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Hvolpasýning HRFÍ og Royal Canin fór fram föstudagskvöldið 11. nóvember í reiðhöll Fáks í Víðidal. 

Þetta var stærsta hvolpasýning félagsins til þessa en 160 hvolpar voru skráðir til leiks af 38 

tegundum.  Einnig mættu tvær nýjar tegundir til leiks en í fyrsta sinn kepptu italian pointing dog og 

pudelpointer hvolpar.  Á hvolpasýningum er keppt í tveimur flokkum, 3-6 mánaða og 6-9 mánaða.  

Dómarar voru þau George Schogol frá Georgíu, Irina V. Poletaeva frá Finnlandi, Rafael Malo Alcrudo 

frá Spáni og Svend Løvenkjær frá Danmörku og dæmdu þau í fjórum hringjum samtímis. Dómarar 

völdu sigurvegara í hverri tegund í hvorum flokki sem mættu svo í keppni um bestu hvolpa sýningar 

seinna um kvöldið. Allir duglegu hvolparnir sem tóku þátt fóru heim með umsagnir frá dómurum og 

fóðurpoka frá Royal Canin. Sigurvegari í 3-6 mánaða hvolpaflokki var íslenska fjárhunds tíkin 

Snætinda Seigla og sigurvegari í 6-9 mánaða hvolpaflokki var íslenska fjárhunds tíkin Stemma 

Rektorsdóttir frá Ólafsvöllum.  

   

 

 



 

Keppni ungra sýnenda fór einnig fram á sama tíma og hvolpasýningin. Dómari var Svante Frisk frá 

Svíþjóð og voru 29 keppendur skráðir, 14 í yngri flokki og 15 í eldri flokki. Sigurvegari í yngri flokki 

var Kolbrún Jara Birgisdóttir sem sýndi íslenskan fjárhund en í eldri flokki var það Elena Mist 

Theodórsdóttir sem stóð uppi sem sigurvegari en hún sýndi silky terrier.  

  

Stigahæstu ungu sýnendur ársins voru heiðraðir á sýningu helgarinnar. Stigahæsti ungi sýnandinn í 

yngri flokki er Hrönn Valgeirsdóttir, í 2.-3. sæti eru þær Erlen Inga Guðmundsdóttir og Snærún Ynja 

Hallgrímsdóttir og í 4.-5. sæti eru þær Kolbrún Jara Birgisdóttir og Lilja Ýr Árdal Alfreðsdóttir. Í eldri 

flokki var það Hafdís Jóna Þórarinsdóttir sem endaði árið stigahæst og verður hún fulltrúi okkar á 

Crufts 2017. Elena Mist Theodórsdóttir er í 2. sæti og verður fulltrúi okkar á Heimssýningunni 2017. 

Í 3. sæti er Berglind Gunnarsdóttir sem verður fulltrúi okkar á Evrópusýningunni 2017 og  í 4. sæti er 

Vaka Víðisdóttir.  Hafdís, Elena, Berglind og Vaka mynduðu einnig landslið Íslands sem keppti á 

Nordic Winner í Danmörku í byrjun nóvember. 

 

                           
 



 

Alþjóðleg sýning HRFÍ fór fram 12.-13. nóvember í reiðhöll Fáks í Víðidal. Þetta var síðasta sýning 

ársins og var haldin undir yfirskriftinni „Winter Wonderland“. Fimm dómarar mættu frá fimm 

mismunandi löndum og dæmdu samtals 612 hunda af 80 tegundum. Dómararnir völdu þá hunda 

sem þeim þóttu skara fram úr og kepptu þeir sem sigruðu sína tegundahópa um besta hund 

sýningar. Besti hundur sýningar og besti öldungur sýningar að þessu sinni var íslenski fjárhundurinn 

Stefsstells Skrúður.  
 

 
 

Afreks og þjónustuhundar ársins 2016 voru heiðraðir á þessarri síðustu sýningu ársins. Afrekshundur 

ársins 2016 er boxer hundurinn Ísarr sem mætti ásamt eigendum sínum að taka við viðurkenningu 

fyrir einstaka vináttu og stuðning við vin sinn Alexander.  Þjónustuhundur ársins 2016 er labrador 

hundurinn Þór, sem einnig var þekktur sem „Kóngurinn á Kleppi“.  Þór var meðal annars dyggur 

starfsmaður Iðjuþjálfunar á Kleppspítala og vann hug og hjörtu sjúklinga og starfsmanna. Þór er því 

miður fallinn frá en sonur hans, Junior sem nú fetar í fótspor föður síns á spítalanum mætti á 

sýninguna ásamt eigendum sínum og tóku þau við viðurkenningu fyrir hönd Þórs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stigahæsti hundur ársins og stigahæsti öldungur ársins voru einnig heiðraðir á sýningunni. 

