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1. STOFNUN BOGFIMISAMBANDS ÍSLANDS BFSÍ 
 

Stofnþing BFSÍ var haldinn þann 1. desember 2019. Þannig að sambandið 
var starfandi einungis í einn mánuð á árinu 2019.  Hins vegar átti stofnun 
sambandsins sér langan aðdraganda og þyrfi að fara í mikla undir-
búningsvinnu og útbúa ýmis plögg og allskonar stefnur og reglur til þess 
að sambandið okkar yrði tekið í tölu sérsambanda ÍSÍ. Að öðrum 
ólöstuðum þá á Guðmundur Örn Guðjónsson mestan heiðurinn af því að 
stofnun Bogfimisambandsins varða að veruleika. Hann hefur lagt á sig 
mikla vinnu m.a. við að vinna drögin að afreksstefnunni og þeim reglu-
gerðum sem þurfti að setja. 

Stofnun Bogfimisambandsins markar ákveðin tímamót í sögu íþróttar-
innar hér á landi og mun leiða til þess að styrkja starfsemi aðildarfélaga 
sambandsins muni styrkjast og eflast.  Áður en BFSÍ var stofnað var það 
bogfiminefnd ÍSÍ sem sá um málefni bogfimiíþróttarinnar hér á landi. 
Bogfiminefndinni var hins vegar þröngur stakkur skorinn því að nefndin 
hafði mjög lítið fé til athafna. Sú staða mun án efa batna með stofnun 
bogfimisambandsins. 

Hér á eftir verður stykklað á stóru um bogfimiárið 2019. 

 

2. INNLEND MÓT Á ÁRINU 2019 
 

Íslandsmót ungmenna og öldunga innandyra var haldið daganna 16-17 
febrúar 2019. Þátttakendur voru alls 48 sem var fjölgun frá árinu 2018. 
Mótið heppnaðist vel. Mörg íslandsmet voru sett og liðamet sett í nokkrum 
flokkum þar sem ekki hafði verið keppt í liðakeppni áður.  Íslandsmótinu 
var streymt á Netinu og er upptökuna að finna á Archery TV Iceland 
rásinni á Youtube. 

Íslandsmótið í opinum flokki innandyra var haldið daganna 16-17 mars 
2019.  Þátttakendur voru 55 frá Íslandi og 6 frá Færeyjum. En þátttaka 
Færeyinga setti skemmtilegan svip á mótið þó svo að Ísland hafi tapað 
fyrir Færeyingum í liðakeppninni. Íslandsmótinu var streymt á Netinu og 
er upptökuna að finna á YouTube. Þar eru einnig að finna upptökur frá 
úrslitaleikjum á mótinu.  Myndvinnslan var í stjórnað af Oliver Ormari 
Ingvarssyni. Upptökur af mótum munu vonandi verða til þess að auka 
áhugann á íþróttinni. 
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Íslandsmót ungmenna og öldunga utandyra var haldið þann 19. júli 2019 
að Stóra Núpi. 25 keppendur voru á mótinu í ár. Á þessu móti var í fyrsta 
skipti keppt í berbogaflokki á 50 metrum en áður hafði verið keppt 
utanhúss í þessum flokki á 30 metrum. En þessi nýbreyttni var tilkomin 
vegna breyting á reglum WA.  Þar af leiddi að mörg íslandsmet voru sett í 
berbogaflokki á þessari nýju vegalengd. 

Íslandsmót í opnum flokki utandyra var haldið daganna 20-21. júli 2019 
að Stóra Núpi.  41 þátttakandi voru á mótinu þar af voru 4 frá Skotlandi, 
2 frá Noregi og einn Belgi. En ánægjulegt var hversu margir erlendir 
þátttakendur voru á mótinu. 

Það má segja að mótahald BFSÍ hafi tekið miklum framförum 2019 með 
viðbót alþjóðlega hluta Íslandsmótana og stórbætingu á birtingu viðburða 
á miðlum eins og Youtube og Facebook. BFSÍ mun stuðla að meiri þróun á 
slíkum birtingum á næstu árum. 

Einnig voru mörg önnur innlend mót haldin á árinu 2019. Má þar helst 
nefna IceCup mótaröðina, unglingalandsmót UMFÍ, Bogfimisetrid youth 
series, Stóra Núps meistaramótið, Austurland Open og fleiri. Þessi listi er 
ekki tæmandi en þess má geta að á Íslandi eru haldin fleiri mót sem birt 
eru í alþjóðaskorskráningarkerfinu Ianseo en Finland, Danmörk og 
Noregur. BFSÍ hefur fengið mikið hól frá heimssambandinu um fram-
þróun íþróttarinnar á landinu. 

