Stjórnarfundur nr. 8
1. desember 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. Alþjóðleg hundasýning 20.-21. nóv 2010
A-2435
Sýndir voru alls 829 hundar af 81 hundategund. Sýningin var haldin í Reiðhöllinni í Víðidal. Sex
dómarar frá fjórum löndum dæmdu; Andrew Brace (Bretlandi), Rodi&Wera Hübental (Noregur),
Hans Rosenberg og Birgitta Svarstad (Svíþjóð) og Rui Oliveira (Portúgal). Alls tóku 37
ungmenni þátt í keppni ungra sýnenda. Dómari í þeirri keppni var Marc Linnér frá Svíþjóð.
Heiðraðir voru afreks – og þjónustuhundur ársins og stigahæsti hundur og öldungur. Stigahæsti
hundur ársins var am.cocker spaniel frá Danmörku, NORDUCh ISCh FINCh ESTVCh NOCh
DKCh SECh EUJW-07 LATCh Galaksi Read All About It, DK10621/2006, eigendur eru
Danirnir Michael & Ruth Kristensen. Stigahæsti öldungur ársins var Australian shepherd tíkin
ISCh Threepines Louise of Kaleef, eigendur eru hjónin Björn Ólafsson & Lára Birgisdóttir.

Stigahæsti ungi sýnandi ársins er Theodóra Róbertsdóttir sem keppir fyrir hönd HRFÍ á Crufts á
næsta ári. Þjónustuhundur árins er hjálparsveitarhundurinn Frosti sem er af border collie kyni í
eigu Ingimundar Magnússonar .Afrekshundur ársins er Andrea, enskur cocker spanel, sem er í
eigu Margrétar Steindórsdóttur. Andrea fer með eiganda sínum á í vinnuna flesta daga á
Hjúkrunarheimilið í Mörk en þeir hafa fengið leyfi til gæludýrahalds. Sýningin tókst vel í alla
staði og tímasetningar stóðust báða daga. Framkvæmdanefnd var ánægð með þær deildir sem
aðstoðu við uppsetningu og frágang sýninarinnar. Dómara voru að venju ánægðir með starfsfólk
sýningar, skipulagningu og framkvæmd. Flestir hafa sent tölvupóst og þakkað fyrir sig og hafa
áhuga á að koma aftur til að dæma.

2. Augnskoðun 13. nóvember og 20. & 21. nóvember 2010 A-2436/A-2437/ A-2438/ A-2439
Augnskoðun Shih Tzu deildar 13.11.2010, breski dýralæknirinn Lorna T. Newman augnskoðaði
hundana. Alls voru 73 hundar skoðaðir af 14 hundakynjum, 42 án ath.
Í tveimur shih tzu hundum var PRA staðfest og 2 aðrir greindir. Einnig fengu 2 greininguna
Vitreal Degeneration sem Lorna telur alvarlegan augnsjúkdóm. Lorna hefur sent HRFÍ
greinagerð eftir augnskoðunina.
Dönsku dýralæknarnir Susanne Kaarsholm og Jens Knudsen skoðuðu 288 hundar af 29
tegundum. Augnskoðunin fór fram í Reiðhöllinni í Víðidal. Beðið er eftir greinagerð um
augnskoðunina frá dýralæknunum. Tveir papillon hundar greindust með grun um PRA, þeir eiga
að koma aftur í skoðun eftir 6-12 mánuði. Um 52 hundar verða settir í ræktunarbann þar til þeir
verða skoðaðir aftur. Málið verður unnið í samvinnu við stjórn papillon- og phalenedeildar. Búið
er að senda stjórn deildarinnar upplýsingar um þá hunda sem eiga að fara í ræktunarbann
samkvæmt reglu um PRA sem er í Reglugerð um skráningu í ættbók. Deildinni var gefinn frestur
til að vinna málið til 15. desember. Tilmæli voru til stjórnar að vinna málið af festu og öryggi og
í samvinnu við þá ræktendur sem eiga flesta hunda sem fara í bann.

