á vala@hrfi.is.   
Síðasti skráningardagur er föstudaginn 18. mars. 
 
Dómararnám 
Sýningadómaranám verður haldið 2. og 3. júní.   Þeir sem eru á aldrinum 14-35 ára geta sótt 
um þátttöku.  Námskeiðið verður haldið í veislusal Reiðhallarinnar í Víðidal.  Umsjónaraðilar 
námskeiðsins eru Kresten Scheel, Svend Lövenkær og Annette Bystup.  Verður auglýst eftir 
sýningu. 
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Aðalfundur FCI - General Assembly  
Aðalfundur FCI verður  4-5. júlí í tengslum við heimssýninguna í Frakklandi (7.-10.júlí).  Full 
aðildarumsókn HRFÍ verður tekin fyrir á þeim fundi.  Verið er að útbúa kynningadisk um 
félagið vegna aðildarumsóknarinnar.  Myndir og annað efni úr starfsemi félagsins er vel 
þegið.  Vinsamlegast hafið samband við Súsönnu Antonsdóttur, susannaa@simnet.is 
ef þið getið aðstoðað eða útvegað efni í kynninguna. 
 
NKU fundur 
Næsti NKU/AU fundur verður haldinn í Stokkhólmi 2. mars 2011.  Ekki hefur enn verið 
ákveðið hver fer fyrir hönd HRFÍ. Lokadagur fyrir innsend erindi er 14. febrúar 2011. 
 
Sumarlokun á skrifstofu 
Skrifstofan verður lokuð frá og með 20. júní.  Opnað aftur þriðjudaginn 12. júlí.  Einnig 
stendur til að loka í nokkra daga eftir verslunarmannahelgi en það verður auglýst síðar. 
 
 
Stefnumótunardagur HRFÍ verður laugardaginn 2. apríl - Súsanna 
Antonsdóttir kynnti málið fyrir hönd stjórnar 
Stefnumótunardagur snýst um að fá félagsmenn, 3 fulltrúa frá hverri deild, til að eiga saman 
góðan dag. Hugmyndin er að raða niður 6-8 manns á hvert borð.  Hvert borð velur sér 
liðsstjóra sem skráir og heldur utan um niðurstöður hópsins. Í lok dags verður gögnum safnað 
saman og unnin skýrsla sem verður kynnt á næsta fulltrúaráðsfundi.  Vonandi verða til góðar 
hugmyndir sem gætu nýst til að gera félagið okkar að betra félagi.   
Fundurinn verður haldinn í veitingasal Reiðhallarinnar í Víðidal og hefst kl.10.  
Hundaræktarfélagið býður félagsmönnum upp á súpu og brauð í hádeginu. 
 

Umræður og upplýsingar/fréttir frá deildum 

Smáhundadeild:   
Ásta María Karlsdóttir sagði frá starfsemi deildarinnar.  Hún sagði að tengiliðir innan 
deildarinnar væru misáhugasamir.  Stjórn deildarinnar hefur gert kröfur um að birta aðeins 
leyfðar myndir á vefsíðunni. Deildin er á fullu að undirbúa deildarsýningu þar verður boðið 
upp á margar nýjungar.  Deildin býður upp á sýningaþjálfun í húsnæði Gæludýr.is og eru 
bæði stórir og litlir hundar velkomnir, sjá auglýsingu á vefsíðu.  Eins og greint var frá á 
síðasta fulltrúaráðsfundi hefur deildin boðið Pat Hasting að koma og halda fyrirlestur um 
hvernig á að velja hvolpa úr gotum.  Pat kemur í september og verður með helgarnámskeið 
fyrir félagsmenn innan smáhundadeildar.  Verð er enn óákveðið. 
 
Shih tzudeild:   
Soffía Kwaszenko sagðist hafa heyrt í kringum sig að stjórn deildarinnar væri 
“málamyndastjórn”.  Soffía sagðist ekki vita hvers vegna fólk héldi að það væri ekki starfandi 
stjórn.  Stjórn deildarinnar er að takast á við vandasamt verk varðandi augnsjúkdóma í shih 
tzu.  Góð samvinna hefur verið við marga aðila tengt því.  Mikið áfall var fyrir tegundina eftir 
síðustu augnskoðun. 
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Fuglahundadeild 
Ólafur E. Jóhannsson sagðist vera ánægður með erindi Herdísar um siðanefnd og 
málsmeðferðarreglurnar.  Hann var ánægður með að stjórn HRFÍ ætli að standa fyrir 
stefnumótunardegi.  FHD verður með sýningarþjálfun fyrir sýninguna og einnig ætla þeir að 
vera með bás.  Allir eru velkomnir í sýningarþjálfunina.  FHD býður upp á opið hús alla 
laugardaga.  Þar er alltaf einhver fræðsla í gangi og einnig hefur verið nýliðakynning.  
Dagskrá hvers laugardags er auglýst.  Opna húsið endar upp á heiði þar sem boðið er upp á 
leiðsögn varðandi veiði fyrir standandi fuglahunda.  Átta veiðipróf verða haldin sem standa 
yfir í alls 16 daga.  Allar upplýsingar um starfsemi deildarinnar er hægt að finna á vefsíðu 
FHD.  Fuglahundadeild hefur lagt mikla vinnu í gagnagrunn varðandi árangur hunda á 
veiðiprófum síðustu ár og einnig kemur seinna fram sýningaárangur.  Prófstjóranámskeið var 
fullt og velheppnað.  Þorrablót sem haldið var um síðustu helgi tókst mjög vel. 
 
Papillon- og phalénedeild 
Ásta María Guðbergsdóttir sagði frá starfsemi deildarinnar.  Deildin hélt litlu jól þar sem 
stigahæstu hundar voru heiðraðir.  Áætluð er tvöföld deildarsýning þar sem púðlum og ungum 
sýndendum verður einnig boðið þátttaka.  Daginn eftir sýninguna verður sýnenda- og 
snyrtinámskeið.   Deildarmeðlimir ætla að gera allt til að halda starfsemi deildarinnar áfram. 
 
Unglingadeild 
Þorbjörg Á. Leifsdóttir sagði frá starfsemi deildarinnar.  Farið var í útilegu í sumar þar sem 
boðið var upp á æfingar, keppni og fræðslu.  Deildin býður upp á sýningarþjálfun.  Eru í 
vandræðum með síðasta tímann í sýningarþjálfun þar sem þau fengu ekki reiðhöllina.  Verður 
auglýst fljótlega.  Stjórn unglingadeildar þakkar þeim deildum fyrir sem bjóða ungum 
sýnendum að taka þátt.  Í vinnslu er að setja á fót foreldrafélag kringum unga sýnendur eins 
og er í mörgum íþróttafélögum. 
 
Terrierdeild 
Inga Fanney Egilsdóttir sagði að starfsemi deildarinnar væri frekar ruglingsleg eftir að 
yorkshire terrier stofnuðu sína eigin deild.  Deildin stóð fyrir hundasundi og útilegu hjá Klöru 
Hafsteinsd.  Næsta föstudag er áætlað að bjóða upp á feldpökkun. 
 
 
Formaður þakkaði fulltrúum deilda fyrir góðan og málefnalegan fund og sleit fundinum. 
 
 
Valgerður Júlíusdóttir ritaði. 


