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Þingskjal nr.  1 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Hannes Strange 

 
 

FJÁRHAGSÁÆTLUN 
kynnt síðar 

 

 
Þingskjal nr. 2 

 
Vísað til:__________ 

 
 

 
Flutningsaðili: Mótanefnd FRÍ 
Frsm.: Ólafur Guðmundsson 

 
 

MÓTASKRÁ FRÍ 2012-2014 
kynnt síðar 
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Þingskjal nr. 3 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Laganefnd FRÍ 
Frsm.: Ásbjörn Karlsson, form. laganefndar FRÍ 
 
 

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á LÖGUM FRÍ 
 

58. Frjálsíþróttaþing, haldið á Selfossi 16. og 17. mars 2012, samþykkir eftirfarandi breytingar á lögum FRÍ: 
 

6. gr. 
Tímasetning og boðun. 

Frjálsíþróttaþing skal haldið í mars eða apríl hvert ár sem endar á jafnri tölu. Skal þingið boðað með formlegum hætti 
með minnst mánaðar sex vikna fyrirvara. Fundarboð skal senda þeim aðilum sem eiga rétt á fulltrúum á þingið.  

Þingið skal standa í tvo daga og ákvarðar stjórn fundarstað. Heimilt skal að halda þingið á einum degi, enda sé það 
samþykkt í upphafi þingsins með meirihluta greiddra atkvæða, sbr. 3. mgr. 11. gr..  

Frjálsíþróttaþingið er lögmætt, ef löglega hefur verið til þess boðað, sbr. 1. mgr..  
 

7. gr. 

Dagskrá. 

Sambandsaðilar skulu tilkynna FRÍ minnst fjórtán dögum þremur vikum fyrir þing um ályktunartillögur og tillögur að 

breytingum á reglugerðum (sjá þó 2. ml), sem þeir óska eftir að teknar verði fyrir á þinginu. Lagabreytingartillögur og tillögur að 

breytingum á keppnisreglum skulu hafa borist FRÍ minnst mánuði fjórum vikum fyrir þing.  

Stjórn FRÍ skal tilkynna sambandsaðilum skriflega dagskrá þingsins og efni tillagna sem ræða á á þinginu í síðasta lagi 

sjö dögum tveimur vikum fyrir þing.  

Þingið getur með 2/3 atkvæða viðstaddra leyft að taka fyrir mál sem komið er fram eftir að dagskrá þingsins var send 

sambandsaðilum. Þetta á þó ekki við lagabreytingar eða breytingar á keppnisreglum. 

 

Greinargerð 

Á Íþróttaþingi ÍSÍ 2011 voru samþykktar breytingar á lögum ÍSÍ.  Þær lúta m.a. að samskiptum sérsambanda og aðila 

þeirra í tengslum við boðun á sérsambandsþing.  Í lögum ÍSÍ segir nú m.a. í 48. gr.: 

„Í lögum sérsambanda skulu vera ákvæði um eftirfarandi: 

a)  Fundarboð skal senda þeim aðilum sem eiga rétt á fulltrúa / fulltrúum á þingið samkvæmt lögum viðkomandi sérsambands. 

d)  Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá og upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á 

fyrir sambandsþing skuli senda viðkomandi aðilum með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara.“ 

Hér eru lagðar til breytingar á lögum FRÍ til að uppfylla þessar kröfur laga ÍSÍ.   

Laganefnd FRÍ leggur einnig til eftirtaldar breytingar á tímasetningum. 

a)  Allir tímafyrirvarar verði tilgreindir í vikum, í stað daga, vikna og mánaðar. 

b)  Ályktunartillögur og tillögur að breytingum á reglugerðum: 3 vikur í stað 14 daga. Þetta er gert vegna breytingarinnar á 

útsendingatíma gagna fyrir þing úr 7 dögum í 2 vikur. 

c)   Boðun þings (fyrra fundarboð):  6 vikur í stað mánaðar.  Eðlilegt hlýtur að teljast, að til þings sé boðað áður en frestur ti l að 
leggja fram lagabreytingartillögur rennur út.  Í raun hefur það líka tíðkast að boða til þings mun fyrr en lögin krefjast.   
 
  



Frjálsíþróttasamband Íslands  

58. Frjálsíþróttaþing  
Selfossi 16. og 17. mars 2012 
Tillögur 

 

bls.4 

 
Þingskjal nr. 4 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Laganefnd FRÍ 
Frsm.: Ásbjörn Karlsson 
  
 

TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á 27. REGLUGERÐ UM KASTÁHÖLD OG GRINDUR 
 
Frjálsíþróttaþing FRÍ, haldið á Selfossi 16. - 17. mars 2012,  samþykkir eftirfarandi breytingar á 
Reglugerð um kastþyngdir og grindur: 
 
Tafla í 1. gr. reglugerðarinnar breytist þannig að eftirfarandi komi fram:  
 
Kastþyngdir í flokki 16 -17 ára stúlkna skulu vera eftirfarandi: 

Kúluvarp: 3 kg  (áður 4 kg). 
Kringlukast:  1 kg  (óbreytt). 
Spjótkast:     500 g  (áður 600 g). 
Sleggjukast 3 kg  (áður 4 kg). 

 
 

Greinargerð 
Stjórn IAAF ákvað á fundi sínum vorið 2011 að breyta þyngdum áhalda í 16-17 ára aldursflokki 
stúlkna. Þessi breyting tók gildi á alþjóðlegum mótum frá og með 1. nóvember á síðasta ári. 
 
Stjórn FRÍ ákvað á fundi sínum 27. okt. sl. að þessar reglur giltu einnig hér á landi og þær tækju 
gildi frá og með 1. janúar 2012. 
 
Þessi tillaga er flutt til staðfestingar á þeirri ákvörðun.    
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Þingskjal nr. 5 
 

Vísað til:__________ 
 

 
Flutningsaðili:  Stjórn FRÍ 
Frsm.: Hannes Strange 
 
 

TILLAGA AÐ BREYTINGUM Á  23. REGLUGERÐ UM SKRÁNINGAGJÖLD Á MÓT  
 

 
58. Frjálsíþróttaþing, haldið á Selfossi 16. og 17. mars 2012, samþykkir eftirfarandi breytingar á 
reglugerð FRÍ um skráningargjöld móta: 
 

1. gr. 
Skráningargjöld eru innheimt af tilkynntum skráningum á mót sem haldin eru á vegum 

FRÍ og/eða sambandsaðila þess.  
 

2. gr. 
Skráningargjald er kr. 1.250 1.500 á grein í flokki 18 ára og eldri. Skráningargjald vegna 

boðhlaups er kr. 2.500 3.000 á hverja sveit. Skráningargjald fyrir einstakling í fjölþrautarkeppni 
er kr. 6.250 7.500. Skráningargjald á lið í Bikarkeppni FRÍ 1. deild er kr. 31.250 37.500. 
Skráningargjald vegna eins dags Bikarkeppni er kr. 20.000 25.000.  

Gjöld vegna einstaklinga og boðhlaupa á mót fyrir 17 ára og yngri og í öldungaflokkum 
eru kr. 625 750 á einstakling og kr. 1.250 1.500 á boðhlaup.  
 

3. gr. 
Skráningargjöld fara til þess aðila sem framkvæmir viðkomandi mót eða keppni að 

undanskyildum 25% af skráningargjaldi sem rennur til FRÍ. Mótshaldari greiðir ekki gjald af 
eigin skráningum. FRÍ greiðir kostnað v/verðlauna og leggur til keppnisnúmer með auglýsingu 
frá FRÍ.  

Mótshaldara ber að greiða FRÍ ofangreindan hluta eigi síðar en tveimur virkum dögum 
eftir mótslok. 

 

Greinargerð 

Þar sem frjálsíþróttahreyfingin berst í bökkum er nauðsynlegt að skráningargjöld fylgi verðlagi til 
að tekjur mæti kostnaði. Frá árinu 2006, þegar grunngjaldið var ákveðið 1.000 kr. hefur 
neysluvisitalan hækkað um 57%. Skráningargjöld voru hækkuð um 25% árið 2008. Því er lagt til 
að þau verði nú hækkuð um 20% og nemur samanlögð hækkun þá 50% frá árinu 2006. 

Ákvæðið um að mótshaldari greiði ekki gjald af eigin skráningum leiðir til þess að FRÍ fær ekki 
25% framlag frá hluta kependa. Þar sem mótahald hefur í vaxandi mæli færst á hendur stærstu 
félaganna leiðir þetta ákvæði til þess að tekjur FRI af mótunum minnka hlutfallslega. Nú er svo 
komið að tekjurnar standa ekki undir kostnaði FRÍ af mótunum, þ.e. verðlaunum, vallarleigu o.fl. 
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Þingskjal nr. 6 
 

Vísað til:__________ 
 

 
Flutningsaðili:  Stjórn FRÍ 
Frsm.: Hannes Strange 
 
 

TILLAGA AÐ BREYTINGU AÐ Á 11. REGLUGERÐ UM FÉLAGASKIPTI OG ALÞJÓÐLEGAN 

KEPPNISRÉTT 
 
 
58. Frjálsíþróttaþing, haldið á Selfossi 16. og 17. mars 2012, samþykkir eftirfarandi breytingar á 
2. ml. 3. gr. reglugerðar FRÍ um félagaskipti: 
 

 

Tilkynni íþróttamaður sem er 15 ára eða eldri á viðkomandi almanaksári um félagaskipti skal hann 
greiða kr. 5.000 í umsýslugjald sem rennur óskipt til FRÍ.  

