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Tilkynning frá skrifstofu 

Skrifstofa félagsins verður lokuð frá hádegi föstudaginn 7. júlí og opnar aftur miðvikudaginn 26. 

júlí. Sumarlokunin hefur verið auglýst á heimasíðu félagsins. 

Tímaritið Sámur verður borið í hús á næstunni. 

Við óskum ykkur gleðilegs sumars, njótið þess með fjölskyldu, vinum og hundum! 

 

 



 

Sumarsýning HRFÍ og Royal Canin 2017  

Þreföld útisýning HRFÍ var haldin helgina 23. – 25. júní í Víðidal.  

Helgin hófst með Hvolpasýningu föstudagskvöldið 23. júní, á hana voru skráðir 138 hvolpar af 36 

tegundum. Á hvolpasýningum er keppt í tveimur flokkum, 3-6 mánaða og 6-9 mánaða. Dómarar 

voru Andrzej Szutkiewicz frá Póllandi, Auður Sif Sigurgeirsdóttir frá Íslandi, Ásta María 

Guðbergsdóttir frá Íslandi, Fabrizio La Rocca frá Ítalíu, Philip John frá Indlandi og Stephanie Walsh 

frá Írlandi. Þau dæmdu í 6 hringjum samtímis í Víðidalnum. Sigurvegari í 3-6 mánaða hvolpaflokki 

var Írski Setter rakkinn Eðal Merkúr og sigurvegari í 6-9 mánaða hvolpaflokki var Pug tíkin Pitch 

Perfect Golden Ticket. 

            

 

Í keppni ungra sýnenda voru 25 keppendur skráðir, 6 í yngri flokki og 18 í eldri flokki. Dómari í 

ungum sýnendum var Katrine Jeppesen frá Danmörku og sigurvegarar voru Maríus Þorri Ólafsson í 

yngri flokki og Elena Mist Theodórsdóttir í eldri flokki.  

      



 

Laugardaginn 24. júní var haldin Reykjavík Winner sýning og hlutu bestu hundar og tíkur tegunda 

því titilinn RW-17. Á sýninguna voru skráðir 628 hundar af 92 mismunandi tegundum, dæmt var í 8 

dómhringjum samtímis af 8 dómurum frá 7 mismunandi löndum. Dómarar voru Andrzej Szutkiewicz 

frá Póllandi, Auður Sif Sigurgeirsdóttir frá Íslandi, Ásta María Guðbergsdóttir frá Íslandi, Fabrizio La 

Rocca frá Ítalíu, Hanne Laine Jensen frá Danmörku, Kari Järvinen frá Finnlandi, Philip John frá 

Indlandi og Stephanie Walsh frá Írlandi. Nýjung var á þessari sumarsýningu en keppt var um besta 

besta ungliða sýningar. Í úrslitum var því keppt í tegundahópum, afkvæma- og ræktunarhópum, 

besta ungliða sýningar, besta öldung sýningar og besta hund sýningar. Besti ungliði sýningar var 

Australian Shepherd tíkin Allmark La La Land, besti öldungur sýningar var Australian Shepherd 

rakkinn C.I.B. ISCh USCh ISVetCh Thornapple Good To Go og besti hundur sýningar var Enski Cocker 

Spaniel rakkinn C.I.E. ISShCh RW-16 NLMockergold So You Think U Can Dance. 

     

 

 

 



 

Sunnudaginn 25. júní fór fram Alþjóðleg sýning HRFÍ og voru þar 644 hundar skráðir til leiks af 93 

mismunandi tegundum. Dómarar voru þeir sömu og á laugardaginn og fyrirkomulagið í úrslitum 

einnig það sama. Besti ungliði sýningar var aftur Australian Shepherd tíkin Allmark La La Land, besti 

öldungur sýningar var Papillon tíkin C.I.B. ISCh Hálsakots Dream A Little Dream  og besti hundur 

sýningar var síðhærða St. Bernhards tíkin C.I.B. ISCh RW-13-14-15-16 Sankti-Ice Irresistible.  

