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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.  
 
Greinargerð 
Árgjaldið frá félögum til LH hefur ekki hækkað í mjög langan tíma.  
LH leggur áherslu á að þjóna fjölbreyttum hópi hestamanna í sambandinu og hefur á liðnum árum haldið 
málþing um reiðvegamál þar sem stofnaður var starfshópur til að vinna ennfrekar að uppbyggingu 
reiðveganna okkar við hlið samgöngunefndarinnar. Kortasjáin er afrakstur mikillar vinnu 
samgöngunefndarmanna og þar eru skráðar reiðleiðir á landinu og áhugasamir geta hlaðið niður gps 
punktum leiðanna í sín tæki.  
Skógarhólar eru viðkomustaður margra hestamanna í þjóðgarðinum á Þingvöllum. LH rekur gistingu og 
hagabeit fyrir ferðalanga og notkun staðarins er að aukast með hverju ári, og sömuleiðis viðhald húss og 
girðinga.   
Haldið var viðamikið málþing um keppnismál síðast liðinn vetur í samstarfi LH, FT og dómarafélaganna. Það 
samstarf hefur skilað aukinni fræðslu út í félögin og er mikilvægt að halda því áfram.  
Menntamálin eru í góðum farvegi, nýlega lauk vinnu hjá ÍSÍ og menntanefnd LH þar sem þjálfarastig ÍSÍ eru nú 
í boði fyrir hestamennsku sem sérgrein og LH er eina sambandið innan ÍSÍ með samþykkt þjálfarastig upp í 
5.stig. Önnur menntamál ná nefna leiðtoganámskeið FEIF á vegum æskulýðsnefndar, menntaráðstefnu FEIF á 
vegum menntanefndar og æskulýðsmótin og -sumarbúðirnar FEIF Youth Cup og Camp.  
SportFengur er síðan mótakerfið okkar eins og allir þekkja og hefur LH staðið fyrir námskeiðum vegna nýja 
kerfisins og þjónustu sömuleiðis. Appið LH Kappi sem kom fyrir Landsmót í sumar er hugsað sem allsherjar 
mótaapp, þar sem má sjá niðurstöður móta félaga LH.  
Með auknu framlagi til sambandsins verður m.a. mögulegt að bjóða upp á aukna þjónustu við félagsmenn LH, 
þannig að félagsmenn fái til dæmis frían aðgang að því myndefni sem komið er inná WorldFeng til viðbótar 
við þann fría aðgang sem félagsmenn hafa haft. Landsmót hestamanna ehf., Landssamband 
hestamannafélaga og Bændasamtök Íslands hafa á undanförnum árum unnið að því að koma þeim 
upptökum af landsmótum sem til eru inná WF. Nú þegar eru komnar inn upptökur af landsmótunum frá 
1954-2018. Okkar vonir standa til að í framtíðinni verði upptökur, fyrir unnendur íslenska hestsins um allan 
heim, aðgengilegar inná WF frá öllum stærstu mótum íslenska hestsins, lands- heimsmeistara- eða 
fjórðungsmóta, auk annarra viðburða.   
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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.   
 
Greinargerð 
Ríkið er að setja sömu upphæð á móti eða krónu á móti krónu.  Þetta verður ca 2,2 milljón kr hækkun á 
tekjuhlið LH og er nú þegar gert ráð fyrir gjöldum í fjárhagsáætlun, upp á 3 milljónir fyrir hvort ár.  Verkefnið 
hefur nú verið í gangi um tíma og gengið vel. Verkefnið tekur þátt í öllum helstu viðburðum er varða íslenska 
hestinn víða um heim.  Að verkefninu standa mjög margir aðilar víða um heim og markaðssetja íslenska 
hestinn með sameinaða krafta og af fagmennsku. 
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Þingskjal nr. 3 
Flytjandi: keppnisnefnd LH 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir að 
allar lagagreinar um keppni í pollaflokki verði teknar út úr lögum og reglum LH.  
 
Greinargerð 
Samkvæmt reglum ÍSÍ á ekki að sætaraða knöpum yngri en 10 ára. Til samræmingar leggur keppnisnefnd LH 
til að allar reglur um keppni í pollaflokki verði felldar út. 
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Þingskjal nr. 4 
Flytjandi: keppnisnefnd LH 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir að 
mótshaldarar geti boðið upp á allar keppnisgreinar innan hvers styrkleikaflokks og í því sambandi breytingar á 
grein 4.2 í lögum og reglum LH. 
 
