
Stjórnarfundur nr. 3 
11. ágúst 2010 kl.16:00 á skrifstofu HRFí 

 
Mættir:  Auður Sif Sigurgeirsdóttir, Björn Ólafsson, Guðríður Valgeirsdóttir, Jóna Th. Viðarsdóttir, 
Súsanna Antonsdóttir og Valgerður Júlíusdóttir.  Margrét Kjartansdóttir var fjarverandi. 
 
 
1. Skýrsla prófstjóra og fulltrúa HRFÍ úr veiðiprófi írsk setterdeildar nr. 501006  A-2396 

Prófið fór fram 1.-3. mars sl. Skráðir voru níu hundar í unghundaflokki, 22 í opnum flokki og 8 hundar í 
keppnisflokki.  Dómarar voru Per Sandanger frá Noregi og íslensku dómararnir Pétur Alan Guðmundsson 
og Egill Bergmann sem jafntfram var fulltrúi HRFÍ. Margrét Kjartansdóttir var prófstjóri. 

 
2. ISIC contribution 2010 
 Reikningur fyrir framlagi HRFÍ/DÍF er EUR 240 
 
3. Erindi frá Smáhundadeild – PRA í bishon frise    A-2397/A-2398 

Stjórn HRFÍ er sammála um að ekki sé á nokkurn hátt hægt að misskilja orðalag vegna reglu um PRA sem 
hefur verið í gildi frá nóvember 1999.  Hundur sem greinist með PRA fer í ræktunarbann, afkvæmi, 
foreldrar og systkini ef þau eru til.  Þegar hundur fer í ræktunarbann eru hvolpar undan honum ekki 
ættbókarfærðir. 
 

4. Erindi frá Smáhundadeild – lágmarksaldur tíka við pörun og heilbrigðiskröfur A-2399/ A-2399a/   
A-2400  
Heilsufarskröfur samþykktar en lagfæra þarf texta.  Ekki hægt að hafa í texta að mæla með.  Valgerður gerir 
uppkast að nýjum texta og sendir stjórn smáhundadeildar til samþykktar 

 Samþykkt 
 
5. Umsókn um deildarsýningu 

Umsóknin verður afgreidd þegar allar umsóknir liggja fyrir eftir 1. september. Umsókn þarf að hafa borist 
stjórn HRFÍ fyrir 1.september ári áður en sýning er fyrirhuguð. 

 
6. Ræktunarnámskeið 30.-31. október 

Dómararnir Liz-Beth Liljeqvist og Ann-Chatrin Edoff verða með ræktunarnámskeið fyrir félagsmenn HRFÍ 
helgina 30.-31. október, kl. 9:00- 17:00 báða dagana. Ann-Chatrin sér um skapgerð og skapgerðarmat hunda 
en Liz-Beth það sem snýr að byggingu og heildarútliti hunda. Áhersla verður lögð á 5 hundategundir sem 
verður ákveðið þegar skráningu lýkur. Hundategundirnar eru valdar út frá þátttakendum. 
Námskeiðsgjald er kr. 9.500 miðað við 30 þátttakendur. Ef þátttakendur verða færri verður að hækka 
gjaldið. 
Á námskeiðinu verður stuðst við eftirfarandi atriði: 
 The basic knowledge for breeders to know. 
 Temperament, specific breeds, problems and how to deal with them. 
 What can be done by the breeder before the puppies leave. 
 Anatomy, conformation and proportions of the dog and how do recognise them.  Compare the dog to 
the standard. 
 How do see faults in your own dog?  How do choose a mate to improve on it. 
 Problems incurred in using popular sires. 
 What do breeder have study before breeding from their dogs. 

Skráning fer fram á skrifstofu HRFÍ eða á netfangið hrfi@hrfi.is fyrir 15. september. 
 
7. Alþjóðleg hundasýning 28.-29. ágúst 2010 

759 hundar skráðir af 82 tegundum og um 30 ungir sýnendur.  Dómarar eru: Bo Skalin (Svíþjóð), Brenda 
Banbury (Bretland), Colm Beattie (Írland), Igor Selimovic (Króatía), Rita McCarry Beattie (Írland) 

 
8. Önnur mál 

 Laugavegsganga HRFÍ verður laugardaginn 4. september n.k.  Lagt verður af stað frá Hlemmi kl.13:00, 
gengið niður Laugaveg og endað í Hljómskálagarðinum. 

 Sámur 2 tbl. Kemur út rétt fyrir sýningu. 
 
Næsti fundur stjórnar verður miðvikudaginn 1. september kl.16:30 


