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Markaðs og kynningarnefnd 

• Nefndin tók til starfa í mars 2013 

• Verkefni og umræður í nefndinni hefur aðallega 

beinst að nýliðun í hestamennsku 

• Margar hugmyndir ræddar 

 

 



Nýliðun 

• Félagshesthús 

• Nýliðunarnámskeið  

• TREC – möguleikar að höfða til nýliða 

• Hestamenn taki að sér einstaklinga, börn eða 

fullorðna sem komi á hestbak t.d. tvisvar í viku. 

• Þarf  að fara vel yfir öll öryggisatriði gera samning 

• Hafa samræmi í verði og hvað felst í þjónustunn 

 



Nýliðun 

Hestaklúbbar 

Fyrir börn hvort sem þau eiga hest eða ekki. 

10 ára og yngri  

11 ára og eldri  

1 til 2 skipti í viku 10-12 skipti yfir veturinn 

Hugsað eins og annað tómstundastarf, 



Hestaklúbbar 

• Byggt á fræðslu, videokvöldum, heimsóknum í 
hesthús og á dýraspítala, æfingar á hestum í 
hringtaumi og svo framv.  

• Æskilegt er að gefa út ramma með verkefnum og 
uppákomum sem félögin geta nýtt sér án mikillar 
fyrirhafnar í undibúingi og jafnvel samnýtt 
starfsmann.   

• Frekari útfærsla á hugmyndinni er í höndum 
félaganna sjálfra í samvinnu með markaðs og 
kynningarnefndina.  

 



Markaðssetning –framtíðarsýn 

Næstu verkefni 

• Skoða kosti klasastamstarfs hagsmunaaðila í 

hestamennsku fyrir markaðssetningu 

• Klasi er “Landfræðileg þyrping tengdra fyrirtækja, 

birgja, þjónustuaðila, fyrirtækja í tengdum 

atvinnugreinum og stofnana á sérhæfðum sviðum 

sem eiga í samkeppni en einnig í samvinnu.” 

 



Klasasamstarf 

• Markmið klasasamstarfs er aukin samkeppnishæfni 

og aukið virði vörunnar þar sem aðilar í samkeppni 

standa saman í sameginlegum hagsmunamálum  

• t.d. í greiningu á markaðnum  

• brand, fyrir hvað stendur íslenski hesturinn, hver er 

markhópurinn og hvernig er best að nálgast hann  

• Hefja markvisst markaðsátak í kynningu íslenska 

hestsins hérlendis sem erlendis 



Upplýsingatækni og 

markaðssetning 

• Verðum að nýta okkur þá tækni sem fyrir er til að 

koma upplýsingum til hestamanna 

• Ýmsir möguleikar, t.d.: 

• Vefsíða með öllum upplýsingum um íslenska hestinn 

– einskonar miðstöð 

• Seminar –vebinar (reiðkennsla í gegnum vefinn) 

• Möguleikar App tækninni  og fl. 

 



 

“Coming together is a beginning, 

staying together is progress, working 

together is success.” 

  
Henry Ford (1863-1947) 



Takk fyrir  

 

Takk fyrir 