Grein 4.2 Styrkleikaskipting fullorðinsflokks, meistaraflokkur. Breytingin er feitletruð og undirstrikuð: 
 
Er: „Meistaraflokkur: Í meistaraflokki skulu notaðar hringvallargreinar þar sem keppendur eru einir inn á 
vellinum í einu; T1, T2, V1 og F1. Þar mega allir taka þátt og er hann hugsaður fyrir reynt keppnisfólk. 
Keppandi má einungis keppa í einum flokki, þ.e. 3. flokki, 2. flokki, 1. flokki eða meistaraflokki á sama móti.“ 
 
Verður: „Meistaraflokkur: Í meistaraflokki skulu notaðar hringvallargreinar þar sem keppendur eru einir inn 
á vellinum í einu; T1, T2, V1 og F1, sem og fleiri greinar. Þar mega allir taka þátt og er hann hugsaður fyrir 
reynt keppnisfólk. Keppandi má einungis keppa í einum flokki, þ.e. 3. flokki, 2. flokki, 1. flokki eða 
meistaraflokki á sama móti.“ 
 
Greinargerð 
Knapar vilja fá að keppa á símum besta hesti í sterkum greinum og jafnframt geta keppt á nýjum hestum í 
léttari greinum. Þetta býður líka upp á að hægt verði að keppa í T1 í áhugamannaflokkum ef áhugi er fyrir 
hendi. Þetta gerir það að verkum að áhugamenn fá áfram að keppa sín á milli.  
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Þingskjal nr. 5 
Flytjandi: keppnisnefnd LH 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir 
eftirfarandi breytingu á grein 6.5 Val hrossa og keppenda á Landsmót (úrtaka), í lögum og reglum LH.  
 
Í grein 6.5. verður þessi breyting, feitletraðar og undirstrikaðar setningar bætast við:  
Er: „....Þá er félögum heimilt að hafa tvær umferðir og gildir þá betri árangur. 
Verður: „....Þá er félögum heimilt að hafa tvær umferðir og gildir þá betri árangur. Séu hestar jafnir gildir 
árangur úr hinni umferðinni. Fáist ekki niðurstaða þannig, skal kastað upp á það.“ 
 
 
Greinargerð 
fyrir síðasta Landsmót kom þessi staða upp hjá fleiri en einu félagi. Það er erfitt þegar staðan er komin upp 
fyrir stjórnir félaga að taka ákvörðun um hvernig skuli skorið úr svona málum. Því telur keppnisnefnd rétt að 
festa þetta í reglur. Þessi aðferð sem he´r er kynnt er í samræmi við aðrar greinar svo sem í skeið, þar sem 
næstbesti tími ræður sætaröðun.  
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Þingskjal nr. 6 
Flytjandi: keppnisnefnd LH 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, 
samþykkir að breyta kafla 5 Reglugerð LH fyrir Íslandsmót.  
 
Er: „5 Reglugerð  LH  fyrir  Íslandsmót 

5.1 Ákvörðun um Íslandsmótsstað og dagsetningu 

Ársþing LH ákveður hvar Íslandsmót í hestaíþróttum skuli haldið hverju sinni, sbr. 1.2.4. gr. laga LH. 
Mótshaldari skal senda LH staðfestingu innan 30 daga frá lokum þings um að hann taki að sér mótshaldið. 
Hafi staðfesting ekki borist innan þeirra tímamarka hefur stjórn LH heimild til að úthluta mótshaldinu til 
varamótsstaðar.  
Stefnt skal að því, að á Landsmótsári verði Íslandsmótin haldin saman, hálfum mánuði eftir Landsmót. Á 
Heimsmeistaramótsári sé stefnt að því að halda mótin sitt í hvoru lagi. Íslandsmót fullorðinna skal  haldið 
aðra helgina í júlí og Íslandsmót barna, unglinga og ungmenna skal haldið þriðju helgina í júlí. Ef mótin eru 
haldin saman á Heimsmeistaramótsári, skal halda þau aðra helgina í júlí. 

