
Fundur í langhlaupanefnd FRÍ 

 

Dagsetning: 29. mars 2022 

Staðsetning: Staðfundur hjá FRÍ og Teams fundur. 

Tímasetning: Fundur hófst kl. 8:00. 

Fundarmenn: Friðleifur, Tonie, Inga Dís, Gísli Vilberg, Íris Berg, og Gunnlaugur sem skrifaði fundargerð.  

1. Formaður nefndarinnar FF setti fund og bauð fundarmenn velkomna. ÓJ, fyrrverandi formaður, 

baðst lausnar frá störfum í síðustu viku. FF reifaði í stuttu máli aðdraganda þess að hann tók að 

sér formennsku í nefndinni a.m.k. tímabundið. Hann lagði til að dagskrá nefndarinnar væri send 

út fyrir fund. Þau verkefni sem berast til nefndarinnar verði send til ritara nefndarinnar sem 

sendir dagskrá út til nefndarinnar og skrifstofu FRÍ með a.m.k. tveggja daga fyrirvara. Einnig 

verða á fundum nefndarinnar fastir dagskrárliðir sem falla undir verksvið nefndarinnar.  

2. Verkefnalisti nefndarinnar. FF fór yfir helstu verkefni sem nefndin hefur verið að vinna að. 

a. Hlaupapassamálið er sem stendur á borði stjórnar FRÍ. Nefndin óskar eftir að fá 

upplýsingar um stöðu málsins fyrir næsta fund fyrir næsta fund nefndarinnar.  

b. Gjaldskrá vegna undirbúnings og framkvæmd hlaupa. Nefndin óskar eftir eftir 

upplýsingum um stöðu gjaldskrármála fyrir næsta fund nefndarinnar. 

c. Fyrirhugað er að halda námskeið fyrir dómara í götuhlaupum. ID heldur utan um það 

verkefni.  

3. Fundargerðir nefndarinnar verða vistaðar í „goggle drive“ hólfi nefndarinnar. Þær verða einnig 

birtar á netinu. Miðað þarf frágang fundargerða við þetta fyrirkomulag.  

4. Rætt almennt um uppsetningu og fyrirkomulag hlaupapassa og gjaldskrármál. GK mætti til 

fundarins.  

5. Námskeið fyrir hlaupaþjálfara. Tonie skýrði frá undirbúningi að námskeiði (byrjendanámskeið / 

framhaldsnámskeið) fyrir hlaupaþjálfara. Hún hefur unnið að því að fá danskan landsliðsmann 

(Max Boderskov) í utanvegahlaupum til að halda slíkt námskeið í tengslum við þátttöku hans í 

Hengilshlaupinu 3.- 4. júní n.k. (hvítasunnuhelgin). Óskað er eftir staðfestingu á hvort hann geti 

sett upp slíkt námskeið á föstudegi / sunnudegi þessa helgi, hvernig dagskrá þess yrði í grófum 

dráttum ásamt því hvað slíkt námskeið muni kosta. Þegar fyrrgreindar upplýsingar liggja fyrir 

verður farið að kynna námskeiðið. Lögð var áhersla á að hluti námskeiðsins væru leiðbeiningar 

um uppsetningu á þjálfunaráætlunum.     

6. Aðkoma FRÍ að meistaramótum. ID fór yfir nauðsyn þess að tekið yrði saman yfirlit um hver 

stuðningur FRÍ væri við þau félög sem taka að sér framkvæmd meistaramóta í götuhlaupum. 

Slíkt yfirlit þyrfti að liggja fyrir þegar auglýst væri eftir framkvæmdaaðilum fyrir meistaramót í 

götuhlaupum. Skrifstofa FRÍ tekur saman drög að slíku yfirliti.  

7. Önnur mál. 

a. FF skýrði frá fundi með þátttakendum í HM í utanvegahlaupi í Thailandi í nóvember. Þeir 

eru að hefja fjáröflun vegna þátttöku í hlaupinu. Spurst var fyrir um hvort FRÍ gæti tekið 

þátt í einhverjum kostnaðarliðum vegna þátttöku landsliðsins í mótinu.   



b. GK skýrði frá skipan stjórnar FRÍ að afloknu ársþingi sem haldið var á Selfossi um helgina. 

Nefndin óskar eftir fundi með stjórn FRÍ um stöðu og fyrirkomulag hlaupapassans sem 

haldinn verði innan tveggja vikna. 

c. Lagt er til að á nýrri heimasíðu FRÍ verði tengill á langhlaupanefndina. Þar þurfa að koma 

fram upplýsingar um hlutverk nefndarinnar, skipan hennar og annað efni sem fellur 

undir störf og verksvið nefndarinnar.    

 

8. Fundi slitið kl. 9:08. 

Gunnlaugur ritaði fundargerð. 

 

 


