
Hlýðniþjálfun styrkir samband milli 

hunds og eiganda 

Hlýðni hefur því miður ekki verið mjög vinsælt hundasport á 
Íslandi síðustu 20 árin.  Það var meiri þátttaka sem lýsti áhuga 
hér á árum fyrr þegar Hundaskólinn á Bala var og hét.  Hlýðni var 
partur af skemmtiatriðum á hundasýningum HRFÍ og vakti það 
alltaf mikla lukku. Hópur áhugasamra manna með hundana sína 
kom saman á viðburðum innan félagsins, einnig á hestasýningum 

og framkvæmdu mismunandi hóp og einstaklingsæfingar. Þetta duglega fólk sýndi hversu skemmtileg samvinna 
milli hunds og eiganda getur verið.  

Þær Þórhildur og Emilía hundaþjálfarar voru snillingar í að búa til skemmtileg atriði með hunda sem áhorfendur 
höfðu gaman af. Hlýðni þarf ekki að vera leiðinlegt að horfa á. Það eru endalausir möguleikar með hunda sem 
eru undir fullri stjórn eiganda síns bæði við að taka þátt í keppnum en einnig í samfélaginu almennt. 

Full stjórn þýðir ekki að hundarnir hafi ekki ánægju af þjálfun heldur þvert á móti. Eigendur sem hafa myndað 
gott og jákvætt samband við hundinn sinn gengur best í hlýðni,  því hundurinn nýtur þess að vinna  með og fyrir 
eiganda sinn. Hlýðni er mjög góð leið til að kynna ábyrgt hundahald fyrir almenningi og er nauðsynlegur 
grunnur í alls kyns aðra hundaíþróttir svo sem hundafimi, hundadans, flyball, Rallý hlýðni (einskonar sambland 
hlýðni og hundafimi með stöðvaþjálfun) Drifbolti (Treibball), smölun eða atvinnugreina með hunda, s.s. 
björgunarstörf, blindraþjálfun, þjálfun hunda fyrir lögreglu eða tollgæslu, til aðstoðar fatlaðra, einhverfra og svo 
mætti lengi telja. 

Árið 1989 var fyrsta hlýðnikeppni HRFÍ haldin og var hún í tengslum við afmælissýningu félagsins. Fenginn var 
sænskur dómari að nafni Bo Jonsson og dæmdi hann bæði hlýðni 1 og 2 eftir norskum reglum (HRFÍ notar 

ennþá reglur Norska Kennelklúbbsins sem grunn að 
hlýðnireglum í dag). 

Greinarhöfundur tók þátt í þeirri keppni með yngsta hund í 
keppninni, Íslenska fjárhundinn Hólmfríði frá Kolsholti sem var 
ekki orðin árs gömul (sést hún hér á mynd). Lenti hún í 3 sæti 
af 14 keppendum í öllum stærðum og gerðum, m.a Miniature 
poodle, Labrador, Schäfer og skemmtilegir blendingar. 

Þrír efstu fengu stig sem jafngildir 1.einkunn og vegna þess að 
þeir fengu stig í öllum æfingum máttu þeir keppa í hlýðni 2. 
Tveir ákváðu að prófa, Guðný Reimarsdóttir sem hafði lent í 
1.sæti með Schäfer hundinn Skugga og Guðmundur 

Ragnarsson með Labrador hundinn Kató.  Báðir náðu þeir hundar góðum árangri í hlýðni 2 en Kató náði 1. 
Einkunn og lenti í 1.sæti þar. Nokkrar myndir af keppnina eru hér fyrir neðan en skipt var í smærri hópa í 
hópæfingum og því miður fundust bara myndir af hópnum sem hundur greinarhöfundar Hólmfríður keppti 
með. 

  



 

 

 

Hér sést svo verðlaunaafhendingin í lokin þar sem þáverandi formaður félagsins, Guðrún R. Guðjohnsen 
afhendir medalíur ásamt dómara og prófstjóra. 

 

 

Það vekur athygli, að á öllum þeim árum síðan, hefur þátttakendum á hundasýningum fjölgað ört og hvert ár er 
slegið nýtt met í fjölda þátttakenda, á meðan þátttaka í hlýðni hefur dregist verulega saman. Aldrei aftur var  
haldið hlýðni próf samhliða sýningu en þykir það sjálfsagður hlutur erlendis að hlýðni próf séu haldin samhliða 
hundasýningum og má þar nefna sem dæmi Crufts, Nordic Winner og fleiri stórsýningar þar sem löndin keppa 
sín á milli. Sjaldan eru hlýðnipróf haldin yfir höfuð hér heima vegna ónægrar þátttöku.  



Tvö önnur próf með erlendum dómara hafa verið haldin en á stöðum þar sem áhorfendur voru ekki til staðar. Í 
bæði skiptin voru einnig haldin sporapróf því ekki náðist nægileg þátttöka eingöngu í hlýðnipróf. Dómari þeirra 
prófa var Lennart Nordlander frá Svíþjóð, eitt var haldið árið 2003 og tók greinarhöfundur þátt í með hund af 
tegundinni Vorsteh og annað var haldið árið 2004 með mjög dræma þátttöku eða 5 þátttakendum í hlýðni. 

