
LANDSSAMBAND HESTAMANNAFÉLAGA 
STOFNAÐ 1949 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Landssamband hestamannafélaga 

Íþróttamiðstöðinni Laugardal - Engjavegi 6 
104 Reykjavík – Sími: 514 4030 

www.lhhestar.is, lh@lhhestar.is  

 

23. Fundur stjórnar LH 16.10.2014.  kl:12:15 til 13:00.  Fundurinn er 

símafundur. 

Á fundinum voru: Sigurður E. Ævarsson, Sigrún þórðardóttir, Oddur Hafsteinsson, Þorvarður 

Helgason, Erla G. Gylfadóttir, Andrea Þorvaldsdóttir og Haraldur Þórarinsson. 

 

Dagskrá: 

1.  Niðurstaða símafundar með fulltrúum Skagfirðinga 14.10.2014. 

Formaður greinir frá því að hann ásamt Sigurði E. Ævarssyni og Axel Ómarssyni hafi átt fund 

með fulltrúum Skagfirðinga þar sem farið var yfir stöðu mála og afstöðu stjórnar til 

Landsmóts á Vindheimamelum 2016 þ.e. að eftir mótið í sumar væri of mikil rekstraráhætta  

samfara því að fara með mótið á Vindheimamela vegna aðstæðna þar. 

Fram kom í máli Skagfirðinga að þeir voru mjög hissa og óhressir á þessari afstöðu stjórnar LH 

þar sem viljayfirlýsing um að Landsmótið 2016 yrði á Vindheimamelum í Skagafirði væri fyrir 

hendi. Þá kom fram í máli þeirra að fyrirvarinn á þessu væri alltof stuttur og aðdragandinn að 

honum.  Formaður LH baðst afsökunar á hvernig þetta bæri að en hann hefði reynt að ná í 

sveitastjóra allt frá fundi stjórnar 07.10.2014. en þau ekki náð saman hinsvegar hafði hann 

rætt við formann Gullhyls og Oddvita Akrahrepps og farið yfir sjónarmið stjórnar LH. 

Stjórn staðfestir þessa niðurstöðu og tekur undir með Skagfirðingum að þetta sé mjög 

óheppilegt en hjá þessari niðurstöðu verði ekki komist og samþykkir að senda þeim bréf þar 

sem farið er yfir ástæður þessarar erfiðu ákvörðunar. 

 

2. Val á aðila til að hefja viðræður um Landsmót hestamanna 2016. 

Fyrir fundinum lá tillaga um að byrjað yrði á viðræðum við hestamannafélagið Sprett með 

aðkomu sveitarfélaganna Kópavogs og Garðarbæar um mótið 2016. 

Stjórnin sammála um að þessa tillögu og gerir þá kröfu að  aðilar verði að koma með 

myndarlegum hætti að rekstri mótsins er varðar, gæslumál, tjaldmál, klósettmál og rekstur 

valla meðann á móti stendur til að tryggja rekstraröryggi þess. Þá er það krafa að 

sveitarfélögin leggji allann sinn styrk í markaðsetningu mósins í samstarfi við Sprett og 

rekstraraðila. Undirritaður samningur um mótið skal liggja fyrir í síðasta lagi 20.desember 

2014. 

 

3. Val á aðila til að hefja viðræður um Landsmót hestamanna 2018. 

Fyrir fundinum lá tillaga um að byrjað yrði á viðræðum við hestamannafélagið Fák  og 

Reykjavíkurborg um mótið 2018.  Sömu kröfur yrðu gerðar og í lið 2. Hér að framan til 

þessara aðila. Samningar um mótið liggi sem fyrst fyrir og í síðasta lagi 10. Apríl, 2015.  

Stjórnarmenn eru sammála þetta. 
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4.  Kjörbréf. 

Nokkur félög höfðu gleymt að tilkynna fulltrúa sína áður en frestur rann út.  Stórn sammála 

um að heimila þátttöku þeirra ef það stangast ekki á við lög. 

 

Fleirra ekki gert og fundi slitið.   
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