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 Heimasíða FEIF geymir m.a.: 

 Allar reglur FEIF 

 Upplýsingar um leyfilegan búnað 

 Uppl. um alþjóðlega dómara 

 Uppl. um knapa í keppnisbanni 

 World Ranking lista 

 

 Skynsamlegt að fara vel yfir þessa síðu, ná sér 
í allar reglur og lesa fréttir reglulega.  



 Sport nefndin er leiðbeinandi fyrir sport leiðtoga 
FEIF 

 Ákveður, í samráði við sportleiðtogann, hvaða 
búnaður skuli leyfður, samþykkir 
vindmælingabúnað og ákveður tímalengd sem 
riðið skal í forkeppni og úrslitum m.a.  

 Sportdómaranefnd er undirnefnd sportnefndar. 
 

 Sportnefndin leggur til á næsta þingi að 
eftirfarandi breytingar verði gerðar er varða 
íþróttakeppnina: 

 



 Úrslit í V1 og F1 – skulu riðin í þeirri röð sem 
Fipo segir til um. 

 Val á startboxum í skeiði – knapi á fljótasta hesti 
fær að velja box áður en keppni hefst, ekki hægt 
að breyta.  

 Úrslit í T1 – yfirferð verði riðin upp á aðra 
höndina eingöngu og “greitt” tölt túlkað sem tölt 
yfir milliferðarhraða. 

 FEI er að undirbúa reglu þar sem hross sem 
eitthvert blóð sést á verði dæmd úr leik. Þar sem 
FEIF fylgir reglum FEI þarf að huga að þessari 
breytingu, sem á að taka gildi 2013. 



 Fjöldi móta til að viðhalda réttindum – 
breytist í fjölda daga við dómgæslu, þ.e. 15 
dagar í stað 5 móta. 

 

 Mikilvægt fyrir okkur að koma sjónarmiðum 
Íslands á framfæri í nefndum FEIF. Eigum 
fulltrúa í öllum nefndum. Sigurður 
Sæmundsson er fulltrúi í Sportnefnd. 



 FEIF hefur ákveðið að tileinka árið 2012 góðri 
reiðmennsku og verður lögð áhersla á hana með 
ýmsum hætti.  

 Dómurum, íþrótta- og kynbóta, verður falið að 
tilnefna knapa á mótum/sýningum sem þykja 
hafa sýnt af sér góða reiðmennsku. Þessi nöfn 
munu fara á lista á heimasíðu FEIF. 

 Dómarar munu einnig fá + og – spjöld til að sýna 
í dómum þegar þeir hækka eða lækka einkunnir 
vegna reiðmennsku. Dómarar þurfa að halda 
tölfræði vegna þessara spjalda til haga, en þau 
eru þó ekki birt.  



 Verður haldin í Mosfellsbæ 13.-14. apríl nk. 
Alþjóðlegir dómarar geta skráð sig hjá FEIF, 
en að auki geta landsdómarar sótt um að sitja 
ráðstefnuna, þeir snúi sér til LH til að skrá 
sig.  

 Reiðmennska verður í forgrunni á þessu ári 
reiðmennskunnar og hvernig dæma beri 
reiðmennsku – einnig fjallað um áverka og 
siðfræði, auk þess sem hugmynd að nýjum 
leiðara verður kynnt.  



 Við eigum að kunna reglurnar. 

 Við eigum að leiðbeina og leiðrétta 
mótshaldara ef þörf krefur – sbr. úrslit í T3 
ofl. 

 Við eigum að nýta athugasemdir á 
dómblöðum til að leiðbeina keppendum. 

 Vera duglega að fylgjast með breytingum og 
uppfærslum á reglum. 

 Standa saman og hjálpast að – ræða málin á 
faglegum nótum.  

 



 Hvet ykkur til að kynna ykkur ráðstefnuna í 
apríl. 

 Okkur vantar fleiri alþjóðadómara – næst próf 
árið 2013. 

 

 Takk fyrir    


