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 Þingskjal nr. 3 – breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 
Tillaga 
62. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 27.-28. nóvember 2020, 
samþykkir breytingu á kafla 5 í lögum og reglum LH Reglugerð um Íslandsmót. 
 
Reglugerð um Íslandsmót orðist svo: 
 

5 Reglugerð LH fyrir Íslandsmót 
 
5.1 Ákvörðun um Íslandsmótsstað og dagsetningu 
Stjórn LH ákveður hvar Íslandsmót í hestaíþróttum skuli haldið hverju sinni. Umsókn um Íslandsmót 
skal berast til keppnisnefndar fyrir 1. október á árinu fyrir mót. Keppnisnefnd tekur umsóknir til 
umfjöllunar og leggur til við stjórn hvar Íslandsmót skuli haldið. Ef engar umsóknir berast hefur stjórn 
vald til að ganga til samninga við þá mótshaldara sem stjórn kýs að semja við. Stjórn LH og 
mótshaldari skulu undirrita samning um Íslandsmót fyrir 1. desember á árinu fyrir mótið. 
 
Dagsetning Íslandsmóta er ákveðin með hliðsjón af landsmóti og heimsmeistaramótum hverju sinni. 
Halda skal Íslandsmót fullorðinna og ungmenna annars vegar og barna og unglinga hins vegar í sitt 
hvoru lagi. Íslandsmót fullorðinna og ungmenna skal halda fyrstu helgina í júlí á 
heimsmeistaramótsári en í annarri viku eftir landsmót á landsmótsári. Mótið skal hefjast á 
fimmtudegi og ljúka á sunnudegi. Íslandsmot fullorðinna og ungmenna skal vera Worldranking. 
 
5.2 Keppnisgreinar á Íslandsmóti 
Á Íslandsmóti fullorðinna skal keppt í 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. Farnir skulu 4 
sprettir í 250m og 150m skeiði. Í ungmennaflokki skal keppa í sömu greinum og í fullorðinsflokki. 
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Heimilt er að bjóða upp á fleiri greinar, kjósi mótshaldarar svo, 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. Heimilt 
er að bjóða upp á fleiri greinar, kjósi mótshaldarar svo, sem og sýningagreinar. Í sýningargreinum 
skal ekki krýna Íslandsmeistara. 
 
Börn keppi í V2, T3, T4, fimi. 
 
Unglingar keppi í V1, T1, F2, T4, fimi og skeiðgreinum sem skilgreindar eru. 
 
5.3 Þátttökuréttur á Íslandsmóti 
Á Íslandsmóti fullorðinna og ungmenna hafa rétt til þátttöku efstu pör á stöðulista sem metinn er út 
frá árangri á löglegum mótum og gilda einkunnir pars sem eru allt að tveggja ára gamlar frá fyrra og 
núverandi keppnistímabili í V1, F1, T1, T2, PP1, P1, P3 og P2. 
Par sem keppir til verðlauna um samanlagðan sigurvegara, þarf að hafa þátttökurétt í a.m.k einni 
grein og eigi jafnframt skráðan árangur í öðrum greinum sem telja til samanlagðra verðlauna.  
 
Fjöldi þátttakenda í hverri keppnisgrein er eftirfarandi: 

Keppnisgrein Flokkur fullorðinna Ungmennaflokkur 

T1 tölt 30 20 

T2 tölt 30 20 

V1 fjórgangur 30 20 

F1 fimmgangur 30 20 

PP1 gæðingaskeið 30 15 

P2 100m skeið 30 15 

P3 150m skeið 20 6 

P1 250m skeið 20 6 

 
 
Miðað er við stöðu á stöðulistanum 10 5 dögum áður en mót hefst. Ef knapi óskar ekki eftir þátttöku 
er næstu knöpum á stöðulista boðin þátttaka. Ráslistar liggja fyrir þremur dögum fyrir mót og þrír 
varaknapar tilgreindir í hverri grein. Flokkar fullorðinna og ungmenna ríða forkeppni saman en 
sérstök úrslit eru fyrir hvorn flokk fyrir sig. 
 
5.4 Auglýsing Íslandsmóts 
Íslandsmót í hestaíþróttum skal auglýsa í fjölmiðlum með minnst tveggja mánaða fyrirvara. 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. 
 
5.5 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 skráningagjöld, 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. 



