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Aðalfundur HRFÍ
31. maí 2017
Hótel Cabin, Borgartúni 32, 105 Reykjavík, kl. 20:00
 tjórn HRFÍ boðar til aðalfundar í félaginu þann 31. maí n.k. sem haldinn
S
verður á Hótel Cabin 7. hæð, Borgartúni 32, 105 Reykjavík og hefst kl. 20:00.

Dagskrá:
1. Skipan fundarstjóra, fundarritara og lögmæti fundarins kannað
2. Skýrsla stjórnar HRFÍ
3. Ársreikningar félagsins ásamt skýrslum löggilts endurskoðanda og félagskjörinna
skoðunarmanna fyrir síðastliðið ár, lagðir fram til staðfestingar
4. Skýrsla um starfsemi siðanefndar
5. Starfs- og fjárhagsáætlun stjórnar samþykkt fyrir næsta starfstímabil
6. Lagabreytingar
7. Kosning formanns HRFÍ og annarra stjórnarmanna skv. 10.gr
8. Kosning tveggja félagskjörinna skoðunarmanna og tveggja til vara
9. Kosning siðanefndar
10. Önnur mál
Kosningarétt og kjörgengi á fundinum hafa þeir sem borgað hafa félagsgjald sitt fyrir 2017, fimm virkum dögum
fyrir fundinn. Greiðsluseðlar vegna félagsgjalds 2017 voru sendir til félagsmanna í byrjun janúar. Þá er hægt að
hafa samband við skrifstofu til að ganga frá greiðslu.
Herdís Hallmarsdóttir gefur áfram kost á sér til formanns.
Í framboði í stjórnarkjöri eru Daníel Örn Hinriksson og Pétur Alan Guðmundsson sem gefa kost á sér áfram í
aðalstjórn félagsins.
Eftirfarandi gefa einnig kost á sér í aðalstjórn en til vara í stöðu varamanns:
Damian Krawczuk, Kjartan Antonsson og Viktoría Jensdóttir.
Eftirfarandi gefur kost á sér í stöðu varamanns: Þórdís Björg Björgvinsdóttir
Endurskoðaðir reikningar munu liggja frammi á skrifstofu félagsins fimm dögum fyrir aðalfund og jafnframt
sendir öllum félagsmönnum á tölvupóstlista.
Erindi sem fundarmenn vilja bera undir fundinn undir liðnum önnur mál skulu vera skrifleg og hafa borist stjórn
HRFÍ fimm dögum fyrir aðalfund. Slíkar tillögur um önnur mál liggja frammi á skrifstofu og á heimasíðu félagsins
næsta virka dag eftir að þær berast.
Aðalfundur sem boðað var til 17. maí 2017 er afboðaður.

Stjórn Hundaræktarfélags Íslands
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Formaður:
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Varaformaður:
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Gjaldkeri:
Þorsteinn Thorsteinson
Meðstjórnendur:
Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Pétur Alan Guðmundsson
Vara stjórn:
Brynja Tomer
Guðbjörg Guðmundsdóttir
Ábyrgðarmenn:
Guðný Isaksen og
Herdís Hallmarsdóttir
Ritstjórn:
Stjórn HRFÍ
Auglýsingar:
hrfi@hrfi.is
Umbrot:
Linda Björk Jónsdóttir
Sámur kemur út tvisvar sinnum á ári í
2000 eintaka upplagi. Blaðið er fyrst og
fremst sent skuldlausum félögum HRFÍ.
Auk þess fá erlend hundaræktarfélög,
fjölmiðlar, sjúkrastofnanir og bókasöfn
blaðið sent til sín. Tímaritið er einnig
selt í lausasölu. Aðsent efni í blaðið er
á ábyrgð höfundar og þarf ekki að lýsa
skoðun ritnefndar eða stefnu félagsins.
Eftirprentun er bönnuð nema að fengnu
leyfi höfundar.

Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands fer fram þann 31. maí 2017, kl. 20:00,
að Hótel Cabin, Borgartúni 32, 105 Reykjavík.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla fyrir aðalfund fer fram á skrifstofu HRFÍ,
Síðumúla 15, 108 Reykjavík, dagana 24. og 26. maí og 29.-31. maí 2017,
kl. 10-12 og 13-15, alla dagana.
Kosningarétt á aðalfundi og við utankjörfundaratkvæðagreiðslu hafa þeir félagsmenn sem
greitt hafa félagsgjald til félagsins fyrir árið 2017 í síðasta lagi þann 23. maí 2017.
Kjörskrá við utankjörfundaratkvæðagreiðslu og kosningu á aðalfundi verður lögð fram
miðað við lok dags 23. maí 2017.
Í framboði til formanns félagsins til tveggja ára er:
Herdís Hallmarsdóttir sem telst sjálfkjörin í embætti formanns.
Í framboði til embættis tveggja meðstjórnanda til tveggja ára eru:
Damian Krawczuk
Daníel Örn Hinriksson
Kjartan Antonsson
Pétur Alan Guðmundsson
Viktoría Jensdóttir
Í framboði til embættis eins varamanns til tveggja ára eru:
Damian Krawczuk
Kjartan Antonsson
Viktoría Jensdóttir
Þórdís Björg Björgvinsdóttir
(Þórdís Björg Björgvinsdóttir býður sig eingöngu fram í embætti varamanns.
Aðrir frambjóðendur í sæti varamanns bjóða sig fram aðallega til embættis
meðstjórnenda, en til vara í embætti varamanns).
Um kosninguna fer að öðru leyti samkvæmt lögum félagsins og reglum um
kjörgengi, -gögn og fyrirkomulag kosninga stjórnarmanna á aðalfundi HRFÍ.
Reykjavík 18. maí 2017
Kjörstjórn á aðalfundi Hundaræktarfélags Íslands 2017
Ari Karlsson
Jónas Friðrik Jónsson
Guðný Rut Ísaksen