Þess má geta að þátttaka í öldungaflokkum jókst næstum 200% á milli 
árana 2018 og 2019. Einnig jókst þátttaka ungmenna á mótum á Íslandi 
til muna og því ljóst að mikil útbreiðsla hefur verið í íþróttinni árið 2019. 

 

3. AFREKSSTARF BFSÍ 
 

BFSÍ tók þátt í mörgum stórmótum. Hér fyrir neðan eru þau helstu ásamt 
helstu úrslitum. 

Heimsmeistaramótið 2019 var haldið í s’hertogenbosch í Niðurlöndum í 
júlí og þar kepptu 4 keppendur frá Íslandi, Astrid Daxböck, Ewa Ploszaj, 
Guðmundur Örn Guðjónsson og Alfreð Birgisson. Mótið var einnig undan-
keppni Ólympíuleika í Tokyo 2020. Enginn Íslensku keppendana komst 
umfram fyrsta fasa keppninnar en Alfreð Birgisson sýndi frábæra frammi-
stöðu í undankeppni og náði viðmiðum fyrir afreksfólk í afreksstefnu 
BFSÍ. 
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Á EM í víðavangsbogfimi kepptu Astrid Daxböck og Guðbjörg Reynis-
dóttir. Mótið var haldið október í Catez Slóveníu. Báðar voru að keppa í 
fyrsta sinn á víðavangsmóti en Guðbjörg Reynisdóttir náði sérstaklega 
frábærum árangri í U21 berboga og var fyrsti keppandi fyrir Íslands til að 
keppa í brons úrslitum EM eða HM. 

Evrópubikarmót (European Grand Prix) var haldið í Búkarest Rúmeníu í 
apríl. 4 keppendur frá Íslandi kepptu á mótinu. Guðmundur Örn Guðjóns-
son og Sigurjón Atli Sigurðsson voru ekki langt frá því að vinna sæti á 
Evrópuleikana 2019 í sveigboga en mótið var einnig undankeppni fyrir þá 
leika. Sigurjón komst einnig í lokakeppni Evrópubikarmótsins. 

Veronicas Cup var haldið í Kamnik Slóveníu í apríl. Góð þáttaka Íslenskra 
keppenda var á mótinu en Íslands var 5 stærsta þjóðin miðað við fjölda 
skráninga. Mótið var einnig árangursríkt fyrir Ísland. Eowyn Marie 
Mamalias tók silfur í einstaklingskeppni U18 og hún með Nóa Barkarsyni 
tóku 2 brons í parakeppni U18. Ewa Ploszaj keppti einnig um brons í 
opnum flokki á mótinu, sem er í fyrsta sinn sem keppandi frá Íslandi 
tekur þátt í sjónvörpuðum úrslitum á heimslistamóti. 

Evrópuleikarnir voru haldnir í Minsk í Hvíta Rússlandi í júní. Ísland fékk 
eitt sérstakt boðssæti á leikana vegna þátttöku Astrid Daxböck og Ewa 
Ploszaj í undankeppnum Evrópuleikana. En þar sem hvorug þeirra er með 
Íslenskann ríkisborgararétt sem er skylda fyrir Evrópuleika rann sætið til 
Eowyn Marie Mamalias. Aðeins 14 lönd vinna sæti í trissuboga kvenna og 
2 boðssæti er í boði í flokknum. Þetta var einnig í fyrsta sinn sem keppt 
var á trissubogum á leikunum. Eowyn vakti mikinn áhuga fjölmiðla þar 
sem hún var lang yngsti keppandinn í bogfimi á mótinu. Eowyn stóð sig 
mjög vel á mótinu og sló Íslandsmetið í undankeppni fyrir U18 og U21 
aldursflokka. 

Á World Cup í Berlín kepptu Albert Ólafsson og Sveinbjörg Rósa Sumar-
liðadóttir í júni. Þau settu heims- og evrópumet í undankeppni og 
útsláttarkeppni í parakeppni öldunga fyrir Ísland. Sem eftir bestu gögnum 
eru fyrstu heimsmet sem Ísland hefur sett í bogfimi. Svo vildi heppilega til 
að viðurkenningar vegna heimsmetana bárust sama dag og BFSÍ var 
stofnað og framkvæmdarstjóri ÍSÍ fékk að afhenda viðurkenninguna til 
Alberts.  
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Norðurlandameistarmót ungmenna var haldið í Danmörku í júlí. 18 
keppendur úr 5 íþróttafélögum tóku þátt á mótinu. Íslenskir keppendur 
tóku 3 verðlaun á mótinu, Anna María Alfreðsdóttir vann brons í trissu-
boga í U18 og Guðbjörg Reynsidóttir vann silfur í liða og einstaklings-
keppni. Einnig var ánægjulegt að sjá að góð þátttaka foreldra var á 
mótinu að styðja keppendur. 

