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Fulltrúaráðsfundur  
4. maí 2011 kl.19.30  

í húsnæði HRFÍ Síðumúla 15 
 
Boðað var til fulltrúaráðsfundar með tölvupósti þann 11.apríl sl.    
 
Mættir voru fulltrúar öllum deildum nema:  Svæðafélagi Norðurlands, Am.cocker spaniel-, 
Spítzhunda-, Spaniel- og Unglingadeild.  
 
Alls 39 félagsmenn. 
 
 
Dagskrá: 

1. Kynning á niðurstöðum stefnumótunardagsins og úthlutun verkefna – Súsanna   

Antonsdóttir & Björn Ólafsson 

2. Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ 

3. Umræður og upplýsingar/fréttir frá deildum 

4. Önnur mál 

 
Kynning á niðurstöðum stefnumótunardagsins og úthlutun verkefna – 
Súsanna Antonsdóttir og Björn Ólafsson. 
   
Hundaræktarfélags Íslands stóð fyrir stefnumótunardegi  fyrir félagsmenn sína laugardaginn 
2. apríl kl.10-16 í veitingasal Reiðhallarinnar í Víðidal. Tilgangur stefnumótunardagsins var 
til þess að fá góðar hugmyndir sem gætu nýst til að gera félagið okkar að betra félagi.  
Fundurinn byrjaði á hugflæðisvinnu þar sem viðfangsefni voru flokkuð niður félagsmenn 
samþykktu 6 atriði til að vinna með, þrjú fyrir hádegi og þrjú eftir hádegi.  Þremur fulltrúum 
frá hverri deild var boðið að taka þátt í umræðum á stefnumótunardaginn og unnið var í 6-8 
manna hópum.  Hver hópur valdi sér liðsstjóra, sem skráði  niðurstöður hópsins og kynnti 
fyrir öðrum þátttakendum.  Í lok dags var gögnum safnað saman og búið er að vinna skýrslu 
sem kynnt var hér áðan (fulltrúaráðsfundi).    
Alls boðuðu 62 þátttöku en því miður mættu ekki 20 af þeim. Ekki komu fulltrúar frá 
Spítzhunda-, Retriever-, Vorsteh-, Yorkshire terrier-, Spaniel- og Vinnuhundadeild.  Dagurinn 
var frábær í alla staði þar sem félagsmenn unnu af áhuga og kappi.   
Rætt var um helstu niðurstöður.  Greinilegt að félagsmenn eru ánægðir með 
Laugavegsgönguna, Sám og heimsóknavini.  Ákveðið var að tilnefna amk 7 manns í 
stefnumótunarteymi sem vinnur málin áfram og úthlutar verkefnum til félagsmanna.  Í 
stefnumótunarnefnd eru tveir frá stjórn, Björn og Súsanna ásamt Hafrúnu Stefánsdóttur 
(PMF-deild), Arnheiður Runólfsdóttir (Papillon- og phalenedeild), Dagbjört Örvarsdóttir 
(Vinnuhundadeild), Anna Birna Björnsdóttir (Íþróttadeild), Vordís Sigurþórsdóttir 
(Mjóhundadeild) og Ágúst Ágústsson (DÍF).  Björn og Súsanna boða til fyrsta fundar. 
Einnig var ákveðið að tilnefna skemmtinefnd sem á að m.a. að skipuleggja Laugavegsgöngu 
og meira tengt henni.  Í skemmtinefnd eru tveir úr stjórn HRFÍ, Auður Sif og Margrét 
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Kjartansd., Ágúst Ágústsson (DÍF), Hafþór (DÍF), Vordís (Mjóhundadeild), Aðalbjörg Jóna 
(Bogga – Papillon- og phalénedeild). 
Félagmenn voru mjög ánægðir með stefnumótunardaginn og vinnuna sem fór þar fram. 
 
