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Stjórnarfundur nr. 14 

7. apríl 2011 kl.16:15 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson,  Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. 
Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir.    

 
1. Erindi Svæðafélags HRFÍ á Norðurlandi      A-2513 

til aðalfundar HRFÍ 2011, undir liðnum önnur mál- þetta er ekki erindi inn á aðalfund HRFÍ 
og verður tekið fyrir á stjórnarfundi 

Akureyri, 30. mars 2011 
Til Hundaræktarfélags Íslands. 
 
Erindi Svæðafélags HRFÍ á Norðurlandi til aðalfundar HRFÍ 2011, undir liðnum önnur mál. 
Svæðafélag HRFÍ á Norðurlandi leggur til við stjórn og sýningarstjórn HRFÍ að framvegis verði 
meistarastigssýning HRFÍ sem haldin er í júní ár hvert farandsýning og sett upp úti við.  
Útisýningar eru algengar erlendis og takast vel hvernig sem viðrar og veita bæði sýnendum og öðrum 
gestum tækifæri til að sýna og sjá hunda í afslappaðra andrúmslofti en oft er raunin á sýningum 
innanhúss. Hávaði og þrengsli eru mun minni og hundarnir afslappaðri. Staðsetning væri háð 
aðstöðu en það yrði að vera góð, vel slegin flöt og aðstaða til gistingar fyrir þátttakendur, dómara og 
aðra. Alls staðar á landinu er til dæmis hægt að finna góð tjaldsvæði sem gætu hentað vel. 
Það er alltaf gaman að fara á nýja staði og telur svæðafélagið að gaman væri að hafa eina sýning á 
ári öðruvísi en þær hefðbundnu, sem skapar aðra stemmingu fyrir þátttakendur og áhorfendur. 
Svæðafélagið telur einnig að fyrirkomulag sem þetta væri kærkomið tækifæri til að kynna landið okkar 
fyrir gestum og fyrir höfuðborgarbúa að koma og slaka á fjarri ys og þys höfuðborgarsvæðisins. Auk 
þess ætti kostnaður við útisýningu að vera nokkuð lægri en við innisýningu.  
- 
Tilnefningar um staðsetningu væri öllum frjálst að skila inn bæði deildum og/eða félagsmönnum 
HRFÍ og ákvörðum um hana væri tilkynnt á aðalfundi árlega.  
-eða- 
Öllum félagsmönnum/deildum væri frjálst að senda inn sínar tillögur fyrir aðalfund ár hvert og síðan 
tæki aðalfundur endanlega ákvörðun í almennri kosningu. 
- 
Svæðafélag HRFÍ á Norðurlandi 

 
Í reglum um Svæðafélög segirm.a.  í kafla III. Starfsemi 

Til þess að ná fram markmiðum sínum skulu svæðafélög: 
 ”Skipuleggja eigin starfsemi í samráði við HRFÍ og taka þátt í starfsemi HRFÍ á svæðinu 

til eflingar ábyrgs hundahalds. 
 Taka þátt í og vinna að viðurkenndum sýningum og prófum HRFÍ.” 
 
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands hvetur Svæðafélag Norðurlands að sækja um hundasýningu 
eins og aðrar deildir innan HRFÍ, sjá nánar kafla V. Deildarsýningar undir Starfsreglur 
ræktunardeilda Hundaræktarfélags Íslands.  Umsókn þarf að hafa borist stjórn HRFÍ fyrir 1. 
september ári áður en sýning er fyrirhuguð.  

 
2. Erindi frá nokkrum papillon eigendum (Arnheiði Runólfsd.,    A-2514 

Önnu Maríu Flygenring, Kristín Halla Sveinbjarnard.) ásamt, Am.cocker spaniel-, Cavalier-, 
Chihuahuadeild.  

Til HRFÍ.    
Við óskum eftir þvi að neðangreind  tillaga verði borin upp á næsta aðalfundi  félagsins.  
 