 

Greinargerð 

Lagt að að félagaskiptagjald hækki úr kr. 1.000 í kr. 5.000. Núverandi gjald stendur engan 

veginn undir umsýslukostnaði og bókhaldsskostnaði, afstemmingar o.fl. 
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Þingskjal nr. 7 
 

Vísað til:__________ 
 

 
Flutningsaðili:  Íþróttamannanefnd FRÍ 
Frsm.: Sölvi Guðmundsson 
  
 

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á 23. REGLUGERÐ UM SKRÁNINGARGJÖLD MÓTA 
 
 

Frjálsíþróttaþing FRÍ, haldið á Selfossi 16.-17. mars 2012, samþykkir neðangreinda breytingu á 
reglugerðinni, yfirstrikun þýðir brottfall, en feitletrun innskot.  2. gr. reglugerðarinnar hljóði svo: 

 
2. gr. 

Skráningargjald er kr. 1.250 á grein í flokki 18 ára og eldri. Skráningargjald vegna 
boðhlaups er kr. 2.500 á hverja sveit. Skráningargjald fyrir einstakling í fjölþrautarkeppni er kr. 
6.250 3.500. Skráningargjald á lið í Bikarkeppni FRÍ 1. deild er kr. 31.250. Skráningargjald 
vegna eins dags Bikarkeppni er kr. 20.000.  

Gjöld vegna einstaklinga og boðhlaupa á mót fyrir 17 ára og yngri og í öldungaflokkum 
eru kr. 625 á einstakling og kr. 1.250 á boðhlaup. 

 
 

Greinargerð 
Þátttaka í fjölþrautarkeppnum hefur verið mjög léleg á síðustu árum, e.t.v. þar sem það er of 
dýrt að keppa. 
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Þingskjal nr. 8 

 
Vísað til:__________ 

 
Flutningsaðili: Íþróttamannanefnd FRÍ 
Frsm.: Sölvi Guðmundsson 
 
 

TILLAGA AÐ BREYTINGUM Á 13. REGLUGERÐ UM ÍÞRÓTTAMANNANEFND 
 

Frjálsíþróttaþing FRÍ, haldið á Selfossi 16.-17. mars 2012, samþykkir eftirtaldar breytingar á 
reglugerðinni,  yfirstrikun þýðir brottfall, en feitletrun innskot:   

 
1. gr. 

Skipan nefndar. 
Nefndin skal skipuð fimm íþróttamönnum sem uppfylla eftirfarandi skilyrði: 
Að hafa keppt á Meistaramóti Íslands eða Bikarkeppni FRÍ, keppt fyrir Íslands hönd á 

vegum FRÍ að minnsta kosti ári áður en þeir taka sæti í nefndinni. 
Í nefndinni skulu vera að minnsta kosti tveir karlar og tvær konur, eitt þeirra skal vera 

formaður nefndarinnar. 
Minnst 7 dögum fyrir Meistaramót Íslands utanhúss, sama ár og Frjálsíþróttaþing 

fer fram, skulu félög tilnefna tvo íþróttamenn, einn karl og eina konu, úr sínum röðum til 
framboðs. Keppendur á Meistaramóti Íslands skulu kjósa mest 5 einstaklinga úr hópi 
tilnefndra í nefndina. Þeir sem flest atkvæði hljóta taka sæti í íþróttamannanefnd. Hljóti 
fleiri en einn íþróttamaður úr sama félagi atkvæði skulu aðeins gilda atkvæði þess sem 
flest atkvæði hlýtur.   

Nefndin skal kosin úr hópi gjaldgengra íþróttamanna á Meistaramóti Íslands utanhúss, 
sama ár og Frjálsíþróttaþing fer fram. 

Aðeins einn íþróttamaður úr hverju félagi er kjörgengur á þeim degi sem kosning fer 
fram. Hljóti fleiri en einn íþróttamaður úr sama félagi atkvæði skulu aðeins gilda atkvæði þess 
sem flest atkvæði hlýtur. Íþróttamaður sem skiptir um félag missir þó ekki rétt sinn til setu í 
nefndinni, þó svo að annar íþróttamaður úr sama félagi sé í nefndinni. 

 
2. gr. 

Hlutverk og starfssvið 
Hlutverk nefndarinnar er að sinna hlutverki ,,Athletes´ Commission,“ skv. ákvörðun EAA 

og IAAF, þ.m.t. að taka þátt í kjöri íþróttamanna í ,,Athletes´ Commission” hjá báðum 
samböndunum og fleiri verkefni eftir því sem það á við. 

Að vera stjórn FRÍ ráðgefandi um málefni íþróttamanna. Þetta á þó ekki við um val í 
landslið, úrvalshópa eða fararstjóra í ferðir á vegum FRÍ. 

Nefndin skal hafa afnot af skrifstofu og aðgang að starfsliði sambandsins í samráði við 
formann eða framkvæmdastjóra. Fulltrúi nefndarinnar skal eiga rétt til að sitja fundi stjórnar 
FRÍ. 
 

Greinargerð 
Þessar breytingartillögur eru settar fram til að tryggja að þeir aðilar sem kosnir eru í nefndina 
hafi áhuga á að sinna störfum hennar og þar með efla íþróttanefnd til muna. 
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Þingskjal nr.9 
 

Vísað til:__________ 
 

 
Flutningsaðili: Íþróttamannanefnd FRÍ 
Frsm.: Sölvi Guðmundsson 
  
 

TILLAGA AÐ BREYTINGUM Á  
11. REGLUGERÐ UM FÉLAGASKIPTI OG ALÞJÓÐLEGAN KEPPNISRÉTT 

 

 

Frjálsíþróttaþing FRÍ, haldið á Selfossi 16.-17. mars 2012, samþykkir eftirtaldar breytingar á 
Reglugerð um félagaskipti og alþjóðlegan keppnisrétt: 
 

2. gr. reglugerðarinnar hljóði svo: 
Heimilt er íþróttamönnum, 15 ára og eldri, að keppa fyrir tvö íslensk félög í frjálsíþróttum á 

sama almanaksári. Íþróttamaður sem keppt hefur fyrir íslenskt félag á árinu, en hyggst skipta 
um félag, þarf að ganga frá félagaskiptum á tímabilinu 15.- 31. maí. 
 

 

Greinargerð 
Með breytingunni er opnaður félagaskiptagluggi sem gerir íþróttamanni mögulegt að skipta um 
félag, t.d. ef ágreiningur kemur upp, hann hefur flutt milli staða, eða aðrar ástæður eru til staðar. 
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Þingskjal nr. 10 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: ÍR 
Frsm.: Fríða Rún Þórðardóttir 
 
 

TILLAGA AÐ BREYTINGU Á 32.2. REGLUGERÐ UM BIKARKEPPNI FRÍ INNANHÚSS    
 
Frjálsíþróttaþing, haldið 16. – 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir svohljóðandi breytingu á 
reglugerð um Bikarkeppni FRÍ innanhúss, varðandi keppnisgreinar.   
 
 

1. gr. 
Breyting á reglugerð um Bikarkeppni FRÍ innanhúss þess efnis að 3000 m hlaup komi í stað 

1500 m hlaups. Greinin hljóði svo:  
Keppnin skal fara fram á einum degi. 
Keppnisgreinar eru (bæði kyn): 60 m hl., 60 m gr.hl., 200 m hl., 400 m hl, 800 m hl., 3000 m 

hl., hástökk, langstökk, þrístökk, stangarstökk, kúluvarp og 4x400 m boðhlaup. 
 

2. gr. 
Þessi breyting tekur gildi nú þegar. 

 
 

Greinargerð 
Þegar Bikarkeppni FRÍ innahúss var fyrst skipulögð voru keppnisgreinar þessa eins dags móts 
m.a. settar upp með það í huga að keppnin gæfi til kynna breidd keppnisliðanna, væri 
sjónvarpsvæn og tæki aðeins fáar klukkustundir í framkvæmd. Því var keppni í 1500 m hlaupi 
valdin sem keppnisgrein auk 800 m hlaups. Sýnt þykir að keppni í 3000 m hlaupi ásamt keppni í  
800 m hlaupi sýni betur beidd keppnisliðs heldur en keppni í 1500 m hlaupi. Þar sem 
fréttamiðlar sýna mjög takmarkað frá mótinu ætti það ekki að koma að sök þó að 1500 m hlaupi 
sé breytt yfir í 3000 m hlaup. 
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Þingskjal nr. 11 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Frjálsíþróttadeild Ármanns,  
Frsm.: Gunnlaugur Júlíusson 
 

 
TILLAGA AÐ BREYTINGUM  Á 30. OG 31. REGLUGERÐUM UM MEISTARAMÓT ÍSLANDS 
 
Lagt er til að í grein „3. Verðlaun“ í reglugerðum FRÍ nr. 30 og 31, sem fjalla um framkvæmd 
meistaramóta í frjálsum íþróttum, komi nýr liður; liður 3.9. 
 
