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Skýrsla landsmótsnefndar
Eftirtaldir þingfulltrúar sátu í nefndinni:
Hjörný Snorradóttir – Fáki
Guðjón Magnússon - Herði
Guðjón Björgvinsson - Svaða
Brynjar skúlason - Funa
Jón Finnur Hansson – Fáki
Sveinn Einarsson – Svaða
Hinrík Már Jónsson – Stíganda
Sveinbjörn Sveinbjörnsson – Gusti
Ragna Rós Bjarkadóttir – Herði
Ingibjörg G. Geirsdóttir – Andvara

Jón Björn Hákonarson – Blæ
Jósteinn Aðslsteinsson – Létti
Pétur Grétarsson – Léttfeta
Guðbergur Reynisson – Mána
Sveinn Jóhannesson – Sörla
Rúnar Sigurðsson – Fáki
Sigurjón Einarsson – ekki fulltrúi
Geirþrúður Geirsdóttir – Andvara
Kristinn – Guðnason – Geysi
Birgir Árnason – Létti

Ályktun frá Landsmótsnefnd
Landsþing hestamanna, haldið í Reykjavík 19. og 20. október 2012 beinir því til
stjórnvalda að koma til móts við rekstaraðila landsmóts hestamanna með því að taka
þátt í að bæta það fjárhagslega tjón sem varð þegar fresta varð landsmóti sumarið
2010 vegna hestapestar sem gekk þá yfir landið.
Greinargerð
Ekki þarf að fjölyrða um að vorið 2010 geisaði hestapest á Íslandi. Afleiðingar þessa
urðu þær meðal annars að fresta þurfti landsmóti hestamanna sem átti að halda í
Skagafirði þá um sumarið. Þegar ákvörðun var tekin um að fella mótið niður, með
aðkomu stjórnvalda, rétt áður en það átti að hefjast, var fallinn til mikill kostnaður á
rekstaraðila mótsins, eða um 30 milljónir króna, en tekjur urðu að engu. Vegna þessa
er rekstur landsmóta hestamanna í uppnámi en eins og alkunna er skipta mótin
gríðarlegu máli fyrir kynningu og markaðssetningu íslenska hestsins og þ.m.t. Ísland.
Má í því sambandi nefna að þessi mót sækja erlendir gestir þúsundum saman. Því
skiptir verulegu máli jafnt fyrir hestaíþróttina sem og ræktendur og aðra sem hafa
hagsmuna að gæta að rekstrargrundvellinum sé ekki kippt undan þessum viðburði.
Skaðinn af því að landsmót hestamanna falli í framtíðinni niður vegna þessa yrði
óbætanlegur. Má það ekki gerast og benda má á að þekkt er að stjórnvöld komi
myndarlega að afleiðingum hamfara sem þessara, s.s. eftir eldgosið í Eyjafjallajökli
sem varð á sama tíma og hestapestin. Ekki er nú efast um gagnsemi þeirra aðstoðar.
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Þingskjal nr. 1 A
Flytjandi: Stjórn LH
Lagt fyrir: Landsmótsnefnd
58. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 19. og 20.
október 2012, felur stjórn LH að skipa nefnd til að endurskoða rekstrarform
Landsmóts hestamanna ehf. í samstarfi við Bændasamtök Íslands, til að tryggja
rekstargrundvöll mótanna til framtíðar. Þá verði tilgangur og markmið mótanna
skilgreindur. Niðurstöður skulu liggja fyrir eigi síðar en á formannafundi LH 2013.
Greinargerð:
Góður árangur hefur náðst við að byggja upp umgjörð og halda utan um landsmótin
frá því að Landsmót hestamanna ehf, var stofnað. Hins vegar eru rekstrarlegar
forsendur mótanna veikar og má lítið út af bera svo illa fari. Þá virðast
rekstrarforsendur þeirra svæða sem byggð hafa verið upp til landsmótahalds ekki
góðar þar sem þessi svæði virðast í stöðugum rekstrarörðugleikum þrátt fyrir að hafa
fengið mikið fjármagn til uppbyggingar, fyrst frá mótunum sjálfum og síðar frá ríki og
sveitarfélögum.
Einnig þarf að endurskoða tilgang og markmið landsmótanna og ræða hvort þau eru
nýtt rétt til að útbreiða hestaíþróttinna.
Samþykkt með breytingum
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Þingskjal nr. 42
Flytjandi: Hestaíþróttadómarafélag Íslands
Lagt fyrir: Landsmótsnefnd
Tillaga:
58. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 19. og 20.
október 2012, beinir eftirfarandi til stjórnar og keppnisnefndar LH:
Varðandi keppnisrétt keppenda í tölti á Landsmóti
Lagt er til að sett verði sú regla að árangur verði að nást úr T1.
Greinargerð:
Þar sem er keppt er í T1 á landsmóti (einn keppandi inni á vellinum í einu) er réttast
að árangur náist í T1 á sama ári og landsmót er haldið.

