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Haustsýning HRFÍ
Helgina 15.-17. September fer fram Haustsýning HRFÍ. Sýningin skiptist í tvo hluta. Hvolpasýningu á
föstudagskvöldinu og alþjóðlega sýningu sem stendur yfir laugardag og sunnudag. Að þessu sinni
verða 136 hvolpar sýndir ásamt 655 hundum sem gerir allt í allt 791 hund. Sýningin verður haldin í
reiðhöll Fáks í Víðidal og verða sex dómarar frá fjórum löndum sem munu mæta og dæma alla
helgina. Hægt er að nálgast dagskrá á http://www.hrfi.is/

Hvolpasýning HRFÍ og Royal Canin verður haldin föstudagskvöldið
15. September kl 18.00. Dómarar munu velja bestu hvolpa tegundar
sem koma seinna um kvöldið og keppa til úrslita í tveimur
aldursflokkum, 3-6 mánaða og 6-9 mánaða, um bestu hvolpa sýningar.
Samtals eru 136 hvolpar skráðir af 38 tegundum.

Keppni ungra sýnenda fer einnig fram föstudagskvöldið 15. September
en sú keppni hefst kl 17:00. Samtals eru 26 skráð til leiks, bæði í yngri
flokki, 10-12 ára, og eldri flokki, 13-17 ára. Dómari að þessu sinni verður
Patrick Oware frá Noregi. Keppt er í ungum sýnendum á
hundasýningum um allan heim og sýnst keppnin um að dæma sjálfan
sýnandann en ekki hundinn. Þá metur dómarinn hvernig hundurinn er
sýndur, hvernig honum er stillt upp, hvernig hann er hreyfður, hvernig
sambandið milli sýnanda og hunds er o.s.frv.

Haustsýning HRFÍ fer fram helgina 16.-17. september og hefjast dómar báða dagana kl. 9:00. Frábær
skráning er á sýninguna en 655 hundar af 99 tegundum mæta til leiks, og mun stemningin verða eftir því.
Þessi sýning er alþjóðleg sýning og munu dómarar velja bestu fulltrúa hverjar tegundar en þeir munu svo
keppa um besta hund sýningar á sunnudeginum. Sýningin mun hefjast kl. 9:00 báða daga og munu dómar
standa fram eftir degi alla helgina.

Augnskoðun félagsins fer fram helgina 15.-17. September. Að þessu sinni verða um 160 hundar skoðaðir
af dýralækninum Susanne Kaarsholm en skoðunin fer fram í reiðhöll Fáks í Víðidal. Skoðunin stendur 16-20
á föstudegi en frá kl. 9-16:30 á laugardegi og sunnudegi. Við biðjum þá sem eiga pantaða tíma að mæta
tímanlega til að skoðunin gangi sem best.

Skrifstofan verður lokuð mánudaginn 18. September. Ef félagsmönnum vantar að skila pappírum er
hægt að ýta þeim undir hurðina og senda okkur tölvupóst varðandi það á hrfi@hrfi.is.

Frá deildum HRFÍ
Deild íslenska fjárhundsins hélt deildarsýningu þann 12. ágúst í Félagslundi í Flóahreppi. Hans-Åke Sperne
frá Svíþjóð var fenginn til að dæma hundana á sýningunni og voru 55 hundar skráðir. Bjarkeyjar Brák var
besti hundur sýningar, en úrslit sýningarinnar má nálgast á heimasíðu deildarinnar, www.dif.is. Sýningin
stóð fram eftir degi og nutu menn og hundar sín í veðurblíðunni. Þegar sýningu lauk var svo sameiginlegur
kvöldverður í félagsheimilinu þar sem dómarinn hélt stutt erindi um ræktun íslenska fjárhundins.

Á döfinni:
Undanfarin ár hefur verið unnið að endurskoðun ræktunarmarkmiðs íslenska fjárhundsins. Stjórnir DÍF og
HRFÍ hafa samþykkt drög að endurskoðuðu ræktunarmarkmiði og miðvikudaginn 27. september kl. 20:00
verður opið hús í Sólheimakoti þar sem ræktunarmarkmiðið verður kynnt. Nánari upplýsingar er að finna á
heimasíðu deildarinnar, www.dif.is.

