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Skýrsla stjórnar Hundaræktarfélags Íslands
Starfsárið 2015 – 2016
Skýrslan er lögð fram á aðalfundi félagsins 26. maí 2016 en í henni er gerð grein fyrir margþættri
starfsemi félagsins á síðastliðnu starfsári.
Aðalfundur Hundaræktarfélags Íslands var haldinn á Radisson Blue Hótel Sögu Reykjavík 26. maí 2015.
Fundurinn var einnig haldinn á Akureyri undir stjórn Svæðafélags Norðurlands. Mættir voru 185
félagsmenn. Þetta var síðasti aðalfundur fráfarandi formanns, Jónu Th. Viðarsdóttur, sem gegndi því
embætti í 10 ár og átt sæti í stjórn félagsins í 20 ár. Á fundinum færðu vinir og samstarfsmenn henni
gjöf sem þakklætisvott fyrir störf hennar og stjórn sæmdi hana gullmerki félagsins. Arinbjörn
Friðriksson hætti í stjórn félagsins eftir tveggja ára setu. Á fundinum var Herdís Hallmarsdóttir
sjálfkjörin sem formaður félagsins. Þá voru kjörnir í stjórn Pétur Alan Guðmundsson og Daníel Örn
Hinriksson. Brynja Tomer var kjörin varamaður.
Stjórn var svo skipuð og skipti þannig með sér verkum á starfsárinu: Herdís Hallmarsdóttir, kjörin
formaður. Sóley Halla Möller, varaformaður. Pétur Alan Guðmundsson, gjaldkeri. Í meðstjórn voru
þeir Guðmundur A. Guðmundsson og Daníel Örn Hinriksson. Ragnhildur Gísladóttir og Brynja Tomer
voru varamenn.
Áður en ný stjórn hóf störf, bauð nýkjörin formaður félagsins stjórn og framkvæmdastjóra að taka þátt
í vinnustofu 4. júní 2015 og skoða sameiginlega áherslur stjórnar næstu mánuði, velta upp hugmyndum
og ræða hvernig best væri að vinna þeim málefnum brautargengi. Niðurstaða fundarins var að lögð
skyldi sérstök áhersla á að lagfæra heimasíðu félagsins og gera gagnagrunn með heilsufarsupplýsingum
um ræktunardýr. Þá taldi stjórn að taka þyrfti húsnæðismál félagsins til skoðunar. Eins skyldi unnið að
því að fjölga félagsmönnum með öllum tiltækum ráðum. Stjórn var sammála því að efla þyrfti grasrót
félagsins og þátttöku félagsmanna í ákvörðunartöku um einstök málefni félagsins.
Einnig voru rædd fundarsköp og samvinna innan stjórnar enda mikilvægt að stjórn geti átt umræður
en stæði sameiginlega að ákvörðunum þrátt fyrir innbyrðis skoðanaskipti.
Stjórn hefur fundað 15 sinnum á starfsárinu og þrír fulltrúaráðsfundir verið haldnir.

Skrifstofa
Skrifstofa félagsins er í húsnæði félagsins að Síðumúla 15 í Reykjavík. Á aðalfundi húsfélagsins 12. júní
s.l. var upplýst um viðamiklar framkvæmdir sem áður höfðu verið samþykktar. Kostnaðaráætlun var
lögð fram á fundinum en samkvæmt henni má búast við að hlutdeild HRFÍ verði um 2,6 milljónir á
næstu árum. Á árinu var ráðist í að skipta um glugga á suðurgafli húsnæðisins. Beðið var með að ráðast
í frekari úrbætur og kostnaður HRFÍ var um 600 þúsund. Félagið getur átt von á viðhaldskostnaði uppá
2 milljónir næstu ár enda liggja enn fyrir samþykktir húsfélagsins.
Á skrifstofu starfa auk Fríðar Estherar Pétursdóttur framkvæmdastjóra þær Klara Ágústa Símonardóttir
og Kristlaug E. Gunnlaugsdóttir. Fríður Esther Pétursdóttir var í fæðingarorlofi hluta úr árinu og var
Rúna Helgadóttir ráðinn sem hlutastarfsmaður. Rúna hætti störfum hjá félaginu í maí 2016 en sinnir
nýútkomnu mánaðarlegu fréttariti félagsins, Litla Sámi sem og hvolpasíðu félagsins Voff.is. Klara Ágústa
er farin í fæðingarorlof en staðgengill hennar, Stefanía Sigurðardóttir hefur hafið störf. Skrifstofa
félagsins er opin alla virka daga frá kl. 10 til 15.
Það er brýnt verkefni að útbúa gagnagrunn með heilsufarsupplýsingum um ræktunardýr og fundaði
stjórn með starfsmönnum skrifstofu í lok júlí til að ræða þau mál. Starfsmenn skrifstofu upplýstu
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hvernig vistun og samantekt heilsufarsupplýsinga væri háttað í dag og hversu tímafrekt væri að vinna
úr upplýsingunum. Niðurstaðan var að kannað yrði til hlítar hvort af samvinnu yrði við finnska
hundaræktarfélagið en þeir höfðu áður gefið fyrirheit um að við fengjum aðgang að þeirra gagnagrunni
gegn lágmarksgjaldi. Með tilliti til fjárhagsstöðu HRFÍ var það talið farsælast. Því miður hafa tilraunir
okkar til að fá aðgang að kerfinu ekki borið árangur þetta árið og ljóst að stjórn verður á næstu
misserum að gera aðrar ráðstafanir ef okkur verður ekki ágengt með finnska klúbbnum.
Í framhaldi af hálfsársuppgjöri félagsins og eftir nokkrar umræður sem og samráð stjórnar við
fulltrúaráð félagsins var tekin ákvörðun um hækkun á gjaldskrá félagsins um ca 6%.

