
Stjórnarfundur nr. 6  

13. október 2010 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

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

1. Bréf dagsett 27. september. Efni: Húsnæði fyrir starfsemi HRFÍ. A-2420/A-2420a 
,,Myndaður hefur verið áhugahópur um bætta félagsaðstöðu er hýsa myndi alla viðburði, 
námskeið, hundaskóla, sýningar, vinnupróf og skrifstofu, þ.e. alla starfsemi félagsins. 
Við óskum eftir fundi með stjórn HRFÍ til að kynna þessa hugmynd og nánari útfærslu á 
hennni. Hugmyndin er að reisa eða kaupa húsnæði þar sem öll starfsemi félagsins færi fram. 
Fyrir okkar hönd óskum við eftir að senda þrjá menn til kynningar; Þorgeir Björgvinsson, 
Arnar Sigurjónsson og Stefán Snæbjörnsson. 
Virðingarfyllst, fyrir hönd áhugahópsins, Hugrún Diljá Þorgeirsdóttir” 
Boða hópinn á næsta stjórnarfund sem verður miðvikudaginn 3. nóvember kl.18:00 

 
2. Úrskurður siðanefndar varðandi mál nr.2/2010, HRFÍ gegn X  

Siðanefnd hefur úrskurðað í málinu þar sem kærða er svipt ræktunarnafninu.  Siðanefnd óskar eftir 
fundi með stjórn HRFÍ varðandi hvernig eigi að tilkynna sviptingu ræktunarnafnsins. 
Boða siðanefnd á fund til að ræða hvernig á að birta og tilkynna sviptingu ræktunarnafns 
Boða siðanefnd á næsta stjórnarfund, 3. nóvember kl.18:30. 
 

3. Grundvallarreglur HRFÍ sem tóku í gildi 1. janúar 2008 – Breyting á orðalagi 
Í kaflanum 3.3. undir Ræktandi var textinn eftirfarandi: 
 
”Ræktandi 
Ræktandi skal í ræktunarstarfi sínu hafa í heiðri góða hundaræktarsiði. 
Ræktanda í Hundaræktarfélagi Íslands er ber að: 
3.3. Para ekki tík fyrir tveggja ára aldur (taka mið af þeim aldri er viðkomandi sérdeild mælir 
með)” 
Til að taka af allan vafa um gildi reglunnar er lagt til að bæta eftirfarandi setningu við 
lið 3.3. (rauðletrað sem bætist við): 
 
“3.3. Para ekki tík fyrir tveggja ára aldur nema annað sé tekið fram í reglum sérdeilda 
varðandi undaneldisdýr í Reglugerð um skráningu í ættbók Hundaræktarfélags Íslands.“   
Samþykkt 

 
4. Skýrsla fulltrúa HRFÍ, Egils Bergmann, vegna veiðiprófs nr.501011   A-2421 

,,Prófið fór fram dagana 10 – 12 september á Auðkúluheiði.  Veðrið var mjög gott allan tíman þó 
hefði mátt vera meiri vindur á laugardeginum 11 sept. Dómarar voru Odd Harald Sörben frá Noregi 
og Egill Bergmann. Prófstjóri var Pétur A Guðmundsson. Engar skriflegar kærur hafa borist vegna 
prófsins sem fór fram eftir reglum félagsins” 
 

5. Erindi frá stjórn Snauzerdeildar     A-2422/A-2422a 
Þar sem þess er óskað að ræktunarkröfur fyrir standard schnauzer verði breytt í samræmi við 
ræktunarkröfur í nágrannalöndum okkar þ.e. að undaneldisdýr verði mjaðmamynduð og niðurstaða 
kunn fyrir pörun.  
Samþykkt og taki gildi 1.janúar 2011 
Eftirfarandi verður sett inn í reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr í Reglugerð um 
skráningu í ættbók HRFÍ: 
 
 



Schnauzer: 
Mjaðmamyndir: Undaneldisdýr skulu mynduð og niðurstaða kunn fyrir pörun. (Gildir frá 01.01.2011). 
 