Liður 3.9. 
Tekið skal saman og birt yfirlit um fjölda gull, silfur og bronsverðlauna sem hvert félag vinnur á 
mótinu. Félögunum skal raðað í sæti eftir tegund verðlaunasæta (gull, silfur og brons) og fjölda 
þeirra. Slík röðun skal gerð bæði eftir kynjum svo og fyrir heildina. Það félag sem vinnur flest 
gullverðlaun hlýtur fyrsta sæti. Félögum er síðan raðað eftir fjölda gullverðlauna. Ef eitt eða fleiri 
félög hafa náð jafnmörgum gullverðlaunum skal tekið mið af fjölda silfurverðlauna. Séu þau 
einnig jöfn fer röðin eftir fjölda bronsverðlauna. Séu þau einnig jafnmörg deila félög sæti. Þegar 
gullverðlaunum lýkur skal félögum raðað eftir fjölda silfurverðlauna og síðan eftir fjölda 
bronsverðlauna þegar silfurverðlaunum sleppir með sömu aðferðafræði og fyrr greinir. 
 

Greinargerð 
Í núverandi reglugerðum FRÍ um meistaramót í frjálsum íþróttum er kveðið á um að keppt sé á 
mótinu til stiga milli félaga. Það félag sem hlýtur flest stigin er sigurvegari mótsins. Það 
fyrirkomulag að reikna saman heildarstigafjölda til að lýsa heildarúrslitum og sigurvegara 
mótsins hefur vitaskuld ákveðna kosti en einnig verulega galla. Sem dæmi um gallana má nefna 
að fyrir allan almenning er stigafjöldi liðs að afloknu meistaramóti afskaplega óskýrt hugtak. 
Hann segir einnig nánast ekkert um árangur sigurliðsins í einstökum greinum né um árangur 
annarra liða. Erfitt er að henda reiður á hverju útkoman byggir. Einnig má nefna að fámenn félög 
eru útilokuð frá því að geta nokkurn tíma unnið slíka heildarstigakeppni sökum fámennis, þrátt 
fyrir að þau geta verið með frábæra íþróttamenn innan sinna raða. Árangur keppenda frá þeim 
félögum hlýtur því að líkindum minni athygli en ella í fréttum og frásögnum af mótinu.  
 
Keppni í frjálsum íþróttum byggir á því að keppt er til sigurs í einstaklingsgreinum og 
boðhlaupum. Hér er því lagt til að tekin sé upp til viðbótar stigaútreikningi áþekk greining á 
frammistöðu einstakra félaga á Meistaramótum Íslands í frjálsum íþróttum í öllum aldursflokkum 
og notuð er þegar frammistaða einstakra landa á Ólympíuleikunum er metin og kynnt. 
Reiknaður verði saman heildarfjöldi gull-, silfur- og bronsverðlauna sem hvert félag hlýtur að 
loknu hverju móti. Röð félaga verði fundin út eftir ákveðinni aðferðafræði sem lýst er í tillögunni. 
Niðurstaðan verði síðan birt á áþekkan hátt og upplýsingar um heildarstigafjölda sigurliðs. 
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Þingskjal nr. 12 

 
Vísað til:__________ 

 
 
 
Flutningsaðili: Ofurhlauparáð FRÍ 
Frsm.: Gunnlaugur Júlíusson 
 
 

TILLAGA AÐ REGLUM UM OFURHLAUP 
 

I. Reglur um framkvæmd ofurhlaupa 
 

1. Mæling 

a. Vegalengd sú sem hlaupin er skal ef mögulegt er mæld af mælingamönnum sem 

hafa lokið formlegu mælinganámskeiði sem haldið er á vegum FRÍ eða annars 

álíka aðila. 

2. Upplýsingar um hlaupaleið 

a. Hlauparar skulu í aðdraganda hlaupsins og við rásmark hafa aðgengi að korti 

eða öðrum þeim upplýsingum sem lýsa legu hlaupsins. 

b. Hlaupaleið skal merkt vel og greinilega eftir því sem þörf krefur þannig að 

viðkomandi hlauparar  eigi auðvelt með að að átta sig á legu hennar. 

c. Hlaupaleið skal ekki skipulögð þar sem ákveðnir kaflar eru hættulegir. Við slíkar 

aðstæður, ef þær eru til staðar, skal viðhafa sérstaka varúð og góðar merkingar. 

d. Hæðarbreytingar sem eru meiri en 10 m í 24 klst hlaupi og 25 metrar í 100 km 

hlaupi skulu skráðar inn á kortið. 

e. Ef nauðsynlegt er talið á að gefa út þverskurð af hæðarbreytingum í hlaupinu. 

f. Hlaup skulu skipulögð ef unnt er á brautum sem eru lausar við umferð ökutækja. 

g. Ef hlaup fer fram í næturmyrkri skal gæta fyllsta öryggis og merkja hlaupaleiðina 

vel og greinilega. 

3. Framkvæmd hlaups 

a. Hlaup skal samanstanda af keppnishlaupi karla og keppnishlaupi kvenna. 

Aldursflokkar skulu skipaðir eftir ákvörðun framkvæmdaaðila. 

b. Keppnishlaup karla og keppnishlaup kvenna er sitt hvort hlaupið enda þótt þau 

hefjist og ljúki á sama tíma. 

c. Hlaupurum sem eru yngri en 18 ára er ekki heimilt að keppa í 100 km hlaupi, 24 

klst hlaupi, 50 km hlaupi eða í öðrum ofurmaraþonhlaupum.    

d. Notkun útvarps eða lítilla hljómtækja með heyrnartólum er heimil í hlaupum ef 

brautin er frí frá allri umferð ökutækja 

e. Hlauparar skulu hafa númer sitt greinilega uppsett. Hægt er að mæla fyrir um að 

hver hlaupari noti tvö númer, eitt að framan og eitt að aftan. 

f. Heimilt er að hafa númer fest við sérstök bönd sem gerir fataskipti fljótari í mjög 

löngum hlaupum. 



Frjálsíþróttasamband Íslands  

58. Frjálsíþróttaþing  
Selfossi 16. og 17. mars 2012 
Tillögur 

 

bls.13 

4. Tímamælingar.  

a. Tími skal mældur frá því hlaup hefst og þar til hlaupari fer yfir marklínu við lok 

hlaups eða þegar gefnum tíma til að ljúka hlaupi lýkur. 

b. Tímamæling skal helst vera rafræn með þar til gerðum útbúnaði. 

5. Sé tímamæling gerð með handtöku skal þannig að henni staðið að árangur í hlaupi sé 

óvéfengjanlegur.   

6. Stuðningur við hlaupara 

a. Hauparar mega ekki fá aðstoð frá utanaðkomandi aðilum nema á formlegum 

drykkjarstöðvum.  

b. Hlaupara er óheimilt að þiggja aðstoð umfram það sem almennt gerist frá öðrum 

sem ekki taka þátt í hlaupinu s.s. hvað varðar meðhlaup og vindbrot. Hlaupara er 

óheimilt að láta aðra einstaklinga halda á drykkjum, vistum, fatnaði eða öðrum 

nauðsynjum í hlaupinu. Gildir einu hvort um er að ræða skráða hlaupara eða 

utanaðkomandi aðila.  

c. Aðstoð er heimil ef um öryggismál er að ræða. Hennar getur verið þörf vegna 

slysa, óhappa, veikinda eða annarra þeirra aðstæðna sem geta varðað öryggi 

eða heilsu viðkomandi hlaupara. 

7.  Rásmark 

a. Upphitunarsvæði skal vera aðgengilegt. Marksvæði skal vera rúmt. 

8. Búningsaðstaða og salerni 

a. Æskilegt er að hafa búningsaðstöðu sem er nær rásmarki en 1000 m.  

b. Í borgarhlaupum skal salernisaðstaða vera aðgengileg á fimm km. fresti. 

9. Hlaupalok 

a. Kynna skal úrslit hlaups eins fljótt og mögulegt er. Það skal gert á viðurkenndan 

hátt með nöfnum keppenda, þjóðerni og hlaupatíma (í klst, mín og 

sek)/vegalengd (km og metrum, s.s. 229,221 km) 

10. 100 km hlaup / 50 km hlaup. 

a. 100 km hlaup skal skipulagt ef mögulegt er á brautum sem eru 10 km, 20 km eða 

25 km langir hringir (eða öðrum vegalengdum sem eru á milli 10 og 25 km).  

i. Staðlaðar lengdir hlaupahringja af fyrrgreindri gerð tryggja betri aðstæður 

fyrir aðstandendur og framkvæmdaraðila hlaupsins, fyrir þjálfara og 

aðstoðarfólk svo og bæta þær öryggi hlauparanna. Þær gera einnig starf 

stjórnenda og eftirlitsmanna auðveldara.  

ii. Hlauparar hafa auðveldara aðgengi að persónulegum drykkjum og öðrum 

nauðsynjum. 

b. Mælt er með því að merkja brautina á kílómetra fresti frá upphafi til enda. Að 

lágmarki þarf að merkja brautina á eftirfarandi hátt: 1 km, 5-10-15,...95 km; 

42,195 km, 99 km.  

c. Æskilegt er að upplýsa um framvindu hlaupsins eftir hverja 10 km og eftir 42,195 

km (ef hægt er).  