 

 

Sýningin gekk vel og var glæsileg að vanda. Skemmtileg stemning myndast á útisýningum á sumrin 

og var vel mætt og margir með tjald á svæðinu. Keppt var um besta ungliða sýningar, eins og áður 

sagði, og lagðist það vel í félagsmenn og áhorf í úrslitum var mjög gott báða dagana.  



 

Frá deildum HRFÍ 

 

Írsk Setter Deild 

 

 

„ Írskur Setter Besti hvolpur sýningar 3-6mánaða á sumarsýningu HRFÍ“ 

 

Eðal-Merkúr (Baron) var var valinn Besti hvolpur sýningar í yngri aldursflokki á sinni fyrstu 

hundasýningu, en hann er 4ra mánaða.  

Stemningin í Víðidalnum var skemmtileg alla helgina, en Írsk Setterdeild var ein þeirra deilda sem 

sáu um uppsetningu og niðurtöku sýningarinnar. 



 

   

 

Auk þessa flotta árangurs á hvolpasýningunni, varð Írskur Setter í 3. sæti í tegundarhóp 7 bæði 

laugardag og sunnudag, en á Reykjavík Winner sýningunni var það 

C.I.E. ISShCh Rw15/16 Gwendariff Choc Nut Chip (Hneta) sem var BOB og Eðal Jörundur BOS.  Þessi 

tvö skiptu svo um sæti á CACIB sýningunni á sunnudag, en þá varð Eðal Jörundur BOB en Hneta 

BOS. 

Írsk Setterdeild þakkar þeim sem lögðu hönd á plóg við að gera þessa sýningarhelgi að frábærri 

skemmtun. 

 

 

 

 

 

 



 

Retrieverdeild 

Júní hefur verið annasamur hjá Retriever deildinni. 

Tvöfalt veiðipróf var haldið 10. og 11. júní fyrir norðan á Melgerðismelum. Fyrri daginn var Margrét 

Pétursdóttir dómari en seinni daginn Sigurður Magnússon, prófstjórar báða dagana voru Fanney 

Pétursdóttir og Ragnar Már Þorgrímsson og fulltrúi Arnar Tryggvason. Prófað var í byrjenda, 

opnum- og úrvalsflokki B. 

 

Göngu- og skemmtinefnd hefur staðið fyrir sýningarþjálfunum fyrir tvöfalda sumarsýningu HRFÍ og 

fyrir deildarsýningu Retrieverdeildarinnar. Þjálfanirnar eru haldnar á Ullarnesvellinum í Mosfellsbæ 

og verið vel sóttar. Það er ein þjálfun eftir fyrir deildarsýninguna, næstkomandi þriðjudag klukkan 

20:00. 

Nú er ný afstaðið veiði- og vinnunámskeið með Trond Gjotterud. En það fór fram helgina 30. júní - 

2. júlí í Sólheimakoti. Skráning var mjög góð og fullt á námskeiðið, 16 bfl hundar, 6 ofl hundar og 6 

áhorfendur. Námskeiðið heppnaðist vel og var almenn ánægja hjá fólkinu sem tók þátt. Trond 

mjög ánægður bæði með hunda og félagsmenn og hann nefndi að það væru mjög lofandi hundar í 

báðum flokkum. Eins var hann mjög hrifin af samkennd fólksins í deildinni og góðum anda. 

Fyrsta vinnuprófið á Íslandi (Working test, WT) fór fram 5. júlí við Tjarnhóla. Það er búið að vera 

langt ferli að koma WT á koppinn hér á landi. Prófað var í öllum flokkum og dómarar voru Halldór 

Björnsson, Sigurður Magnússon og Sigurmon Hreinsson. Prófstjórar voru Heiðar Sveinsson og Jens 



 

Magnús Jakobsson. Það ríkti mikil tilhlökkun fyrir þessu en þegar þetta er ritað hefur prófið ekki 

farið fram. 

Deildarviðburðurinn fer fram helgina 14-16 júlí í Húsafelli, með tveim veiðiprófum og 

deildarsýningu með erlendum dómurum. Skráningu á sýninguna er lokið en skráning á veiðiprófin 

er enn opin. Dómari á sýningunni er Olga Teslenko frá Rússlandi og dómari á veiðiprófunum er 

Heidi Kvan frá Noregi. Deildarviðburðurinn er aðalhátíð retrieverfólks og er einstakur viðburður. 

