
Fundur í langhlaupanefnd FRÍ

Dagsetning: 19. apríl 2022

Staðsetning: Teams fundur.

Tímasetning: Fundur hófst kl. 8:00.

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

1. Ósk um viðbrögð nýrrar stjórnar vegna «hlaupapassa» og meðlimir langhlaupanefndar eru

tilbúnir að kynna málið fyrir stjórnarmeðlimum sé þess óskað.

2. Rætt um tiltekt í reglugerð um framkvæmd götuhlaupa.  Gísli og Inga hafa tekið til í reglugerðinni

og fínpússað.  Gert ferlið einfaldara.  Stefnt að því að klára þessa vinnu í viku 17.  Næsti fundur

langhlaupanefndar þ.e. 26.apríl fer í að lesa og laga.

3. Farið yfir stöðuna varðandi námskeið fyrir dómara í götuhlaupum og þá uppbyggingu námsefnis.

Ákveðið að Íris kanni hvernig nágrannaþjóðir okkar útfæra þetta þ.e. hvort að jafnvel námsefni sé

til.

4. Námskeið fyrir verðandi hlaupaþjálfara.  Ágæt viðbrögð við tölvupóstum sem sendir voru út til

þeirra sem sóttu síðasta námskeið. Ákveðið að keyra áfram á málið og halda námskeiðið í byrjun

júní.  Toni tekur saman kostnaðaráætlun og skrifstofan ákveður endanlegt verð og auglýsir

námskeiðið sem fyrst.

5. Stuðningur FRÍ við hlaupahaldara sem taka að sér Meistaramót í götuhlaupum. Inga Dís er áfram

í sambandi við Rannveigu Odds varðandi þetta mál og stefnan sett á að klára «einblöðung» sem

fyrst þar sem skýrt er fyrir hlaupahöldurum sem halda Meistaramót hvað FRÍ leggur til mótanna í

formi auglýsinga 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 beðið er svars.

7. Önnur mál:

a. Inga Dís ræddi um mælingaskýrslur og staðsetningu dómara í því sambandi.

b. Rædd var úthlutun á dómara í Meistaramót 5KM ( VÍR ).  Þetta ferli má ganga hraðar.

c. Rætt var um AIMS vottun og hvernig hlaup fá slíka vottun.  Mikilvægt að mælingaskýrslur

sem FRÍ til sín fari alla leið til AIMS til að fá slíka vottun.

8. Fundi slitið kl. 8:40.

Friðleifur ritaði fundargerð.