Reglubundið starf innan félagsins
Félagsmenn og ættbókarskráningar
Ekki urðu miklar breytingar á skráningum í margþættri starfsemi félagsins milli áranna 2015 og 2016.
Ættbókarskráningum fækkaði lítillega eða um 1% og gotum um 3% á árinu. Félagsmönnum fækkaði
um 162 eða 8% sem er áhyggjuefni. Stjórn ákvað að ráðast í aðgerðir til að fjölga félagsmönnum. Á
fyrsta fundi nýrrar stjórnar í júní var hafist handa við að skoða hvað myndi kosta að veita fría félagsaðild
og á fundi stjórnar 18. nóvember 2015 var ákveðið að bjóða nýjum hundaeigendum ókeypis félagsaðild
á árinu 2016, svo fremi þeir hefðu ekki áður verið aðilar að félaginu. Mun árangur átaksins koma í ljós
á í árslok.

Heilsufarspróf
Augnskoðun hefur aukist nokkuð, eða um 7% milli ára. Fjórar augnskoðanir voru á vegum félagsins,
þrjár í Reykjavík og ein á Akureyri. Það voru dönsku dýralæknarnir Jens Knudsen og Susanne Kaarsholm
sem skoðuðu hundana. Góð aukning var á öðrum heilbrigðisskoðunum milli ára, bæði mjaðma og
olnbogamyndum.

Innflutningur hunda
Innfluttum hundum fækkar lítillega, eða um 5%. Fjórar nýjar tegundir voru skráðar í félagið á árinu,
Dandie Dinmont Terrier, White Swiss Shepherd Dog (Berger Blanc Suisse), Australian Cattle Dog og
Little Lion Dog (Löwchen).

Hundasýningar
Sýndir voru fleiri hundar á árinu en áður og nemur aukningin 23%. Aldrei hafa jafn margar sýninar verið
haldnar á einu ári, bæði minni deildarsýningar og stórsýningar félagsins. Mikið verk er að skipuleggja
og setja upp stóra sýningu og eru þessir stærstu viðburðir félagsins háðir því að félagsmenn leggi hönd
á plóg við hin ýmsu tilfallandi störf. Er þeim sérstaklega þakkað framlag sitt til að þetta glæsilega
sýningaár yrði að veruleika.
Tekið var upp á þeirri nýbreytni að hafa hvolpasýningar degi á undan stórsýningum, ásamt keppni
ungra sýnenda. Gaf það tækifæri til að lækka þátttökualdur hvolpa úr fjórum mánuðum í þrjá, auk þess
sem rými gafst fyrir kynningastarf í hluta sýningahallar. Það varð úr að brons- og hlýðnipróf voru haldin
við þessi tilefni og er óskandi að það hafi orðið til að vekja áhuga fleiri á þessari starfsemi félagsins. Þá
vonast HRFÍ til að þetta tækifæri verði nýtt enn frekar og betur á komandi árum í kynningastarfi hjá
félaginu.
Alls hélt félagið fjórar alþjóðlegar sýningar á árinu, þrjár meistarastigssýningar og fjórar
hvolpasýningar.
Annað árið í röð var tvöföld útisýning haldin á Víðidalstúninu en aðrar sýningar félagsins voru haldnar
í reiðhöll Fáks, einnig í Víðidal.
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Nú í maí samþykkti stjórn tillögur sýningastjórnar um nokkrar breytingar á sýningareglum félagsins. Þar
var veitt heimild fyrir tveimur nýjum HRFÍ titlum, öldungameistaratitli og ungliðameistaratitli. Vonast
er til að titlarnir verði eigendum eldri og yngri hunda hvatning til að mæta með hunda sína á sýningar
félagsins.

Vinnupróf
Vinnuprófum fjölgaði örlítið á starfsárinu og voru samtals 77 skráðir til þátttöku í hinum ýmsum
prófum. Boðið var uppá regluleg hlýðnipróf, bronsmerkispróf, hlýðni I, II og III, ásamt spori.
Samþykktar voru breytingar á kröfum um hlýðnititla hjá félaginu svo raunhæft yrði fyrir hunda að ná
titli miðað við þau próf sem í boði eru. Þá fengu þrír reyndustu hlýðnidómarar félagsins heimild til að
dæma hlýðni III og verður í fyrsta sinn haldið próf í hlýðni III í maí á þessu ári.
Þrátt fyrir blómlegt starf þá hefur verið dræm þátttaka á ársfundum vinnudeildar og illa gengið að
manna stjórn. Ragnhildur Gísladóttir er ein í stjórn deildarinnar í dag og hefur hún borið upp þá tillögu
að starfsemin verði færð undir stjórn nefndar sem stjórn HRFÍ skipaði í og deildin lögð niður í núvarandi
mynd. Er ljóst að endurskoða þarf reglur sem gilda um deildina á næsta ári stjórnar í samvinnu við þá
sem þar starfa.

Veiðipróf
Fjöldi veiðiprófa dróst lítillega saman á starfsárinu. Þátt tóku samtals 270 hundar í 11 veiðiprófum
deilda innan tegundahóps 7. Fuglahundadeild var með níu veiðipróf á árinu, Vorstehdeild með eitt
próf og Írsk Setter deild með eitt próf á sínum vegum. Lítilsháttar tap er á rekstri veiðiprófa í
tegundahópi 7 en unnið er að því að próf þessi standi í það minnsta undir sér. 142 þátttakendur voru
skráðir til leiks í prófum hjá Retrieverdeild sem hélt 10 veiðipróf.
Stjórn samþykkti á árinu reglur og leiðbeiningar um dómaranám fyrir dómara sækjandi hunda
(retrieverhunda). Þá eru í vinnslu reglur um dómaranám fuglahundadómara og siðareglur fyrir íslenska
fuglahundadómara. Guðmundur A. Guðmundsson leiðir vinnuna f.h. stjórnar HRFÍ.

