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Þingskjal nr. 2 
Flytjandi stjórn LH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir 

nýja framsetningu á lögum og reglum/reglugerðum Landssambands hestamannafélaga. 

Lög, reglur og reglugerðir LH verða eftirfarandi: 

1 LÖG LANDSSAMBANDS HESTAMANNAFÉLAGA (LH) 

2 REGLUGERÐ UM ÍSLANDSMÓT 

3 REGLUGERÐ UM LANDSMÓT 

4 REGLUGERÐ UM MÓTAHALD Á ÍSLANDI  

  a. Flokkaskipting og keppnisgreinar í aldursflokkum 

  b. Þátttöku og keppendareglur 

c. Dómarar í hestaíþróttum 

d. Úrskurðarnefndir og dómstóll ÍSÍ 

  e. Séríslenskar keppnisreglur 

ALMENNAR REGLUR UM KEPPNI (A) 

REGLUR UM ÍÞRÓTTAKEPPNI (Í) 

REGLUR UM GÆÐINGAKEPPNI (GK) 

REGLUR UM GÆÐINGAFIMI  (GF) 

REGLUR UM FIMIKEPPNI Í YNGRI FLOKKUM (FY) 

REGLUR UM HINDRUNARSTÖKK Í YNGRI FLOKKUM (H) 

 

Greinargerð: 

Segja má að með þessari breyttu uppsetningu sé lögum og reglugerðum í raun skipti í þrennt.  

Í fyrsta lagi eru Lög LH sem einungis er hægt að breyta á landsþingum og þarf 2/3 hluta atkvæða til að 

samþykkja breytingar við þær. 

Í öðru lagi er eru það reglugerðir um landsmót, Íslandsmót og mótahald á Íslandi. Undir reglugerð um 

mótahald á Íslandi eru reglur um flokkaskipti, aldursflokka, félagskipti, reglur um innanhússmót, reglur 

um kæru og úrskurðarmál og reglur um dómara. 
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Í þriðja lagi eru það reglur um einstaka keppnisgreinar. Í fyrsta lagi eru það reglur um íþróttakeppni, en 

þær fylgja regluverki FEIF sem LH hefur ákveðið að fylgja og hefur ekki heimild til að breyta, LH getur þó 

sett íslenskar sérreglur sem ganga lengra en FEIF-reglurnar. Reglum um íþróttakeppni er til samræmis 

við reglur FEIF skipt upp í tvö kafla Í lögunum, annarsvegar kafla (A) (ALMENNAR REGLUR UM KEPPNI) 

sem hefur að geyma almennar reglur sem gilda um keppni á íslenskum hestum.  Þessi kafli hefur m.a. að 

geyma siðarreglur reglur um leyfilegan búnað (hnakkar, beisli, járningar o.fl.), reglur um löglega 

keppnisvelli o.fl. og  hinsvegar kafla (Í) (REGLUR UM ÍÞRÓTTAKEPPNI).  Í öðru lagi eru það reglur um 

gæðingakeppni og aðrar keppnisgreinar svo sem  gæðingafimi ofl. sem lúta íslenskum reglum. Engar 

efnislegar breytingar voru gerðar á þessum reglum, utan þess að tilvísunum til einstakra greina var 

breytt. 

Með þessari uppsetningu er verið að aðlaga regluverk LH um íþróttakeppni að regluverki FEIF. Ekki er um 

efnislegar breytingar að ræða á almennum reglum um íþróttakeppni eða íþróttakeppnisreglum heldur 

einungis verið að setja reglurnar upp eins og FEIF gerir, samræma númeraröð, samræma orðalag og 

þýða greinar sem áður voru óþýddar og þykir ástæða til að þýða. Tekin var sú ákvörðun að vísa einungis í 

reglur um kynbótasýningar enda heyra kynbótasýningar á Íslandi undir Búnaðarsamband Íslands. 

Íþróttakeppnisreglur og almennar keppnisreglur eins og þær voru í lögum og reglum LH, voru 

upprunalega þýddar úr reglum FEIF sem kölluðust FIPO-reglur. FEIF lagði í vinnu við endurgerð á 

regluverki sínu árið 2015 og síðan þá hafa FIPO reglur ekki verið til en víða í okkar reglum var enn verið 

að vísa í gömlu FIPO-reglurnar.  

LH hefur tekið upp breytingar sem FEIF gerir á keppnisreglum en vegna misræmis í tölusetningu á 

greinum bar nokkuð á því að reglur stönguðust á, vegna þess að þeim hafi verið breytt á einum stað en 

ekki öðrum og hefur þetta valdið nokkrum vandræðum í gegnum tíðina. Svona misræmi er núna verið að 

hreinsa upp. 

Íslenskum sérreglum hefur verið safnað saman á einn stað í reglugerð um mótahald á Íslandi. Þ.m.t. 

reglur um aldursflokka, styrkleikaflokka, agareglur, félagaskipti og aðrar íslenskar sérreglur um 

mótahald. Örfáar sérreglur eru þó enn í reglugerð um íþróttakeppni þar sem við á, en þá eru það reglur 

sem ganga lengra en FEIF-reglurnar. 

Verði tillagan samþykkt verður það hlutverk stjórnar að setja upp lög og reglugerðir til birtingar á vef, 

leiðrétta tilvísanir á milli reglugerða, ljúka þýðingum á köflum sem á eftir að þýða úr keppnisreglum FEIF 

og birta á vef LH. 

Fylgiskjöl með tillögu þessari eru: 

I. Lög og reglur LH 2021, með vísan í greinar í nýrri uppsetningu 

II. Almennar keppnisreglur og reglur um íþróttakeppni – ný uppsetning til samræmis við FEIF reglur 

 

 

 