11. Drykkir og næring á meðan á hlaupi stendur 

a. Drykkir og næring skulu vera aðgengileg á am.k. 5 km fresti. 

b. Ef veðurfar er erfitt er æskilegt að hafa drykkjarstöðvar þéttar. 
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c. Merkja skal drykkjarstöðvasvæði sérstaklega. Tryggja þarf að óviðkomandi aðilar 

séu ekki fyrir hlaupurum á drykkjarstöðvasvæðinu. 

d. Drykkir og orka skulu einnig vera til staðar við upphaf og endi hlaups.  

e. Ef mögulegt er skal staðsetja drykkjarstöð hægra megin við hlaupabraut. 

f. Dæmi um það sem æskilegt er að hafa á drykkjarstöðvum: Vatn, gosdrykkir án 

kolsýru, orkudrykkir,  bananar og aðrir ávextir. Kóladrykkir, sykur, salt, kex og 

fleira þ.h. 

g. Ruslafötur skulu vera við mörk drykkjarsvæðis. 

h. Tryggja skal aðstöðu fyrir hlaupara að hafa persónulega drykki og aðra næringu 

á öllum drykkjarstöðvum. Framkvæmdaaðilar hlaupsins skulu leggja til borð í 

þessum tilgangi. 

i. Afhenda verður persónulega drykki og næringu með nægum fyrirvara fyrir hlaup 

til að hægt verði að koma þeim á tilsetta staði ef þörf er á. Ef hlauparar frá fleiru 

en einu landi taka þátt í hlaupinu er rétt að hafa persónulega drykki og næringu 

sundurgreinda eftir löndum með góðum merkingum.  

j. Starfsfólk og /eða aðstoðarmenn mega rétta hlaupurum drykki og næringu. Gæta 

skal að því að trufla ekki aðra hlaupara á meðan á því stendur. 

k. Starfsfólk og / eða aðstoðarmenn mega aðstoða hlaupara við skipti á skóm og 

fötum. 

l. Starfsfólk og /eða aðstoðarmenn mega aðstoða hlaupara við meðhöndlun á 

blöðrum og minni sárum, með nuddi og annarri líkamlegri aðstoð. 

m. Veita má allar upplýsingar um stöðu annarra hlaupara. 

12. 24 tíma hlaup eða önnur hlaup af ákveðinni tímalengd 

a. Lengd hringsins sem hlaupið er á skal ekki vera mikið styttri en um 1.000 metra 

löng og ekki lengri en um 2.500 m. 

b. Hægt er að hafa fyrirkomulagið þannig að hlaupinn sé styttri hringur síðasta 

hálftímann eða svo ef skipuleggjendur vilja. Sú breyting verður að vera mæld 

nákvæmlega.  

c. Merkja þarf einn kílómetra frá marki svo keppendur geti mælt hraða sinn. 

d. Hlaupum sem taka 6 klst, 12 klst, 24 klst eða 48 klst og sex daga hlaupum skal 

ljúka nákvæmlega þegar uppgefinn tími er liðinn frá upphafi hlaups: (06klst:00 

mín:00sek), (012klst:00 mín:00sek), (024klst:00 mín:00sek), (048klst:00 

mín:00sek), (144klst:00 mín:00sek). Engar undantekningar eru gerðar frá þessari 

reglu s.s. vegna veðurs eða annarra óviðráðanlegra aðstæðna.  

e. Merki um hlaupalok skulu gefin á skýran og greinilegan hátt sem heyrist um alla 

hlaupabrautina svo sem með lúðri eða byssuskoti svo að óumdeilanlegt er.  

Hægt er að hafa aðra aðferð ef brautin er það stór að hljóð heyrist ekki um hana 

alla. Kynna verður aðferðina vel fyrir keppendur fyrir upphaf hlaups.  

f. Hlaupin vegalengd skal mæld hjá hverjum hlaupara eins nákvæmlega og kostur 

er með því að telja hlaupna hringi og leggja þar við þá vegalengd sem er umfram 

síðasta heila hring.  

g. Hlauparar í 24 klst hlaupi og öðru  hlaupum sem taka fastákveðinn tíma mega 

hvíla sig á meðan á hlaupi stendur eins lengi og eðlilegt er talið. Þær hvíldir má 
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taka hvar sem er á hlaupahringnum. Þær skulu hefjast og þeim skal ljúka á sama 

stað á hringnum. Langar hvíldir skulu tilkynntir framkvæmdaaðila og þær skulu 

hefjast og þeim skal ljúka við marklínu.  

h. Á minni hringjum í 24 klst hlaupi er skipt um hlaupaátt á hverjum 4 klst eða 6 klst 

á meðan á hlaupi stendur. Framkvæmdaaðili hlaupsins skal kynna breytingu á 

hlaupaleið og annast um framkvæmd hennar í hvert skipti þegar hún á sér stað.  

 
 
 

II. Reglur  fyrir framkvæmd ofurmaraþona utan alfaraleiða (off road hlaup): 
 

1. Hlaup skal kynnt og auglýst með þeim fyrirvara sem nauðsynlegur er til að áhugasamir 

um þátttöku geti stundað eðlilegar æfingar í aðdraganda þess. Eðlilegur fyrirvari er að 

lágmarki fimm til sex mánuðir en fer þó nokkuð eftir erfiðleikastigi hlaups.  

2. Staðsetning upphafs og lok hlaups skal vera skýr og öllum viðkomandi aðilum ljós. 

Sömuleiðis skal hlaupaleiðinni lýst á glöggan hátt eða hún skýrð á annan þann hátt að 

allir þátttakendur standi jafnt að vígi. Aðrar upplýsingar sem mótshaldari veitir hlaupurum 

skulu vera glöggar og veittar á skýran hátt.  

3. Óheimilt er að veita einum þátttakanda aðstoð á meðan á hlaupinu stendur umfram þá 

aðstoð sem öllum þátttakendum stendur til boða. Undantekningar eru þó gerðar ef um er 

að ræða öryggismál, slys, sjúkdóma, villu eða annað það ófyrirséð sem komið getur upp 

á og varðar öryggi hlauparanna. 

4. Að öðru leyti setur mótshaldari hverju sinni nákvæmari reglur um framkvæmd hlaupsins. 

Þær skulu vera öllum hlutaðeigandi aðgengilegar á þeim tungumálum sem nauðsynlegt 

er talið hverju sinni. Þær skulu taka mið af aðstæðum, fjölda þátttakenda, öryggismálum 

og öðru því sem eðlilegt er.  

 
 
 

III. Reglur fyrir hlaup á hlaupabretti: 
1. Nota skal hefðbundna viðurkennda tegund hlaupabrettis sem er almennt í notkun á 

líkamsræktarstöðvum. 

2. Bretti skal vera stillt í lárétta stöðu á meðan á hlaupinu stendur. 

3. Það er ekki heimilt að halda sér í handföng eða styðja sig við hlaupabrettið á meðan á 

hlaupi stendur. 

4. Ef hlaupari ætlar að stíga af hlaupabrettinu skal það ekki gert fyrr en brettið hefur 

stöðvast. 

5. Formleg hlaup á hlaupabretti sem eiga að fá skráðan árangur skulu vera opin 

almenningi. 

6. Hlaupari getur hvílst eftir þörfum á meðan á hlaupinu stendur. Klukkan er hins vegar ekki 

stöðvuð. Sem dæmi má nefna að ef 24 tíma hlaup hefst kl. 12:00 á laugardegi þá lýkur 

því kl. 12:00 á sunnudegi.  Sama gildir með 100 km hlaup að klukkan er ekki stöðvuð frá 

því hlaupið hefst þar til tilsettri vegalengd er náð. 
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7. Þegar hlaupin eru vegalengdarhlaup á hlaupabretti (100 km, 100 mílur)  þá skulu tveir 

tímaverðir / trúnaðarmenn vera nærstaddir allan tímann með nákvæma og samræmda 

tímatöku. 

8. Halda skal sérstaka „loggbók“ yfir hvernig tíminn sem hlaupið stendur yfir er nýttur. Í 

henni skal meðal annars koma fram yfirlit um þann tíma sem brettið er stöðvað og 

hlaupari stígur af brettinu, vegalengd sem hlaupin er á hverjum klukkutíma eða sá tími 

sem tekur að hlaupa hvern klukkutíma eða mílu. Viðstaddir tímaverðir / trúnaðarmenn 

skulu árita bókina í hvert sinn sem þeir hverfa af vettvangi.  

9. Staðfestingarskjal um árangur hlaupsins skal gefið út í tveimur eintökum að hlaupi loknu 

áritað af að minnsta kosti tveimur tímavörðum / trúnaðarmönnum.   

 
 

 
IV. Reglur fyrir ofurhlaup á hlaupabraut  (400 metra braut á íþróttavelli) 

 
1. Reglur gilda fyrir hlaup af eftirfarandi tegund hlaupa: 6 klst, 12 klst, 24 klst, 48 klst, 72 klst 

og sex daga hlaup.  
2. Hlaup skal ræst á hefðbundinni marklínu vallarins. 
3. Vegalengd (hringjafjöldi) skal mæld með rafrænum búnaði ef þess er nokkur kostur.  
4. Hlauparar skulu breyta um hlaupastefnu á fjögurra klst fresti. Gefið skal merki þar um á 

áberandi hátt. 
5. Hlauparar mega stíga af brautinni og hætta hlaupinu um stundarsakir hvenær sem þeir 

vilja. Það skal þó aðeins gert á sérstaklega tilteknu svæði og skal tilkynnt brautarvörðum. 
Þeir skulu þannig fara yfir tímatökumottu eins fljótt og fært er eftir að þeir hafa hafið 
hlaup að nýju.  

