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 Stjórn

◦ Halldór Victorsson, formaður

◦ Gísli Geir Gylfason og Ólöf Guðmundsdóttir, 
meðstjórnendur

◦ Varastjórn: G. Snorri Ólason Sigurður Kolbeinsson

 21 stjórnarfundir + 500 póstar amk
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 Verum leiðandi

 Sofum ekki á verðinum

 Erlent samstarf

 Rödd okkar heyrist
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 94 virkir dómarar árið 2014

 15 alþjóðlegir dómarar

 45 landsdómarar

 34 héraðsdómarar
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 3 íslenskir alþjóðlegir dómarar

 Sigurbjörn Viktorsson

 Hinrik Már Jónsson

 Kristinn Bjarni Þorvaldsson
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=904418756250548&set=a.153675731324858.33651.100000472960229&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=904418756250548&set=a.153675731324858.33651.100000472960229&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202011275549037&set=a.1371574014971.2051192.1400380775&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202011275549037&set=a.1371574014971.2051192.1400380775&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204220978265606&set=a.1579054637239.2083067.1261850025&type=1&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204220978265606&set=a.1579054637239.2083067.1261850025&type=1&source=11
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Yfirdómari: Pjetur N. Pjetursson

Ann Winter, G. Snorri Ólason, Hörður 

Hákonarson, Kristinn Bjarni Þorvaldsson, Pétur 

Jökull Hákonarson, Sigurbjörn Viktorsson, 

Sigríður Pjetursdóttir, Sigurður Kolbeinsson, 

Halldór G. Victorsson og Piet Hoyos (erlendur 

dómari)



Eftirfarandi breytingar tóku gildi 2014:

1. Fjöldi alþjóðlegra dómara á WR mótum var fjölgað úr 2 í 3 þar sem 
a.m.k. einn hefur búsetu sína í öðru landi.

2. Hámark 10 klst vinnudagur þar með er talið hádegismatur og stutt 
hlé á a.m.k. 2 klst fresti ásamt öðrum hléum.  Mótshaldarar gátu  lengt

Vinnudaginn með því að fjölga dómurum!!!!!!!!!!

3. Fóta- og ástandsskoðun  fór fram á öllum hestum sem kepptu  í 
úrslitum ásamt að lágmarki 25% af hestum í forkeppni. 

4. Eingöngu var leyfilegt að nota 250 m völl í fimmgangsgreinum (ekki 
300 m og P-vellir) til að árangur í t.d. F1/F2 verði sambærilegri á milli 
móta.

5. WR mót eru alþjóðlegur viðburður og ef áhorfendur og a.m.k. einn 
dómari eru frá öðrum löndum er þul skylt að tala ensku, eða a.m.k. á því 
tungumáli sem allir dómarar og helst áhorfendur og knapar skilja. 
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 SAMKENND

 SAMHELDNI                     

 SAMSTAÐA

 Gætum orða okkar gagnvart öðrum 
dómurum.

 Mörg augu og eyru fylgjast með okkur !!

 Tölum af ábyrgð um knapa og hesta
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 Erfitt að úthluta dómara á sum 
mótin:
◦Fáir sóttu um sum mótin.
◦Kostnaður við mótahald hefur 
aukist og því alltaf krafa um 
lítinn sem engan ferðakostnað.
◦Taka verður tillit til mótshaldara í 
þeim efnum.
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 Auka menntun fyrir núverandi 
dómara

 Aukið upplýsingaflæði til dómara 
í gegnum heimasíðu og tölvupóst

 Bæta vinnuumhverfi dómara

 Samræma vinnuaðferðir dómara

 Nota nýja Leiðarann – alltaf!
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 Stjórn og fræðslunefnd leggur sig fram við að gera 
starf dómara áhugavert og skemmtilegt í framtíðinni

 Gott upplýsingaflæði með heimasíðu, tölvupóst og 
Facebook síðu

 Dæma samkvæmt leiðara, lögum og reglum

 Koma í veg fyrir vafaatriði

 Útprentun reglna og leiðara gegn vægu gjaldi.

 Gera góðan dómara betri  

 Endurmenntunarnámskeið 2015 : 17.janúar n.k.

fyrir sunnan í Harðarbóli og 24.jan nk fyrir norðan

á Akureyri




