Stjórnarfundur nr. 12
16. mars 2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét
Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir. Auður Sif
Sigurgeirsdóttir boðaði forföll. Fulltrúar frá Vorstehdeild og FHD mæta kl.18:00
1. Erindi frá Reykjavíkurborg – Umhverfis- og samgönguráð óskað eftir umsögn frá HRFÍ
vegna:
1. Geirsnef - aðgengi bílaumferðar
A-2487/A-2488
Lögð fram tillaga um að loka báðum vegaafleggjurum inn á Geirsnefið fyrir bílaumferð
rétt innan við hundagerðið.
Stjórn HRFÍ styður tillöguna.
2. Hundagerði á Klambratúni
Lög fram tillaga um gerð hundagerðis á Klambratúni. Tillögunni vísað til HRFÍ til
umsagnar.
Samþykkt og stjórn HRFÍ metur það mikils að fá tillögunar til umsagnar.
Stjórn HRFÍ óskar eftir að ræða við Reykjavíkurborg varðandi áframhaldandi samvinnu
við úrvinnslu á Hundasamþykkt Reykjavíkur.
2. Erindi frá Terrierdeild – Pörunaraldur fyrir border terrier
A-2489/A-2490
Stjórn Terrierdeildar óskar eftir að lámarksaldur við pörun á border terriertíkum verði 18
mánaða, til samræmis við reglur á Norðurlöndum.
Noregur - tispen skal være minst 18 mnd ved paringstidspunktet
Danmörk- We don’t have breeding rules for the age of bitches, but they have to been shown
and getting at least “very good” but we recommended to breed after the third season.
Svíþjóð- Tiken måste vara minst 18 månader vid parningstillfället
Samþykkt
3. Erindi frá Retrieverdeild - Frestað
4. Tillögur að lagabreytingum fyrir aðalfund HRFÍ 2011
5. Skapgerðarmat –tilkynning til FCI
Búið að tilkynna til FCI og óska eftir að þeir felli líka skapgerðarmat niður fyrir titilinn C.I.B
Einnig búið að auglýsa á vefsíðu HRFÍ varðandi ísl. meistaratitil.
6. Fulltrúar frá Vorstehdeild og Fuglahundadeild.
Mættir frá vorstehdeild: Kjartan Antonsson og Einar Hallsson
Mættir frá FHD: Haukur Reynisson og Ólafur E. Jóhannsson
Málin voru rædd og niðurstaðan er að þessar tvær deildir eru sammála um að hefja samstarf
varðandi vinnu og þjálfun með hundana.
7. Erindi frá Ólafi Ragnarssyni vegna deilarbás FHD í samvinnu við Vorstehklúbb. A-2492
Stjórn sammála Ólafi að FHD hafi gert mistök að leyfa Vorstehklúbb að vera með í básnum.
Er það bara til að skapa misskilning og gefa röng skilaboð.
8. NKU/AU – Stokkhólmi 3. mars 2011, kl.10-16.
Lokadagur fyrir innsend erindi er 14. febrúar 2011.
Því miður fór ekki fulltrúi frá HRFÍ á fundinn í þetta skipið.
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9. Alþjóðleg hundasýning 26.-27. febrúar 2011
818 hreinræktaðir hundar af 84 hundategundum mættu í dóm á alþjóðlegri hundasýningu
félagsins um síðustu helgi. Sex dómarar frá sex löndum; Birgit Seloy frá Danmörku, Elina
Haapaniemi frá Finnlandi, Michael Forte frá Írlandi, Ligita Zake frá Lettlandi, Francisco
Salvador Janeiro frá Portúgal og Horst Kliebenstein frá Þýskalandi dæmdu í sex
sýningarhringjum samtímis. Dómarinn frá Finnlandi var að minnsta kosti klukkutíma eftir áætlun
báða dagana sem raskaði tímasetningum í úrslitum. Sýningin gekk vel með frábæru starfsfólki.
Halldóra Friðriksdóttir hefur sagt sig úr framkvæmdanefnd sýninga en hún hefur starfað í
nefndinni frá árinu 1998. Áætlað var að gefa henni blómvönd sem Halldóra afþakkaði.
Í anddyri reiðhallarinnar voru deildarbásar og fjöldinn allur af sölu- og kynningabásum.
Að þessu sinni tóku 29 ungmenni þátt í keppni ungra sýnenda, föstudagskvöldið 25. febrúar
kl.19:00. Dómari í þeirri keppni var Michael Forte frá Írlandi. Besti hundur sýningar var
am.cocker spaniel Eldhuga Catch Me High, eigandi og ræktandi Bryndís Pétursdóttir/
Guðm.Bjarnason. Að venju voru dómarar ánægðir með sýninguna bæði framkvæmd, skipulag og
starfsfólk. Allir hafa nú þegar sent þakkir til félagsins.
10. Fundur hjá FCI Europe Section
Dear Friends,
Of the minutes of the FCI Europe Section General Assembly in Slovenia in October 2010 it appears
that the FCI Europe Section will have a meeting on Monday 4 July 2011 in Paris to discuss the
proposals for the FCI General Committee. Please be advised that this meeting will be held on Sunday
3 July 2011 in Paris - and not on Monday.
Thanks very much.
Best regards
Jette Nielsen
FCI Europe Section

