
Stjórnarfundur nr. 7  

3. nóvember 2010 kl.16:30 á skrifstofu HRFÍ 

 
Mættir: Auður Sif Sigurgeirsdóttir (fór fyrr af fundinum), Björn Ólafsson, Guðríður 
Valgeirsdóttir (fór af fundi kl.19:00), Jóna Th. Viðarsdóttir, Margrét Kjartansdóttir, Súsanna 
Antonsdóttir (fór af fundi kl.18:20) og Valgerður Júlíusdóttir. 
 
 

1. Félagsmaður  X var boðaður á fund stjórnar eftir erindi sem X sendi til stjórnar en X þáði ekki boðið 
að funda með stjórn HRFÍ kl.17:30-18:00.    A-2429 

Sæl XX, 
Neðangreint erindi þitt var tekið fyrir á stjórnarfundi Hundaræktarfélags Íslands þann 13. 
október sl. 
Stjórn Hundaræktarfélags Íslands óskar eftir að funda með þér varðandi erindið á næsta 
stjórnarfundi HRFÍ miðvikudaginn 3. nóvember kl.17:30-18:00.  Fundurinn er haldinn í 
húsnæði HRFÍ, Síðumúla 15, 2. hæð. 
Með bestu kveðju, 
f.h. stjórnar Hundaræktarfélags Íslands 
Svar: 
Sæl 
Siðanefnd hefur sent Z  bréf þar sem Z er boðið að óska eftir sáttafundi , og munum við gera 
það . Eftir fulltrúaráðsfundinn í gær kom mjög greinilega fram að stjórn HRFÍ er ekki 
kærandinn , og satt best að segja leið mér hálf kjánalega með þær upplýsingar , því mér hefur 
verið sagt að stjórninn sé kærandinn og hef ég þess vegna verið að reyna að ræða við 
stjórnarmenn ,hefði verið gott að fá réttar upplýsingar í upphafi , en gott og vel , geri þá ráð 
fyrir að kærandinn sé Helga Andrésar eða hvað ? ekki að það skipti öllu , þó það skipti 
auðvita máli . Við munum óska eftir að siðanefnd ákvarði nýjan sáttafund , og klára málið þar 
, ég þakka gott boð en sé enga ástæðu til að mæta í ljósi þess er ég var upplýst um í gær .  
En annað , við höfum verið að reyna að fá deild þá er Enskur Bulldog tilheyrir til að senda 
inn til stjórnar beiðni um lækkun á pörunaraldri , en deildin er að sögn ekki starfandi  
og litla hjálp þar að fá ... ekki vitum við hvað er til ráða , læt eitt meil sem ég sendi fyrir stuttu 
síðan fljóta með , kannski stjórnin sé tilbúin í að taka tillit til aðstæðna og taka beiðnina fyrir  
Kv XX 

 
2. Unglingadeild HRFÍ óskaði eftir fundi með stjórn HRFÍ, þeim var boðið að mæta kl.17:00-17:30. 

Fyrir hönd unglingadeildar mættu: Þorbjörg Ásta Leifsdóttir og Rannveig Gauja Guðbjartsdóttir. 
Þrjú málefni sem stjórn unglingadeildar vill ræða: 

 Aldursskipting - breyta í yngri og eldri flokk eins og var  t.d. hafa 10-12 ára og 13-17 ára. 
Samþykkt að stjórn unglingadeildar vinni að hugmynd af útfærslu og sendi til stjórnar. 

 Norðurlandakeppni: Setja upp reglur hvað margar sýningar gilda fyrir keppnina en 
mismunandi er hvort um er að ræða 3 eða 4 eftir því hvar keppnin er haldin. 

 Dómarar fyrir unga sýnendur: Stjórn unglingadeildar vill hafa meiri áhrif á val á dómurum. 
Ekkert sjálfsagðara að stjórn unglingadeildar sjái um þennan þátt en huga verður að kostnaði 
og fá samþykki stjórnar. 
 