Fréttir frá stjórn og skrifstofu HRFÍ 
 
Alþjóðleg hundasýning 26.-27. febrúar 2011 
Sýndir voru  alls 818 hundar af 84 hundategundum í Reiðhöllinni í Víðidal. Sex dómarar frá 
sex löndum dæmu:  Birgit Seloy (Danmörk), Elina Haapaniemi (Finnland),  Michael Forte 
(Írland), Ligita Zake (Lettland),  Francisco Salvador Janeiro (Portúgal) og Horst Kliebenstein 
(Þýskaland). Dómarinn frá Finnlandi var að minnsta kosti klukkutíma eftir áætlun báða 
dagana sem raskaði dagskrá dagsins.  Að þessu sinni tóku 29 ungmenni þátt í keppni ungra 
sýnenda, föstudagskvöldið 25. febrúar kl.19:00.  Dómari í þeirri keppni var Michael Forte frá 
Írlandi.  Sýningin tókst vel í alla staði með frábæru starfsfólki.  Í anddyri reiðhallarinnar voru 
deildarbásar og fjöldinn allur af sölu- og kynningabásum.  Að venju voru dómarar ánægðir 
með sýninguna bæði framkvæmd, skipulag og starfsfólk.  Allir hafa sent þakkir til félagsins.  
 
Breyting var á skráningarferli fyrir sýninguna vegna aukinna öryggiskrafna frá 
kreditkortafyrirtækjum.  Því var ekki hægt að bjóða upp á netskráningu eins og gert hefur 
verið undanfarin ár. Hundaræktarfélagið er að láta búa til skráningarvef sem stenst kröfur 
kreditkortafyrirtækjanna og ekki er enn ljóst hvenær því verki verður lokið.  Tekið var á móti 
skráningum í gegnum síma þar sem félagsmenn gátu greitt með kreditkorti.  Vegna þessa 
fyrirkomulags var síminn á skrifstofu HRFÍ opinn frá kl.10:00-17:00 alla daga fram að síðasta 
skráningadegi.  Síðasta skráningardaginn, föstudaginn 28. janúar var skrifstofan opin frá 
kl.9:00-13:00.  Félagsmenn gátu eins og venjulega skráð á sýninguna á opnunartíma 
skrifstofu.  Til að forðast óþarfa bið í síma voru félagsmenn hvattir til að skrá á sýninguna 
sem fyrst en það gerðist því miður ekki.  Breytingin hafði í för með sér tafir á almennum 
störfum á skrifstofunni.  
 
Deildarsýningar 
Amerísk cocker spaniel,- Cavalier- og Schnauzerdeild voru með deildarsýningu í 
Garðheimum helgina 5.- 6. mars.  Schnauzerdeildin hélt upp á 5 ára afmæli deildarinnar.  
Dómarar voru þýsku hjónin Gisa og Walter Schicker. Þetta voru 4 aðskildar sýningar, 
cavalierdeildin var með sýningu á laugardeginum fyrir hádegi þar sem Gisa Schicker dæmdi 
51 cavalierhund og eftir hádegi dæmdi Walter Schicker 62 hunda úr Schnauzerdeild.  Á 
sunnudeginum fyrir hádegi dæmdi Walter um 20 ameríska cocker spanielhunda og Gisa 
dæmdi 58 schnauzerhunda. 
Deildarsýning Chihuahuadeildar var haldin laugardaginn 19. mars í verslun Blómavals í 
Skútuvogi.  Dómari var Marja Kosonen frá Finnlandi.  Alls voru 52 hundar skráðir á 
sýninguna. 
Deildarsýning Papillon- og phalénedeildar var haldin hjá Gæludýr.is á Korputorgi þann 26. 
mars.  Í sýningunni tóku einnig þátt nokkrar tegundir úr Smáhundadeild, Spítzhundadeild og 
Chihuahuadeild auk þess var keppni ungra sýnenda.  Tvær aðskildar sýningar voru sama 
daginn, dómarar voru Mikael Nilson og Fredrik Nilsson frá Svíþjóð.  Fyrir hádegi voru sýndir 
alls 76 hundar og eftir hádegi alls 63 hundar af þeim voru 64 hundar úr Papillon-og 
phalénedeild, 48 hundar úr Chihuahuadeild,  20 hundar úr Smáhundadeild og 6 hundar úr 
Spítzhundadeild. 
Deildarsýning Mjóhunda-, Shih tzu-, Smáhunda-, Terrier- og Yorkshire terrierdeildar var 
haldin hjá Gæludýr.is á Korputorgi helgina 16.-17. apríl.  Tvær aðskildar sýningar voru 
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sitthvorn daginn, dómarar voru Arne Foss frá Noregi og Henrik Johansson frá Svíþjóð.  Á 
laugardeginum voru sýndir alls 148 hundar og 140 á sunnudeginum. 
 