Formaður félagsins mætir á fundinn ásamt einhverjum öðrum í stjórn. Verður ákveðið
síðar.
11. Erindi frá íþróttadeild – Starfsreglur fyrir íþróttadeild
Frestað
12. Stefnumótunardagur HRFÍ – Björn og Súsanna

A-2493

Kæri deildarformaður,
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands stendur fyrir stefnumótunardegi laugardaginn 2. apríl í veitingasal
Reiðhallarinnar í Víðidal, kl.10:00-16:00.
Stefnumótunardagurinn snýst um að fá félagsmenn, 3 fulltrúa frá hverri deild, til að eiga saman góðan dag.
Hugmyndin er að raða niður í 6-8 manna hópa. Hver hópur velur sér liðsstjóra, sem skráir og heldur utan um
niðurstöður hópsins og kynnir fyrir öðrum þátttakendum. Í lok dags verður gögnum safnað saman og unnin
skýrsla sem kynnt verður á næsta fulltrúaráðsfundi. Tilgangur fundarins er að fá góðar hugmyndir sem nýtast vel
í starfsemi félagsins. Hundaræktarfélagið býður þátttakendum upp á súpu og brauð í hádeginu ásamt kaffi og
meðlæti yfir daginn.
Hver deild skipar 3 aðila á fundinn. Fulltrúar deilda geta jafnt verið stjórnarmenn sem og aðrir félagar í
viðkomandi deild.
Tilkynna þarf þátttöku eigi síðar en 23. mars á hrfi@hrfi.is.