6. Heimilt er að stíga út af brautinni við þar til ætluð veitingaborð. Hlauparar skulu þó leitast 
við að stíga inn á brautina á sama stað og þeir fóru af henni.  

7. Ekki er heimilt að veita hlaupurum aðstoð af utanaðkomandi fólki á brautinni á meðan á 
hlaupinu stendur.  

8. Þeir hlauparar sem fara hægar yfir skulu færa sig utar á brautinni þegar hraðari 
hlaupurum er hleypt fram úr.  

9. Hlauparar skulu forðast að mynda hópa eða raðir sem gera öðrum erfðara með að fara 
fram úr.  

10. Staða hlaupara í hlaupinu skal gefin upp á ákveðnum tímafresti sem skal tilkynntur 
fyrirfram. 

11. Leyfilegt er að nota útvarp eða hljómflutningstæki (iPod) á brautinni á meðan á hlaupinu 
stendur. 

12. Hlauparar skulu undirrita sérstaka yfirlýsingu hlaupahaldara áður en hlaup hefst.  
13. Hlaup af þessari tegund skulu einungis heimil hlaupurum yfir 20 ára aldur.  
14. Hlaupalok skulu gefin til kynna á áberandi hátt.   
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Þingskjal nr. 13 

 
Vísað til:__________ 

 
Flutningsaðili: Ofurhlauparáð FRÍ 
Frsm.: Gunnlaugur Júlíusson 
 
 

TILLAGA AÐ REGLUM FYRIR VAL Á OFURHLAUPARA ÁRSINS 
 

1. Kjörinn skal ofurhlaupari ársins (einn á ári / karl og kona). 
2. Ofurhlauparáð FRÍ tilnefnir í byrjun janúar ár hvert minnst þrjá og mest fimm hlaupara til 

kjörsins. 
3. Tilnefningin skal gerð með tilliti til unninna afreka í ofurhlaupum á liðnu almanaksári 

hverju sinni. 
4. Listi yfir þá sem tilnefndir eru skal kynntur eftir megni s.s. í fjölmiðlum og á þar tilgreindum 

hlaupasíðum og vefsíðum. 
5. Allir Íslendingar og erlendir aðilar sem búsettir eru á Íslandi sem hafa hlaupið minnst eitt 

ofurhlaup á liðnu almaksári hafa kjörgengi í kosningu um „Ofurhlaupara ársins“. 
6. Kjósendur raða tilnefndum hlaupurum með tölunum 5,4,3,2,1 ef fimm hlauparar eru 

tilnefndir, þannig að sá sem bestur er talinn fái hæstu töluna og svo koll af kolli. Ef þrír 
eru tilnefndir skal raða með tölunum 3,2,1. 

7. Sá hlaupari sem fær hæsta útkomu úr samanlögðum atkvæðaseðlum skal útnefndur 
Ofurhlaupari ársins.  

8. Greiða skal atkvæði öllum þeim sem tilnefndir eru, annars er kjörseðill ógildur.  
9. Atkvæðaseðill skal innihalda fullt nafn viðkomandi kjósanda og hvaða ofurhlaup hann 

hefur hlaupið á viðkomandi ári.  
10. Rangt útfylltir atkvæðaseðlar skulu ekki taldir með í uppgjöri kosningarinnar. 
11. Tryggt skal að hver sá sem atkvæðisrétt hefur geti einungis greitt atkvæði einu sinni.  
12. Kosningu skal lokið 31. janúar ár hvert og eru kjörseðlar sem póstlagðir eru eftir þann 

tíma eða berast ofurhlauparáðinu með öðrum hætti eftir þann tíma ekki taldir með.  
 
Nánari útfærsla kosningar er kynnt ítarlega hverju sinni. 
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Þingskjal nr. 14 

 
Vísað til:__________ 

 
Flutningsaðili: Almenningshlaupanefnd FRÍ 
Frsm.:  Sigurður Pétur Sigmundsson 
 

 

REGLUR FRÍ UM FRAMKVÆMD GÖTUHLAUPA 
 

A. Til að árangur í götuhlaupum á stöðluðum vegalengdum þ.e. 5 km, 10 km, 15 km, 
20km, 25 km, hálfmaraþoni, maraþoni og 100 km teljist löglegur og sé þar með 
tækur á afrekaskrá verður hlauphaldari að mæta eftirfarandi skilyrðum: 

1. Hlaupaleið: Undirlag skal vera malbikað eða steypt (made-up road). Upphaf og endir 
hlaups má vera á íþróttaleikvangi. Lækkun á hæð frá rásmarki til endamarks má mest 
vera 1 m á hverja 1.000 m eða 42 m í maraþonhlaupi. 

2. Mæling: Rásmark og endamark skal greinilega merkt t.d. með línu úr  límbandi eða 
málningu. Vegalengd hlaupsins skal mæld af einstaklingi sem hefur tilskilin réttindi (IAAF 
approved course measurer) til mælinga. Vegalengd hlaupsins skal mæld þar sem hún 
getur styst orðið. Til að koma í veg fyrir að hlaupaleiðin reynist of stutt skal bæta við 
leiðina 0,1% þ.e. 1 m á hverja 1.000 m. Til mælinga skal nota reiðhjól með sérstökum 
mæliútbúnaði (calibrated bicycle method) skv. nánari reglum sem gilda þar um. 

3. Merking og brautarvarsla: Hlaupaleiðin skal vera vel merkt og nægilega margir 
brautarverðir til staðar til að tryggja að þátttakendur fari rétta leið. 

4. Skráning: Í skráningu þarf að koma fram nafn, fæðingardagur og ár þátttakanda (helst 
kennitala). 

5. Tímataka og úrslitavinnsla: Taka skal tíma á þátttakendum og vinna úrslit með 
viðurkenndum búnaði og aðferð. Þá er átt við skeiðklukku eða tölvu. Tími verður að vera 
stopptími (ekki aflestrartími) til að teljast löglegur. Lokatími (the official time) hvers 
þátttakanda í götuhlaupi skal vera tíminn frá því hlaupið var ræst og þar til viðkomandi 
kom í mark. Hins vegar má hlauphaldari gefa þátttakanda upplýsingar um tíma hans frá 
því hann fór yfir ráslínuna og þar til hann kom í mark. Röð þátttakenda í mark skal ráða 
um stöðu hvers og eins í hlaupinu s.s. í einstökum aldursflokkum (official finish position). 
Heimilt er að færa flögutíma (chip time) á afrekaskrár. Úrslit skal senda til FRÍ innan 14 
daga. 

6. Aðstoð: Aðstoð og aðhlynning starfsmanna hlaupsins (officials) við þátttakendur á 
meðan hlaupi stendur telst lögmæt. Aðstoð utanaðkomandi er ólögleg og getur haft í för 
með sér að árangur verði ógiltur. Þátttakanda ber að hætta hlaupi strax ef starfsmaður 
hlaupsins skipar honum að gera svo. 

B. Við framkvæmd götuhlaupa á stöðluðum vegalengdum þ.e. 5 km, 10 km, 15 km, 
20km, 25 km, hálfmaraþoni, maraþoni og 100 km eru eftirfarandi 
framkvæmdaratriði æskileg (í sumum tilfellum skilyrði): 

1. Merking vegalengda: Æskilegt að merkja hvern km þannig að þátttakendur eigi auðvelt 
með að sjá merkingarnar, t.d. með keilum. Æskilegt að leiðarkort liggi fyrir. 

2. Öryggis- og sjúkragæsla: Hlauphaldara ber að tryggja öryggi þátttakenda og 
starfsmanna gagnvart umferð ökutækja. Eins er mikilvægt, sérstaklega þegar um keppni 
í lengri vegalengdum er að ræða, að til staðar sé sjúkragæsla. 
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3. Drykkjarstöðvar: Æskilegt að boðið sé upp á drykki við endamark á öllum 
hlaupavegalengdum. Þegar um keppni í hálfmaraþoni og maraþoni er að ræða ber 
hlauphaldara að bjóða upp á drykki með jöfnu millibili á hlaupaleiðinni. Mótshaldara er 
heimilt að bjóða þátttakendum í meistaramóti að hafa eigin drykki á drykkjarstöðvum. 
Skulu þeir þá skila drykkjum inn til hlauphaldara vel merktum, sem skal koma þeim á 
rétta staði.  

4. Tímataka: Æskilegt að taka stikktíma annað slagið í fjölmennari hlaupum til að tryggja 
betur áreiðanleika  upplýsinga um endanlega röð þátttakenda í mark. 

C. Við framkvæmd götuhlaupa á óstöðluðum vegalengdum eru eftirfarandi 
framkvæmdaratriði æskileg (leiðbeinandi en ekki skilyrði): 

1. Hlaupaleið og mæling: Fyrir liggi kort af hlaupaleið. Æskilegt að vegalengd sé mæld 
með viðurkenndri aðferð. 

2. Merking og brautarvarsla: Hlaupaleiðin sé vel merkt og nægilega margir brautarverðir til 
staðar til að tryggja að þátttakendur fari rétta leið. 