Íþróttasamband fatlaðra sendi einnig í samstarfi við BFSÍ 1 keppanda á 3 
mót á árinu 2019. Þorsteinn Halldórsson keppti á HM fatlaðra í Hollandi 
og Evrópubikarmótum í Olbia Ítalíu og Nove Mesto í Tékklandi. Þorsteinn 
miðar á sæti á ólympíumóti fatlaðra í Tokyo 2020 og HM var fyrsta 
undankeppni fyrir sæti á Tokyo 2020. 

Einnig kepptu Íslendingar á mörgum erlendum mótum utan BFSÍ. Þar 
má helst nefna Evrópuleika öldunga (European Master Games) þar sem 7 
keppendur frá Íslandi tóku 5 verðlaun og Nimes Indoor World Series þar 
sem 1 keppandi tók silfur verðlaun. Einnig er vitað til að keppendur félaga 
hafi keppt á Lancaster Archery Classic, Luxembourg Indoor World Series 
og Berlin Open ásamt fleiri mótum á árinu 2019. BFSÍ er mjög ánægt með 
að sjá þátttöku keppenda félaga á alþjóðavísu en þar sem skráning fer 
ekki fram í gegnum BFSÍ er enginn tölfræði til yfir þátttakendur eða mót 
sem keppt er á og listinn hér fyrir ofan er því ekki tæmandi. 

Þátttaka Íslands á heimsvísu er mikil miðað við stærð þjóðar og aðrar 
þjóðir hafa fylgt okkar fordæmi. BFSÍ sendi einnig fulltrúa í heimsþing í 
Niðurlöndum og Norðurlandaþing í Svíþjóð. 

 

4. MET OG MEISTARAR 
 

88 Íslandsmet voru slegin í einstaklingsgreinum á árinu 2019 og um 30 
liðamet. 

Rúmlega 80% af metunum voru slegin af 7 einstaklingunum. Nói Barkar-
son, Marín Aníta Hilmarsdóttir, Eowyn Marie Mamalias, Sveinbjörg Rósa 
Sumarliðadóttir, Rúnar Þór Gunnarsson, Sigríður Sigurðardóttir og Birna 
Magnúsdóttir. Allir þessir keppendur voru að taka Íslandsmet í ung-
menna og öldungaflokkum sem sýnir gífurlegu aukninguna í þátttöku og 
getu Íslendinga í íþróttinni í öllum aldursflokkum. 
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Færri met voru slegin í opnum flokkum en það eru skor hæstu og 
erfiðustu metin til að slá og því vert að nefna þá einstaklinga sem slóu met 
í opnum flokkum. Guðmundur Örn Guðjónsson, Ólafur Ingi Brandsson, 
Kelea Quinn og Guðbjörg Reynisdóttir. 

BFSÍ gerir ekki upp á milli meta, en markverðustu met ársins eru líklega 
þau sem eru næst fullkomnu skori og verður erfiðast að bæta. 

Met Guðmundar í sveigboga karla innandyra 582 stig af 600 mögulegum 
og því aðeins hægt að slá það met að hámarki 18 sinnum í viðbót áður en 
fullkomnu skori er náð. 

Met Nóa Barkarsonar í trissuboga karla U18 innandyra 587 af 600 á 18m 
60cm skífu. Aðeins hægt að bæta það 13 sinnum í viðbót. 

Met Eowyn Marie Mamalias í trissuboga kvenna innandyra U16 591 af 
600 á 12m 60cm skífu. Aðeins hægt að bæta það 9 sinnum í viðbót. 

Það er líklega að met Guðmundar og Eowyn muni standa lengi, en met 
Nóa er hann líklegur til að hækka þar sem hann er nýkominn í U18 flokk. 

Íslandsmeistarar í opnum flokki 2019 voru:  

Innandyra: Ragnar Þór Hafsteinsson, Rúnar Þór Gunnarsson, Ólafur Ingi 
Brandsson, Guðbjörg Reynisdóttir, Kelea Quinn og Eowyn Marie 
Mamalias. 

