
Afgreiðsla tillagna sem lágu fyrir Keppnisnefnd á Landsþingi 14 – 15 október 2016 

Nefndina skipuðu 38 þingfulltrúar 

 

Þingskjal nr. 1  

Flytjandi: Stjórn LH Lagt fyrir: Allsherjarnefnd 

Er aðeins hér til umfjöllunnar 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir eftirfarandi breytingu á grein 5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti, í Lögum og reglum 

LH. 

Í grein 5.2 verður þessi breyting: Er: „Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna annars vegar og 

barna, unglinga og ungmenna hins vegar.“ Verður: Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna og 

ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar.“  

Í grein 5.2 verður einnig þessi breyting: Er: „Á Íslandsmóti fullorðinna hafa einungs þeir sem náð hafa 

tiltekinni lágmarkseinkunn (lágmarkstíma í skeiðgreinum) rétt til þátttöku.“ Verður: „Á Íslandsmóti 

fullorðinna hafa einungs þeir sem náð hafa tiltekinni lágmarkseinkunn (lágmarkstíma í skeiðgreinum) 

rétt til þátttöku í fullorðinsflokki.  

Greinargerð Stjórn LH vill veita ungmennum þá æfingu að ríða sínar sýningar ein inná keppnisvelli, 

þar sem þau eru í elsta flokki ungra keppenda og með þessu móti gefst þeim kostur á að undirbúa 

keppnisferil sinn í fullorðinsflokki sem og á alþjóðavísu.  

Íslandsmótin eru mót af háum gæðastaðli á heimsvísu og með þessu móti er verið að gera ungu 

knapana og árangur þeirra, ennþá sýnilegri innan Íslandshestamennskunnar. 

Keppnisnefnd hefði samþykkt þessa tillögu. Enginn var á móti. 

 

Þingskjal nr. 2  

Flytjandi: Stjórn LH Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir eftirfarandi breytingu á grein 5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti, í Lögum og reglum 

LH.  

Í grein 5.2 verður sú breyting að á eftir setningunni „Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna 

annars vegar og barna, unglinga og ungmenna hins vegar,“ bætist við setningin: „Bæði mótin skulu 

vera World Ranking mót (WR).“  

Greinargerð Stjórn LH vill að Íslandsmótin verði WR mót og verði sýnilegri innan 

Íslandshestamennskunnar og að árangur knapa telji inná heimslista FEIF. 

Tillagan er felld í nefndinni. Heimild er til staðar að hafa mótið WR ef vilji er fyrir því. 

 

 



Þingskjal nr. 7  

Flytjandi: Stjórn LH Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

 Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir að skráning á Íslandsmetum verði framkvæmd með sama hætti og gert er hjá 

alþjóðasamtökum íslenska hestsins, FEIF. Jafnframt verður haldið utan um eldri met og þau birt 

samhliða gildandi metum.  

Greinargerð: Ekki hefur verið haldið nógu vel utan um skráningu eldri meta en samkvæmt ákvörðun 

alþjóðasamtaka íslenska hestsins, FEIF, hófst ný skráning á metum árið 2009. Þessi tillaga er gerð til 

að fylgja eftir þeirri ákvörðun. Áfram verður þó haldið utan um þann árangur sem hefur náðst í 

gegnum tíðina. 

Tillagan er samþykkt með meiri hluta þeirra sem atkvæði greiddu. Margir sátu hjá. 

Þingskjal nr. 9  

Flytjandi: Keppnisnefnd LH Lagt fyrir: Keppnisnefnd.  

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir eftirfarandi breytingu á grein 6.5, Val hrossa og keppenda á Landsmót, í Lögum og 

reglum LH;  

Er:  6.5 Val hrossa og keppenda á Landsmót  

Val hrossa í gæðingakeppni og keppenda í barna- unglinga- og ungmennakeppni á landsmótum skal 

fara fram hjá félögunum eftir lögum og reglum LH um gæðingakeppni og barna- unglinga- og 

ungmennakeppni. Barni, unglingi og ungmenni er heimilt að mæta með fleiri en eitt hross í forkeppni 

í úrtöku sbr. reglur um keppni í yngri flokkum, grein 7.7.2. Einkunnir í forkeppni skulu ávallt ráða vali 

hrossa á landsmót en ekki röðun úr úrslitakeppni sé hún viðhöfð. Þá er félögum heimilt að hafa tvær 

umferðir og gildir þá betri árangur.  

