
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég heiti Rúna Helgadóttir og býð mig fram til setu í aðalstjórn HRFÍ. Ég hef notið 

þeirra forréttinda að alast upp með hundum alla mína æfi og fengið að taka þátt í því 

öfluga starfi sem Hundaræktarfélag Íslands stendur fyrir frá því að ég man eftir mér.  

Ég er 25 ára stjórnmálafræðinemi við Háskóla Íslands og rækta schäferhunda ásamt 

móður minni undir ræktunarnafninu Gjósku. Okkur hefur gengið vel í okkar ræktun 

og vorum m.a. stigahæstu ræktendur HRFÍ árið 2016. Ég hef tekið þátt í sýningum 

félagsins í yfir 16 ár, tekið þátt í ýmsum vinnuprófum á vegum félagsins, starfað sem 

hringstjóri og svo starfaði ég á skrifstofu félagsins áður en ég hóf nám í ágúst 2016 og 

unni vel við. Ég hef setið í stjórn Schäferdeildarinnar síðustu ár og var einnig í 

framkvæmdarnefnd félagsins. 

Ég gef kost á mér til stjórnarsetu vegna þess að ég vil geta lagt mitt af mörkum til þess 

að efla starf félagsins enn meira. Ég tel að HRFÍ sé í töluverðri uppsveiflu en auðvitað 

má alltaf betur gera. Ég vil leggja áherslu á að styrkja félagið með því að auka áhuga 

fólks og fyrirtækja á viðburðum eins og sýningum og þannig styrkja fjárhag félagsins.  

Ég tel að fulltrúaráðsfundirnir mættu vera gerðir enn skilvirikari og tel ég þá eitt af 

okkar oflugustu vopnum í uppbyggingu félagsins. Einnig myndi ég vilja sjá tengsl 

félagsins við stjórnvöld bætt og auka á fræðslu um hundahald til almennings. Okkar 

málefnum verður að koma betur inn hjá þingflokkum landsins því þannig gætu bæði 

réttindum okkar hérlendis sem og einangrunarmálum miðað hraðar áfram.  

Að lokum vil ég benda á að ég tel mig hafa öfluga rödd sem myndi nýtast félaginu vel 

og er hreinskilin og heiðarleg. Ég geng beint í þau mál sem ég beiti mér fyrir og á ekki 

erfitt með að koma hlutunum í verk. Ég þekki félagið okkar vel og ber hag þess fyrir 

brjósti. Ég legg metnað minn í að rækta heilbrigða og fallega hunda undir formerkjum 

HRFÍ og berst því fyrir því að félagið sé eins öflugt og það getur verið. 

  