3. Skráning: Í skráningu þarf að koma fram nafn og kennitala hlaupara. 
4. Tímataka og úrslitavinnsla: Taka skal tíma á þátttakendum og vinna úrslit með 

viðurkenndum búnaði og aðferð. 
5. Öryggis- og sjúkragæsla: Hlauphaldara ber að tryggja öryggi þátttakenda og 

starfsmanna gagnvart umferð ökutækja. Eins er mikilvægt, sérstaklega þegar um keppni 
í lengri vegalengdum er að ræða, að til staðar sé sjúkragæsla. 

6. Drykkjarstöðvar: Æskilegt að boðið sé upp á drykki við endamark á öllum 
hlaupavegalengdum og á leiðinni ef vegalengd er umfram 10 km og þörf krefur vegna 
aðstæðna. 

 
  



Frjálsíþróttasamband Íslands  

58. Frjálsíþróttaþing  
Selfossi 16. og 17. mars 2012 
Tillögur 

 

bls.20 

 

Þingskjal nr. 15 
 

Vísað til:__________ 
 

Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Jónas Egilsson 
 

 

SAMÞYKKT UM MÓTUN ÍÞRÓTTA- OG AFREKSSTEFNU 

FRJÁLSÍÞRÓTTAHREYFINGARINNAR Á ÍSLANDI 
 

58. Frjálsíþróttaþing, haldið á Selfossi, 16. og 17. mars 2012, samþykkir að fela stjórn að 
undirbúa, í samvinnu við sambandsaðila, drög að nýrri íþrótta- og afreksstefnu frjálsíþrótta-
hreyfingarinnar fyrir tímabilið 2013-2024 og taka hana til umræðu á sérstökum fundi í 
hreyfingunni eigi síðar en í október 2012 til að unnt verði að afgreiða hana í endanlegum búningi 
á haustfundi FRÍ í nóvember 2012. 

Við mótun stefnunnar verði farið með skipulegum hætti yfir eldri stefnuskjöl FRÍ og nýleg 
stefnuskjöl ÍSÍ, annarra sérsambanda og annarra aðila ef gagnlegt þykir. Leitast verði við að 
samræma markmið, vinnubrögð og gæðaviðmið innan frjálsíþróttahreyfingarinnar og skilgreina 
verkaskiptingu sambandsaðila og FRÍ í þessum efnum. Jafnframt verði leitast við að samræma 
óskir og forgangsröðun í þeim málum sem eru á forræði ríkis, sveitarfélaga og annarra aðila, 
s.s. varðandi uppbyggingu frjálsíþróttaaðstöðu, menntun íþróttakennara o.fl.  

 

Greinargerð 

Nokkuð er um liðið síðan frjálsíþróttahreyfingin vann skipulega að mótun afreksstefnu og 
tímabært er að fara á ný yfir markmið, áherslur og aðferðir í þessum efnum. Afreksstefna byggir 
á grunni sem lagður er í starfi sambandsaðilanna og því er gagnlegt að huga í senn að 
samræmingu og skýrum línum um verkaskiptingu. Með mótun íþróttastefnu sem nær til almenns 
starfs frjálsíþróttadeildanna er þess vænst að fjölgi þeim iðkendum sem ná að skipa sér í raðir 
afreksfólks þegar fram í sækir.  

Lagt er til að horft verði 12 ár fram í tímann til að unnt verði að ná yfir líklegan undirbúnings- og 
uppbyggingartíma ungmenna til þátttöku í Ólympíuleikum. 

Eðlilegt er að stefna að því að endurskoða stefnuna á nokkurra ára fresti og laga hana að 
breyttum aðstæðum.  

Nauðsynlegt er að stjórn skipi sem fyrst að afloknu þingi sérstakan starfshóp um þetta verkefni 
og að leitað verði til sambandsaðila um tilnefningar.  
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Þingskjal nr. 16 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Stefán Halldórsson 
 

 

TILLAGA UM HAPPDRÆTTI FRÍ TIL FJÁRMÖGNUNAR AFREKSSTARFS 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir að FRÍ efni til happdrættis 
sumarið 2012 til að afla fjármuna til afreksstarfs, þar sem sambandsaðilar verði skuldbundnir til 
að tryggja sölu á miðum í samræmi við fjölda skráðra iðkenda í Felix-kerfi ÍSÍ í árslok 2011 
samkvæmt nánari reglum sem stjórn FRÍ setur. Miðað verði við að sambandsaðilar skili 225 
þúsund krónum til FRÍ fyrir hverja 100 skráða iðkendur. Þó er stjórn heimilt að hnika þessari 
fjárhæð til um 25 þúsund krónur að hámarki til eða frá ef það hentar betur við útfærslu 
happdrættisins. 

 

Greinargerð 

Miðað er við að hver happdrættismiði kosti 1.000 kr. Gert er ráð fyrir að hver sambandsaðili fái 
þrjá happdrættismiða á hvern skráðan iðkanda og skili til FRÍ þremur fjórðu hlutum 
söluandvirðisins  Skráðir iðkendur innan FRÍ voru 5.650 í árslok 2011 og sambandsaðilar munu 
því fá 16.950 miða til sölu. Þeim ber að skila til FRÍ alls 12.712.500 kr. Samkvæmt lögum verða 
vinningar að nema 1/6 hluta af verðmæti útgefinna miða eða alls kr. 2.825.000. Ef gert er ráð 
fyrir að kostnaður við miðaprentun, dreifingu, leyfisgjöld, útdrátt o.fl. nemi innan við 900 þús. kr. 
ætti afrakstur FRÍ að verða um 9 milljónir króna og sambandsaðilar fengju rúmar 4,2 milljónir kr. 
í sinn hlut, miðað við að allir miðar seljist. 

Heppilegt kann að vera að gefa út nokkru fleiri miða, t.d. alls 20.000 miða, og láta FRÍ sjálft 
annast sölu á 3.050 miðum, m.a. til velunnara frjálsíþrótta meðal fyrirtækja, stofnana og innan 
íþróttahreyfingarinnar, svo og við sérstök tækifæri. 

FRÍ uppfyllir skilyrði til að fá leyfi til happdrættis. Sölutími skal vera þrír mánuðir en sækja má 
um að framlengja hann í tvo mánuði til viðbótar. Heppilegt sölutímabil væri júní-ágúst þegar 
frjálsíþróttastarf er í mestum blóma, með möguleika á framlenginu til loka október. 

Með tillögunni um happdrætti er komið til móts við þau sjónarmið að ekki verði lögð bein gjöld á 
iðkendur eða sambandsaðila, en kvöðinni um að selja miðana er deilt jafnt á alla sambandsaðila 
eftir iðkendafjölda.  
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Þingskjal nr. 17 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Sigurður Ingvarsson 

 

SAMÞYKKT UM INNHEIMTU SKRÁNINGARGJALDA Í ÍSLANDSMÓTUM OG 

BIKARKEPPNUM FRÍ 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir að fela skrifstofu FRÍ að 
innheimta skráningargjöld á öllum Íslandsmótum  og bikarkeppnum í frjálsíþróttum nema 
öldungamóti og götuhlaupum og greiða síðan mótshaldara 75% hlut hans samkvæmt nánari 
reglum sem stjórn FRÍ setur. Þessi tilhögun taki gildi frá 1. júní 2012. Fyrir þann tíma skulu allir 
sambandsaðilar gera upp ógreidd skráningargjöld vegna liðinna móta. 

 

 

Greinargerð 

Vanskil mótshaldara á 25% hlut FRÍ í skráningargjöldum hafa farið vaxandi og aukið þannig á 
skuldavanda sambandsins. Meginskýringin á þessari þróun er vaxandi vanskil sambandsaðila 
innbyrðis og keðjuverkun sem af þeim hlýst. 

Lagt er til að stjórn FRÍ setji nánari reglur um innheimtuna, án þess að breytt sé grunnþáttum 
núverandi tekjuskiptingar. Í reglunum verði m.a. ákvæði um viðurlög við vanskilum, s.s. 
dráttarvexti og innheimtuaðgerðir í samræmi við það sem almennt tíðkast í viðskiptum. Verður 
að teljast óeðlilegt að FRÍ beri dráttarvexti og annan vanskilakostnað í sínum rekstri, en 
sambandsaðilar komist upp með að skulda FRÍ án nokkurra viðurlaga eða kostnaðar. FRÍ er 
ekki banki, heldur samstarfsvettvangur sambandsaðila. Vanskil einstakra aðila eiga hvorki að 
bitna á FRÍ eða öðrum sambandsaðilum. 
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Þingskjal nr. 18 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Almenningshlaupanefnd FRÍ 
Frsm.:  Sigurður Pétur Sigmundsson 

 

 

SAMÞYKKT UM ÍSLANDSMÓT Í HEILU OG HÁLFU MARAÞONI 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir að Reykjavíkurmaraþon 
verði Íslandsmót í heilu maraþonhlaupi þar til annað verður ákveðið. Jafnframt er samþykkt að 
stjórn FRÍ velji framkvæmdaaðila Íslandsmóts í hálfu maraþoni hverju sinni úr umsóknum sem 
berist eigi síðar en 1. október árið á undan. Einungis sambandsaðilar eða félög innan vébanda 
ÍSÍ geta tekið að sér að halda Íslandsmót í heilu og hálfu maraþoni. Einungis íslenskir 
ríkisborgarar geta orðið Íslandsmeistarar í heilu og hálfu maraþoni, en ekki er gert skilyrði um 
aðild að félagi innan ÍSÍ. 