Til viðbótar þeim hestum sem vinna sér þátttökurétt á Landsmóti í A og B flokki í gegnum úrtökur 

hestamannafélaganna, fá efstu 6 hestar á stöðulistum sem ekki komust inn í gegnum úrtökur, 

þátttökurétt á Landsmóti. Við lok skráningarfrests á Landsmót skal keppnisnefnd fara yfir skráningar 

og stöðulista og tilkynna þeim sem í hlut eiga um þátttökurétt.  

Verður: 6.5 Val hrossa og keppenda á Landsmót.  

Úrtökur: Úrtökur fyrir gæðingakeppni Landsmóts og fyrir keppendur í barna-, unglinga- og 

ungmennakeppni á landsmótum skulu einungis fara fram hverju félagi fyrir sig, eftir lögum og reglum 

LH um gæðingakeppni og barna-unglinga-og ungmennakeppni. Barni, unglingi og ungmenni er 

heimilt að mæta með fleiri en eitt hross í forkeppni í úrtöku sbr. reglur um keppni í yngri flokkum, 

grein 7.7.2. Einkunnir í forkeppni skulu ávallt ráða vali hrossa á landsmót en ekki röðun úr 

úrslitakeppni sé hún viðhöfð. Þá er félögum heimilt að hafa tvær umferðir og gildir þá betri árangur.  

Félögum er heimilt að halda sameiginlegar úrtökur. Úrtökur skulu auglýstar með tveggja vikna 

fyrirvara. Ekki er heimilt að skrá hross í úrtöku fyrir landsmót hjá öðru félagi en eigandi viðkomandi 

hross er skráður í, nema um sameiginlega auglýsta úrtöku sé að ræða. Það sama á við um 

keppendur í barna, unglinga og ungmennaflokki, þau mega ekki ská sig í úrtöku hjá öðru félagi en 

þeirra eigin. 



Haldi félög ekki úrtöku sjálft en félagar þess hafa áhuga á að komast á Landsmót verður félagið að 

setja sig í samband við eitt ákveðið hestamannafélag og auglýsa úrtöku með því félagi.  

Til viðbótar þeim hestum sem vinna sér þátttökurétt á Landsmóti í A og B flokki í gegnum úrtökur 

hestamannafélaganna, fá efstu 6 hestar á stöðulistum sem kepptu á úrtökumótum hjá sínu félagi en 

komust ekki inn þar, þátttökurétt á Landsmóti. Við lok skráningarfrests á Landsmót skal 

keppnisnefnd fara yfir skráningar og stöðulista og tilkynna þeim sem í hlut eiga um þátttökurétt.  

Greinagerð Viðbótum við greinina er ætlað að gera skýrt að félögum er óheimilt að leyfa keppendum 

að keppa í úrtökum hjá öðrum hestamannafélögum, nema að um sameiginlegt áður auglýst mót sé 

að ræða. Að öðru leyti er verið að skýra reglur sem þegar eru í gildi. Með orðalaginu að mót skuli fara 

fram hjá viðkomandi félagi, er átt við að félag heldur úrtöku á sínu félagssvæði. Greinina á þó ekki að 

skýra með þeim hætti að hún loki fyrir að félag geti auglýst úrtökumót sitt á félagssvæði annars 

félags í samráði við það, ef óvenjulegar aðstæður hamla því að mót verði haldið á viðkomandi 

félagssvæð, svo sem ef keppnisvöllur er ónothæfur eða önnur slík atvik hamla. 

Tillagan var samþykkt með megin þorra greiddra atkvæða. 

