
GJALDSKRÁ HRFÍ - Gildir frá 1. janúar 
2023
Félagsgjöld
Einstaklingsgjald 9,700 kr.
Hjónagjald 14,600 kr.
 Ellilífeyrisþegar sem hafa verið félagsmenn í tíu ár 
eða lengur
 Ættbækur
 Ættbók, fyrir 3 mánaða aldur hvolpa* 12,600 kr.
Ættbók, ræktandi er handhafi ræktunarnafns, fyrir 3 
mánaða aldur* 12,000 kr.
Ættbók, eftir 3 mánaða aldur hvolpa 21,600 kr.
Ættbók, utanfélagsmaður, fyrir 3 mánaða aldur** 29,300 kr.
Ættbók, utanfélagsmaður, eftir 3, mánaða aldur 44,300 kr.
Ættbók, eigendaskipti 4,800 kr.
Ættbók, eigendaskipti – breyting aðeins í tölvu 1,100 kr.
Ættbók, umskráning/innskráning erlend ættbók 14,500 kr.
Ættbók, endurútgefin, merkt afrit 4,800 kr.
Ættbók, ræktunarnafn eða titlar færðir inn í ættbók 1,100 kr.
Ættbók, breyting í útflutnings (Export) ættbók 4,800 kr.
Ættbók, eigendaskipti frá ræktanda til fyrsta eiganda 0 kr.
* Til þess að fá félagsmannaafslátt af ættbókum þarf ræktandi að vera félagsmaður við pörun
** Til þess að fá afslátt af ættbókum fyrir 3 mánaða aldur þarf að skila inn öllum nauðsynlegum gögnum 
og greiðslu fyrir 3 mánaða aldur hvolpanna. Ekki er nóg að senda annað hvort gögnin eða greiðsluna fyrir 
3 mánaða aldur

Sýningagjöld - Alþjóðleg sýning (CACIB)
Flokkar:

Netskráning
Gjaldskrá 1 / Gjaldskrá 2

Skráningarblað 
Einungis gjaldskrá 

1
Ungliða/unghunda/vinnu- og veiðihunda/opinn og 
meistaraflokkur 8.300 kr. / 9.100 kr. 8,800 kr.
Gjald fyrir þriðja hund, fjórða, fimmta...* (gildir ekki fyrir 
hvolpa og öldunga) 4.150 kr. / 4.550 kr. 4,650 kr.
Hvolpaflokkur 3.950 kr. / 4.300 kr. 4,450 kr.
Öldungaflokkur 5.500 kr. / 6.100 kr. 6,000 kr.
Ungir sýnendur 3.950 kr. / 4.300 kr. 4,450 kr.
Afkvæmahópur/Ræktunarhópur/Parakeppni 0 kr. 0 kr.

 *Sami eigandi/eigendur verða að vera skráðir á alla hundana til að fá afsláttargjaldið
Sýningagjöld - Meistarastigssýning / 
Deildarsýning
Flokkar:

Netskráning
Gjaldskrá 1 / Gjaldskrá 2

Skráningarblað 
Einungis gjaldskrá 

1
Ungliða/unghunda/vinnu- og veiðihunda/opinn og 
meistaraflokkur 7.300 kr. / 7.900 kr. 7,800 kr.
Gjald fyrir þriðja hund, fjóðra, fimmta...* (gildir ekki fyrir 
hvolpa og öldunga) 3.650 kr. / 3.950 kr. 4,150 kr.
Hvolpaflokkur 3.950 kr. / 4.300 kr. 4,450 kr.
Öldungaflokkur 5.500 kr. / 6.100 kr. 6,000 kr.
Ungir sýnendur 3.950 kr. / 4.300 kr. 4,450 kr.



Afkvæmahópur/Ræktunarhópur/Parakeppni 0 kr. 0 kr.

 *Sami eigandi/eigendur verða að vera skráðir á alla hundana til að fá afsláttargjaldið
Námskeið
Hvolpanámskeið – 7 verklegir og 2 bóklegir tímar 34,500 kr.
Grunnnámskeið – 7 verklegir og 2 bóklegir tímar 34,500 kr.
Hlýðninámskeið 34,500 kr.
Hundafiminámskeið
Veiði- og vinnupróf
Vinnupróf 7,100 kr.
Veiðipróf 7,100 kr.
Veiðipróf 2ja daga 10,600 kr.
Veiðipróf 3ja daga 14,100 kr.
Veiðipróf Retriever deild (þar af 500 kr. bráðargjald) 7,600 kr.
Ýmislegt
Ræktunarnafn 34,500 kr.
Breytingar á eignaraðild ræktunarnafns 17,200 kr.
Augnskoðun – fyrir félagsmenn 10,700 kr.
Augnskoðun – fyrir utanfélagsmenn 25,500 kr.
Innskráning á aflestri frá OFA og SKK - fyrir 
félagsmenn 2,000 kr.
Innskráning á aflestri frá OFA og SKK - fyrir 
utanfélagsmenn 2,600 kr.
Pörunarsamningur – Kaupsamningur 420 kr.
Afrit gagna stk. 1,100 kr.
Umsókn um meistaratitla 1,100 kr.
Meistaraskjal 2,100 kr.
Kostnaður deilda vegna deildarviðburða
Deildarsýningar:
Grunngreiðsla óháð fjölda 28,700 kr.
Verð fyrir hvern skráðan hund, hvern dag 920 kr.
Veiðipróf:
 Grunngreiðsla óháð fjölda 7,300 kr.
Verð fyrir hvern skráðan hund, hvern dag 760 kr.
Dómarahandbók 830 kr.
Vinnupróf:
Grunngreiðsla óháð fjölda 7,300 kr.
Verð fyrir hvern skráðan hund, hvern dag 760 kr.


