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Inngangur 
Stjórn Landssambands hestamannafélaga ákvað í desember 2014 að Landsmót 2018 skyldi haldið í 
Reykjavík og gengið skyldi til samninga við hestamannafélagið Fák um framkvæmd mótsins. 

Samningur um að 23. Landsmót hestamanna skyldi fara fram í Víðidal í Reykjavík var undirritaður í 
Reykjavík 22. janúar 2016.  Sú nýbreytni fólst í þessum samningi að hestamannafélagið Fákur tók 
alfarið að sér framkvæmd mótsins í stað Landsmóts hestamanna ehf. (LM ehf.) sem hafði séð um 
framkvæmd síðustu móta.  Samkvæmt upphaflegum samningnum skyldi Fákur greiða LM ehf. 10% af 
innkomu af miðasölu en þó aldrei lægri upphæð en 11.5 milljónir króna fyrir að fá að halda mótið.  Í 
viðauka við samninginn sem ákveðinn var að móti loknu var ákveðið að Fákur skyldi greiða LM ehf. 8% 
af innkomu af miðasölu og lokaþóknun til LM ehf. varð kr. 6.240.000. 

Fákur fól einkahlutafélagi sem var 100% í eigu félagsins að annast rekstur og framkvæmd mótsins og 
fékk félagið nafnið LM2018 ehf.  Skipuð var stjórn hjá LM2018 og í henni sátu í upphafi: Sigurbjörn 
Magnússon, formaður, Hjörtur Bergstað, varaformaður, Ingibjörg Guðmundsdóttir, ritari, og 
meðstjórnendurnir Katrín Pétursdóttir, Sigurbjörn Bárðarson, Haukur Baldvinsson, Áshildur 
Bragadóttir og Hrólfur Jónsson.  Haukur var skipaður af LH en þau Áshildur og Hrólfur af 
Reykjavíkurborg.  Þau létu bæði af störfum hjá borginni á meðan á undirbúningstímabili LM stóð og 
þá steig Ingibjörg til hliðar í stjórninni og Guðrún Valdimarsdóttir kom í hennar stað. 

Stjórnin réð Áskel Heiðar Ásgeirsson í starf framkvæmdastjóra mótsins frá 1. janúar 2017 í hlutastarfi, 
í fullu starfi frá 1. janúar 2018 til 1. október 2018.  Áskell Heiðar hafði áður stýrt Landsmóti hestamanna 
á Hólum 2016. 

 

 
Mynd 1 - Stjórn LM2018 ásamt framkvæmdastjóra í febrúar 2017 

  

Stjórnun og skipulag 
Stjórn fundaði að jafnaði einu sinni í mánuði, lagði á ráðin um skipulag og undirbúning mótsins og tók 
ákvarðanir um ráðningu lykilstarfsfólks.  Á milli funda fylgdi framkvæmdastjóri eftir ákvörðunum 
stjórnar og hélt utan um ráðningar og skipulag fyrir mótið.  Samstarf við framkvæmdastjóra Fáks, Þóri 
Örn Grétarsson var eðli málsins samkvæmt mjög mikið en auk þess að aðstoða við undirbúning mótsins 
hélt hann utan um framkvæmdir á vegum Fáks á mótssvæðinu í aðdraganda mótsins. Ber þar hæst 
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lagningu nýrrar kynbótabrautar, vinnu við nýja áhorfendamön á Hvammsvelli og miklar endurbætur á 
Reiðhöll Fáks. 

Haldnir voru kynningarfundir fyrir félagsfólk í Fáki og aðra áhugasama auk þess sem framkvæmdastjóri 
Fáks miðlaði upplýsingum um undirbúning Landsmóts til félagsfólks í Fáki.  Mæting á fyrri 
kynningarfundinn sem haldinn var í febrúar var mjög góð en á þann síðari sem haldinn var í maí mjög 
slök.   

Nokkrar væntingar voru um sjálfboðavinnu frá félagsfólki í Fáki bæði í aðdraganda mótsins og í 
framkvæmd þess.  Segja má að þær hafi gengið ágætlega eftir hvað varðar fegrun svæðisins, 
málningarvinnu, gróðursetningu og annað slíkt sem hjálpaði verulega til við að láta mótssvæðið líta 
glæsilega út.  En þegar kom að beinni sjálfboðavinnu við framkvæmd Landsmóts má segja að í ljósi 
stærðar félagsins hefði mátt vænta fleiri vinnustunda í einföld verk eins og uppsetningu og frágang á 
girðingum og tjöldum.  Vera má að upplýsingaflæði til félagsfólk og útskýringar á verkefnum hafi ekki 
verið í lagi.  Þó er ekki svo að skilja að engin hafi lagt hönd á plóg, Sóley Halla Möller setti t.d. saman 
frábæran hóp af þulum á gæðingavelli sem vann kauplaust. 

 
Mynd 2 - Starfsfólk skrifstofu ásamt forseta Íslands, f.v. Anna Birna, Freyja, Guðni, Thelma, Vera, Herdís og Hilda. 

Lykilstarfsfólk: 
Stjórn LM2018 hafði lokaorðið varðandi ráðningu á lykilstarfsfólki mótsins, en flestir voru þau ráðin 
eftir tillögu frá framkvæmdastjóra.  Þau voru þessi helst: 

Framkvæmdastjóri: Áskell Heiðar Ásgeirsson 
Mótsstjóri: Þórdís Anna Gylfadóttir 
YFIRDÓMARAR: 
Kynbótasýning: Þorvaldur Kristjánsson 
Gæðingakeppni: Sigurður Emil Ævarsson 
Tölt: Halldór Gunnar Victorsson 
Skeiðkappreiðar: Halldór Gunnar Victorsson og Sigurður Emil Ævarsson 
Tölvuvinnsla: Þórdís Anna Gylfadóttir og Eyþór Gíslason 
Gjaldkeri: Berglind Ragnarsdóttir 
Skrifstofa:  
Hilda Karen Garðarsdóttir skrifstofustjóri 
Anna Birna Snæbjörnsdóttir 
Freyja Rut Emilsdóttir 



5 
 

Thelma Harðardóttir 
Vera Vilhjálmsdóttir 
Markaðssvæði: Freyja Rut Emilsdóttir 
Auglýsingar: Herdís Karlsdóttir 
Miðasala: Tix Miðasala ehf. 
Vallarstjóri: Rúnar Bragason 
Umsjón með hesthúsum: Helga B. Helgadóttir 
Umsjón tónlistar: Magnús Magnússon – Diskótekið Dísa 
Stjórnandi hópreiðar: Þorvarður Helgason 
Ræktunarbúsýningar: Þórir Örn Grétarsson/Þórdís Anna Gylfadóttir 
Fjölmiðlar: Hilda Karen Garðarsdóttir 
Tæknistjóri: Rúnar Birgir Gíslason 
Hljóðkerfi: SONIK ehf. – Gunnar Möller 
Gæsla: Venue – Bjarni Knútsson. 
Stjórn upptöku: Óskar Nikulásson 
Uppsetning á mótskrá: Prenttækni 
Myndstjórn, risaskjár og auglýsingaskilti: Sverrir Karlsson 
Umsjón með streymi: Telma Tómasson / OZ – Guðjón Guðjónsson 
Lyfjaeftirlit: Lyfjaeftirlit ÍSÍ 
Heilbrigðisskoðun: MAST – Sigríður Björnsdóttir 
Dýralæknir: Dýraspítalinn í Víðidal 
 
Í stuttu máli má segja að afar vel hafi tekist til við að velja saman einvala lið sem annaðist framkvæmd 
mótsins.  Í hópnum var góð blanda sérfræðinga á sviði hestamennsku og fólks sem hefur annan 
bakgrunn og mjög vel gekk að búa til góðan starfsanda í hópnum.  Mikla reynslu af mótahaldi er að 
finna innan Fáks og kom sú þekking að góðum notum. 

Mikill mannauður býr í þeim hópi sem hefur áður komið að skipulagi Landsmóta, bæði í Reykjavík og 
annars staðar. Það gildir ekki síst um starfsmenn sem unnuð að tæknimálum sem nauðsynlegt er að 
séu í lagi sem og starfsfólks sem vann að skráningum og umsjón keppninnar.   

Mótssvæði / Framkvæmdir  
Eins og áður sagði annaðist hestamannafélagið Fákur 
allar framkvæmdir á mótssvæði í aðdraganda mótsins 
og naut við það mikilvægs liðsinnis frá 
Reykjavíkurborg.  Helstu framkvæmdir voru ný 
áhorfendamön við aðalvöll, ný kynbótabraut, 
frágangur á plönum, ljósleiðalagning, raflagnir, 
endurbætur á Reiðhöll, uppsetning á nýjum dómpalli 
og margt fleira.  Þá keypti Fákur í aðdraganda mótsins 
fasteign við Brekknaás sem hýsti aðstöðu mótsstjóra, 
framkvæmdastjóra, dómara og myndver fyrir streymi 
á meðan á mótinu stóð. 

Í vikunni fyrir mótið kom síðan til kasta mótsins að ganga frá uppsetningu á ýmiskonar tímabundinni 
aðstöðu fyrir mótið s.s. tæknibúnaði, tjöldum, veitingasvæði, girðingu umhverfis mótssvæði, aðstöðu 
á tjaldstæði og bílastæðum ásamt mörgu fleiru.  Nánar verður fjallað um tækniþáttinn í skýrslu 
tæknistjóra sem fylgir þessari skýrslu. 

 

 

 

Mynd 3 Frá framkvæmdum fyrir Landsmót 
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Rekstrarniðurstaða og samanburður við fyrri mót 
Þegar þetta er skrifað í maímánuði 2019 liggur fyrir rekstarleg niðurstaða mótsins og fyrir liggur 
ársreikningur LM2018 ehf. fyrir árið 2018.  Þá liggur auðvitað fyrir ársreikningur fyrirtækisins fyrir árið 
2017 en venjan er að tala um rekstur mótsársins og ársins á undan sem niðurstöðu mótsins.   

Eins og áður sagði voru rekstrarforsendur þessa móts óvenjulegar hvað það varðaði að Fákur hafði 
skuldbundið sig til að greiða Landsmóti hestamanna ehf. ákveðið af hlutfalli innkomu út úr rekstri 
mótsins.  Í áætlanagerð þurfti auðvitað að gera ráð fyrir þessu, en lagt var upp með að ná að halda 
mótið með hagnaði sem ekki hefur náðst á undanförnum mótum.  Miðað við það sem nú liggur fyrir 
virðist stjórn og starfsfólk Landsmóts í Reykjavík hafa náð þessu markmiði.   

Hér á eftir verður fjallað um helstu tekjuliði og helstu gjaldaliði í rekstri Landsmóts í Reykjavík 2018 og 
með fylgja hugleiðingar framkvæmdastjóra um það hvað hefði mátt betur fara í rekstri mótsins.  Eins 
verður í einhverjum tilfellum fjallað um samanburð við rekstur síðasta Landsmóts á Hólum 2016.  

Tekjur 
Tekjuöflun - miðasala: 

- Sú ákvörðun var tekin mjög snemma í undirbúningsferli LM2018 að hækka verð aðgöngumiða.  
Ástæðan var m.a. sú að tap var á næsta Landsmóti á undan, á Hólum og því ljóst að tekjur frá 
gestum þess móts voru ekki nægilega miklar.   

- Forsala fyrir mótið gekk 
ágætlega.  Hún var nokkru 
minni en fyrir mótið á 
Hólum þar sem met var 
slegið í forsölu 
aðgöngumiða á Landsmót.  
Skýringar á þessu er 
væntanlega m.a. að finna í 
staðsetningu mótanna en 
flestir landsmenn, og þar af 
leiðandi gestir landsmóts, 
búa í námunda við 
mótssvæðið í Reykjavík og 
þeir þurfa því ekki að 
skipuleggja ferðalag á 
Landsmót með sama 
fyrirvara og þegar það er 
haldið t.d. á Hólum.   

- Alls voru seldir 1.672 miðar í 
forsölu á tímabilinu 1. ágúst 
2017 til 6. janúar 2018 á móti 3.221 miða á sama tíma í aðdraganda mótsins á Hólum. 

Vikupassar seldir á tix.is 3.402 35.635.700
Vikupassar + City card seldir á tix.is 134 2.860.800
Vikupassi unglingar 14-17 ára - tix 150 1.277.100
Helgarpassar seldir á tix.is 893 12.837.900
Helgarpassi unglingar 14-17 ára - tix 49 390.100
Dagmiði á tix - MÁNUDAGUR 20 98.000
Dagmiði á tix - ÞRIÐJUDAGUR 19 93.100
Dagmiði á tix - MIÐVIKUDAGUR 17 83.300
Dagmiði á tix - FIMMTUDAGUR 18 124.200
Dagmiði á tix - FÖSTUDAGUR 31 213.900
Dagmiði á tix - LAUGARDAGUR 121 834.900
Dagmiði á tix - SUNNUDAGUR 64 441.600

Samtals tix: 54.890.600
Vikupassar seldir í posa í hliði 392 8.375.640
Helgarpassar seldir í posa í hliði 246 4.379.070
Dagmiði í hliði - MÁNUDAGUR 147 720.300
Dagmiði í hliði - ÞRIÐJUDAGUR 85 416.500
Dagmiði í hliði - MIÐVIKUDAGUR 156 764.400
Dagmiði í hliði - FIMMTUDAGUR 249 1.718.100
Dagmiði í hliði - FÖSTUDAGUR 286 1.973.400
Dagmiði í hliði - LAUGARDAGUR 548 3.784.400
Dagmiði í hliði - SUNNUDAGUR 253 1.746.865

Samtals hlið: 23.878.675
Heildarinnkoma frá miðasölu: 78.769.275

Sala á aðgöngumiðum LM2018 - lokatölur
SAMTALS:
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- Líkt og áður á Landsmótum 
gátu gestir komið í hliðið og 
keypt þar miða, vikupassa, 
helgarpassa og síðan 
dagmiða fyrir hvern dag.  
Samsetning á sölu þessara 
miða fylgir hér með, hún er 
nokkuð flókin og því erfitt að 
tala um „hversu margir 
komu á mótið“ sem er oft 
fyrsta spurning sem spurt er eftir að móti lýkur.   

