
Stjórnarfundur nr. 16 
11. apríl 2012 kl.17:15 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir:  Anna María Flygenring, Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður 
Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir, Valgerður Júlíusdóttir. Súsanna Antonsdóttir 
boðaði forföll. 
 
1. Aðalfundur HRFÍ – undirbúningur      A-2588 

•••• Dagsetning – miðvikudagur 23. maí eða 26. maí 
• Lagabreytingar  
• Framboð 
• Fundarstjórn  
• Ritari 
• Staðsetning – Grand hótel, Gullteig 

 
2. Fulltrúaráðsfundur  

•••• Dagskrá og dagsetning 
Samþykkt að hafa fundinn 25. apríl kl. 20:00   
Dagskrá  
1. Stefnumótunarteymi kynnir bæklinginn “Sámur komdu...”.  
2. ,,Til hamingju með hvolpinn“ - Kynning á DVD diski.  
3. Umræður um hundahald í þjóðfélaginu 
4. Önnur mál  

 
3. Erindi frá Vinnuhundadeild – uppfærðar reglur ofl.    A-2589 

Farið var yfir erindi deildarinnar.  Samþykkt að breyta ekki starfsreglum deildarinnar en bæta 
við lið 11.  Lagfært orðalag ofl.  Erfitt og seinfarið að fara yfir textann. 
 

4. Tillaga um breytingu í reglugerð um ættbókarskráningu - Frestað 

 
5. Erindi frá Tibet Spanieldeild - Frestað 

 
6. Erindi frá Schäferdeild – Frestað 

 
7. Reglan um PRA 
Óskað eftir að fresta málinu vegna nýrra upplýsinga um DNA próf sem gæti breytt ákvörðun 
varðandi breytingu á núverandi reglu. 
 
8. Stofnun nýrrar deildar       A-2590 
Vísað til vísindanefndar til umsagnar. 
 
9. Erindi frá  Fjár- og hjarðhundadeild      A-2591 

•••• Breytingar á heilsufarskröfum fyrir belgískan fjárhund og collie   
Samþykkt að vísa erindinu til baka og óska eftir rökstuðningi. 

•••• Auðkenni vegna smalaeðlisprófs - Frestað 
 

10. Veiðipróf  
•••• FHD - prófnr. 50120 – haldið 5. febrúar 
Dómari og fulltrúi HRFÍ var Pétur A. Guðmundsson, prófstjóri var Þorsteinn Friðriksson 
Prófstaður var Mosfellsheiði 



8 hundar voru skráðir í prófið, 5 skráðir í unghundaflokk og 3 í opinn flokk. 
Tveir enskir setter hundar, einn enskur pointer, tveir írskir setter, tveir vorsteh, einn 
weimaraner. 
•••• FHD - prófnr. 501202 -  haldið 18. febrúar 
Dómari og fulltrúi HRFÍ var Svafvar Ragnarsson, prófstjóri var Egill Bergman.  
Prófstaður var Skálafell.  Alls 6 voru skráðir, allir í unghundaflokki, einn enskur pointer, 
tveir vorsteh, einn weimaraner, einn írskur setter og einn enskur setter. 
•••• FHD – prófnr. 501203 – haldið 17. mars 
Dómarar og fulltrúar HRFÍ voru Pétur A. Guðmundsson (unghundafl.) og Egill Bergmann 
(opin fl.), prófstjóri var Sigþór Bragason.  Prófstaður var Mosfellsheiði.  Sex hundar voru 
skráðir í unghundaflokk, einn vorsteh, strýhærður, einn enskur setter, einn enskur pointer, 
einn weimaraner og tveir írskir setter.  Sjö hundar voru skráðir í opinn flokk en einn mætti 
ekki, fjórir enskir setter, tveir vorsteh. 
•••• Vorstehdeild – prófnr. 501204 – haldið 30. mars – 1. apríl 
Dómarar voru Alfred Örjebu frá Noregi, Guðjón Arinbjörnsson og Pétur A. Guðmundsson 
frá HRFÍ.  Prófstjóri var Lárus Eggertsson.  Alls voru skráðir 38 skráningar, alls 22 
hundar, tveir breton, fjórir enskir setter, einn írskur setter, fjórir enskir pointer, ellefu 
vorsthe snöggh.  30. mars voru 5 skráðir í unghundaflokk og 9 í opin flokk, 31. mars voru 
4 skráðir í unghundaflokk og 11 í opinn flokk, 1. apríl voru 9 skráðir í keppnisflokk. 
 

11. Önnur mál  
 
Fundi slitið,  
 
Sign: 
Anna María Flygenring, Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, 
Jóna Th. Viðarsdóttir, Valgerður Júlíusdóttir 
 
 
 
 
 