Sólheimakotsnefnd
Sólheimakotsnefnd hefur með dyggri aðstoð styrktaraðila ráðist í úrbætur og viðhald á Sólheimakoti
sem í síauknum mæli nýtist félagsmönnum til ýmissa viðburða og hittinga.

Íþróttadeild og hundaskóli HRFÍ
Fjöldi nemenda hundaskólans standa í stað milli ára en skólinn var rekinn með óbreyttu sniði. Námskeið
eru haldin í bílageymslu í Firði í Hafnarfirði, í Keflavík og í reiðskemmum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig
hefur kennsla farið fram úti þegar veður hefur leyft. Skólinn býður uppá hvolpa-, grunn- og
hlýðninámskeið fyrir allar tegundir hunda. Kennari skólans í ár var Valgerður Júlíusdóttir. Íþróttadeild
hefur boðið upp á hundafiminámskeið, æfingar og próf. Ánægjuleg fjölgun var á námskeiðum í
hundafimi eða um 126%. Hefur því orðið umsnúningur á rekstri deildarinnar í fyrsta skipti í mörg ár og
það þrátt fyrir slæma aðstöðu og aðbúnað. Íþróttadeild hefur búið við aðstöðuleysi undanfarin ár auk
þess sem tækjabúnaðurinn er lúinn. Húsnæðismálin eru til skoðunar en hætt er við að ekki verði að
fullu úr bætt fyrr en félagið kemst í betra húsnæði fyrir starfsemi sína. Þá var gengið í það á miðju ári
að panta nokkur ný tæki fyrir hundafimina en til stendur að endurnýja tækjabúnað á næstu misserum.

Þjónustu og afrekshundur ársins
Í ár urðu Eldeyjar Hugi þjónustuhundur ársins og Leynigarðs Loki afrekshundur ársins. Þeir voru
heiðraðir á Alþjóðlegri sýningu félagsins 14. nóvember 2015.
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Ungmennadeild
Stigahæsti ungi sýnandi ársins í yngri flokki var Elena Mist Theódórsdóttir en í eldri flokki var Hafdís
Jóna Þórarinsdóttir stigahæst. Helga Þöll Guðjónsdóttir var fulltrúi Íslands á Crufts 2015 og var valin í
10 keppenda úrslit þar sem hún sýndi vorsteh hund. Hafdís Jóna Þórarinsdóttir var fulltrúi Íslands á
Crufts 2016 og náði einnig þeim frábæra árangri að vera valin í 10 keppenda úrslit en hún sýndi enskan
springer spaniel hund. Hafdís Jóna var fulltrúi Íslands á heimssýningunni í Mílanó á Ítalíu þar sem hún
sýndi rakka af tegundinni flat-coated retriever og keppti einnig á eigin vegum á Evrópusýningunni í
Noregi með rakka af sömu tegund. Á Evrópusýningunni gerði hún sér lítið fyrir og varð í 2. sæti í
úrslitakeppninni þar sem fulltrúar fjölmargra landa tóku þátt ásamt þeim keppendum sem höfðu verið
valdir áfram í úrslitakeppnina en Hafdís var þar á meðal.
Íslenska landsliðið í ungum sýnendum tók þátt í Norðurlandakeppni ungra sýnenda í Svíþjóð og
hampaði 2. sæti í liðakeppninni. Fjórir stigahæstu ungu sýnendur ársins skipuðu landslið Íslands en það
voru þær Hafdís Jóna Þórarinsdóttir, Margrét Hauksdóttir, Berglind Gunnarsdóttir og Ylfa Dögg
Ástþórsdóttir. Þjálfari þeirra og liðstjóri var Auður Sif Sigurgeirsdóttir.
Dagur Ungmennadeildar HRFÍ var haldinn hátíðlegur tvisvar á þessu starfsári, 23. ágúst 2015 og 11.
apríl 2016. Á degi Ungmennadeildar gefst börnum frá 3 ára aldri kostur á að sýna hunda og standa allir
uppi sem sigurvegarar! Einnig er keppt í ungum sýnendum, yngri og eldri flokki, fullorðinsflokki 18-34
ára og fullorðinsflokki 35 ára og eldri. Þátttaka var góð og var almenn ánægja með þennan viðburð
deildarinnar.
Á árinu var tekið upp nýtt umbunarkerfi þar sem meðlimir deildarinnar fá umbun fyrir störf sín í
veitingasölu deildarinnar á sýningum HRFÍ. Umbunarkerfinu er ætlað að hvetja fleiri meðlimi til að
leggja sitt af mörkum í starfsemi deildarinnar.

Sýningadómarar – félag sýningadómara stofnað.
Á þessu starfsári hefur félagið viðurkennt þrjá nýja sýningadómara, þau Daníel Örn Hinriksson, Þórdísi
Björgu Björgvinsdóttur og Þorstein Thorsteinsson. Í dag eru því 10 sýningadómarar hjá félaginu en
Guðrún R. Guðjohnsen, fyrrverandi formaður félagsins og heiðursfélagi er hætt að dæma sökum aldurs.
Hjá félaginu eru tvö dómaraefni í dómaranámi.
Á þessu ári féll frá Sigríður Pétursdóttir dómari og fyrrverandi formaður og heiðursfélagi. Fyrir hönd
Hundaræktarfélags Íslands vil ég nota tækifærið og færa henni þakkir fyrir merkilegt ævistarf við
verndun íslenska fjárhundsins og framlag hennar til uppbyggingar starfsemi félagsins.
Sýningadómaranefnd félagsins vann að endurskoðun reglna um menntun sýningadómara, til að
samræma þær betur að FCI reglum. Þá voru hafðar til hliðsjónar reglur sem gilda í Svíþjóð, Noregi og
Finnlandi. Nýju reglurnar voru samþykktar.
Sýningadómarar félagsins stofnaðu með sér félagsskap á árinu líkt og starfræktur er á meðal dómara
systurfélaga á Norðurlöndum. Markmiðið félagsskaparins er eftirfarandi:







