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Fundargerð 

Bogfiminefnd ÍSÍ 

 

Dagsetning: 27.10.2019 kl. 21:00 

Fundinn sátu: Guðmundur Örn Guðjónsson, Astrid Daxböck, Kelea Quinn, Haraldur Gústafsson og 

Ólafur Gíslason. 
Fundargerð ritaði: Guðmundur Örn Guðjónsson 

 

Á fundinum voru tekin upp eftirfarandi mál: 

1. Frá fyrri fundi hefur allt verið klárað nema stofnun sambands sem er í vinnslu. 

 

2. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um dómara. Skilgreiningar á 

aðstoðardómurum og dómarafulltrúa 

2.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

2.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

3. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Íþróttafólk ársins. Breyta Íslandsmetakröfu 

í hæsta skor ársins, breyta orðalagi um unna útslætti (taka út liðaútslætti) 

3.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

3.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

4. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á reglugerð um Íslensk mót. Smávægilegar breytingar á 

orðalagi, taka út HM innandyra (WA mun hætta að halda þau), breyta orðalagi svo að hægt sé 

að halda sér öldunga og ungmenna mót í framtíðinni þegar keppenda fjöldi eykst og 

smávægilegar málfræði villur lagaðar. 

4.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

4.2. Guðmundur tekur að sér að birta reglugerðina 

 

5. Tillaga frá Guðmundi um fella niður reglugerð um Þjálfara og þjálfaranefnd. Það er í smíði nýtt 

þjálfaramenntunar kerfi og þar sem kerfið sem er sett upp í reglugerðinni er úrelt og var ekki 

tekið í notkun er betra að fella hana niður. Þjálfaranefnd var óvirk. 

5.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

5.2. Guðmundur tekur að sér að eyða reglugerðinni. 

5.3. Tillaga um nýja þjálfara reglugerð og þjálfarafulltrúa mun vonandi vera tilbúin seinni part 

2020 

 

6. Tillaga frá Guðmundi um breytingar á skífustærðum fyrir U18 flokk. Breyta 40cm skífu í 60cm 

skífu á 18 metrum. Þessi breyting samræmist meira aukningu á getu yngri einstaklinga. U16 er á 

12m 60cm, U18 á 18m 60m og U21 á 18m 40cm. Breyting á milli aldursflokka frá 12m á 60cm í 

18m á 40cm er of mikil breyting miðað við getu á þeim aldri. 

6.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

6.2. Guðmundur tekur að sér að uppfæra Íslandsmetskrá og reglur í samræmi við breytingu 

 

7. Íþróttafólk ársins kosning samkvæmt reglugerð.  

7.1. Guðbjörg Reynisdóttir keppti um verðlaun á EM. Stjórn BFSÍ kýs því um hvort að hún sé 
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tilnefnd beint 

7.2. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

7.3. Staðfesta tilnefningar í karla flokki 

7.4. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

7.5. Guðmundur tekur að sér að birta kosningu. 

 

8. Samþykkja fyrstu stjórn Bogfimisambands Ísland 
Formaður: Guðmundur Örn Guðjónsson (2 ár) 

Vara formaður: Ólafur Gíslason (4 ár) 

Ritari: Ásdís Lilja Hafþórsdóttir (2 ár) 

Gjaldkeri: Albert Ólafsson (4 ár) 

Meðstjórnandi: Haraldur Gústafsson (2 ár) 

Varamenn: 

Astrid Daxböck 

Kelea Quinn 

Alfreð Birgisson 

8.1. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

8.2. Staðfesta dagsetningu stofnunar 1. desember 

8.3. Ákvörðun: Samþykkt einhljóma 

8.4. Ólafur tekur að sér að senda inn erindi og samskipti við ÍSÍ um stofnunina. 

 

9. Umræða:  

9.1. Kelea stutt um mögulega stofnun félags á Djúpavogi 

9.2. Gummi stutt um Íslandsmót utanhúss 2019 i Hafnarfirði og mögulegar dagsetningar 

9.3. Haraldur stutt um námskeið á austurlandi 

9.4. Haraldur og Kelea um virkjun Íþróttafélagsins Dreka 

9.5. Ólafur stutt um stöðu stofnunar Bogfimisambands. 

 

 

Fundi slitið kl. 22:20 

 

Ekki er áætlað að það verði annar fundur hjá Bogfiminefnd. En áætlað er að stofnun sambands verði 

1 .des og því er áætlað að verðandi stjórn BFSÍ haldi fyrsta fund 15.11.2019 kl. 20:00 


