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Sigurður Ævarsson. 

Háukinn 4, 

220 Hafnarfirði. 

 

       Reykjavík, 27. september 2015 

 

Efni: Úrskurður Aganefndar LH frá 7. september 2015. 

Til LEX hefur leitað Sigurður Ævarsson í tilefni úrskurðar Aganefndar Landssambands 

Hestamannafélaga (LH) frá 7. september sl. (máli nr. 2/2015).  Niðurstaða aganefndarinnar 

var sú að áminna Sigurð vegna atviks í Gæðingaveislu Sörla og Mána sem fram fór 27. til 28. 

ágúst sl.  Óskar Sigurður eftir því að undirritaður skoði hvort úrskurðurinn fái staðist í ljósi þeirra 

formreglna sem gilda um kærur til aganefndar.  

Málsatvik eru rakin í umræddum úrskurði frá 7. september sl. Áréttað er að hér verður ekki lagt 

mat á það hvort afskipti Sigurðar að málum í umrætt sinn hafi verið heppileg. Sérstaka athygli 

vekur að niðurstaða aganefndar er reist á því að störf Sigurðar hafi átt að vera „óaðfinnanleg“ 

vegna þess að hann hafi um árabil gegnt tilteknum trúnaðarstörfum fyrir LH. Verður ekki betur 

séð en að aganefndin beiti strangara mati gagnvart Sigurði en verið hefði ef annar einstaklingur 

ætti hlut að máli. Jafnframt er ljóst að í úrskurðinum er Sigurður látinn bera sönnunarbyrði fyrir 

því að tiltekin samskipti hafi átt sér stað í kjölfar þess að hesturinn Rimma var dreginn úr 

keppni.   

Samkvæmt framansögðu verður hér aðeins tekið til skoðunar hvort úrskurður aganefndar frá 

7. september sl. geti samrýmst  lögum LH og fyrri niðurstöðum aganefndar er varðar formreglur 

um kærur. Í grein 2.8.7 í lögum og reglugerðum um keppni á vegum LH 2015-1 segir: 

 2.8.7 Verkefni yfirdómnefndar  

Yfirdómnefnd ábyrgist að mót fari fram eftir lögum og reglum LH og ÍSÍ. Hún veitir áminningar, 

sýnir mönnum gul eða rauð spjöld, eftir atvikum, og vísar mönnum úr keppni, sé þess þörf. 

Yfirdómnefnd sendir aganefnd LH skýrslu að móti loknu. Einnig skal senda inn kærur til 

nefndarinnar eigi síðar en 48 klst. eftir mótslok. 

Samkvæmt þessu hefur yfirmótsnefnd 48 klst. til að kæra mál til Aganefndar LH. Í kafla 2.8.9. 

er fjallað um kærur sem þátttakendur, starfsmenn og dómarar geta borið fram vegna móta. Í 

umræddri grein segir: 

Kærur geta einungis þátttakendur, starfsmenn og dómarar borið fram, en þó ekki síðar en 

hálftíma eftir mótslok. Kærum skal beina til yfirdómnefndar. Yfirdómnefnd úrskurðar um 

meðferð kæra strax og þær koma fram. Taki hún kærur til greina, skal kalla hlutaðeigandi aðila 

fyrir og heyra málsbætur. Yfirdómnefnd kveður strax upp úrskurð sinn í samræmi við 2.6.4.3 

og 2.7.9.3. grein agalaga LH. Kærur þarf að leggja fram skriflega til yfirdómnefndar í síðasta lagi 

hálftíma eftir mótslok, ásamt tryggingu að upphæð kr. 5000 eða jafnmikið í erlendri mynt....  

Samkvæmt þessu hafa þátttakendur, starfsmenn og dómarar 30 mín. frest til að leggja fram 

kærur vegna móta.  

Gæðingaveislu Sörla og Mána, lauk laugardaginn 29. ágúst sl., kl. 21.00. Kæra barst hins 

vegar ekki yfirmótsnefnd fyrr en sunnudagskvöldið 30. ágúst. Var þá hálftíma frestur til að 

leggja fram kæru löngu liðinn. Á þessum grundvelli mun yfirdómnefnd hafa vísað frá kæru 

vegna málsins. 



2 
 

Skýrsla yfirdómnefndar mun hafa borist LH um hádegi 2. september. Var þá óumdeilanlega 

liðinn sá frestur sem yfirdómnefnd hafði til að beina málum til aganefndar, sbr. grein 2.8.7. í 

lögum LH. Eins og áður er rakið þá var þá líka liðinn sá frestur sem þátttakendur, starfsmenn 

og dómarar hafa til að kæra mót, sbr. grein 2.8.9 í lögum LH. 

Að mati undirritaðs blasir við að Aganefnd LH hefði átt að vísa frá kæru í máli nr. 2/2015, Virðist 

ljóst að niðurstaða aganefndar er í andstöðu við lög LH. Þá er niðurstaðan í ósamræmi við fyrri 

niðurstöður aganefndar um kærufresti og tilhögun á kærum. Í þessum sambandi má t.d. vísa 

til niðurstöðu aganefnar í málum 3/2005, 4/2011 og 1/2013. 