- Alls voru seldir 2.017 dagmiðar á Landsmótinu í Reykjavík á móti  1.402 dagmiðum á Hólum 
2016. 

- Í heildina voru seldir miðar af öllum tegundum tæplega 7.300 í Reykjavík á móti tæplega 6.300 
á Hólum.  Munurinn er 16%.  Samsetning á miðasölunni er hins vegar nokkuð ólík en 
heildarinnkoma frá miðasölu jókst um 10% á milli móta og var tæpar 79 milljónir króna í 
Reykjavík. 

 

- Í síðustu útgáfu af fjárhagsáætlunum Landsmóts í Reykjavík var gert ráð fyrir rúmlega 80 
milljónum króna í innkomu af miðasölu.  Niðurstaðan var rétt undir þessari tölu, tæpar 80 
milljónir.  Heildarfjöldi gesta þegar mest var í brekkunni á laugardagskvöldi var á bilinu 8.500-
9.000 sem er nokkuð undir fyrstu markmiðum sem aðstandendur mótsins settu sér. 

- Þegar horft er til baka má segja að ytri þættir hafi verið mótinu óhagstæðir og þá einkum og 
sér í lagi veður.  Varla þarf að fjölyrða um að sumarið 2018 fer í annála sem rigningarsumarið 
mikla á höfuðborgarsvæðinu.  Vegna þessa var mikill fjöldi Íslendinga þegar „flúinn“ úr landi 
þegar kom að Landsmóti hestamanna 1. júlí.  Þá var veður á meðan á mótinu stóð ekki til að 
hrópa húrra fyrir þó að það hafi ekki spillt á nokkurn hátt fyrir dagskrá eða valdið 
umtalsverðum vandræðum.  Kalt var og nokkuð vindasamt og eitthvað rigndi flesta 
mótsdagana.  Það er því ekki óvarlegt að áætla að betra veður hefði skilað fleiri borgandi 
gestum á Landsmót en slíkt verður auðvitað aldrei hægt að sanna.  

- Þá má auðvitað alltaf velta fyrir sér hvort lægra miðaverð hefði skilað fleiri kaupendum og þá 
einnig hvort þeir hefðu vegið upp mun á innkomu.   

- Reynt var að halda þétt utan um boðsmiða og miða sem fóru til fyrirtækja í skiptum fyrir 
auglýsingar.  Það fer þó aldrei hjá því að miðar séu nýttir sem skiptum fyrir t.d. vinnu 
sjálfboðaliða og alls má áætla að um 900 slíkir miðar hafi verið í umferð. 

- Ákveðið var snemma í undirbúningsferlinu að semja við tix.is um miðasölu þar sem það 
fyrirtæki annaðist sölu á miðum fyrir síðasta Landsmót, gerði það mjög vel og bauð mjög 
hagstæðan samning. Allt samstarf við fyrirtækið gekk með miklum ágætum og engar kvartanir 
bárust yfir þjónustu þeirra.   

Dagmiðar - MÁNUDAGUR 167
Dagmiðar - ÞRIÐJUDAGUR 104
Dagmiðar - MIÐVIKUDAGUR 173
Dagmiðar - FIMMTUDAGUR 267
Dagmiðar - FÖSTUDAGUR 317
Dagmiðar - LAUGARDAGUR 669
Dagmiðar - SUNNUDAGUR 317

2.014

Sala dagmiða, sundurliðun:

RVK 2018 HÓLAR 2016 Mismunur:
Vikupassar 4.078 3.778 8%
Helgarpassar 1.188 1.095 9%
Samtals dagmiðar: 2.014 1.402 44%
Samtals seldir miðar: 7.280 6.275 16%
Börn, áætlaður fjöldi: 900 800
Sjálfboðaliðar og boðsmiðar, áætlun: 900 800

Áætlaður heildarfjöldi gesta: 9.080 7.875 15%
Heildarinnkoma frá miðasölu: 78.769.275 71.825.120 10%
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- Tjaldsvæðareitir með aðgengi að rafmagni voru seldir í forsölu fyrir tæplega 1.8 milljónir, eða 
um 100 stæði.  Þetta voru umtalsvert lægri tekjur en á Hólum þar sem þær voru 7,3 milljónir.  
Sala á tjaldsvæðum með rafmagni eftir að mótið hófst var óveruleg. 

Tekjuöflun – aðrar tekjur: 
- Skráningargjöld á mótið skiluðu tæplega 4,4 milljónum, heldur hærri upphæð en á Hólum sem 

skýrist af fleiri hrossum í keppni. 

- Við söfnun styrktaraðila  og sölu auglýsinga var farið af stað með svipaða uppbyggingu af 
pökkum og auglýsingum eins og á síðustu tveimur mótum, en á nokkuð hærra verði.  Í stuttu 
máli sagt náðust þau markmið sem sett voru varðandi sölu styrktar pakka og auglýsinga og 
rúmlega það.  Herdís Karlsdóttir tók að sér sölu auglýsinga á árangurstengdum greiðslum og 
náði verulega góðum árangri þar, töluvert betri en náðist á síðustu tveimur Landsmótum.  
Auðvelt er að segja að markaður fyrir auglýsingasölu sé stærri í Reykjavík en annars staðar en 
á móti má segja að mjög mikið áreiti er á fyrirtæki í Reykjavík.  Stærsti einstaki þátturinn í 
aukinni og mikilli auglýsingasölu er þó klárlega mjög öflug innkoma Herdísar.  Heildarinnkoma 
frá auglýsingum var um 6.5 milljónir. 

- Í styrktarpökkum bar framkvæmdastjóri alla ábyrgð á sölu en fékk góða aðstoð frá stjórnarfólki 
og fleirum við að opna umræður við mögulega kaupendur.  Niðurstaðan var sú að 9 aðilar 
keyptu stærstu pakkann, PLATINUM á kr. 1.950.000.  Pakkarnir voru ýmist greiddir með 
peningum og með vöruskiptum: 

- Platinum styrktaraðilar voru eftirfarandi: 
Morgunblaðið 
66N 
Coca Cola á Íslandi 
Askja 
BYKO 
Kaupfélag Skagfirðinga 
Lífland 
Fjölnet 
Olís 

- Heildartekjur frá styrktaraðilum og auglýsendum voru rúmlega 22 milljónir sem er umtalsvert 
hærri upphæð en á síðasta Landsmóti þar sem þær voru um 14 milljónir.  Munar þar mestu 
um stóraukna auglýsingasölu. 

- Tekjur af leigu á plássi í markaðstjaldi voru viðunnandi þó að þær hefðu eftir á að hyggja þurft 
að vera meiri vegna aukins kostnaðar við markaðstjaldið.  Þó er ekki sanngjarnt að horfa á 
tekjur og gjöld við markaðstjaldið án þess að horfa á heildarsamhengið þar sem margir stærstu 
básarnir í tjaldinu voru hluti af stærri styrktarpökkum.  Framkvæmdastjóri annaðist sölu á 
básum á markaðssvæði en þegar nær dró móti tók Freyja Rut Emilsdóttir að sér samskipti við 
þjónustuaðila í tjaldinu. 

- Innkoma frá veitingaaðilum og einkaleyfi á sölu drykkja á svæðinu skilaði tæplega 4.7 
milljónum til LM.  Stærsti veitingaaðilinn, Spíran var á árangurstengdum greiðslum og sama 
var með Prikið sem annaðist áfengissölu. 

- Tekjur af sölu á streymi frá mótinu voru um 5.4 milljónir m. vsk. í vasa LM2018, töluvert hærri 
upphæð en á síðasta móti.  Fyrirkomulag sölu á streymi var með mjög svipuðu sniði og á 
síðasta móti, mótið sjálft annaðist framleiðslu á öllu efni, OZ annaðist sölu og dreifingu og 
innkomu var skipt á milli þessara aðila.  Stærsta breytingin frá síðasta móti var sú að meira var 
lagt í kynningar, lýsingar og aðra vinnu í kringum útsendinguna.  Sá kostnaður sem af þessu 
hlaust féll á LM ef frá er talinn hlutur Telmu Tómasson sem bar hitann og þungann af 
dagskárgerðinni, hún fékk hlutfall af innkomu á móti LM og OZ.  Þær tekjur sem eftir standa 
hjá LM eru lítið hærri en á síðasta móti en hins vegar var efnið sem mótið seldi í gegnum OZ 
mikið frambærilegra en á síðasta móti.  Vinna Telmu og Haraldar sem var tæknistjóri hjá henni 
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skilaði mjög góðu efni sem setti ný viðmið í útsendingu frá Landsmóti hestamanna í gegnum 
streymi.  Útsendingarstjórn og stjórn upptöku á mótinu var í höndum Sverris Karlssonar og 
Óskars Nikulássonar sem skiluðu frábæru verki sem fyrr.  Óskar annaðist síðan útsendingu RÚV 
frá mótinu á laugardagskvöldi og sunnudegi sem send var út beint á RÚV.  Sú útsending 
heppnaðist vel og vakti verðskuldaða athygli. 

 

Gjöld 
Heildarkostnaður við Landsmót í Reykjavík var rétt um 133 milljónir.  Þá er meðtalin hluti af 
framkvæmdum sem Fákur fór út í vegna mótsins en sá kostnaður sem endurgreiddur er Fáki 
nemur um 9 m.kr. en um það vísast til kaflans um uppsetningu mótsins og aðstöðu. Þá vann 
framkvæmdastjóri Fáks að mótinu sem og annað starfsfólk Fáks. Fyrir utan þann 
framkvæmdakostnað sem hér var nefndur er annar kostnaður mótsins nokkuð svipaður og á 
Hólum 2016. Þó er áhugavert að skoða að nokkur munur er á því í hverju kostnaðurinn felst, á 
því er nokkur munur milli móta.  Hér verður farið yfir helstu kostnaðarliði og þróun þeirra.   

Kostnaður við stjórnun mótsins: 
-  Stjórnun mótsins kostaði rúmlega 30 milljónir en í þann flokka falla öll laun, allur annar 

starfsmannakostnaður og allur kostnaður við rekstur skrifstofu, hönnun og skipulag 
mótssvæðis og fleira í þeim dúr.  Þessi liður er um 14% lægri en hann var á Hólum og munar 
þar mestu um minni útgjöld til ferðalaga og gistingar, eðli málsins samkvæmt.  Stór breyting 
varð á rekstrarformi með því að Fákur annaðist rekstur mótsins að öllu leiti.  Sá stuðningur 
sem áður var af skrifstofu LH var ekki til staðar þó að samstarf hafi verið til fyrirmyndar og eðli 
málsins samkvæmt þurfti LM2018 að borga fyrir hluta af þeirri vinnu sem áður var unnin á 
skrifstofu LH. 

Uppsetning mótssvæðis og aðstöðu: 
- Framkvæmdir á mótssvæðinu voru að 

lang mestu leiti á forræði Fáks og unnar 
í samstarfi við Reykjavíkurborg.  
Kostnaður sem féll á LM2018 vegna 
þessara framkvæmd var um 9 milljónir. 
Hér er m.a. átt við kostnað við lagningu 
á ljósleiðara, rafmagni, vatns ofl. sem og 
kostnað við frágang á plönum.  Þá er 
ónefndar stærri framkvæmdir s.s. við 
nýja áhorfendamön og nýja 
kynbótabraut.  Þá annaðist Fákur 
uppsetningu á nýjum dómpalli, 
sérútbúnum skrifstofugám sem kom vel 
út við aðalvöllinn. 

- Uppsetning á aðstöðu fyrir mótshaldið 
sjálft var hinsvegar nokkur og munaði þá 
mest um tjaldaleigu, flutningskostnað og 
gólf á Reiðhöll. 
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- Leiga á tjöldum og vinna við uppsetning 
þeirra fór nokkuð fram úr bjartsýnustu 
áætlunum þar sem vonir um að Fákur 
gæti lagt fram vinnuafl í uppsetningu 
þeirra og frágang urðu að engu.  Þá var 
ákveðið að bæta við nokkrum tjöldum frá 
síðasta Landsmóti í Reykjavík, HM tjaldi 
við Reiðhöll, tjaldi fyrir barnastarf, tjaldi 
við fótaskoðun og knapatjöldum við 
keppnisbrautir.  Þá var markaðstjald 
stærra en áður.  Kostnaður við leigu á tjöldum og vinnu við þau var um 7.4 milljónir á móti 3.4 
á mótinu á Hólum.  Taka verður inn í reikninginn að á Hólum var unnið með tvær reiðhallir 
undir skemmtidagskrá og matsölu. 