 

Greinargerð 

Reykjavíkurmaraþon er langfjölmennasta maraþonhlaup Íslands á hverju ári, bæði í heilu og 
hálfu maraþoni. Umgjörð þess uppfyllir þær gæðakröfur sem eðlilegt er að gera til Íslandsmóta. 
Því er skynsamlegt að FRÍ festi hlaupið í sessi sem Íslandsmót í heilu maraþoni. Hins vegar 
þykir rétt að gefa færi á að önnur hlaup verði skilgreind sem Íslandsmót í hálfu maraþoni, af 
tvennum ástæðum: 1) Hlauparar eigi möguleika á að vinna báða titlana (eða til verðlauna) á 
sama ári; og 2) hálfmaraþonhlaup eru viðráðanlegri verkefni og eðlilegt að gefa fleiri aðilum 
tækifæri til að halda Íslandsmót í greininni. 

Nokkuð er um að almenningshlaup séu haldin af aðilum utan íþróttahreyfingarinnar. Ekki þykir 
rétt að heimila slíkum aðilum að halda Íslandsmót. Aðilar innan ÍSÍ eru skuldbundnir til að fylgja 
reglum hreyfingarinnar, m.a. um lyfjaeftirlit, dómstóla o.fl. Reglurnar gilda þ.a.l. um alla 
þátttakendur í mótum sem aðilar innan ÍSÍ halda. 

Mikill hluti keppenda í almenningshlaupum er án félagsaðildar innan ÍSÍ (eða gefur hana ekki 
upp við skráningu í almenningshlaup). Ekki þykir rétt á þessu stigi að gera félagsaðild að skilyrði 
fyrir viðurkenningu á árangri, þ.m.t. að vinna sér inn verðlaun. 
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Þingskjal nr. 19 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Benóný Jónsson 

 

 

TILLAGA UM SKILYRÐI FYRIR VALI KEPPENDA FRÍ Á ALÞJÓÐLEG MÓT 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir að fela stjórn FRÍ að semja 
reglur um skilyrði fyrir vali FRÍ á keppendum á alþjóðleg mót sem afgreiddar verði á 
Frjálsíþróttaþingi árið 2014 og taki gildi 1. maí 2014. Í reglunum verði m.a. gerð krafa um að 
lágmarksárangri verði náð á mótum sem uppfylla skilgreindar kröfur, s.s. um framkvæmd, 
umgjörð, kynningu, fjölda keppnisgreina og keppenda o.fl. Reglurnar taki gildi í áföngum á þann 
veg að á árinu 2014 nái þær til vals keppenda FRÍ á alþjóðleg mót sem ekki setja sérstök 
lágmörk (t.d. Evrópubikarkeppni og Norðurlandamót), á árinu 2015 bætist Evrópu- og 
heimsmeistaramót við og á árinu 2016 bætist Ólympíuleikar við. 

 

Greinargerð 
 

Alþjóða frjálsíþróttasambandið og Frjálsíþróttasamband Evrópu undirbúa nú að setja reglur um 
að þátttaka í stórum alþjóðlegum mótum verði bundin því skilyrði að lágmörkum sé náð á 
viðurkenndum mótum, þ.e. mótum sem uppfylla skilgreindar kröfur. Þótt tímamörk slíkra reglna 
liggi ekki fyrir er nauðsynlegt fyrir FRÍ að búa sig undir að reglurnar taki gildi og nái til íslenskra 
keppenda. 
 
Með ofangreindri tillögu er stjórn FRÍ falið að undirbúa gerð reglnanna. Stjórnin þarf því að 
fylgjast með framvindu mála hjá IAAF og EAA og móta reglur sem taka mið af kröfum þessara 
aðila. Jafnframt er mikilvægt að stjórnin gæti hagsmuna Íslendinga á vettvangi 
alþjóðasamtakanna í þessum efnum og vinni gegn óraunhæfum kröfum sem einungis sé á færi 
fjölmennra þjóða að uppfylla. 
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Þingskjal nr. 20 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Sigurður Ingvarsson 

 

SAMÞYKKT UM SKIPUN NEFNDAR UM RAFRÆNA TÍMATÖKU 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, felur stjórn FRÍ að skipa nefnd 
fagmanna um rafræna tímatöku til að hafa eftirlit með tímatöku á mikilvægum mótum og koma 
með tillögur um þróun og úrbætur eftir því sem þörf krefur.  

 

Greinargerð 

Rafræn tímataka er sérhæft verkefni sem einungis lítill hluti starfsmanna eða dómara á 
frjálsíþróttamótum hefur hlotið þjálfun í. Því er meiri hætta á að mistök verði gerð, s.s. í 
uppsetningu búnaðar eða framkvæmd tímatöku, þar sem keppendur, þjálfarar og aðrir eiga  ekki 
jafn auðvelt með að koma með ábendingar ef þeir telja að eitthvað hafi farið úrskeiðis eða hætta 
sé á að slíkt gerist. 

Nefndinni verði falið að tryggja að eftirlitsmaður mæti á mikilvæg mót, starfsmönnum í tímatöku 
bæði til aðhalds og trausts. 
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Þingskjal nr. 21 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Hannes Strange 

 

 

SAMÞYKKT UM VERKLAG VIÐ FJÁRÖFLUN FRÍ OG FJÁRHAGSEFTIRLIT 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, beinir því til stjórnar FRÍ að fela 
fjárhagsnefnd FRÍ aukið hlutverk í fjáröflun og markaðsmálum fyrir sambandið, þannig að 
stjórnin geti einbeitt sér að íþróttamálum. Jafnframt beinir þingið því til stjórnarinnar að gjaldkeri 
FRÍ leggi megináherslu í störfum sínum á eftirlit með fjárreiðum og fjárhag sambandsins, gefi 
stjórn yfirlit um nýjustu stöðu rekstrarreiknings á hverjum tíma og hafi vakandi auga með 
áætlunum um tekjur og gjöld og frávikum frá þeim í rekstri sambandsins.  

 

Greinargerð 

Fjárhagur FRÍ er bágur, skuldir eru meiri en eignir, taprekstur fyrri ára hefur þrengt mjög að 
sambandinu og vanskil hafa farið vaxandi. Stjórn sambandsins hefur varið miklum tíma í 
fjárhagsmálefni og íþróttamálefni hafa oft setið á hakanum fyrir vikið.  

Starf í fjárhagsráði kallar ekki á sömu þekkingu á frjálsíþróttum og gera verður kröfu um í stjórn 
FRÍ. Því gefur aukin verkaskipting færi á að fá til starfa fyrir hreyfinguna fólk með góða þekkingu 
á fjár- og markaðsmálum, án þess að stjórnun á íþróttamálum líði fyrir það.  

Með því að velja í gjaldkerastarfið einstakling með þekkingu og reynslu af fjármálum og bókhaldi 
en létta jafnframt af honum skyldum á sviði  íþróttamála er unnt að styrkja eftirlitshlutverk með 
fjárreiðum sambandsins og draga þannig úr þeirri áhættu sem fylgir því að vera með fáa 
launaða starfsmenn. Með minni virkni gjaldkera í íþróttamálefnum er eðlilegt að varamaður eða 
-menn í stjórn FRÍ taki á sig auknar skyldur í íþróttamálum. 

Ef ofangreind tilhögun gefur góða raun getur verið eðlilegt að breyta ákvæðum í lögum FRÍ um 
verkaskiptingu í stjórn sambandsins, störf gjaldkera og fjárhagsnefndar, á næsta 
Frjálsíþróttaþingi árið 2014. 
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Þingskjal nr. 22 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Benóný Jónsson 
 

SAMÞYKKT UM VORFUNDI SAMBANDSAÐILA UM FJÁRMÁL OG REKSTUR FRÍ 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16.-17. mars 2012 á Selfossi, beinir því til stjórnar að kalla saman 
vorfundi FRÍ þau ár sem Frjálsíþróttaþing er ekki haldið.  Þar verði fjallað um rekstur og fjármál 
FRÍ á liðnu ári og fjárhagsáætlun yfirstandandi árs m.t.t. möguleika á breyttum forsendum.  
Vorfundir verði opnir öllum sem áhuga hafa á þátttöku, með málfrelsi og tillögurétti. 

