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Dagur íslenska fjárhundsins var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn í einmuna veðurblíðu
mánudaginn 18. júlí 2016 og tóku eigendur íslenskra fjárhunda víða um land þátt í hátíðahöldunum
ásamt hundum sínum.
Ennfremur var haldið málþing í Þjóðminjasafni Íslands, tileinkað enska aðalsmanninum og
einstökum velgjörðarmanni Íslendinga, Mark Watson. Hátíðardegi íslenska fjárhundsins var einmitt
valinn fæðingardagur hans, 18. Júlí, en 110 ár voru liðin frá fæðingu hans þegar Degi íslenska
fjárhundsins var fagnað í fyrsta sinn.

Þórhildur Bjartmarz, fyrrum formaður HRFÍ, var sæmd gullmerki Hundaræktarfélags Íslands á
málþinginu í Þjóðminjasafni Íslands og var það í 10. sinn sem gullmerki félagsins var veitt.
Stjórnarmenn HRFÍ, Brynja Tomer og Pétur Alan Guðmundsson sæmdu Þórhildi gullmerkinu fyrir
hönd félagsmanna.

Hvolpasýning HRFÍ og Royal Canin var haldin föstudagskvöldið 22. júlí í blíðskaparveðri á
félagssvæði hestamannafélagsins Fáks í Reykjavík. 4 dómarar frá jafn mörgum löndum mættu og
völdu bestu hvolpa tegundar en rúmlega 150 hvolpar voru skráðir til leiks. Í flokki 3-6 mánaða varð
besti hvolpur sýningar pomeranian rakkinn Pom4you Heavy-Duty, en sigurvegari í eldri
hvolpaflokki 6-9 mánaða var það Skeggjastaða Bernhard Kolbeinn Jr. af tegundinni
Dvergschnauzer svartur og silfur.

Keppni ungra sýnenda fór einnig fram föstudagskvöldið 22. júlí í Víðidalnum. Kom það í hlut Ástu
Maríu Guðbergsdóttur að dæma keppnina að þessu sinni. Í yngri flokki stóð uppi sem sigurvegari
Hrönn Valgeirsdóttir með íslenskan fjárhund. Í eldri flokknum var það Hafdís Jóna Þórarinsdóttir
með enskan springar spaniel sem bar sigur úr bítum.

Reykjavík Winner sýning HRFÍ fór fram laugardaginn 23. júlí, skiptist á skin og skúr yfir helgina
en mikil ánægja var með sýninguna í heild sinni. Sýningarsvæðið var allt hið glæsilegasta og allt
lagt í sölurnar til þess að hafa sýninguna sem flottasta. Tíu dómarar frá sex löndum dæmdu bestu
hunda tegundar. Tæplega í 600. hundar voru skráðir til leiks af 83. tegundum. Að þessu sinni var
það þjóðarhundurinn okkar Íslenskur fjárhundur sem bar sigur úr bítum og varð besti hundur
sýningar, en var það tíkin ISCh Snætinda Vaka.

Alþjóðleg hundasýning HRFÍ fór svo fram sunnudaginn 24. júlí. Aftur voru veðurguðirnir okkur
ekkert sérlega hliðhollir og létu droparnir aðeins finna fyrir sér, en sýningin fór samt sem áður vel
fram og er strax komin spenna í fólk fyrir næstu útisýningu. Tæplega 600 hundar mættu til dóms og
völdu dómararnir þá einstaklinga sem þeim þótti standa framúr sem bestu hunda sinnar tegundar.
Að þessu sinni var það snögghærður Weimaraner, C.I.E. ISShCh Huldu Morganna Mozart sem
stóð uppi sem sigurvegari, besti hundur sýningar.

Deild Enska Setans á Íslandi (DESÍ) hefur í júlí staðið fyrir 3 sýningaþjálfunum og einum
hvolpahittingi. DESÍ var ein þeirra deilda félagsins sem sá um vinnu við Reykjavík Winner og
Alþjóðlega sýningu HRFÍ og gekk ágætlega að manna þau störf sem deildin þurfti að sinna. Stjórn
vill nota þetta tækifæri til að þakka öllu því góða fólki sem kom og aðstoðaði.

Sumargleði Schäferdeildarinnar var haldin í annað sinn sunnudaginn 17. júlí. Byrjað var á
sýningarþjálfun og á meðan var hitað upp í grillinu. Eftir æfinguna var pylsum og öðru góðgæti
skellt á grillið, setið var og spjallað langt frameftir kvöldi. Góð stemning var í hópnum og strax
komin tilhlökkun fyrir næsta sumri.

Á döfinni:
Retrieverdeild HRFÍ stendur fyrir hlýðniprófi laugardaginn 13. ágúst næstkomandi. Prófið verður á
Marelsplaninu og er öllum tegundum velkomið að skrá í prófið. Dómari að þessu sinni verður Albert
Steingrímsson og Erla Heiðrún Benediktsdóttir prófstjóri.
Á döfinni hjá deild Enska Setans eru fleiri hvolpahittingar, sýningaþjálfanir, æfingagöngur hefjast
með haustinu og boðið verður uppá dúfnaæfingar. Undirbúningur fyrir starfsárið 2017 er í fullum
gangi og verið er að vinna í því að koma heimasíðu í loftið.
Þann 10. ágúst næstkomandi líkur skráningu á Alþjóðlega hundasýningu HRFÍ sem haldin
verður svo helgina 3.-4. september. Sýningin verður öll hin glæsilegasta og með Írsku þema.
Dómararnir 5 koma allir frá Írlandi, en verður þetta í fyrsta skipti hér á landi sem það hefur verið
gert.
Skráningu í næstu augnskoðun félagsins líkur 19. ágúst næstkomandi. Danski dýralæknirinn
Jens Kai Knudsen mætir og kannar hvort einhverjir augnsjúkdómar hrjái hunda landsmanna, en
það þarf að athuga áður en hundar eru notaðir í ræktun. Augnskoðunin verður að þessu sinni
helgina 3.-4. september í Reiðhöllinni í Víðidal.