Valgerður benti Þorbjörgu og Rannveigu Gauju á að það vantar logo Dýrheima á vefsíðuna hjá 
Unglingadeild.  Stjórn deildarinnar er beðin um að passa upp á að hafa logo allra styrktraraðila á 
vefsíðu deildarinnar. 
Mark Linnet – Dómari hjá ungum sýnendum.  Hann getur boðið upp á námskeið á mánudeginum eftir 
sýningu, byrjunarnámskeið kr. 15.000 og framhaldsnámskeið kr. 7.000. Ragnhildur Gísladóttir sér um 
mál Mark.  Þorbjörg og Rannveig Gauja ganga frá málinu.  Finna annan ef Mark getur ekki dæmt. 

 
3. Áhugahópur um bætta félagsstöðu - Efni: Húsnæði fyrir starfsemi HRFÍ kl.18:00-18:30 

 Fyrir hönd hópsins mættu: 
 Þorgeir Björgvinsson og Stefán Snæbjörnsson. 
Stefán Snæbjörnsson kynnti hugmyndir hópsins. 

 Eftirfarandi punktar voru ræddir: 
Hugmyndir er varða kaup eða byggingu á húsnæði fyrir HRFÍ.  Stofnverð gæti numið allt að 100 
milljónum.   
Lóð undir hús 
Athuga með lóð hjá Reykjavíkurborg eða nágranna bæjarfélögum 



Sækja um lóð eða styrk eða hlutafé hjá viðkomandi 
Athuga með kaup á innlendu eða erlendu límtréshúsi er gæti hentað. 
Límtré er líklega það eina sem leyfir mikla breidd en lága vegghæð. 
Fá umsögn frá stjórn um hvaða stærð af húsi gæti hentað allri starfsemi félagsins. 
Sækja um styrki frá öðrum bæjar og sveitarfélögum v/sameiginlegra hagsmuna allra hundeigenda á 
landinu.  
Hafa það að leiðarljósi að ná sem hagstæðustum verðum á öllu. 
Fyrirkomulag hvað varðar hönnun og aðra verkþætti gæti verið í höndum félagsmanna HRFÍ. 
Leitað til fagfólks innan HRFÍ um hönnnun á inni og útiaðstöðu og mið tekið að þörfum allra deilda 
eins og kostur væri. 
Notkun 
Fyrir utan þá starfsemi er lítur að HRFÍ gæti komið til  greina að leigja húsið dag og dag t.d. til þeirra 
bæjar- og sveitarfélaga er styrkja byggingu þess. 
Frábært framtak.  Jóna formaður sagði að framtíðar áform félagsins hefði alla tíð verið að 
stefna á að félagið keypti húsnæði með allri aðstöðu fyrir deildir, vinnupróf ofl.  Málið var svo 
langt komið fyrir nokkrum árum  að búið var ræða við Reykjavíkurborg um lóð á svæðinu í 
kringum Víðidal.  Þetta er framtíðarskipulag félagins.  Metnaðarmál félagsins að eiga svona 
húsnæði.  Hópurinn ætlar að koma með verðhugmyndir af húsnæði og vinna betri 
undirbúningsvinnu og funda aftur með stjórn. 

 
4. Siðanefnd kl. 18:30 

Rætt um birtingu á úrskurð siðanefndar varðandi mál nr.2/2010, HRFÍ gegn XX. Siðanefnd 
hefur úrskurðað í málinu þar sem kærða er svipt ræktunarnafninu.  Rætt um birtingu úrskurða í Sámi.  
Ákveðið að siðanefnd fari yfir málið næsta þriðjudag og ákveði framhaldið.  Rætt var um mál X gegn 
Y og hennar hvolpakaupendum. 

 
5. Breyting á Reglugerð um skráningu í ættbók HRFÍ 

 
II. Ættbókarskráning hvolpa 

Reglur FCI hafa tekið við af reglum HRFÍ.  HRFÍ hefur farið eftir reglum FCI varðandi afsal 
á ræktunarrétti og leigusamningum nr.14 
Stjórnarmenn fara yfir þýðinguna og leggja aftur fyrir næsta stjórnarfund. 
 