Útgefandi:
Hundaræktarfélag Íslands
Síðumúla 15
108 Reykjavík
Sími: 588-5255
Vefsíða: www.hrfi.is
Netfang: hrfi@hrfi.is
ISSN 1027-4235
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Í framboði til formanns
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Kæru félagsmenn.
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér til endurkjörs formanns HRFÍ.
Ég hef setið í stjórn félagsins frá árinu 2013 en sem formaður frá 2015.
Síðustu tvö ár hefur stórum hluta tíma formanns og stjórnar verið
varið í verkefni er snúa að skrifstofunni og rekstri félagsins. Þörf var á
að skipuleggja fjármál, verklag og vinnubrögð. Starf á ýmsum sviðum
félagsins hefur verið eflt, regluverk bætt og átak gert í að fjölga
félagsmönnum með því að bjóða nýja eigendur hreinræktaðra hunda
velkomna í félagið gjaldlaust fyrsta almanaksárið. Þá hefur félagið verið
sýnilegt í réttindabaráttu fyrir hundaeigendur, átt fjölmarga fundi með
opinberum aðilum varðandi málefni hunda og hundeigenda, m.a.
vegna samgöngumála, einangrunarmála og aðstöðumála félagsins.
Ég hef mikinn áhuga á því að starfa áfram að málefnum
Hundaræktarfélags Íslands og leggja mitt af mörkum. Framundan er
m.a. vinna við að bæta aðstöðu hundaeigenda til að vinna með eðli
og hæfileika hundanna okkar, vinna við að efla fræðslu og stuðning
við ræktendur félagsins auk áframhaldandi áherslu á ýmis réttindamál
okkar. Ég óska eftir stuðningi ykkar við að fá að vinna að þeim
verkefnum.
Herdís Hallmarsdóttir
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Damian Krawczuk
í framboði í aðalstjórn,
til vara í varastjórn
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Ég er 22 ára, vinn í gæludýraversluninni MY PET í Firðinum, Hafnarfirði og stunda fjarnám við
Fjölbrautaskólann í Ármúla.
Ég á tvo Papillon hunda, báða innflutta frá Póllandi frá toppræktendum, einnig hef ég átt Pug
hérna á Íslandi.
Ég ólst upp með hundum og hef umgengist hunda frá því að ég man eftir mér, fyrsti hundurinn
minn var af tegundinni Schaffer, en við fjölskyldan fengum hann þegar ég var tveggja ára og þá
bjó ég ennþá í Póllandi.
Undanfarin ár hef ég verið virkur í þeim viðburðum félagsins, sem ég get tekið þátt í. Ég er mjög
virkur hvað varðar sýningar félagsins og er þar að sýna mína eigin hunda, auk hunda, af öllum
stærðum og tegundum fyrir okkar íslenska ræktendur og félagsmenn.
Hvað vil ég gera í starfi mínu sem stjórnarmaður HRFÍ:
Eftirfarandi er það sem ég vil koma aftur af stað í félaginu og einnig bæta:
»» Kynningar og fræðslufundir um tannhirðu og klóaklippingar. Gott væri að fá vel
menntaðan dýralækni til samstarfs með okkur. Þetta er eitthvað sem allir þurfa
á að halda og mun nýtast nýjum félagsmönnum mjög vel, það mætti jafnvel
útbúa bækling og láta fylgja ættbókum fyrir nýja hvolpakaupendur.
»» Taka umræðu um lausagöngu hunda og hundaskítsmálin. Þá umræðu þarf að taka reglulega.
»» Fræðsla og kynning fyrir almenning, kynna félagið okkar betur. Þess
má geta að í tengslanetinu er ég með vini sem starfa á fjölmiðlum og
því hæg heimatökin að kynna félagið og viðburði þess þar.
»» Kynna fyrir almenningi og félagsmönnum til hvers prófin eru, sýningar og hundafimi.
»» Fara með bæklinga eða kynningarblöð á dýraspítala/miðstöðvar, í gæludýraverslanir
og snyrtistofur þar sem félagið er kynnt og viðburðir næsta árs. Það eru
ekki allir sem skoða netið, heimasíðuna okkar og facebooksíðu.
»» Taka aftur upp heimsóknir í leikskóla. Í þær hefur verið farið áður með frábæra bæklinga.
»» Koma aftur með diskinn sem fylgdi ættbókunum fyrir hvolpakaupendur.
»» Vinna í innflutningsmálum.
»» Bæta samskipti við MAST.
»» Virkja þær deildir félagsins, sem ekki eru nógu virkar.
»» Það er auðvitað margt fleira sem þarf að bæta í félaginu og koma
ákveðnum hlutum af stað. Suma þeirra er auðveldara að framkvæma en
aðra, en það gerist ekkert ef að það er bara talað um hlutina.
Að lokum vil ég taka fram að ég mun gera allt sem ég get til að koma félaginu á framfæri og
kynna það með stolti. Ég vona að ég tækifæri á að sitja í stjórn hundaræktarfélagsins og vinna
að hagsmunamálum félagsins.
Damian Krawczuk
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Daníel Örn Hinriksson
í framboði í aðalstjórn
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Kæru félagsmenn.
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér til endurkjörs í aðalstjórn
Hundaræktarfélags Íslands.
Ég hef setið í stjórn Hundaræktarfélags Íslands síðastliðin tvö ár. Þegar ég
gaf kost á mér fyrir tveimur árum síðan hafði ég ýmsar hugmyndir um það
hvernig mig langaði að bæta og styrkja stöðu félagsins, koma á frekari
samskiptum milli HRFÍ, yfirvalda og almennings ásamt því að auka fræðslu
svo fátt eitt sé nefnt.
Undanfarin tvö ár hefur stjórn félagsins þó að stórum hluta þurft að
einbeita sér að öðrum þáttum, það er verkefnum er snúa að skrifstofu
félagsins,
starfsmannamálum, rekstri og vinnubrögðum. Því er ég fullur
eftirvæntingar að fá að starfa áfram með þeirri góðu stjórn sem setið
hefur síðasta starfsár, halda áfram að efla félagið og fjölga félagsmönnum,
bæta aðstöðu félagsmanna, styðja við ræktendur og efla fræðslu.
Í ágúst 2015 fékk ég tækifæri til að fræða landsmenn um hunda og
hundamenningu þegar ég hafði umsjón með dagskrárgerð að þáttunum
„Besti vinur mannsins“ á Stöð 2. Það var skemmtilegt verkefni þar sem ég
fékk ýmsa með mér í lið, meðal annars félagsmenn HRFÍ sem kynntu sínar
hundategundir og hundaþjálfara til að segja frá mikilvægi þjálfunar. Einnig
fylgdist ég með veiði og vinnuhundum að störfum og svo mætti lengi
telja. Þetta var með því
skemmtilegra sem ég hef gert og hefði ekki verið hægt að framkvæma
nema fyrir áhuga félagsmanna til að fræða aðra um hundategundirnar og
hversu stórkostlegir hundar geta verið. Því vil ég nota tækifærið og þakka
félagsmönnum fyrir þátttökuna.
Ég vil áfram bjóða fram krafta mína í öflugu starfi félagsins og óska eftir
ykkar stuðningi.
Daníel Örn Hinriksson.
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Kjartan Antonsson
í framboði í aðalstjórn,
til vara í varastjórn