5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti 

Á Íslandsmóti fullorðinna skal keppt einum styrkleikaflokki.  
Á Íslandsmóti skal keppt í þeim greinum hestaíþrótta sem skilgreindar eru í kafla 8 til 8.8 í alþjóðlegum 
keppnisreglum LH.  Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna annars vegar og barna, unglinga og 
ungmenna hins vegar. Á Íslandsmóti barna, unglinga og ungmenna skal keppt í keppnisgreinum þar sem 
keppendur eru einir inni á hringvellinum í einu, svo sem T1, T2, V1 og F1. Heimilt er að fella niður 
keppnisgrein náist ekki lágmarks þátttaka til verðlauna. Á Íslandsmóti fullorðinna hafa einungs þeir sem náð 
hafa tiltekinni lágmarkseinkunn (lágmarkstíma í skeiðgreinum) rétt til þátttöku. Keppnisnefnd verði falið að 
ákveða lágmörk á hverju ári í febrúar en það verði ekki bundið í lögum, til þess að hægt verði að bregðast 
við of mikilli/lítilli þátttöku með því að hækka/lækka lágmörk. Þess verði gætt í upphafi að lágmörk verði 
ekki of ströng. Árangur frá árinu áður telst fullgildur. 

5.3 Auglýsing Íslandsmóts 

Íslandsmót í hestaíþróttum skal auglýsa í fjölmiðlum með minnst tveggja mánaða fyrirvara. Í auglýsingunni 
komi fram hvaða upplýsingar keppendum ber að gefa í þátttökutilkynningum sínum. Það aðildarfélag sem 
heldur Íslandsmót hverju sinni (bæði fullorðinna sem og barna, unglinga og ungmenna) skal sjá um 
skráningu og innheimtu skráningargjalda keppenda af öllu landinu.  

5.4 Framkvæmdanefnd Íslandsmóts 

Mótshaldari skal skipa framkvæmdanefnd minnst einu ári áður en mótið skal haldið. LH hefur heimild til að 
skipa einn mann í framkvæmdanefnd. Framkvæmdanefndin ákveður skráningargjöld, annast auglýsingar 
móts, móttöku  þátttökutilkynninga, ber ábyrgð á að nægjanlega margt starfsfólk sé til staðar og sér um 
annan undirbúning.  
Framkvæmdanefnd skipar eftirfarandi embættismenn mótsins: 
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• Framkvæmdastjóra. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og starfa með henni að 

undirbúningi mótsins. Hann ber ásamt framkvæmdanefnd ábyrgð á að undirbúningur og aðstaða öll 
sé tilbúin nægjanlega tímanlega fyrir mót, þannig að keppendur geti æft sig á mótssvæðinu a.m.k. 
sjö dögum fyrir upphaf móts.  

• Blaða- og auglýsingafulltrúa. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og vinni með henni. 
Hann ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og sér um að koma mótinu á framfæri við fjölmiðla, sér einnig 
um auglýsingaöflun og önnur mál sem tengjast því. 

• Mótsstjóra. Hann skal skipaður minnst tveimur mánuðum fyrir upphaf móts. Hann ber ábyrgð á að 
mótið fari fram eftir auglýstri dagskrá og gangi snurðulaust fyrir sig. Mótsstjóri skal, í samráði við 
framkvæmdanefnd, bera ábyrgð á að ritarar og dómgögn séu til staðar við upphaf móts. 

• Vallarstjóra. Hann annast verkstjórn á meðan á móti stendur og hefur umsjón með framkvæmd 
dagskrár í samráði við mótsstjóra. 

• Þuli. Þeir kynna dagskráratriði og kappkosta að mótshald gangi greiðlega fyrir sig.   

• Fóta- og reiðtygjaskoðunarmenn starfa í umboði dómara. 
Yfirdómnefnd er skipuð yfirdómara, mótsstjóra eða fulltrúa hans, áður tilnefndum af honum, meðlimi 
framkvæmdanefndar, yfirdómara eða meðlim dómara áður tilnefndum af honum, formanni  
keppnisnefndar LH eða annars fulltrúa, áður tilnefndum af honum og talsmaður knapa, kosinn fyrir upphaf 
keppni af virkum keppendum (sjá grein 2.7.2). Á sérstökum unglingamótum skal fulltrúi knapa vera 
æskulýðsfulltrúi LH eða annar fulltrúi áður tilnefndur af honum.   

5.5 Skipan dómara Íslandsmóts 

Dómaranefnd LH skal skipa yfirdómara og með honum hæfustu dómara sem völ er á. Yfirdómari dæmir ekki 
gangtegundir inni á hringvelli. Skipa skal yfirdómara og dómnefndir a.m.k. mánuði fyrir upphaf mótsins. 