VI. Reglur sérdeilda varðandi undaneldisdýr 
 
Er eftirfarandi: 
 

Hvolpar fást ekki skráðir í ættbók HRFÍ nema að viðkomandi undaneldisdýr hafi uppfyllt 
eftirtalin skilyrði: 

 Áríðandi er að ræktendur noti ekki til undaneldis þá hunda sem uppfylla ekki þau 
heilsufarspróf (t.d. augnskoðun, mjaðmamyndun og/eða olnbogamyndir) sem gilda fyrir 
tegundina. Þeir ræktendur sem uppfylla ekki þessar kröfur verða áminntir með bréfi sem 
jafnframt verður sent til viðkomandi ræktunardeildar og Siðanefndar HRFÍ. 

 Röntgenmyndir af mjöðmum og olnbogum hunda eru sendar til Noregs til aflestrar. Myndir eru 
ekki sendar utan fyrr en greiðsla hefur borist skrifstofu HRFÍ fyrir aflestri myndanna.  

 
Tillaga að breytingu: 

 

Hvolpar fást ekki skráðir í ættbók HRFÍ nema að viðkomandi undaneldisdýr hafi uppfyllt 
eftirtalin skilyrði: 

 Áríðandi er að ræktendur noti ekki til undaneldis þá hunda sem uppfylla ekki þau 
heilsufarspróf (t.d. augnskoðun, mjaðmamyndun og/eða olnbogamyndir) sem gilda fyrir 
tegundina.  Ræktendur sem uppfylla ekki þessar kröfur eru kærðir til Siðanefndar HRFÍ, sjá 
málsmeðferðarreglur Siðanefndar á vefsíðu HRFÍ. 

 Röntgenmyndir af mjöðmum og olnbogum hunda eru sendar til Noregs til aflestrar. Myndir 
eru ekki sendar utan fyrr en greiðsla hefur borist skrifstofu HRFÍ fyrir aflestri myndanna.  
Félagsmenn geta einnig sent myndir til OFA í Bandaríkjunum en þá verða hundarnir að hafa 
náð 2 ára aldri.  Fyrir þann aldur er aðeins um bráðabirgða niðurstöður að ræða sem ekki eru 



viðurkenndar.  Hægt er að nálast umsóknareyðublað á vefsíðu HRFÍ.  Hundaeigendur þurfa að 
senda niðurstöður til skrifstofu HRFÍ.  

 
Samþykkt  

 
VIII. Pörunarvottorð 
Taka út eftirfarandi: 

1. Nafn hvolps ásamt ræktunarnafni, má ekki vera lengra en 35 bókstafir bandstrik og bil 
meðtalin. Sé ræktunarnafn ekki notað, má nafn hvolps ekki vera lengra en 14 bókstafir, 
bandstrik og bil meðtalin. 

 
Hvergi minnst á þetta í reglum FCI.  Við munum hins vegar benda fólki á ef nöfnin eru of löng 
þannig að það komist ekki fyrir í ættbókinni.  Stjórn samþykkir breytinguna. 
 
Stjórnarmenn ætla að vinna að breytingu varðandi nöfn á hvolpum í gotum til samræmingar 
við reglur FCI.  Það er alveg ljóst að samkvæmt reglum FCI þá má ekki  
nefna hvolpa í goti sama nafni til að auðkenna gotið.  Ekki má auðkenna got á neinn hátt nema 
með eigin ræktunarnafni. Stjórnarmenn ætla að velta fyrir sér hvernig best er að orða 
ofangreint  varðandi endutekningar nafna á hvolpum í einsökum gotum.   

Málið verður aftur tekið fyrir á næsta stjórnarfundi. 
 

