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HESTAMANNA
Sannkallað fjölskyldufjör á Hellu
Rúmlega 800 hestar og yfir tíu þúsund gestir eru væntanlegir á Landsmót hestamanna sem haldið verður á á Hellu dagana 29. júní 
til 6. júlí. Þar skemmta sér saman ungir sem aldnir enda sönn fjölskylduhátíð fyrir hestafólk og aðra góða gesti.

Íslenski hesturinn er hluti af ís-
lenskri menningu og sam ofinn 
þjóðinni. Landsmót hesta-

manna er kjörið tækifæri til að 
fagna íslenska hestinum og halda 
merki hans á lofti,“ segir Axel 
Ómars son, framk væmdastjóri 
Landsmóts hestamanna, en mótið 
er nú haldið í 21. sinn.

Fjölskylduskemmtun
Axel leggur áherslu á að mótið sé 
síður en svo aðeins ætlað hesta-
fólki. „Þetta er fjölskylduvið burður 
á Suðurlandi og til dæmis tilvalið 
fyrir fólk í sumarbústöðum í ná-
grenninu að renna á Hellu enda 
leggjum við mikið í hliðardag-
skrána,“ segir Axel og bendir þar á 
heilmikla skemmtidagskrá sem er í 
gangi, sérstaklega um helgina. „Þá 
er margt í boði fyrir krakka, hús-
dýragarður, hestvagn, bingó og 
barnagarður.“ 

Þá verður fjöldi veitingabása 
á svæðinu, ýmsar verslanir að 
ógleymdum fallegum hestum.

Aldrei fleiri hestar
Yfir átta hundruð hestar taka þátt 
í mótinu; 280 kynbótahross, 460 
gæðingar, 30 sem keppa í tölti og 
kringum 50 í skeiði. 

„Vegna mikils fjölda þurftum 
við að lengja mótið um einn dag og 
hefst Landsmótið því á sunnudag-
inn,“ útskýrir Axel og bendir á að 
mótið í ár sé líklega það sterkasta 
frá upphafi. „Allir sem voru efstir 
á styrkleikalistum ætla að koma.“

Frábær aðstaða
Axel segir Gaddstaðaflatir henta 
afar vel til mótahalds. „Svo má 
segja að við komum með mótið 
með okkur. Við höfum sett upp tvö 
1.200 fermetra tjöld. Annað verður 

markaðstjald og hitt veitingatjald 
með sviði. Þá verðum við með hátt 
í tíu gámahús og klósetthús.“

Erlendir og innlendir 
sjálfboðaliðar
Undirbúning ur lands mótsins 
hefur staðið yfir í nærri tvö ár. 
Fjöldi fólks í hesta manna félögum 
um allt land hefur komið að undir-
búningnum en á mótinu sjálfu þarf 
að sinna á annað hundrað störfum. 
Í því hlutverki verða bæði starfs-
menn landsmóts en einnig sjálf-
boðaliðar. „Til dæmis eigum við 
von á um fimmtíu erlendum sjálf-
boðaliðum frá ýmsum löndum,“ 
upplýsir Axel.

Tíu til fimmtán þúsund gestir
Víst er að nóg verður að gera enda 
búist við miklum fjölda gesta. 
„Ekki er gott að áætla fjöldann 
enda hefur veðrið mikið að segja. 
Þó má ætla að gestir verði á bilinu 
tíu til fimmtán þúsund.“

Útlendingar eru ávallt áberandi 
á landsmóti en Axel telur líklegt 
að þeir verði milli eitt og tvö þús-
und að venju. „Þó er ferðamönnum 
á Íslandi alltaf að fjölga og líklega 
má gera ráð fyrir að á Suðurlandi 

verði um 50 þúsund útlendingar á 
 þessum tíma. Við getum því aldrei 
vitað hve margir þeirra slæðast inn 
um hliðið,“ segir hann glettinn. 

Nokkur áhersla var lögð á það fyrir 
mótið að markaðssetja það fyrir út-
lendinga. „Við vorum með auglýs-
ingaherferð á netinu þar sem við 
reyndum að ná til þeirra sem voru að 
bóka flug til Íslands. Margir skoðuðu 
auglýsingarnar en svo veit maður 
ekki hvort fólkið skilar sér á mótið.“

Landsmót á skjánum
Í ár verður mun meira framboð fyrir 
þá sem vilja fylgjast með lands-
mótinu á skjá. „Við munum streyma 
í sjónvarp Símans og því verður 
hægt að fylgjast með báðum  völlum 
allt mótið. Þá verða valdir kaflar í 
beinni útsendingu á RÚV auk þess 
sem við streymum líka mótinu fyrir 
útlendinga,“ segir Axel en á mótinu 
sjálfu verður tæknin nýtt til hins 
 ýtrasta með LED-skilti og risaskjá.

