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Þingskjal nr. 23 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.2.3  og 7.2.5 um dómsatriði í 
gæðingakeppni. 

A. Tillaga við gr. 7.2.3 

Reglan er 

7.2.3 Hægt tölt  

Sýna skal hægt tölt samfellt eina langhlið 300m keppnisvallarins til að hljóta meðaleinkunn eða hærra. 

Reglan verður 

7.2.3 Hægt tölt  

Sýna skal hægt tölt samfellt eina langhlið  300m  keppnisvallarins til að hljóta meðaleinkunn eða hærra. 

A. Tillaga við gr. 7.2.5 

Reglan er 

7.2.5 Stökk 

Stökk skal sýna minnst heila langhlið 300m hringvallar til að fá meðaleinkunn eða hærra. Hesturinn skal 

stökkva af snerpu og mýkt í góðu jafnvægi með hreinum takti, svífa vel. Taka stökkið mjúklega og hæga 

stökkferðina án stífni og átaka 

Reglan verður 

7.2.5 Stökk  

Stökk skal sýna minnst heila langhlið  300m hringvallar til að fá meðaleinkunn eða hærra. Hesturinn skal 

stökkva af snerpu og mýkt í góðu jafnvægi með hreinum takti, svífa vel. Taka stökkið mjúklega og hæga 

stökkferðina án stífni og átaka. 

Greinargerð 

300m dettur út þar sem leyfilegt er að keppa á 250m velli 

Umsögn keppnisnefndar LH 

Keppnisnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 
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Þingskjal nr. 24 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.4.1 Dómarar og dómnefnd 

 

Eins og reglan er 

7.4.1 Dómarar og dómnefnd  

Dómarar við gæðingakeppni skulu hafa lokið dómaraprófi og hlotið viðurkenningu stjórnar LH sem 

gæðingadómarar. 

Gæðinga- og unglingadómarar LH skiptast í tvo flokka: a) Félagsdómara b) Landsdómara Félagsdómarar 

hafa rétt til að dæma í innanfélagskeppni. Landsdómarar hafa rétt til að dæma á öllum mótum sem 

haldin eru af LH eða aðildarfélögum þess. Landsdómarar hafa einnig réttindi til að stjórna 

gæðingakeppni. 

Dómarar á lands- og fjórðungsmótum eru skipaðir af dómaranefnd LH.  

Á innanfélagsmótum og minni mótum er heimilt að einungis þrír dómarar dæmi.  

Kynnir og stjórnandi þarf ekki að vera dómari, en hann kynnir og stjórnar í samráði við og á ábyrgð 

dómara. Stjórnir hestamannafélaga sæki um dómara á þessi mót til LH í síðasta lagi fjórum vikum fyrir 

mót. 

Eins og reglan verður 

7.4.1 Dómarar og dómnefnd  

Dómarar við gæðingakeppni skulu hafa lokið dómaraprófi og hlotið viðurkenningu stjórnar LH sem 

gæðingadómarar. 

 Gæðinga- og unglingadómarar LH skiptast í tvo flokka: a) Félagsdómara b) Landsdómara Félagsdómarar 

hafa rétt til að dæma á innanfélags- og smærri mótum. Landsdómarar hafa rétt til að dæma á öllum 

mótum sem haldin eru af LH eða aðildarfélögum þess. Landsdómarar hafa einnig réttindi til að stjórna 

gæðingakeppni. 

 Dómarar á lands- og fjórðungsmótum eru skipaðir af dómaranefnd LH.  

Á innanfélagsmótum og minni mótum er heimilt að einungis þrír dómarar dæmi en til að mót teljist 

löglegt þá þurfa  þrír eða fimm dómarar að vera við dómstörf. 

Kynnir og stjórnandi þarf ekki að vera dómari, en hann kynnir og stjórnar í samráði við og á ábyrgð 

dómara. Stjórnir hestamannafélaga sæki um dómara á þessi mót til LH í síðasta lagi fjórum vikum fyrir 

mót. 
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Greinargerð:  

Þetta er gert til að taka af allan vafa um að félagsdómari megi bara dæma á lokuðum félagsmótum þar 

sem að þróunin er æ meiri í þá átt að opna Gæðingamótin meir og meir. 

