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Landsmót hestamanna 2022 stendur nú sem hæst og er margt manna samankomið á svæðinu.  MYND/ÓLAFUR INGI ÓLAFSSON

Íslenski hesturinn í sviðsljósinu 
Þessa dagana fer fram Landsmót hestamanna á Rangárbökkum á þjóðarleikvangi ís-
lenska hestsins. Mótið er að þessu sinni haldið í 24. skiptið en fyrsta landsmótið var 
haldið á Þingvöllum árið 1950. Magnús Benediktsson er maðurinn bak við mótið að 
þessu sinni ásamt öflugu starfsteymi hans. 2
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að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
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Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
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Magnús Benediktsson er fram-
kvæmdastjóri Landsmóts hesta-
manna og hefur haft ástríðu fyrir 
hestamennsku frá blautu barns-
beini en hann tók þátt í sínu fyrsta 
Landsmóti 1986, aðeins þrettán ára 
gamall.

„Frá því ég var barn hef ég haft 
brennandi áhuga á hestamennsku 
og stundaði hana grimmt og keppti 
á Landsmótum sem var minn 
yndisauki og gleði. Ég fór síðan út 
í það að vera tamningamaður og 
starfaði sem slíkur til ársins 2005 
en þá söðlaði ég um og fór að reka 
skemmtistað í Reykjavík. Það var 
gamall draumur sem mig langaði 
að láta rætast en þetta var stuttur 
tími. Við félagarnir rákum staðinn 
í þrjú ár, eða þar til staðurinn 
brann,“ segir Magnús sem sá að 
hestamennska var greinilega meira 
spennandi og gefandi fyrir hann. 
„Samband knapa og hests er líka svo 
einstakt, það er svo gefandi að vera 
með hestinum og tengjast honum.“

Í dag stundar Magnús ekki reið-
mennsku af fullum krafti, meira 
svona sem hliðarsport. „Ég er 
aðeins að fikta við hrossaræktun og 
hef mjög gaman af henni. Mitt dag-
lega starf er að ritstýra hestatíma-
ritinu Eiðfaxa sem er einstaklega 
gefandi og skemmtilegt starf enda 
íslenski hesturinn einstakur í allri 
sinni dýrð.“

10. júlí helgaður ræktendum
Landsmót hestamanna var haldið 
á fjögurra ára fresti í fyrstu en fór 
síðan í að vera haldið annað hvert 
ár. Sökum Covid eru nú orðin 
fjögur ár síðan síðasta mót var 
haldið. Fólki þyrstir því orðið í 
Landsmót og þátttakan fer fram 
úr björtustu vonum. Fjöldi fólks 
leggur leið sína til að njóta þeirrar 
fótafimi og fegurðar sem íslenski 
hesturinn hefur upp á að bjóða. 

„Landsmót hestamanna er haldið 
dagana 3.-10. júlí. Dagskráin er hin 
glæsilegasta og fjölbreytt og allir 
ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

Formlegri dagskrá á Landsmóts-
svæðinu lýkur laugardagskvöldið 
9. júlí og því er sunnudagurinn 10. 
júlí helgaður ræktendum íslenska 
hestsins. Þá verða margir rækt-
endur á Suðurlandi með opið hús 
fyrir gesti og gangandi. Það má 
með sanni segja að Landsmótið 
sé stærsti sýningargluggi íslenska 
hestsins og besta kynning sem 
knapi og/eða eigandi getur fengið 
fyrir hestinn sinn er að komast á 
Landsmót,“ segir Magnús.

Íslenski hesturinn nýtur 
 gríðarlegra vinsælda
Enn fremur segir Magnús að fjöldi 
útlendinga komi hingað til lands til 
að mæta á Landsmótið og finna sér 
draumahestinn. „Í fyrra var metár í 
útflutningi á íslenska hestinum en 
á fjórða þúsund hrossa voru flutt út 
og við búumst við enn hærri tölu í 
ár. Vinsældir íslenska hestsins eru 
enn að aukast og engin breyting þar 
á í kortunum.“

Um helgina fylgdust um 1.000 
manns með forkeppninni í upp-
hafi móts í rjómablíðu en veðurfar 
skiptir miklu máli meðan á mótinu 
stendur. „Það hefur ótrúleg áhrif 
á mót sem þetta hvernig veðrið 
er. Þessa dagana er rjómablíða hjá 
okkur og spáin er góð og þegar svo 
er fyllist mótssvæðið af gestum, 
heilu stórfjölskyldurnar koma og 
mæta saman og njóta þess sem fyrir 
augu ber.“

Formleg setning mótsins verður 
á fimmtudaginn. „Þá verður mikið 
um dýrðir og mun forseti Íslands, 
Guðni Th. Jóhannesson, heiðra 
Landsmótið með nærveru sinni.“