Axel Ómarsson, framkvæmdastjóri Lands-
móts hestamanna, segir mótið henta fólki 
á öllum aldri, jafnt hestafólki sem öðrum.

Íslenski 
hesturinn er 

hluti af íslenskri 
menningu og samofinn 
þjóðinni. Landsmót 
hestamanna er kjörið 
tækifæri til að fagna 
íslenska hestinum og 
halda merki hans á lofti.

MYNDIR/LANDSMÓT HESTAMANNA
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Stefán var 28 ára þegar hann 
fór á fyrsta Landsmót hesta-
manna en hann verður átt-

ræður síðar á þessu ári. „Ég hef alla 
tíð haft gaman af hestum og hef 
átt hesta frá unglingsaldri,“ segir 
Stefán sem var alinn upp í Norður-
Þingeyjarsýslu og foreldrar hans 
voru með hesta. „Á þeim tíma voru 
ekki margir sem stunduðu hesta-
mennsku. Foreldrar mínir áttu 
gæðahross og ég var ungur farinn 
að stússast í hestamennskunni. 
Fljótlega eftir að ég flutti til Reykja-
víkur eignaðist ég hesta og hef alla 
tíð verið með þá,“ segir Stefán sem 
sat í stjórn Landssambands hesta-
manna í átta ár og var formaður í 
fimm ár frá árinu 1981 til 1986. 

Frjálsleg mót
Stefán segir að margt hafi breyst 
á landsmótum frá fyrri tímum. 
„Það hefur orðið mikil þróun í 
allri umgjörð. Fyrstu landsmótin 
voru frjálsleg en menn reyndu að 
gera sitt besta. Það voru hins vegar 
engir vellir. Núna er gerð krafa um 
vandaða velli. Menn kepptu í reið-
mennsku og einnig voru sýningar á 
hestum. Fyrst og fremst voru þetta 
kappreiðar en þær hafa orðið færri 
í seinni tíð. Í dag er meira lagt upp 
úr sýningum á kynbótahrossum og 
alhliða gæðingum.“

Stefán ætlar ekki að missa af 
Landsmóti hestamanna þetta 
árið og hlakkar mikið til að fara. 
„Maður hittir margt gott fólk og 
þetta er afskaplega skemmtileg 
samkoma.“

Yfir Kjöl og Sprengisand
Fjölskylda hans er með 14 hesta og 
Stefán reynir að komast í hest húsin 
daglega. „Ég hef enn þá ánægju af 
því að fara á bak. Hestamennsk-
an gerir manni gott. Maður nýtur 
þess að vera með skepnunum og í 
góðum félagsskap við aðra hesta-
menn. Hestamennskan er alhliða 
grein sem sameinar fólk á öllum 
aldri. Yngsta dóttir mín hefur erft 
 þennan áhuga og er dugleg að hugsa 
um hrossin. Eiginkona mín, Arn-
þrúður Arnórsdóttir, hefur líka alltaf 
verið með mér í hestamennskunni 
og við fórum á hverju ári í hesta-
ferðir. Við fórum með vinahópi þvert 
yfir  landið, allt upp í þriggja vikna 
til mánaðarferðir. Það var mjög 
skemmtilegt. Maður nýtur þess að 
sjá landið með öðrum augum en 
þegar ferðast er í bíl og kynnist nátt-
úrunni á allt annan hátt. Við gistum 
í skálum á leiðinni. Við fórum mörg-
um sinnum yfir Kjöl norður í Þing-
eyjarsýslu og yfir Sprengisand. Hest-
arnir hafa alltaf skipað stóran sess í 
mínu lífi,“ segir Stefán. „Við skipu-

lögðum hestaferðir með löngum 
fyrir vara til að fá skálapláss og girð-
ingar fyrir hestana. Það þarf fyrir-
hyggju til að undirbúa svona ferðir.“

Dreifði huganum
Þegar Stefán er spurður hvort lands-
mótum fylgi ekki mikið fyllerí, segir 
hann svo ekki vera. „Það var meira 
um það áður fyrr. Kannski hefur 
verið of mikið gert úr drykkjuskap 
og mér finnst hann ekki áberandi. 
Við höfðum til dæmis þá reglu að 
nota aldrei vín í okkar ferðum um 
landið,“ segir hann. 

