
 

04 stjórnarfundur LH 4. Mars 2011 
Haldinn í íþróttamiðstöðinni Laugardal. 

 
 

Mætt eru: Haraldur Þórarinsson (HÞ), Maríanna Gunnarsdóttir(MG), Gunnar Sturluson (GS), 

Oddur Hafsteinsson (OH), Sigurður Ævarsson (SÆ), Þorvarður Helgason (ÞH) og Andrea 

Þorvaldsdóttir (AÞ) 

Gestir : Haraldur Gunnarsson (HG) frkv.stj. LH og LM, Oddrún Ýr Sigurðardóttir (OÝS) 

skrifstofustjóri LH og Bjarnleifur Bjarnleifsson (BB) formaður landsliðsnefndar. 

1. Fundargerð 

Fundargerð síðasta fundar hafði verið samþykkt og birt á heimasíðu LH. 

2. Hestatorg: 

Samþykkt að taka þátt í því verkefni 

 

3. Landsmót 2011 

HG fór yfir stöðu Landsmót 2011.   

4. N1 og Landssamband hestamanna 

HG kynnti ný samningsdrög milli N1 og Landssambands hestamanna.  Stjórn veitti 

HG leyfi til þess að klára samning milli fyrrnefndra aðila.   

5. Hestadagar í Reykjavík 

OÝS kynnti Hestadaga í Reykjavík og stöðu þess. 

6. Landsliðsnefnd LH  

a. BB kynnti tillögur nefndarinnar til liðsstjóra, Hafliði Halldórsson og Einar Öder 

Magnússon og samþykkti stjórn LH tillögurnar svo framarlega sem samningar á 

milli aðila. 

b. BB kynnti starfssemi Landsliðsnefndar og agði frá ferð landsliðsnefndar til 

Austurríkis, þar sem farið var yfir svæðið og gengið var frá hótelum og svæði 

fyrir íslenska liðið.  

c. Stjórn óskaði eftir því að allir samningar sem landsliðsnefnd gerir í framtíðinni 

hafi í huga að hafa viðburði æskulýðsnefndar í huga 

7. Landsmót 2012 

Samþykkt var að Landsmót 2012 verði frá 24.06.2012 - 01.07.2012. 

8. Dómaramál – Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri. 

HÞ fór yfir umsókn Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og Gæðingadórmarafélagsins 

sem fóru til þróunarfjánefndar.   

9. Farið málefni FEIF ráðstefnu 

10. Gunnar Sturluson varaformaður LH fór inn i stjórn FEIF 



 

11. Æskulýðsmál, AÞ talaði um að gott væri að hafa æskuna í huga þegar gerðir eru samningar 

fyrir landsliðið, fyrir youth camp og cup. 

12. Vatnajökulsþjóðgarður 

a. HÞ kynnti niðurstöður vegna Vatnajökulsþjóðgarðar, stjórn mun óska eftir fundi 

ásamt Halldóri Halldórssyni um áframhaldandi baráttu réttindi hestamanna. 

13. Landsmótsnefnd 

a. Skýrsla Landsmótsnefndar verður kynnt föstudaginn 17.mars. 

 

 

 

 

 

Fleira ekki fært til bókar 

Fundarritari: Oddur Hafsteinsson 

 