Umsögn keppnisnefndar LH 

Keppnisnefnd gerir eftirfarandi breytingartillögu: 
 
Dómarar við gæðingakeppni skulu hafa lokið dómaraprófi og hlotið viðurkenningu stjórnar GDLH sem 

gæðingadómarar. 

Gæðinga- og unglingadómarar LH skiptast í tvo flokka: a) Héraðsdómara  Félagsdómara b) Landsdómara. 

Félagsdómarar hafa rétt til að dæma í innanfélagskeppni. Landsdómarar hafa rétt til að dæma á öllum 

mótum sem haldin eru af LH eða aðildarfélögum þess. Landsdómarar hafa einnig réttindi til að stjórna 

gæðingakeppni. 

Dómarar á lands- og fjórðungsmótum eru skipaðir af dómaranefnd LH.  

Á innanfélagsmótum og minni mótum er heimilt að einungis þrír dómarar dæmi en til að mót teljist 

lögleg þurfa þrír eða fimm dómarar að vera við dómstörf. 

Kynnir og stjórnandi þarf ekki að vera dómari, en hann kynnir og stjórnar í samráði við og á ábyrgð 

dómara. Stjórnir hestamannafélaga sæki um dómara á þessi mót til LH í síðasta lagi fjórum vikum fyrir 

mót. 
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Þingskjal nr. 25 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.4.4 Vallarstærð. 

 

Eins og reglan er  

7.4.4 Vallarstærð 

 Gæðingakeppni skal fara fram á 300 m hringvelli með samliggjandi beinni skeiðbraut a.m.k. 175 m 

langri. Þó er heimilt að keppa á hringvöllum allt niður í 250 m að stærð með a.m.k. 4 m breiðri braut.  

Leyfilegir vellir eru: 

• Þ-laga vellir, með samliggjandi beinni braut  
• A-laga vellir, með samliggjandi beinni braut  
• Sérafmarkaðir hringvellir með aðliggjandi beinni braut. Vellina skal afmarka með girðingum eins 

og þurfa þykir. Á landsmóti skal keppt á 300 m hringvelli. 
 

Eins og reglan verður 

7.4.4 Vallarstærð 

Gæðingakeppni skal fara fram á 300 m hringvelli með samliggjandi beinni skeiðbraut a.m.k. 175 m langri. 

Þó er heimilt að keppa á hringvöllum allt niður í 250 m að stærð með a.m.k. 4 m breiðri braut.  

Leyfilegir vellir eru: 

• Þ-laga vellir, með samliggjandi beinni braut  
• A-laga vellir, með samliggjandi beinni braut  
• Sérafmarkaðir hringvellir með aðliggjandi beinni braut. Vellina skal afmarka með girðingum eins 

og þurfa þykir. Á landsmóti skal keppt á 300 m hringvelli. 
Greinargerð: 

Þrátt fyrir að hafa leitað víða hvað A völlur er þá hef ég ekki fengið skýringar á því en líklegsta skýringi er 

að þetta verið þýtt úr FEIF regluverkinu sem A Track og farið inn sem • A-laga vellir, með samliggjandi 

beinni braut  

Umsögn keppnisnefndar LH: 

Keppnisnefnd leggur til að tillögunni verði vísað frá. 
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Þingskjal nr. 26 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.5.2.1 A-flokkur gæðinga og 7.8.1.2 A-
flokkur gæðinga sérstök forkeppni 

 

A. Tillaga við gr. 7.5.2.1 

 

Reglan er 

7.5.2.1 A-flokkur gæðinga 

Hestur sem tekur þátt í A-flokki gæðinga getur ekki tekið þátt í öðrum A-flokki gæðinga, né neinum Beða 

C-flokki gæðinga á sama móti2 .  

Riðnir skulu þrír hringir og sýnt fet, tölt, brokk, stökk og skeið. Heimilt er að sýna skeið einu sinni á 175 m 

langri braut sbr. ákvæði 7.4.3. 

 Einkunnir skulu gefnar eftir þeirri reglu að talan 5 er grunntala, þ.e. lægsta tala í einkunnagjöf og 

jafngildir því núlli.  

