
Stjórnarfundur nr. 2 

27.  júlí  2011 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Anna María Flygenring, Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Þ. 
Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðardóttir og Valgerður Júlíusdóttir. Súsanna Antonsdóttir 
tilkynnti forföll vegna veikinda. 

 
1. Beiðni frá dómararáði um flýtimeðferð á útskrift Svafars Ragnarssonar þar sem hann 

hefur fengið boð um að dæma alhliðapróf í Noregi 30.-31. júlí nk.  Umsögn Glenn Olsen 
fylgdi með beiðninni. 
Svafar Ragnarsson dómari í vettvangsvinnu á fjalli fyrir tegundarhóp 7 tók próf í 
alhliðaprófshluta námsins þann 17.  júní 2011 sem hann stóðst með prýði bæði UF og OF.  
Norski dómarinn Glenn Olsen tók Svafar út og staðfesti hann útskrift Svafars í tölvupósti til 
Svafars. Svafar Ragnarsson hefur því lokið námi sínu og óskar dómararáð HRFÍ fyrir 
tegundarhóp 7 eftir staðfestingu stjórnar HRFÍ á útskrift hans í alhliðaþætti námsins en hann 
hefur áður lokið prófi í vettvangsvinnu á fjalli.  
Virðingarfyllst, 
f.h. dómararáðs HRFÍ, 
Egill Bergmann, 
Guðjón Sig. Arinbjörnsson, 
Pétur Alan Guðmundsson, 
Sigurður Ben. Björnsson. 

 Samþykkt         A-2517 
  

2. Skipun í fastanefndir starfsárið 2011 - 2012 
 
Núverandi skipan: 
 
Skólanefnd 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir, auja83@gmail.com 
Sigríður Bílddal, sbilddal@isl.is 
Valgerður Júlíusdóttir, vala@hrfi.is 
 
Ritnefnd 
Auður Sif Sigurgeirsdóttir, ritstjóri auja83@gmail.com 
Anja Björg Kristinsdóttir, anja@shihtzuhundar.com 
Guðrún Margrét Baldursdóttir, gbaldursdottir@hotmail.com 
Inga Björk Gunnarsdóttir, sperdill@emax.is 
Þorsteinn Thorsteinsson, sunnusteinn@simnet.is  
Berglind Magnúsdóttir, beggarauda@hotmail.com 
Klara Á. Símonardóttir, klara@hrfi.is 
 
Sýningarnefnd  
Sýningarstjórn  
Fríður Esther Pétursdóttir, esther@midja.is 
Hrefna Karlsdóttir, hrefna.karlsdottir@slr.stjr.is 
Kolbrún Björnsdóttir, kollab@gmail.com 
Lilja Dóra Halldórsdóttir, liljahalldorsdottir@gmail.com 
Valgerður Júlíusdóttir, vala@hrfi.is 
 
Framvæmdanefnd sýningastjórnar: 
 Arnheiður Runólfsdóttir, heidarunolfs@internet.is 
Astríður Magnúsdóttir, ahhestar@gmail.com 
Brynja Eyþórsdóttir, brynja88@gmail.com 
Birgir Jakob Hansen, brynja88@gmail.com 



Guðbjörg Kristinsdóttir, solheimar17@internet.is  
Hannes Brynjar Sigurgeirsson,  ahhestar@gmail.com 
Margrét G. Andrésdóttir, maggamas@gmail.com  
Vordís Sigurþórsdóttir - vordis1@internet.is 
Þórarinn Pálsson – totipals@gmail.com 
Örnólfur Guðmundsson - skessutak@internet.is  
 
Vísindanefnd: 
Helga Finnsdóttir, dýralæknir helgaf@tv.is  
Ólöf Loftsdóttir, Dýraspítalinn í Víðidal olalofts@gmail.com  
Hanna María Arnórsdóttir, Dýraspítalanum í Garðabæ hanna@dyralaeknastofan.is 
 