6. Veiðiprófanefnd - Dagskrá veiðiprófa fyrir árið 2011 – Frestað til næsta fundar. 
Til stjórnar HRFÍ 
Sæl hér er dagskrá veiðiprófa 2011 sem veiðiprófanefnd HRFÍ hefur farið yfir og samþykt. Og stjórn 
HRFÍ þarf að staðfesta. Meðfylgjandi eru umsóknir ÍSD og FHD ásamt kostnaðar áætlun. 
Vorstehdeild hefur skilað inn sinni áætlun til HRFÍ. 
 Fyrir hönd veiðiprófanefndar Egill Bergmann 
 

7. Dagskrá fyrir vinnupróf 2011    A-2430/A2431 
Kæra Stjórn 
Stjórn Vinnuhundadeildar óskar eftir að stjórn HRFí fjalli um eftirfarandi tvö mál á næsta fundi til 
samþykktar: 
 

1. Sett hefur verið upp dagskrá fyrir vinnupróf næsta ár. Við skipulagninguna var tekið mikið 
tillit til eftirspurnar og skráningar í próf á árunum 2009-2010 og einnig tekið mið af skráningu 
eftir árstíðum. 

Stjórn Vinnuhundadeildar telur að skynsamlegast sé að vinnuprófin séu unnin mikið í samstarfi við 
deildir HRFÍ því þær hafa mesta tengingu við félagsmenn. Haft var samband við þær deildir sem hafa 
verið með mestar skráningar í vinnupróf og þeim boðið að halda vinnupróf.  Ef þörf verður á fleiri 
prófum mun Vinnuhundadeild að sjálfsögðu anna þeirri eftirspurn með samþykki Stjórnar HRFÍ. 

 
2.  Vinnuhundadeild óskar eftir að sporapróf sem halda átti 24. Október 2010 verði fært til 13. 
Nóvember 2010 og að haldið sé Spor I og Spor II próf samtímis ef næg þátttaka er. Haft verður þá 
samband við þá sem skráðir voru í prófið 24. Október og þeim boðið hin nýja dagsetning.  
Virðingarfyllst 
Steinar Lúðvíksson 
Formaður Vinnuhundadeildar HRFÍ 



Dagskrá: 

 
Stjórn HRFÍ finnst að vinnuhundadeild bjóði  upp á amk eitt hlýðni 1 próf á árinu 2011. 
Samþykkt að öðru leyti.  Einnig samþykkt að breyta dagsetningu á sporaprófi og bjóða upp á 
spor I og spor II.   

 
8. Erindi frá schäferdeild  

Til stjórnar HRFÍ 
Stjórn Schäferdeildar óskar eftir að frá og með 1. janúar 2011 verði ræktendur Schäferhunda að 
tilgreina hárafar hvolpa, venjulegt eða síðhærður, við skráningu hvolpa í ættbók.  
Ný regla tekur gildi, hjá FCI og VDH, 1. janúar 2011 þar sem síðhærður Schäfer hefur verið 
samþykktur, sjá meðfylgjandi blöð. 
Með kveðju,  
Stjórn Schäferdeildar 

Gera nýja tegund í  Lukku og skráningu á hárafari hvolpa.  Upplýsa Þorstein Þorbergsson 
og Axel forritara um ofangreint fyrir nýja tölvukerfið. 
 
9. Bréf frá Brynju Tomer v. Ræktunarnámskeiðs – Frestað til næsta fundar 
10. Tölupóstur frá Anne-Chaterine Edoff- Frestað til næsta fundar 
11. Erindi frá Schnauzerdeild     A-2434 

Mosfellsbær 2.nóv 2010  
Stjórn Schnauzerdeildar óskar eftir því við stjórn HRFI og skrifstofu félagsins að framvegis verði litur 
á forfeðrum alla schnauzer hunda sett í ættbækur líkt og tíðkast hjá flestum löndum í kringum okkur, 
meðal annars hjá sænska klúbbnum, Breska Klúbbnum og eins hjá upprunalandi tegundarinnar 
Þýskalandi, að því gefnu að sjálfsögðu að þær upplýsingar liggi fyrir.  
Við teljum að þetta sé stór þáttur í að þekkja vel uppruna hundsins og með því að hafa þetta ekki inni 
getur tapast mikil saga.  
Fh Schnauzerdeildar  
Fríður Esther Pétursdóttir 
Láta Þorstein og Axel vita að þeir þurfi að birta litina í ættbókinni í nýja tölvukerfinu. 
 