Einkunnir skal reikna samkvæmt eftirfarandi kvarða: 

Alhliða hestar (A-Flokkur) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atriði Einkunn Vægi 

1. Fetgangur 5-10 1 

2. Brokk 5-10 1 

3. Tölt 5-10 2 

4. Stökk 5-10 1 

5. Skeið 5-10 2 

6. Vilji 5-10 2 

7. Fegurð í reið 5-10 2 
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Deilitala dómara til að fá aðaleinkunn keppanda er 11. Séu allar einkunnir lesnar upp er deilt í dómpalli 

með 33 séu 3 dómarar að dæma en 55 séu fimm dómarar að dæma. 

 

Reglar verður 

7.5.2.1 A-flokkur gæðinga 

Hestur sem tekur þátt í A-flokki gæðinga getur ekki tekið þátt í öðrum A-flokki gæðinga, né neinum Beða 

C-flokki gæðinga á sama móti2 .  

Riðnir skulu þrír hringir og sýnt fet, tölt, brokk, stökk og skeið. Heimilt er að sýna skeið einu sinni á 175 m 

langri braut sbr. ákvæði 7.4.3. 

Einkunnir skulu gefnar eftir þeirri reglu að talan 5 er grunntala, þ.e. lægsta tala í einkunnagjöf og 

jafngildir því núlli.  

Einkunnir skal reikna samkvæmt eftirfarandi kvarða: 

Alhliða hestar (A-Flokkur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deilitala dómara til að fá aðaleinkunn keppanda er 10. Séu allar einkunnir lesnar upp er deilt í dómpalli 

með 30 séu 3 dómarar að dæma en 50 séu fimm dómarar að dæma. 

Greinargerð: 

Það er verið með þessari breytingu verið að taka úr tvöföldun á tölteinkunn það er gert til að auka vægi á 

skeiði og verði til að keppendur leggi meiri áherslu á skeið í keppninni þar sem að tölur sína að skeið sé á 

undanhaldi . 

 

 
Atriði Einkunn Vægi 

1. Fetgangur 5-10 1 

2. Brokk 5-10 1 

3. Tölt 5-10 1 

4. Stökk 5-10 1 

5. Skeið 5-10 2 

6. Vilji 5-10 2 

7. Fegurð í reið 5-10 2 
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Umsögn keppnisnefndar LH: 

Keppnisnefnd leggst gegn tillögu um að lækka vægi á tölti. 

 

B. Tillaga við gr. 7.8.1.2 

Regla fyrir A flokk í sérstakri forkeppni ein og hún er  

7.8.1.2   A-Flokkur gæðinga  

 Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  

• Tveir hringir tölt x 2  
• Tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Ein umferð skeið, einn og einn í einu x 2  
• Vilji x 2  
• Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 9 

 

Regla fyrir A flokk í sérstakri forkeppni ein og hún verður 

7.8.1.2   A-Flokkur gæðinga 

 Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  

• Tveir hringir tölt  
• Tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Ein umferð skeið, einn og einn í einu x 2  
• Vilji x 2 Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 8 

 

Greinargerð: 

Þetta er í samræmi við reglu 7.5.2.1. 

 
Umsögn keppnisnefndar LH: 

Keppnisnefnd leggst gegn tillögu um að lækka vægi á tölti. 
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Þingskjal nr. 27 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.6.2 Framkvæmd úrslitakeppni. 

 

Reglan er: 

7.6.2 Framkvæmd úrslitakeppni  

Hestunum er riðið samtímis, með ákveðnu millibili, í dómhring. 

Stjórnandi segir til um í samræmi við reglur hvaða atriði ber að sýna hverju sinni. Hann skal sjá um að 

jafnt sé riðið á báðar hendur nema í skeiði í A-flokki. 

 Í A og B flokki er gefin einkunn á milli gangtegunda fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir fegurð í reið og 

vilja, hvort fyrir sig.  

Framkvæmdanefnd sér um að allir knapar beri greinileg númer á báðum hliðum, t.d. á stígvélum. 

Reglan verður 

7.6.2 Framkvæmd úrslitakeppni  

Hestunum er riðið samtímis, með ákveðnu millibili, í dómhring. 