Vera sjálfstæður málsvari sýningadómara HRFÍ
Vera HRFÍ ráðgefandi varðandi málefni er snúa að íslenskum sýningadómurum og
sýningum,
Vera dómurum til ráðgjafar um málefni sýningadómara almennt
Stuðla að fræðslu fyrir dómara með kynningarfundum, ráðstefnum og fyrirlestrum
Vera vettvangur öflugrar umræðu um dómarastörf og kynológísk málefni þar sem
dómarar geta rætt í trúnaði og deilt skoðunum sínum og reynslu af dómarastörfum
Eiga samstarf við félög sýningadómara í öðrum FCI löndum.
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Um er að ræða samvinnuvettvang dómara HRFÍ og um leið og HRFÍ óskar dómurum til hamingju með
nýstofnað félag óskar stjórn eftir góðu samstarfi við félagið.

Hringstjórar
Fjórir aðilar voru viðurkenndir hringstjórar af stjórn eftir að sýningastjórn hafði farið yfir umsóknir
þeirra, það eru Brynja Tomer, Daníel Örn Hinriksson, Svava Arnórsdóttir og Arnheiður Runólfsdóttir.

Skráningar
Tafla með tölum úr skráningakerfi HRFÍ árin 2013, 2014 og 2015:
2013
2014
Hvolpar
1148
1094
Got
260
260
Meistarastigssýningar (allar teg)
1
1
Alþjóðlegar sýningar (allar teg)
3
4
Deildarsýningar
8
4
Félagsmenn
1889
2078
Deildir
30
30
Skráðir hundar á árinu
1233
1179
Skráðir hundar alls frá upphafi ca
17696
18875
Augnskoðaðir hundar
607
578
Sýndir hundar (allar sýn)
3508
4075
Sýndir hundar (all breed sýningar)
2989
3722
Sýndir hundar (deildarsýningar)
446
144
Sýndir hundar (hvolpasýningar)
73
209
Nýjar tegundir á árinu
4
1
Innfluttir hundar
85
85
HD (alls)
148
151
AD (alls)
64
67
HD (sent í gegnum HRFÍ)
70
79
AD (sent í gegnum HRFÍ)
32
40
Ræktunarnöfn
31
40
Vinnupróf/skapgerðarmat
62
72
Veiðipróf tegundahópur 7 & 8
458
440
Námskeið Hundafimi
19
19
Námskeið Hundaskóli
77
81

2015
1078
251
3
4
9
1916
30
1159
20034
616
5025
4312
518
195
4
81
163
84
111
60
22
77
412
43
82

frávik
-16
-9
2
0
5
-162
0
-20
1159
38
950
590
374
-14
3
-4
12
17
32
20
-18
5
-28
24
1

%
-1%
-3%
200%
0%
125%
-8%
0%
-2%
6%
7%
23%
16%
260%
-7%
300%
-5%
8%
25%
41%
50%
-45%
7%
-6%
126%
1%

Félagsblaðið Sámur
Félagið gefur út félagsblaðið, Sám, í þeim tilgangi m.a. að fræða almennt um rétta meðferð, aðbúnað
og uppeldi hunda. Blaðið kom út tvisvar á árinu, í júní og desember. Ritstjóri Sáms ber ábyrgð á efni
blaðsins ásamt formanni og framkvæmdastjóra HRFÍ, en öflug átta manna ritnefnd gerir félaginu
mögulegt að gefa út blaðið svo félaginu sé sómi af.
Auður Sif Sigurgeirsdóttir hefur gegnt starfi ritstjóra um árabil en lét af störfum eftir að blaðið kom út
í desember. Vill stjórn HRFÍ nota tækifærið og þakka henni gott starf en félagsmenn eru afar stoltir af
Sámi.
Klara Símonardóttir hefur tekið við sem ritstjóri blaðsins. Hún þekkir vel til blaðaútgáfu auk þess sem
hún hefur setið í ritnefnd.
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Starf ræktunardeilda
Hlutverk og verksvið ræktunardeilda.
Í dag eru 26 ræktunardeildir innan HRFÍ sem hafa það hlutverk að standa vörð um að ræktun
viðkomandi hundakynja stefni að því ræktunarmarkmiði sem viðurkennt er af FCI. Þeim er ætlað að
vera ráðgefandi og búa yfir haldgóðri þekkingu um hvað eina sem varðar ræktun og undaneldi sem og
þekkingu á meðfæddum og/eða arfgengum sjúkdómum hjá viðkomandi hundakynjum.
Ræktunarstjórnum ber að halda nákvæma skrá yfir allt það sem að gagni má koma við ræktun. Að
endingu er deildum ætlað það hlutverk að miðla fræðslu um viðkomandi hundakyn og stöðu
ræktunarmála hverju sinni.
Auk mikilvægs hlutverks deilda er varðar ræktun og heilbrigði tegunda sem þeim tilheyra hafa þær
sinnt félagslegu hlutverki. Þær standa fyrir margvíslegu félagsstarfi svo sem ýmsum viðburðum og
hittingum félagsmanna sem deildunum tilheyra.
Samkvæmt lögum félagsins ber deildum að halda ársfundi frá janúar til mars á hverju ári þar sem kosið
er í stjórn. Þá skulu deildirnar skila skýrslu um starf liðins árs til stjórnar HRFÍ. Skýrslu skal skilað fyrir
15. apríl ár hvert.
Í lok þessa starfsárs eru átta deildir sem ekki hafa skilað ársskýrslu og stjórn því ekki verið upplýst um
starf þeirra. Um er að ræða Boxerdeild, Pincher- Mastiff og Fjallahundadeild, Spitzhundadeild, St.
Bernharðsdeild, Smáhundadeild, Yorkshire terrierdeild, Terrierdeild og Spanieldeild. Er áhyggjuefni að
heyra ekki frá þessum deildunum, enda sinna þær ábyrgðarhlutverki gagnvart deildarmeðlimum og
hundakynjum sem eiga skjól hjá þeim.