6. Endurskoðun fjöleignarhúsalaga.  
Björn Ólafsson og Valgerður Júlíusdóttir mættu f.h. félagsins 12. október á fund hjá Félags- og 
tryggingamálaráðuneyti, sem nýlega skipaði nefnd sem hefur það hlutverk að endurskoða 
fjöleignarhúsalögin. Boðað var til fundarins með skömmum fyrirvara eða 11. október. 
Verið er að endurskoða lögin m.t.t. hjálparhunda vegna atviksins á Akranesi.  Stendur 
til að taka á öðrum þáttum seinna.  Það kom fram á fundinum að búið sé að dæma í 
máli varðandi fjöleignarhúsalögin og því sé ekki lengur hægt að túlka þau á frjálsan 
hátt eins og gert hefur verið. 

 
7. Tölvupóstur frá Kjartani Antonssyni  12. október 2010    A-2422c 

Undirritaður var skipaður í forsvari fyrir nefnd sem átti að endurskoða  veiðiprófsreglur fyrir hunda í 
grúppu 7. Í nefndinni eru einnig þeir Guðjón Arinbjarnar fuglahundadómari og Egill Bergmann 
fuglahundadómari. Síðastliðið vor sendi Egill Bergmann klögu á mig til stjórnar HRFI eins og stjórn 
HRFI er kunnugt um. Þar bar Egill mig þungum sökum sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum og í 
raun ámælisvert að maður sem vinnur trúnaðarstörf fyrir HRFI skuli komast um með þannig háttarlag. 
Vegna þessa gef ég út að ég get ekki unnið með Agli Bergmann eins og gefur að skilja þar sem hann 
er rúinn trausti af minni hálfu. 
Segi ég mig því úr nefndinni frá og með núna. 
Stjórn óskar eftir að vorstehdeild tilnefni annan í nefndina. 
 

8. Erindi frá fagráði golden retriever     A-2423/A-2423a 
Fyrir rúmu ári síðan var stofnað fagráð Golden retriever ræktanda sem ætlað er að vera ræktunarstjórn 
til ráðgjafar. 
Ræktunarmarkmið Retrieverdeildar eru þríþætt m.t.t. 
1) heilsufars 
2) útlits 
3) eiginleika  
Á Íslandi er lítill stofn Golden Retriever. Sú staðreynd gerir auknar kröfur til ræktenda um ábyrgð og 
vandvirkni í ræktunarstarfi sínu. Útlitseinkenni eru samkvæmt staðli, en tíðni mjaðmaloss er of há. 
Vinnueiginleikar virðast á undanhaldi. Átaksverkefnið miðar að því að bæta þessa þætti og til þess að 
bæta ræktunarástand stofnsins þarf samstillt átak allra ræktenda. Því mótaði fagráð Golden Retriever 
ræktenda á Íslandi skýra ræktunarstefnu. Sett voru langtíma- og skammtímamarkmið til ársins 2014. 
Eitt af því sem lögð var sérstök áhersla á var að allir hvolpar yrðu myndaðir til að fá sem heillegasta 
mynd af stofninum og að ræktendur sjái til þess að allir hvolpar frá þeim verði myndaðir. 
Nokkrir þeirra ræktenda sem stóðu að þessum metnaðarfullu markmiðum gerðu í kjölfarið samning 
við hvolpakaupendur um myndatöku að 12 mánuðum liðnum þar sem myndatakan, aflestur og 
sendingarkostnaður væru innifalin í kaupverði hvolpsins. Með þessu móti er hægt að tryggja enn betur 
að hvolpur verði myndaður til þess að marktæk niðurstaða fáist um ræktunargæði viðkomandi 
undaneldisdýra.  
Í byrjun árs 2010 var breyting á gjaldskrá HRFÍ þar sem umsýslugjald vegna mjaðma- og 
olnbogamynda hækkaði um 8500 kr. Þessi hækkun var ófyrirséð á þeim tíma sem fagráð Golden 
Retriever ræktenda samþykkti sín markmið og nokkrir ræktendur sömdu við hvolpakaupendur um að 
innfela gjaldið í kaupverðinu. Þar sem algengt er að Golden got telji 8-12 hvolpa þá er þetta þungt 
högg fyrir þá ræktendur sem þurfa að greiða alla þessa hækkun ófyrirséða. Því fer ég þess á leit í ljósi 
þess að hér er um að ræða metnaðarfullt verkefni Golden ræktenda að hækkun umsýslugjalds þeirra 
Golden Retriever hunda sem myndaðir verða á árinu 2010 og fæddir eru eftir 1. mars 2009 (þ.e. eftir 
að markmiðin voru gefin út) verði felld niður eða gefinn góður afsláttur af þeim. Fullt umsýslugjald 
verði hinsvegar virkt frá og með 1. janúar 2011 enda lá þá fyrir 12 mánuðum áður ný gjaldskrá þegar 
samið var við nýja kaupendur. 
  