• Fjölmiðlafulltrúa. 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 eða meðlim dómarastarfsliðs, áður tilnefndum af honum, 
mótsstjóra eða fulltrúa hans, áður tilnefndum af honum, meðlimi framkvæmdanefndar, formanni 
keppnisnefndar LH eða annars fulltrúa, áður tilnefndum af honum, og talsmanni knapa, kosinn fyrir 
upphaf keppni af virkum keppendum (sjá grein 2.7.2). Á Íslandsmóti barna og unglinga skal fulltrúi 
knapa vera æskulýðsfulltrúi LH eða annar fulltrúi, áður tilnefndur af honum. 
 
5.6 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. 
 
5.7 Ýmis ákvæði um Íslandsmót 
Á Íslandsmóti fullorðinna og ungmenna er skylt að halda B-úrslit í hringvallagreinum, þ.e. keppni um 
6. til 10. sæti. Á Íslandsmóti barna og unglinga er það skylda, ef skráningar eru 20 eða fleiri. 
Sigurvegari í B-úrslitum vinnur sér rétt til að keppa í A-úrslitum. 
 
5.8 Dagskrá Íslandsmóts fullorðinna og ungmenna 
Fimmtudagur 

Fimmgangur F1 
Fjórgangur V1 

Föstudagur 
Tölt T2 
Tölt T1 
Gæðingaskeið 

Laugardagur 
Slaktaumatölt T2 B-úrslit (ungmennaflokkur) 
Slaktaumatölt T2 B-úrslit 
Fjórgangur V1 B-úrslit (ungmennaflokkur) 
Fjórgangur V1 B-úrslit 
Fimmgangur F1 B-úrslit (ungmennaflokkur) 
Fimmgangur F1 B-úrslit 
Tölt T1 B-úrslit (ungmennaflokkur) 
Tölt T1 B-úrslit 
250 m. skeið P1 
150 m. skeið P3 

Sunnudagur 
Slaktaumatölt T2 A-úrslit (ungmennaflokkur) 
Slaktaumatölt T2 A-úrslit 
Fjórgangur V1 A-úrslit (ungmennaflokkur) 



Fjórgangur V1 A-úrslit 
Fimmgangur F1 A-úrslit (ungmennaflokkur) 
Fimmgangur F1 A-úrslit 
100 m. skeið P2 
Tölt T1 A-úrslit (ungmennaflokkur) 
Tölt T1 A-úrslit 

 
5.9 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 6 mánuðum fyrir mót. 
 
5.10 Gildissvið 
Reglugerð þessi gildir fyrir Íslandsmót, þar sem við á. Að öðru leiti gildir reglugerð LH um íþróttamót 
og keppendur. 
 
Samþykkt með framangreindum breytingum. 
 
 

Þingskjal nr. 4 
 
62. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 27.-28. nóvember 2020, 
samþykkir breytingu á grein 1.2.4 Dagskrá landsþings, í lögum og reglum LH. Eftirfarandi setning falli 
brott: „Landsþing taki ákvarðanir varðandi Íslandsmót samkvæmt reglugerðum þar um.“  
Samþykkt samhljóða án breytinga 
 
 
 
Þingskjal nr. 10  - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 
62. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 27.-28. nóvember 2020, 
samþykkir að við kafla 8 í lögum og reglum LH bætist við ný grein sem verður gr. 8.4.1.1 um 
undirbúningssvæði.  
 
Greinin orðist svo: 8.4.1.1 Upphitunar- og undirbúningssvæði Mótshaldarar skulu sjá til þess að gott 
upphitunarsvæði sé til staðar. Að auki skal vera undirbúningssvæði (hringlaga eða opið svæði) þar 
sem keppnispar skal mæta a.m.k. 1 mínútu fyrir upphaf keppni, þannig að keppnin megi ganga 
snurðulaust fyrir sig.  „Leitast skal við að undirbúningssvæði sé til staðar, að undirlag sem líkast 
keppnisvelli og í kallfæri við þul.“   
 
Undirbúningssvæði skal vera a.m.k. 20x40 m. að stærð eða hringvöllur af sambærilegri stærð. 
Undirlag skal vera sem líkast keppnisvelli. Greið tenging skal vera frá undirbúningssvæðinu inn á 
keppnisvöll. Á undirbúningssvæði má knapi fá aðstoð þjálfara/aðstoðarmanns við að lagfæra búnað 
sem og leiðsögn, þó þannig að það trufli ekki aðra sem mögulega eru einnig á undirbúningssvæði.  
 