Uppsetning og rekstur tæknikerfa: 
- Hér eru stærstu kostnaðarliðirnir leiga á búnaði og vinna sérfræðinga sem þeim fylgja.  Þetta 

eru hljóðkerfi frá Sonik og risaskjáir og LED skilti sem Sverrir Karlsson á og stýrir. Kostnaður við 
þessi kerfi eru nálægt 12 milljónum.  Samstarf við þessa aðila gekk mjög vel og leystu þeir sín 
verkefni af mikilli fagmennsku.  Ekki er gott að sjá hvar hefði mátt spara í þessum þáttum.  
Kostnaður við þessa þætti var um þremur milljónum meiri en á síðasta Landsmóti á Hólum 
sem skýrist fyrst og fremst að því að tveir risaskjáir voru við aðalvöll í stað eins á Hólum og HM 
skjár í tjaldi og tveir skjáir í mathöll kostuðu nokkuð.  

- Kostnaður sem féll á rekstur Landsmóts á Hólum við framleiðslu á smáforriti fyrir snjalltæki 
(appi) var ekki til staðar í Reykjavík þar sem snjallforritið AppFengur sem er kostað af LH kom 
til skjalanna og nýttist vel eftir byrjunarerfiðleika. 

Rekstur mótssvæðis: 
- Kostnaðartölur hér eru heldur lægri en á síðasta móti þrátt fyrir að þjónusta við gesti hafi 

almennt verið nokkuð góð.  Kostnaður við umsjón vallar og leigu á tækjum var enginn, hann 
var greiddur af Fáki.  Kostnaður við snyrtingar, þrif á þeim og pappír var um átta milljónir.  Eins 
og rakið var á öðrum stað í skýrslunni hefði mátt standa töluvert betur að skipulagi snyrtinga 
og það án þess að verja til þess meiri fjármunum.  Kostnaður við sorplosun og leiga á tunnum 
var um ein og hálf milljón.   

Rekstur viðburðar: 
- Hér er stærsta svigrúmið til að lækka kostnað við rekstur Landsmóts í Reykjavík með 

endurskipulagningu.  Lang stærsti kostnaðarliðurinn hér er gæsla og ruslahreinsun, um 19 
milljónir.  Þar munar mestu um alla þá mönnum sem girðingin í kringum mótssvæðið og 
umferðarstjórnun við innganga kallar á.  Vaktaðir voru 7-8 inngangar inni í girðinguna frá sjö 
að morgni til miðnættis alla mótsdagana og auk þess 
þurfti fólk á sama tíma við umferðarstýringu og 
leiðbeiningar, bæði við aðalhlið og við Selásbraut.  
Auk þessa lagði Venue sem sá um gæslu til fólk í 
almenna gæslu á svæðinu, ruslahreinsun, 
sjúkragæslu, dyravörslu á dansleikjum og ýmiskonar 
tæki og búnað sem tengdust gæslunni.  Öll þeirra 
vinna var unnin af fagmennsku og allt þeirra skipulag 
var vel unnið en eftir á að hyggja var þessi uppsetning 
allt of dýr.  Auk þessa er inni í þessari tölu vinna við 
uppsetningu og frágang á áðurnefndum girðingum 
sem tók mikinn tíma.  Þarna hefði mátt spara 
verulegar upphæðir með sjálfboðavinnu. 

- Aðrir kostnaðarliðir sem eru flokkaðir hér með rekstri 
viðburðar eru fyrst og fremst verðlaunagripir, 
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dómgæsla og skemmtidagskrá.  Kostnaður við þessa liði voru mjög svipaðir og á síðasta 
Landsmóti, ef frá er talið að meira var lagt í afþreyingu fyrir börn en á síðasta móti. 

- Sýningarkerfi í markaðstjald var dýrara en á síðasta móti sem helgast af því að básar voru 
töluvert fleiri en síðast.  Kostnaður við söfnun auglýsinga var mikið hærri en á síðasta móti þar 
sem hann er árangurtengdur og árangur var miklu betri en á síðasta móti. 

- Stór munur á því að halda Landsmót hestamanna í Reykjavík á móti Hólum er kostnaður við 
löggæslu.  Heildarkostnaður við löggæslu, sjúkragæslu, brunavarnir og annað slíkt sem greitt 
var til opinberra aðila var rúm 1.200 þúsund í Reykjavík á móti 4,3 milljónum á Hólum.   

- Framleiðsla á mótsskrá var töluvert dýrari í Reykjavík en á Hólum, bæði vegna þess að bókin 
var stærri og eins var ákveðið að prenta meira af henni en áður og selja hana ódýrt þar sem 
hún innihélt mikið magn auglýsinga sem gestir þurftu að sjá til að auka verðgildi þeirra.  Eftir 
á að hyggja hefði verið nóg að prenta um 1.200 eintök en prentuð voru helmingi fleiri. 

Sjónvarpsútsending: 
- Kostnaður við þennan lið í rekstrinum var um helmingi hærri en á Hólum eða um 7.3 milljónir.  

Ástæðan er lengra mót og þar af leiðandi meiri kostnaður við leigu á búnaði og laun til 
tökufólks.  Þá var ákveðið að leggja peninga í myndver fyrir streymi sem kostnaði nokkuð en 
þá verður líka að horfa til þess að tekjur af streymi jukust. 

Markaðssetning: 
- Meira var lagt til markaðsetningar á Landsmóti í Reykjavík en á síðasta Landsmóti eða um 12 

milljónir á móti um 8 milljónum á Hólum.   

- Markaðssetning mótsins hófst á HM íslenska hestsins í 
Hollandi í ágúst 2017.  Auglýsingastofan PIPAR vann efni sem 
nýtt var í auglýsingum.  Hilda Karen Garðarsdóttir aðstoðaði 
við uppsetningu auglýsinga og skipulag auglýsingaherferða og 
Björn „Bússi“ Sigurðsson hjálpaði mikið til í markaðsmálum 
þegar leið nær móti.  

- Mikið var auglýst í aðdraganda jóla með það fyrir augum að 
selja Landsmótsmótsmiða í jólagjafir og voru veittir afslættir 
með það fyrir augum. 

- Unnið var með fyrirtækinu Sahara í rafrænni markaðssetningu og í fyrsta skipti í sögu 
Landsmóta var gerð tilraun með áhrifavaldamarkaðssetningu.  

- Auglýst var markvisst í erlendum og innlendum hestatímaritum og vefsíðum en þegar nær dró 
móti var auglýst víðar í fjölmiðlum og reynt að koma mótinu sem víðast á framfæri í 
fjölmiðlum. 

- Sunnudagurinn 1. júlí sem var opinn dagur í Víðidal og upphaf mótsins skilaði mikilli umfjöllun 
um mótið og um hestamennskuna þar sem báðar sjónvarpsstöðvarnar sendu út í sínum 
fréttatímum frá mótssvæðinu. 

- Unnið varð náið með Morgunblaðinu og 
K100 að markaðssetningu skv. sérstökum 
samningi og sama var gert með RÚV. 
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Þjónusta við mótsgesti 
Markmið stjórnar og starfsfólks á Landsmóti í Reykjavík var að öll aðstaða og þjónusta skildi vera fyrsta 
flokks.  Er hér átt við þjónustu við gesti og keppendur sem og auðvitað hross. 

Hér verður fjallað um þá þætti sem mest áhersla var lögð á varðandi þjónustu við almenna gesti og 
hvernig til tókst: 

Öryggi: Löggæsla, sjúkragæsla og brunavarnir 
- Skipulag öryggismála hófst með viðræðum 

við fulltrúa frá slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins og lögreglu 
höfuðborgarsvæðisins.  Í framhaldinu var 
rætt við Bjarna Knútsson um að hann 
annaðist skipulag og umsjón gæslu á 
mótinu, en ábending um hann og hans 
fyrirtæki kom m.a. frá lögreglu.  Bjarni og 
hans fólk annaðist allt skipulag á 
öryggismálum, gæslu, miðasölu og öðrum 
slíkum þáttum í góðu samstarfi við 
framkvæmdastjóra og fleiri.  Allt starf 
þeirra var til fyrirmyndar og var það 
samdóma álit þeirra viðbragðsaðila sem komu að mótinu að vel hafi verið staðið að skipulagi 
öryggismála. 

- Sveinbjörn Berentsson varðstjóri hjá slökkviliðinu tók að sér skipulag brunavarna í samstarfi 
við framkvæmdastjóra og leysti það mál mjög vel af hendi. 

- Fundað var með lögreglu í nokkur skipti í aðdraganda mótsins, einkum um skipulag vínveitinga 
og gæslumál, en einnig um skipulag umferðar við mótssvæðið.  Umferðaskipulagið var mjög 
vel unnið með umferðadeild lögreglunnar og gæslunni á mótinu en leyfismál varðandi 
áfengissölu stóð nokkuð í lögregluvarðstjóranum sem fékk þau til afgreiðslu.  Samstarf við 
lögreglu var allt hið ágætasta en undarlegt verður að teljast að ekki sé til samræmd 
„viðburðadeild“ innan lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem tekur samræmt og heildstætt 
á löggæslu og leyfisveitingum á viðburðum.  Þannig var áfengissala utandyra stranglega 
bönnuð á mótinu á meðan hún var leyfð í Hljómskálagarðinum í tengslum við HM í fótbolta. 

- Eftir á að hyggja var kostnaður við gæslu á mótinu allt of hár.  Munaði þar mestu um það flókna 
kerfi sem hafa þurfti á gæslu við girðingu sem komið var upp í kringum aðalvöll, reiðhöll og 
veitinga- og þjónustusvæði.  Þá þurfti mannaðar stöðvar við aðkomu bæði við hesthúsahverfi 
í Víðidal og við aðalinngang.  Þetta skipulag krefst gríðarlegs mannafla sem vaktar áðurnefndar 
stöðvar frá kl. 7 á morgnana til miðnættis alla mótsdagana og auk þess var næturvakt á 
svæðinu.  Þá voru vinnustundir í ruslahreinsun á svæðinu vanáætlaðar, en mikið verk er að 
halda öll svæðinu þrifalegu, bæði með fjölda ruslaíláta og nær linnulausri vinnu við að tæma 
þau. 

- Samstarf við alla viðbragðsaðila var til fyrirmyndar og sömuleiðis vann gæsluliðið sína vinnu 
mjög vel eins og áður sagði. 
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 Snyrtingar og hreinlæti. 
- Heilt yfir tókst vel að halda svæðinu 

hreinu og snyrtilegu en betur hefði þurft 
að gera varðandi snyrtingar.  Þær voru 
allar mjög vel þrifnar og ekki var boðið 
upp á neitt nema fyrsta flokks 
vatnssalerni, en eftir á að hyggja hefði 
þurft fleiri, auk þess sem tilraun með 
lausan WC vagn sem var færður á milli 
staða mistókst.  Góð þyrping 
vatnssalerna ofan við keppnisbraut var 
illa nýtt og sömu sögu má segja um aðra þyrpingu neðan við nýju mönina.  Hún var of langt frá 
tjaldstæðum og nær engin nýtti hana frá möninni, enda sátu fáir þar.  Báðar þessar 
staðsetningar voru nýttar frá síðasta móti, en hefðu þurft að endurskoðast, sérstaklega sú við 
tjaldstæðin.  Niðurstaðan var sú að langflestir vildu sækja snyrtingar í og við Reiðhöllina í 
hléum og sú aðstaða sem þar var annaði ekki eftirspurn þegar mesta álagið var.  Með fleiri 
snyrtingum þar og ef áðurnefnd þyrping í námmunda við tjaldstæði hefði verið nær þeim hefði 
skipulag snyrtinga komið betur út.  Eins og áður sagði voru bundnar vonir við stóran WC vagn 
sem leigður var til að vera við kynbótabraut fram eftir viku en síðar við reiðhöll en hann réði 
alls ekki við álagið og var oft lokaður, auk þess sem mikill kostnaður hlaust af því að tæma 
hann. 

- Samið var við þrifafyrirtækið Dagar um að annast þrif á snyrtingum, þeirra fólk skilaði mjög 
góðu starfi en kostnaður við þessi þrif var rúmlega helmingi meiri en á síðasta móti þar sem 
ánægja með skipulag snyrtinga var þó töluvert meiri. 

 

Umferðarskipulag: 
- Umferðarskipulag gekk í stórum dráttum vel.  Gestum við aðalhlið var stýrt inn á bílastæði sem 

alla jafna eru kerrustæði hjá Fáki.  Þar var nægt pláss og ekki komu upp nein teljandi vandamál 
í því skipulagi.  Það kallaði þó að mönnun á álagspunktum sem var nokkuð dýr.   

- Grípa þurfti til þess ráðs þegar mótið var hafið að leggja vegslóða frá bílastæði inn á tjaldstæði 
þar vegna bleytu.  Rúnar Bragason og hans menn unnu það verk hratt og vel en af því hlaust 
aukakostnaður sem skrifa verður beint á veðurfarið á mótstímanum.  

- Umferð sem kom að mótssvæðinu ofan úr Seláshverfi var beint inn í Víðidal ef um var að ræða 
keppendur og hesthúseigendur, en niður að Reiðhöll ef viðkomandi átti erindi í 
hesthúsahverfið í Faxabóli.  Þá var umferð þjónustubíla að markaðstjaldi beint inn í 
hesthúsahverfið í Víðidal en veitingaaðilum að Reiðhöll.  Heilt yfir gekk þetta skipulag vel og 
ekki komu upp nein teljandi vandræði.  Þetta skipulag er hins vegar nokkuð flókið og kallaði á 
mikinn mannafla.   