Samþykkt óbreytt
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Þingskjal nr. 31
Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir
Lagt fyrir: Landsmótsnefnd
Tillaga:
58. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 19. og 20.
október 2012, samþykkir eftirfarandi tillögu til lagabreytingar:
Kafli 7.8.1
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.
Kafli 7.8.1 – eftir breytingu
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. Einn dagur skal vera á milli
sérstakrar forkeppni og milliriðla í gæðingakeppni Landsmóta. Einnig skal vera einn
dagur milli milliriðla og úrslita. Framkvæmdanefnd dregur um um röð keppenda.
Greinargerð:
Mikið álag er á þeim hestum sem keppa í gæðingakeppni á Landsmóti og hafa ber
velferð hestsins í huga við dagskrárgerð landsmóta.

Fellt einróma
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Þingskjal nr. 25
Flytjandi: Hestamannafélagið Fákur
Lagt fyrir: Landsmótsnefnd
Tillaga:
58. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 19. og 20.
október 2012, beinir þeim tilmælum til stjórnar Landssambands hestamannafélaga
að ákvarðanir um landsmótsstaði verði teknar sem fyrst eða a.m.k. 5 árum áður en
landsmót verða haldin eins og kveðið er á um í lögum LH.
Greinargerð:
Mikilvægt er fyrir þá staði sem bjóða fram svæðin sín til landsmótshalds hafi nægan
tíma til undirbúnings, fjármögnunar og framkvæmda á sínu svæði. Það kemur öllum
til góða að geta dreift framkvæmdum og fjármagni á lengri tíma svo svæðin verði
eins vel í stakk búinn til að taka á móti landsmótum og hægt er.
Samþykkt óbreytt
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Þingskjal nr. 29
Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir
Lagt fyrir: Landsmótsnefnd
Tillaga:
58. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 19. og 20.
október 2012, samþykkir eftirfarandi tillögu til lagabreytingar:
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.
6.5 Val hrossa og keppenda á Landsmót – eftir breytingar
Val hrossa í gæðingakeppni og keppenda í barna-, unglinga og ungmennakeppni á
Landsmótum skal fara fram á 6 úrtökumótum víðsvegar um landið, staðarval er
úthlutað af stjórn LH. Úrtökumótin skulu fara 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 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.
Greinargerð:
Úrtökumót skulu dreifast á þrjár helgar, eitt úrtökumót sunnan-/vestanlands og eitt
norðan-/austanlands um hverja helgi. Æskilegt væri að eitt úrtökumót færi fram á
landsmótssvæði. Fimm dómarapör (10 dómarar) og einn eftirlitsdómari skulu dæma
úrtökunar og mun sami 22 manna dómarahópur dæma allar 6 úrtökunar. Mun þetta
auðvelda mótshöldurum að halda kostnaði niðri. Úrtökumót skal vera ein umferð en
öllum heimilt að fara á öll þau úrtökumót sem í gangi eru og þannig fá fleiri tækifæri
til að keppa með sinn hest. Einnig hjálpar þetta þeim einstaklingum sem eru að vinna
langt frá sínu heimafélagi og þurfa því eingöngu að fara á það úrtökumót sem næst
er. Að auki er þetta til hagræðis fyrir þá knapa sem eru með hesta fyrir fleiri en eitt
félag. Einnig getur þetta fyrirkomulag komið í veg fyrir árekstra milli úrtökumóta og
yfirlitssýninga

Fellt

