
Fundargerð vinnuhundadeildar 23/11/2014 

Sigrún, Ragga, og Gróa 

Dagskrá vinnuprófa: 

-Setja Röggu og Gróu inná póst vinnuhundadeildar (automat. Forward). 

-Þórhildur bíður okkur að dæm próf fyrir vestan í lok maí, byrjun júní, og við þiggjum það. 

Erum þá að tala um sporapróf og hlýðnipróf. 

- Hlýðni próf: 2015: 

 - 27 febrúar (föstudag) 

 - 4-6 apríl (Line) 

 -30-31 maí (Þórhildur) 

 - 25 júní (fimmtudag) 

 - 25-26 júlí (úti) 

 - 27 ágúst (fimmtudag) 

 - september (Akureyri) 

 -10 október 

 -13 nóvember (tengslum við sýningu) 

-Sækja um hjá sýningarstjórn að nota reiðhallaraðstöðu á föstudegi fyrir sýningu fyrir 

hlýðnipróf 

-Sporapróf: 2015: 

-30-31 maí sporapróf fyrir vestan 

-Biðja Albert og Þórhildi um dagsetningar fyrir próf, kannski um 2 próf á mann 

-Sigrún lætur vita að hún ætlar úr stjórn á næsta aðalfundi. 

-Gagnagrunnur- Ragga biður um að gögn séu send til hennar og  ætlar hún að vinna í 

gagnagrunni og heimasíðu. 

-Skoða verðlaun: Veita ekki verðlaun ef hundur nær ekki einkunn 

 -medalíur og hugsanlega eitthvað fyrir hundinn, halda plöttum fyrir t.d. stigahæsta 

hunda árs 

-Þráinn Ævarsson gefur vinnuhundadeild hopp, merkja eign vinnuhundadeildar 



-Rætt um hvernig við ákveðum stigahæsta hunda ársins. Ákveðið að halda því óbreyttu í 

ár,teljum ekki sanngjarnt að gera kröfu um að hundur taki þátt í fleirum en einu prófi, því ekki 

er hægt að taka meðaltal af tveimur, þremur, fjórum hjá sumum hundum og kannski bara einu 

hjá öðrum hundum. Ef hundur fær mjög gott skor í einu prófi, en lélegt annað próf, og annar 

hundur tekur bara eitt gott próf, teljum ekki sanngjarnt að sá hundur sem tók bara eitt próf 

„vinni“ bara því hann tók ekki fleiri próf. Þarf amk að vera ákveðið fyrir árið, þannig að fólk 

viti af þessu.  Ætlum að kynna okkur hvernig þessu er háttað hjá öðum deildum og erlendis. 

-Skoða þarf sporaprófsreglur, biðja Alberti og Þórhili að hitta einhverja okkar á fundi og fara 

yfir málin. 

-Tekjumöguleikar: Setja A4 blað með hundum sem eru í prófi t.d. 100 kr. 

 -peysur? 

 -rósettur? 

 -sporahlutir? 

-Benda fólki á hvar er hægt að versla góð sporabeisli. 

 

 