Annað sem mig langar til að vekja máls á er mikilvægi þess að a.m.k. einu sinni á ári fáist dómarar á 
sýningar félagsins sem hafi sérþekkingu á tegundarhópi 8 og sér í lagi á Golden Retriever en það 
teljum við mikilvæga forsendu þess að takist að byggja upp góðan stofn hér á Íslandi. 
  
Með bestu kveðju, 
Guðni B. Guðnason 
 Því miður getur stjórn HRFÍ ekki orðið við beiðninni.  Benda á að óska eftir sérdómara 
á árlegar deildarsýningar retrieverdeildar. 



 
9. Veiðiprófsdómarar 

 Erindi frá Pétri A. Guðmundssyni 
,,Ég legg  hér með til að stjórn HRFÍ stofni vinnuhóp sem boði til vinnufundar með 
dómurum og ræði stöðu mála dómara og starfsmanna á sýningum/prófum og búi til 
reglur fyrir og til verndar þeim” 

 Starfs- og siðareglur fyrir veiðiprófsdómara 
Sjá bréf dags. 2. júní 2010 frá vorstehdeild vegna siðareglna fyrir dómara  A-2387 
Stjórn skoðar hvernig þetta er á hinum Norðurlöndunum. ATH. 

 Bréf Egils Bergmanns varðandi dómararáð veiðiprófsdómara fyrir tegundahóp 7 
yfirfara og lagfæra. 
Margrét, Jóna og Auður Sif eru skipaðar í vinnuhóp ásamt einum úr hverri deild.  
Margrét sendir póst á deildirnar og fær tilnefningar um fulltrúa frá hinum 
deildunum.  Senda afrit á Jónu og Valgerði. 
 

10. Sýningadómaranám næsta vor 
Setja inn auglýsinu og hvetja þá sem hafa áhuga á dómaranámunu að skrá sig á ræktunarnámskeiðið í 
lok mánaðarins hjá Lizbeth og Anne Chaterine 
Valgerður og  Jóna útbúa auglýsingu. 
 

11. Erindi frá Svæðafélagi Norðurlands   A-2424/A-2425 
Þar stjórn HRFÍ er beðin um að endurskoða ákvörðun um augnskoðun á Akureyri þetta ár. 
Samþykkt að vera í sambandi við þá vegna skipulags á augnskoðun á árinu 2011. 

 
12. NKU fundur í Helskinki 22. – 23. september 

 Fundargerð fundar framkvæmdastjóra NKU landanna og NKU/IT 22.september í 
Helsingi.       A-2426 

 
13. FCI –Eurosection fundur í Slóveníu 4. október 

 
14. Jugdging the gundog breeds eftir Frank Kane 

Frank Kane, sem dæmdi á Eurodog Show, áritaði bókina og gaf bókasafni HRFÍ. Formaður tók við 
gjöfinni og þakkaði fyrir. 

 
15. Brons hlýðnipróf þann 6.október    A-2427 

Prófið var niðurfellt vegna ónógrar þátttöku 
Óska eftir dagskrá fyrir næsta ár til að birta í Sámi.  Óska einnig eftir fundi með stjórn 
vinnuhundadeildar og dómurum á vinnuprófum til að samræma dóma. 
 

