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Fuglahundadeild Ársskýrsla starfsárið 2018-2019 

 

Í stjórn sitja: Haukur Reynisson, Kristín Jónasdóttir, Atli Ómarsson,  Unnur Unnsteinsdóttir og 

Jón Ásgeir Einarsson.     Þrjú sæti eru laus í stjórn, en Kristín Jónasdóttir, Atli Ómarsson og Unnur 

Unnsteinsdóttir hafa setið þau ár sem þau voru kosin til. 

Deildinni tilheyra eftirfarandi tegundir: Breton, Pudelpointer, Bracco Italiano, Gordon seti, 

Enskur Pointer, Vizsla, Weimaraner, Korthals Griffon.   

Á síðastliðnu starfsári stóð deildin fyrir hefðbundnum veiðiprófum líkt og á undanförnum árum, 

en það er jú þungamiðja starfseminnar ásamt sýningarþjálfun.   

Deildin stóð fyrir tveimur heiðaprófum, vorpróf sem haldið var fyrir norðan og haust próf sem 
haldið var hér fyrir sunnan auk þess sem haldið var sækipróf að sumri.  
 
Haldnar voru æfingagöngur.  Æfingagöngur eru góður vettvangur til þess að ná góðri þjálfun á 

hundinn sinn auk þess sem eldri félagar í sportinu geta leiðbeint þeim sem yngri eru.   

Ræktendur í FHD voru með æfingagöngur  má geta þessa að frumkvæði félaga í 

fuglalhundadeildunum öllum er gott. Samstarf deilda á árinu var mjög gott. Æfingar fyrir 

sækipróf voru fjölsóttar af meðlimum FHD eins og síðast liðin ár en í ár voru þær haldnar í 

samvinnu við Vorstehdeild sem heppnaðist einstaklega vel.    

Deildin stefndi að því að halda meginlandshundapróf samkvæmt sænskum reglum á árinu en 

fékk því miður ekki samþykkt HRFÍ. Stjórn HRFÍ ákvað að leita álits stjórna allra deilda í 

tegundarhóp 7. Það var því undir ákvörðun annarra félaga í HRFÍ sem ekki hafa þátttökurétt í 

meginlandshundaprófi að koma að ákvörðun um það hvort í boði verða slík próf á Íslandi.  Til að 

taka af allan vafa er hér átt við veiðihunda sem tilheyra meginlandshundum.  

Ein deild sem hefur ekki ekkert með meginlandshundapróf að gera og munu þeirra hundar aldrei 

fara í þau próf gerði þá kröfu að reglurnar yrðu þýddar yfir á íslensku og lagðar fram með 

heildarendurskoðun veiðprófsreglna á síðast ári.  Nokkrir félagsmenn lögðu talsverða vinnu í að 

þýða reglurnar og þökkum við þeim sérstaklega fyrir. Nú hafa þessar reglur verið samþykktar af 

stjórn HRFÍ og í framhaldi munum við halda meginlandshundapróf, sæki hluti í sumar og 

heiðpróf í haust.  
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Það verður því verkefni nýrrar stjórnar FHD að sjá til þess að deildin komi til móts við félaga í 

deildinni sem vilja fá ræktunardóm á hunda sína, enda ljóst að íslenska prófið hentar fæstum 

tegundum meginlandshunda og sést það vel á þátttöku tegunda FHD í veiðiprófum.   

Á komandi starfsári fer fram endurskoðun íslensku veiðiprófsreglnanna sem fram fer á fimm ára 

fresti.  Fuglahundadeild á sinn fulltrúa í endurskoðunarnefndinni ásamt öðrum deildum í 

tegundarhópi 7.   

Ein tillaga barst stjórn FHD um viðbótar heilbrigðiskröfu sem fjallað var um á stjórnarfundi og 

samþykkt í samræmi við ábendingu tengilið viðkomandi tegundar. Að sjálfsögðu eru núgildandi 

ræktunarkröfur í fullu gildi auk þess sem gömul vísa er aldrei of oft kveðin, en aðeins skal rækta 

undan rétt sköpuðum og heilbrigðum undaneldisdýrum.  

Tegundir innan Fuglahundadeildar hafa verið að ná framúrskarandi árangri á hundasýningum 

félagsins og hafa hundar innan deildarinnar vermt efstu sæti stigahæstu hunda félagsins á 

hundsýningum og efstu sæti í keppni um besta hund sýningar.  

Af ræktunarmálum er það að frétta að á síðustu misserum voru got hjá Vizslu, Weimaraner, 

Gordon setter og Breton.  Það ætti því að vera metnaðarmál ræktenda að kynna starfsemi 

deildarinnar fyrir nýjum eigendum. 

Stigahæstu hundar ársins 2018 voru heiðraðir á veglegu  þorrablóti deildarinnar sem var vel 

sótt, en blótið var að þessu sinni haldið heima hjá Atla og Sigrúnu og kunnum við þeim góðar 

þakkir fyrir.  

Stigahæstu hundar ársins 2018 eru:  

Á heiðaprófi 
Unghundaflokkur Rypleja´s  Klaki Breton,  
Opinn flokkur, Fóellu Kolka Breton. 
Stigahæsti ræktandi á heiðarpófum 
Unghundaflokkur Fóellu-ræktun Breton, Sigurður Ben. Björnsson 
Opinn flokkur, keppnisflokkur Fóellu-ræktun Breton, Sigurður Ben. Björnsson 
 
Á sækiprófum    
Opinn flokkur  
Bláskjárs Skuggi Jr. Weimaraner  
 
Stigahæsti ræktandi á Sækiprófum  
Bláskjár-ræktun Weimaraner í OF, Atli Ómarsson og Kristín Jónasdóttir   
 
Stigahæstu hundar í fuglahundadeild á hundasýningum    
Loki Ungversk Vizsla, Elín Þorsteinsdóttir 
Stigahæsti ræktandi fuglahundadeildar á hundasýningum 
Vatnsenda-ræktun Pointer Ásgeir Heiðar    
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Stjórn Fuglahundadeildar óskar eigendum og rækendum til hamingju með árangurinn.   
 
Stjórn Fuglahundadeildar vill þakka félagsmönnum, prófstjórum, sýningarþjálfurum, dómurum 
og öllum þeim sem komu að starfinu á s.l. ári kærlega fyrir allt það óeigingjarna starf sem lagt  
hefur verið af mörkum fyrir deildina.   Jafnframt vill deildin þakka styrktaðilum sem hafa verið 
okkar bakhjarlar í starfinu.  
 
Dýrheimum og Royal Canin á Íslandi 
Hits.is 
Byggingafélaginu Rætur 
Orion vefsmiðju 
Coca cola european partners 
DagnýOgCo 
Vesturröst 
 
 
 

 
 