Augnskoðun 25.-26. mars og fyrirlestur 27. mars. 
Finn Boserup og Susanne Kaarsholm frá Danmörku augnskoðuðu hunda í Sólheimakoti og á 
Akureyri 25.- 26.mars.  Alls voru skoðaðir 243 hundar þar af skoðaði Finn 39 hunda á 
Akureyri.  Jafnframt héldu dýralæknarnir fyrirlestur fyrir félagsmenn sunnudaginn 27. mars 
frá kl.17-19. Alls mættu 24 félagsmenn á fyrirlesturinn sem var mjög fræðandi og upplýsandi. 
Ótrúlega léleg þátttaka félagsmanna. 
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt að bjóða upp á augskoðun þrisvar sinnum á ári þ.e.: 

1. Febrúar/mars ekki samhliða sýningu, tveir dýralæknar, í Reykjavík og á Akureyri 
2. Júní samhliða sýningu, einn dýralæknir 
3. Nóvember – samhliða sýningu, tveir dýralæknar 

Á fulltrúaráðsfundi þann 5. maí 2010 kom ósk um að hafa ekki allar augnskoðanir í tenglsum 
við hundasýningar.   
 
Sumarlokun á skrifstofu 
Sumarlokun verður á skrifstofu frá og með mánudeginum 20. júní. Þriðjudaginn 12. júlí 
verður opnað á ný.  Einnig stendur til að loka í nokkra daga eftir verslunarmannahelgi en 
það verður auglýst síðar. 
 
Aðalfundir deilda, ársskýrslur og ársreikningar 
Flestar deildir hafa haldið ársfundi, ársskýrslur og ársreikningar hafa ekki skilað sér frá öllum 
deildum (helst á tölvutæku formi).  Mikilvægt að senda upplýsingar um nýkjörna stjórn til 
skrifstofu. 
 
Aðalfundur félagsins verður miðvikdaginn 18. maí nk. á Grand hótel, í salnum Gullteig 
Úr stjórn ganga: 
Björn Ólafsson, í aðalstjórn 
Margrét Kjartansdóttir, í aðalstjórn 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir, í varastjórn. 
Jóna Th. Viðarsdóttir, formaður 
 
Öll fjögur gefa kost á sér í endurkjöri til áframhaldandi setu í aðal- eða varastjórn félagsins og 
Jóna Th. Viðarsdóttir í endurkjjör í formann HRFÍ.  
 

Í framboði í stjórnarkjöri eru:        
Björn Ólafsson- meðstjórnandi (aðal- og varastjórn) 
Margrét Kjartansdóttir- meðstjórnandi (aðalstjórn) 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir – meðstjórnandi (aðal- og varastjórn) 
Anna Flygering- meðstjórnandi (aðal- og varastjórn) 
Jóna Th. Viðarsdóttir gefur kost á sér í endurkjör í formann HRFÍ 
 
Breyting á Reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ  
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt beiðni Terrierdeildar um að lágmarksaldur við pörun á  border 
terriertíkum verði 18 mánaða, gildir frá 1. maí 2011. 
 
Skapgerðarmat 
Stjórn HRFÍ hefur fellt niður kröfur um skapgerðamat hjá þeim tegundum þar sem þess er 
krafist vegna ónógs framboðs af skapgerðamötum.  Búið er að tilkynna ákvörðunina til FCI 
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og óska eftir að þeir felli líka skapgerðarmat niður fyrir titilinn C.I.B.  Leiðinlegt að málin séu 
í þeim farvegi að fella þurfi niður kröfurnar. 
 
Tekið úr sýningarreglum HRFÍ: 

 
Hundar af vinnuhundakyni, sbr. sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda, verða einnig að 
uppfylla kröfur um árangur í vinnuprófum.  
 