Hvað veldur þessu áhugaleysi um hlýðniþjálfun og keppni í dag? Er minni áhugi á andlegu hliðinni og skapgerðar 
þættinum en útlitsþættinum í hundarækt? Er hundamenningin á Íslandi stöðnuð? Hvar er metnaðurinn hjá 
hundaeigendum og ræktendum til að sýna fram á árangur í þjálfun? Mikið af eiginleikunum sem gera hunda 
auðveldari í þjálfun eru eiginleikar sem ganga í erfðir! 

Veiðimenn, þið sem æfið hundafimi, þið sem eruð að vinna með hunda dagsdaglega í hlýðnivinnu hvort sem 
það er fyrir lögreglu, þjálfun fíkniefnahunda eða annað, komið á hlýðni próf!  Sýndu almenning hvernig vel 
þjálfaður hunda lítur út. Ýtið undir það að fólk vilji eiga hunda sem geta verið eins og ykkar. Gefið þeim sem eru 
rétt að byrja og eru að taka sín fyrstu skref með hundana sína í hlýðni, eitthvað markmið til að stefna að. Við 
þurfum ykkar aðstoð við að koma þessu starfi aftur á kortið innan félagsins og hundamenningarinnar hér 
heima. Við viljum stefna að því að geta haldið próf samhliða sýningum aftur þannig að almenningur geti séð 
heildarmyndina ”hundahald”.  Þetta er það sem við gerum með hundana okkar heima,  365 daga á ári og okkur 
langar svo að ”verðlauna” fleiri góða hundaeigendum. 

Hér er skemmtileg umfjöllum um 20 ára afmælissýninguna sem birtist í Sámi: 

 



Þjálfunaraðferðir í dag eru fjölbreyttari en áður fyrr , auðvelt er að nálgast þjálfunar ráð hvort sem það er í 
gegnum menntaða hundaþjálfara í landinu, internetið eða í gegnum bækur og myndbönd. Í raun ætti að vera 
miklu meiri áhugi miðað við hversu aðgengilegra allt kennsluefni er í dag og m.v hversu margir virðast hafa 
áhuga á hundaþjálfun og hversu margir hyggjast á hlýðniþjálfara nám eða hafa lokið slíku.  

Hvar eru þeir einstaklingar? Við þurfum fleiri dómara fyrir framtíðina úr þeim sem eru duglegir að keppa og ná 
titlum. Við þurfum fólk með reynslu og það er aldrei seinna vænna að byrja öðlast þeirri reynslu að keppa. 

Er það hugsanlega misskilningur meðal almennings eða félagsmanna um hlutverk Hundaræktarfélag Íslands eða 
er misskilningur um tilgang prófana? Er það haldið að prófin séu einungis ætluð fyrir  hreinræktaða hunda? Er 
ekki nógu mikil kynning á starfseminni? 

Hundaræktarfélag Íslands er félag allra hundaeigenda, stofnað til að efla  alla þætti hundahalds.  Að hundar séu 
vel ræktaðir, hefur í sjálfu sér mikið að gera með heilbrigði og tegundarbundna eiginleika og það hvernig 
ræktendur afhenda hvolpa til nýrra eigenda,  en ekki síst hversu vel við sem almennir hundaeigendur stuðlum 
að hug og andleg líðun þeirra eftir að við fáum þá í hendurnar. HRFÍ á einnig að stuðla að jákvæðu viðhorfi til 
hunda innan samfélagsins. Hver er besta leiðin til þess? Að ýta undir það að hundar séu hlýðnir og vel upp aldir 
og séu stolt félagsins út á við meðal almennings. 

Til að reyna að hafa betra yfirlit yfir vinnuhunda á Íslandi og virkja þá sem áhuga hafa, hvatti HRFÍ til stofnun 
deildar sem tæki hluti eins og hlýðni og spor að sér og halda utan um gögn vinnuhunda innan félagsins. Þannig 
að eftir margra ára lægð í hundsportinu hér á landi var Vinnuhundadeildin stofnuð 2008.  

Hlutverk deildarinnar er að halda utan um og stuðla að hlýðniprófum og þjálfun hunda félagsmanna. Deildin er 
byrjað að halda kynningar víðsvegar þar sem smá hópur félagsmanna deildarinnar gefa óeigingjarnt af tíma 
sínum í að reyna að vekja upp áhuga fólks á hlýðni aftur. Það vantar alltaf fleiri til að taka þátt, eldhuga sem 
hafa gaman af að sýna fram á árangur í eigin þjálfun með hundunum sínum. 

