2018 ÁRSKÝSLA AUSTRALIAN SHEPHERD /ÁSTRALSKUR FJÁRHUNDUR/ AUSSIE*
Eftir bestu vitund telur stofnstærð í gagnagrunni aussie 179 hunda í lok árs 2018, það má reikna
með einhverri skekkju í þessum tölum því eigendur tilkynna ílla inn fallna félaga.
Þrjú got voru á árinu hjá þremur ræktendum Bláfjallaræktun fékk 2. hvolpar,
Heimsendaræktun fékk 5. hvolpar, Víðigerðisræktun 1. Hvolp. (Alls f ddir 8. hvolpar á árinu
5 tíkur, 3 rakkar. )
Innfluttir til landsins voru 4. Hundar í tegund : tík frá Póllandi, rakki frá USA, rakki frá
Ungverjalandi og rakki frá Frakklandi. (Alcazar Dream Antalya, USCh GBCh NLCh Krafbrewd s
Blossi At Heimsenda, Silver Dream Aussie s Zinedine Zidane og Nordic Light Des Costys Du
Tomberg)
Augnskoðaðir voru 21. hundur og hlutu fulla skoðun.
Mjaðmamyndaðir 4. hundar voru án mjaðmalos
Ástralskur fjárundur var sýnilegur á árinu 185 aussie að meðtöldum hvopum mættu í dómhring
á þeim sjö sýningum sem voru í boði, þetta eru fleirri aussie hundar en heildarstofn tegundar
telur og á svona mörgum sýningum hljóta hundar titla og verða að meisturum, fimm aussie
hlutu titilinn
Íslenskur Meistari : (Heimsenda Heiti Bj rn HIT, Kraftbrewdd s Blossi At Heimsenda (er í ferli), Bleuroyal Back
To Business, Almark La La Land, Melody De La Vallees D eska)

Tveir hundar

hlutu titilinn Alþjóðlegur Meistari : (Bayshore Stonehaven iceland Here i Come, Víkur Harry Potter HIT)
Tveir hluti titilinn Íslenskur Öldunga Meistari : (Heimsenda Heiti Bj rn HIT, Heimsenda Tófu Spor (er i
ferli)
Þrír hlutu titilinn Íslenskur Ungliða Meistari : ( stra Greda Dragon Piper, Alcazar Dream Antalya, Axfjar ar
Harfalóns Stakkur)
Tveir hundar urður Reykjavíkur Winner 18: (CIB ISCH RW 15 RW 18 Bayshore Stonehaven Iceland Here
I Come, CIB ISCh NLM RW18 Víkur American Beauty)
Tveir aussie hundar eru jafnir af stigum um stigahæsta hunda HRFÍ 2018 Víkur American
Beauty og Almark La La Land en þá vantar að telja stig af deildarsýningu Fjár-og
harðhundadeildar. Þegar það var gert er stigahæsti aussie hundur 2018
ISCh ISJCh RW 17 Almark La La Land (me 18. stig).
Stigahæstu ræktendur Australian Shepherd eru Lára Birgisdóttir og Björn Ólafsson
Heimsendaræktun (me 27. Stig).
Vinnuhundadeild HRFÍ heldur vinnupróf fyrir félagsmenn vitað er um 1.hundur tók þátt í
Bronspróf stóðst það og náði Bronsmerki hún Axfjarðar Kelduár Þoka. Einhverjir aussie
hundar tóku þátt í hundafimi en tengiliður hefur ekki séð upplýsingar um það eða úrslit.

Ástralskur Fjárhundur tók þátt í báðum Stórhundadögum Garðheima á árinu.
Örfáir aussie eigendur mættu á fræðslukvöld sem Fjár-og hjarðhundadeild hélt fyrir
deildarmeðlimi um feldhirðu og stoðkerfi hunda.
Á síðasta Ársfundi voru tengiliðir kostnir í fyrsta skiptið af félagsmönnum vegna lagabreytinga
hjá HRFÍ og verða kostnir hvert ár á Ársfundi deildar, tengiliðir eru raun sjálfstætt starfandi og
heyra undir HRFÍ en ekki stjórn Fjár-og hjarðhundadeildar.

Það má gleðjast yfir því að félagið okkar HRFÍ er að stíga stórt skref inn í nútímann með að
tengist gagnagrunni Danska Kennel klúbbnum fljótlega er okkur sagt, verða ættbókur,
titlar,heilsufars upplýsingar, sýningadómar aðgengileg öllum félagsmennum á netinu, mikill
hagræðing og þjónuststig verður annað hjá tengiliðum, pappírsmagnið sem tengiliðir fá af
hverjum hundi í tegund hverfur og það magnaða er að eigendur eru fanir að skrá sjálfir hundana
sína á hundasýningar gegnum netið. - Innilega til hamingju með þetta framfara skref !
Þegar tengiliður sem stendur hér hóf störf fyrir ca. 8 árum fékk hann 1 tengiliðamöppu í hendur
með fyrstu aussie hundum sem komu til landsins fyrir 16. árum síðan er byggðu upp aussie
stofninn. Í dag eru möppurnar orna fimm og troðfullar.
Þetta er síðasta ársskýsla sem tengiliður tekur saman og les fyrir hönd aussie. Það hefur verið
ánægjulegt og lærdómsríkt að starfa fyrir tegund, hef eignast góða vini í gegnum árin lært
heilmikið um hundategundir og mannlegt eðli. Það er einmitt það sem hefur komið mest á óvart
í þessu starfi og þegar persónuverndarlög voru brotin á tengilið er starfsfólk í æðstu stöðum
HRFÍ falaðist eftir án vitundar tengiliðs einkapósti hans við samstarfmann Garðheima og leyfðu
sér það vald að fara með og fjalla um á stjórnafundum HRFÍ. Tengilið var bennt á þá umfjöllun
um tengilið í fundargerð stjórnar á heimasíður Hundaræktarfélags íslands nokkrum vikum eftir
birtingu hennar á netinu : Fundargerðir stjórnar 2016-2017 stjórnarfundur 14- 22.02 2017
grein 11. Telur tengiliður að harkalega hafi verið brotið á sér. Í framhaldinu leitaði tengiliður
skriflega eftir skýringum málsins við þáverandi stjórn Fjár-og hjarðhundadeildar en hefur engin
svör fengið ? - Eins og við vitum öll, það sem fer á netið er á netinu og fer ekkert þaðan. Hvað
ef svona mál koma upp aftur ? Er komin fordæmi fyrir að þegja þau í hel ?
Tengilður segjir af sér, skilar fimm tengiliðamöppum tegundar og segjir sig úr básanefnd Fjár-og
hjarðhundadeildar skilar plaggötum ,fánum og fleirra dóti í eigu deildar sem hefur verið í vörslu
tengiliðs um árabil og þakkar núverandi stjórn samstarfið og frábærum tengiliðum fyrir gott
samstarf í gegnum árin.
Kærar þakkir fyrir mig og hafið góðar stundir.
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