
Skýrsla stjórnar 2014: 

Það má segja að starfsemi Vinnuhundadeildarinnar hafi verið með hefðbundnu sniði þetta 

árið. Stjórn hittist reglulega yfir árið og skipulagði þau vinnupróf sem voru framundan. En í 

stjórn þetta árið voru Sólrún Dröfn Helgadóttir og Sigrún Guðmundsdóttir sem voru búnar að 

vera 1 ár í stjórn og nýjar komu inn Gróa Sturludóttir, Ragnhildur Gísladóttir og Karen 

Gísladóttir. 

Það voru haldin sex hlýðnipróf og þar af eitt tvöfalt í samstarfi við Svæðafélag HRFÍ á 

Norðurlandi. Prófað var bæði í brons og hlýðni I í öllum prófum ársins. Heildarskráningar í 

bronspróf voru 25, þar af voru 14 hundar sem náðu bronsmerki og færast því upp í hlýðni I. Í 

hlýðni I voru skráningarnar 37 sem er aukning frá fyrra ári og alls voru 9 hundar sem kláruðu 

þrjár fyrstu einkunnir hjá tveimur eða fleiri dómurum og geta því sótt um nafnbótina, OB-I.  

Árið 2013 voru 18 skráningar í Bronsi þar af 12 sem náðu merki. Í hlýðni I voru 25 

skráningar.  

Haldið var eitt sporapróf þann 26. október og voru skráðir fimm hundar. Einn hundur kláraði 

spor III og getur þvi sótt um titilinn ISTrCh (Íslenskur sporameistari).  

 

Búið að leggja fram dagskrá vinnuprófa fyrir 2015 og hefur hún verið samþykkt af stjórn 

HRFÍ. 

Lengi vel hefur Albert Steingrímsson verið eini sporadómarinn en á haustmánuðum fengum 

við þær gleðifréttir að HRFÍ samþykkti Þórhildi Bjartmarz hlýðniprófsdómara sem 

sporadómara. Óskum við henni til hamingju með réttindin og hlökkum til að fá hana til liðs 

við sporahópinn.  

Royal Canin á Íslandi hefur verið deildinni ómetanlegur stuðningur en þau gáfu okkur 

verðlaun og fleira í öllum prófum ársins, og munu þau einnig gefa verðlaun á prófum þessa 

árs. 

Vinnuhundadeild átti í lok árs engann pening inn á bankabók, í lok 2013 átti hún 24.476 en sá 

peningur var nýttur til þess að fá Line Sandstedt til þess að dæma hlýðnipróf. Einnig var hann 

notaður í að kaupa meðlæti þar sem við ætluðum að hafa kaffisjóð en það fór í raun meira út 

en kom inn. 

Deildin fékk einnig góða gjöf á árinu en Þráinn Ævarsson og Ragnhildur Gísladóttir  gáfu nýtt 

hopp til þess að nota á hlýðniprófum og þökkum við kærlega fyrir. 

Við viljum nota tækifærið hér og þakka öllum sem komu að starfi deildarinnar á árinu, 

dómurum, prófstjórum, riturum og öðrum sem hafa gefið vinnu sína svo hægt væri að halda 

vinnuprófin.  


