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Nýliðun – í félagsstarfinu ekki bara ungafólkið.  

 

Þingskjal nr. 1 

Flytjandi: stjórn LH 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir að 

árgjald frá aðildarfélögum LH til sambandsins hækki um kr. 250 á hvern gjaldskyldan félaga, en félagar á 

aldrinum 17-69 ára greiða árgjald til LH.  Árgjaldið fer þá úr kr. 1.500 í kr. 1.750.  

 

 

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

11 12 0 

 

Mikil og góð umræða 

Féll með einu atkvæði 
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Þingskjal nr. 2 

Flytjandi: stjórn LH 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir að  

samþykktur verði aukaskattur á félögin upp á kr. 300 hvern greiðandi félagsmann, fyrir árin 2019 og 2020 

vegna markaðsátaksins Horses of Iceland.   

 

 
Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

18 4 1 

 

Leggja meiri áherslu á innanlandsmarkað 

Verkefnið var samþykkt til 4 ára á síðasta þingi 

Sjálfsagt að halda áfram 
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Þingskjal nr. 10 

Flytjandi: Gæðingadómarafélag LH 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, samþykkir 

eftirfarandi breytingu á grein 2.8.2, Framkvæmdanefndir móta,  í lögum og reglum LH. 
 
Grein 2.8.2 hljóðar svo: 

2.8.2 Framkvæmdanefndir móta  
Undirbúning móta annast framkvæmdanefnd (sjá þó sérreglur um Íslandsmót og Landsmót), sem stjórn eða 
stjórnir viðkomandi hestamannafélaga skipa. Framkvæmdanefnd semur dagskrá mótsins, ákveður skráningargjöld, 
annast auglýsingu móts, móttöku þátttökutilkynninga og sér um annan undirbúning. Framkvæmdanefnd ber 
ábyrgð á að nægjanlega margt starfsfólk sé til staðar. Framkvæmdanefnd skipar eftirtalda starfsmenn mótsins: 

 • Mótsstjóra, sem skipa skal um leið og framkvæmdanefnd. Hann annast allan undirbúning móts ásamt 
framkvæmdanefnd. Hann ber ábyrgð á því að mótið fari fram eftir auglýstri dagskrá. Mótsstjóri ber 
ábyrgð á að dómgögn séu til staðar ásamt riturum.  
• Yfirdómara, í samráði við dómaranefnd LH, úr hópi dómara, sem dómaranefndin hefur valið. Hann hefur 
umsjón með störfum dómara, en hefur e 
kki vald til að breyta niðurstöðu þeirra. Sjá einnig nánar um hlutverk yfirdómara í grein 8.3.3. 
 • Vallarstjóri, sem annast verkstjórn á mótssvæði meðan á móti stendur og hefur umsjón með 
framkvæmd dagskrár, í samráði við mótsstjóra. 
 • Þul, sem kynnir dagskrárliði og kappkostar að mótshald gangi greiðlega fyrir sig.  
• Fóta- og reiðtygjaskoðunarmenn, þeir starfa í umboði dómara. 

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

18 3 1 

 

Magnús formaður GDLH gerði grein fyrir þingskjalinu 

Gott svo að ekki verði hagsmuna árekstrar 

Væri gott að hafa örlitið val um hver er yfirdómari 

Rök á móti afhverju fá mótahaldara ekkert um það að segja hver er yfirdómari 

Bent var á hvernig KSÍ hagar þessum málum 
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Þingskjal nr. 11 

Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, samþykkir að 

styrkleikaflokkar fullorðna í íþróttakeppni verði sambærilegir við það sem miðað er við á erlendri grund og 

skiptist í sport A,B,C,D. Þá eru knapar(keppnispar knapi og hestur) að keppa við aðra knapa (keppnispar knapi 

og hestur) á sama styrkleikastigi. Með þessu breytist grein 4.2 í reglunum, sjá greinargerð.  

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

   

 

Meira val fyrir knapa  

Hvernig er hægt að koma í veg fyrir að knapar sitji í sama flokkunum lengi 

Knapar geta ekki sett sig í flokkinn ef knapi hefur náð einkunn 3 sinnum inni í tölvukerfinu 

 

Jákvæð 

Lagt til að senda þessa tillögu til Keppnisnefndar LH eða milliþinganefndar 
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Þingskjal nr. 12 

Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, hvetur stjórn 

Landssambandsins til að leggja vinnu í að grandskoða framgang Landsmótana. Fjöldi borgandi gesta á 

landsmót hefur farið mjög fækkandi sem er áhyggjuefni. 

 

 
Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Tilmæli til stjórnar eða ályktun 

Samþykkt einróma 
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Þingskjal nr. 14 

Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, hvetur stjórn LH 

til að leggja vinnu í að uppfæra kafla 3 í lögum og reglum sambandsins til nútímalegs forms. 

 
 
Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Tilmæli að þessu verði kipt í liðin í snatri 

Hvað er að eiga sér stað á milli þinga 
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Þingskjal nr. 15 

Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, beinir því til 

stjórnar LH að gera ramma utanum Íslandsmót. Hvað keppnissvæði þurfa að uppfylla  til að geta haldið 

mótið, ásamt þeim keppnisgreinum sem keppa skal í. 

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Þetta er mjög mikilvægt  

Hvað er að eiga sér stað á milli þinga 
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Þingskjal nr. 16 

Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Ályktun 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018 beinir því til 

stjórnar LH að fara yfir spjaldaskilgreiningar í reglum sambandsins. 

 

 
Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Allir sammála um að þetta  

Lagt til að laganefnd myndi skoða þetta þingskjal 
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Þingskjal nr. 18 

Flytjandi: Hestamannafélögin Fákur, Hörður, Sprettur og Sörli 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018 samþykkir að 

allar breytingar á keppnisreglum skulu berast keppnisnefnd LH og laganefnd LH hið minnsta 3 mánuðum fyrir 

upphaf landsþings. Tillögurnar skulu sendar skrifstofu LH sem aftur kemur þeim á viðkomandi nefndir og 

bókar móttökudag þeirra. Keppnisnefnd og laganefnd skulu fara yfir tillögurnar, kosti þeirra og galla og veita 

umsögn sína um þær, séu þær þingtækar. Skal sú umsögn fylgja tillögunum inn á landsþing. Við meðferð 

tillagnanna afla nefndirnar sér þeirra upplýsinga sem þarf, kalla til aðila og veita síðan vandaða umsögn um 

tillöguna. 

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Mjög mikilvægt  

Að tillögur komi fyrr og tilbúnar 

Samþykkt 
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Þingskjal nr. 19 

Flytjandi: Hestamannafélagið Funi 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, samþykkir að 

stjórn LH standi fyrir fræðslu til hestamannafélaganna um TREC og bjóði uppá sérstakt námskeið til 

einstaklinga sem vilja taka að sér þjálfun á TREC fyrir hestamannafélögin. 

 

Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Mikilvæg viðbót  

Allir sammála 

Afhverju gleymdist þetta 2016  

Hvernig er best að halda TREC inni í hestamennskunni 
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Þingskjal nr. 20 

Flytjandi: milliþinganefnd 

Lagt fyrir: _______________________ 

 

Tillaga 

61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, samþykkir að 
skráning á Íslandsmetum verði framkvæmd með sama hætti og gert er hjá alþjóðasamtökum íslenska 
hestsins, FEIF. Jafnframt verður haldið utan um eldri met og þau birt samhliða gildandi metum. 
 
Niðurstaða:  

Með Móti Sitja hjá 

23 0 0 

 

Athuga með reglur varðandi met hjá ÍSÍ 

 


