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Hvolpasýning HRFÍ og Royal Canin fór fram föstudagskvöldið 13. nóvember í reiðhöll Fáks í Víðidal.
120 hvolpar voru skráðir til leiks af 37 tegundum. Tveir íslenskir dómarar þær Þórdís Björg
Björgvinsdóttir og Sóley Ragna Ragnarsdóttir dæmdu hvolpana en auk þeirra dæmdi Annette Bystrup
frá Danmörku. Skipt var í tvo aldursflokka, en í flokki ungviða tóku þátt hvolpar á aldrinum 3-6 mánaða
og í hvolpaflokki tóku þátt hvolpar á aldrinum 6-9 mánaða. Allir hvolpar fengu skriflega umsögn og
kepptu um sætaröðun. Dómarar völdu svo einn fulltrúa hverrar tegundar í hvorum flokki fyrir sig sem
mætti og keppti til úrslita seinna um kvöldið. Besta ungviði sýningarinnar varð pomeranian tíkin
Pom4you Story Of My Life. Lhasa Apso tíkin Xsanda Beyond My Wildest Dreams vann eldri flokkinn.

Keppni ungra sýnenda fór fram á sama tíma 13. nóvember einnig í reiðhöllinni í Víðidal. Í þetta sinn
mætti til landsins Hugo Quevedo frá Perú til að dæma unga fólkið okkar. Skráð til keppni voru 28
krakkar, 8 í yngri flokki og 20 í eldri og samkeppnin einstaklega hörð. Í yngri flokki stóð Elena Mist
Theódórsdóttir uppi sem sigurvegari, varð hún einnig stigahæsti ungi sýnandi ársins í yngri flokki. Í eldri
flokknum var það Hafdís Jóna Þórarinsdóttir sem bar sigur úr bítum, varð hún einnig stigahæst eftir
árið í eldri flokki ungra sýnenda og verður hún því fulltrúi HRFÍ á Crufts í byrjun Mars á næsta ári. Fjórir
efstu sýnendur ársins í eldri flokki mynda svo landslið Íslands á Nordic Winner sýningunni sem fram fer
í desember. Í öðru sæti eftir árið varð Margrét Hauksdóttir og mun hún einnig fara fyrir hönd HRFÍ á
Heimssýninguna 2016 í Rússlandi, í þriðja sæti varð Berglind Gunnarsdóttir og verður hún fulltúi okkar
á Evrópusýningunni 2016 í Belgíu og í fjórða sæti varð Ylfa Dögg Ástþórsdóttir.

Alþjóðleg sýning HRFÍ fór fram helgina 14. og 15. nóvember í reiðhöllinni í Víðidal. Var þetta síðasta
sýning ársins og var hún öll hin glæsilegasta. Fimm dómarar frá fjórum löndum mættu og dæmdu hátt
í 600 hunda af 81 tegund. Völdu dómararnir þá hunda sem þeim þóttu skara framúr og kepptu þeir
bestu sín á milli um besta hund sýningar. Besti hundur sýningar að þessu sinni var af tegundinni
Amerískur cocker spaniel, hann Pbj's Special Agent. Einnig voru heiðraðir afreks- og þjónustu hundar
ársins ásamt stigahæsta hundi og öldungi ársins. Afrekshundur ársins var valinn labrador hundurinn
Leynigarðs Loki. Þjónustuhundur ársins varð schäfer rakkinn Eldeyjar Hugi. Eftir glæsilegt sýningarár
hjá HRFÍ stóð uppi sem stigahæsti hundur ársins minature poodle tíkin Kudos Lyckliga Gatan. Stigahæsti
öldungur ársins var papillion hundurinn Connection I Know Nothing.

Deild Íslenska fjárhundsins hélt Víkingamót í hlýðni 19.nóvember í Andvara. Níu íslenskir fjárhundar
tóku próf, Sjö í byrjendaflokki og tveir í stjörnuflokki. Eigendur og hundar stóðu sig vel.

Vinnuhundadeild HRFÍ stóð fyrir sporaprófi sunnudaginn 22. nóvember í blíðskaparveðri. Dómari var
Þórhildur Bjartmarz og prófstjóri Kristjana Bergsteinsdóttir. Tveir hundar voru skráðir í spor 1, þar sem
rakið er 300 metra spor og náðu báðir hundarnir einkunn. Í fyrsta sæti var schäfer tíkin OB-II OB-I
Vonziu´s Asynja með 90 stig og í 2. sæti var schäfer tíkin RW-14 Gjósku Mylla með 70 stig. Þrír hundar
þreyttu próf í spor 2 sem er kílómeters langt. Náði 1 hundur einkunn, schäfer rakkinn Kolgrímu Genius
Of All TimeHólm, hlaut hann 92 stig.

Hundaræktarfélag Íslands stóð fyrir augnskoðun dagana 26.-28. nóvember. Að þessu sinni var hún
haldin á skrifstofu félagsins Síðumúla 15 og var fengin frá Danmörku dýralæknirinn Susanne Mølgaard
Kaarsholm sem sérhæfir sig í augnsjúkdómum. 138 hundar mættu í skoðun og gekk vel að hafa
augnskoðunina á skrifstofu félagsins. Næsta augnskoðun verður tengslum við Febrúarsýningu HRFÍ og
hefst skráning í janúar.

Fjár- og hjarðhundadeild HRFÍ var með árlega uppskeru og aðventuhátíð deildarinnar á skrifstofu HRFÍ
3. desember síðastliðinn. Þar voru stigahæstu hundar ársins heiðraðir ásamt stigahæstu ræktendum
deildarinnar. Einnig fór fram valhappdrætti sem er til styrktar deildarinnar.

Á döfinni:
Í byrjun desember verða veiðihundadeildirnar í tegundarhópi 7 og 8 með jólagleði með villibráðaþema
í Sólheimakoti. Jólagleðin verður með fjölbreyttri villibráð frá félagsmönnum matreiddri á ýmsa vegu,
gæs, hreindýr, rjúpur, endur, lax ofl. Happdrætti verður og rútuferð úr kotinu í lok kvölds. Þarna geta
menn og konur hist og rætt liðið starfsár og það næsta, auk þess að styrkja deildirnar í félagsheimilinu
okkar allra. Starf Fuglahundadeildar hefur verið blómlegt á árinu, fjöldi veiðiprófa á fjalli, sækiprófa og
ýmissa viðburða. Á nýju ári verða opin hús á sunnudagsmorgnum í Sólheimakoti að venju með
fjölbreyttri dagskrá og farið þaðan í æfingagöngur.
Schäferdeild HRFÍ verður með árlegt jólakaffi deildarinnar 9. desember næstkomandi. Þar verða
stigahæstu hundar á sýningum og í vinnu heiðraðir ásamt því að stigahæsti ræktandi deildarinnar er
heiðraður. Fer atburðurinn fram á skrifstofu Hundaræktarfélags Íslands og eru allir velkomnir til að taka
þátt í gleðinni með deildinni.
Jólalokun skrifstofu HRFÍ hefst kl. 12. á hádegi föstudaginn 18. desember. Skrifstofan opnar aftur á
nýju ári mánudaginn 4. Janúar.
Stjórn, starfsmenn og deildir Hundaræktarfélags Íslands óska öllum félagsmönnum gleðilegra jóla og
farsældar á komandi ári. Hjartans þakkir færum við til allra þeirra fjölmörgu félagsmanna sem starfað
hafa fyrir félagið á liðnu ári. Án ykkar væri ekki hægt að bjóða uppá þá fjölmörgu viðburði sem eru hjá
félaginu, né væri starf félagsins eins öflugt og það er.