 

Þingskjal nr. 10  

Flytjandi: Keppnisnefnd LH Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir eftirfarandi breytingu á grein 2.8.1, Auglýsingar móta, í Lögum og reglum LH; 

Er: 2.8.1 Auglýsingar móta Opin íþróttamót og keppni milli héraða skal auglýsa í fjölmiðlum með 

minnst eins mánaðar fyrirvara. Opinber innanhéraðsmót skal auglýsa með minnst 14 daga fyrirvara í 

fjölmiðli. Sé um mót að ræða, sem greiða þarf til þátttökugjald, skal þess getið í auglýsingunni og 

gjaldið fylgja þátttökutilkynningunni. Þá skal koma fram frestur til að tilkynna þátttöku og skal hann 

aldrei vera skemmri en 5 dagar. Innanfélagsmót skal auglýsa þannig að félagsmenn eigi almennt kost 

á að kynna sér efni auglýsingarinnar. Auglýsa skal innanfélagsmót með minnst tveggja daga fyrirvara. 

Verði af einhverjum ástæðum að fresta eða endurtaka keppni/mót, mega þeir einir keppa sem höfðu 

keppnisrétt, þegar keppnin/mótið átti að fara fram. Frestun eða framhald móts ber að auglýsa 

vandlega.  

Verður: 2.8.1 Auglýsingar móta, Opin íþróttamót og keppni milli héraða skal auglýsa í fjölmiðlum 

með minnst eins mánaðar fyrirvara. Úrtökur fyrir landsmót skal auglýsa með minnst 14 daga 

fyrirvara. Opinber innanhéraðsmót skal auglýsa með minnst 14 daga fyrirvara í fjölmiðli. Sé um mót 

að ræða, sem greiða þarf til þátttökugjald, skal þess getið í auglýsingunni og gjaldið fylgja 

þátttökutilkynningunni. Í auglýsingu innanhéraðsmóta skal koma fram hver frestur til að tilkynna 

þátttöku er og skal hann aldrei vera skemmri en 5 dagar. Innanfélagsmót skal auglýsa þannig að 

félagsmenn eigi almennt kost á að kynna sér efni auglýsingarinnar. Auglýsa skal innanfélagsmót með 

minnst tveggja daga fyrirvara. Verði af einhverjum ástæðum að fresta eða endurtaka keppni/mót, 

mega þeir einir keppa sem höfðu keppnisrétt, þegar keppnin/mótið átti að fara fram. Frestun eða 

framhald móts ber að auglýsa vandlega. 

Greinagerð Gert til áréttingar á þeim reglum sem nú þegar eru í gildi. 

Tillagan er samþykkt með megin þorra atkvæða. 

 



Þingskjal nr. 11  

Flytjandi: Keppnisnefnd LH Lagt fyrir: Keeppnisnefn 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir eftirfarandi breytingu á grein 7.8.1, Sérstök forkeppni, í Lögum og reglum LH; 

Er: 7.8.1 Sérstök forkeppni Forkeppni fer þannig fram í öllum flokkum að þrír til fimm hestar eru í 

dómi á hringvellinum í einu. Áður en forkeppni hefst skal minnst 3 til 4 hestum, utan keppni, riðið 

fyrir dóm, til samræmingar fyrir dómara. Að forkeppni lokinni skulu að lágmarki 30 efstu hestar halda 

áfram í milliriðil. Þó aldrei fleiri en helmingur heildarþátttakenda. Dregið skal um röð keppenda. 

Úrslitakeppnin skal fara fram a.m.k. degi síðar en forkeppnin og milliriðillinn. Framkvæmdanefnd 

dregur um um röð keppenda.  

Verður: 7.8.1. Sérstök forkeppni Bætist við í grein 7.8.1 þar sem við á í öllum flokkum:  

- Knapi skráir upp á hvora hönd hann vill ríða sérstaka forkeppni. - Hestamannafélögin taki það fram í 

sínum skráningum á Landsmót upp á hvora hönd hver knapi vill ríða. - Komi varahestur inn skal hann 

sýna upp á sömu hönd og sá sem hann kemur í staðinn fyrir. - Áður en skráning telst endanleg skal 

hún birt á netmiðlum til yfirlestrar og geta knapar þá komið að leiðréttingum, hafi þeir skráðst á 

ranga hönd. Eftir að þeim fresti lýkur er ekki unnt að skipta um hönd.  