 

Greinargerð 

Þar sem  fjárhagur FRÍ er bágborinn og nauðsyn er á góðu samráði við sambandsaðila um 
rekstur og fjárreiður er tíminn á milli Frjálsíþróttaþinga, tvö ár, of langur til að láta þingin ein vera 
vettvang slíks samráðs. Slík málefni voru til umræðu á aukaþingi snemma árs 2011 og á 
haustfundi (mótaþingi) 2011, en þörf er á að festa slíkt samráð í sessi og að hafa það snemma 
árs, þannig að unnt verði að bregðast tímanlega við í rekstri og fjármálum sambandsins. Meðal 
félaga sem hafa rekstur með höndum, þ.á m. íþróttafélaga, tíðkast almennt að halda aðalfundi 
árlega. Með þessari tillögu er því stigið skref í þessa átt, án þess að lögum FRÍ sé breytt að 
þessu sinni eða ákveðið að halda Frjálsíþróttaþing árlega. 
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Þingskjal nr. 23 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Almenningshlaupanefnd FRÍ 
Frsm.: Sigurður Pétur Sigmundsson  
 
 

TILLAGA UM MEISTARAMÓT ÍSLANDS Í  5 KM OG 10 KM GÖTUHLAUPUM 
 

 
Ársþing FRÍ haldið á Selfossi dagana 16. - 17. mars 2012 samþykkir að FRÍ haldi meistaramót  í 
5 km og 10 km götuhlaupum karla og kvenna ár hvert, í fyrsta sinn árið 2012. Veita skal 
verðlaun fyrir fyrstu þrjá karla og fyrstu þrjár konur. Jafnframt skal veita verðlaun fyrir fimm 
manna sveitakeppni. Heimilt skal að efna til meistaramóts í öldungaflokkum. 
Almenningshlaupanefnd FRÍ skal sjá um nánari útfærslu  og val á staðsetningu hverju sinni.  

 
 

Greinargerð 
 
Mjög mikil gróska hefur verið í almenningshlaupum undanfarin ár eftir nokkra lægð á árunum í 
kringum síðustu aldamót. Skokkhópum og skokkdeildum innan íþróttafélaga hefur fjölgað 
verulega og starfið aukist jafnt og þétt. Þetta hefur m.a. skilað sér í mikilli aukningu í þátttöku í 
götuhlaupum, sérstaklega í 5 km og 10 km. Að efna til meistaramóts í þessum vegalengdum er 
til þess fallið að auka enn við áhuga götuhlaupara og tengja jafnframt afreksfólkið enn frekar við 
hinn almenna skokkara. Auðvelt er að útfæra þessa keppni þannig að flestum standi til boða 
áhugavert viðfangsefni s.s. með því að hafa mótið aldursflokkaskipt t.d. almennur flokkur, 40-49 
ára og 50 ára og eldri. 
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Þingskjal nr. 24 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.:  Stefán Halldórsson 

 

SAMÞYKKT UM AUKNA ÁHERSLU Á ALMENNINGSHLAUP 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, hvetur stjórn FRÍ til að auka áherslu á 
almenningshlaup í starfi sambandsins með það að markmiði að hlauparar sjái ávinning af því að 
starfa innan sambandsins og skrá sig sem iðkendur innan vébanda þess og ÍSÍ. Jafnframt 
undirbúi stjórnin nauðsynlegar breytingar á lögum og reglugerðum FRÍ til að mæta þörfum 
hlaupara fyrir umgjörð og áhrif. 

 

 

Greinargerð 

Þrátt fyrir að þeim sem stunda götu- og víðavangshlaup hafi fjölgað gríðarlega á undanförnum 
árum og líklega séu þeir orðinn einn stærsti hópur íþróttaiðkenda á landinu standa þeir 
langflestir utan íþróttahreyfingarinnar eða eru a.m.k. ekki skráðir iðkendur innan FRÍ. 
Samkvæmt skipulagi Ólympíu- og íþróttagreinasambanda heimsins eru hlaup, þ.m.t. götuhlaup, 
fjallahlaup og ofurhlaup, íþróttagrein innan frjálsra íþrótta. FRÍ er því samkvæmt skipulagi, 
einnig á Íslandi, hinn rétti vettvangur fyrir hlaupara og almenningshlaup. Líkt og í mörgum öðrum 
löndum hafa hlaupin þó vaxið að miklu leyti utan íþróttahreyfingarinnar. Það má segja að þau 
séu „á götunni“ og eigi sér ekki formlegan málsvara. 

 

Enn er mögulegt að bæta úr og færa götu- og víðavangshlaupin undir regnhlíf FRÍ. Augljóslega 
þarf að huga að breytingum á lögum og reglugerðum sambandsins til að mæta þörfum hlaupara 
og almenningshlaupa. Með ofangreindri samþykkt lýsir frjálsíþróttahreyfingin vilja sínum til að 
vinna að því að auka samstarfið við hlaupara og það yrði því verkefni fram að næsta 
frjálsíþróttaþingi (eða aukaþingi ef með þarf) að koma á skipan sem núverandi sambandsaðilar 
og hlauparahreyfingin ná sátt um. 
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Þingskjal nr. 25 

 
Vísað til:__________ 

 
 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir 
 

SAMÞYKKT UM FRÉTTASTEFNU FRJÁLSÍÞRÓTTAHREYFINGARINNAR 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, samþykkir að fela stjórn FRÍ að móta 
fréttastefnu fyrir frjálsíþróttahreyfinguna, í samvinnu við sambandsaðila, sem leiði til markvissra 
vinnubragða við skrif og dreifingu frétta til fjölmiðla og á netinu. 

 

 

Greinargerð 

Fréttaflutningur af frjálsíþróttum er í senn gloppóttur og miklu minni en efni standa til. Vafalaust 
geta bæði skrifstofa FRÍ og sambandsaðilar bætt frammistöðu sína í þessum efnum til muna, en 
markviss vinnubrögð í samræmi við skýra stefnu myndu vafalaust koma öllum að gagni. 

 

Í fréttastefnu ætti að taka á atriðum á borð við þessi: 

 

- Hvar á frumkvæði að frétt að liggja, eftir eðli fréttar? Eðlilegt er að FRÍ sjái um fréttir af 
keppendum á vegum sambandsins erlendis, svo og af viðburðum í starfi sambandsins. 
En á FRÍ að semja fréttir af öllum meistaramótum og bikarkeppnum eða ætti það að vera 
á höndum mótshaldara hverju sinni? Augljóslega verða sambandsaðilar að sjá um fréttir 
af eigin mótum, viðburðum og þátttöku eigin félagsmanna í öðrum mótum erlendis en 
þeim sem eru á vegum FRÍ. 

- Á vefsíða FRÍ að vera aðalfréttamiðill frjálsíþróttahreyfingarinnar? Ef svo væri, þyrfti að 
breyta uppsetningu og virkni síðunnar til að auðvelda sambandsaðilum að koma fréttum 
á framfæri.  

- Yrði gagnlegt að semja leiðbeiningar um fréttaskrif? Þar væri unnt að skilgreina 
nauðsynlegar upplýsingar í fréttum af mótum, metum, góðum árangri og öðru því sem 
fréttnæmt getur talist. 

- Eru ónotuð tækifæri í öðrum miðlum en þeim hefðbundnu? Lengst af hafa blöð og 
ljósvakamiðlar verið einu fréttamiðlarnir. Með tilkomu netsins og nýrrar tækni opnast 
aðrir möguleikar. Væri skynsamlegt, að teknu tilliti til fyrirhafnar og kostnaðar, að nýta 
aðrar miðlunarleiðir, s.s. Youtube, Twitter, Tumblr, vefvarp, SMS, tölvupóst, 
fjöldasendingar (ruslpóst)? 
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Þingskjal nr. 26 
 

Vísað til:__________ 
 

 
Flutningsaðili: Stjórn FRÍ 
Frsm.: Aðalbjörg Hafsteinsdóttir 
 

 

ÁLYKTUN UM KJÖR ÍÞRÓTTAFÓLKS ÁRSINS 
 

Frjálsíþróttaþing, haldið 16. og 17. mars 2012 á Selfossi, skorar á Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands að standa fyrir tilnefningum og kjöri íþróttafólks ársins þar sem gætt verði aukinnar 
fjölbreytni sem fellur að margþættum markmiðum íþróttastarfs og skráðir iðkendur innan ÍSÍ geti 
sent inn tilnefningar og greitt atkvæði.    

 

 

Greinargerð 

Löngu tímabært er að endurskoða aðkomu ÍSÍ að vali íþróttamanns ársins. Þótt Samtök 
íþróttafréttamanna hafi átt frumkvæði að núverandi tilhögun fyrir rúmri hálfri öld og haldið utan 
um  verkefnið af myndarskap er ekki sjálfgefið að óbreytt tilhögun sé besti kostur 
íþróttahreyfingarinnar. 

Góð reynsla af árlegum verðlaunahátíðum í listgreinum (Eddan, Gríman, Íslensku 
tónlistarverðlaunin) bendir til að fjölbreytt verðlaun í íþróttastarfi myndu verða til að auka skilning 
á því að íþróttastarf snýst ekki eingöngu um árangur afreksíþróttafólks. 

Í ljósi jafnréttismarkmiða íþróttahreyfingarinnar er eðlilegt að efna til vals á íþróttakarli og 
íþróttakonu ársins. Að auki er unnt að auka fjölbreytni með því að velja íþróttalið ársins, 
fyrirmynd ársins, leiðtoga ársins (úr röðum forystumanna í íþróttahreyfingunni), þjálfara ársins 
og íþróttaviðburð ársins, svo að dæmi séu tekin. 

Íþróttahreyfingin er fjölmennasti félagsskapur á landinu með á annað hundrað þúsund skráða 
iðkendur. Það yrði málefninu án efa til framdráttar að gefa iðkendum færi á að senda inn 
rökstuddar tilnefningar til dómnefnda og að greiða atkvæði um þá sem dómnefndir velja til 
úrslita.   

 


