Ársskýrsla Vorstehdeildar HRFÍ 2016/17
Mannabreytingar urðu í stjórn þar sem Díana Sigurfinnsdóttir formaður og Jón Svan Grétarsson
gjaldkeri höfðu setið í tvö ár og gáfu ekki kost á sér. Ný inn í stjórn voru kosin einróma þau
Guðmundur Pétursson og Sigríður Oddný Hrólfsdóttir til tveggja ára.

Stjórn skipti með sér verkum:
Birgir Örn Arnarson formaður
Eydís Gréta Guðbrandsdóttir gagnavörður
Hlynur Þór Haraldsson ritari/heimasíða
Guðmundur Pétursson gjaldkeri og heimasíða
Sigríður Oddný Hrólfsdóttir varaformaður

Myndarlega hefur verið staðið að heimasíðu þar sem sjá má öll bréf sem send hafa verið inn til
stjórnar HRFÍ, og stigakeppni deildarinnar. Einnig má þar finna undir linknum „Vorsteh
hundurinn“ marga aðila deildarinnar sem eru henni innan handar ef fólk vill kynnast bæði snöggog strýhærðum Vorsteh.

Metnaðarfullri ræktun bera bæði sýningar og veiðiprófsárangur glöggt merki og hefur gott gengi
Vorsteh hunda sýnt sig á báðum þessum vígstöðvum.

Nýir meistarar ársins 2016 eru eftirfarandi:

Íslenskir meistarar (IsCh) og alþjóðlegir meistarar (C.I.B.):
IsCh C.I.B. Bendishunda Mía
IsCh C.I.B. Bendishunda Jarl ( Fróni)
IsCh C.I.B. Bendishunda Moli
IsCh C.I.B. Bendishunda Móri (Lilli)

Alþjóðlegur sýningameistari:
IsShCh C.I.B. Bendishunda Darri

Íslenskur meistari:
IsCh Bendishunda Saga (Þoka) en hún bíður eftir staðfestingu á erlenda titlinum C.I.B..

Stjórn sendir ræktendum þeirra þeim Einari Páli Garðarssyni og Sigríði Oddnýju Hrólfsdóttur
innilegar hamingjuóskir með velheppnaða ræktun.
Einnig hefur Veiðimelaræktun Péturs Alan Guðmundssonar verið að stimpla sig inn bæði á
sýningum og veiðiprófum. Vonir eru bundnar við að með tíð og tíma bætist þeir hundar á lista
nýrra meistara.
Engin got voru skráð árið 2016 og einungis einn snögghærður hundur fluttur inn en það var Pétur
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Alan sem flutti inn tíkina Rampen's Nina en hún kemur úr verðlaunaðri rækun og verður gaman
að fylgjast með henni í framtíðinni.
Hins vegar hafa þær fréttir borist að árið 2017 verði með líflegra móti og spennandi hlutir að
gerast.

Á síðasta aðalfundi kom áskorun til stjórnar að beita sér fyrir því að teknar væru upp siðareglur
dómara að norskri fyrirmynd, og þær teknar upp í beinni þýðingu. Fór sú vinna af stað með
miklum ágætum. Þegar árið var hálfnað leit allt vel út og ekki annað að sjá en að allt færi eins og
lagt var upp með. Þá komu óvænt aðrir að þýðingu norsku siðareglnanna og tilbúningi á
dómararáðsreglum. Stjórn mótmælti því. Enginn vissi svo neitt fyrr en allt í einu var búið að
samþykkja þetta regluverk allt saman í stjórn HRFÍ. Þegar stjórnir og félagsmenn Vorstehdeildar
og DESÍ ...og svo síðar FHD lásu umrætt regluverk var ljóst að þar var vægast sagt ýmsu
ábótavant og gengu menn í að fá fund og fundi og lögðu svo deildirnar þrjár svo í framhaldinu
inn breytingatillögur til að vinda ofan af vitleysunni. Bréfaskriftir og breytingatillögur má einmitt
sjá inni á Vorsteh.is
Staðan er þannig í dag að tillögurnar eru komnar inn í HRFÍ og svo er að sjá hvaða meðhöndlun
þær fá þar.

Deildarfundur var haldin nú í byrjun febrúar þar sem farið var yfir víðan völl, meðal annars um
starfsemi deildarinnar sem og það sem framundan er. Voru félagar sammála um að horfa þyrfti
fram á veginn til að efla starfið enn frekar.
Vorstehdeild hélt tvö veiðipróf á starfsárinu.
Fyrra prófið var þriggja daga próf í apríl þ.e. Bendisprófið.
Dómarar voru þau Kjetil Kristiansen (Noregi) og Angelica Hammarstrøm (Svíþjóð) sem hljóp í
skarðið vegna veikinda Birger Knutsson.
Stórgóð þátttaka var á þessu prófi og mikið af einkunnum.

Seinna próf deildarinnar var haldið 30 september, 1. og 2. október. Öllu lakari skráning var í þetta
próf sem var mikill missir fyrir þá er heima sátu því að dómararnir Øivind Skurdal (Noregi) og
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Hannu Matti Liedes (Finnlandi) voru áberandi góðir dómarar. Þó nokkuð kom af einkunnum og
það helsta var að Bendishunda Saga ( Þoka ) fékk fullt hús eða 1. einkunn báða dagana í Opnum
flokki og vann svo Keppnisflokk með CK.

