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9.tbl – september & október 2016

Sækipróf Fuglahundadeildar
HRFÍ var haldið helgina 6. og
7. ágúst í blíðskaparveðri.
Þátttaka í prófinu var afar góð en
17 hundar voru skráðir hvorn
dag.
Dómari var Gunnar
Gundersen
frá
Noregi,
dómaranemi
var
Guðni
Stefánsson og prófstjóri var
Lárus Eggertsson.

Retrieverdeild HRFÍ hélt sitt annað
hlýðnipróf laugardaginn 13. ágúst.
Dómari var Albert Steingrímsson,
prófstjóri Erla H. Benediktsdóttir og
Marta Sólveg Björnsdóttir var ritari. 4
hundar voru skráðir til leiks, einn í
Brons og 3 hundar í Hlýðni-I.
Ljósavíkur Alda og eigandi hennar,
Ingibjörg Friðrikdóttir voru í 1.sæti í
Brons. Þær fengu Brons merki með
146 stig. Hrísnes Kara og Kristín Jóna
Símonardóttir voru í 1.sæti í Hlýðni-I
með 1.einkun og 178,5 stig. hún vann
sér með þessu rétt til að sækja um
Hlýðnimeistara OB-I. Prófinu var síðan
slitið á kaffihús.

Hvolpasýning Royal Canin og HRFÍ fór einnig fram á föstudagskvöldinu 2. september á sama
stað. 4 dómarar frá Írlandi dæmdu yfir 100 hvolpa af 32 tegundum og völdu bestu einstaklinga
sinnar tegundar. Úrslit um bestu hvolpa sýningar tóku strax við eftir að dómum í tegundum lauk og
voru fyrst hvolpar 3-6 mánaða. Þar stóð uppi sem sigurvegari Helguhlíðar Káta Kría af tegundinni
Dvergschnauzer svartur og silfur. Í eldri hvolpaflokki 6-9 mánaða var það Whippet tíkin Leifturs
Iredín sem bar sigur úr bítum.

Helgina 3.-4. september fór svo fram Alþjóðleg hundasýning HRFÍ sem einnig var Crufts
qualification 2017 sýning. En það þýðir að bestu hundar og ungliðar tegundar fá boð um að keppa
á Crufts sem er ein stærsta hundasýning árs hvers. Hún er haldin í mars í bretlandi og mæta þar
þúsundir hunda og manna. 5 dómarar mættu og dæmdu hundana okkar, en voru þeir að þessu
sinni allir frá Írlandi og var sýningin sjálf með Írsku þema og öll hin glæsilegasta. 600 hundar af 85
tegundum mættu til dóms og völdu dómarar þá hunda sem þeim þóttu vera bestu fulltrúa sinnar
tegundar. Í lok dags á sunnudeginum fóru fram úrslit um besta hund sýningar þar sem 9 hundar
sem höfðu sigrað sína tegundarhópa mættu. Besti hundur sýningar var að þessu sinni C.I.B ISCh
RW-16 Glitnir Vestri af tegundinni afghan hound.

Hundaræktarfélag Íslands stóð
jafnframt
fyrir
augnskoðun
í
reiðhöllinni í Víðidal helgina 3.-4.
september. Alls voru skoðaðir 162
hundar.
Augndýralæknirinn Jens
Knudsen frá Danmörku skoði
hundana og greindi hvort þeir hefðu
einhverja þekkta augnsjúkdóma en
það verður að gera í mörgum
tegundum áður en hægt að að rækta
undan hundunum.

Vinnuhundadeild
HRFÍ
hélt
árlegt
hlýðnipróf
helgina
24.
og
25.
september á Akureyri.
Prófað var í þremur flokkum,
brons, hlýðni I og hlýðni II.
Alls voru níu hundar skráðir
í próf hvorn dag. Á
laugardeginum voru þrír
hundar skráðir í bronspróf
en hlaut enginn þeirra
bronsmerki
HRFÍ.
Þrír
hundar voru skráðir í hlýðni I
próf. Allir fengu I. einkunn og
tveir þeirra silfurmerki HRFÍ.
Í fyrsta sæti og með I.
einkunn var Gæfa með 172
stig.
Stjórnandi
var
Valgerður Stefánsdóttir. Þrír
hundar voru skráðir í hlýðni II próf. Einn hundur fékk I. einkunn. Í fyrsta sæti með I. einkunn og
gullmerki HRFÍ var Arnarstaða Þór þrumugnýr með 170 stig. Stjórnandi var Þórhildur Bjartmarz.
Á sunnudeginum voru þrír hundar skráðir í bronspróf. Einn þeirra fékk bronsmerki HRFÍ var hann
þar með í fyrsta sæti. það var hundurinn Romeo með 158,5 stig. Stjórnandi var Fanney Harðardóttir.
Tveir hundar voru skráðir í hlýðni I próf. Í fyrsta sæti með I. einkunn var Perlon. Stjórnandi var Björg
Theodórsdóttir. Fjórir hundar voru svo skráðir í hlýðni II. Einn hundur fékk I. einkunn, aftur var það
Íslensku fjárhundurinn Arnarstaða Þór þrumugnýr með 185 stig. Stjórnandi var Þórhildur Bjartmarz.
Prófstjórar voru Sandra Einarsdóttir og Fanney Þórarins. Ritari var Aníta Stefánsdóttir og dómari
Albert Steingrímsson.