Upplýsingaflæði:  
- Merkingar á mótssvæði voru ágætar og auk þess ávallt stutt í næsta gæslumann sem gat gefið 

leiðbeiningar.   

- Nýtt Sportfengsapp virkaði illa fyrstu mótsdagana og skapaði mikla óánægju og óvissu en 
seinni helming mótsins gekk það áfallalítið.  Appið mæltist mjög vel fyrir (þegar það virkaði) 
og var góð viðbót við upplýsingaþjónustu sem sneri að úrslitum og dómum.  

- Upplýsingarflæði frá hátalarakerfi um dagskrá og fleira þessa háttar var ágætt en hefði mátt 
vera skipulagðara.  Hljóð heyrðist mjög vel og tveir risaskjáir miðluðu upplýsingum vel til gesta 
á aðalvelli.  Stór skjár með upplýsingum þjónaði áhorfendum á kynbótavelli vel. 
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- Mótsskrá virðist ennþá hafa mikið hlutverk meðal mótsgesta og ágætlega seldist af henni, 
salan var þó heldur undir væntingum þar sem verð hennar var stórlækkað og kostaði skráin 
aðeins 1.000 krónur.  Þetta var gert vegna þess hversu mikið af auglýsingum seldust í skránna.  

Tjaldsvæði   
Boðið varð upp á tvær tegundir tjaldstæða: 

- Fráteknir reitir með rafmagni voru seldir á netinu fyrir mótið.  Salan var dræm, aðeins seldust 
um 100 reitir en hver reitur kostaði kr. 17.900.  Unnið var skipulag af götum og uppröðun reita 
og gestir gátu valið sér reiti til kaups inni í kerfi tix.is    

- Þegar líða tók að móti var ljóst að allt skipulag sem unnið hafði verið eftir fór í súginn vegna 
linnulausrar rigningar.  Aðaltjaldsvæðið þar sem rafmagnsreitirnir áttu að vera var að miklu 
leiti ónothæft vegna bleytu og skipuleggja þurfti svæðið alveg upp á nýtt.  Thelma Dögg 
Harðardóttir stýrði því verki og vann eins vel úr aðstæðum og hægt var.  Unnið var nýtt 
„götuskipulag“ úr því svæði sem nothæft var og þannig tókst að koma öllum 90 stæðunum 
sem seld voru fyrir mót fyrir á túninu sem upphaflega átti að bera ca. helmingi fleiri reiti. 

- Öllum gestum stóð til boða að tjalda án aukakostnaðar, en þá án rafmagns.  Þar sem 
aðalsvæðið fór eins og áður var líst þurfti nú að blanda saman þeim viðbótargestum sem vildu 
kaupa rafmagn og öðrum „rafmagnslausum“ tjaldgestum.  Svæði fyrir þessa tjaldbúa var 
útbúið fjær keppnisvelli en rafmagnssvæðið.  Þessi blöndun á rafmagns- og rafmagnslausum 
skapaði ekki teljandi vandræði, enda fyrirkomulag sem er þekkt á almennum tjaldstæðum.   

- Alls má áætla að um xxx gestir hafi verið á tjaldstæðum mótsins þegar mest var, sem er 
töluvert færri en á síðasta móti, sem á sér eðlilegar skýringar þar sem stærstur hluti þeirra sem 
nýtti sér tjaldstæði á síðasta móti býr skammt frá mótssvæðinu í Reykjavík. 

 

Matsala:  
Ákveðið var að halda í svipað fyrirkomulag á 
matsölu og var á síðasta Landsmóti en það var 
einnig með svipuðu sniði á síðasta Landsmóti sem 
haldið var í Reykjavík árið 2012.  Þannig var 
aðalmatsala í Reiðhöllinni en götumatarvagnar og 
kofar utan við Reiðhöllina, rétt við aðalvöllinn.  Þá 
var matsala í félagsheimili Fáks við kynbótabraut 
og þar var sömuleiðis einn matarvagn og einn 
kaffivagn. 

Gólf reiðhallarinnar var lagt plasti og þar ofan á komu borð og stólar fyrir ca. 350 manns.  Þessi aðstaða 
reyndist vel og annaði eftirspurn þó að þröngt hafi verið og margsetið í hléum þegar mótið náði 
hámarki.  Inni í höll var veitingahúsið Spíran með sína matsölu og auk þess þrír smáir aðilar með 
veitingasölu.  Þjónusta, fjölbreytni og verðlag Spírunnar mæltist almennt mjög vel fyrir, líkt og á síðasta 
Landsmóti á Hólum þar sem þau voru einnig kjölfestuveitingaaðilinn.  Fjölbreytt úrval af götumat var í 
boði utan allar og inni í henni.  Mjög mikil ánægja var með það mikla úrval sem gestir gátu valið úr og 
heilt yfir voru matarmálin, útfærsla þeirra og skipulag vel heppnuð á mótinu.  Sérstaklega gekk 
samstarf við Rúnar Gíslason hjá Spírunni vel og hann og hans fólk skiluðu mjög góðu starfi.  Gerð var 
tilraun í fyrsta skiptið á Landsmóti með flokkur á sorpi sem gekk ágætlega en þarfnast þó meiri yfirlegu 
og skipulags.  Sem fyrr voru matarmiðar gefnir út handa starfsfólki og sjálfboðaliðum og nú voru þeir 
eingöngu nýtanlegir hjá Spírunni. 

Áfengissala var í höndum Priksins sem Coca Cola á Íslandi benti á sem samstarfsaðila eftir að samningar 
voru í höfn.  Samstarfið við Prikið gekk afar vel, þar var Kiddi Bigfoot aðalmaðurinn og stóð vaktina 
með sóma auk þess að vera afar þægilegur í samstarfi. 
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Tekjur LM2018 ehf. af veitingasölu og bjórsölu voru ágætar, veitingaaðilar gátu valið um að vera á 
árangurstengdum greiðslum eða borga fasta upphæð en samningar við Spíruna og Prikið voru báðir 
árangurstengdir. 

 

Verslunarsvæði:  
Fastur liður á Landsmóti hestamanna er svæði þar 
sem gestir geta keypt sér ýmiskonar varning sem 
tengist hestamennsku og/eða útivist, handverk, 
matvæli og fleira áhugavert.  Þetta markaðssvæði 
varð hið glæsilegasta á Landsmótinu í Reykjavík, 
töluvert veglegra en á síðasta móti þar á undan. 

Mjög vel gekk að finna fyrirtæki til að selja/kynna 
vörur og þjónustu sína á markaðssvæðinu.  
Stærstu básarnir fóru sem hluti af styrktarpökkum 
til stærri fyrirtækja, en fjöldi smærri fyrirtækja tók 
einnig þátt.  Lagt var upp með að fylla tjald sem 
var 750 m2 á stærð en niðurstaðan varð að stækka 
það upp í 825 m2 til að anna eftirspurn.  Ákveðið 
var að staðsetja tjaldið á nýjum stað, á plani ofan við áhorfendabrekku á aðalvelli og kom sú 
staðsetning vel út.  Söluaðilar voru almennt mjög ánægðir með viðskiptin og veruna í tjaldinu, eina 
sem þeir höfðu út á að setja var uppsetning dagskrár þar sem hluti hennar fór fram á kynbótavelli sem 
er nokkuð frá markaðstjaldinu og á meðan var alveg tómt þar.  Þetta sama vandamál bitnaði á 
veitingaaðilum.   

Freyja Rut sem hélt utan um þjónustu við tjaldbúa skilaði eftirfarandi eftirmælum eftir sína vinnu: 

Samskipti við Adam hjá Exton hefðu mátt vera betri, samskipti við Guðna hjá Sýningarkerfum voru 
mjög góð, samskipti við öryggisverði voru einstaklega þægileg. 

Ég held að skrifstofan hefði alveg mátt hafa „útibú“ þarna. Mér fannst við á tímum ofmannaðar og 
hefði mátt hafa eina (mig) í tjaldinu með bás sem auðvelt hefði verið að skila eftir ómannaðan. Það 
hefði eflaust minnkað aðeins umferðina á skrifstofuna og eflt samskiptin við söluaðila, sem voru þó 
góð. Ég sendi þeim reglulega póst, amk. 3 meðan á mótinu stóð og fór 2-3 hringi í tjaldinu á hverjum 
degi. Alltaf hafði einhver eitthvert erindi við mig. Fékk ábendingu um að nota www.zenter.is undir 
skipulag og samskipti á svona sýningum. 

Nokkrir punktar frá söluaðilum: 

• Very good service from the team 
• Fyrst og fremst var gólfið vandamál, það var hræðilegt að standa á því allan daginn og ekki 

ásættanlegt. 
• Dagskráin á föstudeginum var einungis á gæðingavellinum frá 12-19 og því ekkert að gera og 

engin sala. 
• Okkur fannst tjaldið vera tekið niður 2 tímum of snemma. Við vorum, að okkur fannst, á 

tímabili hreinlega í hættu. Rafmagnið var tekið af áður en viðskiptavinirnir voru farnir út. 
• Heildin var í lagi, gott flæði í tjaldinu og neyðarútgangar í lagi 
• Stemmingin í tjaldinu var góð og virkilega gaman að fá harmonikkuleikarann og Magna til að 

lífga uppá stemminguna. 
• Halda sig við fyrirfram auglýstan opnunartíma. Það er mín reynsla að lengdur opnunartími 

fram á kvöld skilar ekki aukinni sölu og það eru allir orðnir þreyttir eftir langan dag. 
• Hefði verið sterkur leikur að hafa HOI og Worldfeng þarna upp frá hjá okkur. 
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Skemmtidagskrá:  
Lögð var áhersla á það í undirbúningi Landsmóts í Reykjavík að bjóða upp á fjölbreytta og veglega 
skemmtidagskrá samhliða keppnisdagskrá á mótinu.   

Tekið var á leigu stórt tjald sem útbúið með aðstöðu 
til að horfa á útsendingar frá HM í knattspyrnu, en 16 
liða og 8 liða úrslit keppninnar fóru fram á sama tíma 
og Landsmótið.  Þegar að mótinu kom var íslenska 
landsliðið fallið úr keppni og áhugi á HM þverrandi, 
en þó var ágæt aðsókn að amk þremur leikjum sem 
sýndir voru í tjaldinu.  Auk þess var tjaldið nýtt fyrir 
gítarpartý á kvöldin frá miðvikudegi og til loka móts.  
Bjórsala var í tjaldinu og aðstaða til að setjast niður 
og spjalla saman.  Veðrið á mótinu kom þó nokkuð 
niður á aðsókn í tjaldið en forláta hitablásari sem 
Bjarni Knúts útvegaði bætti þó nokkuð úr skák. 

Þá gerði verkefnið Horses of Iceland samning við LM sem fól í sér að verkefnið var með sérstakt tjald 
á mótssvæðinu, við kynbótavöllinn þar sem það kynnti sig, sín samstarfsfyrirtæki og stóð fyrir fræðslu- 
og skemmtidagskrá. HOI tjaldið var góð viðbót við aðra þætti í dagskrá mótsins. 

Barnaaðstaða var tvíþætt.  Annars vegar var svæði við rafmagnstjaldstæði þar sem boðið var upp á 
hoppukastala, loftbolta og aðra afþreyingu sem krafðist hreyfingar.  Hins vegar var tjald við aðalvöllinn, 
skammt frá markaðstjaldinu þar sem yngri börn gátu átt náðuga stund við leik, sköpun og 
sjónvarpshorf.  Leiktjaldið var innréttað af æskulýðsdeild Fáks þar sem Þórunn Eggertsdóttir fór fremst.   

Skemmtidagskrá mótsins var annars á þeim nótum 
að boðið var upp á lifandi tónlist flest kvöld sem og 
í hádegis- og kvöldmatarhléum og á föstudags- og 
laugardagskvöldum var boðið upp á stórdansleiki í 
reiðhöllinni.  Þá stökk tónlistarfólk inn á aðalvöllinn 
á milli atriða, einkum á föstudags- og 
laugardagskvöldum.  Umsjón með skemmtidagskrá 
var í höndum Magna Ásgeirssonar líkt og á síðasta 
landsmóti og leysti hann það verkefni vel af hendi.   

Setningarathöfn mótsins fór fram á 
fimmtudagskvöldi að venju, en mikið var lagt í að 
stytta hana og gera hana einfalda og því var aðeins 
eitt ávarp á dagskrá og var það borgarstjóri Reykjavíkur Dagur B. Eggertsson sem setti mótið í 
blíðskaparveðri.  Þátttakendum í hópreið var fækkað og allt þetta varð til þess að setningarathöfnin 
var stutt og vel heppnuð. 

Streymi/útsendingar 
Eins og minnst var á framar í þessari skýrslu var fyrirkomulag á framleiðslu sjónvarpsefnis og sölu 
streymis frá mótinu með svipuðum hætti og á Landsmótinu á Hólum.  Meira var þó lagt í kynningar, 
viðtöl og aðra vinnslu á því efni sem í boði var sem skilaði sér í miklu meiri gæðum á því efni sem selt 
var. 
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Heildarinnkoma frá streymi í íslenskum krónum var 5.410.933 án vsk.  
Alls seldust 159 dagpassar, 15 tveggja daga passar og 731 vikupassar.  
Eftir á að hyggja hefði mögulega verið skynsamlegra að einfalda 
framboðið og selja aðeins vikupassa. 