Ættbókarnefnd: 
Helga Andrésdóttir,  sindra@simnet.is  
Guðríður Valgeirsdóttir, gaujav@simnet.is  
Sigríður Pétursdóttir, sigpol@islandia.is 
 
Laganefnd: 
Guðrún Margrét Baldursdóttir, gbaldursdottir@hotmail.com 
Þorsteinn Þorbergsson, steini@sensa.is 
Gunnlaugur Valtýsson, gunnl.valt@hotmail.is  
 
Kynningar- og útbreiðslunefnd  
Súsanna Antonsdóttir, susannaa@simnet.is 
Valgerður Gunnarsdóttir, valgerdur254@hotmail.com  
Frestað til næsta fundar hjá stefnumótunarteymi 
 
Veiðiprófanefnd HRFÍ fyrir tegundahóp 7 
Ásgeir Heiðar frá Fuglahundadeild, ah@vortex.is  
Egill Bergmann frá Írsk setterdeild, maggak@vortex.is  
Jón Garðar Þórarinsson frá Vorstehdeild, gautavik3@simnet.is 
 

3. Erindi frá formönnum Shih tzu- og Yorkshire terrierdeild vegna deildarsýningar 16. og 
17. apríl sl.   
Frestað til næsta fundar. 
 

4. Uppgjör deildasýninga – frestað til næsta fundar 
 
5. World Dog Show /FCI fundur í Paris í júlí.     A-2518 

Valgerður Júlíusdóttir framkvæmdastjóri og Auður Sif Sigurgeirsdóttir stjórnarmeðlimur fóru 
á alla fundina í París.  Fyrsti fundurinn var hjá Europe Section sunnudaginn 3. júlí.  
Aðalfundur FCI, FCI General Assembly, var haldinn mánudaginn og þriðjudaginn 4. -5. júli.   
Á þriðjudeginum eftir aðalfund FCI, var fundur með NKU þar sem rætt var við fulltrúa frá 
Balkanlöndunum vegna samræmingar sýningareglna.  Áður en kosið var um hvort HRFÍ 
fengu fulla aðild að FCI hélt Valgerður Júlíusdóttir kynningu um Hundaræktarfélag Íslands 
og í lokin var sýnd 3 mín. DVD mynd af Íslenska fjárhundinum.  Kynning tókst mjög vel og 
HRFÍ einróma samþykkt sem fullgildur meðlimur FCI.  Þetta var mikill gleðidagur í okkar 
litla félagi sem hefur af svo mörgu að státa.  Elín Rós Hauksdóttir keppti fyrir hönd HRFÍ í 
keppni ungra sýnenda í final á sunnudeginum.  Elín Rós stóð sig mjög vel og var félagi okkar 
til sóma þrátt fyrir að komast ekki í sæti. 

 
6. Veiðiprófi 501105 aflýst vegna þátttökuleysis í samráði við stjórn Vorstehdeildar.A-2519 
 
7. Erindi frá íþróttadeild – Starfsreglur fyrir íþróttadeild - Frestað 

 
 
 



 
8. Erindi frá Am.cocker spanieldeild–Lenging á gildistíma augnvottorða hjá am.cocker 

spaniel          A-2520 
Svipað erindi barst frá Spanieldeild sem tekið var fyrir á stjórnarfundi 14. apríl 2010, 
þá var óskað eftir að lengja gildistima augnvottorða úr 12 mánuðum í 25 mánuði. 
Samþykkt að senda erindið til Finn Boserup og Susanne Kaarsholm og fá álit þeirra á 
lengingu á gildistíma augnvottorða hjá am.cocker spaniel. 
 

9. Tölvupóstur frá Finn Boserup – Samþykkir að hann og Jens Knudsen muni augnskoða 
hunda í tengslum við hundasýninguna  19. og 20. nóvember.  A-2521 
 

10. Erindi frá Retrieverdeild - Ósk um breytingu á starfsreglum ræktunardeilda 
Hundaræktarfélags Íslands        A-2522 
Stjórn telur ekki ástæðu til að breyta núverandi starfsreglum ræktunardeilda. 

