
Ágætu félagsmenn, 
Mig langar að bjóða mig fram til áframhaldandi starfa fyrir 
félagið.  Ég hef starfað í stjórn félagsins síðastliðin sex ár, 
þar af fjögur í varastjórn.    Við höfum starfað vel saman 
sem stjórn og náð nokkrum árangri í framgangi réttinda 
fyrir hundaeigendur, enn eru þó mörg mál sem standa út 
af sem ég vildi gjarnan fá tækifæri til að taka þátt í.   
Ég hef í gegnum tíðina starfað á ýmsum vettvangi innan 
félagsins, var prófstjóri í skapgerðarmati sem gert var á 
vegum félagsins ( nokkuð sem ég vildi gjarnan að yrði að 
veruleika aftur), starfað í stjórnum Retrieverdeildar í sex 
ár (þrjú af þeim sem formaður deildarinnar) og 
Fuglahundadeildar í tvö ár.  Ég hef verið í sýninganefndum 
deilda minna, starfað á sýningum félagsins bæði sem ritari 
og hringstjóri, og setið í ræktunar- og staðlanefnd frá 
síðasta aðalfundi.   
 
Ég hef tekið þátt í sýningum félagsins, vinnuprófum og sækiprófi fyrir fuglahunda.  Ég hef sótt 
hin ýmsu námskeið, tengd hlýðni, spori, hundafimi, veiði og sýningum.   
Sólheimakotið á stóran sess í mínu hjarta, Sólheimakotið og svæðið umhverfis það er notað 
af mörgum deildum og félagsmönnum og er mikilvægur staður fyrir félagsstarfsemina, ég á 
sæti í Sólheimakotsnefnd og vona að samningur okkar við Mosfellsbæ um leiguna á því muni 
halda áfram og við höfum áfram þennan griðastað til að leita til með hundana.   Ef ég hlýt 
kosningu þá hlakka ég til að takast á við verkefnið við að finna nýja fasteign fyrir félagið sem 
vonandi mun taka sem mest mið af þarfagreiningu sem gerð var eftir ábendingum deilda 
félagsins.   
 
Ég á í dag fjóra hunda, Frosta sem er dverg schnauzer, hann hefur tekið þátt í hlýðni, spori og 
hundafimi og starfað sem lestrarhundur, Nóra sem er dverg schnauzer sem hefur tekið þátt í 
hlýðni og spori, Fálka sem er ítalskur pointer og hefur tekið þátt í hlýðni og veiðiþjálfun og 
starfar sem lestrarhundur og Ceciliu sem líka er ítalskur pointer og við erum að hefja okkar 
vinnu saman.  Allir hundarnir mínir hafa verið sýndir á sýningum félagsins, með misgóðum 
árangri.  
Mig langar að efla enn fjölbreytni í vinnuprófum hunda, að deildir sjái metnað í vinna góðar 
reglur fyrir vinnupróf fyrir þær hundategundir sem tilheyra þeim og að vinnuprófin verði 
deildunum til sóma með góðum stuðningi félagsins.  
 