Í stigakeppni Vorstehdeildar HRFÍ enduðu eftirfarandi hundar efstir:

Í Keppnisflokk sigraði C.I.B. ISFtCh RW-14 ISCh RW-13 Heiðnabergs Bylur von Greif með 32
stig. Við óskum Jóni Garðari til hamingju með glæsilegan árangur.

Í Opnum flokk gerðist það að þrír hundar voru jafnir í fyrsta sæti með 14 stig. Það voru Isch
Bendishunda Saga (Þoka), Ice Artemis Blökk, og Heiðnabergs Gleipnir von Greif sem deila með
sér fyrsta sætinu eftir mikla baráttu.
Við óskum Guðmundi, Björgvin og Jóni Svan til hamingju.

Í Unghundaflokk var það Veiðimela Karri sem sigraði með 14 stig, við óskum Pétri Alan til
hamingju með árangurinn.
Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um árangur á sýningum og veiðiprófum á www.vorsteh.is

Frá umsókn um stofnun sér deildar um Enska setann (DESÍ) hefur stjórn tekið virkan þátt í að
vinna með þeim er að því stóðu, og hefur upphafist mikið og gott samstarf milli deildanna.
Haldnar hafa verið sameiginlegar sýningaþjálfanir og æfingagöngur Vorsteh og DESÍ deildanna.
Það samstarf verður áfram, sem og okkar góða samstarf við Retrieverdeild þegar kemur að
undirbúningi og annarar vinnu við sýningar. Gott er að eiga góða að!

Við viljum þakka sponsorum deildarinnar fyrir að gera okkur kleift að halda þessu myndarlega
starfi áfram en okkar stærstu styrktaraðilar eru Bendir, Málning, Fresco og Famous Grouse.
Án þeirra væri þetta ekki hægt.
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Íslendingar í útlöndum gerðu það gott og eru reynslunni ríkari.

Kveðja og þakkir frá Bergþóri S. Antonssyni sem tók þátt í HM & SCT. HUBERTUS CUP)
Bergþór S. Antonsson sendi stjórn bréf og myndir varðandi þátttöku hans og Fjallatinda Stígs á
Heimsmeistarmótinu fyrir standandi fulgahunda og Sct. Huberts Cup.

Komið þið sæl og blessuð.

Undirritaður tók þátt í heimsmeistarkeppni standandi fuglahunda WORLD CHAMPIONSHIP FOR
POINTING DOG & SCT. HUBERTUS CUP sem haldin var í Danmörku dagana 19-21. október 2016.
Þátttaka mín hefði ekki verið möguleg nema með ykkar hjálp og langar mig að þakka kærlega eftirfarandi
aðilum fyrir að mín þátttaka varð að veruleika.

Vorstehdeild HRFI á Íslandi sem var mér innanhandar og aðstoðuðu mig eftir fremsta megni svo allt færi
eftir settum reglum og boðleiðum.
Stjórn HRFÍ sem samþykkti mig sem fulltrúa fyrir Íslands hönd í keppninni.
Versluninni Bendir sem var sponsor minn í keppninni.
Og svo ber mér að sjálfsögðu að minnast á þakkir til danska kennelklúbbsins sem héldu stórglæsilegt mót
og tóku virkilega vel á móti mér. Það var gaman að finna hvað ég var velkominn en þeir leggja mikið í að
taka vel á móti nýliðum.

Var mér færð gjöf af tilefninu sem ég hyggst áframsenda á Vorstehdeild HRFÍ. Finnst hún eiga heima í
þeirri deild.
En í stuttu máli var þetta rosalega gaman og lærdómsríkt. Þarna öðlaðist ég reynslu sem vonandi á eftir
að nýtast í framtíðinni hvort heldur mér eða öðrum. Ég var stoltur keppandi fyrir Íslands hönd og því mun
ég aldrei gleyma.
Það er aldrei að vita nema ég skrifi fljótlega um reynslu mína af þessu móti en það gæti verið gaman fyrir
áhugasama að lesa um.

Kærar þakkir öll
Kær kveðja frá Noregi
Bergþór S Antonsson
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Eftir þennan fund tekur við nýtt starfsár og ljóst er að þörf er á nýju öflugu fólki í stjórn.
Við Hlynur Þór Haraldsson, Eydís Gréta Guðrandsdóttir og Birgir Arnarson höfum öll setið í tvö
ár í stjórn deildarinnar og gefum ekki kost á okkur aftur.
Einig hefur Sigríður Oddný Hrólfsdóttir sagt sig frá stjórnarsetu vegna mikilla persónulegra
anna.
Er það okkar ósk að Vorstehdeild haldi áfram að vaxa og dafna, haldi áfram því góða starfi sem
hún hefur staðið fyrir og hafi þá víðsýni til að bera að þroskast og dafna út fyrir pólitík og
flokkadrætti.
Því að þegar að öllu er á botnin hvolft þá erum við útvörður fyrir betri ræktun á Vorsteh hundum!

Fráfarandi formaður Vorstehdeildar HRFÍ
Birgir Örn Arnarson.
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