Hæ öll. Ég heiti Kjartan Antonsson og
hef ég tekið þá ákvörðun að bjóða mig
fram til aðalstjórnar í félaginu okkar
HRFI og til vara í varastjórn.
Ég hef verið félagi HRFI óslitið frá
árinu 1999 en þá eignaðist ég minn
fyrsta ættbókfærða hund sem var af
tegundinni Snögghærður Vorsteh. Það
var tík sem hét í ættbók Gæfu Dögg en
við skýrðum hana Zeldu eftir vinsælum
tölvuleik sem synir mínir voru þá mikið
að spila.
Mér fannst á þeim tíma bara eðlilegt
að vera skráður í félagið þar sem ég
átti hreinræktaðan hund. Þar fyrir utan
hafði ég ekki mikla skoðun á því sem
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fram fór innan félagsins. Ég mætti á
sýningar og veiðipróf án þess að hugsa
eitthvað meira um starf félagsins. Tók
því bara sem sjálfsögðum hlut að geta
mætt á þessa viðburði sem hentuðu
mér. Fljótlega áttaði ég mig þó á því
að það var langt í frá sjálfsagt.
Síðan þá hef ég átt 6. Vorsteh hunda,
þar af þrjá innflutta. Einn af þeim
náði þeim góða árangri árið 2005 að
verða í 2.sæti yfir stigahæstu hunda
HRFI það árið. Hann varð einnig fyrsti
karlhundurinn í grúppu 7. til þess að
ná þeim áfanga að verða þrefaldur
meistari.
Í dag eigum við hjónin tvo hunda,

Vorsteh tíkina Haugtun´s Hfe Siw og
Ensk Setter tíkina Húsavíkur Fönn. Á
þessu ári bætist svo þriðji hundurinn
í fjölskylduna en það er innfluttur
karlhundur (Vorsteh) sem á pláss í
einangrun nú í haust.
Eftir því sem árin liðu fór ég ósjálfrátt
að setja mig meira og meira inn í
starfsemi félagsins. Smá saman fór ég
að mynda mér sjálfstæðar skoðanir,
bæði um það sem vel er gert og það
sem betur mætti gera.
Ég hef á hliðarlínunni unnið eða komið
að mörgum málum undanfarin ár sem
tengjast félaginu okkar.

Ég var meðal annars einn af
stofnendum tveggja deilda innan
félagsins. Vorstehdeildar árið 2008
og var í framvarðarsveit við stofnun
deildar Enska Setans í fyrra 2016.

Ég get verið ákveðinn og er klárlega
fylginn mér en sé mér sýnt fram á með
góðum rökum að ég fari villu vegar
þakka ég viðkomandi fyrir og skipti um
skoðun.

Ég sat í stjórn Vorstehdeildar í einhver
ár og gengdi þar meðal annars
formennsku.

Núna eru óvenju margir í framboði til
stjórnar HRFI eða 7 manns. Þar af eru
tveir núverandi stjórnarmenn og þá
5 ný nöfn. Ég væri ekki að bjóða mig
fram til stjórnar ef mér þætti allt vera
í stakasta lagi og ekki þörf á að breyta
neinu né bæta. Það á örugglega við
um okkur öll og er því ekki hægt að
lesa annað út úr fjölda frambjóðenda
en að félagsmenn vilji breytingar.

Báðar þessar deildir eru með öflugt
og blómlegt starf í dag þar sem
hlúð er vel að ræktunarmarkmiðum
tegundanna þar sem allir geta verið
með.
Ég hef eingöngu átt hunda í grúppu
7 en eftir að hafa komið að stofnun
tveggja deilda veit ég af eigin reynslu
hversu mikilvægar og nauðsynlegar
allar deildir eru. Þá skiptir ekki máli
fyrir hvaða tegund viðkomandi
deild stendur fyrir. Allar eru þær jafn
nauðsynlegar fyrir sína tegund og
í raun og veru eru þær undirstöður
félagsins.
Þó ég hafi eingöngu átt hunda sem
tilheyra grúppu 7 er ég ekki að bjóða
mig fram í stjórn sérstaklega til að
beita mér fyrir þær tegundir. Ég býð
mig fram fyrir alla félagsmenn þar sem
ég tel að víða sé hægt að bæta starf
félagsins fyrir hundana okkar og ekki
síst eigendur þeirra. HRFI er til fyrir
okkur og vegna okkar.
Þetta á að heita kynning á
frambjóðendum sem það vissulega er
þó hún sé mjög takmörkuð þar sem
fáir nenna að lesa heilu ritgerðirnar
um eigið ágæti þess sem skrifar. Þegar
öllu er á botninn hvolft er ég bara
manneskja eins og þú sem þetta lest
með mína kosti og galla. Ég hef gert
mistök og á örugglega eftir að gera
fleiri mistök. Ég hef þó yfirleitt borið
gæfu til að viðurkenna og læra af
mistökum svo þau endurtaki sig ekki.
Það er oft erfiðara að tala um eigin
kosti en galla. En ég hef heyrt að ég
sé réttlátur og reyni að horfa á málin
ofanfrá óháð því hvað aðrir segja um
mína skoðun og er ég ekki frá því að
það sé rétt. Ég er með mjög sterka
réttlætiskennd og á rosalega erfitt
með að gera ekki neitt þegar ég eða
aðrir eru beittir óréttlæti. Stundum hef
ég þurft að líða fyrir skoðanir mínar en
yfirleitt fengið uppreins æru þegar á
líður og málin skýrast.

Hverju ætla ég að beita mér fyrir
nái ég kjöri?
Ég mun beita mér fyrir því að félagið
verði opið og gagnsætt en það er loforð
sem við gjarnan heyrum fyrir hvern
aðalfund. Einhverrahluta vegna virðist
það hafa verið erfiðara í framkvæmd en á
blaði hverju sem um er að kenna?
Hvernig ætla ég þá að fara að því
að standa við það loforð. Jú nái ég
kjöri mun ég alltaf og þá meina ég
alltaf gera grein fyrir atkvæði mínu
opinberlega þurfi stjórn að kjósa um
ákveðin málefni. Einnig mun ég greina
frá afstöðu minni í þeim málum sem
ekki eru útkljáð með kosningum telji
ég vægi þeirra mála það mikilvægt.
Þetta mun ég gera á facebook
síðu sem ég opna fljótlega sem
sjá má hér þegar þar að kemur.
https://www.facebook.com/
groups/1523132284387547
Þar mun ég einnig svara öllum
félagsmönnum sem þurfa af
einhverjum sökum að hafa samband
við stjórnarmann HRFI eða koma
skoðununum sínum á framfæri. Það
verður opin síða sem allir geta séð og
lesið, spurt spurninga eða fylgst með
því sem er að gerast hverju sinni innan
félagsins.
Einnig mun ég beita mér fyrir því að
fundargerðir félagsins verði skýrar og
við fáum að vita hvað virkilega er verið
að tala um. Ég mun beita mér fyrir
því að tölvupóstar sem berast stjórn
og eru teknir fyrir á stjórnafundum
verði birtir í viðkomandi fundargerð
í heild sinni. Í dag sjáum við oft bara
svar stjórnar HRFI við ákveðnum