Stigahæsti hundur ársins er afghan hound hundurinn Glitnir Vestri og stigahæsti öldungur ársins er 

íslenski fjárhundurinn Stefsstells Skrúður. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frá Ungmennadeild 

 

Nordic Winner 2016 fór fram í Herning, Danmörku helgina 5.-6. nóvember. Þær, sem mynduðu lið 

HRFÍ í ár, voru Hafdís Jóna Þórarinsdóttir, Berglind Gunnarsdóttir, Elena Mist Theodórsdóttir og Vaka 

Víðisdóttir. Þjálfari og liðsstjóri var Auður Sif Sigurgeirsdóttir. Stúlkurnar kepptu 

laugardagsmorguninn 5. nóvember kl. 9:00 og fóru inn í úrslit kl.13:00. Keppendur fengu að hitta 

hundana sem þær sýndu klukkutíma fyrir keppni. Hafdís sýndi enskan springer spaniel, Berglind 

siberian husky, Elena irish soft coated wheaten terrier og Vaka siberian husky. Dómari keppninnar 

var Shaun Watson frá Kýpur. 

Keppt var bæði í einstaklings- og liðakeppni og stóðu stúlkurnar sig frábærlega og urðu í 3. sæti í 

liðakeppninni! 

 
 

Ungmennadeild bauð meðlimum deildarinnar og fjölskyldum þeirra í jólaboð fyrsta sunnudag í 

aðventu. Jólaboðið var haldið á skrifstofu HRFÍ og var mætingin frábær. Boðið var upp á heitt 

súkkulaði, vöfflur, smákökur og annað góðgæti og skiptust gestir á litlum jólagjöfum ásamt því að 

spila hunda-alías.  

Deildin vill nota tækifærið og óska öllum félagsmönnum gleðilegra jóla og þakkar þeim frábæran 

stuðning á árinu sem er að líða. 

 



 

 

Frá Cavalierdeild 

 

Í byrjun nóvember stóð göngunefnd 

Cavalierdeildarinnar fyrir feldhirðunámskeiði fyrir 

nóvembersýningu HRFÍ. Þar bauð Guðríður Vestars 

í Dýrabæ Cavaliereigendum að koma kvöldstund og 

kynna sér hvernig best er að snyrta feldinn fyrir 

sýningar. Mikil ánægja var með kvöldið og þökkum 

við Guðríði kærlega fyrir kennsluna. 

 

 

Laugardaginn 26. nóvember var  árlegt aðventukaffi Cavalierdeildarinnar haldið í húsnæði 

Gæludýra á Korputorgi.  Eigendur mættu  með glæsilegar veitingar á hlaðborð og spjölluðu saman 

og hundar hlupu  lausir og léku sér. Þar voru fjórir stigahæstu Cavalierar ársins af sýningum HRFÍ 

verðlaunaðir og elsti núlifandi cavalierinn  heiðraður. Var þeim færður gjafapoki frá Dýrabæ. 

Stigahæsti hundur deildarinnar var ISJCh RW-16 Magic Charm´s Artic.  

Elsti núlifandi cavalier er Drauma Rex sem varð 15 ára þann 5. nóvember. 

  

 
 
 
 

Augnskoðun 

 

Hundaræktarfélag Íslands stóð fyrir augnskoðun dagana 24.-26. nóvember. Að þessu sinni var hún 

haldin á skrifstofu félagsins Síðumúla 15. Dýralæknirinn Susanne Mølgaard Kaarsholm frá Danmörku  

sérhæfir sig í augnsjúkdómum og skoðaði 158 hunda. Næsta augnskoðun verður tengslum við 

marssýningu HRFÍ og hefst skráning í janúar. 

 
 
 
 



 

Á döfinni hjá HRFÍ og deildum félagsins:  
 

Deild íslenska fjárhundsins verður með aðventugöngu laugardaginn 3. desember kl. 15. Meðlimir 

deildarinnar ætla að hittast við Ráðhús Reykjavíkur, ganga saman í kringum tjörnina með hundana 

sína og fá sér svo kaffibolla eftir gönguna. Nánari upplýsingar má finna á Facebook-síðu deildarinnar. 

 

Árleg jólaganga Cavalierdeildarinnar verður 11. desember þar sem hist er í Hafnarfirði, gengið um 

bæinn og endað í jólaþorpinu. 

 

Stjórn HRFÍ óskar félagsmönnum gleðilegra jóla.  Við þökkum góðu stundirnar á árinu sem er að líða 

og hlökkum til ánægjulegrar samveru á nýju ári. 

 

 