12. Veiðiprófsdómarar - Frestað til næsta fundar 
 Erindi frá Pétri A. Guðmundssyni 

,,Ég legg  hér með til að stjórn HRFÍ stofni vinnuhóp sem boði til vinnufundar með 
dómurum og ræði stöðu mála dómara og starfsmanna á sýningum/prófum og búi til 
reglur fyrir og til verndar þeim” 

 Starfs- og siðareglur fyrir veiðiprófsdómara 
Sjá bréf dags. 2. júní 2010 frá vorstehdeild vegna siðareglna fyrir dómara  A-2387 
Stjórn skoðar hvernig þetta er á hinum Norðurlöndunum. ATH. 

 Bréf Egils Bergmanns varðandi dómararáð veiðiprófsdómara fyrir tegundahóp 7 
yfirfara og lagfæra. 
Margrét Kjartansdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir og Auður Sif Sigurgeirsdóttir eru 
skipaðar í vinnuhóp ásamt einum úr hverri deild.  Margrét Kjartansd. sendi póst á 
deildirnar og óskaði eftir tilnefningum um fulltrúa frá hinum deildunum.   

Janúar     
Febrúar     
Mars 12. -13. Hlýðni Brons próf haldið fyrir Schafer deild 12-13. mars. 
Apríl 16 Hlýðni Brons próf haldið 16. apríl fyrir Svæðafélag Norðurlands. 
Maí 14. -15. Sporapróf haldið 14-15 maí. 
Júní     

Júlí 17 
Schaferdeild heldur sporapróf með erlendum dómara og Vinnuhundadeild útvegar 
starfsmenn 

Ágúst     
September 3. -4. Hlýðni Brons próf haldið fyrir Schaferdeild 3-4 september. 
Október 8. -9. Sporapróf haldið 8-9 október.  
Nóvember     
Desember     



Frestað en Margrét hefur ekki fengið nein svör enn. 
13. Fara yfir lög félagsins – Frestað til næsta fundar 
14. Sýningadómaranám næsta vor – Frestað til næsta fundar 

Valgerður, Jóna ofl. undirbúningur. 
 

15. Önnur mál 
 

 Undirbúa mál fyrir Siðanefnd (Valgerður sbr. fundur 15. júní sl.) – Valgerður er nú þegar 
byrjuð á kærunni. 

 Val á afreks- og þjónustuhundi ársins - skilafrestur framlengdur til 1. október. Engar 
tilnefningar hafa borist.  Tölvupóstur dags. 25.10.2010 frá Guðríði varðandi 
þjónustuhund: 

 
Elísabet Björgunarhundasveitarmaður hafði samband við mig áðan.. 
Hún er búin að hafa samband við sitt fólk og eru þau sammála um að elsti hundur 
deildarinnar sé verðugur  viðurkenningar HRFÍ . Ingimundur sem einu sinni starfaði í díf á 
þennan hund. Hún er að taka saman feril þessa hunds og  ætlar hún  svo að senda mér 
þetta í tölvupósti, 
 
Súsanna Antonsdóttir fann ekki neinn afrekshund.  Margrét Kjartansdóttir ætlar að 
hringja og kanna hjúkrunarfræðinginn sem tekur cavalierhundinn sinn með sér í 
vinnuna hjá þjónustuíbúðum eldri borgara. 
 

 Björn Ólafsson spurði um gögn fyrir Guðrúnu Guðjohnsen sem hún fékk ekki fyrir ISIC 
ráðstefnuna í Finnlandi.  Hann sagðist ekki vita um hvaða gögn Guðrún væri að tala um 
en allir hefðu verið með þessar upplýsingar nema íslensku þátttakendurnir.  Guðrún sagði 
að Þorsteinn (hvaða Þorsteinn) hefði ekki getað útvegað gögnin! 

 
16. Næsti stjórnarfundur verður miðvikudaginn 1. desember kl.16:30 

 
 