tölvupóstum en ekki fyrirspurnina.
Með öðrum orðum þurfum við oft að
geta okkur til um hverju er verið að
svara.
Ég mun beita mér fyrir því að stjórn
félagsins sýni öllum félagsmönnum
virðingu og að við séum öll í félaginu
á jafnréttis grundvelli, við erum jú öll í
sama liðinu. Ég hef líka þá skoðun að
enduskoða eigi skilyrði til stofnunar
ræktunardeilda og þá með því tilliti að
auðvelda stofnun deilda í stað þess að
gera það nánast ómögulegt.
Hérna er ég aðeins að stikla á stóru og
auðvitað á margt eftir að koma upp
á sem taka þarf afstöðu til í fyllingu
tímans. En ég heiti því að vinna fyrir
allar hundategundir og alla meðlimi
HRFI.
Get ekki sleppt því að minnast á
eiginkonu mína Eydísi Grétu í þessari
kynningu minni. Þar á ég sterkan hauk
í horni sem styður mig og í raun og
veru hvatti mig til að bjóða mig fram
til stjórnar. Hún hefur fullan skilning
á umfanginu og hversu mikill tími og
vinna það er að vera í stjórn HRFI nái
ég kjöri. Væri það ekki svo þá væri ég
ekki að bjóða mig fram til stjórnar HRFI
en það er algjör forsenda þess að ég
býð mig fram.
Að lokum bið ég um stuðning þinn á
næsta aðalfundi HRFI þar sem kosið
verður í stjórn HRFI. Ég yrði virkilega
þakklátur en veit um leið og hef
skilning á því að það er ekki sjálfgefið
að ná kjöri. Hvað þá þegar svo margir
frambærilegir aðilar hafa boðið fram
krafta sína.
Það er ekki svo að ég viti allt um
starfsemi HRFI og hvernig hún virki í
smáatriðum. En ef ég næ kjöri mun
ég verða fljótur að koma mér inn í
hlutina með dyggri aðstoð annara
stjórnarmanna.
En endilega fylgstu með á facebook
síðunni þar verður enginn blokkaður
og allir velkomnir.
Kær kveðja Kjartan Antonsson
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Pétur alan guðmundsson
í framboði í aðalstjórn
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Pétur Alan Guðmundsson heiti ég. Fuglahundadómari síðan 2004,
formaður Sólheimakotsnefndar og hef setið í stjórn HRFÍ síðan 2015. Hef
auk þess sótt fjölda námskeiða, komið að ýmissi vinnu fyrir félagið og
setið í stjórnum deilda.
Undanfarin tvö ár hef ég setið með samstilltum aðilum í stjórn HRFÍ.
Verkferlar og vinnbrögð hafa mótast, margt áunnist og önnur mál í
vinnslu.
Stjórnin hefur slípast saman og með samtakamætti stefnir hún fram á
við og vonast til að komast nær markmiðum sínum og félagsmanna.
Skipulag innan félagsins og skrifstofu er komið í fastari skorður með
skýrara vinnulagi. Auðvitað eru ekki allar ákvarðanir vinsælar en þegar
upp er staðið er verið að vinna að öflugu félagi okkar allra.
Ágætis breidd er innan stjórnar með hin ýmsu málefni félagsins og
hikar hún ekki við að leita til
félagsmanna og sérfróðra aðila um úrlausnir.
Húsnæðismálin og heimsíðu/gagnagrunnsmál eru mál sem ég tel brýnt
að vinna að ákveðið að og er sú vinna innan stjórnar í föstum farvegi.
Boðleiðir milli skrifstofu og stjórnar við félagsmenn hefur þurft að bæta
og gera markvissari og næst það vonandi með betra skipulagi því sem
komið er á.
Hlúa þarf að ómetanlegu sjálfboðaliðunum í félagsstarfinu okkar og
finna leiðir til að draga fleiri að.
Ég bauð mig fram fyrir tveimur árum til að vinna að mörgum málum og
mun koma að koma að þeirri vinnu áfram nái ég endurkjöri í aðalstjórn.
Pétur Alan Guðmundsson
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Viktoría Jensdóttir
í framboði í aðalstjórn,
til vara í varastjórn
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Ég heiti Viktoría Jensdóttir og bý á Álftanesi ásamt eiginmanni mínum, tveimur
börnum og hundi. Ég er iðnaðarverkfræðingur og hef sérhæft mig á sviði
straumlínustjórnunar þar sem aðaláhersla er á stöðugar umbætur (e. Lean). Ég
starfa á því sviði á Landspítalanum. Fyrirtækið mitt Lean Ísland stendur fyrir stærstu
stjórnendaráðstefnu á Íslandi sem haldin er ár hvert í Hörpu en yfir 400 manns
mættu núna í mars síðastliðinn. Ég er varabæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Garðabæ
og formaður leikskólanefndar. Auk þess hef ég starfað sem sjálfstæður ráðgjafi hjá
mörgum mismundandi fyrirtækjum. Mér hefur gengið mjög vel að vinna með ólíkum
hópum að ná sameiginlegum markmiðum.
Árið 1993, þegar ég var 12 ára, eignaðist fjölskyldan írskan setter og eftir það varð ekki
aftur snúið. Ég hef átt standard púðla, tíbet spaniel og afghan hound, í dag erum við
með petit brabancon. Við eigum einnig 5 mánaða gamla írsk setter tík í Belgíu sem
kemur til landsins í sumar.
Ég hef alla tíð tekið virkan þátt í starfi HRFÍ. Keppti lengi í ungum sýnendum, aðstoða
á sýningum sem hringstjóri og ritari. Það var svo árið 2012 að ég ákvað að taka skrefið
lengra og sækja um að verða sýningadómari. Ég hef réttindi á labrador retriever,
golden retriever, amerískan- og enskan cocker spaniel. Núna er ég enn fremur að bæta
við mig tegundunum íslenskum fjárhundi, síberian husky, cavalier, tíbet spaniel og
schnauzer. Ég sit í félagi sýningadómara á Íslandi og hef tekið fjölmörg námskeið um
ræktun, sýningar o.fl. Ég hef nýlega fengið samþykkt ræktunarnafnið Ruatogha.
Ástæða þess að ég gef kost á mér í stjórn HRFÍ er mikill áhugi á að vinna fyrir
félagið mitt. Ég tel enn fremur að mín reynsla geti hjálpað við eftirfarandi
áhersluþætti:
»» Auka aðgengi HRFÍ að samfélagsmiðlum og gera heimasíðu enn betri
»» Nota samfélagsmiðla til þess að auka sýnileika og kynningu á félaginu
með því að nota Facebook, Snapchat og Instagram á viðburðum o.fl.
»» - Stytta eða afnema einangrun hunda
»» Efla hundamenningu á Íslandi en það gerum við með
góðu fordæmi og betri samvinnu félagsmanna
»» Skoða tölvukerfi sem eru í notkun hjá HRFÍ með það að leiðarljósi
að einfalda og bæta verkferla - Stuðla að bættri menntun íslenskra
sýninga – og veiðidómara og koma þeim á framfæri erlendis
»» Skoða og greina hvernig hægt er að halda utan um sjálfboðaliða sem
eru félaginu ómetanlegir í allri starfsemi og uppbyggingu þess
»» Styðja og efla ungmennastarf félagsins - Stuðla að aukinni fræðslu fyrir ræktendur
með áherslu á heilbrigði og ræktunarmarkmið bæði útlits-og vinnueiginleika
Það er mín von að ég fái þitt atkvæði í stjórnarkjörinu í maí.
Viktoría Jensdóttir
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Þórdís Björg Björgvinsdóttir
í framboði í varastjórn
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Ég heiti Þórdís Björg Björgvinsdóttir og býð mig fram til setu í
varastjórn HRFÍ.
Ég hef, frá því að ég man eftir mér, verið með brennandi áhuga á
hundum og öllu sem þeim viðkemur. Ég var svo heppin að eignast
minn fyrsta hund aðeins 12 ára gömul og síðan þá hef ég haft
einn eða fleiri loðna félaga mér við hlið. Ég bý í Grafarvogi ásamt
sambýlismanni mínum og tvíburadætrum okkar. Heima hjá okkur
búa Nala 5 ára standard poodle, Pollý 9 mánaða papillon og Grumpy
1 árs pekingese.
Ég hef áhuga á flestu sem tengist hundum en það sem mér finnst
skemmtilegast er að geta nýtt hundana mína til að gleðja aðra og
það hef ég fengið að gera síðustu 7 ár með hundana mína, Charly
og Nölu, en þau eru bæði heimsóknarvinir hjá Rauða krossinum. Við
förum saman á líknardeildina í Kópavogi, þar sem við heimsækjum
dagdeildina tvisvar í mánuði. Það hefur gefið mér mikið í gegnum
tíðina að geta fylgst með þeim gleðja svona marga. En auk þess að
vera sjálfboðaliði með heimsóknarhunda þá er ég líka á útkallslista
skyndihjálparhóps Rauða krossins. Ég hef verið virkur þátttakandi
í starfi HRFÍ frá 1997 í mörgum hlutverkum. Ég hef verið ungur
sýnandi, sýnandi, ritari, hringstjóri, sýningarstjóri, dómari, ræktandi,
tengiliður fyrir bichon frise, pekingese og poodle, setið í stjórn
Smáhundadeildar, tekið þátt í stefnumótunarteymi HRFÍ og sem
sjálfboðaliði á skrifstofu. Í dag sit ég í einangrunarnefnd.
Þórdís Björg Björgvinsdóttir
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Tillögur að