Nokkuð var rætt um verðlagningu á streyminu fyrir mót og sitt 
sýndist hverjum.  Ákveðið var að selja vikupassa á kr. 7.900 sem var 
þúsund króna hækkun frá síðasta móti.   
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Samantekt: 
Þegar þessi orð eru rituð eru liðnir rúmlega 300 dagar síðan að hlið Landsmóts hestamanna í Víðidal í 
Reykjavík 2018 voru opnuð.   

Sú tilfinning sem situr eftir hjá framkvæmdastjóra að þessum tíma liðnum er að mótið hafi í flestum 
aðalatriðum verið vel heppnað og rekstur mótsins virðist hafa náð þeim markmiðum sem sett voru.   

Heilt yfir var starf framkvæmdastjóra Landsmóts 2018 mjög ánægjulegt.  Góður andi skapaðist í þeim 
hópi sem stóð að viðburðinum og eftir standa góðar minningar og viðskapur við fjölda fólks sem 
honum tengdist.  Margir í starfsliðinu störfuðu einnig á síðasta Landsmóti á Hólum 2016 og sumir eiga 
að baki mörg fleiri.  Þessi tenging við fyrri mót, ásamt reynslu af mótahaldi í Fáki skapaði í sameiningu 
harðsnúið og skemmtilegt lið sem lagði mikið á sig til að búa til vel heppnaðan viðburð.   

Rekstrarleg niðurstaða mótsins þegar litið er á tekjur og gjöld bæði fyrir árin 2017 og 2018 er sú að 
mótið skilar rekstarlegum hagnaði.  Sá hagnaður rennur til Fáks til framkvæmda.  Það er betri árangur 
en náðst hefur um langt árabil í rekstri Landsmóta hestamanna. 

Tilgangur þessarar skýrslu er að týna til atriði 
sem hefðu getað gengið betur til að hægt sé að 
læra af þeim, en einnig að draga fram þau atriði 
í skipulagi mótsins sem gengu vel.  Hér verða 
talin fram, í punktaformi, nokkur atriði sem vel 
gengu og önnur sem ekki gengu eins vel.  Sum 
þessara atriða eru mjög stór en önnur 
veigaminni. 

Það sem gekk vel 

- Tímasetningar í keppni stóðust vel og 
skipulag keppninnar gekk heilt yfir vel.  

- Andrúmsloft í starfsliðinu var mjög gott. 

- Reynsla í starfsliði af skipulagi Landsmóts, margir sem hafa starfað á nokkrum mótum í röð og 
reynsla í Fáki frá Reykjavík 2012. 

- Leyst var úr öllum þeim verkefnum og vandamálum sem komu upp á mótinu nánast 
samdægurs. 

- Almennt mjög góður andi á meðal keppenda og gesta, og á mótssvæðinu. 

- Skipulag á mótssvæði gekk að mestu vel.  Ný staðsetning á markaðstjaldi ofan við 
áhorfendabrekkur kom vel út. 

- Skipulag á skemmtidagskrá kom vel út og sérstaklega tókst nýtt skipulag á setningarathöfn vel. 

- Þjónusta við gesti var almennt góð, helst að snyrtingar hefði mátt bæta.  Allt viðmót starfsfólks 
mótsins, veitingafólks, söluaðila í tjaldi, gæslufólks og annarra sem unnu með gestum var til 
fyrirmyndar. 

- Gott og fjölbreytt framboð af mat og veitingastöðum.  

- Mjög gott og fjölbreytt framboð af varningi í markaðstjaldi. 

- Öryggismál gengu almennt vel, umferð til og frá mótssvæði gekk mjög vel, brunavarnir voru 
vel skipulagðar og sjúkragæsla góð.  Engin meiriháttar óhöpp eða áföll komu upp og engin 
lögreglumál komu upp.  Allt skemmtanahald gekk mjög vel og fór vel fram. 

- Framleiðsla á sjónvarpsefni í streymi og í útsendingu RÚV frá mótinu var betra og faglegra en 
nokkru sinni fyrr. 
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- Vel gekk að vekja athygli á mótinu í aðdraganda þess, m.a. með hjálp samfélagsmiðla og með 
umfjöllun í fjölmiðlum.  

- Tæknivinna við mótið gekk almennt vel.  Netsamband var gott sem og annar tæknibúnaður og 
sá hópur sem annaðist tæknivinnu stóð sig afar vel, enda flestir þar með mikla reynslu í 
framkvæmd Landsmóts. 

- Sunnudagurinn 1. júlí sem var skipulagður og kynntur sem fjölskyldudagur íslenska hestsins og 
opnunardagur mótsins sló í gegn, dró að fjölda fólks, mikla athygli og skapaði skemmtilega og 
jákvæða stemmingu. 

 

  Það sem gekk ekki eins vel 

- Veðurfar í Reykjavík sumarið 2018 fer í annála og það ekki vegna þess hversu gott það var!  
Úrkoma mældist í Reykjavík alla daga nema einn í maí og veðurfar í júní var lítið skárra.  Í 
aðdraganda mótsins var því nánast samfelld umræða um slæmt veður á höfuðborgarsvæðinu, 
„sumarið sem aldrei kom“ o.s.frv.  Mjög margir Íslendingar kusu að ferðast til sólríkari svæða 
á þessu tímabili og veðurblíða á helstu upptökusvæðum mótsins í Evrópu var á sama tíma með 
eindæmum gott.  Aldrei verður hægt að sýna fram á hver áhrif veðurs var á aðsókn að 
Landsmóti hestamanna í Reykjavík sumarið 2018, en óhætt er að fullyrða að þau voru frekar 
neikvæð en jákvæð.   

- Veðrið sjálfa mótsdagana var ekki gott, kalt var og úrkomusamt en betri dagpartar inn á milli.  
Veðrið hafði þó engin áhrif á beint skipulag mótsins, dagskrá eða annað slíkt, heldur 
einvörðungu á upplifun gesta.  Undantekning á þessu er skipulag tjaldstæða sem fór algjörlega 
í vaskinn vegna linnulítilla rigninga í aðdraganda móts sem urðu til þess að fyrirhuguð 
tjaldstæði voru of blaut til að nýtast. 

- Sú staðreynd að kynbótavöllur er nokkuð frá aðalvelli skapaði nokkur viðfangsefni og einhverja 
óánægju.  Viðfangsefnin voru helst þau að hryggjarstykkið í allir þjónustu við gesti, veitingum, 
verslunum, snyrtingum og örðu slíku voru sett upp við aðalvöll og því þurfti „viðbótarlausnir“ 
til að þjónusta fólk á kynbótavelli.  Ógjörningur var að bjóða upp á sama þjónustustig á báðum 
völlum og það skapaði óánægju hjá þeim sem dvöldu hvað mest við kynbótabrautina.  

- Sala á streymi hefði mátt vera meiri þar sem töluvert meira var lagt í það og það var betra en 
áður.   

- Samkeppni um athygli var mjög mikil í aðdraganda mótsins þar sem Ísland var í fyrsta skiptið 
þátttakandi í einum stærsta íþróttaviðburði heims, HM í knattspyrnu.  Ekki er hægt að segja 
með vissu að þessi árekstur við HM í Rússlandi hafi dregið úr aðsókn að mótinu en hægt er að 
fullyrða að hann var frekar til skaða en til bóta.   

- Undirbúningur lögreglu hefði mátt vera markvissari, einkum varðandi það hvernig tekið yrði á 
leyfisumsóknum um áfengissölu utandyra.  Á köflum virtist lögreglan ekki vita alveg hvaða 
reglum skildi fylgt í því sambandi.  Samstarf við lögreglu var þó mjög gott. 

- Umsóknarferli varðandi leyfisveitingar var flókið og erfitt og hefði líka mátt vera betur unnið 
að framkvæmdastjóra.  Þar munaði líka um að tenging við skrifstofu Reykjavíkurborgar rofnaði 
í aðdraganda mótsins vegna mannabreytinga þar. 

- Væntingar um sjálfboðavinnu á mótinu reyndust óraunhæfar.   

- Kostnaður við gæslu á mótinu var allt of mikill og allt skipulag gæslu af hendi 
framkvæmdastjóra allt of flókið og kostnaðarsamt.  Hér er einkum átt við girðinguna sem sett 
var upp utan um aðalvöll og nágrenni hans.  Hleypt var inn í girðinguna á 7-8 stöðum og þar 
stóð því fólk frá klukkan sjö að morgni til miðnættis alla mótsdaga (utan þess fyrsta) og þessi 
mönnun, auk umferðargæslu var allt of dýr.  Eftir á að hyggja hefði öflug „landamæragæsla“ 
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við alla innganga í dalinn verið skynsamlegri kostur og sparað margar milljónir í gæslu.  Jafnvel 
þó að það hefði orðið til þess að einhverjir hefðu getað „smyglað sér inn“ hefði þær töpuðu 
tekjur ekki skipt máli í þessu samhengi. 

- Snyrtingar voru ófullnægjandi.  Stórar stöðvar við áhorfendabrekkur nýttust aðeins gestum 
þar og stöð í námunda við tjaldstæði var of langt frá þeim.  Þá brást tímabundin lausn sem átti 
að bæta aðstöðu við reiðhöll sem þýddi of mikið álag á snyrtingar þar í hléum.  Eftir á að hyggja 
hefði átt að stórauka framboð á snyrtingum við reiðhöll þar sem hún þjónaði sem miðpunktur 
og þjónustumiðstöð fyrir alla mótsgesti. 

- Tjaldstæði misfórust nokkuð vegna áðurnefndar rigningar og vegna rangrar staðsetningar á 
snyrtingum.  Þó má segja að því hafi verið bjargað sem bjargað varð, með lausnum snyrtingum 
og endurskipulagi á tjaldstæðareitum. 

- Skipulag á frágangi eftir mótið var ábótavant sem skrifast á framkvæmdastjóra. 

- Ný áhorfendamön við aðalvöll hefði mátt nýtast betur, en hún gjörbylti hins vegar umhverfi 
vallarins. 

 

Víðidal 15. maí 2019 
 
 
Áskell Heiðar Ásgeirsson 
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Skýrsla tæknistjóra - Rúnar Birgir Gíslason 
Sjónvarpsmál 
Sama setup var á sjónvarpsmálum og á mótinu 2016. Óskar Nikulásson fann myndatökumenn í 
verkefnið og Sverrir Karlsson skaffaði búnaðinn, pródúseraði útsendinguna fyrir stóru skjáina tvo við 
aðalvöllinn og tók allt upp. Sama útsending og fór á stóru skjái fór í útsendingu hjá OZ sem hægt var 
að kaupa aðgang að. Telma Tómasson framleiddi einnig þætti í kringum OZið og lýsti keppni þar frá 
milliriðlum, studio var sett upp í gamla dýraspítalanum og stýrði Haraldur Ási Lárusson því. Á 
kynbótavelli sköffuðu Bændasamtökin mann til að pródúsera. Þar var skjár sem sýndi upplýsingar um 
þann hest sem var í brautinni. 
RÚV kom á laugardagskvöld og sýndi beint frá laugardagskvöldinu og öllum sunnudeginum. 

Breyta þurfti grafík sem notuð var á kynbótavelli og á RÚV þar sem logo mótsins var í öðrum litum en 
logo tveggja síðustu móta. Marteinn Einarsson sá um þær breytingar. Sama grafík var notuð á stóru 
skjáina og áður. Sjálfboðaliðar frá Fáki sem sáu um Sportfeng sáu einnig um að lesa gögn á milli 
Sportfengs og grafíktölvu og gerðu hana klára fyrir skjáina. 

Hljóð 
Samið var við Sonic Tæki um hljóð. Sömu mennirnir og áður sinntu mótinu og voru Einar og Róbert á 
sínu sjötta móti sem er mikill kostur. Hljóðmál gengu vel. 

Þulir beggja valla voru sendir út með útvarpssendum sem leigðir voru hjá Radio.is 

Rafmagn 
Ráðist var í að leggja rafmagn á alla þá staði sem þörf var á. Leigðar voru spennustöðvar frá OR á tvo 
staði. Önnur sinnti tjaldstæðum en hin aukinni þörf í kringum Reiðhöllina. Rafmiðlun sá um hönnun 
og vinnu og var gott að hafa menn sem þekkja svæðið og þarfir hestamanna. Tengill sá um rafmagn á 
tjaldstæði. Þegar Tengilsmenn komu á svæðið kom í ljós misskilningur á hvernig þeir ætluðu að taka 
við rafmagninu en það leystist. Einnig hafði rignt töluvert skömmu fyrir mót og því þurfti að 
endurhanna rafmagnsstæðin á síðustu metrunum. 

Það var þó eins og alltaf að þarfir breyttust þegar nær dróg móti og jafnvel inn í mótið. Allt leystist þó 
vel og má segja að svæðið sé orðið betur undirbúið fyrir framtíðarviðburði þar sem búið er að leggja 
rafmagnskapla víða um svæðið.  

Einnig voru lagðir ljósleiðarar milli allra punkta á mótinu og einfaldara það mikið skipulag á net-, 
sjónvarps- og hljóðmálum. 