Stefán var lengi bankastjóri 
Búnaðarbankans sem var krefj-
andi starf. Hann segir að það hafi 
verið góð hvíld að fara á hestbak 
eftir vinnu. „Það dreifði huganum 
og losaði mig við allt stress.“ 

Nýtur þess að vera með hestunum
Stefán Pálsson, fyrrverandi bankastjóri Búnaðarbankans, hefur verið hestamaður frá unglingsaldri. Hann hefur sótt öll Landsmót 
hestamanna frá árinu 1962 þegar það fór fram á Skógarhólum.

Stefán á baki. Hann hefur alla tíð verið með hesta og nýtur þess að stússast með þeim.

Stefán Pálsson, fyrrverandi bankastjóri, 
og eiginkona hans, Arnþrúður Arnórs-
dóttir, hafa ferðast um allt land á hestum 
í gegnum árin og notið náttúrunnar á 
annan hátt en þeir sem ferðast akandi. 

MYND/ARNÞÓR

Kjartan Marinó Kjartansson matreiðslumaður ber hitann og þung-
ann af því að fæða landsmótsgesti. Undirbúningur hefur staðið yfir 
í á þriðju viku. „Við hjá Grillhúsinu verðum með matseðil sem inni-
heldur hamborgara og fleira af matseðli Grillhússins. Einnig verðum 
við með heimilislegri mat eins og hægeldaða grísaskanka, kjúklinga-
bringur með rúkólapestói, steiktan fisk og ýmislegt fleira.“
„Það er nánast vonlaust að vita hve margir eiga eftir að borða hjá 
okkur. Í Víðidalnum árið 2012 komu á milli sex og sjö þúsund manns 
til okkar en í ár gætu það orðið á bilinu tíu til fjórtán þúsund. Við 
rennum í rauninni svolítið blint í sjóinn með þetta en veðrið segir 
mjög mikið til um hve margir mæta, innkaupin hjá mér fara alveg 
eftir veðri,“ segir hann og hlær.

Hann segir að nákvæmur fjöldi skipti þó ekki svo miklu máli ef 
undirbúningurinn er góður. „Ég er búinn að gera plan fyrir hvern 
dag og fæ vörur á hverjum degi. Ef það er minna að gera einhvern 
daginn en ráð var gert fyrir þá sleppi einfaldlega pöntun daginn eftir. 
Ef meira verður að gera en efni standa til verða allir birgjar á tánum 
og mæta með það sem vantar hvenær sem er, ég gæti til dæmis 
hringt á miðnætti og fengið vöruna strax klukkan átta daginn eftir. 
Það er vissulega í mörg horn að líta en þetta verður æðislega gaman.“

Tólf manns verða við störf í eldhúsi Landsmóts þegar álagið  verður 
hvað mest. Hluti af starfsfólkinu fór austur í gær. „Það er gríðarleg 
skipulagning sem stendur að baki. Það þarf að setja upp fullkomið 
eldhús í tjaldi á staðnum, græja tæki og tól austur, hráefnið fer í dag 
og svo verður þetta keyrt í gang á sunnudag. Það verður mikið álag á 
starfsfólki á meðan á þessu stendur, þetta verður bara vertíð, en þetta 
verður líka mjög gaman. Það er strax komin stemning í starfsfólkið 
og við hlökkum til.“

Innkaup fara eftir veðri

Kjartan Marinó Kjartansson sér um að gestir Landsmótsins verði ekki svangir en 
hann hefur umsjón með matseld á mótinu.  MYND/GVA
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Landsmótsrásin í Sjónvarpi Símans
Landsmót hestamanna verður haldið á Hellu 30. júní til 6. júlí. Með áskrift að Landsmótsrásinni  
í Sjónvarpi Símans getur þú fylgst með mótinu í beinni útsendingu alla mótsdagana, hvort sem  
er heima í sófa eða á 4G kerfi Símans í brekkunni á mótinu sjálfu.