lagabreytingum
Á næsta aðalfundi félagsins koma til umfjöllunar fimm tillögur um lagabreytingar.
Stjórn leggur til fjórar tillögur en ein kemur frá stjórn Vorstehdeildar.
Stjórn leggur í fyrsta lagi til breytingu á fresti til skila á ársreikningum félagsins
til endurskoðenda. Þá leggur stjórn til breytingar á VII. kafla laganna sem fjallar
um ræktunardeildir félagsins. Vinna við endurskoðun kaflans sem og reglna um
stofnun og starfsemi ræktunardeilda hefur staðið yfir í um tvö ár með aðkomu
fjölda félagsmanna. Þá ráðfærði stjórn sig við laganefnd félagsins og byggir
tillagan að verulegu leyti á tillögum laganefndar. Í þriðja lagi leggur stjórn til
stofnun úrskurðarnefndar hjá félaginu vegna viðskipta með hunda sem hafa
verið ættbókarfærðir hjá félaginu. Er þetta nýmæli en byggir á danskri fyrirmynd.
Innan félagsins hefur ekki verið vettvangur fyrir að greiða úr ágreiningi sem
rís vegna viðskipta með hunda en að sama skapi skiptir verulegu máli fyrir
orðspor félagsins að viðskipti ræktenda séu til samræmis við góða og eðlilega
viðskiptahætti sem og grundvallargildi HRFÍ. Í fjórða lagi er lagt til að skipaður
verði umboðsmaður félagsmanna sem hefur það hlutverk að gæta þess að ekki sé
gengið á rétt félagsmanna samkvæmt lögum og grundvallarreglum félagsmanna.
Stjórn naut aðstoðar og leiðsagnar laganefndar við samningu tillagna þessara.
Tillögurnar sem bornar verða upp á næsta aðalfundi en samkvæmt 29. gr. laga
félagsins verða þær að lögum hljóti þær a.m.k. 2/3 hluta greiddra atkvæða
fundarmanna.

Tillaga að breytingu á lögum HRFÍ
d) liður 11. gr. hljóði svo:
,,d) Skila ársreikningum HRFÍ til endurskoðanda fyrir lok mars ár hvert.“

Greinargerð
Lagt er til að skila þurfi ársreikningi félagsins til endurskoðanda fyrir lok mars en í gildandi
lögum er gert ráð fyrir að skila eigi ársreikningi fyrir lok janúar. Núgildandi tímamörk eru
óraunhæf enda er síðasta virðisaukaskattstímabil síðastliðins árs gert upp í byrjun febrúar. Þá
er töluverð vinna fólgin í afstemmningum bókhaldsins. Síðastliðin ár hefur ekki verið hægt að
framfylgja lögunum að þessu leyti og er því lögð til breyting á lögum félagsins til samræmis
við framkvæmdina liðin ár en það er hæfilegur tími til afstemmningar og yfirferðar stjórnar á
reikningum félagsins áður en hann er sendur til endurskoðanda.
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Tillaga að breytingu á lögum HRFÍ
19. gr. hljóði svo:
„Heimilt er að stofna ræktunardeildir innan HRFÍ í samræmi við reglur félagsins þar um og að
fengnu samþykki félagsfundar, sbr. 21. gr. laga þessara.
Verksvið ræktunardeildar er eftirfarandi:
1. Að standa vörð um að ræktun viðkomandi hundakynja stefni að
því ræktunarmarkmiði sem viðurkennt er af FCI.
2. Að vera ráðgefandi og búa yfir haldgóðri þekkingu um hvað eina er varðar ræktun og undaneldi
sem og þekkingu á meðfæddum og/eða arfgengum sjúkdómum hjá viðkomandi hundakynjum.
Ræktunarstjórnir skulu halda nákvæma skrá yfir allt það sem að gagni má koma við ræktun.
3. Að miðla fræðslu um viðkomandi hundakyn og stöðu ræktunarmála hverju
sinni. Stjórn setur deildum og ræktunarstjórnum þeirra starfsreglur “
Gögn ræktunardeilda eru eign HRFÍ.