Fyrir úrslit, þar sem 5 eða fleiri skulu mæta, er mótshaldara heimilt að útvíkka undirbúningssvæðið, 
þó þannig að knapar fari ekki úr augsýn dómara eða fótaskoðunarmanna sem staðsettir eru við 
völlinn, þannig að allir hafi nægilegt svæði til upphitunar. 
 
Breyting: 



Breyting á annari málsgrein 8.4.1.1. Upphitunar- og undirbúiningssvæði.  (Það falla út þrjár fyrstu 
setningarnar og ein setning kemur inn í staðinn)  „Leitast skal við að undirbúningssvæði sé til staðar, 
að undirlagi sem líkast keppnisvelli og í kallfæri við þul.“    
 
 
 
Þingskjal nr. 12 - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 
Opin íþróttamót og keppni milli héraða skal auglýsa í fjölmiðlum/netmiðlum með minnst eins 

mánaðar 7 daga fyrirvara. Úrtökur fyrir Landsmót skal auglýsa með minnst 14 7 daga fyrirvara. 

Opinber innanhéraðsmót skal auglýsa með minnst 14 7 daga fyrirvara í fjölmiðli. Sé um mót að ræða, 

sem greiða þarf til þátttökugjald, skal þess getið í auglýsingunni og gjaldið fylgja 

þátttökutilkynningunni. Þá skal koma fram frestur til að tilkynna þátttöku og skal hann aldrei vera 

skemmri en 5 3 dagar. Innanfélagsmót skal auglýsa þannig að félagsmenn eigi almennt kost á að 

kynna sér efni auglýsingarinnar. Auglýsa skal innanfélagsmót með minnst tveggja daga fyrirvara. 

Verði af einhverjum ástæðum að fresta eða endurtaka keppni/mót, mega þeir einir keppa sem höfðu 

keppnisrétt, þegar keppnin/mótið átti að fara fram nema ef opnað hefur verið fyrir skráningu og skal 

þá auglýsa nýjan skráningarfrest vandlega. Frestun eða framhald móts ber að auglýsa vandlega. 

 
Breyting: 
Breyting í fyrstu og þriðju línu 2.8.1 Auglýsingar móta. (Það sem fer út í fyrstu línu) „í 
fjölmiðlum/netmiðlum“  (Það sem fer út í þriðju línu) „í fjölmiðli“    
 
Samþykkt samhljóða með framangreindum breytingum. 
  
  
Þingskjal nr. 13  - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 

 

Framkvæmdanefnd opinna móta og móta á milli héraða skal sjá um útgáfu mótsskrár, sem sé tilbúin 

a.m.k. tveimur sólarhringum fyrir upphaf móts. Í mótsskrá skal koma fram a.m.k. dagskrá mótsins, 

nafn keppanda og félags hans, nafn, litur og aldur hests, ásamt öðrum upplýsingum sem 

framkvæmdanefnd óskar. Framkvæmdanefnd skal sjá um að keppendur gefi umbeðnar upplýsingar 

þegar við skráningu. 

 
Breyting: 
Breyting á fyrstu setningu 2.8.5 Verkefni framkvæmdanefndar.  (Fyrri hluti setningar breytist ) 
„Framkvæmdanefnd opinna móta og móta á milli héraða, skal sjá um að útgáfu mótaskrár, sem sé 
tilbúin a.m.k. tveimur sólarhringum fyrir upphaf móts. / 
 
Samþykkt samhljóða með framangreindum breytingum. 
  
 
Þingskjal nr. 14 - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 
62. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 27.-28. nóvember 2020, 
samþykkir breytingartillögu við grein 2.8.4, Skipun dómara á mót, í Lögum og reglum LH.  
 
Greinin orðist svo: 2.8.4 Skipun dómara á mót  
 



Mótshaldarar verða að sækja um gæðinga- og íþróttadómara til stjórna dómarafélaga LH til að mótin 
séu lögleg og fái skráningu í Sportfeng. Sækja skal um dómara 4 vikum 7 dögum fyrir upphaf móts. 
Bera dómaranefnd og dómarafélögin ábyrgð á að manna öll lögleg mót sem haldin eru. 
Dómaranefnd og félögunum ber að vera í sambandi við mótshaldara og ber dómurum að tilkynna 
forföll til dómarafélaganna. 
 