Samhugur fólks með ólíkar væntingar til hundamennsku er til eftirbreytni og hvergi meira stuð en 

hjá retrieverum. 

 

Retrieverdeildin hefur stofnað snapchat aðgang. Þar geta áhugasamir fylgst með viðburðum sem 

Retrieverara taka þátt í á vegum deildarinnar eða HRFÍ. Snappið er: retrieverhrfi 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spaniel deild 

 

Sumarsýning Hrfí var haldin dagana 23-25 júní síðastliðinn. Á þessari sýningu sem og öllum 

sumarsýningum á Spaniel deild að skaffa fólk í hin ýmsu störf þessa einu helgi á ári en 

illa gekk að fá mannskap en nokkrir mættu þó og stóðu sína plikt fyrir deildina,kunnum við þeim 

bestu þakkir fyrir. 

 

Enski cocker spaniel rakkinn C.I.E ISShCH NLM RW-16 RW-17 Cockergold So u think u can dance 

(Viktor) stóð uppi sem 'Besti hundur sýningar' og er þetta í fyrsta skiptið í sögu  

HRFÍ að Enskur Cocker Spaniel vinnur sýningu. 

 

 

 

En úrslit sumarsýningar Hrfí voru svohljóðandi:  
 
Hvolpasýning 23.júní 
  
Enskur cocker spaniel  
BOB Hrafnatinda Vetrar Stormur 3-6 mán  
BOB Ása-Þór Frá Götu 6-9 mán 
 
Amerískur cocker spaniel  
 BOB Silfurhöfða Balti 3-6 mán 
 BOS Silfurhöfða Birta 3-6 mán  
 
Laugardagur dómari Philip John 
 
Enskur cocker spaniel   
BOB var C.I.E ISShCH NLM RW-16 RW-17 Cockergold So u think u can dance BIG-1  BIS-1 



 

BOS var ISShCH RW-15 RW-17 Leirdals Sóley 
 
BOB Ungliði var Leirdals Margrét Lára  
 
Amerískur cocker spaniel  
BOB var C.I.B ISCH RW-15 RW-17 USCH NLM Pbj´s Special agent  
BOS var C.I.B ISW-11 RW-17 ISCH NLM Eldhuga Catch me high  
 
BOB Ungliði var Æsku Hugo Boss 4.sæti í besti ungliði sýningar 
BOS Ungliði var Æsku Coco Chanel  
 
Sunnudagur Dómari Andrzej Szutkiewicz 
Enskur cocker spaniel  
 
BOB var ISjCH Leirdals Rimar BIG-3 
BOS var ISShCH RW-15 RW-17 Leirdals Sóley 
 
BOB Ungliði var Leirdals Margrét Lára og þar sem hún fékk ungliðameistarstigið sitthvorn daginn 
varð hún íslenskur ungliðameistari. 
 
Sunnudagur Dómari Auður Sif Sigurgeirsdóttir  
Amerískur cocker spaniel 
BOB var C.I.B ISCH RW-15 RW-17 USCH NLM Pbj´s Special agent BIG-2 
BOS var C.I.B ISW-11 RW-17 ISCH NLM Eldhuga Catch me high  
 
BOB ungliði var Æsku You are my world 
 
Stjórn vill nýta tækifærið og óska sigurvegurum sem og sýnendum til hamingju með árangur 
helgarinnar. 
 
En að öðrum fréttum þá er búið að mynda nýja stjórn sem hefur fundað nokkrum sinnum frá því í 
febrúar en hana mynda  
Þórdís María Hafsteinsdóttir Formaður  
Sunníva Hrund Hatlemark  
Hjördís Braga Sigurðardóttir Ritari  
Elsa Hlín Magnúsdóttir  
Svana Runólfsdóttir Gjaldkeri 
Nýtt netfang deildar er spanielhrfi@gmail.com 
 
Fyrir hönd stjórnar  
Þórdís María Hafsteinsdóttir 
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