5.6 Hlutverk yfirdómnefndar Íslandsmóts 

Yfirdómnefnd ábyrgist að mótið fari fram eftir lögum og reglugerðum LH og ÍSÍ.    
Hún veitir áminningar, sýnir mönnum gul eða rauð spjöld, eftir atvikum og vísar mönnum úr keppni, sé þess 
þörf. Yfirdómnefnd sendir aganefnd LH skýrslu að móti loknu og sendir inn kærur til aganefndar LH, sé þess 
þörf, eigi síðar en 48 klst. eftir að móti lýkur.  

5.7 Ýmis ákvæði um Íslandsmót 

Á Íslandsmóti er skylt að halda B-úrslit í gangtegundum í fullorðinsflokki, þ.e. keppni um 6. til 10. sæti, ef 
skráningar eru 30 eða fleiri. Ávallt er heimilt að halda B úrslit. Í flokkum barna, unglinga og ungmenna er 
það skylda, ef skráningar eru 20 eða fleiri. Sigurvegari í B-úrslitum vinnur sér rétt til að keppa í A-úrslitum.  

5.8 Listi yfir lágmarkskröfur 

LH skal leggja lista fyrir mótshaldara yfir þau atriði og aðstöðu, sem gilda skal sem lágmarkskröfur til að 
halda megi Íslandsmót. Listi þessi skal lagður fyrir mótshaldara eigi síðar en 12 mánuður, einu ári, fyrir mót. 

5.9 Gildissvið 

Reglugerð þessi gildir fyrir Íslandsmót, þar sem við á. Að öðru leiti gildir reglugerð LH um íþróttamót og 
keppendur.” 
Verður: „5 Reglugerð LH fyrir Íslandsmót 
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5.1 Ákvörðun um Íslandsmótsstað og dagsetningu 

Stjórn LH ákveður hvar Íslandsmót í hestaíþróttum skuli haldið hverju sinni. Þau félög sem hafa áhuga á að 
halda mótið skulu sækja um til LH fyrir 1. apríl árið áður.  Stjórn LH skal taka ákvörðun um Íslandsmótsstað 
og tíma fyrir 1. maí, árið áður.   
Dagsetning mótanna skal ákveðin með hliðsjón af Landsmóti og heimsmeistaramótum hverju sinni og má 
halda mót fullorðinna og ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar saman eða í sitt hvoru 
lagi, eftir því sem hentar hverju sinni.   

5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti 

Íslandsmóti skal skipta upp í mót fullorðinna og ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar.  
Mót fullorðinna og ungmenna skal vera Worldranking.   
Á Íslandsmóti fullorðinna skal keppt einum styrkleikaflokki.  Keppt skal í greinum þar sem keppendur eru 
einir inni á vellinum í einu (V1, F1, T1, T2 sem og skeiðgreinum, PP1, P1, P3, P2.)  Heimilt er að bjóða upp á 
fleiri greinar, kjósi mótshaldarar svo.   
Í ungmennaflokki skal keppa í sömu greinum og í fullorðinsflokki auk þess sem mótshöldurum er heimilt að 
bjóða upp á fleiri greinar sem og sýningagreinar.   
Í sýningargreinum skal ekki krýna Íslandsmeistara.   
Á Íslandsmóti barna og unglinga skal keppt í keppnisgreinum þeim sem skilgreindar eru í hverjum 
aldursflokki. Heimilt er að fella niður keppnisgrein náist ekki lágmarks þátttaka til verðlauna.  
Mótshöldurum er heimilt að bjóða upp á aðrar greinar sem og sýningargreinar.   
Börn keppi í V2, T3, T4, fimi 
Unglingar keppi í V1, T1, F2, T4, fimi og skeiðgreinum sem skilgreindar eru.  
Á Íslandsmóti fullorðinna hafa einungs þeir sem náð hafa tiltekinni lágmarkseinkunn (lágmarkstíma í 
skeiðgreinum) rétt til þátttöku.  
Keppnisnefnd verði falið að ákveða lágmörk á hverju ári í febrúar en það verði ekki bundið í lögum, til þess 
að hægt verði að bregðast við of mikilli/lítilli þátttöku með því að hækka/lækka lágmörk. Þess verði gætt í 
upphafi að lágmörk verði ekki of ströng. Árangur frá árinu áður telst fullgildur. 

5.3 Auglýsing Íslandsmóts 

Íslandsmót í hestaíþróttum skal auglýsa í fjölmiðlum með minnst tveggja mánaða fyrirvara. Í auglýsingunni 
komi fram hvaða upplýsingar keppendum ber að gefa í þátttökutilkynningum sínum. Það aðildarfélag sem 
heldur Íslandsmót hverju sinni (bæði fullorðinna og ungmenna sem og barna, unglinga ) skal sjá um 
skráningu og innheimtu skráningargjalda keppenda af öllu landinu.  

