Stjórnarfundur nr. 13
11. febrúar 2009 kl.16:00 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Friðrik Lunddal, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét
Kjartansdóttir og Valgerður Júlíusdóttir. Björn Ólafsson tilkynnti veikindi og Gunnlaugur var
fjarverandi.
1. Bréf frá formanni retrieverdeildar
Bókun frá síðasta stjórnarfundi við erindi deildarinnar vegna ISSCH:
Stjórn HRFÍ getur ekki séð að nýr viðbótartitill, íslenskur sýningameistari (ISSCH), samræmist ekki
ræktunarmarkmiði tegundarinnar. Bent skal á að núgildandi reglur um íslenskan meistara (ISCH) er
enn í gildi.
Stjórn HRFÍ hafnar því beiði stjórnar retrieverdeildar um að nýr viðbótartitill nái ekki til
retrieverhunda í tegundahópi 8 hér á landi.
Stjórn óskar einnig eftir að skráningar á hundanámskeið sem ekki er á vegum Hundaræktarfélags
Íslands verði hætt. á vefsíðu deildarinnar.
Að námskeið sem ekki er á vegum félagsins verði hvorki auglýst né á þau skráð á vefsíðu deildarinnar.
Í framhaldi af svari stjórnar barst neðangreint erindi til stjórnar þann 4. febrúar:
Til stjórnar HRFÍ.
Það var leitt að sjá þessa niðurstöðu stjórnar HRFÍ.
Mér er það gjörsamlega óskiljanlegt hvernig stjórn HRFÍ fær það út að þessi nýja nafnbót samræmist
ræktunarmarkmiðum tegundanna.
Vita stjórnarmenn ekki hvað það er sem gerir retrieverhund að retrieverhundi?
Ykkur ætti að vera það ljóst að það er ekki útlit hundsins sem gerir hann að því.
Með því að klippa út einn þátt, úr tegundastaðli þessara hundategunda, þá getur þessi nýja nafnbót
ekki samræmst ræktunarmarkmiðum tegundanna.
Retrieverhundur sem sækir ekki eða hefur ekki neitt af þeim meðfæddu eiginleikum sem hann á að
hafa, samkvæmt tegundalýsingu, er ótegundatýpískur hundur.
Vill stjórn HRFÍ stuðla að því?
Stjórn teljur að þetta hafi ekki nein áhrif og vísum í fyrra svarbréf okkar.
Hvað varðar ósk stjórnar HRFÍ vegna auglýsingar á vefsíðu Retrieverdeildarinnar, þá get ég upplýst
ykkur um það.
Það er öllum frjáls að auglýsa á síðu deildarinnar gegn borgun.
Það kostar ákveðið fjármagn að halda úti þessari síðu og ef einhverjir vilja leggja fram hjálpar hönd
við rekstur þessara síðu, þá er það velkomið.
T.d. auglýsa Dýrheimar þarna.
HRFÍ er velkomið að koma að mánaðarlegum rekstri þessara síðu og engar auglýsingar verða birtar í
beinu framhaldi, ef það er vilji fyrir því.
Það er sjálfsagt að HRFÍ skoði að koma að rekstri vefsíðunnar og því óskum við eftir
sundurliðun á rekstri vefsíðu retrieverdeildar síðast liðið ár.
Því var eingöngu Halldóri Halldórssyni sent afrit af þessu bréfi en ekki öllum stjórnarmönnum í
Retrieverdeildinni?
Þar sem Halldór Halldórsson sendi sér áliti til stjórnar HRFÍ varðandi málefnið þá varð að svara
honum líka og því fékk hann aftrit.
Ykkur er fullkunnugt hvaða netföng þeir hafa.
Svör óskast við þessum spurningum og við fleiri erindum sem stjórn deildarinnar hefur sent stjórn
HRFÍ.
Virðingarfyllst;
Olgeir Gestsson, formaður Retrieverdeildar HRFÍ

Valgerður svarar bréfinu.

2. Grundvallarreglur SKK frá 1. jan.2009. Ath.breytingar.
Samþykkt að Valgerður, Jóna og Margrét taki þetta verkefni að sér.
3. Bréf frá DÍF vegna vinnu við skýringar með ræktunarstaði fyrir íslenska fjárhundinn
Guðrún Guðjohnsen lýkur þessari vinnu með Kenneth Ed og Hans Åge Sperne þegar
þeir koma til landsins 23. og 24. febrúar.
4. Smáhundakynning í Garðheimum 7.-8. febrúar –þakkarbréf frá Antoni Magnússyni
Elsku, bestu hundavinir,
Ég vildi bara nota tækifærið og þakka kærlega fyrir mig.
Helgin var hreint út sagt aldeilis frábær.
Á laugardeginum var troðið út úr dyrum af brosandi hundum og eigendum þeirra. Áhugasamir
hundaaðdáendur létu sig ekki heldur vanta og mættu í stórum hópum.
Ekki var sunnudagurinn síðri. Unglingarnir í hundafiminni voru æðislegir og enn og aftur stóðu
sýnendur og hundar sig eins hetjur.
Ef þetta sýndi ekki að maður (hundur) er manns gaman þá veit ég ekki hvað.
Þúsund, þúsund kossar og risaknús frá mér.
Kær kveðja, Anton

