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2.1. – REKSTUR 2012 

Rekstur 2012 



Rekstrartekjur 2012 og 2011 



Rekstrargjöld 2012 og 2011 



Niðurstöður 2012 og 2011 



Efnahagur 2012 og 2011 



2.2. – FERÐA-
KOSTNAÐUR  2013 

Keppnisferðir 



Helstu kostnaðarliðir 2013 

 Um 100 keppendur og 40 aðstoðarmenn 

til þátttöku erlendis 

 Meðalverð flugmiða um kr. 83 þús. 

 Gisting og annar kostnaður um 4,7 m.kr. 

 Brúttókostn. áætl. um 16 m.kr. 

 Erlendar engurgreiðslur rúmlega 5 m.kr. 

 Nettókostn. hreyfingarinnar um 11 m.kr. 

 Þar af FRÍ um 8,5 m.kr. 



2.3. – ÞJÓNUSTUGJALD 
OG AÐRAR 
FJÁRÖFLUNARLEIÐIR 

Þjónustugjaldið  



Innheimta þjónustugjaldsins 

 Skv. ákvörðun þings 2012 – í stað 

happdrættis 

 Um 80 félög um 20 héraðssambönd eða 

íþróttabandlög aðilar að FRÍ 

 Héraðssambönd og íþróttabandalög aðilar 

að FRÍ og ábyrg fyrir reikningum 

 Innheimtu frestað til hausts 2012 

 Innheimtuhlutfall er um 90% 

 



2.3.B – HAUST-
HAPPADRÆTTI  
2013? 



Mögulegt útlit 



Mögulegir vinningar - Dæmi 

  Tegund Fjöldi Verðmæti Samtals 

Bifreið Opel Corsa 1 2.890.000 2.890.000 

Ferðavinningur Stórmót erlendis 4 250.000 1.000.000 

Snjallsími Samsung Galaxy SIII 10 104.990 1.049.900 

Íþróttasett Nike og FRÍ 30 52.960 1.588.800 

Gjafakort Nike vörur 30 30.000 900.000 

Hlaupaskór Nike 30 20.000 600.000 

Samtals 105 8.028.700 



Happadrættishugmynd 2013 

 Fjöldi miða 3 x skráðir iðkendur – 16.950 

miðar alls (m.v. 2011 tölur) 

 Auk þess 3.000 miðar fyrir hlaupahópa, 

aðrir íþróttahópar og FRÍ 

 Tekjur 

Seldir miðar á kr. 1.500 20.050 Kr. 30.075.000 



Happadrætti – skipting tekna 

Gjaldaliðir Gjöld Tekjur 

Til sambandsaðila ¼  kr. 7.518.750 

Vinningar 8.028.700 

Annar kostnaður 1.500.000 

Samtals 17.047.450 kr. 30.075.000 

Áætl. hagnaður kr. 13.027.550 



Dæmi um ávinning 

Samband / 

félag 

Iðkendur 

2011 

Seldir 

miðar stk. 

Heildar sala 

í kr. 

Eftirstöðvar 

í kr. 

HSK 763 2.289 3.433.500 858.375 

Breiðablik 160 480 720.000 180.000 

ÍR 449 1347 2.020.500 505.125 

UMSS 155 465 697.500 174.375 

UFA 130 390 585.000 146.250 

UÍA 165 495 742.500 185.625 



2.5. SKRÁNINGAGJÖLD 
Á FRÍ MÓT 



Skráningagjöld á FRÍ mót 

 Innheimt af FRÍ skv. ákvörðun þings 

 Ferlið í þróun – endurbætur fyrir sumar 

2013... 

1. Útreikningar sendir sambandsaðilum fyrir 

mót – ásamt bankaupplýsingum 

2. Upphæðir eru til greiðslu fyrir mót – 

reikningar eins fljótt og auðið er 

3. Síðbúnum skráningargjöldum bætt við 

reikninga 



FRÍ mót innanhúss 2013 -Yfirlit 

 Samtals skráningagjöld kr. 2.331.000 

 Þar af hlutur 25% FRÍ kr. 582.250  

 Kostnaður FRÍ kr. 850 þús. – “Tap” 270 þús. 

◦ Þar af verðlaunakostn. um 400 þús. 

◦ Þar af leiga á Laugardalshöll 450 þús. 