5.4 Framkvæmdanefnd Íslandsmóts 

Mótshaldari skal skipa framkvæmdanefnd um áramót, sama ár og mótið er haldið. LH hefur heimild til að 
skipa einn mann í framkvæmdanefnd. Framkvæmdanefndin ákveður skráningargjöld, annast auglýsingar 
móts, móttöku  þátttökutilkynninga, ber ábyrgð á að nægjanlega margt starfsfólk sé til staðar og sér um 
annan undirbúning.  
Framkvæmdanefnd skipar eftirfarandi embættismenn mótsins: 
 

• Framkvæmdastjóra. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og    starfa með henni að 
undirbúningi mótsins. Hann ber ásamt framkvæmdanefnd ábyrgð á að undirbúningur og aðstaða öll 
sé tilbúin nægjanlega tímanlega fyrir mót, þannig að keppendur geti æft sig á mótssvæðinu a.m.k. 
sjö dögum fyrir upphaf móts.  
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• Blaða- og auglýsingafulltrúa. Hann skal skipaður um leið og framkvæmdanefnd og vinni með henni. 
Hann ber ábyrgð á fjölmiðlatengslum og sér um að koma mótinu á framfæri við fjölmiðla, sér einnig 
um auglýsingaöflun og önnur mál sem tengjast því. 

• Mótsstjóra. Hann skal skipaður minnst tveimur mánuðum fyrir upphaf móts. Hann ber ábyrgð á að 
mótið fari fram eftir auglýstri dagskrá og gangi snurðulaust fyrir sig. Mótsstjóri skal, í samráði við 
framkvæmdanefnd, bera ábyrgð á að ritarar og dómgögn séu til staðar við upphaf móts. 

• Vallarstjóra. Hann annast verkstjórn á meðan á móti stendur og hefur umsjón með framkvæmd 
dagskrár í samráði við mótsstjóra. 

• Þuli. Þeir kynna dagskráratriði og kappkosta að mótshald gangi greiðlega fyrir sig.   

• Fóta- og reiðtygjaskoðunarmenn starfa í umboði dómara. 
Yfirdómnefnd er skipuð yfirdómara, mótsstjóra eða fulltrúa hans, áður tilnefndum af honum, meðlimi 
framkvæmdanefndar, yfirdómara eða meðlim dómara áður tilnefndum af honum, formanni  
keppnisnefndar LH eða annars fulltrúa, áður tilnefndum af honum og talsmaður knapa, kosinn fyrir upphaf 
keppni af virkum keppendum (sjá grein 2.7.2). Á sérstökum unglingamótum skal fulltrúi knapa vera 
æskulýðsfulltrúi LH eða annar fulltrúi áður tilnefndur af honum.   

5.5 Skipan dómara Íslandsmóts 

Dómaranefnd LH skal skipa yfirdómara og með honum hæfustu dómara sem völ er á, eftir tillögum frá HÍDÍ.  
Yfirdómari dæmir ekki gangtegundir inni á hringvelli. Skipa skal yfirdómara og dómnefndir a.m.k. mánuði 
fyrir upphaf mótsins. Sama gildir um erlenda dómara.   

5.6 Hlutverk yfirdómnefndar Íslandsmóts 

Yfirdómnefnd ábyrgist að mótið fari fram eftir lögum og reglugerðum LH og ÍSÍ.    
Hún veitir áminningar, sýnir mönnum gul eða rauð spjöld, eftir atvikum og vísar mönnum úr keppni, sé þess 
þörf. Yfirdómnefnd sendir aganefnd LH skýrslu að móti loknu og sendir inn kærur til aganefndar LH, sé þess 
þörf, eigi síðar en 48 klst. eftir að móti lýkur.  

5.7 Ýmis ákvæði um Íslandsmót 

Á Íslandsmóti er skylt að halda B-úrslit í gangtegundum í fullorðinsflokki, þ.e. keppni um 6. til 10. sæti, ef 
skráningar eru 30 eða fleiri. Ávallt er heimilt að halda B úrslit. Í flokkum barna, unglinga og ungmenna er 
það skylda, ef skráningar eru 20 eða fleiri. Sigurvegari í B-úrslitum vinnur sér rétt til að keppa í A-úrslitum.  

