
Þingskjal nr. 36 
Flytjandi Gæðingadómarafélag LH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

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

tilllögu að jöfnunarsjóði vegan ferða- og gistikostnaðar dómara. 

Tillagan orðast svo:  

Af hverri skráningu keppanda af öllum skráningum á mótum í Sportfeng verði tekin x upphæð og 

lögð í sjóð sem að félög geta sótt í eftir að keppnistímabili lýkur. Félögin leggja fram þann kostnað 

vegna aksturs og gistingu sem að þau hafa greitt vegna dómara á mótum og fá greitt úr þessum sjóði 

eftir því hlutfalli sem að reglur sjóðsins segja til um. 

 

Greinargerð 

Engar reglur eru til sjáanlegar um þann sjóð sem að starfræktur er og var settur á haustið 2021 og 

ekki er að sjá neinar reglur um úthlutun til félaga úr honum.  

Sjóðurinn komi til með að greiða fasta upphæð pr.dómara til mótshaldara og ekki horft til þess hvort 

rekstur mótsins hafi skilað hagnaði eða tapi. 

Tillagan er lögð fram til þess að létta undir með félögum við mótahald og ekki síst til þess að gæta 

jafnræðis við úthlutun dómara óháð búsetu.Mikilvægt er að sjóðurinn sé sjálfbær rekstrarlega með 

skráningargjöldum keppenda. 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni verði vísað frá 

Ástæða einhliða hækkun gjaldskrár dómara.   

Lokið verði við þessa tilraun sem jöfnunarsjóðurinn er. 

Reynt verði til þrautar að ná samkomulagi við dómara. 

Samþykkt með öllum atkvæðum nema einu. 

 

 

  



 

Þingskjal nr. 40 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir 
að töluverðu fjármagni verði notað í Sportfeng til að Sportfengur uppfærður og komið í þann búning 
sem hann þarf að vera til að sinna sínu hlutverki í keppnishaldi í íslenskum hestaíþróttum og 
gæðingakeppni. Einnig að stjórn og tölvunefnd setji inná heimasíðu LH hvaða verkferill er viðhafður 
ef einhver er með ábendingar um lagfæringu eða hvað má betur fara í Sportfeng. Einnig ef einhver 
fær góða hugmynd um framþróun á Sportfeng og hvernig er unnið úr þessum ábendingum og 
hugmyndum. 

 

 

Greinargerð 

Sportfengur er frábært verkfæri en er ekki að fylgja þeirri þróun sem þarf til að uppfylla þær þarfir 
sem keppnishaldið á Íslandi þarf nú til dags. Hestamannafélög eru að borga háar fjárhæðir til LH fyrir 
notkun á Sportfeng en samt eru margir nokunarmöguleikar í Sportfeng enþá með miklum göllum. 
Má þar nefna niðurstöður úr skeiðkappreiðum. 
 

 

Fjárhagsnefnd leggur til að tillögunni verði vísað frá með þessari 

neðanmálsgrein: 

LH á ekki Sportfeng heldur greiða hestamannafélögin fyrir aðgang til 

RML sem á kerfið.  Og því ekki raunhæft að leggja inn meira fjármagn 

að svo stöddu. 

Beint til stjórnar að hefja viðræður um nýjan samning við RML um 

uppfærslur á kerfinu. 

 
 
 
 
  



Þingskjal nr. 43 
Flytjandi stjórn LH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

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

að árgjald frá aðildarfélögum LH til sambandsins verði kr. 2.100,- á hvern gjaldskyldan félaga, en 

félagar á aldrinum 18-69 ára greiða árgjald til LH.   

Greinargerð 

Árgjöld landssambandsins eru stór hluti af heildartekjum sambandsins á hverju ári og hugsuð til að 

standa undir stórum hluta af reglulegum rekstri sambandsins.  

LH leggur áherslu á að þjóna aðildarfélögum sínum á sem víðtækastan hátt og stefnir áfram á að 

auka þjónustu og starfsemi sína við aðildarfélögin og hestasamfélagið í heild sinni. 

Meðal helstu áherslumála verður hér eftir sem hingað til: 

• Öflug áframhaldandi uppbygging og viðhald í reiðvegamálum og eflingu Kortasjárinnar. 

• Aukin áhersla í æskulýðs- og nýliðunarmálum, með auknu skipulagi og stuðningi við 

aðildarfélögin og kynningu á hestaíþróttinni, á landsvísu. 

• Áframhaldandi samstarf á alþjóðavísu fyrir börn og ungmenni, í samstarfi við FEIF, s.s. Youth 

Cup, Youth Camp og leiðtoganámskeið. 

• Metnaðarfullt afreksstarf með A-landsliði, U21 landsliði og hæfileikamótun fyrir börn og 

unglinga, sem hefur verið í mótun undanfarið og stefnt er að því að bæta enn frekar. 

• Halda úti öflugu fræðslu- og menntastarfi fyrir hestamenn, með þjálfarastig ÍSÍ og 

leiðtoganámskeið FEIF sem grunn til frekari uppbyggingar fræðslu- og menntamála. Auk 

þess að standa fyrir málþingum um keppnismál o.fl. í samstarfi við önnur félög. 

