
 
Tilgangur Landsmóta: 
 

a. Fyrir hverja er Landsmót? 
 

 Áhersla á fjölskyldur 
 Hestamenn – uppskeruhátíð 
 Góður markaðsgluggi 
 Fyrir áhugafólk og atvinnufólk 
 Erlendir gestir og almennir túristar 
 Skapa jákvæða umfjöllun og kynningu á hestinum 
 Almenning og áhugamenn 
 Trekkja að sem flesta 
 Aðila sem vilja kaupa hross eða vilja byrja í hestamennsku 
 Alla – Auka áhorf  
 Íslenska hestinn og unnendur hans 

 
 
 
 

b. Hverju viljum við ná fram? 
 

 Gestir fari ánægðir heim og vilji koma aftur 
 Bjóða upp á fjölbreytta dagskrá 
 Fá flottustu og bestu hrossin á mótið 
 Jákvæð kynning á hestinum og hestamennsku 
 Lyfta hestamennsku á hærra plan, vera sýnilegri útávið, dagskráin 

höfði til fleiri en eigenda og keppenda. 
 Hafa þetta í ungfélagslegum anda 
 Uppskeruhátíð félaganna 
 Ekki einblína á að þetta sé keppni á kvöldin 
 Markaðsgluggi 
 Góðu veðri 
 Reyna að takmarka unglingadrykkju 
 Einfalda dagskrá, minnka þátttöku í eldri flokkum 
 Bása fyrir ræktendur 
 Meira fyrir börnin 
 Auka rúm fyrir tengslamyndun 
 Lengri hlé, færri hlé 
 Carnival fyrir hestamenn – fjölskylduhátíð, gleði og stemmning 
 Fólk vill meiri tíma með hestunum og eigendum þeirra – spjall 
 Auglýsa betur annað en hestadagskrá 
 Jákvæðri samveru hestaeigenda og annarra áhugamanna 
 Auka nýliðun 
 Gera umfangsmikla könnun á meðal gesta á LM 2016 
 Samanburði á landsmótum, sjá hvernig hrossarækt vindur fram. 
 Ná aftur hinum almenna hestamanna 



 Ljúka keppni á laugardegi og nota sunnudag í tengslamyndun ig 
heimferð. 

 Hestasala í nágrenni 
 Hafa góðar lýsingar í beinum útsendingum 

 
 
 

c. Viljum við fjölga gestum – erlendum og innlendum? 
 

 Flestir sammála um að fjölga og trekkja erlenda ferðamenn 
að. 

 10-12.000 lágmark alls 
 Fjölga gestum. Gott ef það væru 15. 000, en samt ekki gera þetta að 

útihátíð. 
 Fjölga fylgjendum í gegnum góðar útsendingar. 
 Fjölga fjölskyldufólki og útlendingum 
 Halda í kjarnann en gott að fá ferðamenn. 
 Skoðunarkönnun við lok móts til að sjá hvað þarf að bæta 
 Fjölga, en aðallega íslenska hestamanninum 
 Staðsetning þarf að geta borið fjölda fólks 
 Verðum að fjölga gestum svo þetta standi undir kostnaði. 
 

 
Keppendur á Landsmóti: 
 

a. Hverjir hafa þátttökurétt? 
 

 Öll hestamannafélög eigi fulltrúa á landsmótinu 
 Fækka kynbótahrossum 
 Stilla af fjölda og þannig auðvelda dagskrárgerð 
 Þrengja þáttökurétt, fókusera á sterkari hross 
 Breyta alfarið um fyrirkomulag á kynbótasýningum eða fækka 

hrossum. 
 Einn hestur frá hverju félagi, síðan eftir stöðulista. 
 Stöðluð úrtökumót 
 Velja kynbótahross með fyrirsjáanlegum hætti 
 Skilgreindur fjöldi í kynbótahrossum og í tölti og skeiði og 

félagakerfi í gæðingakeppni 
 Bestu 70 hrossin fá þátttökurétt 
 Hmf. geti sent x marga keppendur og þannig fækkað og á móti 

efstu hestar á stöðulista 
 Fleiri félagsmenn á bakvið hvern þátttakanda 
 Félagar úr öllum hmf. Sleppa b- úrslitum og fækka milliriðlum 
 Bjóða upp á úrslit í áhugamannahópi fullorðinna á LM 
 Skiptar skoðanir á því hvort eigi að hafa eitt hross frá hverju 

