
Fundur í langhlaupanefnd FRÍ 

 

Dagsetning: 5. apríl 2022 

Staðsetning: Teams fundur. 

Tímasetning: Fundur hófst kl. 8:00. 

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

1. Farið yfir «hlaupapassa»málið.  Ný stjórn FRÍ komin með verkefnið og Langhlaupanefnd óskar 

eftir fundi/upplýsingum varðandi stöðu mála. 

2. Grunnur að gjaldskrá vegna undirbúnins og framkvæmd hlaupa er klár að hálfu skrifstofu FRÍ.  

Ekkert því til fyrirstöðu að birta gjaldskránna á vef sambandsins.  

3. Rætt um námskeið fyrir dómara í götuhlaupum.  Hluti nefndarinnar hittist á aukafundi 4.apríl og 

fór yfir efnistök.  Ákveðið að Gílsi Vilberg og Inga Dís sendi á skrifstofuna stutt erindi varðandi 

efnistökin sem skrifstofan kemur síðan á Björgvin formann dómaranefndar.  Rætt um að koma á 

námskeiði sem fyrst , þ.e. fyrir sumarið þegar öll hlaup fara á fullt.  Lagt til að reglugerð um 

framkvæmd götuhlaupa verði grunn-gagn í kennslunni. 

4. Námskeið fyrir verðandi hlaupaþjálfara.  Tonie hefur verið í sambandi við Max og sá síðarnefndi 

er búinn að skila inn beinagrind af námskeiði.  Ákveðið var á fundinum að skrifstofan kanni 

almennann þátttökuvilja á slíku námskeiði með auglýsingu/þátttökugjaldi.  Íris og Marta setja í 

loftið auglýsingu á samfélagsmiðlum svo að við fáum betri tilfinningu fyrir áhuganum. Tonie 

deilir til þeirra upplýsingum frá Max.  

5. Stuðningur FRÍ við hlaupahaldara sem taka að sér Meistaramót í götuhlaupum. Þetta er svo 

kallað ”Gatorade” verkefni.  Ákveðið að Inga Dís heyri í Rannveigu Odds og ræði almenna 

útlistun á þeim liðum.  Hlaupahaldarar geta þá séð til hvers er ætlast af þeim og hvað FRÍ leggur 

á móti t.d. með hvatningu á samfélagsmiðlum o.s.frv.  

6. HM í Tælandi og fjárhagsáætlun.  Lagt til að verkefnið fari að hluta til á budget sambandsins. 

Friðleifur hefur sent erindi til formanns og á skrifstofu FRÍ varðandi verkefnið og málið er í 

vinnslu. 

7. Önnur mál:  

a. Íris greindi frá nýju heimasíðunni ásamt texta um mikilvægi FRÍ sem leiðandi afls í 

hlaupasamfélaginu.   

b. Inga Dís og Gísli Vilberg munu í sameiningu hreinskrifa og pússa til reglugerð um 

framkvæmd götuhlaupa á næstu dögum.  

 

8. Fundi slitið kl. 9:00. 

Friðleifur ritaði fundargerð. 

 

 