67. Alþjóðlegur meistari (C.I.B.) 
Til að hljóta alþjóðlegan meistaratitil þarf hundur að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig 
(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum, sjá þó sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda (gr. 
71-75). A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig og til þess fjórða. Þá 
skulu stigin hafa verið veitt af dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum frá FCI aðildarlöndum. 
 
Sérákvæði um meistarareglur fyrir vinnuhunda  
(Gildir fyrir hunda sem fæddir eru eftir 1. janúar 1999).  

71. Ákvæði fyrir schäfer hund (166) í tegundarhópi 1. 
Schäfer hundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur meistari 
(ISCH):  

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum, þar af eitt 
stig eftir 24 mánaða aldur.  

b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og olnbogaloss (AD)* (*Gildir 
fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2005) og niðurstöður þurfa að liggja fyrir.  
c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).  

d. Hundur þarf að hafa staðist vinnueiginleikapróf sem hér segir:  
i. Skapgerðarmat. FELLT NIÐUR 
ii. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.  
iii. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).  
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið ii og iii.  

 
72. Til að vinnuhundar sem tilheyra tegundahópum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og vatna- og spanielhundar 
(Flushing/Water) í tegundahópi 8 og fædd eru eftir 1. janúar 2004 (Gildir um hundakyn sem þurfa 
að skila vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI – stjörnumerktir í Working trials reit, án 
sviga), hljóti titilinn íslenskur meistari (ISCH), gilda eftirfarandi reglur:  

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum, þar af eitt 
stig eftir 24 mánaða aldur.  

b. Skapgerðarmat FELLT NIÐUR 
c. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.  
d. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).  
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.  
f. Smalaeðlispróf fyrir fjárhunda (jafngildir lið c og d). 

 
73. Vinnuhundar (Working/Utility) í tegundahópi 1, 2, 3, 4, 5 6 og vatna- og spanielhundar 
(Flushing/Water) í tegundahópi 8 (Gildir um hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófum skv. 
Breeds nomenclature lista FCI – stjörnumerktir í Working trials reit, án sviga), þurfa að uppfylla 
eftirtalin skilyrði til að að hljóta titilinn Alþjóðlegur meistari (C.I.B):  

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur dómurum af mismunandi 
þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og einn dagur verða að líða milli fyrsta og 
síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá 1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.  

b. Skapgerðarmat FELLT NIÐUR 
c. Bronsmerki í hlýðni  
d. Sporleitarpróf I, viðurkennt af HRFÍ  

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.  
Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.  
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Nýr samstarfssamningur við Pedigree umboðið  
Jóna Th. Viðarsdóttir formaður HRFÍ og Gunnar Grétar Gunnarsson frá Pedigree umboðinu 
undirrituðu nýjan samstarfssamning þann 23. mars 2011.   Pedigree verður m.a. 
aðalstyrkaraðili HRFÍ á hundasýningum félagsins. 
 
Dómaranám 
Hundaræktarfélag Íslands í samvinnu við dómara danska hundaræktarfélagsins DKK, bjóða 
upp á tveggja daga námskeið fyrir þá sem stefna á dómaranám, á aldrinum 14-35 ára.  
Námskeiðið verður haldið   2.-3. júní 2011 í Reiðhöllinni í Víðidal.  Leiðbeinendur eru 
dönsku dómararnir Svend Lövenkjær, Kresten Scheel og Annetta Bystrup.   Alls 15 
félagsmenn eru skráðir í námið.  Dýralæknirinn Freyja Kristinsdóttir verður með stutta 
kynningu í líffærafræði og Lilja Dóra Halldórsdóttir verður með kynningu á sýningarkerfi og 
sýningarreglum HRFÍ. 
Þeir nemar sem eru tilbúnir í áframhaldandi dómaranám koma til með að vinna sem 
dómaranemar á júnísýningu félagsins.  Þess vegna er möguleiki á að sýningin taki lengri tíma 
en venjulega og eru félagsmenn beðnir að taka tillit til þess. 
 
Vinnupróf 
Upplýsingar um vinnuprófin eru auglýst í Sámi og á vefsíðu deildarinnar. 
 