Stjórnandi segir til um í samræmi við reglur hvaða atriði ber að sýna hverju sinni. Hann skal sjá um að 

jafnt sé riðið á báðar hendur nema í skeiði í A-flokki. 

Stjórnandi skal gæta þess að þegar er skift um hönd á brokki í Unglingaflokki Ungmennaflokki  A- og B-

flokki skal gefa múnútu hvíld og tveggja mínútu hvíld þegar skift erum hönd á yfirferðargangi eða 

frjálsuferðina í A flokki.] 

 Í A og B flokki er gefin einkunn á milli gangtegunda fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir fegurð í reið og 

vilja, hvort fyrir sig.  

Framkvæmdanefnd sér um að allir knapar beri greinileg númer á báðum hliðum, t.d. á stígvélum. 

Umsögn keppnisnefnar LH 

Keppnisnefnd leggur til að ný mgr. orðist svo: 

Stjórnandi skal gæta þess að þegar skipt er um hönd á brokki í unglingaflokki, A- og B-flokki ungmenna 

og A- og B-flokki fullorðinna skal gefa einnar mínútu hvíld. Þegar skipt er um hönd á yfirferðargangi skal 

gefa tveggja mínútna hvíld. 
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Þingskjal nr. 28 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.7.2 Keppnishesturinn í yngri flokkum. 

 

Reglan er 

7.7.2 Keppnishesturinn í yngri flokkum 

Keppandi í barna- unglinga- og ungmennaflokki má ekki mæta til keppni með hest, sem tekur þátt í 

öðrum greinum mótsins, nema hann sýni hann sjálfur. 

Hver keppandi má skrá til leiks fleiri en einn hest. Komi barn, unglingur eða ungmenni fleiri en einum 

hesti í úrslit verður hann að velja hvaða hesti hann ríður í úrslitum. Hann skal svo tilkynna sínu félagi 

hvaða hest hann hyggst fara með á Landsmót áður en skráningarfresti á viðkomandi Lands-, fjórðungs- 

eða stórmót lýkur, óháð því hvað hesti hann ríður í úrslitum. Keppandi í yngri flokki á Landsmóti getur 

ekki jafnframt verið varaknapi með annan hest í sínum flokki.  

Sá hestur, sem keppandi í barna- unglinga- eða ungmennaflokki mætir með í keppni, verður að vera í 

eigu aðalfélaga sama félags og keppandinn er í.  

Forfallist skráður hestur keppanda á lands-, fjórðungs- eða stórmóti, kemur varakeppandi og hestur hans 

í stað þess forfallaða. 

 

Reglan verður 

7.7.2 Keppnishesturinn í yngri flokkum 

Keppandi í barna- unglinga- og ungmennaflokki má ekki mæta til keppni með hest, sem tekur þátt í 

öðrum greinum í úrtökum og eða Lands- og Fjórðungsmótum , nema hann sýni hann sjálfur. 

Hver keppandi má skrá til leiks fleiri en einn hest. Komi barn, unglingur eða ungmenni fleiri en einum 

hesti í úrslit verður hann að velja hvaða hesti hann ríður í úrslitum. Hann skal svo tilkynna sínu félagi 

hvaða hest hann hyggst fara með á Landsmót áður en skráningarfresti á viðkomandi Lands-, fjórðungs- 

eða stórmót lýkur, óháð því hvað hesti hann ríður í úrslitum. Keppandi í yngri flokki á Landsmóti getur 

ekki jafnframt verið varaknapi með annan hest í sínum flokki.  

Sá hestur, sem keppandi í barna- unglinga- eða ungmennaflokki mætir með í keppni, verður að vera í 

eigu aðalfélaga sama félags og keppandinn er í.  

Forfallist skráður hestur keppanda á lands-, fjórðungs- eða stórmóti, kemur varakeppandi og hestur hans 

í stað þess forfallaða. 

Greinargerð 
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Þetta er gert til að samræma reglu frá FEIF þar sem leyft er að tveir geti keppt á sama hesti á sama móti 

með þeim fyrirvara að hestur má ekki fara oftar í braut en fjórum sinnum ef hann er 6 vetra eða eldri. 