5. Bréf frá Ástu Arnardóttur f.h starfshóps um enskan springer spaniel
Stjórn óskar eftir að fá hópinn til að fylgja málinu eftir.
6. Breytingar á rætkunarstöðlum frá FCI
Afghan hound, cavalier og havanies
7. Bréf frá DÍF – framlag HRFÍ/DÍF til ICIC
Samþykkt. Áður var búið að samþykkja að greiða reikningana en DÍF sendi aldrei
reikning. Jóna svarar bréf.
8. Nýr samningur við VÍS/Agria
A-2214
Samþykkt að uppreikna tölurnar. Jóna og Valgerður ljúka vinnunni við samninginn.
9. Augnskoðun 8.-9. maí – Finn Bøserup frá Danmörk augnskoðar í Sólheimakoti
10. Svar frá MAST við erindi frá stjórnarfundi 28. janúar
From: Björn Steinbjörnsson [mailto:bjorn.steinbjornsson@mast.is]
Sent: 4. febrúar 2009 13:19
To: Valgerður Júlíusdóttir
Subject: Nýtt skapgerðarmat.
Sæl Valgerður.
Vísað er til bréfs yðar frá 4. febrúar 2009.
Matvælastofnun hefur verið að láta semja nýtt skapgerðarmat samkvæmt heimild í 12 gr. reglugerðar
nr. 935/2004, en þar segir:
Skapgerðarmat.
Yfirdýralæknir metur í hverju tilfelli fyrir sig hvort krefjast skuli sérstaks skapgerðarmats á hundi sem
sótt er um leyfi til að flytja inn. Hann skal taka mið af því sem vitað er um eðli viðkomandi
hundategundar og leita álits sérfræðinga eftir þörfum.
Yfirdýralæknir setur nánari reglur um framkvæmd skapgerðarmats.

Skapgerðarmat verður framkvæmt erlendis af viðurkenndum aðilum, áður en leyfi fyrir innflutningu
verður gefið út, eins og hingað til.
Virðingarfyllst,
Björn Steinbjörnsson
Tilvísun í mál: Mast09010243

Samþykkt að senda svar MAST til fólksins sem leitaði eftir aðstoð HRFÍ.

11. Bréf frá Fuglahundadeild – umsókn um aukaveiðipróf
Fyrir hönd Fuglahundadeildar óska ég eftir heimild stjórnar HRFÍ til að halda auka veiðipróf í
unghundaflokki og opnum flokki laugardaginn 21. febrúar nk.
Meðfylgjandi er umsókn vegna þessa erindis sem ég vona að unnt verði að taka fyrir á næsta
stjórnarfundi ykkar, sem mér skilst að verði haldinn miðvikudaginn 11. febrúar nk.
Við héldum eins dags próf sl. laugardag sem tókst mjög vel. Því miður féll niður opinn flokkur í því
prófi vegna forfalla. Þess vegna og einnig vegna áhuga eigenda hunda í unghundaflokki viljum við
gefa eigendum hunda í tegundahópi 7 tækifæri til að spreyta sig í prófi.
Gott væri að fá viðbrögð frá þér við þessu erindi svo fljótt sem verða má, þannig að okkur gefist
kostur á að auglýsa prófið rækilega. Fyrirvarinn veður hvort eð er skammur.
Bestu kveðjur,
Ólafur E. Jóhannsson
form. FHD

Samþykkt og láta Dótlu vita varðandi skráninguna.
12. Viðtal við Frú Sigríði Pétursdóttir frá Ólafsvöllum – úrvinnsla
Búið að skila upptökunni á dvd. Guðmundur Ágústsson er tilbúinn til að vinna efnið
áfram.
13. Bréf frá Vinnuhundadeild – vinnupróf í vor
A-2216
Samþykkt og auglýsa á vefsíðunni.
14. Fulltrúaráðsfundur verður miðvikudaginn 11.febrúar 2009, á skrifstofu HRFÍ kl.19:30
Dagskrá:






Helga Finnsdóttir með punkta frá NKU vísindaráðsfundi á skrifstofu HRFÍ 20. og 21. okt.
Gjaldskrá HRFÍ
Heilbrigði hunda – ábyrgð ræktunarstjórnar -Niðurstaða úr augnskoðun
Prokaria-kynning – Sigríður Hjörleifsdóttir, deildarstjóri verður með kynninguna.
Kynning á breyttum sýningareglum – Sýningastjórn

15. Önnur mál
 Friðrik L. Gestsson mætti fyrir hönd stjórnar HRFÍ á aðalfund
vorstehdeildar 6. febrúar sl.
Friðrik sagði frá fundinum. Sagt var frá allri vinnu deildarinnar á árinu. Ný stjórn var
kosin. Fundurinn fór vel fram. Friðrik heldur að um 20 manns hafi verið á fundinum.
 Samræming meistaratitla á ensku (Pétur Alan)
Stjórn HRFÍ taldi að sýningastjórn væri búin að afgreiða erindið en frétti nýlega að svo
var ekki. Þá vísaði sýningastjórn erindinu til baka til stjórnar HRFÍ. Tillaga stjórnar
að titli fyrir íslenskan veiðimeistara, er. ISFTCH, (field trial Champion). Óska eftir áliti
Péturs á þeirri skammstöfun eða að hann komi með aðrar hugmyndir.
 Fyrirlesari í haust – Astrid Indebrø
Tala við hana þegar hún kemur í ágúst á NKU vísindaráðsfundinn.
Búið er að ganga frá viðurkenningaskjöldum sem samþykkt var á síðasta fundi.
16. Næsti stjórnarfundur verður miðvikudag 18. febrúar kl.16:00