Utandyra: Guðmundur Örn Guðjónsson, Rúnar Þór Gunnarsson, Ólafur 
Ingi Brandsson, Guðbjörg Reynisdóttir, Guðný Gréta Eyþórsdóttir og Ewa 
Ploszaj. 

Þess má einnig geta að 3 einstaklingar tóku 4 titla á árinu. Rúnar Þór 
Gunnarsson vann bæði utandyra og innandyra titil í opnum flokki og 
öldungaflokki. Sama gildir um Guðbjörgu Reynisdóttir í U21 og opnum 
flokki og Ólaf Inga Brandsson sem gerði sama afrek í öldunga og opnum 
flokki. 

Á vefsíðu BFSÍ bogfimi.is er hægt að finna íslandsmetaskrá og upplýs-
ingar um Íslandsmeistara í opnum flokkum. Síðu um Íslandsmeistara í 
ungmenna og öldungaflokkum verður bætt við þegar að þáttaka eykst í 
þeim flokkum. 

Íþróttafólk ársins 2019 var valið Guðmundur Örn Guðjónsson og Guðbjörg 
Reynisdóttir. 
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5. ÚTBREIÐSLA OG FRÆÐSLA 
 

Dómaramenntunarkerfi BFSÍ var endursett árið 2019 og opnað öllum. 
Ásdís Lilja Hafþórsdóttir var fenginn seinni hluta ársins til þess að taka 
við kerfinu sem dómarafulltrúi og mun sjá um að skipuleggja dómarastarf 
og menntun í framhaldinu. 

Þjálfaramenntunarkerfi BFSÍ var að miklu leiti smíðað árið 2019 af 
Guðmundi Erni Guðjónssyni ásamt því að gerðar voru margar prufur á 
kerfinu. Hugmynd að kerfinu var lögð fyrir heimssambandið og var það 
metið til fyrirmyndar í byrjun 2020. Gert er ráð fyrir því að BFSÍ taki 
fyrstu skrefin í að kynna og virkja þjálfaramenntunarkerfið á árinu 2020. 

Enginn ný félög gengu til liðs við BFSÍ á árinu en mörg svæði sem höfðu 
samband og áhuga á því að byrja með bogfimistarf á sínum svæðum og því 
ljóst að BFSÍ þarf að hlúa vel að útbreiðslu og fræðslusviði í framtíðinni. 

Iðkendum fjölgaði frá árinu 2018 til 2019 en skráður fjöldi iðkenda við lok 
2018 var 626 en við lok 2019 voru þeir 853. Iðkendur í bogfimi hafa verið 
að vaxa mikið frá árinu 2012 en þá voru aðeins 9 iðkendur skráðir í 
félagakerfi ÍSÍ. 

 

6. LOKAORÐ 
 

Þetta er fyrsta skýrsla BFSÍ og án vafa á formið á skýrsluni eftir að 
breytast og batna í framtíðinni með betri samantektum af atriðum innan 
skýrslunar. 

En staða sambandsins er sterk og útlit til framtíðar lítur vel út. Það er 
alltaf hægt að finna hluti sem er hægt að bæta og mögulegt er að gleyma 
sér í að einbeita sér að því sem er ábótavant. En það þarf líka að horfa til 
baka til að sjá hvaðan við komum og hvað við höfum afrekað. Einnig að sjá 
hvernig þróun á Íslandi er miðað við þróun annara landa. 

BFSÍ fékk þær fregnir frá heimssambandinu WA í lok árs 2019 að Ísland 
væri komið meðal 40 stærstu þjóða í iðkendatölu innan WA. Þetta gerðist 
þegar skýrsla var send til heimssambandsins fyrir árið 2019. Þá er ekki 
verið að miða við höfðatölu heldur heildartölu skráðra iðkenda. Miðað við 
núverandi höfðatölu væri Ísland líklega stærsta landssamband í 
heiminum. Þessar fregnir komu BFSÍ mikið á óvart þar sem stjórnin sér 
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en mikinn vöxt og þróun sem hægt er að gera til viðbótar á landinu og 
gerði engann veginn ráð fyrir því að Ísland væri komið þetta langt í þróun 
miðað við önnur landssambönd. Því er ljóst að segja að framtíð starfs á 
Íslandi sé í góðum farvegi og góðum höndum og björt framtíð liggur fyrir 
Íslandi í íþróttinni.  

 

 


