
Stjórnarfundur nr. 10 

26. janúar 2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. 
Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir 

 
 
1. Erindi frá stjórn Scäferdeildar dagsett 12.janúar 2011   A-2466/A2466a 

Schäfer – tvær tegundir frá 1. janúar 2011 – Stockhaar og Langstockhaar. 
Til stjórnar Hundaræktarfélags Íslands 
Í tilefni að því að samþykktur hefur verið síðhærður Schäferhundur til FCI óskar stjórn Schäferdeildar 
eftir því að Schäfer tegundirnar verði skilgreindar á eftirfarandi hátt: 
Schäfer  
Schäfer, síðhærður 
Ástæðan fyrir ofangreindu vali okkar er sú að feldurinn á Schäfer (efri) getur verið mis-langur og mis-
stuttur og þeir sem lengri feldinn hafa flokkast samt sem áður ekki undir það að vera síðhærður 
Schäfer. Það væri því að okkar mati eðlilegast að kalla tegundina (efri) Schäfer án þess að gera grein 
fyrir feldlengdinni í tegundaheitinu. 
Sjái stjórn þörf fyrir því að skilgreina tegundirnar tvær enn frekar væri óskum við þá eftir því til vara 
að tegundirnar yrðu skilgreindar eftirfarandi: 
Schäfer, snögghærður 
Schäfer, síðhærður 
Sammála um að hafa þýsku nöfnin þ.e. Stockhaar og Langstockhaar. 
 

2. Einangrunarteymi – fundur haldinn í janúar 2011 
 
3. Bréf frá ræktanda innan Spítzhundadeildar     A-2467  

 
4. Skapgerðarmat - Sigríður Bílddal mætti á fundinn kl.18:00   A-2468 
      
5. FCI Book of the Centenary  

From: lunaduran.m@fci.be [mailto:lunaduran.m@fci.be]  
Sent: 7. ágúst 2009 13:22 
To: Hundaræktarfélag Íslands 
Subject: FCI Book of the Centenary 
Dear Mrs Víorarsdóttir, 
As you probably know, the FCI is preparing the Book of the Centenary to celebrate its 100 
anniversary. In this framework, we take the liberty to seek your cooperation by asking you to please 
send us : A photograph of your most popular national breed, Any other document, photograph, piece 
from archives illustrating the FCI history that you would find suitable to be shown in this book , For 
photographs, the format requirements are the following : 300 dpi at 100% of the picture. 
I will be your contact person in the framework of this project, so please send any document for my 
attention (lunaduran.m@fci.be).  Do not hesitate to call me should you have any question.  I would 
also like to inform you that I will maybe need your further assistance in this project in the next few 
months, so please let me know who I should contact in the future, if you wish me to contact someone 
else in your organisation. 
Thank you very much in advance for your valuable cooperation. 
Yours sincerely, 
Marie LUNA DURÁN, Marketing and Public Relations Manager 

 
Tölvupóstur frá FCI 14.janúar 2011 
Dear Madam, 
Dear Sir, 
We would like to inform you that in the framework of our preparation of the FCI Book of the 
Centenary, your contribution is still welcome until February 28th, 2011 latest deadline. I am at your 
disposal should you need any information. 
Thanks a lot to all those who have already sent some material (in this case, please disregard this 
reminder). We look forward to receiving your contribution. 
Best regards, 
Marie LUNA DURÁN 



FCI Marketing and Public Relations Manager 
 Tölvupóstur frá formanni DÍF         A-2469 

Hér er afrit af svari sem sent var 2.febrúar 2010. 
--------------------------------------------------------- 
Sæl. 
Þetta var tekið fyrir á fundi  í  september og ég taldi að þessu erindi hefði þegar verið svarað. Varðandi 
þessi atriðið þá er ekkert mál að útvega mynd af íslenskum fjárhundi en varðandi hitt atriðið þá hefur 
deildin ekki nein gögn í fórum sínum um það mál.  
Auður Sif ætlar að ganga frá kynningunni.  Valgerður sendir henni texta á ensku um 
sögu félagsins og mynd af íslenskum fjárhundi. 

   
6. NKU/AU – Stokkhólmi 3. mars 2011, kl.10-16.       A-2470 

Lokadagur fyrir innsend erindi er 14. febrúar 2011. 
 