3. Sýningadagatal 2013-2016
Samþykkt að hafa sýningar í lok febrúar, byrjun júni, lok ágúst (byrjun september) og í síðasta
lagi um miðjan nóvember. FCI hefur samþykkt sýningar til ársins 2013.
Tillögur:
Árið 2013
23. – 24. feb 2013 (cacib) – síðasti skráningadagur 25. janúar
25.-26. maí – meistarasýning – síðasti skráningardagur 26. apríl
7.- 8. september (cacib) - síðasti skráningadagur 9. ágúst
16.-17. nóvember 2013 (cacib) - síðasti skráningadagur 18. október
Árið 2014
22.-23. febrúar (cacib) - síðasti skráningadagur 24. janúar
31. maí – 1. júní -– síðasti skráningardagur 2. maí
6.- 7. september (cacib) - síðasti skráningadagur 8. ágúst
15.-16. nóvember (cacib) – síðasti skráningardagur 17. október
Árið 2015
28. feb- 1.mars (cacib) - síðasti skráningadagur 30. janúar
30.-31. maí – síðasti skráningardagur 1. maí
5.-6. september (cacib) - síðasti skráningadagur 7. ágúst
14.-15. nóvember (cacib) – síðasti skráningardagur 16. október
Árið 2016
27.-28. febrúar (cacib) - síðasti skráningadagur 29. janúar
28.-29. maí – síðasti skráningardagur 29. apríl
3.- 4. september (cacib) - síðasti skráningadagur 5. ágúst
12.-13. nóvember (cacib) – síðasti skráningadagur 14. október
Samþykkt
4. Breyting á Reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ
II. Ættbókarskráning hvolpa
Bæta eftirfarandi við kaflann (þýðing frá reglum FCI Transfer of breeding rights – lease
agreement nr. 14):
8. Afsal á ræktunarrétti – leigusamningur
Ræktandi gots er sá aðili sem á tíkina þegar hún er pöruð. Ef þriðji aðili ætlar að nota
undaneldistík eða hund í ræktun verður að gera samninga um ræktunarrétt. Ef um er að ræða
afsal (eða flutning) á ræktunarrétti þarf að gera skriflegan samning fyrir pörun. Skriflegur
samningur varðandi ræktunarrétt verður að vera dagsettur og undirskrifaður fyrir pörun.
Samningurinn þarf að fylgja með viðeigandi gögnum varðandi ættbókarskráningu til
Hundaræktarfélags Íslands. Réttur og skuldbindingar samningsaðila þurfa að koma skýrt
fram í samningnum. Leigutaki ræktunartíkar er talinn vera eigandi, eins og það er skilið
samkvæmt þessum reglum, frá þeim degi sem hvolparnir fæðast þar til hvolparnir eru a.m.k.
8 vikna.
Samþykkt

VIII. Pörunarvottorð
Regla varðandi nöfn á hvolpum í gotum:
4. Ekki má auðkenna got á neinn hátt nema með eigin ræktunarnafni. Eina orðið sem má
endurtaka í skráningu á goti er ræktunarnafn viðkomandi.
Samþykkt
Breyting á orðalagi þ.e. bætt við texta sem var gert í samráði við tengilið tegundarinnar:
Verður nú:
King Charles spaniel
Hnéskeljaskoðun: Skila þarf vottorði frá dýralækni um ástand hnéskelja ræktunardýrs, þ.m.t. gráðun á
losi ef um slíkt er að ræða. Niðurstöður eiga að liggja fyrir við pörun. (Gildir frá 01.01.2011)
Chihuahua
Hnéskeljaskoðun: Skila þarf vottorði frá dýralækni um ástand hnéskelja ræktunardýrs, þ.m.t. gráðun á
losi ef um slíkt er að ræða. Niðurstöður eiga að liggja fyrir við pörun. Vottorð gefið út fyrir
ræktunardýr undir tveggja ára aldri gildir í eitt ár, vottorð tveggja ára ræktunardýrs gildir ævilangt.
(Gildir frá 01.01.2009)

