
Stjórnarfundur nr. 4  

1. september  2010 kl.19:00 á skrifstofu HRFÍ 

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

1. Umsóknir um deildarsýningar       A-2401 
Umsókn um deildarsýningu þarf að hafa borist stjórn HRFÍ fyrir 1.september ári áður en 
sýning er fyrirhuguð. 
Neðangreindar ræktunardeildir hafa sent inn umsóknir um deildarsýningu: 

1. Mjóhunda-,terrier-, shih tzu-, smáhunda- og yorkshire terrierdeild þann 16.- 17. apríl 
2011 

2. Chihuahuadeild þann19. mars 2011 
3. DÍF – janúar 2011 
4. Papillon- og phalenedeild þann 26. mars 2011 
5. Retrieverdeild þann 3. júlí 2011 
6. Schnauzerdeild (í samvinnu við cavalier- og am.cocker sp.) 4.-5. mars 2011 

Samþykkt af hálfu stjórnar en umsóknirnar verða sendar til sýningarstjórnar til samþykktar. 
 

2. Erindi frá stjórn Svæðafélagas Norðurlands     A-2402/2403 
Þar sem farið er fram á að augnskoðun verði endurtekin fyrir norðan í haust eins og fyrri ár í 
tengslum við skipulagða augnskoðun hunda sunnan heiða. Í boði er aðstaða og aðstoðarmaður 
augnlæknis án endurgjalds. 
Nú þegar  hefur verið ákveðið að hafa augnskoðun í tenglsum við alþjóðlega 
hundasýningu félagsins í nóvember. 
 

3. Skýrsla fulltrúa HRFÍ á veiðiprófi nr.201008      A-2404 
Undirritaður, Olgeir Gestsson, gengdi stöðu fulltrúa HRFÍ á veiðiprófi nr. 201008 fyrir 
retrieverhunda sem haldið var laugardaginn 21. ágúst 2010 í Kerlingafjöllum. 
Alls voru 10 hundar skráðir í prófið en 9 mættu.  Tíkin Hvar er fuglinn Klara forfallaðist 
sökum lóðarís að sögn eiganda. Uppsetning prófsins var samkvæmt reglum og var prófað í 
öllum þremur flokkunum, BFL, OFL og ÚVFL-B. Engin vandamál komu upp og gekk prófið 
greiðlega fyrir sig. Gengu menn og hundar sáttir frá prófinu með sinn árangur. 
Virðingarfyllst;  
Olgeir Gestsson 
  

4. Erindi frá stjórn sankti bernharðsdeildar dags. 17. ágúst 2010.  A-2405/A-2406 
Þar sem farið er fram á að stjórn HRFÍ felli niður kröfur um augnskoðun á ræktunardýrum af 
st. Bernharðskyni.  
Stjórn tók fyrir sama erindi á stjórnarfundi þann 16. september 2008 og vísaði erindinu til 
vísindanefndar HRFÍ.  Svar frá vísindaráði barst stjórn HRFÍ 1. mars 2009 þar sem ekki er 
mælt með að hætta að augnskoða st. bernharðshunda.  Stjórn HRFÍ er sammála að fara að 
ráðum vísindanefndar frá 1. mars 2009.   Stjórn óskar eftir að stjórn st. bernharðsdeildar 
endurskoði beiðni sína miðað við svar vísindinefndar frá mars 2009. 

 
5. Bréf frá Ferdinand Hansen dags. 11. ágúst 2010     A-2407 

Sent á alla stjórnarmenn 16. ágúst sl. 
 
6. Alþjóðleg sýning HRFÍ 28. – 29. ágúst 2010 

759 hundar voru skráðir á sýninguna. Þrír erlendu dómaranna afboðuðu komu sína rétt fyrir 
sýninguna, írsku hjónin og Bo Skallin frá Svíþjóð. Haft var samband við Sigríði Pétursdóttur 
og Jean Lanning frá Englandi og samþykktu þær að dæma.  Þrátt fyrir þessa uppákomu tókst 
sýningingin í alla staði mjög vel.  Margir söluaðilar voru með kynningarbása og var aðsókn 
áhorfenda þokkaleg. Dómarar lofuðu að venju alla umgjörð, skipulagningu og frábært 
starfsfólk sem vann í dómhringjum.  Mjög vel var mannað frá deildum til að setja upp 
sýninguna og ganga frá eftir.    



 
Borist hafa þakkir frá Brendu Banbury: 
,,Dear Valgerour, 
Thanks you for your message,and I am so glad that the show was such a success,despite your 
many problems before  the event. 
I so much enjoyed meeting the people and seeing the dogs, and as I said on Sunday evening at 
our dinner,the final line up was excellent,as all the judges had sent through quality dogs.It is 
a great idea to have this informal dinner on the Sunday evening so that exhibitors can bring 
along pedigrees,or talk over particular dogs, and let us know about lines they have 
imported,all of which is so interesting both to us and to them. 
I congratulate you all on the organisation and running of the Show,which enabled all of us to 
finish in good time to enjoy the evening events. 
The judges dinner in the magnificent domed restaurant was excellent,and your gift was much 
admired on my return home...again thank-you. 
I have already received some photographs which are a lovely reminder of the weekend.I hope 
we shall all meet again one day,in the world of dogs,perhaps next time you will visit us at 
Crufts. 
With warm regards to everyone, 
Sincerely,Brenda” 
Borist hafa þakkir frá Jean Lanning: 
Dear Valger, 
 We had a wonderful time too.   Thank-you so much. 
 

7. Tölvupóstur frá stjórn unglingadeildar 12. ágúst 2010  A-2408 
Kæra stjórn HRFI, 
Stjórn Unglingadeildar HRFÍ leggur til að eftirfarandi sýningar telji til stiga fyrir lið Íslands 
febrúarsýning, júnísýning og ágústsýning 2010, en ekki ágúst og nóvembersýning 2009 þar 
sem flestar þeirra efstu eru orðnar of gamlar fyrir keppni ungra sýnenda árið 2010. 
 
Kær kveðja, 
stjórn Unglingadeildar 

 Samþykkt 
 
8. Tölvupóstur frá Arnheiði Runólfsdóttur dags. 20. ágúst 2010. 

Til stjórnar H.R.F.Í.  
 
Eftir að hafa lesið grein Kristins Arnar Stefánssonar STUD JUR, “Um kaupsamninga í 
hundakaupum” sem er birt á heimasíðu félagsins vakti liðurinn um einhliða samninsskilmála 
athygli mína.  Ég hef heyrt af samningum frá fleiri en einum  ræktanda  þar sem sett eru þau 
skilyrði að eigandi rakkans megi ekki nota hann til undaneldis nema með leyfi ræktanda.   Ég 
vil ekki trúa því að félagsmenn innan H.R.F.Í. séu að útbúa ólöglega samninga visvitandi, 
heldur að félagsmenn séu ekki nógu vel upplýstir um samningsgerð.   Skora ég því á H.R.F.Í 
að halda námskeið þar sem lögmaður með sérkunnáttu í samningsgerð fer yfir hvað er 
löglegur samningur.  
 
Virðingarfyllst,  
Merkisteins,  
 
Arnheiður Runólfsdóttir.  
Sammála að taka málið fyrir. 
 

9. Önnur mál 
 Sámur 
 Fulltrúaráðsfundur – miðvikudaginn 13. október kl.19:30 
 
Fundi slitið 

 



Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 15. september kl.16:30 
 

 