 Ógreidd skráningagjöld eru kr. 457.750 eða 20% 

 Nettó útstreymi FRÍ samtals um 730 þús. vegna 

innanhússmóta 2013 



3 – LANDSLIÐS-
VERKEFNI 2013 



Helstu landsliðsverkefnin 

 Smáþjóðaleikar í Lúxemborg – lok maí  

 Evrópubikar í Banska Bystrica – júní  

 Evrópubikar í fjölþrautum á Madeira – júní 

 HM í Moskvu – ágúst  



3.1. LANDSLIÐS-
VERKEFNI 



Unglingaverkefni – Helstu mót 

 HM 17 ára og yngri 

 EM 19 ára og yngri 

 EM 22 ára og yngri 

 Ólympíudagar æskunnar 

 NM í fjölþrautum 

 NM 19 ára og yngri 

 NM 22 ára og yngri 

 



3.2.  - BÚNINGAMÁL 



Nýjir búningar? 

 Nýr búningasamningur í vinnslu 

 Heildarkostnaður um kr. 12-15 þús. pr. 

mann 

 Unnið að fjármögnum gegnum eldra 

landsliðsfólk,  styrktarsamningum og 

mögulegri eign landsliðsfólksins – a.m.k. 

fastra landsliðsmanna 



4.1. – MÓTARÖÐIN 2013 



Mótaröðin 2013 

 19. maí – Vormót HSK (sunnudagur) 

 22. maí – JJ mót Ármanns (miðvikudagur) 

 12. júní – Vormót ÍR (miðvikudagur) 

 25. júní – FH-mótið (þriðjudagur) 

 17. júlí  – Breiðabliksmótið (miðvukudagur) 

 17. og 18. ágúst  – Akureyrarmótið (laugardagur 

og sunnudagur)  



Keppnisgreinar og stig 

Mótaröðin verður stigakeppni þar sem hægt verður að safna stigum 

innan eftirtalinna flokka: 

 Spretthlaup: 100m, 200m, 300m, 400m, 100/110m grindahlaup og 

400m grindahlaup 

 Millivegalengdahlaup: 600, 800m, 1.500 m, 3.000 m, 3.000 m 

hindrun og 5.000 m 

 Stökk: Langtökk, hástökk, stangarstökk, þrístökk 

 Köst: Kúluvarp, kringlukast, spjótkast og sleggjukast 



Stigaútreikningar 

 Fyrir 1.sæti fást 4 stig, 2. sæti gefur 2 stig og 3. sæti 1 
stig.  Einungis fást stig úr einni grein innan flokka á hverju 
móti.  Hægt er að safna stigum í öllum flokkum samtímis. 

 Öll mótin gilda til stiga.  Ef fleiri en einn íþróttamaður verður 
efstur í flokkastigakeppninni, mun sá sem náði mestu 
samanlögðum afreksstigum samkvæmt stigatöflu IAAF, úr 
þessum sex mótum, bera sigur úr býtum.  Besti árangur í 
þeim flokki sem sigur vannst í, gildir til útreikninga á 
afreksstigum. 

 Í verðlaun á hverju móti verða 10 gjafabréf út að borða fyrir 
tvo.  Sigurvegarar í flokkastigakeppninni fá síðan verðlaun í 
lok mótaraðar.   

 Helstu styrktaraðilar mótaraðarinnar er Prentmet, 66°N, 
Saffran og Serrano 



4.2. – MARAÞONBOÐ-
HLAUPIÐ 2013 



Maraþonboðhlaupið 

 Markmið 

 Staðsetningar 

 Lykilatriði varðandi framkvæmd 

 Kynning 





4.3. KYNNING MÓTA Á 
VEGUM FRÍ 



Upplýsinga- og kynningaferli 

 FRÍ kynnir mótaáætlun 2013, staðs. 

mótshaldara o.fl. í vikunni 

 FRÍ gefur út leikskrá eins og 2012 

 Mótshaldari tilgreini fyrir leikskrá helstu 

starfsmenn og þ.m.t. tengil við fjölmiðla 

 FRÍ kynnir hvert mót með helstu atriðum 

 Mótshaldari sendi fréttatilkynningu eftir 

mót um helstu úrslit til FRÍ og eða 

fjölmiðla 



Nokkur áhersluatriði 

 Mótið í mótaskrá og kynnt 

 Aðstæður séu í lagi 

 Lykilstarfsmenn tilgreindir í leikskrá 

 Leikskrá sé gefin út 

 Markmyndataka í hlaupum varðveitt með 
tíma 

 Lyfjapróf – ef um met er að ræða 

 Kröfur EAA og IAAF vegna lágmarka eða 
vegna metastaðfestinga 



4.4. – DÓMARA-
NÁMSKEIÐ OG 
FRÆÐSLA 



Nýtt kerfi frjálsíþróttadómara 
I. Landsdómari (LD) – Dæmir á landsmótum, alþjóðlegum mótum sem 

FRÍ eru haldin á vegum FRÍ og sambandsaðila svo og gegnir starfi 
yfirdómara í bikarkeppni 1. deild og MÍ inni og úti.  