Samþykkt
5. Erindi frá nokkrum félagsmönnum úr papillon- og phalenedeild
v. deildarsýningar
A-2440/A-2441
Auður Sif Sigurgeirsdóttir vék af fundi samkvæmt beiðni þeirra sem sendu inn erindið.
Erindið er birt með fundargerð á vefsíðu HRFÍ sem fylgiskjal A-2440.
Stjórn sammála um að forsendur fyrir deildarsýningu sé brostar miðað við upplýsingar
í erindinu. Ef stjórn deildarinnar getur ekki fundið sérfræðing/ræktanda í tegundinni,
sem ætla má að almenn sátt sé um, til að dæma á sérsýningu papillon- og phalenedeildar
fyrir 15. desember n.k. þá verður því miður að fella niður umrædda sýningu.
6. Erindi frá stjórn papillon- og phalénedeildar
A-2442
Stjórn papillon- og phalenedeildar óskar eftir að lágmarksaldur við pörun á papillon- og
phalénetíkum verði 20 mánaða. Flestir papillon- og phaléneklúbbar á Norðurlöndum miðað
við pörun á tíkum yngri en 24 mánaða.
Danmörk: 12 mánaða
Svíþjóð: Mælt með 2 ára en leyfa 18 mánaða.
Finnland: 15 mánaða
Noregur:18 mánaða
Samþykkt og tekur í gildi 1. janúar 2011. Stjórn papillon- og phalénedeildar er beðin
um að auglýsa breytinguna meðal deildarmeðlima og á vefsíðu deildarinnar.
7. Erindi frá félagsmanni v. ræktunarráðs retrieverdeildar
A-2443/A-2443a
Kvörtun frá félagsmanni vegna reglna sem deildin setur til að vera tilgreindur sem
ræktandi á vefsíðu retrieverdeildar. Einnig er kvartað yfir því að deildin mæli ekki með
öllum gotum þar sem allar kröfur varðandi Reglugerð í skráningu í ættbók HRFÍ er
uppfyllt. Skrifstofu HRFÍ hefur einnig borist sömu kvartanir.
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands er sammála um að retrieverdeild getur ekki gengið
lengra í kröfum en félagið sjálft gerir. Stjórn HRFÍ óskar eftir viðbrögðum stjórnar
retrieverdeildar varðandi málið.
8. Veiðiprófanefnd - Dagskrá veiðiprófa fyrir árið 2011

A-2444

Stjórn HRFÍ samþykkir hjálagða dagskrá veiðiprófa fyrir árið 2011. Að undanskildu því að
HRFÍ greiðir aðeins fyrir einn erlendan dómara fyrir hvert próf.

9. Sólheimakot- umgengni – vatnsleysi
Cavalierdeild fékk upplýsingar um að allt væri í lagi og töldu þær koma frá skrifstofu sem var
ekki rétt. Þær töluðu um slæma umgengni og tóku sig til og fjarlægðu mygluð og útrunnin
matvæli í ísskápnum. Það var ekki fögur sjón að líta ofan í klósettið en þær slepptu við þrifa
þar.
Ekki er hægt að lána Sólheimakot á meðan það er vatnslaust. Margrét Kjartansd. lætur
skrifstofuna vita þegar allt er komið lag.
10. Reiknilíkan fyrir verðmat hunda innan FHD - unnið fyrir VÍS
A-2445/A-2446
Óska eftir upplýsingum frá starfsmanni VÍS hvort leitað hafi verið til fleiri deilda um
reiknilíkön fyrir verðmat hunda.
11. Bréf frá Brynju Tomer v. ræktunarnámskeiðs – Lagt fram

A-2447

12. Tölupóstur frá Anne-Chaterine Edoff v. ræktunarnámskeiðs – Lagt fram
13. Veiðiprófsdómarar - Erindi frá stjórnarfundi 3. nóvember.





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 Kjartansdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir og Auður Sif Sigurgeirsdóttir eru
skipaðar í vinnuhóp ásamt einum úr hverri deild. Margrét Kjartansd. sendi póst á
deildirnar og óskaði eftir tilnefningum um fulltrúa frá hinum deildunum.
Borist hefur bréf frá vorsteh- og írsk setterdeild en ekki hefur enn borist frá FHD
Vorstehdeild- fulltrúi er Einar Hallsson
Írsk setterdeild – fulltrúi er Egill Bergmann.
14. Sýningadómaranám næsta vor – Erindi frá stjórnarfundi 3. nóvember og 1. des
15. Erindi frá Svæðafélagi Norðurlands

A-2448

16. Bréf frá nokkrun ræktendum innan schnauzerdeildar ( ekki á tölvutæku formi) A-2449
Senda bréfið til stjórnar schnauzerdeildarinnar og fá viðbrögð frá þeim.

17. Önnur mál
 Sámur – upplag, val á greinum ofl.
 Lög – lagabreytingar- stjórnarmenn fara yfir lögin fyrir næsta fund.
 Gjaldskrá 2011
 Bréf frá The Kennel Club- Changes to Breed Standards
A-2450
 Bréf frá FCI – bréf frá Kristínu Jóhannsdóttur til FCI v. spillingar í stjórn HRFÍLagt fram
 Jólalokun á skrifstofu – Lokað frá og með mánudeginum 20. desember, opnað aftur
mánudaginn 3. janúar 2011.
 Hugmynd frá Birni Ólafssyni að vera með matarboð fyrstu helgina í aðventu þar
sem öllum starfsmönnum sem hafa starfað á sýningum félagsins verður boðið upp á
hangikjöt og meðlæti. Björn ætlar að sjá um framkvæmd og úrfærslu þessa dags.
18. Næsti stjórnarfundur áætlaður miðvikudaginn 5. janúar 2011

