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3. Fundur haldinn í Bogfimisetrinu, Dugguvogi 07.02.2017 kl. 21:15 
 
Fundinn sátu: Guðmundur Örn Guðjónsson, Haraldur Gústafsson, Indriði R. Grétarsson og 
Ólafur Gíslason 
 
Fundargerð ritaði: Ólafur Gíslason 
 
Haraldur og Indriði tengdust í gegnum fjarfundarbúnað (Skype) á fundinum. 
 

1. Kosning Íþróttamanns ársins á næsta ári 
Tillaga um kostningu íþróttafólks ársins var sett fram (fylgiskjal 1). 
Tillagan var samþykkt einróma. 
Vinnureglum nefndarinnar verður haldið til haga á net-drifi nefndarinnar. 

 
2. Breytingar á keppni með sigtislausum bogum 

Tillaga um breytt fyrirkomulag á keppni með sigtislausum bogum var sett fram: 
 
Fella niður útsláttarkeppni fyrir sigtislausa boga. Semsagt breyta yfir í að fylgja World 
Archery reglum og fella niður útsláttarkeppnina fyrir Berboga og Langboga. Keppnin í 
þeim flokkum á aðeins að vera upp á heildarskor á 60 örvum innandyra og 72 örvum 
utandyra. 
Ef við gerum ekki þá breytingu þurfum við að kaupa sérstakan aðgang að Ianseo 
skorskráningarkerfinu og fá settar inn aðrar reglur en þær sem World Archery fer eftir til 
að geta notfært okkur kerfið, það þýðir viðbótarkostnað og vinnu. 
 
Rætt var um að auðvelt væri að breyta þessu til baka ef nefndin ákveður seinna meira 
að kaupa sérstakan aðgang að Ianseo ef nægar ástæður eru fyrir kaupunum. 
Tillagan var samþykkt einróma. 

 
3. Önnur mál 

a. Íslandsmeistaramót Innanhúss 
Guðmundur fór yfir hver staðan er. Dagsetningar eru komnar, 18. og 19. mars. 

b. Staða vinnu þjálfaranefndar 
Þjálfaranámskeið er komið með fasta dagsetningu. Þjálfaranefndin mun kanna 
áhuga á námskeiðinu og vinna að því að klára skipulagningu námskeiðsins. 

 
Fundi slitið kl. 22:10 
 
4. Fundur Bogfiminefndar ÍSÍ verður haldinn þann 21. febrúar kl. 21:15 
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Fylgiskjal 1 

Íþróttafólk ársins í bogfimi. 
 
Bogfiminefndin tilnefnir þá einstaklinga sem þeim finnst hafa náð mestum árangri. Að lágmarki 3 
konur og 3 karlar tilnefndir. 
Bogfiminefndin athugar fyrst hvort það er einhver innan bogfiminefndarinnar sem gæti verið 
tilnefndur. Ef einhver innan bogfiminefndarinnar er tilnefndur má sá einstaklingur ekki taka þátt í 
tilnefningum annarra. 
Til að staðfesta tilnefningu þarf atkvæði að lágmarki helmingi meðlima Bogfiminefndarinnar sem 
er ekki tilnefndir. 
Valið verður úr tilnefningum með opinni kosningu á netinu, e-mailum verður safnað til að koma í 
veg fyrir að sami einstaklingur kjósi oft. Kvittanir verða sendar á e-mail til að koma í veg fyrir að 
fólk kjósi fyrir aðra einstaklinga (allt í sama formi og í samræmi við hvernig heimssambandi 
WorldArchery velur íþróttafólk ársins í bogfimi á heimsvísu). Nöfn skulu birtast í handahófsröð í 
netkosningunni til að koma í veg fyrir að einstaklingar vinni af því að þeir voru hærri á 
nafnalistanum. 
Einn ábyrgðarmaður er valinn innan bogfiminefndarinnar til að sjá um netkosninguna. Sá 
einstaklingur má ekki vera tilnefndur eða nátengdur þeim tilnefndu. 
Það getur enginn séð úrslit kosningana fyrr en henni er algerlega lokið. 
Ábyrgðarmaðurinn tryggir að kosningin fari fram á réttann hátt. Að ekkert e-mail greiði atkvæði 
oftar en einu sinni og að tryggja leynd þeirra sem kjósa og hverja þeir kjósa. 
Skila þarf loka vali til ÍSÍ fyrir 15. Desember og opna kosningin þarf að vera opin í að lágmarki 
mánuð. Þannig að tilnefningar Bogfiminefndarinnar þurfa að liggja fyrir 1. Nóvember. 
Kosninguna verður að auglýsa vel í gegnum bogfimi vefsíður (archery.is og bogfimi.is) ásamt 
því að tilkynna á facebook og sambærilegum miðlum til að fá sem mesta þáttöku í kosningunni. 
Einnig að senda e-mail á formenn allra félaga í bogfimi og biðja þá um að áframsenda til sinna 
meðlima. 
Í kosninguni væri æskilegt að hafa mynd af einstaklingnum og að taka fram helsta árangur 
hvers einstaklings á mótum á Íslandi og erlendis. Taka þarf fram loka sæti sem einstaklingurinn 
var í á hverju móti og skor sem einstaklingurinn var með í undankeppni. Einnig þarf að taka fram 
Íslandsmet, sæti á Heimslista (og fjöld á heimslista), sæti á Evrópulista og World Cup Ranking 
(ef einhverjar af þessum niðurstöðum eru til hjá þeim einstaklingi). Gott er að ráðfæra sig við 
einstaklinginn sem er tilnefndur svo að ekkert gleymist. 
Ekki er æskilegt að skrifa lýsingu um bogamennina þar sem það getur haft áhrif á kjósendur og 
aðal markmið íþróttafólks ársins er að fólk dæmi eftir árangri einstaklingana. 
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