Greinargerð Það er í raun sanngirnismál að knapar geti skráð á hvora höndina þeir vilja sýna hesta 

sína í sérstakri forkeppni. Í milliriðlum geta menn jú riðið upp á þá hönd sem þeir kjósa og úrslit eru 

riðin upp á báðar hendur. Svo í raun skýtur þetta skökku við, við erum að leita að besta hestinum en 

ekki þeim hesti sem best er þjálfaður upp á vinstri hönd. Þegar reglur um sérstaka forkeppni voru 

teknar upp átti tölvukerfið í vandræðum með að ráða við þetta en núna er þetta leikur einn að raða 

hestum saman sem eru upp á sömu hönd. 

Tillagan var samþykkt með öllum atkvæðum. 

Þingskjal nr. 13  

Flytjandi: GDLH Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016,  

samþykkir að C-flokkur gæðinga verði ný lögleg keppnisgrein.  

Sjá neðan 7.5.2.3.og 7.6.2.4. C – Flokkur Knapi og hestur sem keppir í C- flokki, getur ekki keppt líka í 

A og B flokk á sama móti 7.5.2.3 C - flokkur gæðinga  

Hringvöllur :  

Riðnir skulu tveir hringir og sýnt fet , tölt og/eða brokk, og stökk.  

Sýni keppandi bæði brokk og tölt er einkunn fyrir betri gangtegundina notuð. 

 Einkunnir skulu gefnar eftir þeirri reglu að talan 5 er grunntala þ.e. lægsta tala í einkunnargjöf og 

jafngildir því núlli. Einkunnir skal reikna samkvæmt eftirfarandi kvarða:  

C- flokkur Atriði Einkunn Vægi 1. Fetgangur 5 – 10 1 2.Brokk og/ eða tölt 5 - 10 1 3. Stökk 5 – 10 1 4. 

Vilji 5 - 10 1 5. Fegurð í reið 5 - 10 1 Deilitala dómara til að fá aðaleinkunn keppanda er 5. Séu allar 



einkunnir lesnar upp er deilt í dómpalli með 15 séu 3 dómarar að dæma, en 25 séu fimm dómarar að 

dæma.  

Viðbót í kafla 7.6 Um úrslitakeppni gæðingakeppninnar. 7.6.2.4 Úrslit C - flokkur Sýna skal fet allt að 

einum hring upp á hvora hönd. Tölt og/eða brokk skal sýna minnst tvo hringi til hvorrar handar. 

Knapi þarf að velja hvort hann sýnir tölt eða brokk í úrslitum, hann getur ekki sýnt bæði. Stökk skal 

sýna tvo spretti, einn í einu, með hraðamun og mjúkri niðurhægingu. Stökk Keppendur safnist saman 

á skammhlið / eða enda brautar ef notuð er bein braut og komi sér saman um, í samráði við 

stjórnanda, í hvora áttina skal ríða. Eftir hverja gangtegund er gefin einkunn og í lokin fyrir vilja og 

fegurð í reið. 

Greinargerð Með tilkomu C-flokks telur GDLH sig vera að mæta þeim óskum sem uppi eru um léttara 

keppnisfyrirkomulag í gæðingakeppni og þannig koma til móts við minna keppnisvana knapa. Óskir 

um þetta keppnisfyrirkomulag koma að stórum hluta frá Evrópu þar sem keppnisknapar ráða ekki við 

það að sýna heilsteypt prógram í A- eða B-flokki. Gæðingakeppnin fer fram skv. lögum og reglum L.H. 