Bæði hreinræktaðir hundar og blendingar eiga rétt á þátttöku í prófum innan deildarinnar þó eru vissir titlar t.d. 
alþjóðlegir titlar sem eru einungis veittir hreinræktuðum hundum.  Á tímabili þurfti árangur vinnuprófs til þess 
að öðlast sýningameistaratitils og vaknaði aðeins meiri áhuga fyrir prófin í lægri flokkum aftur þá en fáir héldu 
áfram eftir að þeir náðu nægilega góðri einkunn í einu prófi. Það er sorglegt fyrir hundana að útlit virðist vera 
það sem skiptir mestu máli. 

Er það von greinarhöfundar að deildin nái að lyfta hundasportinu aftur upp á skemmtilegt plan og að 
félagsmenn verði hvattir til dáða fyrir að “rækta” í hundunum sínum heilbrigða sál og líkama. Það er vinna 
fólgin í því að þjálfa hund til árangurs. Eigendur sem leggja mikla vinnu í hundana sína til þess að þeim líði vel og 
til þess að þeir eigi viðburðarrríkt líf eru til fyrirmyndar á allan hátt en sannleikurinn er að þeir fá það 
margverðlaunað til baka frá hundunum sínum. Vinnan er skemmtileg! En deildin stefnir að því að hvetja og 
verðlauna þessi dugleg pör líka sama hvar þau eru stödd í þjálfunarferlinu og gefa þeim markmið til að stefna 
að. Tryggja að þeir njóti félagsskaps sem deilir sama áhugamáli í kringum hunda og njóta hæfileika þeirra til 
þess að gleðja og aðstoða mannkynið í gegnum vinnu. 

Deildin er að halda hlýðnipróf reglulega núna og vonumst við til að sjá sem flesta, þannig að ekki þurfi að aflýsa 
fleiri prófum. Keppnin byrjar í dag...keppnin um að slá met í mætingu á hlýðnipróf. Hvernig ætlum við að ná því 
takmarki? Ertu með hugmyndir um hvatningaleiðir? Ertu með fyrirtæki og langar að styrkja okkur með 
verðlaun? Ertu ræktandi og vilt gefa verðlaun? Viltu kalla saman hóp af þínum vinum til að keppa í hópkeppni? 

Einnig eru æfingar á vegum deildarinnar þar sem fólk getur mætt með hundana sína og æft þá innan um aðra 
hunda í æfingunum sem teknar eru fyrir í prófunum. Ef þú ert í vafa um eitthvað í sambandi við prófin þá er 
hægt að leita til deildarinnar og fá upplýsingar. Oftast eru reyndir þjálfarar á svæðinu sem hafa gaman af að 
miðla reynslu sinni og aðstoða við þjálfunarráð.  Allir eru velkomnir hvort sem þú vilt bara prófa þig einu sinni 
eða vilt ná mjög langt. Það eina sem við gerum kröfu um, er að hundurinn geti verið innan um aðra hunda, sé 
ekki árásargjarn og hafi lágmarks kunnáttu í hlýðni (s.s. hefur farið á námskeið eða hafi hlotið grunnþjálfjun). 

 

 



Deildin hyggst halda fyrirlestra í náinni framtíð og vill hvetja 
hundaeigendur til að mæta á þá, þó ekki nema til að kynna sér 
hlutina betur áður en það ákeður að hlýðni sé eithvað sem hentar 
hvorki þér né hundinum þínum. Hlýðni getur bætt samskiptin við 
hundinn þinn, oft róast hundar bara við það að fá verkefni og 
heimilislífið verður betra fyrir vikið. Þú getur þjálfað eða keppt á 
þeim tíma sem hentar þér. Farðu á námskeið til að læra hvernig best 
sé að kenna þínum hundi og mættu svo á æfingar, kynningar eða 
fyrirlestra eða jafnvel próf  hjá deildinni og fáðu hvatningu til að 
halda áfram. 

Það eru enginn takmörk fyrir því hversu oft þú tekur þátt í prófi, né hversu langt þú vilt stefna. Deildin 
verðlaunar stigahæsta hund ársins og það eru auðvitað veitt verðlaun og hvatning fyrir þá sem eru duglegastir 
að mæta í próf og ná góðum árangri. 

Áttu hund? Viltu gleðja hundinn? Af hverju ekki stefna að því að vinna að hlýðni titla innan HRFÍ? Hundurinn 
þarf ekki að vera fullkominn í útliti, þú getur meira að segja mætt með geldan hund, hann þarf bara að hafa 
gaman af því að vera með þér! VHD vill hvetja alla til að þjálfa hundana sína og sannreyna hversu skemmtilegt 
það er að vera hluti af vinnuteymi. Aldur skiptir ekki máli hjá tvífættu né ferfættu einstaklingunum,  nema í 
keppnunum sjálfum (lágmarks aldur er sbr. FCI). 

Vinnugleði, samstarfsvilji og nákvæmni í útfærslu æfinga er allt sem þarf til að ná langt með hund í hlýðni og 
vinnuna færðu margfalt borgaða til baka, með hundi sem er til fyrirmyndar í samfélaginu og vill allt fyrir þig 
gera. 

 

 