16. Augnskoðun 
Dýralæknarnir Susanne Kaarsholm og Jens Kai Knudsen frá Danmörku augnskoða hunda í 
Reiðhöllinni í Víðidal dagana 20. og 21. nóvember, í tenglsum við alþjóðlega hundasýningu 
félagsins.  Virkir félagsmenn geta látið skoða hundana eftir að þeir hafa verið sýndir.  Síðasti 
skráningardagur er föstudagurinn 12. nóvember.  Ákveðið var að bjóða shih tzudeild að halda 
augnskoðun með breska dýralækninum Lornu Newman.  Annað fyrirkomulag er hjá Bretum varðandi 
augnskoðanir og því var of stuttur fyrirvari fyrir HRFÍ að bjóða Lornu að augnkoða í næstu 
augnskoðun.  Hún setti fram ákveðin skilyrði þ.e.: 

” Charging & arrangements 
Do you know how many dogs will be tested on each day?. Doing dog shows here in the UK, I 
reckon that the maximum number of dogs I could do in a day (say 10am-5pm) is around 50 - 
however, this is dependent on having someone to help me complete the paperwork. Ideally I 
would really need someone to do this with me as otherwise most of my time will be spent 
trying to work out Icelandic spellings rather than testing dogs! I'd also need a break during the 
day and it would be great to set up a system where people have approximate timeslots for 
their testing as otherwise people get fed up waiting around - again having someone to help is 
key to this.The examination is preceded by drops to dilate the pupil which take 10 mins to 
work. 
It would be ideal if DNA samples could be taken from any affected animals probably cheek 
swabs 
  



The number of dogs for testing usually dictates the cost. The cost per eye test in the UK is 
usually £45, but for group testing over 25 dogs this reduces £27/dog .I am assuming that this 
will be put through our scheme BVA/KC which charges a certain percentage to me via 
the certificates I fill out. I would submit these certificates to them .They are happy to copy all 
certificates back to you 
  
Assuming you have more than 25 dogs the £27 fee would be what I would charge.  I think it's 
around 5,000 in Icelandic Kronur ! It may be easier for you to take the money and then I would 
bill you in Sterling that way you could add on to the owners additional costs for expenses.  
  
After testing, the owner gets a British Veterinary Association/Kennel Club form, which is valid 
for one year. 
  
Also it was mentioned that another vet might be taking part - do you know if this is 
happening?” 

Soffía formaður shih tzudeilar hefur haft frumkvæði að fá Lornu til landsins og því var 
deildinni boðið að hafa augnskoðun fyrir deildina og sjá hvernig útfærslan hjá Bretum 
henti HRFÍ.  Í framtíðinni er mikill áhugi á að fá Lornu til að augnskoða hjá HRFÍ. 
 

 
17. Önnur mál 

 
 Undirbúa mál fyrir Siðanefnd-Unnar tillögur (Vala sbr. fundur 15. júní sl.) 
 Val á afreks- og þjónustuhundi ársins - skilafrestur framlengdur til 1. október. Engar 

tilnefningar hafa borist.  
Guðríður kannar þjónustuhund, Súsanna kannar afrekshund. 

 Nýr starfsmaður á skrifstofu HRFÍ, Klara Ágústa Símonardóttir, hóf störf  þriðjudaginn 
14. september sl.  Bára Traustadóttir hefur sagt upp  störfum og hætti í lok september. 

 Prentsmiðjan Oddi býður á tónleika með Hjálmum fimmtudaginn 14. október n.k. 
kl.19:30 í kassagerðarhúsinu að Köllunarklettsvegi 1. 

 Sámur, dagsetning á útgáfu næsta blaðs 8. desember, plakat í miðju blaði. 
 Fulltrúaráðsfundur – miðvikudaginn 13. október kl.19:30. 
 Dagatal hjá Díf, hækkun á verði á auglýsingu-   
 Tölvupóstur frá Ólöfu Elíasdóttir vegna siðanefndarmáls. Boða Ólöfu á fund stjórnar 

kl.17:30-18:00.   

Dagskrá: 

 Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ 
 Nýtt tölvukerfi kynnt – Axel V. Gunnlaugsson forritari 
 Fundur hjá NKU  – Guðríður Valgeirsdóttir 
 Sólheimakot 
 Önnur mál 

 

 
18. Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 3. nóvember kl.16:30 

 
 