Veiðipróf  
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt dagskrá veiðiprófa fyrir árið 2011.  Upplýsingar um veiðiprófin 
eru á vefsíðum deildanna. 
 
Nýr dómari dómari í vettvangsvinnu á fjalli fyrir tegundarhóp 7 
Stjórn HRFÍ hefur samþykkt beiðni dómararáðs að útskrifa Svafar Ragnarsson til fullgilds 
dómara í vettvangsvinnu á fjalli fyrir tegundarhóp 7.  Svafar mun taka próf í alhliðaprófshluta 
námsins í sumar. 
 
Geirsnef og hundagerði á Klambratúni 
Stjórn HRFÍ hefur fengið tvö erindi frá Reykjavíkurborg til umsagnar sem voru bæði 
samþykkt þ.e.  tillaga um að loka báðum vegaafleggjurum inn á Geirsnefið fyrir bílaumferð 
rétt innan við hundagerðið og  tillaga um gerð hundagerðis á Klambratúni.  
 
 
NKU samstarf 
NKU fundur var haldinn í  Stokkhólmi 3. mars 2011. Því miður fór ekki fulltrúi frá HRFÍ á 
fundinn í þetta skiptið. 
 
Frumvarið um breytingu á lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, gæludýra vegabréf 
Stjórn HRFÍ hefur fundað með þremur þingfulltrúum samfylkingar þeim Helga Hjörvar, 
Ólínu Þorvarðardóttur og Magnús Orra Schram, en þau ætla að leggja fram frumvarp um 
breytingu á lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra.  Í breytingunni felst að gera fólki kleift 
að ferðast með hunda sína á milli Evrópulanda óhindrað og að hundarnir fái svokallað 
gæludýravegabréf (bólusetningavottorð).  Stjórn Hundaræktarfélags Íslands koma á framfæri 
mikilli ánægju með frumvarið og rætt var um hvernig félagið gæti stutt við það.  
Hundaræktarfélag Íslands þarf að leita eftir aðilum sem vilja styðja  frumvarpið, finna 
einhverja sem geta skrifað greinar, leita eftir upplýsingum í löndunum í kringum okkur ofl.  
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Leitað verður eftir umsögn HRFÍ þegar búið er að leggja frumvarpið fram í byrjun maí.  Þá er 
mikilvægt að búið sé að safna saman öllum gögnum málinu til stuðnings. 
 
Breytingar á lögum um fjöleignarhús  
Alþingi samþykkti á dögunum breytingar á lögum um fjöleignahús sem rýmka reglur um 
dýrahald. Þannig þarf nú aðeins samþykki 2/3 hluta íbúa svo halda megi hund eða kött og sá 
sem setur sig því í mót skal fyrir sína hönd eða fjölskyldu sinnar framvísa læknisvottorði. 
Þetta gildir þegar inngangur í fjölbýlishúsi er sameiginlegur. Ekki þarf samþykki annarra í 
viðkomandi húsi ef halda skal dýr í íbúð með sérinngangi. Í breyttum lögum er kveðið á um 
að eigandi íbúðar eða sá sem er blindur eða fatlaður og býr í skjóli viðkomandi húseiganda sé 
undanþeginn takmörkunum laganna – enda nýti viðkomandi sér hund við leiðsögn og hjálp. 
Þarf þá sterk rök til þess að hundurinn verði gerður útlægur. 
 
Samráðsþing MAST        
Þrír stjórnarmeðlimir mættu á samráðsþing Matvælastofunar sem haldið var fimmtudaginn 
14. apríl 2011.  Fulltrúar HRFÍ ræddu m.a. um gæludýravegabréf (Pet Passport), nýtt 
frumvarp er varðar breytingu á löglum um innflutning hunda sem verður lagt fram á alþingi í 
byrjun maí ásamt eftirliti með ormahreinsun hunda. 
 
Tollmat á hundum 
Fulltrúar HRFÍ funduðu með fulltrúum tollgæslunnar vegna verðmats og tollafgreiðslu á 
hundum í eigu erlendra aðila sem fluttir eru til landsins til tímabundinnar dvalar. Fundurinn 
var jákvæður og fulltrúar HRFÍ ætla að vera í samvinnu við tollgæslu varðandi nýtt og betra 
vinnuferli ofl. 
 