Umsögn keppnisnefndar LH 
Keppnisnefnd telur regluna skýra eins og hún er. 
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Þingskjal nr. 29 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.7.6.1 Úrslitakeppni – barnaflokkur. 

 

Reglan er 

7.7.6.1 Úrslitakeppni – barnaflokkur 

 Tölt og/eða brokk skal sýna minnst tvo hringi til hvorrar handar. Sýni barn bæði brokk og tölt er einkunn 

fyrir betri gangtegundina notuð. Stökk skal sýna tvo spretti, einn í einu, með hraðamun og mjúkri 

niðurhægingu. Keppendur safnist saman á skammhlið og komi sér saman um, í samráði við stjórnanda, í 

hvora áttina ríða skal.  

Eftir hverja gangtegund er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir stjórnun og ásetu. 

Reglan verður 

7.7.6.1 Úrslitakeppni – barnaflokkur 

 Tölt og/eða brokk skal sýna minnst tvo hringi til hvorrar handar. Sýni barn bæði brokk og tölt er einkunn 

fyrir betri gangtegundina notuð. Stökk skal sýna tvo spretti, einn í einu, með hraðamun og mjúkri 

niðurhægingu. Keppendur safnist saman á skammhlið og komi sér saman um, í samráði við stjórnanda, í 

hvora áttina ríða skal.  

Eftir hverja gangtegund er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir stjórnun og ásetu. 

 
Greinargerð 

 

Umsögn keppnisnefndar LH 

Keppnisnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 
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Þingskjal nr. 30 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.8.1 Sérstök forkeppni. 

 

Greinin er: 

7.8.1 Sérstök forkeppni 
 Forkeppni fer þannig fram í öllum flokkum að þrír til fimm hestar eru í dómi á hringvellinum í einu. Áður 
en forkeppni hefst skal minnst 3 til 4 hestum, utan keppni, riðið fyrir dóm, til samræmingar fyrir dómara. 
 Að forkeppni lokinni skulu að lágmarki 30 efstu hestar halda áfram í milliriðil. Þó aldrei fleiri en 
helmingur heildarþátttakenda. Dregið skal um röð keppenda.  
Úrslitakeppnin skal fara fram a.m.k. degi síðar en forkeppnin og milliriðillinn.  
Framkvæmdanefnd dregur um um röð keppenda. 
 Knapi skráir upp á hvora hönd hann vill ríða sérstaka forkeppni.  
Hestmannafélgöin taki það fram í sínum skráningum á Landsmót upp á hvora hönd hver knapi vill ríða. 
Komi varahestur inn skal hann sýna upp á sömu hönd og sá sem hann kemur í staðinn fyrir 
 Áður en skráning telst endanleg skal hún birt á netmiðlum til yfirlestrar og geta knapar þá komið að 
leiðréttingum, hafi þeir skráðst á ranga hönd. Eftir að þeim fresti lýkur er ekki untnt að skipta um hönd. 
 

Greinin verður: 

7.8.1 Sérstök forkeppni 
 Forkeppni fer þannig fram í öllum flokkum að þrír til fimm hestar eru í dómi á hringvellinum í einu.Til að 
hljóta fullnaðar einkunn skal sýna að að lágmarki tvær langhliðar á hverri gangtegund sem beðið er um, 
fyrir utan skeið. 
Áður en forkeppni hefst skal minnst 3 til 4 hestum, utan keppni, riðið fyrir dóm, til samræmingar fyrir 
dómara. 
 Að forkeppni lokinni skulu að lágmarki 30 efstu hestar halda áfram í milliriðil. Þó aldrei fleiri en 
helmingur heildarþátttakenda. Dregið skal um röð keppenda.  
Úrslitakeppnin skal fara fram a.m.k. degi síðar en forkeppnin og milliriðillinn.  
Framkvæmdanefnd dregur um um röð keppenda. 
 Knapi skráir upp á hvora hönd hann vill ríða sérstaka forkeppni.  
Hestmannafélgöin taki það fram í sínum skráningum á Landsmót upp á hvora hönd hver knapi vill ríða. 
Komi varahestur inn skal hann sýna upp á sömu hönd og sá sem hann kemur í staðinn fyrir 
 Áður en skráning telst endanleg skal hún birt á netmiðlum til yfirlestrar og geta knapar þá komið að 
leiðréttingum, hafi þeir skráðst á ranga hönd. Eftir að þeim fresti lýkur er ekki untnt að skipta um hönd. 
 