 
11. Erindi frá Vinnuhundadeild 

1. Breyting á bronsmerkjaprófi  
2. Þátttökuborðar á hlýðniprófum -  
3. Titlar 
4. Sporleitarpróf – bæta við sporleitarprófi, spor 1 og spor II, þann 21. maí og til vara 

þann 29. maí. – Afgreitt 
5. Halda prófstjóra og ritarapróf, umsjón Monika Karlsdóttir 
6. Samræmingarfundur með stjórn Vinnuhundadeildar og dómara 
7. Reglur um bronsmerkjapróf 

Frestað og fá stjórn vinnuhundadeildar á fund til að fara yfir erindin. 
 
12. Erindi frá stjórn Schnauzerdeilar þar sem óskað er eftir að hundar sem eru orðnir 6 ára 

og hafa verið augnskoðaðir amk tvisvar sinnum áður með hreint augnvottorð þá gildir 
síðasta augnskoðunin út líf hundsins.      A-2523 
Senda bréf til Finn Boserup og biða hann um að vísa í viðtal við stjórn Schnauzerdeildar 
og hvers vegna hann ráðlagði þeim að breyta reglunum. 

  
13. Erindi frá Ólöfu Elíasdóttur       A-2524 

Góðan dag  .   
Ég hafði áætlað að bera þessa spurningu upp á aðalfundi , en fundurinn dróst á langinn  
svo ég ákvað að fara þessa leið með fyrirspurn mína.  

  í lögum félagsins segir .  
 

V. Fjárreiður.  
  
13. Formaður HRFÍ auk tveggja annarra stjórnarmanna rita firma HRFÍ.  Allar meiri 
háttar fjárskuldbindingar skal bera undir félagsfund.  
 

Óska ég eftir upplýsingum um hvort stjórn HRFÍ hafi mótað einhverjar starfs -eða 
verklagsreglur við þetta ákvæði , hvert er viðmiðið , hvenær er fjárskuldbinding talin 
meiriháttar ?  
Ef ekki hafa verið mótaðar starfs – eða verklagsreglur, er hugmynd uppi um slíkt ?  
 

Virðingarfyllst  
Ólöf Elíasdóttir .  

Stjórn HRFÍ hefur ekki mótað starfs- eða verklagsreglur varðandi ofangreint ákvæði.  
Slík hugmynd hefur ekki verið rædd innan stjórnar félagsins. 

 
14. Erindi frá Ensk cocker spanieldeild – Tillaga að breyttum ræktunarreglum   A-2525 

Samþykkt og tekur gildi 1. nóvember. Mikilvægt að auglýsa vel. 
 
 
 



15. Erindi frá FHD, Írsk setter- og vorstehdeild – Tillaga að breytingu á alhliðaprófi    
Samþykkt, senda svar til allra deilda      A-2526 
 

16. Erindi frá DÍF          A-2527 
Ósk um breytingu á gildistíma augnskoðunar fyrir hunda sem náð hafa 10 ára aldri.  
Breytingin felur í sér að augnskoðun gildi ævilangt fyrir hunda sem eru augnskoðaðir 
þegar þeir hafa náð 10 ára aldri.             
Stjórn HRFÍ er sammála um að það sé ekki hægt að létta á heilbrigðiskröfum vegna 
þess að það sé erfitt að fá rakka í augnskoðun. Einnig er stjórn HRFÍ sammála 
eftirfarandi orðum dýralæknanna Finn Boserup og Susanne Kaarsholm:  
 
....“we are not happy about certificates being valid for life. Actually we had life this system, when 
eyetesting was started, but over a period of 10 – 15 years everybody realized, that it was a dangerous 
procedure, as diseases not known to be a problem, suddenly appeared to be a problem. This could 
have been avoided, if we had continued to do annual eyetesting in breeding animals. ..... We think, 
that it is scientifically wrong to turn back to this system..... It is a political decision to deviate from the 
normal procedure” 

 
Því er erindið ekki samþykkt. 
 