Ræktun: Kröfur um heilsufarspróf og reglur um undaneldi hunda.
Mikilvægasta hlutverk ræktunardeilda er að standa vörð um ræktun. Ræktunarstjórnir í samvinnu við
stjórn HRFÍ og að fengnu áliti Vísindanefndar setja kröfur um heilsufarspróf og setja reglur og eða
takmarkanir um undaneldi hunda. Á árinu hafa verið gerðar ýmsar breytingar á reglum um
heilsufarspróf.
Að framkominni beiðni Chihuahuadeildar og fengnu áliti Vísindanefndar var gerð breyting á gildistíma
hnéskeljavottorða Chihuahua hunda sem nú gildir ævilangs, ef hundur er eldri en 12 mánaða við útgáfu
vottorðsins.
Aflétt var ræktunarbanni ShihTzudeildar sem sett var á fyrir fimm árum við greiningu PRA í hundum
hér á landi en sett krafa um að augnskoða þurfi ræktunardýr fyrir pörun og að augnvottorð sé ekki
eldra en 13 mánaða. Greinist einstaklingur með arfgenga sjónurýrnun (PRA) er bannað að rækta undan
honum.
Lágmarksaldur Tíbet spaniel tíka var lækkaður úr 24 mánuðum í 20 mánuði að beiðni Tíbet Spaniel
deildar.
Sú takmörkun var gerð á ræktun Siberian Husky að hundar með D eða E mjaðmir voru skráðir í
ræktunarbann.
Þá var áréttað að hjartavottorð Cavalier hunda þurfi að stafa frá fagdýralæknum sem hlotið hafa þjálfun
í að greina hjartamurr frá hjartasérfræðingi enda þyrfti sérmenntun til að greina hjartamurr.
Stjórn ákvað að fengnu áliti Ræktunar- og staðlanefndar að heimila pörun snögghærðra og síðhærðra
Collie hunda.
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Breyting var gerð á kröfum um augnskoðun Chinese Crested hunda en skilyrði er að öll dýr séu
augnskoðuð og augnvottorð má ekki vera eldra en 12 mánaða við pörun. Hundar sem greinast með
retinopathy fara í ræktunarbann. Þá ber að fylgja leiðbeiningum dýralækna um ræktun hunda sem
greinast með aðra arfgenga augnsjúkdóma.

Samráðsfundir ræktunarstjórna og stjórnar HRFÍ
Á þessu starfsári hélt stjórn þrjá samráðsfundi með stjórnum ræktunardeilda. Á fundum þessum var
farið yfir regluverk félagsins og hlutverk ræktunardeilda rætt auk þess sem umræður áttu sér stað um
stöðu deildanna og stjórn sat fyrir svörum. Fundirnir eru liður í því að halda betur utan um starf
deildanna sem og að auka samskipti milli ræktunarstjórna og stjórnar HRFÍ. Fundirnir mæltust vel fyrir
af þeim sem sóttu þá. Stjórn hefur í hyggju að bjóða áfram uppá slíka fundi að framkominni beiðni frá
ræktunarstjórnum sem telja sig hafa gagn af slíkum fundi.

Deildarsýningar
Á árinu voru átta deildarsýningar en þeim fjölgaði um helming frá síðasta ári. Það voru Chihuahuadeild,
Cavalierdeild, Deild íslenska fjárhundsins, Fjár- og hjarðhundadeild, Retrieverdeild, Schäferdeild og
Schnauzerdeild sem héldu deildasýningar á árinu.

Vinna við endurskoðun reglna um starfshætti ræktunardeilda og tillögur starfshóps
félagsins.
Í stefnuskrá félagsins er talað um að huga þurfi að lágmarksstærð deilda og sameiningu eftir þörfum.
Mjög litlar deildir séu oftast óhentugar starfseiningar þar sem öll vinna lendir á fárra höndum sem eiga
til að kulna í starfi og starfsemi leggst af.
Á árinu kallaði stjórn starfshóp um starfsemi ræktunardeilda á fund en hópurinn var settur á laggirnar
á síðasta starfsári. Hópurinn setti fram hugmyndir sem stjórn ákvað að vinna áfram með. Tillögurnar
voru ennfremur kynntar á fulltrúaráðsfundi og haldinn var opinn kynningafundur með félagsmönnum.
Er til skoðunar hvort leggja eigi til lagabreytingar og verður að halda áfram því starfi á næsta starfsári.
Þá voru lagðar til sameiningar deilda þar sem stofnun nýrrar deildar hefur orðið til þess að deild sem
ný deild klauf sig úr hefur orðið óstarfhæf og á aðalfundinum verður fjallað um tillögu um sameiningu
Spaníeldeildar, Amerísk Cocker Spaniel deildar og Ensk cocker spaniel deildar.

