
Skráningablað fyrir afkvæma- og ræktunarhópa á  
sýningar HRFÍ 2020 
Skráið einungis einn flokk á hvert blað - Vinsamlegast skrifið í hástöfum - Þetta blað er einungis fyrir sýningar 
HRFÍ 
Hundaræktarfélag Íslands – Síðumúli 18 – 108 Reykjavík 
Sími: 588-5255 – www.hrfi.is – hrfi@hrfi.is  

Sýning: (Skammstafanir: AÞ – Alþjóðleg sýning, NL – Norðurljósa sýning, RW – Reykjavík Winner, NKU – Norðurlanda sýning, CQ – Crufts Qualification sýning) 

☐ 29.2.-1.3.2020 (AÞ & NL sýning) ☐ 6-7.6.2020 (AÞ & RW sýning) ☐ 22.8.2020 (NKU sýning) ☐ 23.8.2020 (AÞ sýning) ☐ 28-29.11.2020 (NKU & CQ sýning) 

☐ Afkvæmahópur (einungis skal skrá foreldrið og upplýsingar þess hér að neðan) 

Tegund  ☐ Rakki ☐ Tík 

Ættbókarnúmer (t.d. IS20400/16) Litur 

Ættbókarnafn hunds Fæðingadagur 

☐ Ræktunarhópur (einungis skal skrá ræktunina og upplýsingar um hana hér að neðan) 

Tegund 

Ræktandi 

Ræktunarnafn 

Heimilisfang Póstnúmer og staður 

Netfang Símanúmer 

Undirskrift eiganda ræktunarnafnsins (á bara við ef skráð er í ræktunarhóp) 

VINSAMLEGA ATHUGIÐ eftirfarandi reglur varðandi þátttöku í afkvæma- og ræktunarhópum 

Í afkvæmahóp er foreldri sýnt með þrem til fjórum afkvæmum. Á hverri sýningu er einungis hægt að sýna foreldrið með einn afkvæmahóp. Foreldrið 
verður að vera skráð á sýninguna. 

Í ræktunarhóp eru sýnd þrjú til fjögur dýr af sömu tegund frá sama ræktanda (sama ræktunarnafn). Einungis ræktandi (eigandi ræktunarnafns) getur 
skráð hópinn. Ræktandi getur bara skráð einn ræktunarhóp í hverri tegund á hverri sýningu. Ræktandinn hefur rétt á því að velja þá hunda sem hann 
hefur ræktað í sinn ræktunarhóp sem hljóta einkunnina „Excellent“ eða „Very good“ á umræddri sýningu.  

Hvolpar 4-9 mánaða geta ekki tekið þátt í afkvæma- eða ræktunarhópum.  

Þeir sem skrá í afkvæma- eða ræktunarhóp skulu láta eigendur hundanna sem eiga að taka þátt í hópunum vita með góðum fyrirvara fyrir sýninguna. 

 

http://www.hrfi.is/
mailto:hrfi@hrfi.is
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