13. Dómaranám
Námskeið verður haldið fyrir þá sem stefna á dómaranám á hundasýningum 2. og 3. júní 2011.
Námskeiðið er fyrir félagsmenn á aldrinum 14-35 ára.
Hundaræktarfélag Íslands í samvinnu við dómara danska hundaræktarfélagsins DKK, bjóða upp á
tveggja daga námskeið fyrir þá sem stefna á dómaranám. Námskeiðið verður haldið 2.-3. júní
2011 í Reiðhöllinni í Víðidal. Leiðbeinendur eru dönsku dómararnir Svend Lövenkjær, Kresten
Scheel og Annetta Bystrup.
Verið er að leita að félagsmönnum á aldrinum. 14-35 ára sem stefna á dómaranám.
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Á námskeiðinu verður farið í líffærafræði, að verða dómari, siðferði og að skrifa dóma. Skoðaðir
verða hundar, rætt um hunda m.t.t. standards og hvað það er í standardinum sem er mikilvægt
fyrir hverja hundategund.
Námskeiðinu lýkur með aldursskiptri hópvinnu þar sem mismunandi hundategundir verða
dæmdar. Skrifaðir verða umsagnir um hundana og þeim gefin einkunn. Þeir nemar sem eru
tilbúnir í áframhaldandi dómaranám koma til með að vinna sem dómaranemar á júnísýningu
félagsins. Verið er að leita eftir áhugasömum félagsmönnum sem hafa þekkingu á ákveðnum FCI
tegundahópunum tíu.
Skráning fer fram á skrifstofu HRFÍ og er námskeiðsgjald kr. 25.000. Síðasti skráningardagur er
1. apríl. Umsækendur þurfa að fylla út umsókn (spurningalista) á ensku fyrir síðasta
skráningardag. Hægt er að nálgast umsóknareyðublað á skrifstofu HRFÍ eða fá blaðið sent með
tölvupósti. Umsóknareyðublaðið er aðeins afhent eftir að búið er að ganga frá greiðslu.
Gerð er krafa um að nemar kaupi sér bókina Judging the gundog breeds eftir Frank Kane. Hægt
er að panta hana hjá breska hundaræktarfélaginu (15 pund).
Til viðbótar við þá tegund sem er valin þarf að velja til viðbótar 4 hundategundir úr sama
tegundahópi. Félagið þarf að undirbúa nemendur með kynningu á sýningarreglum og bjóða upp á
forkennslu í líffærafræði. Einnig þarf að fara yfir uppbyggingu, skipulagningu og sýningar
HRFÍ. Dómararnir ákveða í lokin hvaða nemendur eru tilbúnir til að halda áfram náminu og þeir
munu vinna í dómhringjum á júnísýningunni og einnig að skipuleggja nám þeirra áfram.
Þeir vilja að HRFÍ verði með einn dómara til viðbótar til þess að þau 3 geti sinnt nemum inn í
hring. Sýnendum verður tilkynnt að dómar taki lengri tíma en ella vegna þessa.
Nú þegar hafa 8 skráð sig.
14. Upplýsingar frá FCI European Section - Update on European information

A-2494

Dear Friends
I am pleased to send you attached for your information the latest Update (with enclosures) received
from the consultancy service in Brussels. Moreover, I attach 3 photos taken at the Pet Night 2011 in
Brussels where the FCI Europe Section was represented by Mrs Ioanna Galanos and Mrs Barbara
Müller.
Best regards
Jette Nielsen
FCI Europe Section secretariat

15. Erindi frá stjórn Chihuahuadeildar varðandi lengingu á tíma milli augnskoðana
B.t. stjórnar HRFÍ
Stjórn Chihuahuadeildar HRFÍ óskar eftir lengingu á gildistíma augnvottorða Chihuahua úr 13
mánuðum í 19 mánuði. Stjórn óskaði eftir 13 mánaða gildistíma þegar upp kom eitt tilfelli um grun á
PRA hjá IS08124/04 Amor Angantý árið 2008 sem síðar var staðfest í augnskoðun í nóvember ári
síðar. Umræddur rakki hefur aldrei gefið af sér afkvæmi og voru foreldrar hans ekki sýktir af PRA.
Öll hálfsystkini umrædds rakka eru í ræktunarbanni og hafa verið síðan grunurinn kom upp árið 2008.
Frá upphafi hafa 144 Chihuahua verið augnskoðaðir sem er ca. 30% af stofninum hér á landi og er
PRA tilfelli þetta sem betur fer enn einangrað tilfelli hér á Íslandi og því varla hægt að flokka sem
vandamál í tegundinni hér á landi. Stjórn telur þó mikilvægt að vera vakandi enda um alvarlegan
sjúkdóm að ræða. Lenging um 6 mánuði er ólíkleg til að ýta undir útbreiðslu augnvandans í
Chihuahua hér á landi en hefur umtalsverð áhrif á kostnað eigenda. Óskað er eftir því að breytingin
taki gildi 1. mars 2011.
Virðingarfyllst,
f.h. stjórnar Chihuahuadeildar HRFÍ
Halldóra Reykdal Tryggvadóttir
Samþykkt að fresta erindinu og fá álit dýralæknanna sem eru að koma.

