
FUNDUR 14. FEB. STJÓRN GDLH OG FRÆÐSLUNEFND 

Dagskrá fundar 

Fundur stjórnar GDLH og fræðslunefndar haldinn þriðjudaginn 14. feb 2012 Kl. 17:00 í húsi ÍSÍ. 

1. Fundarsetning  

2. Formaður fræðslunefndar fer yfir stöðu mála hjá nefndinni  

3. Samstarf við Hvanneyri 

4. Erindi frá Ólöfu Guðmundsdóttur varðandi nýdómaranámskeið  

5. Skil á útkomu nýdómaranámskeiða og samhæfingar 

6. Staða á erlendu samstarfi og stefna félagsins í þeim málum 

7. Önnur mál 

 

Mættir: Lárus Hannesson,  Davíð Jónsson,  Sigurbjörn Bárðarson,  Sigurður Ævarsson,  Sindri 

Sigurðsson, Erlendur Árnason,  Ágúst Hafsteinsson, Ingibergur Árnason. Oddrún Ýr Sigurðardóttir og 

Sölvi Oddrúnarson aðstoðarmaður. 

1.  Lárus setur fundinn og býður fundarmenn velkomna og telur að rétt sé að stjórn og 

fræðslunefnd fundi saman reglulega og fari yfir málin.  

 

2.  Sigurbjörn fer yfir fræðslummálin. 

Vantar kennsluefni, hugmynd um að taka upp efni, ekki víst að hægt verði að senda út disk fyrir 

upprifjunarnámskeið.  Ákveðið að halda tvö upprifjunarnámskeið eitt fyrir sunnan og eitt fyrir 

norðan. Fundarmenn sammála um að liggja þurfi fyrir fljótlega hvar og hvenær námskeiðið verður 

fyrir norðan  og auglýst strax.   í lok Apríl verður upprifjunarnámskeið og nýdómarnámskeið í 

Austurríki.  Hugmyndir um að breyta og gera skýrara hvernig dómarar, landsdómara og leiðbeinendur 

fá sín réttindi  , Sigurbjörn leggur fram skema mynd sem lýsir námskrá, fundarmönnum lýst vel á og 

hvetja fræðslunefndarmenn að halda áfram að þróa efnið.  Eru að vinna að endurbótum á 

úrslitaleiðaranum. Rætt um hlutverk Eftirlitsdómara og Yfirdómara. Stungið uppá að Lárus og Ágúst 

fari yfir lög og reglur um þessi embætti  og komi þessu í réttan farveg s.s. komi inn í lög og reglur LH , 

verður tekið fyrir í stjórn GDLH. 

3. Lárus ræðir samstarf við Hvanneyri og samstarf milli dómarafélaga.  Lárus greinir frá því að 

ekki hefi verið nægjanleg þátttaka til að halda námskeiðið sem fyrirhugað var. Hann telur rétt 

að halda verkefninu gangandi þar sem ýmislegt hafi verið gert sem geti nýst.  Rætt um gott 

starf Gunnars Reynisson sem er að vinna við tölvuforrit  sem við gætum nýtt okkur.  Áhuginn 

hafi verið mestur hjá ræktendum sem ekki hafi í hyggju að verða dómarar heldur að skynja 

betur ákjósanlega kosti keppnishesta.   

 

 



 

4. Erindi frá Ólöfu Guðmundsdóttur tekið fyrir. 

Formanni barst erindi frá Ólöfu Guðmundsdóttur þar sem hún óskar eftir endurútreikningi á 

gæðingaprófi sem hún þreytti í apríl 2011. Gögn frá prófinu fylgdu beiðninni. Við skoðun kom 

í ljós að nokkur  mistök hafi átt sér stað við útreikning prófsins en það breytti þó ekki 

niðurstöðunni. Kom fram að lágmarkseinkunn til að ná prófi er 7 og bóklegt próf gildir 10% af 

heildareinkunn.   Lárus mun svara erindinu í ljósi upplýsinganna sem á fundinum komu í ljós.  

  

5. Lárus ræðir um skil á útkomu á námskeiðum.  

Lárus greinir frá því að þau erindi sem borist hafi formanni og varðar skil á prófum undirstriki 

að á annan hátt þarf að standa að skilum.  Fundarmenn sammála um að setja þetta í annan 

farveg en verið hefur.  Dómarar á samhæfingarnámskeiðum og nýdómarar munu fá senda 

útskrift af niðurstöðum og þeirra einkunn borin saman við viðmiðunareinkunn.  Niðurstaðan 

mun sýna útreiknaða útkomu í stigum.   Stjórn muni einnig fá eintak af niðurstöðum og verða 

þær sendar formanni.  Sigurbjörn formaður fræðslunefndar mun hafa  samband við Sigurð 

tölvumann. 

 

6. Lárus ræðir um erlent samstarf. 

Borist hafi kvartanir erlendis frá vegna skorts á upprifjunarnámskeiðum og að námskeiðum 

hafi verið frestað með litlum fyrirvara.  Einnig virðist sem þau námskeið sem haldin eru séu 

ekki alltaf nægjanlega auglýst.  Svo  virðist sem um samskiptavandamál sé að ræða að hluta 

til. Fræðslunefnd mun setja sig í samband við sinn fulltrúa í Danmörku og verður innan 

skamms tekin ákvörðun um tíma og stað á samhæfingarnámskeiði í Danmörku og það 

auglýst.   

 

 

 

 

 


