
Fundur í langhlaupanefnd FRÍ

Dagsetning: 3. maí 2022

Staðsetning: Teams fundur.

Tímasetning: Fundur hófst kl. 8:00.

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

1. Reglugerð í götuhlaupum yfirfarin og gerðar minniháttar breyting á innihaldi.  Gísli fer yfir texta

og Inga Dís sendir loka-útgáfu til skrifstofu sem fer með þetta fyrir stjórn og birtir uppfærða

reglugerð sem fyrst á vef sambandsins.

2. Stuðningur FRÍ við hlaupahaldara sem sjá um Meistaramót.  Inga Dís kynnti minnisblað/punkta

sem hún og Rannveig Odds hafa farið yfir varðandi samstarf hlaupahaldara og FRÍ þegar það

kemur að Meistaramótum.  Gerðar voru smávægilegar breytingar á þessum minnisblaði.  Eftir

breytingu eru því komið til skrifstofu FRÍ sem birtir það undir málefnum Langhlaupanefndar.  Inga

Dís sér um að koma þessu til skrifstofu.

3. Skráning hlaupa í mótaforrit.  Inga Dís fór yfir samtal við Berg varðandi skráningaformið. Ljóst að

götuhlaup og ekki síst utanvegahlaup þurfa frjálsari ramma varðandi skráningu t.d. á

vegalengdum, aldursflokkum o.s.frv.  Inga Dís kom þessum athugasemdum áleiðis til Bergs.

4. Námskeið fyrir dómara í götuhlaupum.  Málið reifað mjög lauslega enda í raun ekki hægt að setja

námskeiðið í loftið fyrr en uppfærð reglugerð um framkvæmd götuhlaupa hefur verið samþykkt

og birt á vef sambandsins.

5. Námskeið fyrir verðandi hlaupaþjálfara.  Skrifstofa FRÍ útbýr auglýsingu og birtir sem fyrst.  Um er

að ræða tveggja daga námskeið í byrjun Júní.  Kennari verður Max Bondeskov landsliðsmaður

Dana í utanvegahlaupum og virtur þjálfari í hlaupum.

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. Beðið er eftir svari.

7. Keppnisbúningar í Meistaramótum FRÍ í götuhlaupum.  Þessi liður færist á sérstakan fund með

Dómarastjóra FRÍ miðvikudaginn 4.maí.

8. Samfélagsmiðar og reglugerð um framkvæmd götuhlaupa.  Hugmynd um að setja í loftið í

gegnum miða FRÍ einhvers konar «teasers» t.d. ör-myndbönd, myndir, texta , þar sem hlauparar

eða hlaupahaldarar eru minntir á ákveðna þætti í reglugerð um framkvæmd götuhlaupa t.d.

varðandi fylgd, staðsetningu númera o.fl.  Útfært nánar af FF í samráði við skrifstofu FRÍ.

9. Ekki fleira tekið fyrir.

10. Fundi slitið kl. 9:15.

Friðleifur ritaði fundargerð.