Beiðni um endurvakningu DESÍ, deild Ensks setter.
Í febrúar barst stjórn beiðni frá hópi eigenda ensks setter hunda um að ræktunardeild kynsins yrði
endurvakin. Erindið fullnægði ekki áskilnaði núgildandi reglna félagsins um upplýsingar við stofnun
ræktunardeildar og var því vísað frá.
1 maí s.l. barst stjórn að nýju erindi frá hópnum. Beiðnin fullnægði nú áskilnaði gildandi reglna félagsins
og var því erindið einnig sent Vísindanefnd félagsins til umsagnar. Meirihluti stjórnar taldi eftir
gaumgæfilega skoðun á túlkun og framkvæmd reglna um stofnun ræktunardeilda að erindið fullnægði
skilyrðum til stofnunar deilda. Þannig kom í ljós í fyrri framkvæmd að stjórn hefur ekki lagt þann
skilning í 12 óskylda ræktunarhæfa einstaklinga að þar þyrftu til að koma einstaklingar sem væru
óskyldir í 3ja liða ættbók, heldur látið nægja að miða við 12 ræktunarhæfa einstaklinga. Meirihluti
stjórnar taldi að gæta þyrfti jafnræðis við framkvæmd reglnanna eins og þær eru nú, enda þótt unnið
væri að endurskoðun þeirra og jafnvel þótt stefna stjórnar væri að sameina deildir og efla og styrkja
þær til að koma í veg fyrir litlar starfseiningar. Vísindanefnd telur að stofn tegundarinnar uppfylli
tæpast þau skilyrði um 12 óskylda einstaklingar hæfa til undaneldis. Niðurstaða vísindanefndar er þó
að hún telur eðlilegast að ákvörðun um það hvort ræktunarstarfið verði áfram undir formerkjum
hópdeildar eða hvort deild enskra seta verði endurvakin sem sérdeild, verði í höndum stjórnar
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HRFÍ. Með vísan til þessa leggur stjórn tillögu um stofnun ensk setter deildar fyrir aðalfund félagsins
til samþykktar samkvæmt ákvæðum 21. gr. laga félagsins.

Húsnæðismál
Félagið er eigandi að einkahlutafélaginu Ra ehf. sem er aftur eigandi að skrifstofuhúsnæði að Síðumúla
15 þar sem skrifstofa félagsins er til húsa. Félagið skuldar vegna kaupa á hlutafé í Ra rúmar 24 milljónir
króna en lánið hvílir á fasteigninni. Þá liggur fyrir samþykki húsfundar um framkvæmdir sem samkvæmt
kostnaðaráætlun gætu kostað félagið 2,6 milljónir. Á þessu ári hefur verið ráðist í hluta þeirra, þ.e.
skipt um glugga á einni hlið fasteignarinnar. Á næstu árum má því eiga von á að kostnaður félagsins
nemi um 2 milljónum króna.
Á vinnustofu nýrrar stjórnar kom fram skýlaus vilji til að skoða húsnæðismál félagsins. Í upphafi var þó
ákveðið að kanna vilja félagsmanna áður en lengra yrði haldið. Var útbúin skoðanakönnun þar sem
félagsmönnum var gefinn kostur á að taka þátt og hófst hún 15 október og stóð yfir í rúman mánuð
eða til 15 nóvember. Þátttakendur voru 527 en af þeim höfðu liðlega 90% tekið þátt í starfsemi
félagsins síðustu tvö ár og tæp 80% komið á skrifstofu félagsins þann tíma. Þátttakendur voru því virkir
félagsmenn. Af þeim sem svöruðu virtust flestir hlutlausir gagnvart núverandi húsnæði félagsins, eða
mjög ánægðir eða frekar ánægðir með húsnæðið. Meirihluta þátttakenda taldi að húsnæði félagsins
ætti að hafa aðstöðu fyrir skrifstofu ásamt fundaraðstöðu fyrir félagsmenn og aðstöðu þar sem hægt
væri að halda æfingar, keppnir og litlar sýningar. Niðurstaða skoðunarkönnunarinnar er því sú að
félagsmenn eru almennt ánægðir en myndu vilja auka við aðstöðu félagsins.
Formaður félagsins hefur kannað óformlega hjá Reykjavíkurborg hvort til álita komi að félagið fái lóð
til afnota fyrir starfsemi sína og er í vinnslu formlegt erindi. Þetta verkefni er langtímaverkefni og ljóst
að ákvörðun um sölu félagsins eða fasteignarinnar og kaup á annarri fasteign telst meiri háttar
fjárskuldbinding sem félagsfundur einn hefði ákvörðunarvald um.

Réttindabarátta hundeigenda
Hundaræktarfélagið á að vera leiðandi í hlutverki sínu sem málsvari fyrir betri hundamenningu og
aðbúnaði hundafólks hér á landi. Enn vantar töluvert upp á að íslenskt samfélag viðurkenni að
hundurinn er hluti fjölskyldunnar. Hundafjölskyldur eiga rétt á að taka þátt í mannlífinu á sama hátt
og aðrir. Í dag eru ýmsar takmarkanir sem hundafólk þarf að þola án þess að góðar ástæður búi þar að
baki. Bann við því að halda viðburði með hundum í íþróttamannvirkjum, takmarkanir á því að fá að
ferðast með almenningssamgöngum og gista á hótelum eru dæmi um skerðingar sem eiga sér hvergi
hliðstæðu. Á vegum félagsins hefur verið unnið að réttindabaráttunni með ýmsum hætti á árinu.

Reglugerð um dýravelferð
Á starfsárinu tók gildi reglugerð um velferð gæludýra nr. 80/2016 sem hefur þann tilgang að tryggja
velferð og heilbrigði gæludýra með góðri meðferð, umhirðu og aðbúnaði. Félagið átti fulltrúa í nefnd
sem vann að setningu reglnanna, Guðmund A. Guðmundsson.