Ekki er búið að teikna upp þær lagnir sem lagðar voru en mikilvægt að það verði gert fyrr en seinna. 

Veitingaaðilar inn í Reiðhöll fengu til sín netkapal fyrir posa en veitingaaðilar utan dyra og í 
markaðstjaldi voru á wifi. 

Á nokkrum stöðum voru sjónvörp og AppleTV tengt við til að sýna frá mótinu. Í matsal voru tveir 
stórir skjáir sem sýndu frá mótinu. 

Netmál 
Fjölnet sá um netmál. Stóðu þeir sig frábærlega og þegar allar þarfir mótsins voru komnar fram 
þurftu Fjölnetsmenn ekkert að koma að málum og netið virkaði ljómandi vel. 

Dómpallur gæðingakeppni 
Nýtt forrit var notað fyrir dómara. Sportfengur var skrifaður fyrir LH og byrjað að nota hann í maí svo 
prófanir voru ekki alltof miklar fyrir mótið. Kerfið sjálft virkaði mjög vel en á mánudeginum hrundi 
það þó í tvo tíma. Kom í ljós að álag af appinu sem tengist kerfinu hafði sett það á hliðina. 
Bændasamtökin og Advania unnu að því að koma kerfinu upp aftur og að tryggja að þetta gerðist 
ekki aftur. Það tókst og eftir það rúllaði kerfið mjög vel. Að mínu mati er búið að finna frábæra lausn 
á gamal excelforritinu sem Hallgrímur Eymundsson hefur keyrt frá 2002. 
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Dómpallur kynbótavelli 
Þeir komu með sinn eigin búnað en koma þurfti upp neti fyrir þá þar sem þeir nota WorlFeng til að 
skrá einkunnir. 

Stjórnstöð 
Staðsett í Reiðhöll og þar gátu starfsmenn ýmist verið á þráðlausu neti eða kapli. Þar var prentari. 

Blaðamenn 
Höfðu aðstöðu á efri hæð í Reiðhöll og voru á wifi. 

Gæsla 
Fékk aðgang að neti. Í miðasölu var sett upp tölva til að skanna forsölumiða. Lagður var netkapall frá 
Dýraspítalanum til að tengjast netinu. 

Miðasala 
Miðasala fór fram í tveimur gámum, við inngang og við reiðhöll.  Netkapall frá dýraspítala var 
notaður í hliðinu og við reiðhöll var notað wifi þaðan. 

Tjöld 
Í „partýtjaldi“ var stór skjár þar sem hægt var að horfa á HM í fótbolta og einnig var þar hljóðkerfi þar 
sem var trúbardorastemming nokkur kvöld og bjórsala. 

Félagsheimili 
Sett var upp AppleTV þar til að sýna frá mótinu, mikil rigning var á köflum svo fólk fór inn í húsið og 
sat þar í hlýjunni og horfði á það sem var að gerast í brautinni fyrir utan. 

Reiðhöll – svið 
Svið var sett upp í öðrum enda Reiðhallarinnar og þar var hljóðkerfi fyrir skemmtanir og dansleiki. 

Rúnar Birgir Gíslason 
12. september 2018 
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Skýrsla skrifstofustjóra – Hilda Karen Garðarsdóttir 
 

Starf skrifstofustjóra LM2018 var sjálfboðastarf sem hófst vorið 2017 og var mjög fjölbreytt og 
skemmtilegt, enda unnið með frábæru fólki sem samanstóð af ýmsum reyndum lykilstarfsmönnum, 
Fáksmönnum sem og framkvæmdastjórn mótsins.  

Verkefnin voru af ýmsum toga; markaðspælingar og miðasala til að byrja með, síðan fjölgaði 
verkefnum jafnt og þétt þegar nær dró móti og í lokin small svo allt saman eins og best varð á kosið.  

Skrifstofa landsmóts hestamanna er opinber þjónustumiðstöð mótsins. Hún þjónustar gesti, knapa, 
veitingaaðila, markaðsaðila, samstarfsaðila, dómara og einnig verktaka og starfsfólk. Þjónustan er af 
fjölbreyttum toga og skilvirkast er að flokka hana eftir þeim hópum sem hana þurfa. Upptalningin er 
alls ekki tæmandi en gefur einhverja mynd af umfanginu: 

Gestir 
Hinn almenni gestur mótsins kom á skrifstofuna með ýmis konar erindi: 

� Kaupa mótsskrá 
� Fá bílastæðamiða (hesthúsaeigendur) 
� Fá miða skannaða og armbönd afhent 
� Fá upplýsingar um svæðið, kort, WC, tjaldsvæði 
� Fá bílastæðamiða fyrir fatlaða 
� Kvarta yfir einhverju, s.s. WC, tjaldsvæði 
� Athuga með týnda hluti í óskilamunavörslu 

Knapar 
Knapar og aðstandendur þeirra leita til skrifstofu mótsins með þessi erindi en auk þess eru 
þeir vitanlega einnig almennir gestir og þurfa því oft á sömu þjónustu að halda og hér á undan 
er talið: 

� Fá bílastæðamiða (knapar) 
� Skoða einkunnir 
� Greiða þátttökugjöld (tölt, skeið, ræktunarbú) 
� Spyrja um yfirdómara eða mótsstjóra 
� Koma með kærur 
� Aðstoð vegna ræktunarbúasýninga 

Veitinga- og markaðsaðilar 
Þessi hópur er tvískiptur en á margt sameiginlegt er varðar þörf á þjónustu: 

� Fá afhenta starfsmannapassa 
� Fá bílastæðamiða 
� Fá samband við rafvirkja eða annan iðnaðarmann 
� Fá efni útprentað 
� Fá að setja auglýsingu á samfélagsmiðla mótsins 

Samstarfsaðilar  
Auglýsendur og samstarfsaðilar mótsins koma með auglýsingaefni eins og fána og seglborða á 
skrifstofu: 

� Sækja miða 
� Afhenda auglýsingaefni 
� Fá upplýsingar um tengiliði 
� Mæta til verðlaunaafhendingar 
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Dómarar 
Dómarar eru hópur sem þarf sína þjónustu, en þeirra erindi voru helst þessi: 

� Fá miða armbönd afhent 
� Fá fatnað afhentan 
� Fá matarmiða afhenta hvern dag 
� Fá skýrslur úr Sportfeng (eftirlitsdómari) 
� Uppsetning vakta (yfirdómari) 

Verktakar, sjálfboðaliðar og starfsfólk 
Þessi hópur er nokkuð sjálfum sér nógur og flestir kunnugir svæðinu og mótinu: 

� Fá upplýsingar um tengiliði á svæðinu 
� Fá vörur, verkfæri/tæki sem vantar 
� Fá upplýsingar um vaktir 
� Fá upplýsingar um starfið (sjálfboðaliðar) 
� Verðlaunaafhendingar (teymi, verðlaun, útlit) 
� Merkingar á svæði 
� Miðasala (gjaldkeri, gæsla) 

Punktar frá starfsmönnum skrifstofu 
Starfsmenn skrifstofu LM2018 voru fjórir: 

� Anna Birna Snæbjörnsdóttir verkefnastjóri 
� Freyja Rut Emilsdóttir verkefnastjóri 
� Hilda Karen Garðarsdóttir skrifstofustjóri 
� Thelma Dögg Harðardóttir verkefnastjóri 

Starfsmenn komu með eftirfarandi punkta um starfið á mótinu: 
� Skipulagið var gott á skrifstofunni og samskipti starfsfólks til fyrirmyndar.  
� Verkaskiptingin var skýr og verkefnum ekki kastað óunnum á milli manna.  
� Opnunartíminn var ruglingslegur (opið í 1 klst eftir að keppni lýkur). Sennilega arfleifð frá 

gamalli tíð sem mætti endurskoða. 
� Inn á milli virtist skrifstofan vera ofmönnuð en á öðrum tímum var eins og okkur vantaði fleiri 

hendur.  
� Gæti verið hugmynd að hafa smá rými í markaðstjaldinu fyrir einn starfsmann á ákveðnum 

tímum. Þá værum við sýnileg þar og fólki þar til aðstoðar.  
� Staðsetninguna á DBR hamborgaratjaldinu beint fyrir utan skrifstofuna hefði mátt hugsa 

betur.  
� Bílastæðamiðar fyrir knapa; afhendingu þeirra mætti hugsa betur. Skoða þarf fjölda miða fyrir 

hvern knapa.  
� Skemmtilegt ævintýri að taka þátt í og dýrmæt reynsla.  
� Öflugt starfslið sem stóð sig vel undir stundum miklu álagi og oft háværum skoðunum á þeirra 

starfi. 
� Starfsfólkið hefði mátt vinna styttri vaktir á skrifstofunni og nýta rólega tímann í að hvíla sig.  

Frábært mót! 
Undirrituð hefur unnið að þónokkrum landsmótum eða á öllum mótum frá og með Vindheimamelum 
2011. Öll mót og mótssvæði hafa sinn sjarma og það sem upp úr stendur við skipulag og vinnu við 
þetta mót er frábær starfsandi, góð aðstaða fyrir starfsemina í heild sinni, sem og knapa, hesta og 
gesti. Aðgangur að þjónustu var auðveldur í Reykjavík og auðvelt að redda því sem redda þurfti með 
skjótum hætti sem gerði störf lykilstarfsmanna skilvirk.  

  



26 
 

Skýrsla fjölmiðlafulltrúa – Hilda Karen Garðarsdóttir 
Undirrituð, Hilda Karen Garðarsdóttir, sá um undirbúning og umsjón umsókna um fjölmiðlapassa og 
fjölmiðlaaðstöðu á Landsmóti. Undirbúningurinn fólst í því að gera umsóknareyðublað klárt á íslensku 
og ensku, skrifa upplýsandi texta þessu tengdu á vef Landsmóts og hafa allar nauðsynlegar upplýsingar 
aðgengilegar þar fyrir fjölmiðlafólk. Næsta skref var að taka á móti og fara yfir innsendar umsóknir. 
Alls voru umsóknir 84 og var einni þeirra hafnað, þar sem umsækjandi var ekki að vinna fyrir neinn 
miðil, heldur ætlaði aðeins að taka myndir til persónulegra nota. Fjölmiðlafólk fékk senda staðfestingu 
á því að umsóknin væri samþykkt og að þeir væru boðnir velkomnir á mótssvæðið í Víðidalnum og 
fjölmiðlapassinn biði þeirra í hliðinu, ásamt mótsskrá, korti og almennum upplýsingum.  

Hlutverk fjölmiðlafulltrúa 
Miðlun upplýsinga 
Hlutverk fjölmiðlafulltrúa var að vera í góðu sambandi við sitt fólk, miðla upplýsingum og niðurstöðum 
hratt og vel til þeirra, taka við athugasemdum og öðrum fyrirspurnum frá þeim og vera þeim innan 
handar með þeirra hugðarefni. Eitt af hlutverkum fjölmiðlafulltrúa var einnig að finna viðmælendur 
fyrir fjölmiðla, koma á viðtölum við keppendur, aðstandendur mótsins og fleira í þeim dúr. Þetta gekk 
vel og mikið var leitað til fjölmiðlafulltrúa eftir aðstoð við að komast í samband við hina og þessa aðila. 
Samskipti við fjölmiðla á staðnum gengu mjög vel þegar á heildina er litið, enda fagmenn sem um 
ræðir.  

Vefur Landsmóts 
Annað hlutverk fjölmiðlafulltrúa var að sjá um fréttir á vef mótsins, www.landsmot.is, að þar inni væru 
alltaf nýjustu upplýsingar, bæði fyrir fjölmiðla og einnig til almennings. Þar voru settar niðurstöður 
allra flokka í keppni og kynbótasýningum, sem og ýmsar fréttir og tilkynningar varðandi dagskrá, 
tjaldsvæði og annað. Þónokkuð var um að fulltrúar fjölmiðla sem ekki voru á svæðinu, hringdu til að fá 
upplýsingar um einstök atriði, sýningar eða annað sem gerðist á mótinu og fór fjölmiðlafulltrúi m.a. í 
nokkur útvarps- og sjónvarpsviðtöl vegna þessa. Einnig var mikið sótt í það að taka viðtöl við 
framkvæmdastjóra, mótsstjóra, knapa og fleiri sem voru lykilmenn í mótshaldinu.  

Samfélagsmiðlar 
Samfélagsmiðlar voru notaðir í annað skiptið á mótsstað. Öflugur sjálfboðaliði úr Fáki, Þórunn 
Eggertsdóttir fékk það hlutverk að sinna Snapchat og gerði það á hressilegan og skemmtilegan máta 
og sýndi virkilega gott þversnið af gestum og gangandi og eins af öllu því helsta sem um var að vera á 
svæðinu. Instagram reikningur Landsmóts var virkur bæði í aðdraganda móts og á mótinu sjálfu. Þar 
voru að verki starfsmenn Landsmóts, sjálfboðaliðar og markaðsstofan Sahara. Sama teymi sá einnig 
um Facebook síðu Landsmóts í aðdraganda móts og á meðan mótinu stóð. 

Aðstaða fjölmiðlafólks 
Fjölmiðlafólk sem flytur fréttir frá Landsmóti vinnur mikið og langan vinnudag. Aðstaða þeirra þarf að 
vera góð og það er ávallt markmið fjölmiðlafulltrúa að taka vel á móti þessu fólki, enda okkur 
mikilvægt við að koma fréttum af mótinu. 