Við erum hundeigendur sem þurfum að fara með hundinn / hundanna  okkar í augnskoðun áður en við 
getum parað og erum sátt við þá reglu.  Hins vegar er mjög óþægilegt að vita ekki með góðum 
fyrirvara hvenær næsta augnskoðun fer fram og því óskum við eftir að neðangreind tillaga verði borin 
upp til samþykktar á aðalfundi HRFÍ í kvöld.  
Tillaga:  
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 Stjórn HRFÍ skal birta ársáætlun yfir dagsetningar augnskoðanna fyrir 1. september ár hvert. 
 Augnskoðanir skulu fara fram að minnsta kosti tvisvar á ári.  Önnur skal haldin í tengslum við 
atburði á vegum félagsins, t.d. sýningar, en hin ekki.  Augnskoðunin sem ekki er haldin í tengslum við 
atburð félagsins skal haldin bæði á höfuðborgarsvæðinu og fyrir norðan, ef Svæðafélag Norðurlands 
samþykkir þátttöku. Augnskoðanir skal halda með sex mánaða millibili +/- 14 dagar, að lágmarki. 
Stefnt skal að því að bjóða augnskoðanir oftar og einnig ef aðstæður krefjast .  
 
Arnheiður Runólfsdóttir, papilloneigandi 
Anna Flygenring, papilloneigandi 
Kristín Halla Sveinbjarnardóttir, papilloneigandi 
Amerísk cocker spanieldeild 
Cavalierdeild 
Chihuahuadeild 
Smáhundadeild 
Spanieldeild 
Svæðafélag norðurlands 

 
Augnskoðanir voru til umræðu á stjórnarfundi nr.16 - 28. apríl 2010 og þar var m.a. bókað: 
“Við munum reyna koma á reglu að hafa augnskoðun 2x á ári þannig að fólk geti treyst á þær.  Það 
verður sennilega tengt hundasýningum.” 
Augnskoðun var einnig rædd á fulltrúaráðsfundi 5. maí 2010 og þá kom fram ósk um að hafa ekki 
allar agunskoðanir í tengslum við hundasýningar.   
Stjórn HRFÍ samþykkir að bjóða upp á augskoðun þrisvar sinnum á ári þ.e.: 

1. Febrúar/mars ekki samhliða sýningu, tveir dýralæknar, í Reykjavík og á Akureyri 
2. Júní samhliða sýningu, einn dýralæknir 
3. Nóvember – samhliða sýningu, tveir dýralæknar 

 
3.   Skýrsla fulltrúa HRFÍ fyrir próf  501103     A-2515 

Mosfellsbær 06.04.2011. 
Prófið fór fram dagana 19 – 20 mars við Lágafell og í Skálafelli.  Veðrið var mjög gott fyrri 
daginn en seini daginn versnaði veðrið til muna er líða tók á prófið. Dómarar voru Svafar 
Ragnarsson og Egill Bergmann. Prófstjóri var Sigþór Bragason. Engar skriflegar kærur hafa 
borist vegna prófsins sem fór fram eftir reglum félagsins.   
Egill Bergmann 

 
4. Erindi frá íþróttadeild – Starfsreglur fyrir íþróttadeild 

Frestað  
 

5. Stefnumótunardagur HRFÍ laugardaginn 2. apríl kl.10-16 í Reiðhöllinni í Víðidal. 
Það vantaði alls 20 félagsmenn (62 boðuðu þátttöku) sem búnir voru að skrá sig þennan dag.  Ekki 
komu fulltrúar frá Spítzhunda-, Retriever-, Vorsteh-, Yorkshire terrier-, Spaniel- og 
Vinnuhundadeild.  Frábær dagur, félagsmenn unnu af áhuga og kappi.   
Næstu skref:  Súsanna ætlar að taka saman niðurstöður hópanna og draga saman saman helstu 
punktana.  Stjórn hittist á fundi miðvikudaginn 27. apríl kl. 20:30 til að fara yfir niðurstöður. 