Umsögn keppnisnefnar LH 

o Keppnisnefnd hefur þá skoðun að sú setning sem lagt er til að bætt verði við 1.  mgr. eigi 

frekar heima í leiðara um gæðingakeppni.  
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o Keppnisnefnd gerir einnig þá tillögu að 3. mgr. orðist svo: „Æskilegt er að áður en 

forkeppni hefst skal minnst 3 til 4 hestum, utan keppni, riðið fyrir dóm, til samræmingar 

fyrir dómara.“  
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Þingskjal nr. 31 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.8.1 Sérstök forkeppni. 

 

A. Sérstök forkeppni B flokkur 
 
Reglan er: 
7.8.1.1 B flokkur 
Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  
• Tveir hringir hægt tölt  
• Tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Tveir hringir greitt tölt á langhliðum  
• Vilji x 2  
• Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 7 
 
Reglan verður : 
7.8.1.1 B flokkur 
Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  
• Allt að tveir hringir hægt tölt  
• Allt að tveir hringir brokk frjáls hraði Allt að tveir 
• Allt að tveir hringir greitt tölt á langhliðum  
• Vilji x 2  
• Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 7 
 

B.  Sérstök fokeppni – A flokkur 
 
Reglan er: 
7.8.1.2 A-Flokkur gæðinga 
Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  
• Tveir hringir tölt x 2 
• Tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Ein umferð skeið, einn og einn í einu x 2  
• Vilji x 2  
• Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 8 
 
Reglan verður: 
7.8.1.2 A-Flokkur gæðinga 
Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu.  
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• Allt að tveir hringir tölt x 1 
• Allt að tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Ein umferð skeið, einn og einn í einu x 2  
• Vilji x 2  
• Fegurð í reið x 2  
• Deilitala fyrir dómara er 8 
 

C. sérstök forkeppni barnaflokkur 
 
Reglan er: 
7.8.1.3 Barnaflokkur  
• Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Tveir hringir brokk og/eða tölt  
• Stjórnun og áseta x 112  
• Tvær umferðir stökk, betri ferð gildir til einkunnar  
• Stjórnun og áseta x 1 13  
• Deilitala fyrir dómara er 4 
 
Reglan Verður: 
7.8.1.3 Barnaflokkur  
• Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Allt að tveir hringir brokk og/eða tölt  
• Stjórnun og áseta x 112  
• Tvær umferðir stökk, betri ferð gildir til einkunnar  
• Stjórnun og áseta x 1 13  
• Deilitala fyrir dómara er 4 
 
 

D. sérstök forkeppni unglingaflokkur 
 
Reglan er: 
7.8.1.4 Unglingaflokkur  
• Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Tveir hringir hægt tölt  
• Tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Tvær umferðir yfirferðargangur á langhliðum, annað hvort tölt eða brokk  
• Stjórnun og áseta  
• Deilitala fyrir dómara er 4 
 
Reglan verður: 
 
7.8.1.4 Unglingaflokkur  
• Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Allt að tveir hringir hægt tölt  
• Allt að tveir hringir brokk frjáls hraði  
• Allt að tveim  umferðum  yfirferðargangur á langhliðum, annað hvort tölt eða brokk  
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• Stjórnun og áseta  
• Deilitala fyrir dómara er 4 
 

E. Sérstök forkeppni ungmennaflokkur 
 
Reglan er: 
7.8.1.5 Ungmennaflokkur 
 • Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Tveir hringir hægt tölt  
• Tveir hringir brokk, frjáls hraði  
• Tveir hringir greitt tölt á langhliðum  
• Fegurð í reið  
• Vilji • Deilitala fyrir dómara er 5 
 