• Viðhald og áframhaldandi uppbygging á SportFeng og LH Kappa, bæði til notkunar hérlendis 

og erlendis, að ógleymdum WorldFeng sem félagsmenn hafa nú dýrmætan aðgang að í 

gegnum sína félagsaðild. 

• Félagatal aðildarfélaga hefur verið fært úr Felix-kerfinu með samningi LH við Sportabler. Öll 

aðildarfélög hafa fengið aðgang að Sportabler-kerfinu með félagatal sitt og möguleika á 

utanumhaldi um námskeiðahald félaganna.  

• Standa fyrir kynningar-, ásýndar, og markaðsmálum hestamennskunnar með það fyrir 

augum að bæta ásýnd hestamennskunnar og laða fleiri iðkendur að greininni. Undanfarin ár 

og misseri hefur sambandið fjárfest árlega í kynningarmálum, bæði í gegn um 

samstarfssamning við Horses of Iceland sem og með öðrum beinum hætti. Er það mat 

stjórnar að ákall sé um að gert verði enn betur í þessum efnum og að stjórn hverju sinni 

verði falið að ákveða með hvaða hætti markaðsfé sambandsins sé best varið. 

• Nýliðunar og æskulýðsmál er eitt það mikilvægasta sem hvert sérsamband þarf að huga að, 

til að viðhalda og efla framgang íþróttarinnar. Átak í elfingu nýliðunar og æskulýðsmála 

krefst fjárfestingar. Þó að vissulega séu möguleikar á að leita fjármagns víðar til að setja í 



þennan málaflokk, t.d. hjá hinu opinbera þá er ljóst að fjárhagur LH þarf að vera nægjanlega 

sterkur til að geta stutt við verkefnið. 

• Stjórn LH telur sig greina mikinn vilja hjá aðildarfélögunum til að setja aukinn þunga í 

dómaramál sambandsins með það fyrir augum að bæta dómgæslu og starf dómara enn 

frekar við það sem nú er.  

• Öryggis- og tryggingamál eru hestamönnum mikilvæg og eitt af mikilvægum hlutverkum 

sambandsins að halda utan um og bæta eins og hægt er hverju sinni.  

 

Fjárhagsnefnd leggur til að tillagan verði samþykkt.   

Ekki verður innheimt sérstakt gjald fyrir samning við Horse of Iceland. 

Gjaldið verður hækkað í 2.100 krónur  þarf af fara til SportAbler 250 

krónur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þingskjal nr. 44 
Flytjandi stjórn LH 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

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

að heimila stjórn sambandsins hverju sinni að ákvarða launakjör formanns LH. Laun formanns skulu 

taka mið af og vera hlutfall af launum framkvæmdastjóra. Skal vinnuframlag og áætluð vinnuskylda á 

hverjum tíma höfð til hliðsjónar þegar ákvörðun er tekin um launagreiðslur formanns. Formaður og 

framkvæmdastjóri leggja fyrir stjórn tillögu að starfshlutfalli og skal formaður víkja fundi þegar 

ákvörðun er tekin. Stjórn ákvarðar launakjör formanns árlega, þegar uppfærð fjárhagsáætlun næsta 

árs liggur fyrir. 

 

Greinargerð 

Starf formanns LH er viðamikið og krefst mikillar vinnu sem felst meðal annars í fundarsetum, 

ferðalögum innanlands og erlendis, auk þess að vera talsmaður og koma fram fyrir hönd sambandsins.  

Auk þess að vera formaður stjórnar LH og vera helsti ábyrgðaraðili fyrir störfum og stefnu sambandsins 

situr formaður jafnan í fjölda nefnda, ráða og átakshópa, jafnt á innlendum sem erlendum vettvangi 

Íslandshestamennskunnar. Fer vinna formanns fram bæði innan og utan dagvinnutíma.  

Það er eðlilegt þegar um svo stórt sérsamband er að ræða, eins og LH er, að til komi launagreiðslur 

fyrir störf í þágu sambandsins, upp að ákveðnu marki. Með þeim hætti getur formaður tekið virkari 

þátt í störfum sambandsins og lagt meira af mörkum. 

Fjárhagsnefnd samþykkir að heimila stjórn LH hverju sinni að semja við 

Formann um hæfilegar greiðslur fyrir sérstakt átak í völdum verkefnum 

sem stjórn LH metur að séu viðbót við almenn verkefni formanns. 

Skal vinnuframlag á hverjum tíma haft til hliðsjónar þegar ákvörðun er 

tekin um greiðslur til formanns.  

 

 

 

 

 

 

 



Ársreikningur 2020 

Samþykktur, mótatkvæðalaust.    

 

Ársreikningur 2021 

Samþykktur, mótatkvæðalaust. 

Lagt til að gerður verði leigusamningur á milli LH og Skógarhóla ehf. 

Leigutekjur nemi hagnaði ársins. 

Gjöld og tekjur rekstri Skógarhóla komi fram í reikningum Skógarhóla ehf. 

Ársreikningur Skógarhóla ehf. verði gerður skv. góðum reikningsskila venjum. 

 

Fjárhagsáætlun 2023 

Samþykkt samhljóða 

 

 

 

 

 

 