16. Erindi frá stjórn Vinnuhundadeildar
A-2495/A-2496
Óska eftir samþykki tveggja vinnuprófa, í lok mars og upp úr miðjum apríl og lækkun gjalds í
vinnupróf.
Stjórn Vinnuhundadeildar óskar eftir því að Schäferdeildin fái Hlýðni I próf 16. apríl. Einnig óskað
eftir að bronspróf sem var skráð fyrir slysni á mánudaginn 28. mars verði sett á sunnudaginn 27. mars.
Prófin samþykkt en ekki lækkun á gjaldi vinnuprófa.
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17. Erindi frá Smáhundadeild

A-2497

"Góðan dag
Stjórn smáhundadeildar hefur borist beiðni frá tengilliði Ensks Bulldog um að tegundin verði
meðlimur að smáhundadeild.
Stjórn deildarinnar sér því ekkert til fyrirstöðu og telur það frekar styrkja deildina ef eitthvað er,
sérstaklega þar sem skyldar tegundir eru innan deildarinnar.
Því leggjum við þetta fyrir stjórn HRFÍ til samþykktar.
fh stjórnar Smáhundadeildar
Sigríður Margrét Jónsdóttir
formaður"
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands getur ekki samþykkt beiðni frá tengiliði ensks bulldogs um
að tegundin verði meðlimur í Smáhundadeild. Á aðalfundi HRFÍ þann 15. maí 2008 var
samþykkt samhljóða að þær hundategundir sem heyrðu undir Úrvalsdeild úr tegundahópi 2
færu undir nýja deild, Pinscher, mastiff og fjallahundadeild.

18. Upplýsingar frá FCI
 Nýir standardar fyrir Lagotto, mastiff, west-siberian laika,
 2011 GENERAL ASSEMBLY AND WORLD DOG SHOW
19. Aðalfundir deilda og ársskýrslur
Ársskýrsla Cavalierdeildar
Deild
Cavalierdeild
Spítzhundadeild
Vinnuhundadeild
Mjóhundadeild
Schäferdeild
Smáhundadeild
Retrieverdeild
Íþróttadeild
Tíbet Spaníeldeild
Chihuahua
Vostehdeild
Schauzerdeild

Dags
17. febrúar 2011
27. febrúar 2011
5. mars 2011
12. mars 2011
10. mars 2011
10. mars 2011
16. mars 2011
21. mars 2011
28. mars 2011
30. mars 2011
31. mars 2011
Frestað

Staðsetning

Ársskýrsla

Skrifstofa HRFÍ

Skilað

Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
A. Hansen - Gamla
Vínhúsið
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ
Skrifstofa HRFÍ

20. Boðsbréf á Hund 2011, Nordic Winner show í Stokkhómi.
A-2498
Sænska hundaræktarfélagið, SKK býður HRFÍ að vera með kynningarbás á
hundasýningunni í Stokkhólmi 10.-11. desember 2011. Öll NKU löndin verða með
kynningarbás á sýningunni. Um er að ræða bás 4x2 metra ásamt borði m. tveimur
stólum og aðgengi að rafmagni. Síðasti skráningardagur er 30. september. Þema
sýningarinnar er 100 ára afmæli FCI.
21. Önnur mál
1. Veiðiprófi 501102 aflýst vegna veðurs, tilkynning frá Þorsteini Friðrikssyni
2. Deilarsýningar
A-2499
Erindi frá stjórn Smáhundadeildar sem óskar eftir áliti á því hvort nokkar hundategundir
til viðbótar við púðlur geti tekið þátt í deildarsýningu papillon- og phalénedeildar sem
fyrirhuguðu er 26. mars.
Stjórn HRFÍ samþykkir þátttöku þessara tegunda þar sem um er að ræða fáar
hundategundir og fáa hunda sem ætti ekki að hafa fjárhagsleg áhrif á tvöfalda 5
deildasýninguna. Eigendur þessara hunda hafa haft samband og óskað eftir að fá að
taka einnig þátt í papillon- og phaléne sýningunni sem fyrirhuguð er 26. mars.
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Næsti fundur verður miðvikudaginn 30. mars, kl.16:30.
Fundargerð samþykkt
Sign:
Björn Ólafsson
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir
Jóna Th. Viðarsdóttir
Súsanna Antonsdóttir
Valgerður Júlíusdóttir
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