Reglugerð um hollustuhætti
Formaður félagsins í samstarfi við starfshóp um samskipti við opinbera aðila ritaði bréf til Umhverfisog auðlindaráðuneytisins 6 júlí s.l. þar sem beðið var um rökstuðning og gögn að baki 19. gr.
reglugerðar um hollustuhætti nr. 941/2002 þar sem hundum er m.a. meinaður aðgangur að húsrými
og lóðum sem talin eru upp í fylgiskjali 3 með reglugerðinni. Var reifað það sjónarmið að takmörkun
þessi fæli í sér verulega skerðingu á rétti hundaeigenda til að stunda venjulegt líf sem og skerðingu
þess að hægt væri að halda viðburði hjá félaginu í íþróttamannvirkjum án þess að það væri stutt rökum.
Var bent á að íþyngjandi stjórnvaldsfyrirmæli þyrftu að byggja á viðhlítandi rökum og að gæta þyrfti
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meðalhófs við setningu slíkra fyrirmæla. Í svari ráðuneytisins sem kom síðla árs 2015 kom fram að
meginástæða fyrir framangreindu ákvæði reglugerðarinnar, væri að vernda ofnæmissjúklinga fyrir
ofnæmisvökum frá dýrum og koma í veg fyrir óþrif frá dýrum í húsrýmum og á lóðum sem krefjast
sérstaks hreinlætis vegna smitgátar. Í svarinu kom fram að umræða væri innan ráðuneytisins hvort
mögulegt væri að rýmka ákvæði 19. gr. reglugerðarinnar og væri það til skoðunar í ráðuneytinu.
Formaður félagsins fylgdi þessu eftir með samtali við ráðuneytið þar sem þeirri ósk var komið á
framfæri að félagið fengi að vera umsagnaraðili í vinnu við breytingar á reglugerðinni þannig að
hagsmunir hundaeigenda yrði til haga haldið og hlustað á rök þeirra. Starfshópurinn er að kanna hvort
hægt sé að fá ofnæmissérfræðing til að véfengja þessi rök ráðuneytisins til stuðnings máli
hundaeigenda.

Einangrunarmál
Nefnd um einangrunarmál var falið að skoða möguleika á að stytta einangrun úr þeim fjórum vikum
sem nú er krafist, auk þess að leitað yrði leiða til að draga úr kostnaði við innflutning nýrra
ræktunardýra svo auka megi erfðafræðilegan breytileika í litlum stofnum. Eftir fjölmarga fundi,
upplýsingasöfnun og bréfaskriftir við ýmsa opinbera aðila, hefur grunur nefndarmanna styrkts um að
málefnið sé fremur pólitískt en faglegt. Lítill áhugi er hjá yfirvöldum á faglegum skoðanaskiptum og enn
hefur ekki fengist skýring frá yfirvöldum á nauðsyn fjögurra vikna einangrunar eða hvort önnur minna
íþyngjandi úrræði, ss. styttri einangrunartími, rannsóknir og bólusetningar, gætu gert sambærilegt
gagn við sjúkdómavarnir. Upplýsingar sem nefndin hefur aflað frá óháðum aðilum benda til þess að
meðalhófsregla stórnsýslunnar sé brotin á okkur og gamalt áhættumat sem einangrun er byggð á í dag,
sé löngu úrelt. Nefndin mun halda áfram störfum og reyna að knýja fram svör við þessu stóra
hagsmunamáli okkar hundeigenda.

Skipulögð útivistarsvæði fyrir hundeigendur
Stefanía H Sigurðardóttir kom þeirri ábendingu til stjórnar að tillaga að skipulagi Ártúnshöfða sem
Reykjavíkurborg hefði veitt verðlaun, gerði ráð fyrir að Geirsnef yrði að útivistarsvæði fyrir fólk,
borgargarður og myndi léttlest þvera Geirsnefið í samræmi við samgöngustefnu borgarinnar. Sem
afleiðing yrðu hundar eflaust bannaðir þar, í það minnsta lausaganga þeirra eins og nú er, án þess að
gert yrði ráð fyrir öðru svipuðu svæði innan borgarmarkanna. Formaður félagsins og framkvæmdastjóri
fóru á fund með borgarfulltrúa til að ræða áhrif breytinganna á möguleika borgarbúa til að fara með
hundinn sinn í lausagöngu og eins til að koma í veg fyrir að hundum verði alfarið meinaður aðgangur
að svæðinu, komi til þess að breytingarnar á skipulaginu verði að veruleika. Í því tilviki komu fulltrúar
félagsins á framfæri kröfum um að hundar yrðu áfram leyfðir á svæðinu og eins var viðraður sá
möguleiki að finna annað útivistarsvæði þar sem lausaganga yrði leyfð og jafnvel fundinn staður undir
lóð fyrir félagið.