5.8 Listi yfir lágmarkskröfur 

LH skal leggja lista fyrir mótshaldara yfir þau atriði og aðstöðu, sem gilda skal sem lágmarkskröfur til að 
halda megi Íslandsmót. Listi þessi skal lagður fyrir mótshaldara eigi síðar en 12 mánuður, einu ári, fyrir mót. 

5.9 Gildissvið 

Reglugerð þessi gildir fyrir Íslandsmót, þar sem við á. Að öðru leiti gildir reglugerð LH um íþróttamót og 
keppendur.” 
 
Greinargerð 
Keppnisnefnd telur að ákvörðun um Íslandsmótsstað eigi frekar heima hjá stjórn heldur en þinginu. Óþarfi 
er að eyða dýrmætum tíma þings í umræður um Íslandsmótstað. 
Varðandi tímasetningu þá er einfaldlega að mati keppnisnefndar óþarfi að binda hana fasta á helgar, betra 
að láta aðstæður á hverju ári ráða. Jafnvel að halda Íslandsmót í ágúst, á Landsmótsárum, í sumar til dæmis 
var mótið tveimur vikum eftir Landsmót og keppendur og mótshaldarar voru enn þreyttir eftir Landsmót.   
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Hugmyndin á bak við greinar á Íslandsmóti yngri flokka er að stækka hóp þátttakenda með því að bjóða upp 
á léttari greinar líka.   
Varðandi greinar á Íslandsmóti fullorðinna og ungmenna telur keppnisnefnd að þar eigi mótshaldarar að 
hafa ákveðið svigrúm. Þeir geti bætt við sýningar- eða tilraunagreinum eins og til dæmis gæðingafimi sem 
verður vonandi gild keppnisgrein inn hjá LH innan fárra ára.   
Eins telur keppnisnefnd frábært að láta unglinga og ungmenni keppa eitt inni á vellinum í einu en jafnframt 
að það sé óþarflega erfitt verkefni fyrir barnaflokkinn. Jafnframt verði mótshöldurum þá heimilt að bjóða 
upp á léttari greinar á mótum fyrir börn og unglinga svo sem V5 og T7 til að gefa minna vönum yngri 
knöpum möguleika á að taka þátt.   
Í þessari tillögu er tímaramma um skipan framkvæmdanefndar breytt, úr ári fram að áramótum. Eins 
varðandi skipan dómara, er reglugerðin aðlöguð að því hvernig þetta hefur verið framkvæmt í raun 
undanfarin ár, þ.e. að dómaranefndin velji dómara eftir meðmælum frá dómarafélaginu.   
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Þingskjal nr. 7 
Flytjandi: keppnisnefnd LH & Félag tamningamanna 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, 
samþykkir að  fela stjórn LH að skipa starfshóp til að vinna að því að Ísland verði leiðandi í því að gera 
gæðingafimi að fullgildri keppnisgrein í lögum og reglum sambandsins. Keppt verði í gæðingafimi til prufu og 
kynningar fram að næsta landsþingi.  
 
Greinargerð 
Gæðingafimi hefur verið að ryðja sér til rúms sem ný og áhugaverð keppnisgrein. Auðvelt er að getuskipta 
greininni, sem er hvati fyrir nýja keppendur að spreyta sig en einnig fyrir knapa í fremstu röð. Nauðsynlegt er 
að samræmi sé á milli mótshaldara þegar boðið er upp á greinina á mótum.  
Fulltrúar eftirtalinna skulu eiga sæti í starfshópi þessum: Félag tamningamanna, Hestaíþróttadómarafélag 
Íslands, Gæðingadómarafélag LH, tölvunefnd LH og keppnisnefnd LH.  
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Þingskjal nr. 8 
Flytjandi: Félag tamningamanna 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, 
samþykkir að pískur verði leyfður í gæðingakeppni. 
 
Greinargerð 
Pískur er eðlilegur hluti af reiðbúnaði og er það aukin þekking nútímans. Mikil vakning hefur orðið í 
reiðmennsku og þjáfun. Pískur hefur ekkert með vilja að gera. Hann hjálpar knapa að gefa hestinum  
ábendingar við að bera sig rétt. Jákvætt fyrir gæðingakeppnina og þátttöku knapa í henni. 
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Þingskjal nr. 9 
Flytjandi: Félag tamningamanna 

Lagt fyrir: _______________________ 
 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. – 13. október 2018, samþykkir að 
keppnisflokknum A-flokki ungmenna verði bætt við gæðingakeppnina. Þessi flokkur yrði sambærilegur 
ungmennaflokki, þ.a. einfalt vægi yrði á vilja, fegurð í reið, tölti og skeiði. 
 
