
Fundargerð 
 
25. fundur stjórnar Frjálsíþróttasambands Íslands, á starfstímabilinu 2002-2004, var 
haldinn í Íþróttamiðstöð Íslands, fimmtudaginn 24.júlí 2003, kl. 20:00. 
 
Fundinn sátu:  Jónas Egilsson, formaður, Hreinn Jónasson, Sigurður Pétur Sigmundsson, 
Þórarinn Sveinsson, Fríða Rún Þórðardóttir unglingalandsliðsþjálfari og Egill Eiðsson 
framkvæmdastjóri. 
 

1.  Fundargerð 24. fundar stjórnar lögð fram.  Samþykkt. 
 
2. Mótamál. 

2.1  MÍ aðalhluti um helgina í Borgarnesi.  Undirbúingur gengur skv. áætlun. 
2.2  NM unglinga í fjölþrautum 2.-3.ágúst á Laugardalsvelli. 

 Fríða Rún gerði grein fyrir stöðu undirbúing fyrir mótið sem gengur skv. 
 áætlun.  Lögð fram drög að tímaseðili fyrir keppnina og listi yfir starfsmenn. 

2.3  Bikarkeppni FRÍ. 
Samþykkt að lið Vesturlands og lið UFA/UMSE keppi í 2.deild sem fari fram 
samhliða keppni í 1.deild.  Efsta lið í 2.deild taki sæti í 1.deild að ári, en 
ekkert lið falli úr 1.deild að þessu sinni þar sem fimm lið er skrá til keppni.  
Á fundinum var dregið um töfluröð keppnisliða og verður hún eftirfarandi: 
(A= ÍR, B=HSK, C=Vesturland, D=Breiðablik, E=FH, F=UFA/UMSE, 
G=UMSS) 

2.4 Mótaþátttaka erlendis. 
• Evrópubikarkeppnin.  Lögð fram skýrsla aðalfararstjóra. 
• Evrópubikar í fjölþrautum.  Frestað. 
• EM U23 í Bydgoszcz.  Lögð fram skýrsla fararstjóra.  Samþykkt að vísa 

henni til nefndar um landsliðsmál sem Þórarinn Sveinsson fer fyrir. 
• EM U20 í Tampere.  Samþykkt val ÍÞA á eftirfarandi keppendum:  

 Ásdísi Hjálmsdóttir og Sigrún Fjeldsted til  
• Ólympíuhátíð æskunnar í París.  Samþykkt val ÍÞA á eftirfarandi 

keppendum á mótið:  Arnar Már Þórisson, Kári Steinn Karlsson, Magnús 
Valgeir Gíslason, Stefán Guðmundsson, Arndís María Einarsdóttir, 
Fanney Björk Tryggvadóttir, Greta Mjöll Samúelsdóttir og Sigurbjörg 
Ólafsdóttir. 

• NM unglinga U20 í Óðinsvé.  Fríða Rún greini frá undirbúningi vegna 
mótsins. 

• Heimsmeistaramótið í París.  Jón Arnar Magnússon og Þórey Edda 
Elísdóttir hafa náð lágmörkum fyrir mótið, en frestur til að ná lágmörkum 
er til 12.ágúst nk. 

 
2.5  MÍ í 10.000m karla og 5.000m kvenna. 

Tímasetning ekki ákveðin ennþá, en stefnt að því að halda keppnina í byrjun 
september í Kaplakrika.  

 
 



3. Kæra FH gegn FRÍ og frjálsíþróttaráði HSK vegna MÍ fyrri hluta. 
Dómur Dómstóls ÍSÍ var kveðin upp í dag er niðurstaða Dómstólsins að taka til 
greina þrautarvarakröfu kæranda. 
Dómsorð: 
Ákvörðun yfirdómara á Meistaramóti Íslands – fyrri hluta sem fram fór 14.-
15.júní 2003 á Laugarvatni er ólögmæt og ógild um að þeim Fannari Gíslasyni kt. 
240285-2159 og Ævari Erni Úlfarssyni kt.290185-2709, hafi verið óheimilt að 
keppa í karlaflokki í tugþraut. 
Hægt er að skoða dóminn í heild sinni á heimasíðu ÍSÍ; www.isisport.is 

 
4.  Fjármál afreksíþróttamanna FRÍ. 
     Lögð fram skýrsla sem framkvæmdastjóri og Þórarinn Sveinnsson unnu um fjár- 
     hagsstöðu afreksmanna FRÍ sem eru á styrkjum frá Afreksmannasjóði ÍSÍ og send 
     hefur verið framkvæmdastjórn ÍSÍ til kynningar, ásamt greinargerð formanns og 
     Landsliðsþjálfara um málið. 
 
5.  Yfirdómarar á mótum á vegum FRÍ. 

• MÍ aðalhluti, Þorsteinn Þorsteinsson. 
• NM í fjölþrautum, Birgir Guðjónsson. 
• Bikarkeppni FRÍ, Birgir Guðjónsson. 
• MÍ 12-14 ára, Þorsteinn Þorsteinsson. 
• Bikarkeppni 16 ára og yngri, ekki ákveðið. 

 
6. Innsend erindi. 

6.1 Félagaskipti. 
* Kristbjörg Helga Ingvarsdóttir, úr Þór Þorlákshöfn (HSK) í FH 
   Fékk keppnisrétt með FH 14.07.2003. 
* Arnfinnur Finnbjörnsson, úr FH í ÍR. 
  Fær keppnisrétt með ÍR þann 4.ágúst nk. 

6.2  Lagt fram bréf frá IAAF, dagsett 2.júlí sl., um kosningar í 
 íþróttamannanefnd IAAF.  Fríða Rún kynni málið í Íþróttamannanefnd. 

6.3  Lagt fram tölvupóstbréf, dagsett 3.júlí sl., skýrsla verkefnisstjóra FIF. 
 Nefndin móti tillögur um framhald verkefnisins.  

6.4  Niðurstöður úr lyfjaeftirliti. 
 Eftirfarandi íþróttamenn voru nýlega boðaðir til lyfjaeftrilits: 
 Reynir Logi Ólafsson, Rakel Tryggvadóttir, Ásdís Hjálmsdóttir og 
 Björgvin Víkingsson. 
 Niðurstöður liggja nú fyrir og fundust engin lyf af bannlista í sýnunum. 

6.5 Bréf frá ÍSÍ, dagsett 7.júlí sl., svar Laganefndar ÍSÍ vegna fyrirspurnar frá 
FRÍ um keppnisrétt í frjálsum íþróttum. 

6.6 Bréf frá ÍSÍ, dagsett 11.júlí sl., um heislu- og hvatningardaga ÍSÍ. 
6.7 Lögð fram drög að samningi um kaup á hugbúnaði fyrir vef og vefviðmót 

af TAS ehf.  Samþykkt að ganga frá samningi við TAS ehf. um kaupin. 
 

Fundi slitið kl.21:50 
Fundargerð ritaði Egill Eiðsson. 

http://www.isisport.is/

