Stjórnarfundur nr. 11
9. febrúar 2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét
Kjartansdóttir, Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir
1. Skapgerðarmat - Sigríður Bílddal mætti á fundinn kl.18:00
From: Sigríður Bílddal [mailto:sbilddal@isl.is]
Sent: 5. febrúar 2011 15:41
To: Jóna Th. Viðarsdóttir; Valgerður Júlíusdóttir
Cc: 'Brynja Tomer'
Subject: Skapgerðarmat 2011

Sæl
Það var niðurstaða hjá hópnum að kanna fyrst með starfsfólk og auglýsa síðan
skapgerðarmat. Þannig má komast hjá því að fella niður og vera í veseni.
Einhverjir hundar voru bókaðir í fyrra og fólk búið að greiða fyrir. Eru þær upplýsingar til á
skrifstofunni? Mér finnst að sá hópur eigi að ganga fyrir.
Kveðja
Sigga

Stjórn sammála um að fella niður kröfur um skapgerðamat hjá þeim tegundum þar sem
þess er krafist vegna ónógs framboðs af skapgerðamötum. FCI verður tilkynnt um
ákvörðunina. Leiðinlegt að málin séu í þeim farvegi að fella þurfi niður kröfurnar.
Tekið úr sýningarreglum HRFÍ:
Hundar af vinnuhundakyni, sbr. sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda, verða einnig að
uppfylla kröfur um árangur í vinnuprófum.
67. Alþjóðlegur meistari (C.I.B.)
Til að hljóta alþjóðlegan meistaratitil þarf hundur að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig
(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum, sjá þó sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda
(gr. 71-75). A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig og til þess
fjórða. Þá skulu stigin hafa verið veitt af dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum frá FCI
aðildarlöndum.
Sérákvæði um meistarareglur fyrir vinnuhunda
(Gildir fyrir hunda sem fæddir eru eftir 1. janúar 1999).
71. Ákvæði fyrir schäfer hund (166) í tegundarhópi 1.
Schäfer hundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur meistari
(ISCH):
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum,
þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.
b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og olnbogaloss (AD)*
(*Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2005) og niðurstöður þurfa að liggja fyrir.
c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).
d. Hundur þarf að hafa staðist vinnueiginleikapróf sem hér segir:
i. Skapgerðarmat. FELLA NIÐUR
ii. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.
iii. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið ii og iii.
72. Til að vinnuhundar sem tilheyra tegundahópum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og vatna- og spanielhundar
(Flushing/Water) í tegundahópi 8 og fædd eru eftir 1. janúar 2004 (Gildir um hundakyn sem
þurfa að skila vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI – stjörnumerktir í Working
trials reit, án sviga), hljóti titilinn íslenskur meistari (ISCH), gilda eftirfarandi reglur:
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum,
þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.
b. Skapgerðarmat FELLA NIÐUR

c. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.
d. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.
f. Smalaeðlispróf fyrir fjárhunda (jafngildir lið c og d).
73. Vinnuhundar (Working/Utility) í tegundahópi 1, 2, 3, 4, 5 6 og vatna- og spanielhundar
(Flushing/Water) í tegundahópi 8 (Gildir um hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófum skv.
Breeds nomenclature lista FCI – stjörnumerktir í Working trials reit, án sviga), þurfa að
uppfylla eftirtalin skilyrði til að að hljóta titilinn Alþjóðlegur meistari (C.I.B):
a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur dómurum af
mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og einn dagur verða
að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá 1. janúar 2004 til
1. janúar 2005.
b. Skapgerðarmat FELLA NIÐUR
c. Bronsmerki í hlýðni
d. Sporleitarpróf I, viðurkennt af HRFÍ
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.
Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.

2. Undirskriftarlisti birt á vefsíðu FHD.
A-2476/ A-2477/A-2478
 Yfirlýsing birt á vefsíðu FHD. Þeir sem eru á listanum eru ekki allir félagsmenn, af
54 eru 10 ekki félagsmenn HRFÍ og 4 ekki virkir félagsmenn.
 Erindi frá félagsmanni vegna undirskriftalista sem er birtur á vefsíðu deildar innan
HRFÍ´
 Erindi frá félagsmanni vegna óska um að fjarlægja undirskriftarlista af vefsíðu FHD.
Stjórn sammála um að boða tvo fulltrúa frá stjórn FHD og tvo fulltrúa frá stjórn
Vorstehdeild á næsta stjórnarfund til að ræða deildur og ágreining milli deildanna.
3. Augnskoðun í Reykjavík og á Akureyri 25.-26. mars og fyrirlestur 27. mars 2011
Finn Boserup og Susanne Kaarsholm frá Danmörku munu augnskoða hunda í Sólheimakoti
og á Akureyri 25.-26. mars. Jafnframt munu dýralæknarnir halda fyrirlestur fyrir félagsmenn
sunnudaginn 27. mars. Tímapantanir í augnskoðun fara fram á skrifstofu HRFÍ. Mikilvægt að
félagsmenn að skrá sig á fyrirlesturinn til þess að hægt sé að gera viðeigandi ráðstafanir
varðandi húsnæði. Fyrirlesturinn er eingöngu fyrir félagsmenn HRFÍ.
Föstudaginn 25. mars - Susanne Kaarsholm augnskoðar hunda í Sólheimakoti frá kl.9:00 og
Finn Boserup augnskoðar hunda á Akureyri frá kl.9:45. Augnskoðunin á Akureyri fer fram
hjá Dýralæknaþjónustu Eyjafjarðar, Dýrey, sjá vefsíðu: http://www.dyrey.is, Perlugata 11,
Kaupangur v. Mýrarveg.
Laugardaginn 26. mars - Báðir dýralæknarnir augnskoða hunda í Sólheimakoti frá kl.9:00.
Sunnudaginn 27. mars - FYRIRLESTUR
Susanne Kaarsholm og Finn Boserup halda fyrirlestur fyrir félagsmenn HRFÍ sunnudaginn
27. mars kl. 17:00, staðsetning verður auglýst síðar.
Dýralæknarnir munu m.a. fjalla um uppbyggingu augans (eye anatomy), PRA og arfgengni
þess. Eftir fyrirlesturinn svara þau spurningum félagsmanna. Félagsmenn geta sent þeim
fyrirspurnir á ensku eða dönsku fyrir fyrirlesturinn, vinsamlegast sendið fyrirspurnina á
vala@hrfi.is. Síðasti skráningardagur er föstudagurinn 18. mars.
Búið að kaupa flug frá Kaupmannahöfn og panta hótel, á eftir að kaupa flug til
Akureyrar.
4. FCI Book of the Centenary