Aðstaða fjölmiðlafólks var á 2.hæð í TM reiðhöllinni beint fyrir ofan keppnisvöllinn, s.s. mjög 
miðsvæðis á mótssvæðinu, stutt í allt. Sú staðsetning var valin út frá eftirtöldum þáttum: nálægð við 
mótssvæði, nálægð við skrifstofu mótsins á 1.hæð vegna upplýsingaöflunar, og þeirrar staðreyndar að 
rýmið hentaði vel og var umferð lítil um þetta svæði. Rýmið var stór salur þar sem aðstaða 
fjölmiðlafólks var afstúkuð með sýningarkerfi, þar inni var öflug nettenging og komið var fyrir sjónvarpi 
með beinu streymi frá því sem var að gerast hverju sinni í brautinni, stólum og borðum fyrir um 40 
manns og kaffiaðstöðu sem starfsmenn mótsins sáu um. 

Eftir því sem fjölmiðlafulltrúi kemst næst, voru fjölmiðlamenn ánægðir með aðstöðuna og gáfu ekkert 
út á það hvað mætti bæta, þegar eftir því var leitað. Einnig mætti hugsa það að veita fjölmiðlafólki á 
staðnum, aðgang að streyminu, sem aftur myndi auðvelda þeim sína vinnu og vera jákvætt fyrir 
umfjöllun um mótið.  
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Eftirlit með óheimilium upptökum frá LM2018 
Af gefnu tilefni sendi stjórn LM2018 frá sér fréttatilkynningu vegna sjónvarpsútsendinga og upptöku 
myndefnis á mótinu þann 2. júlí 2018. Ástæða þótti til að árétta það að mótshaldarar höfðu gert 
einkaréttarsamning um sjónvarpsútsendingar frá mótinu, þar sem ákveðinn fjölmiðill auglýsti á vef 
sínum að hann myndi taka upp efni á mótinu og selja þeim sem vildu eignast efni af tilteknum 
hrossum.  

Í tilkynningunni kom fram að grundvallarmunur væri annars vegar á stöðu fjölmiðla á mótinu, þ.e. 
aðilum sem taka upp efni í atvinnuskyni og hins vegar á gestum mótsins sem taka upp efni til 
einkanota. Reglur mótsins taka mið af þessum mun – handhöfum fjölmiðlaskírteinis er heimilt að 
senda út stutt myndskeið að eigin vali í tengslum við fréttaflutning af mótinu. Þær reglur sem í 
mótshaldari setti um þessi mál, hafa verið sambærilegar nokkur landsmót í röð og þær skrifa 
umsækjendur um fjölmiðlaskírteini undir þegar þeir sækja um. Hins vegar væri ráðlegt að betrumbæta 
reglurnar fyrir næsta mót til að tryggja að enginn vafi leiki á rétti mótshaldara og einkaréttarhafa. 
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Skýrsla mótsstjóra – Þórdís Anna Gylfadóttir  
RÁÐNING OG STARFSLÝSING 
Ég var ráðin sem mótsstjóri í maí 2017 og segja má að mín aðkoma og undirbúningur fyrir mótið hafi 
byrjað þá. Ljóst var að í breyttu rekstrarumhverfi yrði vinnuframlag og aðkoma mótsstjóra með öðru 
sniði heldur en á undanförnum mótum.  

Haldnir voru stjórnarfundir mánaðarlega sem ég sat. Verkefni mín voru mörg og misjöfn, s.s. dagskrá 
mótsins, gerð kynningarefnis, markaðssetning, verðlaunagripir, dómaramál, ritarar, starfsfólk, 
skráningu á mótið og breytingar á skráningum, stöðulistar, skipulagning verðlaunaafhendinga, gerð 
mótsskrár, samband við keppendur, MAST, dýralæknar, blessaður Sportfengur o.fl. 

UNDIRBÚNINGUR FYRIR MÓT 
Undirbúningur gekk að mestu vel fyrir sig. Mikið og gott samstarf við framkvæmdastjóra Landsmóts. 
Mikilvægt að hópurinn sem vann að mótinu og þekkti vel til hvors annars og það skapaðist góð 
stemming. Öflug og góð stjórn stóð að baki mótsins ásamt framkvæmdastjóra Fáks. 
Hlutverkaskiptingin á milli Fáks og LM2018 var þó ekki alveg alltaf á hreinu, hvort það væri Fákur eða 
LM2018 sem ætti að framkvæma eða gera ákveðin verkefni. Þarna hefði mátt vera skýrari lína. 

Gerð dagskrár landsmóts var unnin fyrir jól og var tilbúin fyrir áramótin 2017-2018. Dagskráin tók 
örlitlum breytingum, m.a. vegna óánægju GDLH að ekki væri gæðingakeppni á dagskrá á laugardegi, 
sem var svo breytt. Dagskránni var einnig breytt vegna þess að ekki lá ljóst fyrir hversu margir 
afkvæmahestar myndu mæta, sem reyndist svo metfjöldi, og því varð að hliðra til dagskránni til að 
þeir myndu allir rúmast í dagskránni á aðalvellinum.  

Naut ég góðrar aðstoðar frá Sigurði Ævarssyni sem hefur mikla reynslu við vinnu á stórmótum.  

Lagt var upp með að dagskrá mótsins yrði eins hestvæn og hægt væri. Það var því ákveðið að einn 
dagur yrði gefinn í frí á milli forkeppnis og milliriðla í öllum flokkum. Einnig var einn dagur á milli 
keppnis í milliriðlum til úrslita. Stundum var hægt að koma því við að líka var einn dagur í pásu á milli 
b- og a-úrslita. Tveir frídagar voru gefnir á milli fyrri og seinni umferðar kappreiða. Rúmlega 
sólarhringur var á milli seinni umferðar í kappreiðum og 100m skeiðs, en ljóst að ákveðinn hluti 
hrossanna fer í báðar greinar.  

Ákveðið var að halda fyrirkomulagi töltsins óbreytt – en gaman væri að skoða hvort hægt væri að 
koma inn frídegi á milli forkeppnis og úrslita, án þess að það hafi áhrif á gæðingakeppnina – en 
sjálfsagt er stór hluti hrossa í töltinu einnig að taka þátt í gæðingakeppninni – eða þá að forkeppni í 
tölti skarist á við fordóma í kynbótasýningum (og þá erfitt að hliðra knöpum til). 

Einfaldasta uppstillingin á mótinu er sú að hafa yngri flokkana í gangi á meðan kynbótahrossin eru í 
fordómum (því það er erfitt að hliðra til hollum og knöpum í fordómum en léttara í yfirlitum). Þegar 
yfirlitsýningar hefjast er hægt að keyra fullorðinsflokkana. Reynt var að fara eftir þessu eins og hægt 
var. 

Reynt var að hafa léttari dagskrá gæðingameginn þegar hápunktar voru kynbótameginn og öfugt. T.d. 
var nánast alveg „slökkt“ á gæðingavelli þegar stóðhestar voru sýndir kynbótameginn. Þetta var 
möguleiki þar sem mótið var 8 dagar. 

Mótið 2018 líktist gömlu hefðbundnu landsmótunum meira heldur en mótið 2016 þar sem dagskránni 
var þjappað saman í færri daga. Þá var krítík að mótið væri of þétt, engar pásur. Í ár var frítt inn á 
mótið fyrsta daginn, sem gaf okkur mikið PR og reyndist vel. Mótið nú var 8 dagar, sem eftir á að 
hyggja er kannski of langt? Krefst mikils fjölda starfsfólks og er mikið álag á það fólk sem vinnur allt 
mótið.  

Góður andi ríkti meðal félagsmanna Fáks og voru þónokkrir þeirra tilbúnir til að leggja mikið á sig. Það 
er þó ljóst að það vantaði mun fleiri sjálfboðaliða til starfa á mótinu. Það ber þó að þakka þeim sem 
lögðu sig fram og má þar sérstaklega nefna þau Þórunni Eggertsdóttir og Rúnar Bragason. Unnu þau 
ótrúlega vel og mikið að mótinu í öllu mögulegu. Sömuleiðis Sóley Halla Möller sem annaðist þulamál 
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og fleira, Leifur Arason og Ragnhildur Matthíasdóttir fyrir aðstoð á verðlaunaafhendingum og 
sunnudeginum 1.júlí. Eins var alltaf hægt að leita eftir aðstoð hjá Sigga Matt og Eddu Rún sem m.a. 
„léku“ í kynningarefni fyrir Landsmótið. 

Sjálfboðaliðar í dómpalli, við ritarastörf hjá dómurum og þulir mótsins voru u.þ.b. 30 talsins og skiptu 
þeir með sér verkum. Að jafnaði voru 5 ritarar hjá dómurum, fimmtudag til sunnudags var 1 
starfsmaður í tónlist, 2 starfsmenn í dómpalli að sjá um Sportfeng og 2 þulir. Þar fyrir utan voru 
sérfræðingar í útsendingum, upptökum og stóra skjá 3 talsins. Auk þess var mótsstjóri og 
eftirlitsdómari mikið í dómpalli.   

Samningar við dómarafélögin tvö gengu hægt fyrir sig. Samningur við HÍDÍ var þó undirskrifaður um 
mánuði fyrir mót og endanlegur dómaralisti lá fyrir í tíma. Samstarf við HÍDÍ var til fyrirmyndar.  
Samningur við GDLH gekk treglega og sama má segja um samstarfið. Ljóst er að finna þarf leiðir til að 
bæta það samstarf. Skil á upplýsingum frá GDLH þarf að liggja fyrir mun fyrr.  

Nokkur praktísk atriði sem gott er að muna;  

- Sækja þarf um mótið til héraðsdýralæknis  

- Það þarf að láta MAST vita af mótinu 

- Sóttvarnarhúsið var staðsett í „gráa húsinu“ 

- Dýralæknir mótsins var Dýraspítalinn í Víðidal.  

- Sigríður Björnsdóttir sá um alla aðkomu MAST „Klár í keppni“. Þess má geta að hún gaf að stórum 
hluta sína vinnu til mótsins.  

- Lyfjaeftirlitið var látið vita af mótinu en kom ekki. Þó var aðstaðan klár fyrir þá. En það reyndist vera 
til takmarkað magn af sýnaglösum, sem eru nauðsynleg, og sérstaklega þau sem eru ætluð dýrum. 
Góð samskipti voru við Birgi hjá Lyfjaeftirlitinu. Sigríður Björnsdóttir var tilbúin til að taka sýni úr 
hrossunum.  

- Reiðhöll Didda var notuð fyrir Klár í keppni. Einnig stóðhestahúsið í Faxabóli.  

- Ekki ein fyrirspurn barst vegna upphitunaraðstöðu inni. 

- LED skiltin – sleppa þeim og fara frekar aftur í gömlu góðu segldúkana.  

MÓTIÐ 
Sunnudagurinn 1.júlí var fyrsti mótsdagurinn og þó fór fram forkeppni í barna-og unglingaflokki. 
Ákveðið var að hafa frítt inn á mótið þann daginn. Auk þess var boðið upp á veglega hliðardagskrá. 
Mikill fjöldi fólks sótti mótið, áætlað um 3000 gestir, og markmiðinu að bjóða „almenningi“ á mótið og 
kynnast hestamennskunni náð. Hinsvegar hefði þurft að gera ráð fyrir aukinni gæslu þann dag. 
„Almenningur“ sem var ef til vill ekki vant því að vera á hestamóti styttu sér leiðir, gengu í veg fyrir 
hross og yfir reiðleiðir. Þetta varð ekki til vandræða, það var brugðist við fljótt, en gott að hafa í huga 
ef boðið verður upp á aftur.  

Keppnin gekk vel fyrir sig, gott flæði á keppendum inn og út úr braut. Skeiðbraut var skipt í tvennt svo 
keppendur myndu ekki mætast inn og út úr braut. 

Lang lang langmesta vinnan við mótið er vegna forkeppninnar. Breytingar, afskráningar, varahestar, 
varaknapar o.s.frv.   

Ákveðið var að leyfa umferð á reiðvegi í enda skeiðbrautar. Keppendur kvörtuðu undan langri reiðleið 
úr tröðum og á upphitunarsvæði. Í undirbúningi var búið að gera ráð fyrir „vara“ reiðleið úr tröðum og 
meðfram reiðhöll en svo kom í ljós að sú reiðleið var ekki boðleg og þótti of hættuleg til að bjóða 
uppá. Ljóst er að bjóða þarf upp á reiðleið úr tröðum og á upphitunarsvæði/kynbótabraut fyrir 
keppendur á þessu mótssvæði ef þetta á að vera framtíðar keppnissvæði.  
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Á mánudegi og þriðjudegi hélt forkeppni áfram. Á miðvikudegi og fimmtudegi fóru fram milliriðlar. Á 
föstudegi og laugardegi fóru fram b-úrslit og á sunnudeginum 8.júlí fóru fram öll A-úrslit.  

Á mánudegi lagðist Sportfengur á hliðina og krassaði. Netþjónar Bændasamtaka Íslands sem hýsa 
Sportfeng krössuðu og mótakerfið lamaðist.  