Sólheimakot– fundur með fulltrúum Mosfellsbæjar  
Fulltrúar HRFÍ funduðu með fulltrúum Mosfellsbæjar.  Tilgangur fundarins var að ræða við 
forsvarsmenn HRFI um starfið að Sólheimakoti, áform félagsins í næstu framtíð og fleiri 
atriði að óskum aðila.  Samþykkt voru eftirfarandi næstu skref: 
HRFÍ ætlar að skila til fulltrúa Mosfellsbæjar stuttri lýsingu á félaginu og félagsstarfinu, 
tilgangi og uppbyggingu, ásamt því að gera grein fyrir hugmyndum HRFI varðandi 
framtíðarafnot af Sólheimakoti. 
Vera í sambandi við  Þorgeir Þorgeirsson umsjónarmann Eignarsjóðs Mosfellsbæjar varðandi 
það að að  fara með honum á vettvang til að skoða húseignir á Sólheimakoti, en helstu 
atriði sem líta þarf á eru: 

- almennt ástand hússins að innan og utan 
- almennt ástand útihúsanna (refaskálunum) 
- rotþróarmál 
- heitt og kalt vatn   og 
- ástand vegarins að Sólheimakoti 

Skýrsla um þessa skoðun fylgi svo lýsingunni á félaginu og félagsstarfinu. 
 
Enn eru miklar kvartanir á umgengni í Sólheimakoti 
Síðast var kvartað yfir  mold og sandi á gólfum og opinni hurð þar sem brúsi hafði verður 
settur í dyragættina til að halda dyrunum opnum.  Húsið hafði sem sagt verið skilið eftir 
galopið.   
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Það helsta á döfinni: 
 
Hundasýning Hundaræktarfélags Íslands  4. - 5. júní 2011  
Hundasýning Hundaræktarfélags Íslands fer fram helgina 4. - 5. júní 2011 í Reiðhöll Fáks í 
Víðidal í Reykjavík. Skráningafresti lýkur föstudaginn 6. maí 2011. 
Vegna aukinna öryggiskrafna frá kreditkortafyrirtækjum getum við því miður ekki tekið við 
greiðslukortaupplýsingum á vef félagsins eins og gert hefur verið undanfarin ár.  
Hundaræktarfélagið er að láta búa til skráningarvef sem stenst kröfur kreditkortafyrirtækjanna 
en hann verður því miður ekki tilbúinn fyrir næstu sýningu. 
Félagið hefur því ákveðið að taka á móti skráningum í gegnum síma þar sem félagsmenn geta 
greitt með kreditkorti, ekki er tekið við greiðslu í gegnum heimabanka.  Einnig er tekið á móti 
skráningum á hrfi@hrfi.is. Ath! Greiðslukortanúmer, gildistími & öryggisnúmer(3ja tölustafa 
númer aftan á kortinu) verður að fylgja skráningu.   
Félagsmenn geta eins og venjulega skráð á sýninguna á opnunartíma skrifstofu. 
Til að forðast óþarfa bið í síma eru félagsmenn hvattir til að skrá á sýninguna sem fyrst. 
Breytingin mun hafa í för með sér að tafir geta orðið á almennum störfum á skrifstofunni og 
eru félagsmenn beðnir að sýna biðlund á meðan þetta ástand varir. 
Þátttökurétt hafa hundar sem eru með ættbók frá HRFÍ. 
Skráning í afkvæma- og ræktunarhópa ásamt parakeppni fer fram á sýningunni sjálfri. 
Þátttaka skal tilkynnt til viðkomandi hringstjóra. 
Keppni ungra sýnenda fer fram föstudaginn 3. júní. 
Dómarar að þessu sinni eru: Annette Bystrup (Danmörk), Birte Scheel (Danmörk), Kresten 
Scheel (Danmörk), Svend Lövenkjær (Danmörk), Timonen Unto (Finnland).  Sampo 
Miettinen frá Finnlandi dæmir unga sýnendur.  
 
