7 stjórnarfundur LH, 5.júni 2009.
Mætt eru Haraldur Þórarinsson, Vilhjálmur Skúlason, Þorvarður Helgason, Oddur Hafsteinsson,
Sigurður Ævarsson, Sigrún Þórðardóttir, Ísleifur Jónasson, Maríanna Gunnarsdóttir. Aðrir boðuðu
forföll. Oddrún ritar fundinn.

1.Farið yfir fundargerð síðasta stjórnarfundar og var hún samþykkt.
Ákveðið var að panta fund hjá ÍSÍ (Ólafi Rafnsyni)varðandi ferðastyrk til hestamannafélaga. Sigrún
Þórðar sagði frá styrk sem var borgaður til Þyts og var sá styrkur mjög lítill. Spurning um að koma
með breytingartillögur varðandi þessi mál til ÍSÍ.
Safna þarf saman reglugerðum um alla sjóði hjá ÍSÍ. (OS)
2. Mannvirkjanefnd, Birgir Leó Ólafsson.
Fjalla um aðstöðu Vindheimamela og Akureyri.
Varðandi ÍM á Akureyri var hann bjartsýnn, fyrsta mótið verður haldið 20.júni hjá Létti. Talaði Birgir
um að svæðið væri vel þurrt og brekku gróa vel, ætla að þökuleggja. Allt í ágætis málum fyrir mót að
sögn Birgis, er búin að vera í sambandi við staðarhaldara, Andreu og Erling reglulega. Gamli
keppnisvöllurinn verður notaður sem upphitunarvöllur í það.
Svæðið er tilbúið að mestu og tilbúið til móts að mati mannvirkjanefndar LH.
Vindheimamelar: farin var ferð þann 17.apríl. Skoðuð voru svæði, lítur mjög vel út. Staðsetning alls
sem viðkemur landsmóti, Sjá skýrslu um ferð á Vindheimamela/úttekt á svæði.
Skoðun á samning Gullhyls.
Salernismál: breyta orðalagi í samning/bara taka á þeim málum, staðsetningum salerna.
Vinheimamelar eru að fá vatnsleiðlu inn á svæði.
6.liður Þjónustusvæði, vantar að komast að því fljótlega hversu mikið afl þarf inn á svæðið.
7.stefnt skuli að drykkjarhæfu og heitu vatni, ekki að það skuli vera, ástæða fjármagn!!! Ekki til
staðar.
Varðandi stóhestahús, spurning hvort hægt sé að bæta við stíum fyrir utan húsið.
Leita þarf að köpplum sem LM á, voru til á Hellu.
Íslensk hönnun, þar segir að kapplar megi vera ofan jarðar.
Gerðar eru kröfur auðvitað en öllu verður að stilla í hóf.
Hafa þarf samningin frekar opin varðandi allan kostnað, Gullhylur hefur 30.milljónir til afnota
varðandi uppbyggingu á svæði.
3. Bjarnleifur Bjarnleifsson formaður landsliðsnefndar LH kom og sagði frá málefnum nefndarinnar.
Undirbúningur landsliðs, Bjarnleifur sagði frá ráðningu Einars Öder sem einvalds.

Búið að kynna lykilinn og auglýsa úrtöku 16 og 18. Júni í Víðidal (Fákur), lokadagur á vali landsliðs er á
ÍM Akueyri.
Verið er að vinna í öllum málum, flug, hótel, matur, eyðublöð, allt komið á fulla ferð varðandi
undirbúning.
Fjármál, verið að sækja lítið hjá hverjum og einum aðila, vonast eftir ríflegum styrk frá ríkinu.
Styrktaraðilar okkar flestir eru að standa við sitt.
Lífland kom á stað happadrætti tengt landsliði/sala á folatollum/ísmótin er að skila sínu.
Bjarnleifur er bjarsýnn varðandi motið og vonar auðvitað að við verðum réttum megin við strikið
hvað peningahliðina varðar. Stefnt verður að vera með hús í Sviss með mat, kaffi, til að spara
uppihald.
Varðandi U21,þarf að endurskoða vel starfsemi hans og stefnu. Verkplan, skoða það.(OS sendir
verkplan sem til er á stjórn LH) Tilnefna þarf frá æska/landslið/gæðinga/íþrótta/formann nefndar
sem stjórn skipar. Þorvarður Helgason skipaður sem formaður. Senda fundagerðir U21 á stjórn(OS)
Önnur mál.
Afmælisnefnd, skipa þarf fulltrúa í hana.
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