21. gr. hljóði svo:
„Stjórn HRFÍ skal setja reglur um stofnun og skipulag ræktunardeilda. Hafa skal að leiðarljósi að
stofnstærð og gæði hunda af viðkomandi kynjum séu með þeim hætti að eðlileg og heilbrigð
ræktun geti átt sér stað og að til staðar sé haldgóð þekking á viðkomandi hundakynjum,
meðfæddum og/eða arfgengum sjúkdómum, ræktun og undaneldi sem og störfum ræktunardeilda.
Telji stjórn HRFÍ grundvöll vera fyrir ræktunardeild skv. ofangreindu, skal stjórn á vefsíðu félagsins
kalla eftir sjónarmiðum um mögulega stofnun ræktunardeildar og skal að lágmarki veita tvær vikur
til þess að skila inn athugasemdum. Að sama skapi skal liggja fyrir greinargerð vísindanefndar HRFÍ.
Telji stjórn HRFÍ, að teknu tilliti til greinargerðar vísindanefndar, andmæla félagsmanna og deilda
félagsins, grundvöll vera fyrir ræktunardeild, skal tillaga þess efnis lögð fyrir félagsfund HRFÍ
til samþykktar. Greinargerðir stjórnar og vísindanefndar ásamt framkomnum andmælum eða
meðmælum sem bárust stjórn, skulu fylgja tillögu eða vera aðgengilegar fundarmönnum á
heimasíðu félagsins.
Til þess að stofna ræktunardeild, þarf 2/3 hluta atkvæða á félagsfundi.“

b-liður, 1. mgr. 23. gr. hljóði svo:
„Ræktunardeild sinnir ekki lögboðinni starfsemi vegna lítillar virkni og fárra meðlima að mati
stjórnar HRFÍ. Skylt er stjórn HRFÍ að gera tillögu til félagsfundar um að leggja niður ræktunardeild
hafi hún ekki í þrjú ár í röð haldið ársfund né skilað stjórn HRFÍ gögnum skv. 22. gr. laga þessara“.

Greinargerð
Stjórn hefur undanfarin misseri unnið að
endurskoðun reglna um stofnun og starf
ræktunardeilda. Samhliða þeirri endurskoðun
telur stjórn nauðsynlegt að leggja til nokkrar
breytingar á lögum félagins. Í fyrsta lagi er
lagt til að áréttað sé í 19. gr. að ræktunardeild
verði sett á stofn með samþykki félagsfundar
samkvæmt 21. gr. Í öðru lagi er lagt til að áður
en ræktunardeild er stofnuð skuli kallað eftir
sjónarmiðum félagsmanna. Í þriðja lagi er fest í
sessi það verklag sem viðgengst hefur að stjórn
kalli eftir greinargerð vísindanefndar án þess

hún bindi hendur stjórnar eða félagsfundar. Í
fjórða lagi er lagt til að sama atkvæðavægi þurfi
til stofnunar deildar eins og til að leggja niður
ræktunardeild samkvæmt 23. gr. Í fimmta lagi er
lögð til sú skylda á stjórn HRFÍ að gera tillögu til
félagsfundar um að leggja niður ræktunardeild
hafi hún ekki sinnt skyldum sínum um ársfund
og gagnaskil þrjú ár í röð, enda má þá gera ráð
fyrir að deildin sé óvirk. Það skal áréttað að það
er ákvörðun félagsfundar hvort deildin skuli
lögð niður og til þess þarf 2/3 hluta atkvæða á
félagsfundi.

Sámur 1. tbl. 46. árg. maí 2017 · 19

Tillaga að breytingu á lögum HRFÍ
Við lögin bætist nýr kafli og eftirfarandi lagagrein svohljóðandi:

X. kafli Úrskurðarnefnd vegna ágreinings um viðskipti með ættbókarfærða hunda og
umboðsmaður félagsmanna
29. gr.
Innan HRFÍ skal starfa úrskurðarnefnd sem fjallar um ágreining vegna viðskipta með hunda sem
ættbókarfærðir hafa verið hjá félaginu. Til úrskurðarnefndarinnar má skjóta sérhverjum ágreiningi
sem upp kann að rísa vegna viðskipta með ættbókarfærða hunda að því gefnu að kaupandi og
seljandi séu báðir félagsmenn í HRFÍ þegar kvörtun berst til nefndarinnar.
Stjórn HRFÍ skal ákveða fjölda semnefndarmanna og setja henni málsmeðferðarreglur þar með
talið hvort greiða skuli sérstakt kærugjald vegna meðferðar mála fyrir nefndinni. Stjórn HRFÍ skipar
nefndarmenn en þó skal ávallt einn nefndarmaður uppfylla það skilyrði að hafa lokið meistaraprófi í
lögfræði.
Úrskurðir nefndarinnar eru bindandi fyrir félagsmenn HRFÍ.