GDLH setur því áherslu á að C-flokkur verði samþykktur í lögum og reglum LH. Það er því ljóst að með 

því að samþykkja C-flokk sem keppnisgrein á hringvelli auðveldar það aðkomu minna keppnisvanra 

knapa að því skemmtilega keppnisfyrirkomulagi sem gæðingakeppnin er. Vonandi öðlast svo þeir 

knapar, sem byrja að keppa í C-flokk, færni á sínum hesti til að taka þátt í A- eða B-flokki. Staðan 

undanfarin ár hefur verið sú að t.d. í Danmörku og Þýskalandi hafa verið haldi svipuð mót, þ.e.a.s. 

þrígangsmót í gæðingakeppni, og hafa löndin oft á tíðum búið til sínar eigin reglur. Með C – flokknum 

er kominn rammi sem mótshaldarar geta farið eftir og boðið uppá. Margar tillögur hafa komið fram 

um framkvæmd og fyrirkomulag, t.d. sleppa feti, sleppa stökki, sleppa brokki, sleppa fegurð í reið og 

vilja, dæma ásetu og stjórnun og svo framvegis, er það okkar niðurstaða að þetta sé besta formið og 

gefi sem flestum knöpum og flestum hestgerðum tækifæri að taka þátt í þessari skemmtilegu keppni. 

Einnig er það mikill áhugi hjá okkur að lögleiða þessa keppni á beinni braut, þar sem mikil vöntun er á 

hringvöllum í Evrópu, en ef að það eitt er að tefja að þessi tillaga komist inn í lög og reglur þá viljum 

við sleppa því að sinni. Frá Svíþjóð “Síðustu ár hefur gæðingakeppnin verið á mikilli uppleið í Svíþjóð. 

Haldin eru milli 15-20 mót ár hvert og yfirleitt eru þau með 40-80 keppendur hvert. Í sumar var vel 

heppnað SM í gæðingakeppni og búumst við að það verði enn meiri aukning á mótum næstu ár. C 

flokkurinn hefur haft góð áhrif hérna í Svíþjóð. Við höfum valið að keppa í honum með sama formi og 

barnaflokkur er riðinn fyrir utan að við leyfum ekki písk. Í úrslitum höfum við sýnt fet, brokk eða tölt 

og stökk. Fegurð í reið og vilji hafa einnig verið inni í þessu. Ástæða fyrir vinsældum C flokks er sú að í 

Svíþjóð er ekki hefð fyrir gæðingakeppni og hefur því hinn almenni hestamaður fá tækifæri að æfa 

sig í að keppa í gæðingakeppni. Fyrst og fremst að læra að sýna brokk og stökk á öðrum hraða en er í 

sporti, og einnig að þurfa ekki að mæta topphestunum og toppknöpunum strax. Oft hefur komið í 

ljós að viðkomandi hefur haft frambærilegan hest í B flokk eða A flokk og skráir sig svo þar í næstu 

keppni. Þetta er því frábær flokkur til að markaðssetja keppnina. Skapar markað fyrir annarri týpu af 

hestum en passar í sport, það er almenna útreiðarhestinum sem hefur góðan vilja. Einnig hefur þetta 

góð áhrif á reiðkennslu og sérstaklega að kynna íslenska reiðmennsku. Okkur finnst mikilvægt að 

þessi flokkur verði því tekinn inn í gæðingakeppnina formlega og reglurnar verði sömu allstaðar og 

skýrar”. Fyrir hönd Tävlingsektion Gæðinga SIf.Svíþjóð Illugi G. Pálsson Gæðingadómari búsettur í 

Svíþjóð Frá Danmörk “Í Danmörku er C-flokkurinn nauðsynlegur til að auka áhugann á 

gæðingakeppni. Margir knapar hefa ekki kjark til þess að byrja í A eða B-flokki, og oft vantar aðeins 

upp á gangtegundir til þess að keppa í öðrum flokkum.” Bestu kveðjur frá Danmörku, Line Kaae 

Hansen 

Lagt til að þessi tillaga verði samþykkt og það verði gerð ný breyting á næsta þing. 

Tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 



Þingskjal nr. 31  

Flytjandi: Sprettur Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

 Tillaga 60. Landsþing Landssambands Hestamannafélaga, haldið á Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir að stjórn LH óski eftir því við dómarafélögin, GDLH og HÍDÍ, að þau endurskoði og 

uppfæri siðareglur dómara með tilliti til notkun snjallsíma og annarra slíkra tækja til einkanota á 

meðan dómari er að störfum.  

