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20. Stjórnarfundur LH, haldinn 04.09. 2014 í    

húsakynnum ÍSÍ, frá  kl: 17 – 19:30. 

Mættir: Sigurður Ævarsson, Erla G. Gylfadóttir, Stefán Ármannsson, Helga B. Helgadóttir, Oddur 

Hafsteinsson, Þorvaður Helgason, Haraldur Þórarinsson og Sigrún Þórðardóttir. 

Dagskrá. 

1. Fréfr frá Súsönnu Sand og Sigríði Pétursdóttir er varðar málefni GDLH. 

Þeir Lárus Hannesson, Ingibergur Árnason og Sindri Sigurðsson frá GDLH mæta á fundinn og 

útskýra lið GDLH varðandi erindi  Súsönnu og Sigríðar til LH.  Þá var rætt um kynningu á 

gæðingakeppnini innan FEIF og hvernig hún færi best fram þar sem nefnd á vegum LH og FEIF 

hefur ekki en komið að þeirri vinnu.  Voru mismunandi sjónarmið rædd og kom í ljós 

verulegur meiningarmunur á hvernig þetta verk yrði best unnið. 

 

2. Símafundur með Dr. Sigríði Björnsdóttir. 

Sigríður fer yfir úrvinnslu nýustu niðurstaðna úr dýralæknaskoðun í tengslum við „Klár í 

keppni“ frá LM í sumar.  Segir hún að fram hafi komið verulegur munur á áverkum í munni 

kynbóta,- og keppnishrossa.  Lítill munur frá fyrri rannsóknum í munni kynnbótahrossa en 

verulega minni í keppnis hrossum.  Bann LH við notkun tunguboga hefur haft jákvæð áhrif. 

3. Íslandsmet sett á LM 2014. 

 

Farið yfir gögn sem fylgja umsókn um staðfestingu.  Vantar gögn frá 

mannvirkjanefnd/tæknifræðingi um staðfesta hallamælingu á velli.  Óskað eftir henni fyrir 

næsta fund. 

 

4.  Landsþing. 

 

a. Óskað eftir tillögum frá landsliðsnefnd um tillögur að föstum dagsetningum fyrir 

Íslandsmót til að setja inní tillögu stjórnar. 

b. Farið yfir undirbúning fyrir þingið.  Gengur hann vel.  

 

5. Önnur mál. 

a. Þorri fer yfir undirbúning fyrir Uppskeruhátíð.  Hún haldin 8. Nóv.  

c. Litabók um hestinn í samstarfi við FHB.  Ákveðið að vera með en fá  góða 

kostnaðaráætlun um verkefnið til staðfestingar. 

d. Farið yfir óskir GDLH um afnot af efni sem tekið var upp á LM.  Ákveðið að gera samning 

um það efni við GDLH. 
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e. Oddur spyr um hvort breyting hafi orðið á öflun styrtarfjár milli LH og LM.  Axel ræðir 

þessi mál og ætlar að skoða.  Einnig spyr Oddur um niðurstöðu starfsnefnda sem skipaðar 

voru eftir síðasta Landsþing 2012. 

f. Erindi frá Hrossarækt til LH um hvort LH vill koma að útgáfu bókar sem hrossarækt og 

keppnishross.  Ekki áhugi að svo stöddu. 

g. Haraldi formanni veitt umboð til að fara með atkvæði LH á aðalfundi LM ehf. 

h. Samþykkt að láta klippa þættina um Arnar Mána og reyna að fá RUV til að sýna þá.  

 

Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið. 
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