Reglan verður: 
7.8.1.5 Ungmennaflokkur 
 • Þrír til fimm hestar inni á hringvellinum í einu  
• Allt að tveir hringir hægt tölt  
• Allt að tveir hringir brokk, frjáls hraði  
• Allt að tveir hringir greitt tölt á langhliðum  
• Fegurð í reið  
• Vilji • Deilitala fyrir dómara er 5 
 
 
Umsögn keppnisnefnar LH 

Keppnisnefnd gerir ekki athugasemd við tillöguna. 
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Þingskjal nr. 32 
Flytjandi GDLH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á reglugerð um gæðingakeppni, gr. 7.9.3.1 Úrslitakeppni – gæðingatölt – 
barnaflokkur og gr. 7.9.3.2 Úrslitakeppni – gæðingatölt – unglingaflokkur 

 
A. Tillaga við gr. 7.9.3.1 

Reglan er 

7.9.3.1 Úrslitakeppni – gæðingatölt – barnaflokkur  

Úrslit skulu fara þannig fram:  

• Sýna skal hægt tölt, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Sýna skal tölt með frjálsri ferð, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Þegar skipt er um hönd á tölti með frjálsri ferð skal gert hlé í eina mínútu. Í hléi skula knapar láta 

hesta sína feta og bíða frekari fyrirmæla.  
Á milli atriða og þegar skipt er um hring, skulu keppendur hægja niður á fet, jafna bilin og bíða frekari 

fyrirmæla frá stjórnanda. Eftir hverja gangtegund er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir 

stjórnun og ásetu. Öll úrslitakeppni skal hefjast á vinstri hönd. 

Reglan verður 

7.9.3.1 Úrslitakeppni – gæðingatölt – barnaflokkur  

Úrslit skulu fara þannig fram:  

• Sýna skal hægt tölt, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Sýna skal tölt með frjálsri ferð, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Þegar skipt er um hönd á tölti með frjálsri ferð skal gert hlé í eina mínútu. Í hléi skula knapar láta 

hesta sína feta og bíða frekari fyrirmæla.  
Á milli atriða og þegar skipt er um hring, skulu keppendur hægja niður á fet, jafna bilin og bíða frekari 

fyrirmæla frá stjórnanda. Eftir hvert atriði er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og fyrir stjórnun og 

ásetu fyrir hvert atriði. Öll úrslitakeppni skal hefjast á vinstri hönd. 

 

B. Tillaga við gr. 7.9.3.2 
Reglan er 

7.9.3.2 Úrslitakeppni – gæðingatölt – unglingaflokkur  

Úrslit skulu fara þannig fram:  

• Sýna skal hægt tölt, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Sýna skal tölt með frjálsri ferð, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
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• Þegar skipt er um hönd á tölti með frjálsri ferð skal gert hlé í eina mínútu. Í hléi skula knapar láta 
hesta sína feta og bíða frekari fyrirmæla.  

 

Á milli atriða og þegar skipt er um hring, skulu keppendur hægja niður á fet, jafna bilin og bíða frekari 

fyrirmæla frá stjórnanda. Eftir hverja gangtegund er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og í lokin fyrir 

stjórnun og ásetu. Öll úrslitakeppni skal hefjast á vinstri hönd. 

 

Reglan verður 

7.9.3.2 Úrslitakeppni – gæðingatölt – unglingaflokkur 

Úrslit skulu fara þannig fram:  

• Sýna skal hægt tölt, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Sýna skal tölt með frjálsri ferð, allt að tveim hringjum til hvorrar handar.  
• Þegar skipt er um hönd á tölti með frjálsri ferð skal gert hlé í eina mínútu. Í hléi skula knapar láta 

hesta sína feta og bíða frekari fyrirmæla.  
 

Á milli atriða og þegar skipt er um hring, skulu keppendur hægja niður á fet, jafna bilin og bíða frekari 

fyrirmæla frá stjórnanda. Eftir hvert atriði er gefin einkunn fyrir hvern keppanda og  fyrir stjórnun og 

ásetu fyrir hvert atriði. Öll úrslitakeppni skal hefjast á vinstri hönd. 

 

Greinargerð 

 

Umsögn keppnisnefndar LH 

Keppnisnefnd gerir ekki athugasemdir við tillöguna. 

 