félagi.  
 Hátíðarsýning kynbótahrossa á aðalvelli svo allir geti fylgst 

með því 



 Fjögurra vetra hross – mikið álag, mætti skoða nánar. 
 Hætta með félagatal í A og B flokki. 
 Ungmennaflokkur yfirferð = tölt, brokk eða skeið. Sýna 

yfirferðina á beina braut. 
 Fækka hrossum í milliriðlum, ca 20 hestar, bara A-úrslit 
 2 flokkar í fullorðinskeppni. Áhugamannakeppni og svo 50 

efstu hross landsins. 
 Athuga með að skipta mótum í fullorðins annars vegar og börn, 

unglingar og ungmenni hins vegar. 
 Halda inni B-úrslitum 
 Yngri flokkar séu á félagslegum grunni 
 Hætta með eiginlega forkeppni. Ríða venjulega forkeppni og 

síðan A og B úrslit 
 Félagatal í yngri flokkum. 

 
 
 

b. Á að breyta úrtöku? 
 

 Styðjum hugmyndir um að fækka kynbótahrossum 
 Stuðla að tvöfaldri úrtöku, fá betri hross inn í keppnina 
 Félög hafi heimild til þess að hafa hlutina eins og þau vilja 
 Að félagsmótin séu opin, ekki lokuð upp á stöðulista að gera. 
 Breyta úrtökum þannig að úrslit ráði 
 Félög ráði úrtökumótum 
  

 
 

c. Á að skipta upp kynbótasýningu og gæðingakeppninni 
 

 Nei, Þetta tvennt bætit hvort annað upp 
 Ekki skipta upp, en hafa tímamörk í braut og takmörkun á 

fjölda hrossa 
 Óbreytt 

 
 
 
 
Dagskrá og afþreying á Landsmótum: 
 

a. Á að hafa aðra afþreyingu en hestamennsku? 
 

 Samkomulag um afslætti á afþreyingu í nágrenni fyrir 
mótsgesti 

 Auka návígi við hestana, gera þá aðgengilegri fyrir gesti 
 Úrval í afþreyingu, hestaferðir með heimamanni, 

gönguferðir, river rafting, hoppukastala, fótboltavöll, öflug 
barnagæsla, smalakeppni, fimi 



 Afþreying fyrir börnin sé góð, dýragarð, góða barnagæslu og fl. 
 Virkja ferðaþjónustuaðila á svæðinu. 
 Þarf að vera nóg af afþreyingu fyrir alla, vantar fyrir unglinga 

og ungmenni. Hugmynd um sérrými fyrir þennan hóp. 
 Góður matur, fjölbreytt og gengur hratt fyrir sig 
 Afþreyingu fyrir þá sem hafa minni áhuga á hestamennsku, 

barnagæslu. 
 Meiri afþreying fyrir börnin, barnasvæði með skipulagðri 

dagskrá. 
 Byrja mótið á húkkaraballi 
 Bæta fjölskyldustemmninguna, meiri afþreyingu. 
 Fjölbreyttari afþreyingu, sem dæmi landbúnaðarsýningu, 

sölutjöld, spjallsvæði, en halda dagskránni á völlunum. 
 Meiri afþreying utan mótssvæðis. 
 Sveitaball, hætta á laugardegi. 
 Viðskipta og markaðskynningar á sunnudegi. 
 Meiri afþreyingu utan hestadagskrá 
 Afslætti í afþreyingu í nágrenni mótsins 
 Öflug barnagæsla 
 Stórir og góðir skjáir fyrir utan völlinn. 
 Sölubásar verða að opna á sama tíma  og mótið 
 Möguleiki fyrir ræktendur að koma og sýna hross, kaffi og 

spjall. 
 Rólegri stemmning á kvöldin. Trúbador. 
 Augljós dagskrá nokkrum vikum fyrir mótið 
 Gera ráð fyrir tenglsamyndun í dagskrá 
 Fyrirlestrar um hestinn: byggingadóma, umhirðu, notkun 

hestsins, hestaferðir 
 Hafa dagskrá létta og fólki sé kleift að vera á hreyfingu, margir 

hestatengdir viðburðir í gangi. 
 Semja við skáta um að hafa afþreyingu 
 Hafa mikið flæði svo folk eigi gott með að rölta á milli. 
 Nota app og skjái svo folk viti hvað er í gangi. 