 
6. Framboð til stjórnar HRFÍ: 

1. Margrét Kjartansdóttir gefur kost á sér til endurkjörs í aðalstjórn 
2. Anna María Flygenring gefur kost á sér í aðal- eða varastjórn 
3. Björn Ólafsson gefur kost á sér í endurkjör í aðal- og varastjórn 
4. Auður Sif Sigurgeirsdóttir gefur kost á sér til endurkjörs í aðal- og varastjórn 
5. Jóna Th. Viðarsdóttir gefur kost á sér til endurkjörs í formann HRFÍ 

 
7. Vinnupróf á vegum Vinnuhundadeildar HRFÍ 

Þann 27. mars var haldið bronsmerkjapróf í reiðhöll Gusts Kópavogi.  Alls voru 7 hundar skráðir 
en einn hundur náði bronsmerki með 162.5 stig,  Ugla, blendingur, eigandi Dagbjört Örvarsdóttir.  
Dómari var Monika Karlsdóttir. 
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Þann 12.mars stóð Schäferdeild fyrir bronsmerkjaprófi fyrir deild sína í reiðhöll Gusts Kópavogi. 
Prófið var opið öllum en Scäferhundar fengu forgang með þátttöku.  Alls voru 11 hundar skráðir til 
leiks, 10 tóku þátt og 5 hundar náðu bronsmerki. Dómari var Albert Steingrímsson. 
Þeir hundar sem náðu bronsmerki: 
1.sæti með 164 stig, Grímur, blendingur, eigandi Berglind Reynisdóttir 
2.-3.sæti með 160.5 stig jöfn að stigum, Almanza Let´s Join The Joyride, Flatcoated Retriever, 
eigandi Anna Fransesca og Welincha´s Yasko, schäfer, eigandi Sigríður Halla Stefánsdóttir. 
4.sæti Heimsenda Sléttu Úlfur, Australian Shepherd, eigandi Hallgerður Kata Óðinsdóttir 
5.sæti Týra, blendingur, eigandi Sara Ósk Halldórsdóttir. 

 
Næstu próf eru áætluð: 
9. apríl, bronsmerkjapróf á Akureyri,  
16. apríl, hlýðni 1, á vegum Schäferdeildar 
 

8. Aðalfundir deilda og ársskýrslur 
 

Deild Dags  Staðsetning Ársskýrsla 
Cavalierdeild 17. febrúar 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað 

Spítzhundadeild 27. febrúar 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Vinnuhundadeild 5. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ  Skilað 29.03 
Mjóhundadeild 12. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Schäferdeild 10. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   

Smáhundadeild 10. mars 2011 
A. Hansen - Gamla 
Vínhúsið  Skilað 23.03 

Retrieverdeild 16. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað 17.03  
Íþróttadeild 21. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Tíbet Spaníeldeild  28. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Chihuahuadeild 30. mars 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað 07.04. 
Vostehdeild 6. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Schauzerdeild 18. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Svæðafélag 
Norðurlands lokið  skilað  
Am.cocker spanieldeild 4. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ   
PMF-deild 5.apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ Skilað  
Shih tzudeild 7. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
St. bernharðsdeild 10. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  

Papillon-og phalened. 11.apríl 2011 
íþróttahúsi Fjölnis í 
Grafarvogi  

DÍF  12.apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  
Unglingadeild 14. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ   
Schnauzerdeild 18. apríl  2011 Skrifstofa HRFÍ  
FHD frestað   
Írsk setterdeild 19. apríl 2011 Skrifstofa HRFÍ  

 
Ársskýrsla PMF-deildar og Chihuahuadeildar (ásamt ársreikningum og starfsáætlun). 
 

9. Sólheimakot– fundur með fulltrúum Mosfellsbæjar frestað til 19. apríl kl.14:30 
Tilgangur fundarins er að ræða við forsvarsmenn HRFI um starfið að Sólheimakoti, áform félagsins í 
næstu framtíð og fleiri atriði að óskum aðila. 

 
10. Önnur mál 

1. Fulltrúaráðsfundur miðvikudaginn 4. maí kl. 19:30 
2. Aðalfundur HRFÍ, miðvikudaginn 18. maí kl. 20:00, Grand hótel 
3. Boða fulltrúum stjórnmálaflokkana sem eru að leggja fram frumvarp varðandi 

breytingu á lögum um innflutning á gæludýrum, t.d. þriðjudaginn 12. apríl 
kl.15:00. 
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Næsti fundur verður miðvikudaginn 27. apríl, kl.20:30. 
 
Fundargerð samþykkt 
Sign: 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir 
Björn Ólafsson 
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir 
Jóna Th. Viðarsdóttir 
Margrét Kjartansdóttir 
Súsanna Antonsdóttir 
Valgerður Júlíusdóttir 