HRFÍ átti fulltrúa í vinnuhóp hjá Strætó sem kanna átti hvort leyfa ætti gæludýr í
strætó.
Strætó bs setti sig í samband við félagið og gaf því kost á að tilnefna fulltrúa í vinnuhóp sem kanna átti
hvort leyfa ætti gæludýr í strætó. Stjórn tilnefndi Herdísi Hallmarsdóttur formann í hópinn og hefur
hún setið vikulega fundi vegna verkefnisins. Óskaði félagið m.a. eftir upplýsingum frá systurfélögum
okkar á Norðurlöndum og bað þau að svara tilteknum spurningum um heimildir fólks á þar til að fara
með hundana sína í almenningssamgöngur. Skemmst er frá því að segja að Ísland er eina Norðurlandið
þar sem bannað er að fara með hunda í almenningssamgöngur. Þessum upplýsingum þótti fulltrúa
félagsins afar brýnt að koma á framfæri við vinnuhópinn sem og vera til svars þegar sjónarmið um
réttmæti takmarkana komu fram sem ekki voru á rökum reistar. Samanburður við nágrannalöndin er
sterkasta vopn hundaeigenda enda Ísland eftirá hvað varðar takmarkanir í reglugerð um að hafa hund
meðferðis í strætó.
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Barátta gegn Yulin
Stjórn HRFÍ setti sig í samband við Kínverska Sendiráðið á Íslandi 19. júní og mótmælti harðlega “hátíð
um hundaát” sem er árlegur viðburður í Yulin í Kína. Stjórn lýsti andúð á athæfinu og hvatti til þess að
yfirvöld gripu í taumana og stöðvuðu óhugnaðinn sem þarna ætti sér stað. Að sama skapi setti stjórn
sig í samband við Kínverska hundaræktarfélagið og lýsti afstöðu sinnar til hátíðarinnar og hvatti félagið
til að berjast harkalega gegn þessum árlegu misþyrmingum og lýsti stuðningi við slíkri baráttu. Aðgerðir
félagsins fönguðu athygli fjölmiðla á Íslandi en bréfin og viðtöl við formann félagsins birtust í öllum
helstu fjölmiðlum landsins.

Erlent Samstarf
Formaður og framkvæmdastjóri félagsins sóttu Aðalfund FCI í Mílanó í júní en báðar borguðu fargjald
sitt sjálfar. Þá samþykkti stjórn að senda einn fulltrúa á FCI Europe section í Osló 7. September 2015.
Á árinu hefur verið hávær umræða um FCI, ákvörðunartöku, atkvæðavægi og þróun samtakanna. Fyrir
fundinn í Osló, ákváðu Norðurlöndin að standa saman og tala einni röddu þegar kemur að framtíð FCI.
Fyrir lítið félag eins og okkar er afar mikilvægt að fylgjast með þróun samtakanna sem og sækja
aðalfundi og árlega fundi okkar svæðafélags innan FCI enda innleiðum við svo margt frá FCI auk þess
sem við sækjum aðstoð og leiðsögn hjá stærri hundaræktarfélögum.
Formaður og framkvæmdastjóri sóttu NKU fund í Stokkhólmi dagana 22. – 24. september 2015. Þá var
haldinn NKU fundur í Reykjavík 13. apríl 2016. Til stendur að skipuleggja Norðurlandasýningar, þar sem
hundar geta hlotið nýjan Norðurlandatitil með því að ávinna sér stig sambærilegt við alþjóðlegan
sýningameistaratitil. Framkvæmdastjóri sótti fund sýningastjórnar NKU þann 24. maí til að tryggja
undanþágur fyrir Ísland vegna einangrunar landsins.

Á döfinni
Á síðasta starfsári stjórnar var hafist handa við stór og viðamikil verkefni sem næsta stjórn mun vonandi
halda áfram með. Gagnagrunnur félagsins og í framhaldinu heimasíða þess hlýtur að vera ofarlega á
lista þeirra mála sem stjórn kýs að leggja áherslu á. Húsnæðismál félagsins, umgjörð um stofnun og
niðurfellingu ræktunardeilda, réttindabaráttan, stytting einangrunar sem og að fylgjast vel með þróun
mála innan FCI og systrafélögum okkar í NKU. Jafnvel þótt fullur árangur næðist í þeim málaflokkum
yrði af nógu að taka. Eitt málefni sem ég heyri t.d. kallað eftir aukinni áherslu á, er fræðsla fyrir
ræktendur, sem deildirnar virðast sinna misvel.
Hundaræktarfélag Íslands er almennt félag – áhugamannafélag og fólkið sem þarf starfar að einstökum
hugarefnum sínum gerir það að mestu leyti í sjálfboðastarfi. Því miður leggst vinnan oft á herðar fárra
aðila og er það umhugsunarefni fyrir félagið hvernig hægt er að umbuna þeim sem eru til í að gefa af
sér og frítíma sínum í þágu félagsins, þannig að tryggt sé að félagið njóti starfskraftanna sem lengst.
Niðurrif og innbyrðis átök innan félagsins taka því miður alltof mikinn tíma og hafa í gegnum árin fælt
fólk frá stöfum. Ég hef lagt áherslu á málefni og faglega umfjöllun þar sem mig hefur borið niður í starfi
félagsins og vona ég að félagsmenn sjái og meti þann einlæga vilja minn að innleiða slík vinnubrögð
sem víðast í félaginu okkar.
Í samráði við framkvæmdastjóra félagsins ákvað ég að hafa mánaðarlega opið hús í Síðumúlanum, þar
sem félagsmenn eru velkomnir í kaffi og spjall um það sem helst brennur á þeim. Fulltrúarráðsfundir
og litli Sámur, nýja mánaðarlega fréttabréfið okkar, hafa reynst ágætlega til að miðla upplýsingum, en
ekkert jafnast á við bein samskipti við ykkur, félagsmenn. Ég vil þakka öllum þeim fjölmörgu sem komið
hafa að máli við mig og aðra trúnaðarmenn félagsins með uppbyggilegar hugmyndir og tillögur að
úrbótum, en ekki síst vil ég þakka þeim félagsmönnum sem, jafnvel ár eftir ár, bjóða fram krafta sína í
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hin ýmsu störf félagsins, manna keppnir, próf, sýningar, heilbrigðisskoðanir, undirbúa fundi og aðrar
samkomur, göngur, skrifa erindi, dæma, halda úti heimasíðum og fleira og fleira. Þið eruð grunnstoðir
félagsins og án ykkar værum við einfaldlega ekki.

f.h. stjórnar HRFÍ
Herdís Hallmarsdóttir formaður
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