Greinargerð 
Gríðarlega mikilvægt í þroska ungmenna sem framtíðarknapa, þroskandi keppnisgrein, stórt stökk í A-flokk 
fullorðinna, leyfa áhugamönnum að keppa sér. Gefur einnig duglegum unglingum tækifæri á að keppa 
uppfyrir sig. Jákvætt fyrir gæðingakeppnina.  

Greinin er ekki hugsuð sem reynslugrein en keppt verði í henni til reynslu til tveggja ára.  
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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. 

 
Tillaga okkur er sú að framkvæmdanefnd komi ekki að skipun yfirdómara á stórmótum, því fellur greinin um 
yfirdómara út í grein 2.8.2 og verður eftirfarandi: 
 
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.  
 • 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. 

 
Greinargerð 
Stjórn GDLH telur það vera í höndum dómarafélaganna að skipa dómara og yfirdómara á stórmótum sem fer 
svo til samþykktar hjá dómaranefnd LH en ekki framkvæmdanefnd mótanna sjálfra. 
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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.  
 
Greinargerð 
Regla 4.2 Styrkleikaskipting fullorðinsflokks 
Sport A, keppnisgreinar T1,T2,V1,F1,P1 (250m),P3(150m),PP1(gæðingskeið),P2(100m)  
Sport B, keppnisgreinar T3,T4,V2,F2,P1 (250m),P3(150m),PP1(gæðingskeið),P2(100m)  
Sport C, keppnisgreinar  T3,T4,T5,T6,T7,T8,V2,V3,V4,V5,V6,F2,F3, PP2(gæðingskeið),P2(100m)  
Sport D, keppnisgreinar T3,T4,T5,T6,T7,T8,V2,V3,V4,V5,V6,F2,PP2(gæðingskeið),P2(100m) 
Parið (knapi og hestur) hækkar upp um styrkleikaflokk nái það lágmarks einkunn styrkleikaflokksins þrisvar 
sinnum og ber honum þá skylda að keppa í viðkomandi styrkleikaflokki í viðkomandi grein. Leyfilegt er að 
keppa uppfyrir sig velji menn það. Öllum er leyfilegt að byrja í þeim flokki sem þeir kjósa. 
 
Með þessu fyrirkomulagi eru knapar og hross með svipaðan árangur að keppa innbyrgðis óháð því hvort 
knapar hafi atvinnu af hestamennsku eða ekki. Þetta opnar einnig fyrir knapann að byrja með nýjan hest í 
léttari styrkleika til að sjá hvernig hestinum gengur í sinni fyrstu keppni.  En einnig með því að hafa 
fyrirkomulagið sambærilegt við keppni á erlendri grund getur það gefið betri mynd af árangri hestsins og 
hjálpað til við sölu erlendis þegar kaupandi sem keppir í sport B í sínu heimalandi getur séð hvað hestur hefur 
náð í sport B hér á landi.  
Lágmarkseinkunnir skulu ákveðnar af keppnisnefnd LH á hverju ári. 
Hugmyndir að einkunarskiptingu 
sport A tölt 7,10, fjórgangur 7,00, fimmgangur 6,70, slaktaumur 6,70 sport  
B tölt 6,70, fjórgangur 6,60, fimmgangur 6,30, slaktaumur 6,30 sport  
C tölt 6,30, fjórgangur 6,20, fimmgangur 5,90, slaktaumur 5,90 sport  
D engin lágmörk 
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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. 
 
Greinargerð 
Skoða þarf allar þær skýrslur sem gerðar hafa verið og rannsóknir og athuga hvort ekki finnist einhver úrlausn 
á því að fjölga gestum. 
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Þingskjal nr. 13 
Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 
Lagt fyrir: _______________________ 

 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018, samþykkir að 
bæta inní reglu 6.5 í lögum og reglum LH varðandi þátttökurétt á landsmótum að það fari börn, unglingar og 
ungmenni inn af stöðulistum eins og í fullorðinsflokkum. 
 
Greinargerð 
Yfirstrikað fer út og feitletrað og undirstrikað fer inn. 
..... Til viðbótar þeim hestum sem vinna sér þátttökurétt á Landsmóti í A og B flokki öllum flokkum í gegnum 
úrtökur hestamannafélaganna, fá efstu 6 hestar á stöðulistum sem ekki komust inn í gegnum úrtökur hjá 
sínum félögum, þátttökurétt á landsmóti. Við lok skráningarfrests á landsmót skal keppnisnefnd fara yfir 
skráningar og stöðulista og tilkynna þeim sem í hlut eiga um þátttökurétt. 
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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. 
 
