
Fundargerð	  ræktunarstjórnar	  30.	  ágúst	  2018	  
	  
Mættir	  eru:	  Erla	  Heiðrún	  Benediktsdóttir,	  Guðrún	  Rakel	  Svandísardóttir,	  Kristján	  
Smári	  Kristjánsson,	  Þórhallur	  Atlason	  og	  Sigrún	  Guðlaugardóttir.	  	  
	  

1) Fundur	  settur	  og	  farið	  yfir	  síðustu	  fundargerð.	  	  
	  

2) Reiðhöll:	  enn	  í	  vinnslu.	  	  
	  

3) Deildarviðburður	  2018:	  	  
	  

Skráningar	  á	  sýninguna	  fóru	  seint	  af	  stað.	  Tveim	  þrem	  dögum	  fyrir	  sýningu	  
voru	  örfáir	  skráðir.	  Það	  var	  gengið	  á	  eftir	  fólki	  og	  hvatt	  til	  að	  skrá.	  Með	  mikilli	  
vinnu	  náðust	  62	  skráðir	  hundar	  á	  sýninguna.	  
Deildarsýningin	  gekk	  mjög	  vel.	  Petmark,	  aðal	  styrktaraðili	  deildarinnar,	  gáfu	  
vegleg	  verðlaun	  bæði	  á	  sýningu	  og	  í	  vinnu-‐	  og	  veiðiprófi.	  	  
	  
Við	  óskum	  öllum	  til	  hamingju	  með	  árangurinn	  með	  hundana	  sína.	  	  
Eins	  þökkum	  við	  öllum	  þeim	  sem	  lögðu	  fram	  hjálparhönd	  á	  
deildarviðburðinum.	  	  
Takk!	  

	  
4) Dummy	  happdrætti	  á	  deildarviðburði.	  Var	  skemmtilegur	  viðburður,	  30	  

dummy	  auk	  þess	  sem	  bættust	  við	  vinningar.	  	  
	  

5) Ítrekun	  til	  HRFÍ	  um	  vitlaust	  orðalag	  í	  verðskrá.	  Beðið	  eftir	  svari.	  	  
	  

6) Ítrekun	  send	  til	  HRFÍ	  um	  svar	  við	  tillögu	  að	  árstitlum	  í	  veiðuprófum.	  Beðið	  
eftir	  svari.	  	  

	  
7) PRA	  reglur	  HRFÍ:	  orðalag	  uppfært	  og	  sent	  til	  stjórnar	  HRFÍ.	  Í	  bið	  hjá	  HRFÍ.	  	  

	  
8) Heimasíða:	  Skoða	  kosti	  að	  hafa	  myndasafn	  og	  verð.	  Eins	  að	  kanna	  verð	  í	  að	  

hafa	  viðburðardagatal.	  Í	  vinnslu.	  	  
	  

9) Vöktunarkerfi	  frystikistu,	  enn	  í	  vinnslu.	  	  
	  

10) Meistarakeppni	  laugardaginn	  13.	  október	  2018.	  Ath.	  með	  sameiginlegan	  mat	  
um	  kvöldið.	  	  

	  
11) Heimasíðan:	  Rúllandi	  myndir	  á	  forsíðu.	  Tala	  við	  Tónaflóð	  varðandi	  myndasafn	  

og	  viðburðardagatal,	  enn	  í	  vinnslu.	  	  
	  

12) Ræktendalisti:	  svo	  virðist	  sem	  það	  hafa	  tapast	  gögn	  þegar	  skipt	  var	  um	  
hýsingaraðila.	  Ekkert	  mál	  að	  skrá	  aftur	  inn,	  þarf	  bara	  að	  senda	  okkur	  
upplýsingar.	  	  

	  
13) Talstöðvar,	  verið	  að	  skoða.	  Enn	  í	  vinnslu.	  	  

	  
14) Önnur	  mál:	  	  



	  
a. Sigrún	  skilar	  inn	  grein	  um	  deildarviðburð	  í	  næsta	  Sám.	  	  
b. Tillaga	  fyrir	  næsta	  fulltrúaráðsfundi	  HRFÍ.	  Heilsufarsbók	  og	  skönnun	  

örmerkja	  á	  hundum.	  	  
c. Deildarsýning	  2019.	  Umræður.	  	  

	  
	  
F.h.	  Ræktunarstjórnar,	  Guðrún	  Rakel	  Svandísardóttir	  