Greinargerð
Í ákvæðinu felast nýmæli um að sett verði á
fót sérstök úrskurðarnefnd vegna viðskipta
með hunda sem hafa verið ættbókarfærðir
hjá félaginu. Slík kærunefnd er meðal annars
starfandi hjá danska hundaræktarfélaginu og
hefur að nokkru leyti verið stuðst við hið danska
ákvæði við gerð þeirrar tillögu að lagabreytingu
sem hér fylgir.
Ljóst er að innan félagsins hefur ekki verið
vettvangur fyrir að greiða úr ágreiningi sem rís
vegna viðskipta með hunda en að sama skapi
skiptir verulegu máli fyrir orðspor félagsins að
viðskipti ræktenda séu til samræmis við góða og
eðlilega viðskiptahætti sem og grundvallargildi
HRFÍ. Með því að slíkri nefnd sé komið á fót
geta ákvarðanir hennar orðið fordæmisgefandi
fyrir félagsmenn og komið í veg fyrir deilur
vegna viðskipta með ættbókarfærða hunda
þar sem leiðbeiningar megi sækja í ákvarðanir
nefndarinnar. Þar sem lög HRFÍ binda aðeins
félagsmenn er í 1. mgr. gert að skilyrði að
seljandi og kaupandi séu báðir félagsmenn
í HRFÍ þegar kvörtun berst. Rétt er að geta
þess að ekki er gert að skilyrði að báðir aðilar
séu félagsmenn þegar viðskipti voru gerð
heldur þurfi báðir aðilar að vera félagsmenn
þegar kvörtun berst. Rétt er að geta þess hér
sérstaklega að valdsvið nefndarinnar tekur því
ekki til að fjalla um viðskipti ræktenda sem
ættbókarfæra hunda hjá félaginu en eru ekki
félagsmenn í HRFÍ. Þar sem um nýmæli er að
ræða er hér lagt til í 2. mgr. að stjórn HRFÍ
útfæri nánar fjölda nefndarmanna, hvernig
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skipan hennar eigi að vera háttað og setji
henni málsmeðferðarreglur. Hins vegar er lagt
til að í úrskurðarnefndinni skuli ávallt sitja einn
nefndarmaður sem lokið hefur meistaraprófi í
lögfræði en aðrir nefndarmenn séu valdir með
hliðsjón af reynslu og þekkingu af hundum.
Við gerð málsmeðferðareglna fyrir nefndinni
er ráð fyrir því gert að stjórn HRFÍ gæti þess í
hvívetna að jafnræði málsaðila verði tryggð við
meðferð mála hjá nefndinni og skoði almennt
og hafi til hliðsjónar reglur sem gilda almennt
við meðferð mála hjá sambærilegum nefndum.
Jafnframt verði í slíkum reglum tekin ákvörðun
um birtingu ákvarðana nefndarinnar og
birtingarmáta.
Í ákvæðinu er enn fremur kveðið á um að stjórn
HRFÍ ákveði hvort greiða eigi sérstakt kærugjald
vegna meðferðar máls fyrir nefndinni sem og
fjárhæð slíks gjalds.
Lagt er til í 3. mgr. að úrskurðir og ákvarðanir
nefndarinnar verði bindandi fyrir félagsmenn
HRFÍ. Hlíti félagsmaður ekki úrskurði
kærunefndarinnar getur það leitt til þess að
því máli verði skotið til meðferðar siðanefndar
félagsins eins og gildir um brot félagsmanna á
öðrum lagaákvæðum félagsins. Að síðustu skal
áréttað að þetta takmarkar ekki rétt félagsmanna
til að skjóta máli til úrlausnar dómstóla hér á
landi.
Verði breyting á lögum samþykkt samkvæmt
tillögunni getur úrskurðarnefnd einungis tekið
fyrir ágreining sem varðar kaupsamninga sem
gerðir eru eftir gildistöku lagabreytingarinnar.

Tillaga að breytingu á lögum HRFÍ
Lagt er til að við lög HRFÍ bætist ný grein um umboðsmann félagsmanna og verði svohljóðandi:

30. gr.
Umboðsmaður félagsmanna er skipaður af stjórn til tveggja ára í senn.
Hlutverk umboðsmanns félagsmanna er að gæta að rétti félagsmanna samkvæmt lögum HRFÍ og
grundvallarreglum fyrir félagsmenn í Hundaræktarfélagi Íslands (HRFÍ).
Umboðsmaður tekur við ábendingum eða tekur mál upp að eigin frumkvæði, telji hann tilefni til.
Umboðsmanni ber að gæta nafnleyndar þeirra sem til hans leita, sé þess óskað.
Ef umboðsmaður telur tilefni til á hann samskipti við þann félagsmann eða fulltrúa
stjórnarstofnunar félagsins sem hann telur hafa gengið á rétt félagsmanns. Ef brot er alvarlegt
eða ítrekað, er umboðsmanni heimilt að kæra félagsmann til siðanefndar HRFÍ. Kemur
umboðsmaður fram við meðferð máls hjá siðanefnd enda nýtur sá er til hans leitar nafnleyndar.

Greinargerð
Í ákvæðinu felast nýmæli um skipun
umboðsmanns félagsmanna sem skal
skipaður til tveggja ára í senn. Hlutverk
hans eins og segir í ákvæðinu er að vera
hagsmunagæsluaðili allra félagsmanna og
standa vörð um að ekki sé gengið á rétt
þeirra sem varinn er í lögum HRFÍ og í
grundvallarreglum fyrir félagsmenn í HRFÍ.
Umboðsmaður getur hvort sem er tekið við
ábendingum frá félagsmanni ellegar getur
hann aðhafst af eigin frumkvæði ef hann
telur ástæðu til. Umboðsmaður hefur það á
sinni hendi hvort hann fylgir ábendingu eftir
eða ekki. Telji umboðsmaður ekki ástæðu
til íhlutunar af sinni hálfu aðhefst hann ekki
frekar. Ekki er til þess ætlast að Umboðsmaður
þurfi að rökstyðja þá ákvörðun.
Með aukinni netnotkun félagsins og deilda
þess og aukinni umræðu félagsmanna á
samfélagsmiðlum hefur færst í vöxt að þar
séu viðhöfð meiðandi ummæli og gagnrýni
sem er andstæð lögum og reglum félagsins.
Þannig er svo dæmi sé tekið lagt við því bann
í 1.2. gr. grundvallarreglna fyrir félagsmenn
að félagsmenn tjái sig meiðandi um aðra
félagsmenn. Á síðum félagsins á sér oft stað
snörp og hörð umræða. Getur hún orðið
meiðandi og særandi þannig að brotið er
gróflega á fyrrgreindri grundvallarreglu
og réttindum félagsmanna. Stjórn þykir
nauðsynlegt að vernda rétt félagsmanna og
telur skipun Umboðsmanns sem hefur það