Mikið var búið að spá í mótakerfinu Sportfeng sem fyrir mótið var einn af mestu óvissuþáttum í 
mótahaldinu. Búið var að fara yfir helstu vandræði Sportfengs og greina þau. Þau vandræði sem höfðu 
verið á Sportfeng hingað til voru að hluta til „tölvu“ vandamál, sem sagt ekki kerfinu sjálfu að kenna og 
var ég búin að ganga úr skugga um að þau myndu ekki koma fyrir, t.d. uppfærsla á stýrikerfum, tölvur 
en ekki iPad, netleysi, rafmagnsleysi o.sfrv. Þau vandræði sem höfðu snúið að kerfinu sjálfu var ég búin 
að fara yfir og kynna mér. Hingað til hafði kerfið „einungis“ stoppað mest í 1-2 klst, en yfirleitt bara 
nokkrar mínútur. Því hafði alltaf verið hægt að halda áfram með kerfið aftur. Varaleiðin var því að hafa 
útprentuð blöð hjá öllum dómurum/riturum ef Sportfengur skyldi stoppa. En ég gerði einungis ráð 
fyrir að nota blöðin að mesta lagi í 1-2 klst. Ekki í marga daga. Að nota eða tengja annað tölvukerfi var 
ekki í boði ef nota ætti alla þá tækni sem mótið bauð upp á, t.d. stóra skjáinn og appið.  

Fram til þessa hafði bæði Tölvunefnd LH og forritarar BÍ fulla trú á kerfinu. Í ljós kom svo að aldrei var 
búið að álagsprófa netþjónana. Þegar appið fór í loftið voru mörg þúsund manns sem sóttu það. Þegar 
keppni hófst var appið það vinsælasta til að hlaða niður á Íslandi. Álagið jókst enn frekar þegar 
notendur voru sífellt að sækja sér nýjustu upplýsingar og „refresh-a“ appið. Sem leiddi til þess að 
Sportfengur krassaði. Því að Sportfengur og appið var hýst á sama netþjóninum. Og þetta var aldrei 
búið að álagsprófa – var kannski ekki hægt því að appið var ekki gefið út af LH fyrr en daginn fyrir mót.  

Sportfengur virkaði á sunnudeginum. Á mánudagsmorgun krassaði Sportfengur. BÍ vann alla nóttina til 
að koma netþjóninum í gang aftur.  

Á mánudegi var því allt handskrifað. Og beðið eftir því að Sportfengur kæmi upp aftur. Enginn gat 
svarað til um hvað var að kerfinu, hvers vegna það virkaði ekki né hvenær það kæmi upp aftur. 
Seinnipart mánudags þegar ljóst var að eitthvað mikið væri að kerfinu var hafist handa við að slá inn 
tölur í excel, lagt saman og lesið upp heildareinkunn, það var seinvirkt og einungis hægt að lesa upp 
brot af heildinni. Þegar líða fór á daginn var því lofað að Sportfengur yrði klár morguninn eftir. Samt 
ákvað ég að óska eftir að Google Docs kerfi yrði klárt – ef einhver önnur ófyrirséð villa kæmi upp í 
Sportfeng.  

Á þriðjudegi klikkaði kerfið aftur. Dómarar voru slegnir inn en var ekki gert með ákveðnum hætti sem 
varð til þess að dómarar skiluðu sér ekki inn í kerfið. Þar sem dómurum er róterað á hverjum degi, 
bæði dómarapörum og dómsæti, þarf að setja þá inn á hverjum degi fyrir hverja keppnisgrein. Í dag er 
aðeins einn maður sem getur gert þetta og er það Þórður í Tölvunefnd LH. Þetta þarf að einfalda. Í 
samráði við BÍ var þó ákveðið að nota kerfið áfram þó svo að dómarar væru skráðir í vitlaus sæti því 
þau töldu að hægt væri að laga það eftir á. Sem reyndist svo rétt. Einnig voru allar tölur skrifaðar á 
blöðin, tölurnar voru bornar saman við tölur í Sportfeng til vonar og vara og gengið úr skugga um að 
allt passaði áður en gefið út. Ég vildi frekar bíða og gefa út réttar tölur, heldur en að birta tölur sem ég 
var ekki pottþétt með. Þó svo að pressan var gífurleg frá keppendum og aðstandendum.  

Mánudagur og fyrri partur þriðjudags voru því frekar tættir og mikið hökt á upplýsingaflæði.  

Seinnipart þriðjudags var kerfið og allt batteríið farið að virka sæmilega. Appið var enn í smá rugli. 
Eyða þurfti appinu út og sækja sér nýtt, nýja uppfærslu, sem margir áttuðu sig ekki á. Vil taka það fram 
að mótshaldarar hafa ekkert um appið að segja. Aðstandendur og keppendur halda að mótið sjái um 
appið, eðlilega, og koma því með allar kvartanir og ábendingar til mótshaldara, en við höfum ekkert 
með það að gera. Í appinu reyndust vera ýmsar innsláttarvillur, t.d. í dagskránni. Knapar fara að mestu 
leyti eftir appinu, athuga hvenær þeirra flokkur hefst og voru því nokkrir tæpir á tíma. Hvað hefði gerst 
ef knapi hefði misst af keppni vegna þess að röng tímasetning stóð í appinu? Það eina sem mótið sjálft 
getur borið ábyrgð á er heimasíða mótsins og mótskráin.  

Á einum tímapunkti voru aðilar „út í bæ“ með aðgang að Sportfeng og þ.a.l. með aðgang að 
Landsmótinu, afrituðu einkunnir mótsins (og ekki nærri því allar tölur komnar inn hjá hverjum og 
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einum keppenda) sem voru sumar rangar og birtu á samfélagsmiðlum. Ég var búin að óska eftir því 
fyrirfram að mótið yrði lokað öllum þeim sem ekki voru að vinna að því, en það reyndist ekki hægt. Ég 
legg mjög stórt spurningamerki við þetta.  

„Línan“ – mótstjóri, þulir, tölvuvinnsla, myndvinnsla og grafík þarf að vinna gríðarlega vel saman og 
það tekur uþb 2-3 daga að slípast saman, að finna rétta taktinn. Það er því erfitt að keyra dómpall á 
sjálfboðaliðum því helst þarf sama fólkið að vera alla dagana svo vinnan slípist til. Það er erfitt þegar 
nýjir og nýjir sjálfboðaliðar koma inn í línuna og takturinn breytist. Til að hægt sé að halda dampi, kalla 
inn nýjan knapa í braut, staðfesta tölur, lesa tölur o.s.frv þarf þetta að gerast býsna hratt og vel fyrir 
sig. Ef dagskráin er þétt þá er þetta enn mikilvægara svo ekki myndist tafir.  

Vil ég þakka öllu því frábæra fólki sem stóð vaktina í dómpalli fyrir samstarfið; Helga B. Helgadóttir, 
Jóna Dís Bragadóttir, Unnur Gréta Ásgeirsdóttir, Ásta Björnsdóttir, Drífa Harðardóttir, Þórey 
Sigurbjörnsdóttir og Gísli Geir Gylfason. Ásamt Eyþóri Gíslasyni sem aðstoðaði við tölvukerfið allt í 
heild sinni.   

En bara til að það sé á hreinu þá er Sportfengur frábært forrit. Og appið líka. En það er alveg ljóst að 
það þarf að leggja miklu meiri vinnu í bæði forritin. Einnig langar mig til að nefna það að Þórður 
Ingólfsson í Tölvunefnd LH hefur reynst ómetanlegur og er algjörlega nauðsynlegur varðandi allar 
upplýsingar um Sportfeng.  

Það pirrar mig samt mjög að einkunnir birtast um leið í appinu, þó svo að bara 3 dómarar af 5 eru 
búnir að staðfesta, þá kemur einkunn, sem er ekki rétt. Fólk tekur skjáskot af einkunninni og skilur svo 
ekkert þegar önnur einkunn er lesin upp. Það er líka mjög glatað að áhorfendur viti úrslitin áður en 
þau eru lesin upp. Ég myndi líka halda að þetta væri vont fyrir dómara mótsins, og ritara, ef um 
innsláttarvillu er að ræða eða breyting á einkunnum.  

Grafíkin – athuga þarf betur varðandi grafíkina hvort hestamannafélögin eru skráð eftir hesti eða 
knapa. Það byrjaði líkt og hestamannafélögin birtust eftir knöpum í gæðingakeppninni sem er ekki 
rétt. Réðumst í að breyta þessu en það þarf að athuga hvort það var klárað. Og hvernig það var leyst 
með íþróttakeppnina.  

Keppnisvellir mótsins voru frábærir. Það kom ekki ein kvörtun. Held það hafi ekki gerst áður. Rúnar 
Bragason vann ótrúlega vel að halda völlunum góðum og fékk hann sér til aðstoðar Sigurð Sigurðsson 
á Sunnuhvoli.  

Samstarf við yfirdómara og eftirlitsdómara var mjög gott.  

Hljóðmenn og tæknistjóri frábærir.  

Járningamannafélagið með Togga í fararbroddi stóð sig frábærlega. Algjörir fagmenn. Stóðu sína vakt 
með prýði og gerðu í raun mun meira en það sem var lagt upp með.  

Innkallarar voru einnig nauðsynlegir.  

Landsmótið 2018 var stærsta gæðingakeppni sem haldin hefur verið hingað til. Fjöldi hrossa sem átti 
rétt til þátttöku voru 132 í fullorðinsflokkum, 126 í yngri flokkum. Samtals 642 hross. Skráður fjöldi var 
þó eitthvað færri. Auk þess voru tölt og skeiðhross. Ræktunarbúin voru 13 sem sóttu um, ákveðið var 
að leyfa þeim öllum að vera með, enda var rými í dagskránni til þess. Í ljós kom þó að þessi 
dagskrárliður varð býsna langdreginn.  

Í heild sinni vil ég segja að mótið gekk vel fyrir sig. Dagskrá stóðst að mestu leyti. Örlitlar tafir voru á 
dagskrá fyrsta daga mótsins. 15mín hléin hefðu mátt vera 20-30mín.  
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AÐ MÓTI LOKNU 
Að móti loknu er margt sem fer í gegnum huga manns. Hér tel ég upp kosti og galla mótssvæðisins í 
Víðidal og reyni að halda mig eingöngu við það sem snýr að keppninni, hestum, knöpum, starfsfólki, 
áhorfendum og dómurum.  

Sú frábæra hugmynd að hafa frítt inn á landsmót fyrsta dag mótsins var vel sótt af almenningi en næst 
þarf að manna vel gæsluna ef á að endurtaka. Almenningur kunni ekki að umgangast keppnina; fór of 
nálægt keppnisvellinum, gekk í veg fyrir hross að koma í og úr braut o.s.frv.  

Um 150-170 kynbótahross eru sýnd á mótinu og tekur fimm heila daga, frá morgni til kvölds, með 
nánast engum hléum. Það þarf að finna leiðir til að stytta sýningartíma hvers og eins hests á landsmóti 
í kynbótasýningu. Einnig þarf að setja mörk hvað það komast margir afkvæmahestar á landsmót og 
hvað hver afkvæmasýning tekur langan tíma.  

Einnig þarf að skoða mun betur þennan endanlausa árekstur hjá knöpum í kynbótasýningum og 
gæðingakeppni. Hefðin hefur verið sú að knapar geta hliðrað til í kynbótasýningum ef þeir þurfa líka 
að vera á sama tíma í gæðingakeppni. Það leiðir hinsvegar til þess að kynbótasýningarnar dragast oft á 
langinn sem hefur svo afleiðingar á dagskránna í heild sinni.  

Eins með undirbúning skeiðkeppninnar. Fyrri umferð gekk mjög illa fyrir sig. Seinni umferð gekk 
frábærlega vel. Básarnir voru ekki klárir en farið var yfir þá fyrir seinni umferðina. Slegin voru fjöldi 
meta í seinni umferð. Brautin frábær.  

Keppnisvellir frábærir og utanumhald og umsjón með þeim til fyrirmyndar. Góð og rúm 
upphitunaraðstaða á stóra velli (ekki ein kvörtun um skort á inniaðstöðu barst mótsstjóra). 

Það sárlega vantar reiðleið úr tröðum og niður á upphitunarsvæðið við stóra völlinn og til 
kynbótavallar. 

Mikil umræða var um LED skiltin fyrir mótið. Á mótinu, eftir miklar kvartanir frá knöpum, var ákveðið 
að frysta þau alveg. Semsagt á meðan hestur var í braut voru þau fryst, svo var skipt um auglýsingu 
áður en næsti hestur kom í braut. Þetta krafðist auka starfskrafts í dómpall til að hafa umsjón með 
þessu.  

Mjög mikilvægt er að hafa góðan hóp af fólki í verkefni sem þessu. Landsmótið hafði traustan 
framkvæmdastjóra sem skapar góða stemmingu og gott vinnuandrúmsloft. Það var öflug stjórn sem 
gott var að leita til. Góður hópur af lykilstarfsfólki sem kann sína vinnu. Aðstaða fyrir dómara og 
starfsfólk í gamla dýraspítala var mikilvæg. Góður dómpallur, sást vel til allra átta, góð yfirsýn.  

Finna þarf einhverja betri lausn á öllum þessum girðingum í kringum mótið. Eru þær nauðsynlegar?  

Að móti loknu er ég þakklát fyrir skemmtilega tíma, frábær kynni og gott samstarf við það fólk sem að 
mótinu vann. Framkvæmdastjóra Landsmóts og stjórn LM2018 þakka ég fyrir traustið og góða 
samvinnu. 

 

 
 

 

 


