
FUNDARGERÐ 

Fundur öldungaráðs Frjálsíþróttasambands Íslands (FRÍ) var haldinn í Miðstræti 8a, 
Reykjavík mánudagskvöldið 10. janúar 2017 kl. 20:00. 

Mætt: Þorsteinn Magnússon formaður, Hafsteinn Óskarsson og Jón Bjarni Bragason. Fjarverandi: 
Berglind Gunnarsdóttir, Óskar Hlynsson og Friðrik Þór Óskarsson. ÞM ritaði fundargerð. 

1. MÍ innanhúss, haldið í Kaplakrika 21. og 22. janúar 2017.  
Meistaramót öldunga innanhúss fer fram í Kaplakrika helgina 21.–22. janúar nk. Frjálsíþróttadeild FH 
sér um framkvæmd mótsins en öldungaráð sér um að útvega verðlaun. Óskað hefur verið eftir að frétt 
um mótið verði birt á vefsíðu FRÍ. Þá mun ÞM senda upplýsingar um mótið á tengiliði hlaupahópa og 
óska eftir að frétt verði birt á vefsíðunni hlaup.is. Ennfremur hefur mótið verið auglýst á Facebook-síðu 
öldungaráðs og upplýsingar voru sendar á póstlista þess. 
 

2. NM innanhúss, haldið í Huddinge í Svíþjóð 10.–12. mars 2017. 

Norðurlandameistaramót öldunga innanhúss fer fram í Huddinge í Svíþjóð 10.–12. mars 2017. 
Skráningarfrestur er til 10. febrúar. Búið er að auglýsa mótið á Facebook-síðu og póstlista öldungaráðs. 
Vitað er um einn Íslending sem hyggst taka þátt í mótinu. Öldungaráð býður upp á aðstoð við að bóka 
flug, gistingu og skrá þátttakendur á mótið, fyrir þá sem það vilja þiggja. Upplýsingar um mótið er að 
finna á þessari vefslóð:  

http://www.huddingeais.se/arrangemang/inomhus/ivnm-2017-34345235 

3. EM í Árósum 27. júlí til 6. ágúst 2017. 

Evrópumeistaramót öldunga utanhúss fer fram í Árósum í Danmörku frá 27. júlí til 6. ágúst 2017. Áfram 
er rætt um hvernig stuðla megi að þátttöku Íslendinga á mótinu. Hafsteinn mun útbúa kynningarefni 
um mótið, sem ætlunin er að dreifa á MÍ innanhúss. Mótið hefur þegar verið auglýst á Facebook-síðu 
og póstlista öldungaráðs og í kaffiboði öldungaráðs síðsumars 2016. Vitað er um nokkra Íslendinga sem 
eru áhugasamir um að taka þátt. Vitað er að það getur borgað sig að bóka flug og gistingu með góðum 
fyrirvara. Rætt er um að halda áfram að kynna mótið með ýmsum hætti. Upplýsingar um það má sjá 
hér: http://www.emacs2017.com/  

4. HM innanhúss í Daegu í Suður-Kóreu 19.–24. mars 2017. 

Heimsmeistaramót öldunga innanhúss fer fram í borginni Daegu í Suður-Kóreu 19.–24. mars 2017. 
Mótið hefur verið auglýst á Facebook-síðu og póstlista öldungaráðs. Ekki er vitað um neinn Íslending 
sem hyggst taka þátt í mótinu. Upplýsingar um mótið er að finna á þessari vefslóð: 
http://daegu2017.or.kr/eng/ 

5. Öldungahluti heimasíðu FRÍ. 

Öldungaráði barst erindi þar sem hvatt var til þess að stjórn FRÍ yrði sent erindi þar sem óskað yrði eftir 
betrumbótum á öldungahluta vefsíðu FRÍ. Hafsteinn hyggst ræða þetta atriði við Óskar Hlynsson, sem 
mun vera efnislega inni í málinu, fyrir næsta fund. Frekari umræðu um málið er frestað til næsta fundar. 

6. Stefnumótun varðandi styrkumsóknir úr afrekssjóði. 

Síðastliðið haust barst formanni öldungaráðs hvatning um að látið yrði á það reyna að sækja um styrki 
úr afrekssjóði ÍSÍ fyrir öldunga sem stunda frjálsar íþróttið. Hafsteinn og Þorsteinn skoðuðu málið í 
framhaldinu og komust að þeirri niðurstöðu að málið þarfnaðist umræðu og stefnumótunar innan 
öldungaráðs áður en sótt yrði um styrki úr sjóðnum, en á þeim tíma var orðið mjög stutt í að 

 



umsóknarfrestur rynni út. Samþykkt er að skoða þessi mál frekar, m.a. með tilliti til þess hvort þetta 
kunni að kalla á breytingar á afreksstefnu FRÍ. Frekari umræðu um málið er frestað. 

7. Næstu fundir öldungaráðs. 

Samþykkt er að fundir öldungaráðs fari framvegis fram fyrsta fimmtudagskvöld í hverjum mánuði kl. 
20:30 á heimili Þorsteins í Miðstræti 8a. Þetta gildir þar til annað verður ákveðið varðandi fundartíma. 
Vera kann að boðað verði til funda á öðrum tímum ef þurfa þykir. Guðlaug Baldvinsdóttir, sem er 
tengiliður stjórnar FRÍ við öldungaráðið, hefur lýst áhuga á að sitja fundi ráðisins. Því er vel tekið og 
samþykkt að boða hana framvegis á fundina. 

Ekki fleira rætt. Fundi slitið kl. 21:00. 