Greinagerð Á meðan að dómari er að störfum á athygli hans að beinast að þeim keppendum sem eru 

í dóm/braut en ekki notkunar á snjallsíma eða annarra slíkra tækja. Slíkt athæfi er bæði vanvirðing 

við knapa og einnig við starf dómara. Núverandi siðareglur ná ekki með skýrum hætti yfir slík tilvik og 

er því þörf á endurskoðun. 

Tillagan var samþykkt 

 

Þingskjal nr. 32  

Flytjandi: Sprettur Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

Tillaga 60. Landsþing Landssambands Hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir að dómarafélögin verði hvött til þess að auka bæði menntun og fræðslu innan sinna 

félaga.  

Greinagerð Aukin menntun og aukin fræðsla dómara skilar sér í enn betri dómgæslu. 

Tillagan felld með mjög fáum greiddum atkvæðum.  

 

Þingskjal nr. 23  

Flytjandi: Geysir, Sindri, Smári, Trausti, Háfeti, Sleipnir Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

 Tillaga 60. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016,  

samþykkir að styrkleikaflokkar fullorðna í íþróttakeppni verði sambærilegir við það sem miðað er við 

á erlendri grund og skiptist í eftirfarandi:  

Sport A, keppnisgreinar T1,T2,V1,F1,P1 (250m),P3(150m),PP1(gæðingskeið),P2(100m)  

Sport B, keppnisgreinar T3,T4,V2,F2,P1 (250m),P3(150m),PP1(gæðingskeið),P2(100m)  

Sport C, keppnisgreinar T3,T4,V2,F2,PP2 (gæðingskeið),P2(100m)  

Sport D, keppnisgreinar T3,T4,T5,T6,T7,T8,V2,V3,V4,V5,V6,F2,PP2(gæðingskeið),P2(100m)  

Parið (knapi og hestur) hækkar upp um styrkleikaflokk nái það lágmarks einkunn styrkleikaflokksins 

þrisvar sinnum og ber honum þá skylda að keppa í viðkomandi styrkleikaflokki í viðkomandi grein. 

Leyfilegt er að keppa uppfyrir sig velji menn það. Öllum er leyfilegt að byrja í þeim flokki sem þeir 

kjósa.  

Greinargerð Með þessu fyrirkomulagi eru knapar og hross með svipaðan árangur að keppa 

innbyrgðis óháð því hvort knapar hafi atvinnu af hestamennsku eða ekki. Þetta opnar einnig fyrir 



knapann að byrja með nýjan hest í léttari styrkleika til að sjá hvernig hestinum gengur í sinni fyrstu 

keppni.  En einnig með því að hafa fyrirkomulagið sambærilegt við keppni á erlendri grund getur það 

gefið betri mynd af árangri hestsins og hjálpað til við sölu erlendis þegar kaupandi sem keppir í sport 

B í sínu heimalandi getur séð hvað hestur hefur náð í sport B hér á landi. Lágmarkseinkunnir sport A 

tölt 7,10, fjórgangur 7,00, fimmgangur 6,70, slaktaumur 6,70 sport B tölt 6,70, fjórgangur 6,60, 

fimmgangur 6,30, slaktaumur 6,30 sport C tölt 6,30, fjórgangur 6,20, fimmgangur 5,90, slaktaumur 

5,90 sport D engin lágmörk 

Tillagan var felld   Með 8  á móti 13 

 

Þingskjal nr. 22  

Flytjandi: Geysir, Sindri, Fákur Lagt fyrir: Keppnisnefnd 

Tillaga 60. Landsþing hestamannafélaga haldið í Stykkishólmi, dagana 14. og 15. okt. 2016 samþykkir 

að fella út setningu í reglu 4.2 um styrkleikaskiptingu opins flokks sem hljóðar svo "Keppandi má 

einungis keppa í einum flokki, þ.e. 2. flokki, 1. flokki eða meistaraflokki á sama móti. "  

Greinargerð Knapar hafa stundum marga hesta undir höndum, bæði vana keppnishesta og svo aðra 

sem eru að byrja sinn keppnisferil. Ekki er sanngjarnt að þessir hestar keppi í sama styrkleikaflokki. 