  

Mál nr. 3/2005. 

Málsatvik voru þau að knappi mætti ekki til keppni á Opna Norðalandamótinu. Skýrslu 

yfirdómnefndar var vísað til Aganefndar LH. Í niðurstöðu aganefndar sagði: 

Niðurstaða Aganefndar LH er að samkvæmt skýrslu yfirdómnefndar hefur yfirdómnefnd 

ekki úrskurðað í málinu t.d. með rauðu eða gulu spjaldi og því vísar Aganefnd málinu 

frá. 

Af framangreindum úrskurði má sjá að aganefnd tekur ekki fyrir kærur nema yfirdómnefnd hafi 

áður úrskurðað í viðkomandi máli. Þessari reglu var ekki fylgt í máli Sigurðar Ævarssonar frá 

7. september sl. 

Mál nr. 4/2011 

Í málinu var tekist á um háttsemi dómara á Íslandsmóti fullorðna daganna 14-16. júní 

2011. Yfirdómari  tilkynnti aganefnd um málið hinn 19. júlí sama ár. Í niðurstöðu 

aganefnar var fjallað um tímafresti en í niðurstöðu hennar sagði m.a.: 

Í 2. kafla laga og reglna LH, n.t.t. gr. 2.8.7 “Verkefni yfirdómnefndar” kemur fram að 

yfirdómnefnd skuli senda inn kærur til aganefndar LH eigi síðar en 48 klst. eftir mótslok. 

Í  máli þessu er óumdeilt að Íslandsmóti fullorðinna lauk laugardaginn 16. júlí 2011, en 

kæra  máls þessa barst  með tölvupósti til formanns aganefndar LH  ekki fyrr en 19. júlí 

2011, kl:  16:44. Samkvæmt framangreindu barst kæra vegna starfa umrædds dómara 

aganefnd eftir að kærufresti lauk. Verður máli þessu því vísað frá nefndinni án 

efnislegrar niðurstöðu.´ 

Framangreind niðurstaða staðfestir að 48 tíma fresturinn í grein 2.8.7 á við þann tíma sem 

yfirdómnefnd hefur til að senda inn kærur til aganefndar. Umrædd grein á ekki við þátttakendur, 

starfsmenn og dómara. Niðurstaðan í máli Sigurðar Ævarssonar frá 7. september sl. er þannig 

í óútskýrðu ósamræmi við úrskurðinn í máli nr. 4/2011. 

 

 Mál nr. 1/2013 

Í málinu var tekist á um atvik á Gæðingarmóti Glaðs sem haldið var í Búðardal helgina 

15-16. júní 2013. Kært var til aganefndar að tiltekin hestur á mótinu hefði ekki verið í 

eigu félagsmanns í Hestamannafélaginu Glað og ætti hann því ekki keppnisrétt. Málinu 

var vísað frá aganefnd með vísan til reglna um fresti. Nánar tiltekið sagði í niðurstöðu 

aganefndar: 

Samkvæmt grein 2.7.3 í Lög og reglugerðum LH 2013-1 segir: 

 Kæru þarf að leggja fram skriflega til framkvæmdanefndar í síðasta lagi hálftíma eftir 

lok hlutaðeigandi keppnisgreinar, ásamt tryggingu að upphæð kr. 5000 eða  jafnmikið 
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í erlendri mynt Aganefnd LH benda á að ef kæra hefði borist innan tímaramma hefði 

mótsstjórn  átt að úrskurða um hana á vettvangi.  

[...] 

Ákvörðun yfirdómnefndar frá gæðingamóti Glaðs sem haldið var 15-16. júní s.l. er að 

vísa málinu frá samkvæmt grein 2.7.3. Ekki er hægt að óska eftir áliti Aganefndar um 

einstök málsatvik. Aganefnd tekur fyrir ákvarðanir mótstjórnar sem kærðar hafa verið 

til Aganefndar. 

 

Í framangreindu máli barst yfirdómsnefnd kæra eftir að tímafrestir samkvæmt grein 2.7.3 (nú 

grein 2.8.9.) voru liðnir. Af því leiddi að aganefnd taldi sig ekki getað fjallað um málið. Ekki 

hefur verið skýrt afhverju aganefnd telur að sama eigi ekki við í máli Sigurðar Ævarssonar frá 

7. september sl. 

Af framansögðu virðist ljóst að niðurstaða Aganefndar LH í máli 2/2015 er í andstöðu við 

ákvæði 2.8.7. og 2.8.9. í lögum LH um kærufresti. Jafnframt er niðurstaðan í óútskýrðu 

ósamræmi við fyrri niðurstöður aganefndar, sbr. úrskurði hennar í málum nr. 3/2005, 4/2011 

og 1/2013. Hlýtur að mega gera þá kröfu til nefndarinnar að hún gæti samræmis í úrlausnum 

sínum en það er forsenda þess að nefndin njóti trausts. 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

 

__________________________ 

Guðjón Ármannsson 

 

 

  

 