almenna hlutverk að gæta réttar félagsmanna
gagnlega í þeim heimi sem við búum í
og þeirri umræðuhefð sem viðgengst á
vefmiðlum. Þess utan er það von stjórnar að
skipun slíks Umboðsmanns hafi fyrirbyggjandi
áhrif þannig að tilvist hans verði til þess að
félagsmenn gæti orða sinna og aðgerða og taki
í auknum mæli tillits til hvers annars og viðhafi
ekki meiðandi ummæli um aðra félagsmenn.
Telji Umboðsmaður tilefni til íhlutunar getur
hann rætt við viðkomandi og veitt honum tiltal
og tækifæri að bregðast við ábendingum hans.
Umboðsmaður getur líka sett fram ábendingar
til stjórnar, skrifstofu eða deilda og óskað
eftir að þeir sem hafa umsjón með vefsíðum
fjarlægi ummæli finnist honum ástæða til. Er
hugsunin að Umboðsmaður reyni alltaf að
leysa mál á farsælan hátt og með samtali áður
en hann hlutast frekar um mál.
Ef félagsmaður bregst ekki við slíku tiltali,
ellegar brot er alvarlegt eða ítrekað, er
Umboðsmanni heimilt að kæra félagsmann til
siðanefndar félagsins. Við meðferð slíks máls
kemur umboðsmaður fram fyrir hönd þess eða
þeirra aðila sem hann telur rétt brotinn á, enda
gæta þeir nafnleyndar.
Það skal áréttað að Umboðsmaður fer ekki með
agavald innan félagsins enda hefur siðanefnd
eitt vald til að úrskurða um hvort um sé að
ræða brot og beita viðurlögum samkvæmt 27.
gr og 28. gr. laga HRFÍ. Þegar Umboðsmaður
kærir mál verður hann aðili að málinu sem
kærandi.
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Við undirrituð leggjum til lagabreytingu við lög HRFÍ, grein IV. Stjórn
félagsins, liður 10.
Breytingin fellst í því að bæta inn eftirfarandi:
„Félagsmenn geta ekki setið í stjórn HRFÍ og stjórn deilda á sama tíma, hvorki sem
aðalmenn né varamenn.“
Liður 10 væri þá eftirfarandi;

IV. Stjórn félagsins.
10. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og tveimur til vara. Formann skal kjósa sérstaklega
til tveggja ára í senn. Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja ára. Árlega skal
kjósa einn varamann til tveggja ára fyrir þá stjórnarmenn sem kjörnir eru á sama tíma. Endurkjör er
leyfilegt. Sá sem fer með framkvæmdastjórn HRFÍ hefur ekki kjörgengi til stjórnar. Félagsmenn geta
ekki setið í stjórn HRFÍ og stjórn deilda á sama tíma, hvorki sem aðalmenn né varamenn.
Formaður og/eða stjórnarmenn HRFÍ skulu ekki vera á launaskrá hjá félaginu. Framboðsfrestur til
stjórnarkjörs rennur út 30. mars ár hvert og nöfn frambjóðenda skulu tilkynnt á heimasíðu félagsins
31.mars eða fyrsta virka dag eftir það. Kynning frambjóðenda skal liggja frammi á skrifstofu og
heimasíðu félagsins eigi síðar en 10. apríl. Aðalfundur er kjörfundur stjórnarkjörs en kosning utan
kjörfundar skal fara fram á skrifstofu félagsins síðustu fimm virka daga fyrir aðalfund í a.m.k.
fjórar klukkustundir á hverjum degi. Stjórn félagsins skal eigi síðar en 31. janúar ár hvert skipa
þriggja manna kjörstjórn sem annast skal framkvæmd stjórnarkjörs og úrskurða um vafaatriði.
Framkvæmdastjóri félagsins er starfsmaður kjörstjórnar. Stjórn félagsins skal, að fengnu áliti
kjörstjórnar, gefa út nánari reglur um kjörgögn og fyrirkomulag kosninga og kynna á heimasíðu
félagsins eigi síðar en 15. mars ár hvert.
Rökstuðningur okkar er sá að seta bæði í stjórn HRFÍ og í stjórna deilda geti skapað
hagsmunaárekstra innan stjórnar HRFÍ þó svo viðkomandi sé látinn víkja af fundi þegar málefni
viðkomandi deildar eru rædd. Það sé því farsælast að þeir sem sitji í stjórn HRFÍ á hverjum tíma sitji
ekki á sama tíma í stjórn deilda.

Flutningsmenn tillögunar eru:
Díana Sigurfinnsdóttir
Gunnar Pétur Róbertsson
Lárus Eggertsson
Guðmundur Pétursson
Guðni Stefánsson
Sigurður A. Vilhjálmsson

Aðalfundur HRFÍ
31. maí 2017

kl. 20.00
Hótel Cabin, Borgartúni 32, 105 Reykjavík
22 · Sámur 1. tbl. 46. árg. maí 2017

Næstu augnskoðanir
16.-17. september 2017
Reykjavík - Víðidal, í tengslum við septembersýningu HRFÍ
Síðasti skráningadagur 1. september eða fyrr ef allir tímar klárast
Dýralæknir: Susanne Mølgaard Kaarsholm
9.-11. nóvember 2017
Reykjavík - Skrifstofu HRFÍ, Síðumúla 15
Síðasti skráningadagur 27. október eða fyrr ef allir tímar klárast
Dýralæknir: Jens Kai Knudsen

Sýningadagatal 2017
Hvolpasýning 23. júní, hvolpar 3 - 9 mánaða og ungir sýnendur
Síðasti skráningadagur er 12. maí á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 26. maí á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
Reykjavík Winner og Alþjóðleg sýning 24.-25. júní
Dómarar: Andrezej Szutkiewicz (Pólland), Auður Sif Sigurgeirsdóttir (Ísland),
Ásta María Guðbergsdóttir (Ísland), Fabrizio La Rocca (Ítalía), Kari Järvinen (Finnland),
Moa Persson (Svíþjóð) og Philip John (Indland).
Síðasti skráningadagur er 12. maí á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 26. maí á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
Hvolpasýning 15. september, hvolpar 3 - 9 mánaða og ungir sýnendur
Síðasti skráningadagur er 4. ágúst á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 18. ágúst á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
Alþjóðleg sýning Reykjavik, 16.-17. september
Dómarar: ChristineRossier (Sviss), Elisabeth Feuz (Sviss), Inga Siil (Eistland), Nina
Karlsdotter (Svíþjóð) og Torbjörn Skaar (Svíþjóð).
Síðasti skráningadagur er 4. ágúst á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 18. ágúst á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
Hvolpasýning 24. nóvember, hvolpar 3 - 9 mánaða og ungir sýnendur
Síðasti skráningadagur er 13. október á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 27. október á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
Alþjóðleg sýning Reykjavik, 25.-26. nóvember
Dómarar: Frank Kane (Bretland), Gerard Jipping (Holland), Marija Kavcic (Slóvenía),
Marie Thorpe (Írland) og Sóley Halla Möller (Ísland).
Síðasti skráningadagur er 13. október á fyrsta skráningafrest (Gjaldskrá 1)
Síðasti skráningafrestur er 27. október á seinni skráningafresti (Gjaldskrá 2)
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