Eftirfarandi deildir eiga að aðstoða við uppsetningu og frágang sýningarinnar: 
 
Boxerdeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
1 dyragæslu 
1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Ensk cocker spanieldeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 dyragæslu við hurð fyrir sýnendur 
2 dyragæslu inn á áhorfendastúku 
 
Grefil- og sporhundadeild 
2 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
1 dyragæslu inn á áhorfendastúku 
1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Spítzhundadeil 
3 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
1 dyragæslu við hurð fyrir sýnendur 
1 dyragæslu inn á áhorfendastúku 
1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Yorkshire terrierdeild 
3 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
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1 dyragæslu inn á áhorfendastúku 
1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Fulltrúar deilda eru beðnir að hafa samband við Valgerði á tölvupóstfangið eða vala@hrfi.is 
(sendir áfram til framkvæmdanefndar).  Framkvæmdanefnd boðar fulltrúa ofangreindra deilda 
á fund fyrir sýningu. 
 
Augnskoðun í Reykjavík 4. og 5. júní 
Finn Boserup frá Danmörku mun augnskoða hunda í Reiðhöllinni í Víðidal 4. og 5. júní nk.  
Tímapantanir í augnskoðun fara fram á skrifstofu HRFÍ. Gefa skal upp ættbókarnúmer hunds 
og ganga frá greiðslu um leið og hundur er skráður.   
 
Heimssýningin í París í júlí 2011 
HRFÍ sækir um fulla aðild að FCI á aðalfundi samtakanna í júlí í sumar í tengslum við 
heimssýninguna í París.  Fulltrúar frá félaginu mæta á fundinn með efni til að kynna félagið.   
 
Boðsbréf á Hund 2011, Nordic Winner show í Stokkhómi.    
Sænska hundaræktarfélagið, SKK býður HRFÍ að vera með kynningarbás á hundasýningunni 
í Stokkhólmi 10.-11. desember 2011. Öll NKU löndin verða með kynningarbás á sýningunni.  
Um er að ræða bás 4x2 metra ásamt borði m. tveimur stólum og aðgengi að rafmagni.  Síðasti 
skráningardagur er 30. september.  Þema sýningarinnar er 100 ára afmæli FCI. 
 
Alþjóðleg hundasýning í reiðhöllinni Víðidal  27.- 28. ágúst 2011 
Skráningarfrestur rennur út föstudaginn 29. júlí.  Dómarar: Carlos-Fernandez Renau (Spánn), 
Jos De Cuyper (Belgía), Kornelija Butrimova (Litháen), Javier Sanchez (Spánn), Monique 
Van Brempt (Belgía), Per Iversen (Noregur). 
 
Eftirfarandi deildir eiga að aðstoða við uppsetningu og frágang sýningarinnar: 
 
Chihuahuadeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 dyragæslu 
2 setja upp/taka niður sýningu 
 
Fuglahundadeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 setja upp/taka niður sýningu 
 
Schäferdeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
1 dyragæslu inn á svæði sýnenda 
1 dyragæslu inn á áhorfendasvæði 
 
Schnauzerdeild 
4 leggja/taka af teppi/bera inn /út þunga hluti 
2 dyragæslu inn á svæði sýnenda 
2 dyragæslu inn á áhorfendasvæði 
 
Unglingadeild 
2 dyragæslu inn á áhorfendastúku 
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1 setja upp/taka niður sýningu 
 
Umræður 
Rætt var um skipulag deilda vegna aðkomu þeirra við undirbúning sýninga.  Rætt um litlar 
deildir og hvort fleiri deildir ættu að koma að hverri sýningu.  Misjafnar skoðanir voru á 
skipulaginu. 
Björn sagði frá hugmynd sinni um  einhvers konar “uppskeruhátið” þar sem félagsmönnum  
er boðið að borða saman,á lágmarksverði, fyrsta laugardag í aðventu.  Boðið verður upp á  
hangikjöt og meðlæti,  Björn ætlar að elda og félagsmenn koma með drykkjarföng.  Verðið 
gæti verið t.d. kr. 1000.  
Rætt var um dómaranámið og vinnuframlag á sýningum.  
 
Valgerður þakkaði fulltrúum deilda fyrir góðan og málefnalegan fund og sleit fundinum. 
 
 
Valgerður Júlíusdóttir ritaði. 