Hrefna H: Mótmælir því harðlega að knapar þurfi að velja í hvaða grein hann keppir til úrslita í. Sem 

mótshaldari þá verður það mjög flókið að framkvæma þetta. Knapar munu ekki skila inn 

upplýsingum í tíma. Mörg vandamál sem þessu fylgir.  

Haukur: við þurfum að taka tillit til hestanna og ekki vera að leggja óþarfa álag á hrossin. 

Tillagan er samþykkt með meiri hluta atkvæða. 21 með … 9 á móti 

 

 

 

 

Þingskjal nr. 30  

Flytjandi: Sprettur Lagt fyrir: Keppnisnefnd  

Tillaga 60. Landsþing Landssambands Hestamannafélaga, haldið á Stykkishólmi 14. og 15. október 

2016, samþykkir að fela stjórn LH að gera eftirfarandi breytingu í flokkaskiptingu í íþróttakeppni og 

bæta við 3. flokki fyrir byrjendur og minna keppnisvana.  

Greinagerð Þar sem áhugi hefur aukist mikið fyrir keppni áhugamanna teljum við mjög mikilvægt að 

skerpa á og greina betur flokka sem keppt er í miðað við reynslu og getustig. Það er of oft áberandi 

að keppendur með þó nokkra keppnisreynslu og góðan árangur sitji fast í sinni byrjanda grein. Við 

teljum að með aðlögun fáum við nýja iðkendur í keppni og í hestamennskuna og með því að bjóða 

upp á frekari flokkaskiptingu og létta flokka aukum við áhugann fyrir mótunum. Léttar greinar eins og 

*T7 og *V5 eiga jafnt heima í 3. flokki sem og 2. flokki eins og þær voru upphaflega hugsaðar fyrir 

nýtt par í keppni.  Máli okkar til stuðnings má benda á hið vinsæla kvennatölt Spretts þar sem boðið 

hefur verið upp á byrjenda grein, 3. flokk sem mælst hefur mjög vel fyrir og margar konur stígið sín 



fyrstu skref í keppni. Við leggjum til að bætt verði við 3. flokki ætluðum byrjendum með léttari 

greinum. Hér að neðan eru tillögur að reglum fyrir mótshaldara, sem þar með gætu komið til móts 

við stærri hóp áhugasamra keppenda.  

 3. flokkur (byrjendur og minna keppnisvanir áhugamenn) o Tillaga að keppnisgreinum sem boðið 

væri upp á *T7,*V5 o Par sem keppt hefur í T3 og V2 getur ekki tekið þátt í T7 og V5. o Þegar knapi 

hefur 3 sinnum komist í A-úrslit telst hann ekki lengur sem byrjandi eða minna keppnisvanur og 

keppir á næsta móti í 2. flokki  

 2. flokkur (meira keppnisvanir áhugamenn) o Keppnisgreinar sem boðið væri upp á *T7, *V5 auk 

hefðbundinna greina. o Par sem keppt hefur í T3 og V2 getur ekki tekið þátt í T7 og V5  

*T7 – Hægt tölt, snúið við frjáls ferð (allt að 3 knapar inni á vellinum í einu og riðið eftir þul)  
*T3 – Hægt tölt, snúið við hraðabreytingar og greitt tölt (allt að 3 knapar inni á vellinum í einu og 
riðið eftir þul)  
*V5 – Frjáls ferð á tölti, brokk, fet og stökk (allt að 3 knapar inni á vellinum í einu og riðið eftir þul) 
*V2 – Hægt tölt, brokk, fet, stökk og greitt tölt (allt að 3 knapar inni á vellinum í einu og riðið eftir 
þul) 
Tillagan var samþykkt með  18 gegn 1 


