
Veiðpróf IRSK setterdeildar fer fram 22.-23.-24. apríl næstkomandi. 

 

Föstudaginn 22/4 verður prófað í unghunda og opnum flokki. Laugardaginn 23/4 verður prófað 
í unghunda og opnum flokki. Á sunnudeginum 24/4 verður svo haldinn keppnisflokkur. 
 
Dómarar:    Dæmir: 
Knut Sollid   22-23-24/4 
Svafar Ragnarsson  23/4 

Egill Bergmann   22/4 
Pétur Alan Guðmundsson 24/4 
 
 
 
Fulltrúi HRFÍ:  

 
Egill Bergmann 
 
Prófstjóri:  
 

Bragi Valur Egilsson/ 

 

Prófsvæði: Heimahagarnir +/- 25km. 

 

Skráningin í prófið fer fram á skrifstofu HRFÍ á opnunartíma, sem er alla virka daga frá kl.10-15. 

Einnig er hægt að senda tölvupóst á hrfi@hrfi.is og millifæra á reikning félagsins. Munið að senda 

kvittun á hrfi@hrfi.is. 

 

Reikningsupplýsingar HRFÍ eru eftirfarandi: 

 

Rknr: 515-26-707729 

 

Kt: 680481-0249 

 

Þátttökugjald fyrir 1 dag er 4.800.- 2 daga er 7.400.- 3 daga er 10.100.- 

 

Athugið að skráningarfrestur í prófið rennur út á miðnætti  13. apríl. 

 

Tiltaka verður prófnúmer sem er #501603, ættbókarnúmer hunds, nafn leiðanda og í hvaða flokk á 

að skrá. 

 Greiða verður um leið og skráning fer fram til að skráning sé gild. 

 

 

 

 

 

 

Dómarakynning. 



 

 

Navn:    KNUT SOLLID 
Alder:   63 (64 i mai 2016) 
Fra:        Tromsø, Norge 
  
Jeg ble introdusert til jakt av min far da jeg var 14 år gammel, og har nå vært jeger i omkring 50 år. 
Jeg har hatt jakthund – stående fuglehund – i til sammen omkring 40 år. Det startet med engelsk 
setter, men siden 1981 har jeg hatt bare irsk setter. For tiden har jeg to hannhunder; 
OnnenQn Baloo the Dog (3,5 år – VK-hund i Norge), og OnnenQn The Champ (valp, 4 mndr). 
  
Jeg har vært jaktprøvedommer i Norge siden 2004. Antall dommerdøgn pr. år har variert noe – fra 5 
til 15 – i stor grad avhengig av egne hunder. Jeg har også vært invitert til å være semifinale-dommer 
ved NM (norsk mesterskap) både høst og vinter, og har dømt høystatusløpet Arctic Cup. Høsten 2016 
er jeg invitert til å være hoveddommer når irsksetterklubben i Finland skal avvikle sitt finske 
Irsksetter-mesterskap. 
  
Jeg er takknemlig og ydmyk over å bli invitert til å være dommer når Irsksetterklubben på Island 
arrangerer jaktprøve 22 til 24 april. 
  
Takk for invitasjonen. 
Jeg gleder meg, og ser fram til og møte dere alle. 
  
Beste hilsen 
Knut 

 