 
 

b. Á að stytta/lengja dagskrá 
 

 Stytta í 5-6 daga og styttri dagskrá hvern dag fyrir sig. 
 Styttri og léttari dagskrá 
 Stytta í 6 daga, hætta fyrr á daginn. 
 Ekki byrja daginn of snemma á morgnana 
 Lengri dagskrá en færri hlé. Keppnisdagurinn sé styttri, lýkur 

um 17:00-18:00 
 Stytta dagskrá á daginn, gott fyrir knapa að hafa góðan 

tímaramma sem stenst. 
 Stytta í 6 daga, jafnvel hægt að byrja á sunnudegi ef þetta þarf 

að vera í 7 daga. 
 Alls ekki lengja dagskrá, hætta fyrr a daginn, td. um 18:00 



 Byrja jafnvel á þriðjudegi og enda á sunnudegi. 
 Sumir koma á föstudegi á landsmót og því mikilvægt að hafa 

mótið fram á sunnudag. 
 
 

c. Á að breyta tímasetningu 
 

 Færa aftur um viku, betra veður 
 Önnur helgin í júlí 
 Tillaga um að færa yfir á aðra helgi í júlí. Jákvætt fyrir bændur 

en gætum misst áhorfendur. Besta veðrið. 
 Seinka mótinu í viku 
 Besta veðrið í júlí, seinka 
 Þarf að endurskoða tímasetningu mótsins, of snemmt. 

 
 
Umgjörð Landsmóta: 
 

a. Eigum við að hafa einn þjóðarleikvang íslenska hestsins? 
 

 Nei. Þarf að ákveða staðina sem fyrst svo hægt sé að byrja á 
uppbyggingu með góðum fyrirvara. 

 Nei en sammála um að það þurfa að vera miklar kröfur. 
Vilja að LM sé ákveðið 10 ár fram í tímann 

 Skynsamlegast að hafa einn stað, aðbúnaður ekki nógu góður 
oft 

 Nei,  
 Það þarf ekki að vera þjóðarleikvangur, en verða að vera skýr 

skilyrði fyrir mótshaldara 
 Hugmynd um að hafa einn fyrir norðan og einn fyrir sunnan. 

Annars var borðið ekki sammála. 
 Skiptar skoðanir, helmingur með hinn helmingur á móti. 

Hugmynd um að hafa þjóðarleikvang annað hvert landsmót. 
 Einn þjóðarleikvangur getur aldrei tryggt samstöðu og eflingu 

hestaíþróttarinnar 
 Landsmót gæti orðið einsleitt ef einn þjóðarleikvangur yrði og 

gæti leitt til minni aðsóknar. 
 3 landsmótsstaðir – Hella, Hólar og Sprettur 

 
b. Þurfa öll landsmót að vera eins? 

 
 Nei skemmtilegra að þau séu ekki eins, en aðkoma þarf að 

vera fullnægjandi. Lágmarkskröfur. 
 Nei skemmtilegra að hafa þau mismunandi. Dagpassar 

ódýrari fyrri part móts. 
 Landsmót eiga alltaf að vera stór og glæsileg, þó afþreying 

sé mismunandi eftir svæðum. 
 Nei, eru sátt með verðið eins og það er í dag. 



 Landsmótin eru einstök eftir því hvar þau eru haldin og er það 
mikill kostur. Mikilvægt að mótsstaður standist 
lágmarkskröfur. Verð má ekki verða til þess að fólk hætti við að 
mæta. 

 Nei, kostnaður hefur ekki verið vandamál hingað til, en mætti 
fá einhvern sérfræðing til að meta það. 

 Nei en þurfa að vera lágmarkskröfur. Þegar búið era ð ákveða 
landsmótsstað þá ríkir um það friður. Búið að ákveða 4-6 mót 
fram í tímann. Hugmyndir að verði, fjölskyldupassi. 

 
  
Aðrir punktar: 

 Leggja niður Landsmót ehf eða nota það sem varaskeifu þegar samningar 
nást ekki um fjárhagslega ábyrgð mótshaldara. 

 Virkja sjálboðaliðastarfið á ný 
 Dagpassa fyrir eigendur íslenska hestins. 
 Salerni verða að vera í lagi! 
 Halda áfram að taka upp mótið 
 Hafa skeiði í kvölddagskrá – gott skipulag á því 
 Óþarfa kostnaður í sjónvörpum, hugsa hvernig væri hægt að bæta það. 
 Ekki bjóða eina ferðina enn upp á hátalara á vörubrettum án þess að lífga 

upp á útlitið. Ekki bjóða upp á bykogirðingar liggjandi á hliðinni með 
auglýsingaskiltum. 


