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Nú þegar líða tekur á sumarið og styttist í haustið skilar Hundaræktarfélagið kærri
kveðju á alla félagsmenn og vonar að sumarið hafi verið gott.

Augnskoðun 16.-17. september og 9.-11. nóvember
Helgina 16.-17. september fer fram augnskoðun í Reiðhöllinni í Víðidal, dýralæknirinn í
augnskoðuninni er Susanne Mølgaard Kaarsholm. Vegna mikillar aðsóknar er nú fullt í
skoðunina og minnum við þá félagsmenn sem eiga pantaða tíma fyrir hundana sína á
að nýta þá. Síðasta augnskoðun ársins verður svo dagana 9.-11. nóvember á skrifstofu
félagsins, dýralæknirinn sem sér um augnskoðunina er Jens Kai Knudsen. Opnað hefur
verið fyrir skráningar á skrifstofu og hvetjum við félagsmenn til að skrá tímanlega til að
tryggja sér pláss.

Deildarsýningar
Tvær deildarsýningar voru haldnar í sumar, Retriever deildin hélt sína árlegu
deildarsýningu í Húsafelli þann 15. Júlí og Deild Íslenska Fjárhundsins hélt sína
deildarsýningu laugardaginn 12. ágúst í Félagslundi í Flóa.

Haustsýning HRFÍ 15.-17. september
Helgina 15. til 17. september verður Haustsýning HRFÍ haldin í Reiðhöllinni í Víðidal.
Skráning er góð og hvetjum við félagsmenn til að vera með. Ennþá er opið fyrir
skráningar á sýninguna en loka skráningarfrestur er föstudaginn 18. ágúst
næstkomandi. Sýningarhelgin byrjar á föstudegi með hvolpasýningu Royal Canin og
keppni ungra sýnenda í boði Pedigree. Á laugardegi og sunnudegi fer svo fram alþjóðleg
hundasýning og stefnir í skemmtilega helgi. Dómaraáætlun liggur fyrir á heimasíðu
félagsins.

Frá deildum HRFÍ
Retrieverdeild
Júlí og það sem af er ágúst hafa verið afar viðburðarríkir hjá Retrieverdeildinni.
Þann 5. júlí fór fram fyrsta vinnupróf (workingtest) deildarinnar og tóku 8 hundar þátt
að þessu sinni og náðu 6 hundar lágmarki fyrir sæti, dómarar voru Sigurmon M.
Hreinsson, Halldór Garðar Björnsson og Sigurður Magnússon, prófstjóri var Heiðar
Sveinsson.
Almenn ánægja er með þessa nýju viðbót við viðburði deildarinnar en í prófunum er
notast við dummy í stað bráðar og unnið á stöðvum svo nokkrir gera í einu á
mismunandi stöðvum.
Næsta vinnupróf deildarinnar 26. ágúst nk.

Byrjunarflokkur, Gunnar Örn Arnarson með Perlu í 1. sæti, Hólmfríður Kristjánsdóttir
með Hrafnsvíkur Örnu í 2. sæti og Ásmundur Ísak Jónsson með Klettavíkur Dr. Kötu í 3.
sæti.

Opinn flokkur, Ásmundur Ísak Jónsson með Ljósavíkur Tinnu í 1. sæti og Svava
Guðjónsdóttir með Dewmist Glitter‘N‘Glance í 2. sæti.

Úrvalsflokkur, Ingólfur Guðmundsson með ISFtCh Ljósavíkur Nínó í 1. sæti.
Helgina 14.-16. júlí fór fram afar glæsilegur deildarviðburður en þá fóru fram tvö
veiðipróf og sýning.
Á föstudeginum og sunnudeginum fóru veiðiprófin fram, dómari var Heidi Kvan frá
Noregi, fulltrúi HRFÍ Guðmundur A.Guðmundsson og prófstjórar voru Heiðar Sveinsson
og Arnar Tryggvason.
Skráning var góð og urðu bestu hundar báða dagana Réttarholts Korpu Rex í
byrjunarflokki og ISFtCh Ljósavíkur Lotta í úrvalsflokki-B.

Elís Frímann Elvarsson með Réttarholst Korpu Rex, dómari Heidi Kvan og Jens Magnús
Jakobsson með ISFtCh Ljósavíkur Lottu.
Á laugardeginum fór deildarsýningin fram, dómari að þessu sinni var Olga Teslenko frá
Rússlandi, sýningastjóri var Lilja Dóra Halldórsdóttir og ritari Herdís Hallmarsdóttir.
Úrslit deildarsýningarinnar:
Bestu hundur sýningar 1 var labrador retriever, Centenalee Warrior Rocheby.
Besti hundur sýningar 2 var nova scotia duck tolling retriever, ISCh NLM RW-15-16 USCh
Avatar's Best Kept Secret of Pikkinokka.
Besti hundur sýningar 3 var flatcoated retriever, CIE RW-15 ISShCh OB-1 Bez-Ami's
Always My Charming Tosca.
Besti hundur sýningar 4 var golden retriever, ISCh RW-13-14-15 Dewmist Glitter'N
Glance.
Besti ungliði sýningar 1 var nova scotia duck tolling retriever, Heimsenda Riffill.
Besti ungliði sýningar 2 var labrador retriever, Miðvalla Frigg.
Besti öldungur sýningar 1 var labrador retriever, Nótt.
Besta ungviði sýningar 1 var labrador retriever, Hrísnes Una.
Besti hvolpur sýningar 1 var labrador retriever, Miðvalla Hermoine Granger.

Dómari Olga Teslenko að rétta Ástu Maríu Karlsdóttur sýnanda Centenalee Warrior
Rocheby rósettunar fyrir besta hund sýningar.

Um helgina var einnig keppt um Deildarbikarinn eða Hólabergsbikarinn, þann bikar
hlýtur sá hundur sem er með flest stig samanlagt frá deildarsýningu og veiðiprófi seinni
daginn. Að þessu sinni hlaut ISFtCh Kola bikarinn.

Heiðar Sveinson og ISFtCh Kola.

Helgina 12.-13. ágúst fór fram tvöfallt veiðipróf á Stór-Reykjavíkursvæðinu, fullt var
nánast í bæði prófin en dómari að þessu sinni var Pål Bådsvik frá Noregi, fulltrúar HRFÍ
voru Sigurður Magnússon á laugardeginu og Margrét Pétursdóttir á sunnudeginum,
prófstjórar voru Jens Magnús Jakobsson og Þórhallur Atlason.
Prófað var í byrjunar-og úrvalsfrokki-B á laugardeginum og öllum flokkum á
sunnudeginum í mjög góðu veðri.
Á laugardeginum urðu bestu hundar Kolkuós Snörp Tinna í byrjunarflokki og ISFtCh
Ljósavíkur Nínó í úrvalsflokki-B og á sunnudeginum varð Kolkuós Snörp Tinna aftur best
í byrjunarflokki en einkunn náðist ekki í hinum flokkunum.

Prófstjórar Jens Magnús Jakobsson og Þórhallur Atlason, Sigurmon M. Hreinsson með
Kolkuós Snörp Tinna, dómari Pål Bådsvik, fulltrúi HRFÍ Sigurður Magnússon og Ingólfur
Guðmundsson með ISFtCh Ljósavíkur Nínó.
Þó nokkuð er eftir af dagskrá deildarinnar á þessu ári sem ekki má missa af en allt þetta
væri ekki hægt á þess frábæra hóps sem deildin hefur að geyma og erum við afar
þakklát fyrir hann.