Greinargerð 
Tillaga var samþykkt á síðasta þingi varðandi þennan kafla og nú er kominn tími til að klára málið og koma 
með tillögur fyrir næsta þing árið 2020. 
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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. 
 
Greinargerð 
Á síðasta landsþingi 2016 var samþykkt tilllaga um að gefa út hvað keppnissvæði þurfi til að geta haldið mót. 
Spurning um að fylgja þeirri tillögu eftir. 
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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. 
 
Greinargerð 
Mjög illskiljanlegt þegar rautt spjald getur þýtt 3-4 hluti og sumt hefur enga þýðinu og annað þýðir bann. Ekki 
gott út á við að velja knapa ársins sem samt fékk 4 rauð spjöld á árinu. 
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Þingskjal nr. 17 
Flytjandi: Hestamannafélagið Geysir 
Lagt fyrir: _______________________ 

 
Tillaga 
61. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið á Akureyri 12. og 13. október 2018 samþykkir að 
beina því til dómarafélaganna að fylgjast vel með framgangi knapa og keppnishrossa í kappreiðum og fara yfir 
hvort breyta þurfi reglum varðandi þau mál og koma með tillögur á næsta þing sé þess þörf. 
 
Greinargerð 
Reglan er sú að knapar hafa tvær mínútur til að koma keppnishrossum inn í startboxin. Aðeins hefur borið á 
því að knapar eru alveg á tímamörkum varðandi þessi mál og ekki er skeiðklukka til að taka nákvæman tíma. 
Einnig má teyma hrossið inn en engin regla er um hversu margir megi hjálpa knapa við að koma keppnishesti 
í kappreiðaskeiði inn í boxin. Ekki má teyma hest inn á hringvöll, ekki má snúa við í aðdraganda spretts í 100m 
skeiði svo dæmi séu tekin. 
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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. 
 
Greinargerð 
Á landsþingum hefur það komið fyrir að tillögur um breytingar á keppnisreglum hafa náð fram að ganga sem 
hafa ekki verið nægilega vel ígrundaðar eða vandaðar. Það sem stundum hljómar vel getur við nánari skoðun 
reynst erfitt í framkvæmd eða ekki til framfara þegar til lengri tíma er litið. Verði það verklag tekið upp að 
senda tillögur um breytingar á keppnisreglum til faglegrar umfjöllunar áður hjá fagnefndum LH er betur 
tryggt að þær breytingar og þau áhrif sem tillagan kann að hafa og eftir atvikum kostir og gallar liggi fyrir 
þegar þingið fjallar um tillöguna. Ekki er endilega gert ráð fyrir því að fagnefndirnar taki afstöðu með eða á 
móti tillöguni heldur er þeim ætlað að skýra efni hennar hvaða áhrif tillagan kann að hafa. Það má vel sjá það 
fyrir sér að umræddar nefndir kalli til sín á fund aðila sem búa yfir reynslu og þekkingu á því efni sem tillagan 
fjallar um. Fresturinn sem gefinn er, er hér ákveðinn þrír mánuðir fyrir upphafsdag þings. Vera má að sá 
frestur geti verið lengri, en reynslan er þó sú að oft eru síðustu mánuðirnir fyrir landsþing nýttir til að móta 
og forma tillögur. Tillagan telst komin fram þegar hún er móttekin af skrifstofu LH og þarf ekki að senda hana 
aftur. 
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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. 
 
Greinargerð   
Þjálfun og keppni í TREC hentar íslenska hestinum og breiðum hópi iðkenda í hestamennsku sem 
stundar útreiðar í náttúru Íslands á eigin forsendum. Þessi grein eykur fjölbreytni í notkun og 
markaðssetningu íslenska hestsins og skapar ný tækifæri. 
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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. 
 
Greinargerð 
Ekki hefur verið haldið nógu vel utanum skráningu eldri meta en samkvæmt ákvörðun alþjóðasamtaka 
íslenska hestsins, FEIF, hófst ný skráning á metum árið 2011. Þessi tillaga er gerð til að fylgja eftir þeirri 
ákvörðun og samræma aðferðir svo ekki leiki vafi á hvernig meðhöndla beri metumsóknir.  Áfram verður 
haldið utan um þann árangur sem hefur náðst í gegnum tíðina og þeim sýndur sómi með sýnileika á síðu LH 
ásamt nýrri metum. 
 
 