A-2479

February 28th, 2011 latest deadline

Grein Auðar Sifjar – fara yfir og lagfæra
5. NKU/AU – Stokkhólmi 3. mars 2011, kl.10-16.
Lokadagur fyrir innsend erindi er 14. febrúar 2011.
Erindi frá Shih tzudeild
Guðríður getur hugsanlega farið.

A-2480

From: Soffia Kwaszenko [mailto:soffia@dyrheimar.is]
Sent: 7. febrúar 2011 16:39
To: hrfi@hrfi.is
Subject: FW: erindi á NKU taka 2

Stjórn Shih Tzu deildar fer þess á leit við stjórn HRFI að málefni Shih Tzu deildar (sjá
viðhengi) verði tekin fyrir á næsta NKU fundi. Það er svo komið fyrir Shih Tzu hunda hér að
u.þ.b. 80-90% afStofninum er með einhverskonar ræktunarhömlur, ennfremur getum við ekki
flutt inn dýr með full vissu um að þau bera ekki með sér arfgengna sjúkdóma. Samskonar bréf
hefur nú þegar verið send til Breska, Danska, Sænska, Finnska og Norska Kennel Klubbana
ásamt forsvarsmenn Shih Tzu Klubbana í viðkomandi land.
Kær kveðja
f.h. Shih Tzu deildar

Soffia K.
6. Beiðni frá dómararáði um útskrift Svafars Ragnarssonar
sem dómara fyrir tegundarhóp 7
A-2481/A-2482/A-2483
Reykjavík 9. febrúar 2011
Til stjórnar Hundaræktarfélags Íslands!
Svafar Ragnarsson dómaranemi tók skriflegt próf úr námsefni fyrir dómgæslu á fjalli í
dómaranámi sínu föstudagskvöldið 4. febrúar s.l.
Hann hlaut 93 stig af 100 mögulegum í prófinu þar sem árangur skal vera yfir 70% og stóðst
því prófið með prýði.
Laugardaginn 4. febrúar tók Svafar síðan próf í vettvangsvinnu á fjalli þar sem hann dæmdi
UF, OF og KF. Kom Svafar framgangi prófsins sem og skriflegum og munnlegum lýsingum
á vinnu fuglahundanna mjög vel til skila. Svafar stóðst prófið með stakri prýði og reynist
hann hafa mjög góða sýn á viðfangsefninu.
Svafar hefur uppfyllt öll skilyrði til fullgilds dómara í vettvangsvinnu á fjalli en mun taka próf
í alhliðaprófshluta námsins n.k. sumar.
Óskar því dómararáð eftir samþykki stjórnar HRFÍ á útskrift hans sem fullgilds dómara í
vettvangsvinnu á fjalli fyrir tegundarhóp 7.
Munu þá starfskraftar hans nýtast í vorprófum deildanna.
Virðingarfyllst,
f.h. dómararáðs HRFÍ,
Egill Bergmann.
Guðjón Sig. Arinbj.
Pétur Alan Guðmundsson.
Sigurður Ben. Björnsson.
Samþykkt. Útbúið verður viðurkenningarskjal og sent til Svafars.
7. Vinnuhópur fyrir tegundahóp 7.

A-2484

Búið er að skipa í vinnuhóp fyrir tegundahóp 7 og búið að halda einn fund.
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
Margrét Kjartansdóttir greindi frá fundinum.
8. Erindi frá Vinnuhundadeild
A-2485/A-2486
Óska eftir að bæta við bronsprófi og vinnuprófum fyrir Schnauzerdeild. Bæta við brons
hlýðni 28. maí og þremur vinnuprófum fyrir Scnhauzerdeild þ.e. bronspróf, hlýðni 1 og
sporleitarpróf dagana 15. og 16. október.
Samþykkt
9. Erindi frá íþróttadeild – Starfsreglur fyrir íþróttadeild
Frestað til næsta fundar
10. Erindi frá Jórunni Sörensen varðandi frumvarp til laga um fjöleignahús
Valgerður sendir linkinn á stjórnarmenn til að skoða og fara yfir.

11. Fulltrúaráðsfundur –miðvikudaginn 9. febrúar 2011, kl.19:30
12. Önnur mál
 Stefnumótunardagur HRFÍ – Björn og Súsanna.
Næsti fundur verður miðvikudaginn 2. mars, kl.16:30.
Fundargerð samþykkt
Sign:
Auður Sif Sigurgeirsdóttir
Björn Ólafsson
Guðríður Þ. Valgeirsdóttir
Jóna Th. Viðarsdóttir
Súsanna Antonsdóttir
Valgerður Júlíusdóttir

