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Skipun prófstjóra.    

Prófhaldari skipar prófstjóra og er hann æðstráðandi  í tæknilegri útfærslu prófsins. 

 

Undirbúningur prófs 

 

Afgreitt Verkefni Dags 

afgreiðslu  

Tilvísun – 

Skjal 

 Skipuleggja og annast tæknilega framkvæmd prófsins   

 Útvega prófstað sem hentar til prófunar á retriever hundum í 

öllum flokkum. Sundhæft vatn þarf svo og hæfilega erfitt 

land fyrir leit. 

  

 Fá leyfi landeiganda og láta lögreglu vita hvað sé í gangi 

(haglabyssa og púðurskot) 
  

 Útvega aðstöðu til verðlaunaafhendingar og veitinga að prófi  

loknu í samráði við prófhaldara. 
  

 Fara yfir að skráðir þátttakendur séu virkir félagsmenn með 

starfsmanni HRFÍ 
  

 Sækja dómarablöð á skrifstofu HRFÍ, eiga nokkur aukaeintök   

 Sjá til þess að skot, proppar og tvíhleypt haglabyssa séu til 

staðar . 
  

 Útvega fugla eftir töflum 1.2.3.  210R 

 Tilkynna öllum sem hlut eiga að máli skriflega um mætingar 

og tímasetningar. (hringja má í hvern og einn eða nota önnur 

samskipti) 

  

 Auglýsa próf tryggilega fyrir áhorfendur á heimasíðu 

deildarinnar. 
  

 Útvega starfsmenn, hæfilega marga miðað við fjölda skráðra 

hunda í hverjum flokki. 
  

 Útvega hjálparhunda ef þess er þörf.   

 Útvega dómara ritara, óski hann þess.   

 Sjá til þess að allur búnaður s.s. vesti, merkistangir, borð, 

stóll og tjald sé til staðar. 
  

 Útvega verðlaun samkvæmt ósk prófhaldara.   

 Draga um rásröð hunda.   

 Útbúa prófskrá í nægu upplagi fyrir þátttakendur og 

áhorfendur. (a.m.k. 2 x fjöldi þátttakenda) 
  

 Útbúa dómaramöppur, með útfylltum umsagnarblöðum um 

hunda sem þátt taka í prófinu. 
  

 Útbúa uppgjörslista fyrir einkunnir hunda, skrá alla hunda á 

einkunnablaðið, svo dómarar geti fyllt út einkunnir og kvittað 
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undir strax að loknu prófi. 

 Útbúa uppgjörslista fyrir mætingu hunda og einkunnir hunda 

eftir hundakynum sem dómarar geti fyllt út einkunnir og 

kvittað undir strax að loknu prófi. 

  

Á prófstað fyrir próf 

 Fara yfir fyrirhugað prófsvæði, kanna, merkja og fjarlægja 

hugsanlegar hættur s.s. glerbrot, járnarrusl, fallnar girðingar 

ofl sem gæti valdið meiðslum á hundunum. 

  

 Taka upp hundaskít og annað sem gæti valdið truflun á og í 

nágrenni prófsvæðis 
  

 Setja upp flögg og leiðarmerkingar þar sem það á við.   

 Úthluta dómara mismunandi svæði fyrir flokka.   

 Sjá til þess að einhver matur og drykkur sé í boði fyrir 

dómara og fulltrúa HRFÍ á prófstað. 
  

Meðan á prófi stendur 

 Fara vel yfir vinnulag með starfsmönnum og ganga úr skugga 

um að þeir þekki hlutverk sitt og hvers annars 
  

 Setja próf með því að halda málefnalega tölu á virðulegan 

hátt. Kynna dómara og fulltrúa HRFÍ 
  

 Nafnakall   

 Sjá um að prófið gangi snurðulaust fyrir sig þannig að allir 

þátttakendur fái sem líkast rennsli 
  

 Sjá til þess að áhorfendur haldi sig á úthlutuðum svæðum og 

valdi ekki truflun 
  

 Aðgæta að allar umsagnir séu undirritaðar af dómara og sjá 

til þess að fulltrúi HRFÍ fari yfir og gæti að því að samræmi 

sé milli umsagnar og einkunnar. 

  

 Aðskilja frumrit og afrit einkunnablaða – afhenda 

þáttakendum gult. 
  

 Setja og slíta prófi með því að halda málefnalega tölu á 

virðulegan hátt. Þakka dómurum og trúnaðarmönnum og 

öðrum starfsmönnum. 

 220R 

Strax að loknu prófi  

Afgreitt Verkefni Dags – 

afgreiðslu  

Tilvísun – 

Skjal 

 Skrifa undir samantekt einkunna ásamt dómara   

 Skrifa undir þátttökuyfirlit ásamt fulltrúa   

 Hreinsa prófstað og farga bráð   
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 Koma öllum búnaði til geymslu og prófstjóragögnum 

til næsta prófstjóra 

  

 Senda bleika afrit af dómarablaði til tengiliðs stjórnar 

retriever deildar eða heimasíðustjóra til birtingar á 

heimasíðu deildarinnar. 

  

 Senda úrslit prófs, frumrit einunnablaða, 

einkunnalista og yfirlit þátttöku til skrifstofu HRFÍ 

innan 4 vikna. 

  

 

Innan 4 vikna frá lokum prófs:  
Prófstjóri skal fylgja eftir að prófhaldari eða hann sjálfur skili á skrifstofu HRFÍ eftirtöldum 

gögnum innan 4 vikna eftir próf. Þar skal prófstjóri sjá til þess að gögn fari í réttar 

skjalageymslur / möppur, séu send stjórn HRFÍ og til deildar samkvæmt yfirliti hér að 

neðan. 

Afgreitt Verkefni Dags – 

afgreiðslu  

Tilvísun – 

Skjal 

 Til stjórnar HRFÍ  

Skýrslu frá prófstjóra  og skýrslu frá fulltrúa HRFÍ. 

Skýrslurnar skulu ásamt uppgjörsyfirlitum sendar 

stjórn HRFÍ til staðfestingar.  Þá skal senda stjórn 

HRFÍ afrit af upplýsingum um dómarefni. 

  

 Uppgjörsyfirlit (frumrit til stjórnar HRFÍ, afrit til 

stjórnar retrieverdeildar) 

A/  Uppgjörslisti fyrir einkunnir hunda. Listi yfir alla 

hunda sem skráðir voru til þátttöku og einkunnir 

þeirra 

B/  Uppgjörslisti fyrir mætingu hunda og einkunnir 

hunda eftir hundakynum 

  

 Til geymslu og skráningu á skrifstofu HRFÍ. 

Upplýsingar um dómaraefni. 

  

 Til geymslu og skráningu á skrifstofu HRFÍ. 

Frumrit af umsögnum skal geymt á skrifstofu HRFÍ  

  

 Bréflegt uppgjör afhent á sktrifstofu HRFÍ 

Uppgjör til gjaldkera HRFÍ. 

  

 Eintak af umsögnum  og eintak af úrslitum til 

viðkomandi ræktunardeildar.  
  

 