Vorstehdeild HRFÍ hélt síðasta
veiðipróf ársins helgina 30.
september - 2. október. Dómarar
voru Hannu M. Liedes & Øivind
Skurdal frá Noregi. Fulltrúi HRFÍ var
Guðjón Arinbjörnsson og prófstjórar
Díana Sigurfinnsdóttir og Lárus
Eggertsson. Prófið fór fram frá
Sólheimakoti og var þáttaka ansi góð.
Veðurblíða lék við þáttakendur og
aðra fyrstu tvo daga prófsins en
sunnudagurinn var ansi vætusamur.
Sigurvegari helgarinnar í bæði
opnum- og keppnisfl. var
Bendishunda Saga og Guðmundur
Pétursson.

Ásta María Guðbergsdóttir sótti um að taka próf í
tegundinni
Pomeranian
í
tengslum
við
Evrópusýninguna
í
Brussel.
Þar
sem
sýningadómaranefndin var öll stödd þar var tekin
ákvörðun um að halda slíkt próf í fyrsta skipti. Var prófið
haldið að viðstaddri nefndinni en það var Carsten Birk,
formaður dönsku sýningadómaranefndarinnar og Jussi
Liimatainen frá Finnlandi og Laurent Lauri Heinesche frá
Luxemborg sem báðir eru sýningadómarar og
sérfræðingar í tegundinni sem framkvæmdu prófið. Þá
var Bo Skalin nefndinni til aðstoðar. Var prófið haldið
eftir að sýningu á tegundinni lauk og voru notaðir hundar
sem höfðu verið sýndir fyrr um daginn. Ásta stóðst
prófið og hefur stjórn félagsins staðfest dómaréttindi
hennar á Pomeranian.

Hlýðnipróf retrieverdeildar HRFÍ var haldið þriðjudagskvöldið 4. október. Alls voru 8 hundar
skráðir í prófið. 5 hundar í bronspróf og 3 hundar í hlýðni I. Prófið var haldið utandyra í Garðabæ og
gekk í alla staði mjög vel. 5 hundar voru skráðir í brons og náðu 4 hundar lágmarkseinkunn og 3
þeirra fengu bronsmerki HRFÍ. Í fyrsta sæti með 149 stig snögghærði schäferinn Kolgrímu For Your
Eyes Only Hólm stjórnandi var Auður Sif Sigurgeirsdóttir. 3 hundar voru skráðir og náðu allir prófi. 1
hundur fékk II. einkunn og 2 hundar fengu III. einkunn. Í 1. sæti með 156,5 stig var border terrier hún
Bjarkar Blásól en stjórnandi var Anna Vigdís Gísladóttir. Prófstjóri var Hildur Pálsdóttir, ritari var
Guðbjörg Guðmundsdóttir og dómari var Þórhildur Bjartmarz.

Garðheimar í samvinnu við Hundaræktarfélagið stóðu fyrir Smáhundadögum helgina 24.25.september. Tilgangur kynningarinnar var að sýna almenningi fjölbreytileika hunda á Íslandi og að
gefa almenningi kost á að nálgast og fræðast um þessa hunda hjá eigendunum. Kynningin var opin
almenningi frá klukkan 13.00 - 17:00 báða dagana. Alls voru kynntar átján smáhundategundir og
voru menn almennt sammála um að vel hefði heppnast. Um helgina verður haldið áfram og kynntar
verða stærri tegundir á Stórhundadögum og ýmis tilboð verða í boði.

Á döfinni:
Helgina 11.-13. nóvember mun félagið standa fyrir tvöföldum viðburði í Reiðhöllinni í Viðidal.
Byrjað verður á hvolpasýningu HRFÍ og Royal Canin fyrir hvolpa á aldrinum 3.-9. mánaða á
föstudagskvöldi og alþjóðlegri hundasýningu, laugardag og sunnudag. Einnig fer fram keppni
Ungra sýnenda á föstudagskvöldinu Síðasti skráningafrestur er 14.október.
Forsíðumyndakeppni Sáms er í fullum gangi. Næsta tölublað kemur út í desember og er þema
forsíðunnar haust/vetur. Á myndinni verður að vera amk 1 hundur úr tegundahópi 1 eða 2 og
verður hún að vera í frábærri upplausn. Hundurinn verður að hafa viðurkenndaættbók frá HRFÍ og
með myndinni verður að fylgja nafn hunds, ljósmyndara og eigandi hunds. Síðasti skiladagur á
myndum í keppnina er 16. október næstkomandi.
Augnskoðun HRFÍ fer fram dagana 24.-26. nóvember. Susanne Mølgaard Kaarsholm frá
Danmörku mun koma og augnskoða fyrir félagið á skrifstofu félagsins í Síðumúla 15 í Reykjavík
Augnskoðað verður frá kl.10.00 -16.00 fimmtudag til laugardag. Tímapantanir í augnskoðun fara
fram á skrifstofu HRFÍ eða í síma 588-5255. Gefa skal upp ættbókarnúmer hunds og ganga frá
greiðslu um leið og hundur er skráður. Síðasti skráningardagur í augnskoðun er
fimmtudagurinn 10.nóvember, eða fyrr ef allir tímar klárast og því biðjum við félagsmenn að vera
tímalega að tryggja sér pláss.