II. Héraðsdómari (HD) – Lágmarksréttindi til að geta borið ábyrgð á 
mótum á vegum FRÍ, s.s. meistaramóta og stærri félagsmóta eða verið 
yfirdómarar á innlendum mótum öðrum en bikarkeppni og 
meistaramóti í flokki fullorðinna. 

III. Greinadómari (GD) – Sér venjulega um einstakar greinar á mótum 
sem eru undir stjórn mótsdómara (MD). Getur borið ábyrgð á litlum 
mótum s.s. innanfélagsmótum. 

IV. Aðstoðardómari (AD) – Er greinadómara (GD) til aðstoðar við 
dómgæslu í einstökum greinum, hlaupum, stökkum eða köstum.  

V. Sérdómari – Þessir aðilar hafi lokið a.m.k. dómarastigi II áður en þeir 
fara á námskeið í sérgrein. Sérdómarar eru t.d: 
a) Markdómarar. 

b) Ræsar. 

c) Stjóri áhaldamælinga. 

d) Tæknistjórar í víðavangs-, fjalla- og götuhlaupum. 

 Gildistaka, nýs kerfis 2015 skv. kröfu IAAF 



Umsjón fræðslu o.fl. 

Stig 
Umsjón 

fræðslu 

Kostnaður 

greiddur af 
Frumkvæði 

Æskilegur 

fjöldi 

þátttakenda 

Upprifjun 
Próf í lok 

námskeiðs 

Áætl. 

tímaleng

d 

námskei

ðs 

I FRÍ FRÍ FRÍ 5-15 2 ár Já 14-16 klst. 

II FRÍ Félag Félag 10-20 2 ár Já 8-10 klst. 

III Félag Félag Félag 20+ e. þörfum ? 2-3 klst. 

IV Félag Félag Félag 20+ e. þörfum nei 30 mín. 

V FRÍ FRÍ FRÍ - - ? Ákv. IAAF 



5.1. – SMÁÞJÓÐA- 
LEIKARNIR Í REYKJAVÍ 
2015 



Smáþjóðaleikar á Íslandi 2015 

 Markmiðið að þeir verði í Laugardal að mestu 

 Undirbúningur kominn í gang  
◦ Sigurður Ingvarsson væntanlegur formaður 

undirbúningsnefndar FRÍ 

◦ Jónas Egilsson fer í “fact-finding” ferð til Lúxemb.  

 Frjálsar verða í Laugardal – að öllum líkindum! 

 Gerviefni þar nánast ónýtt 
◦ Slit, aldur, óhreinindi, slæm meðferð, viðhaldi áfátt 

 Kostir: 
◦ Nýtt gerviefni á Laugardalsvöll 

◦ Meiriháttar viðgerðir 

◦ Nýr völlur 

◦ Önnur staðsetning? 



Kostnaðarþættir 

 Nýtt gerviefni um 180 m.kr. (áætl. Rek) 

 Meiriháttar viðgerð um 100 m.kr. – þ.m.t. 

kastsvæðið (áætl. Rek) 

 Minniháttarviðgerð um 10-15 m.kr. auk 

kastsvæði (áætl. FRÍ) 

 Nýr völlur um 250-350 m.kr. (áætl. FRÍ) 



Leiðir 

 Upphafleg áætlun borgarinnar – Nýtt 
gerviefni á Laugardalsvöll – FRÍ og KSÍ á 
móti 

 Hugmynd FÍRR, FRÍ og KSÍ – aðskilnaður 
milli frjálsra og fótbolta 

◦ Bráðabirgðaviðgerðir á Laugardalsvelli 10-15 
m.kr. auk lagfæringa á kastsvæði 

◦ Loforð borgarinnar um nýja völl fyrir frjálsar 
auk bættrar aðstöðu fyrir félögin í hverfunum 
(tímaröð og kröfur – óákv.) 



6. - 
TÍMATÖKUBÚNAÐUR 





Tímatökubúnaður 

 Núverandi ástand óviðunandi 

 Notað við mót á vegum FRÍ, mótaröðina 

og á alþjóðlegum mótum 

 FOB verð um 6 m.kr.  

 Fjármögnun – sérstök frá sveitarfél. – 

trufli ekki aðrar fjárveitingar 

 Eign og í umsjón FRÍ – félögin tilgreini 2-3 

ábyrgðaraðila 

 



5. –  ÖNNUR MÁL OG 
UMRÆÐUR 



FUNDASLIT 