17. Erindi frá Am. cocker spanieldeild – óska eftir að stjórn samþykki nýjar reglur  
deildarinnar.          A-2528 
Varðandi erindið þá eru í gildi samræmdar starfsreglur fyrir ræktunræktunardeildir 
innan félagsins.   
 

18. Erindi frá Cavalierdeild - breyting á skráningu í ættbók fyrir cavalier. A-2529 
Óska eftir neðangreindum breytingum þannig við sérreglur fyrir cavalier king charles 
bætist þá eftirfarandi við: 

 

Niðurstaða DNA prófa vegna Episodic Falling og Curly Coat skal vera ljós fyrir 
pörun. Arfbera má para með fríum einstaklingi. Hundar sem hafa (affected) EF eða 
CC fara í ræktunarbann.  Ef báðir foreldrar undaneldishunda eru fríir þarf ekki að 
DNA prófa afkvæmi þeirra. Sýnataka þarf að fara fram hjá dýralækni eða stjórn 
deildarinnar sem einnig sjá um að póstsenda sýnin.(Gildir frá 01.11.2011) 

 
Samþykkt og tekur í gildi 1. nóvember.  Mikilvægt að stjórn ræktunardeildar eða 
dýralæknar sjái um sýnatöku og póstsendi þannig að einstaklingar séu ekki að því 
sjálfir. 
 
 
 

19. Erindi frá Þorbirni V. Jóhannssyni       A-2530 
Ég sendi ykkur hér með smá erindi sem ég hafði áður sent á retrieverdeild félagsins, sjá skeytin hér 
að neðan.  Bréfið snýst um undanþágu á augnskoðun á fullorðnum hundi. 
Erindi til Retrieverdeildar: 
Ég er með fullorðinn labrador hund.   Ég missti af því að fara með hann í síðustu augnskoðun.  Þar 
sem hundurinn er orðinn þetta gamall þá óska ég eftir því að fá að para hann með tík, sem við höfum 
þegar fundið, nú um næstu mánaðarmót – júlí/ágúst, fara svo með hann í augnskoðun í nóvember 
áður en hvolparnir yrðu afhentir.   Ég tek fram að hundurinn hefur alltaf staðist augnskoðanir hingað 
til með glans sem og öll önnur próf.  Ég fer fram á þessa undanþágu í ljósi aldurs hundsins og þessa 
tækifæris á pörun nú um næstu mánaðarmót. 
Eftirfarandi svar kom frá stjórn Retrieverdeildar: 
Það er ekki í okkar valdi að veita undanþágur frá heilsufarskröfum til ættbókarskráningar.  Félagið 
setur þessar kröfur þannig að mögulega gætir þú leitað til þeirra.   
Stjórn HRFÍ veitir engar undanþágur varðandi heilsufarskröfur fyrir pörun á hundum. 
 
 
 
 
 



20. Dómaranám 
Auglýsa almennt dómaranám fyrir félagsmenn í samvinnu við DKK. 

 
21. Umsagnarbréf vegna frumvarp til laga um innflutning dýra (gæludýr), 668. mál.  

sent til Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis í júní.    A-2531 

Anna María Flygenring skilaði sér áliti varðandi umsögnina og studdi ekki frumvarpið. 
 

22. Önnur mál 
 

•••• FCI Europe Section General Assembly in Leeuwarden, the Netherlands, on Monday 5 
September 2011.  Jóna Th. Viðarsdóttir og Valgerður fara á fundinn. 

•••• Uppfærðir standardar fyrir:  
1. Collie Rough 
2. Shih tsu 
3. Pug 

•••• Tölvukerfi HRFÍ – Staðan í dag.  Funda með viðkomandi aðilum í næstu viku. 
  

Næsti stjórnarfundur miðvikudaginn 10. ágúst kl.16:30. 
 
Fundargerð samþykkt, 
 

Sign: Anna María Flygenring, Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Þ. 
Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðardóttir og Valgerður Júlíusdóttir.  

 
 
Valgerður Júlíusdóttir, ritari 

 