7. FCI - Heimssýning í Frakklandi 7.-10. júlí      A-2471 
Fundur og sýning, bóka hótel fyrir 15. mars n.k. 

 
8. Vinnuhópur fyrir tegundahóp 7. 

Búið er að skipa í vinnuhóp fyrir tegundahóp 7 og kalla þarf hópinn saman.  
Eftirtaldir eru í hópnum:  f.h. stjórnar HRFÍ: Margrét Kjartansdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir og 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir.   
Frá eftirfarandi deildum eru: Vorstehdeild- Einar Hallsson, Írsk setterdeild – Egill Bergmann, 
FHD – Ólafur Erling Ólafsson  

 
9. Viðbrögð stjórnar Retrieverdeildar við kvörtunum félagsmanna  A-2472  

vegna reglna deildarinnar um lista yfir ræktendur og krafna ræktunarstjórnar til 
undaneldisdýra. 
Erindið lagt fram og verður sent viðkomandi félagsmanni. 
 

10. Erindi frá stjórn DÍF – nýtt logo       A-2473 
Erindið lagt fram 
 

11. Tvö erindi frá Unglingadeild      A-2474/ A-2475 
Fulltrúar stjórnar unglingadeildar komu og fylgdu málinu eftir: 
Þorbjörg, Theodóra, Rannveig Gauja og Guðrún.  
Stjórn Unglingadeildar HRFÍ leggur til að aldursflokkum í ungum sýnendum verði breytt. 
Flokkarnir yrðu þá 10-12 ára og 13-17 ára og raðað yrði í fjögur sæti í hvorum flokk fyrir sig. 
Við teljum að 13 ára einstaklingar eigi að fá tækifæri til þess að keppa fyrir Íslands hönd 
erlendis. Síðustu ár hafa 13 ára stelpur unnið sér inn rétt til að keppa erlendis og staðið sig 
með prýði. Hinsvegar teljum við að yngstu krökkunum vanti meiri umbun fyrir þeirra 
þátttöku í ungum sýnendum og það sé þýðingarmest fyrir þau að vera raðað í sæti, við óttumst 
að ef þau fá ekki meira hrós fyrir þeirra vinnu muni þeim fara að finnast þetta leiðinlegt af því 
að þau eiga svo lítinn séns á móti eldri krökkunum í úrslitum. 

 
Stjórn Unglingadeildar HRFÍ óskar eftir því að á næsta NKU -fundi muni fulltrúar HRFI beita 
sér fyrir því að aðildarfélög NKU standi saman varðandi aldur þáttakanda í úrslitum heims- 
og evrópusýninga. Við leggjum til að ungir sýnendur sem hafa öðlast þátttökurétt frá sínu 
landi til þess að keppa á heims- og evrópusýningum fái að taka  þátt þó svo að þeir séu á 18. 
ári.   Í aðildarfélögum FCI er keppt út 17 árið um þátttökurétt á þessar sýningar og því 
fáránlegt að sýnendur sem eru orðin 18 ára fái ekki að taka þátt. 
Samþykkt að stjórn Unglingadeildar sendi erindið til klúbbana á Norðurlöndum sem sjá 
um keppni ungra sýnenda og fá þau í lið með sér. 
Boðsbréf v. keppni ungra sýnenda – Auður Sif er búin að gera uppkast. 
 

12. FCI          
Endurgerðir standardar fyrir eftirtaldar tegundir: 
Afghan hound, basset hound, chow chow, beagle, king charles spaniel, bullmastif, 
collie(rough). Afrit sett í hólf deilda. 



  
13. Fulltrúaráðsfundur – verður miðvikudaginn 9. febrúar  2011 kl. 19:30. 

 
14. Önnur mál 

 Augnskoðun – Finn Boserub og Susanne Kaarsholm koma og augnskoða 25.-27. 
mars.  Áætluð dagskrá: 

Föstudagur 25. mars 2011  
Akureyri frá kl.9:45-15:00 
Sólheimakot frá kl.9:00- 19:00 
Laugardagur 26. mars 
Báðir dýralæknarnir skoða í Sólheimakoti frá kl.9:00 – 18:00 
Sunnudagur 27. mars 
Kl. 17:00 – Fyrirlestur – Finn og Susanne ræða um augnskoðun, augnsjúkóma, 
ræktunarbann ofl. 

 Sumarlokun á skrifstofu 
Skrifstofan verður lokuð frá og með 20. júní.  Opnað aftur þriðjudaginn 12. júlí. 
 
Næsti fundur verður miðvikudaginn 9. febrúar 2011, kl.16:30. 
 
Fundargerð samþykkt 
 
Sign: 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir 
Björn Ólafsson 
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir 
Jóna Th. Viðarsdóttir 
Súsanna Antonsdóttir 
Valgerður Júlíusdóttir 

 
 


