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STJÓRN LH 2016 - 2018
Aðalstjórn
• Lárus Ástmar Hannesson, formaður
• Jóna Dís Bragadóttir, varaformaður
• Ólafur Þórisson, gjaldkeri
• Helga B. Helgadóttir, ritari
• Andrea M. Þorvaldsdóttir, meðstjórnandi
• Haukur Baldvinsson, meðstjórnandi
• Eyþór jón Gíslason, meðstjórnandi

Varastjórn
Sóley Margeirsdóttir, Ingimar Ingimarsson, Magnús 
Benediktsson, Stefán Ármannsson og S. Rúnar Bragason.



NEFNDIR LH

• Aganefnd
• Keppnisnefnd
• Landsliðsnefnd
• Mannvirkjanefnd
• Menntanefnd
• Samgöngunefnd
• Tölvunefnd
• Æskulýðsnefnd
• Öryggisnefnd
• Laganefnd
• Dómaranefnd



AFREKSHÓPUR LH
• Markmiðið er að efla unga knapa
• Þátttaka í sterkum mótum
• Hér heima
• Erlendis
• Arnar Bjarki Sigurðsson var ráðinn sem 

umsjónarmaður starfsins eftir að Páll Bjarki 
Hólmarsson lét af störfum og þökkum við honum 
gott starf. 
• 16 knapar í þessum hópi



FEIF Youth Cup
• FEIF Youth Cup er verkefni æskulýðsnefndar í 

samstarfi við FEIF
• Níu þátttakendur fóru út frá Íslandi
• Fararstjórar fyrir hönd LH voru Andrea Þorvaldsdóttir 

og Helga B. Helgadóttir 



SKÓGARHÓLAR
• Staðarhaldararnir Bergdís Finnbogadóttir og Árni 

Guðmundsson voru endurráðin á vordögum
• Gerðar voru endurbætur á salerni og girðingum 

o.fl. 
• Nýtingin góð 
• Skógarhólar skila ágætum tekjum að teknu tilliti til 

endurbóta
• Talsverðar endurbætur fyrirhugaðar næsta sumar



SAMSTARF VIÐ BÍ

• Mikilvægt og gott samstarf við BÍ

• Sameiginlegt eignarhald á LM ehf

• Rekstur tölvukerfa

• Nýr sportfengur tekinn í notkun (Kappi)

• Vinna og varðveisla myndefnis frá Landsmótum heldur áfram 

og einkaréttur af mótum og tilbúið efni keypt.

• Landsmótin 1954 – 2016 komin á WF.  Auk þess sem 

kynbótahrossin frá FM 2017 voru keypt og hafin er vinna við 

að setja mótið frá í sumar inn á WF.

• Mikil vinna eftir við að fara í gegnum allt efnið og setja 

upptökur af hrossunum inná hvert hross aftur í tímann

• Masterarnir komnir í geymslu í Kvikmyndasafni Íslands



HORSES OF ICELAND
• Markaðsverkefni um íslenska hestinn
• Íslandsstofa heldur utan um
• Tveimur fyrri árunum lokið 
• Jelena Ohm verkefnastjóri
• Þórdís Anna Gylfadóttir ráðin til verkefnisins í 

fæðingarorlofi Jelenu en hefur verið ráðin áfram til 
ákveðinna verkefna og sýninga

• Jóna Dís Bragadóttir og Rúnar Þór Guðbrandsson 
sitja í verkefnastjórn fyrir hönd LH



SPORTFENGUR

• Tölvunefnd ásamt BÍ hafa verið að vinna nýtt 
tölvukerfi
• Kerfið var keyrt á mörgum mótum í sumar og fékk 

ágæta dóma
• Áfram þarf að þróa kerfið og bjóða erlendum 

landssamböndum að nota kerfið



LANDSMÓT 2018
• Landsmótið var haldið á svæði Fáks í Víðidal
• Mikil uppbygging átti sér stað í Víðidalnum
• Ánægjulegt samstarf við Fáksmenn
• Breytt fyrirkomulag varðandi rekstur mótsins sem var alfarið á 

höndum Fáks
• Uppgjöri ekki lokið og LM ekki fengið upplýsingar um 

niðurstöðu rekstrarins
• Gerður viðauki við samninginn um mótið vegna uppgjörs þess 

efnis að uppgjör færist frá 1. september til 15. okt. 
næstkomandi
• Fáksmenn geta verið stoltir af glæsilegu móti og færum við 

þeim þakkir



LANDSMÓTIN FRAMUNDAN

• Gaddstaðaflatir við Hellu 2020
• Dagsetning Landsmóta færð aftur um viku
• Verður 6.-12. júlí 2020
• Viljayfirlýsing um að LM 2022 verði á svæði 

Spretts í Kópavogi



Aukið samstarf við Norðurlöndin
• Aukið samstarf mun efla okkur til framtíðar
• Hafa fært sín meistaramót fram fyrir LM 2020
• Gefur keppnisknöpum þessara landa meiri möguleika 

á að koma á landsmót
• Möguleikar á fjölþættu samstarfi
• Sækja sameiginlega í sjóði í nafni samstarfs t.d. 

Norðurlandaráð



Íslandsmótið 2018
• Íslandsmótið í hestaíþróttum var haldið á svæði Fáks 

í Víðidal
• Hestamannafélagið Sprettur hélt mótið eins og til 

stóð
• Þetta var Íslandsmót bæði eldri og yngri flokka
• Fengu að færa mótið milli svæða
• Mótið hið glæsilegasta og vel að öllu staðið



Menntaráðstefna á Hólum
• Mjög öflug menntaráðstefna var haldin á vegum 

menntanefndar FEIF á Hólum í Hjaltadal
• Met þátttaka 30 manns 
• Stefnt að auknu samstarfi og fræðslu



Norðurlandamótið í Svíþjóð
• Norðurlandamótið var á Margaretarhofi í ágúst
• Nýr liðsstjóri er Sigurbjörn Bárðarson
• Umsjónarmaður yngri knapanna var Arnar Bjarki 

Sigurðarson
• Ísland með fjölmennasta lið sem hefur verið sent
• Árangur yngri knapanna vakti athygli
• HM að ári í Berlín



Verkefni næstu ára!!!!



Nýliðun og menntun
• Finna leiðir og hvetja til aukins samstarfs milli LH, 

hestamannafélaganna og skólastofnana á svæðunum
• Greiða leiðir þeirra sem ekki hafa aðgang að því sem 

til þarf til hestamennskunnar
• Skoða möguleika á félagshesthúsum og skiptri 

kostnaðarþátttöku milli tveggja einstaklinga



Framtíðin er björt 
• Mikilvægt er að samstarf og samtaða innan 

greinarinnar haldist og eflist
• Efling menntunar er mikilvæg



Kær kveðja, stjórn LH