Íþróttakeppnin ný grein  
– 20 bestu hrossin
Mótssvæðið á Rangárbökkum 
skiptist í tvö svæði og er mön sem 

aðskilur þau. Um 50 metrar eru 
á milli svæða. Austan megin er 
hringvöllur þar sem allar hring-
vallargreinar fara fram og vestan 
megin er kynbótabraut þar sem 
kynbótadómar fara fram ásamt 
hópreið og mótssetningu. Öll 
dagskrá Landsmótsins fer fram 
á svæðinu austan megin á föstu-
degi og laugardegi. Fyrirkomulag 
á kynbótasýningum hrossa á 
Landsmóti verður með svipuðu 
sniði og áður. Hollaröðun hrossa 
í hverjum flokki verður að mestu 
byggð á stafrófsröð þeirra en tekið 
verður tillit til rásröðunar hrossa á 
keppnisvelli. 

Aðspurður segir Magnús að 
keppt verði í sömu greinum og 
áður en bætt verði við keppni 
í sporti. „Bætt hefur verið við 

íþróttakeppni en hún fer þannig 
fram að 20 bestu hrossin af stöðu-
lista vorsins, sem fengu 20 bestu 
einkunnirnar á vormótunum, 
koma inn á Landsmótið og keppa 
sín á milli.“

Hestamennskan í stórsókn  
hjá íslenskum fjölskyldum
Hestaferðir um íslenska náttúru 
hafa notið mikilla vinsælda í gegn-
um tíðina og um þessar mundir 

njóta þær enn meiri vinsælda. 
Íslenskar stórfjölskyldur, vinahóp-
ar og erlendir ferðamanna sækja 
orðið fast að fá leiðsögumenn til að 
fara ríðandi um íslenska náttúru á 
íslenska hestinum. 

„Um helgina fóru fram glæsi-
lega sýningar á íslenska hestinum 
og fjölmenntu þá einmitt heilu 
fjölskyldurnar til að njóta þess 
sem fyrir augu bar, ömmur og afar 
með barnabörnum, frænkur og 

frændur, allir sólgnir í að fylgjast 
með fótafimi og hæfileikum 
íslenska hestsins sem á sér engan 
líkan.“

Við leyfum hér myndunum að 
tala sínu máli frá fyrsta degi Lands-
mótsins þar sem glæsileikinn var í 
forgrunni. n

Nánar má kynna sér dagskrána á 
landsmot.is.

Magnús Benediktsson er framkvæmdastjóri Landsmóts hestamanna sem 
fram fer þessa dagana á Rangárbökkum á þjóðarleikvangi íslenska hestsins. 
Dagskrá mótsins er hin glæsilegasta og mikið verður um dýrðir.

Stórfjölskyldurnar mæta til að fylgjast með keppninni. 

Lífið á Landsmótinu, knapi með hrossið sitt úti í náttúrunni. 

Sprett úr spori á Landsmóti hestamanna 2022.                         MYND/KOLLA GRÉTARS

Um helgina fóru 
fram glæsi-
lega sýn-
ingar á íslenska 
hestinum og 
fjölmenntu þá 
einmitt heilu 
fjölskyldurnar 
til að njóta þess 
sem fyrir augu 
bar.

Gæðingar láta ljós sitt skína á bökkunum.  MYND/KOLLA GRÉTARS

 Landsmót hesta-
manna er haldið 

dagana 3.-10. júlí. Dag-
skráin er hin glæsileg-
asta og fjölbreytt og allir 
ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi.
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 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning 21x125mm, panill 
10x85mm, pallaefni 21x145mm, 
21x140mm, 90x21mm, útihurðir 
5,4cmx210cm (80,90 og 100cm) 
o.fl. Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
NÝKOMIÐ BANKIRAI HARÐVIÐUR 
21X145mm VERÐ 1.950 KR 
LENGDARMETRINN slétt beggja 
megin fasað og ofnþurrkað. Lengdir 
frá 2,44 metrar upp í 5,50 metrar. 
Uppl. hjá Magnúsi í s. 660 0230, á 
magnus(hjá)vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

viftur.is

Innfelldir Loftventlar

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Kíktu í viftubúðina eða skoðaðu úrvalið á www.viftur.is

Bara ef allir loftventlar væru svona flottir

Í GIFSPLÖTUR

Bátatilboð: 
Sailski 330cm slöngubátur, Jaxon XT65 

rafmagnsmótor, Sznajder Marine rafgeymir og Alpine 18 
Boost hleðslutæki saman í pakka  
aðeins 295.000.kr  

(fullt verð 326.800.kr)

veidiportid.is

Allur 
pakkinn

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Ákvörðun um matsskyldu  

Framkvæmdir í og við lón Andakílsárvirkjunar, 
Borgarbyggð og Skorradalshreppi 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að ofangreind framkvæmd 
skuli ekki háð umhverfismati samkvæmt lögum nr. 111/2021. 
Ákvörðunina er að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. 
Ákvörðunina má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
til 29. júlí 2022. 
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