Á Landsmótsrásinni í Sjónvarpi Símans getur þú flakkað á milli beinnar útsendingar frá tveimur 
völlum, auk þess að skoða margvíslegt ítarefni, s.s. raunveruleikaþáttinn „Leiðin á Landsmótið“ 
og svo getur þú skoðað allar útsendingar sólarhring aftur í tímann.
                                                             
Tryggðu þér áskrift og sjáðu m.a. kynbótahrossin og skeiðið á Landsmótsrásinni í Sjónvarpi 
Símans. Þú getur keypt áskrift að Landsmótsrásinni á Þjónustuvef Símans eða með því að 
hringja í síma 8007000.

“

Snjallsíminn verður þarfasti

þjónninn á Landsmótinu
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RÚV SÝNIR BEINT FRÁ LM
RÚV og Landsmót hestamanna 
hafa samið um útsendingarrétt 
frá mótinu og mun RÚV sýna 
stóran hluta dagskrárinnar í 
beinni útsendingu, auk þess sem 
valdir liðir verða endursýndir.
Eftirtaldir liðir verða sendir út 
hjá RÚV. Hafið í huga að RÚV1 er 
aðalrás og RÚV2 er íþróttarás. B er 
beint og E er endurtekið.

Fimmtudagur 3. júlí 
17.30 Forkeppni í tölti, RÚV2 B
20.30 Setningarhátíð, RÚV2 B

Föstudagur 4. júlí 
17.40 B-úrslit, A flokkur, RÚV2 B
19.45 Ræktunarbú, RÚV2 B
21.45 B-úrslit, tölt, RÚV2 B

Laugardagur 5. júlí 
12.40 B-úrslit, A flokkur, RÚV1 E
13.10 B-úrslit, tölt, RÚV1 E
13.00 A-úrslit, börn, RÚV2 B
16.30 A-úrslit, ungmenni, RÚV2 B
19.00 Ræktunarbú – úrslit, RÚV2 B
20.00 A-úrslit, tölt, RÚV2 B
21.05 A-úrslit, A flokkur, RÚV2 B

Sunnudagur 6. júlí 
10.30 A-úrslit, unglingar, RÚV2 B
12.00 100 m skeið, RÚV1 B
12.45 A-úrslit, tölt, RÚV1 E
13.25 A-úrslit, A flokkur, RÚV1E
14.15 A-úrslit, B flokkur, RÚV1 B

Hægt verður að fylgjast með 
útsendingum í gegnum vefinn, 
á www.ruv.is/ruv og www.ruv.is/
ithrottaras. 
Einnig verður RÚV með inn-
slög frá mótinu í íþróttafréttum 
meðan á mótinu stendur, auk 
þess sem unninn verður sérstakur 
þáttur um Landsmót til sýningar 
síðar á árinu. 
Umsjónarmenn með umfjöllun 
RÚV eru þau Hulda G. Geirsdóttir, 
sem mun sjá um beinar lýsingar 
og dagskrárgerð, og Óskar Niku-
lásson sem stýrir útsendingum.

SKEMMTIDAGSKRÁ FYRIR UNGA SEM ALDNA
Fjölmargt verður í boði fyrir alla fjölskylduna á Landsmóti hestamanna. Yngstu meðlimirnir geta til dæmis fengið að fara í hestvagn sem 
verður á svæðinu alla daga. Þá verður Barnagarðurinn opinn alla daga en þar má finna alls kyns skemmtileg leiktæki. Húsdýragarður verður 
opinn með ýmsum skemmtilegum dýrum og þá verður boðið upp á bingó fyrir þá sem þykir það skemmtilegt.
Á þriðjudag og laugardag klukkan 14 verður fjárhundasýning sem er afar skemmtilegt að fylgjast með. Þá mætir Sprengjugengið á svæðið 
á laugardaginn og fremur ýmsar skemmtilegar tilraunir. 
Barnasöngvakeppni verður síðan á laugardeginum og örugglega margir ungir og hæfileikaríkir krakkar sem 
hlakka til að taka þátt í því.

Skemmtidagskráin fyrir eldri kynslóðina er heldur ekki af verri endanum. Á fimmtudagskvöldið er 
setningarathöfn landsmótsins. Eftir það spila þeir Gunni Óla og Hebbi úr Skítamóral.
Á föstudaginn spila Eiki Hafdal og Steini trúbador nokkrum sinnum yfir daginn í veitingatjaldinu en 
Sniglabandið leikur fyrir dansi um kvöldið.
Á laugardaginn er komið að Sverri Bergmann og Halldóri Fjallabróður en síðla kvölds taka við Hreimur 
& Made in Sveitin sem leika fyrir dansi ásamt söngvaranum Eyþóri Inga.