Samþykkt samhljóða 
  
 
 
Þingskjal nr. 15   - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 
 

Völlurinn skal vera beinn; 250 m langur, jafn, fastur og verður að vera a.m.k. tveggja metra breiður 

fyrir hvern hest. Halli á 100 metrum má ekki fara yfir 0,2%. Um það bil 8m pláss fyrir start og um 

það bil 50m niðurhægingarkafli. Girðing skal ná a.m.k. 10m lengra en endamark. Báðar hliðar 

vallarins skulu vera afmarkaðar nákvæmlega á brún vallarins. Að auki skal á annarri hliðinni vera 

önnur girðing um það bil 5-10 m frá þeirri fyrri þar sem áhorfendur geta staðið á meðan á 

kappreiðum stendur. Með 50 m millibili skal vera merking sem gott er að sjá, án þess að hún trufli. 

Yfirdómari verður að samþykkja völlinn. 

Gæðingaskeiðvöllur skal vera beinn, 210 metra langur, jafn, fastur og vera að minnsta kosti 4 metra 

breiður. Skeiðvöll má nota fyrir gæðingaskeið með viðeigandi merkingum sem sjá má í FIPO 

bæklingi. 

Aðstæður til skeiðkappreiða skulu vera viðunandi og þannig sett upp að slysahætta sé í algjöru 

lágmarki. Startbásar skulu vera eins hljóðlátir eins og unnt er og byggðir upp á þann hátt að öryggi 

hests og knapa sé í fyrirrúmi. Fyrir skeið með fljúgandi starti skal aðdragandi skeiðkaflans vera 

nægilega langur og vel afmarkaður eins og skeiðkaflinn sjálfur. 

Niðurhægingarkaflinn eftir að skeiðkafla lýkur skal vera afmarkaður að lágmarki 70 m og í framhaldi, 

flóttaleið sem sé því næst bein, eða í aflíðandi línu, leiðin sé greiðfær og undirlag stöðugt.   

eins langt og mögulegt er og hættulaus fyrir hest og knapa.  

Mótsstjóri, yfirdómari og fulltrúi knapa skulu yfirfara og samþykkja að aðstæður til skeiðkappreiða 

séu viðunandi. Fulltrúi knapa hefur meira vægi en mótsstjóri og yfirdómari telji hann aðstæður ekki 

viðunandi. 

 
Breyting: 
Breyting á eftirfarandi setningu sem byrjar á: Niðurhægingarkaflinn eftir að skeiðkafla lýkur skal vera 
afmarkaður, að lágmarki 70 m og flóttaleið sem sé því sem næst bein, eða í aflíðandi línu, leiðin sé 
greiðfær og undirlag stöðugt.   
 
Samþykkt samhljóða með framangreindum breytingum. 
 
 
Þingskjal nr. 20  - breytingartillaga frá Allsherjarnefnd 

 

62. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 27.-28. nóvember 2020, 

samþykkir að sambandið láti gera athugun afli upplýsinga um notkun á bakhlífum og virkni þeirra við 

slys tengd útreiðum. Einnig verði könnuð tíðni bakmeiðsla í hestamennsku og við hvaða aðstæður 

slysin verða. 

 
Breyting: 



 Breyting í annari línu. (Það sem fellur út) „láti gera athugun“   (Það sem kemur inn í staðinn)  .. „afli 
upplýsinga um notkun“ á bakhlífum og virkni þeirra við slys tengd útreiðum.  
 
Samþykkt samhljóða með framangreindum breytingum. 
 
 
Afreksstefna LH  
Samþykkt samhljóða 
  



 
  
Hjörný, 
  
Við ætlum að hittast aftur á fundi í fyrramálið kl. 09:00 og viljum láta tengja 
grúbbuna/Alsherjarnefnd saman þá. 
  
Eftirtaldir aðilar voru á fundinum, vona að ég gleymi ekki neinum. 
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Hjörtur Bergstað 
Hilda Karen Garðarsdóttir 
Sonja Valeska Krebs 
María Rúnars 
Sigvaldi Guðmundsson 
Davíð Jónsson 
Þórarinn Eymundsson 
Sigrún Rós Helgadóttir 
Kristján Gíslason 
Jón Sverrir (jon@adaldalur.is) 
Gústaf Loftsson 
Jóhann Albertsson 
Anna Björg Níelsdóttir 
Snorri Ólason 
Kristinn Skúlason 
  
  
Heyrumst hress í fyrramálið. 
  
Með kveðju, 
Pálmi Guðmundsson 
Hornfirðingi 
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