
Þinggerð 19. Sambandsþings Íþróttasambands fatlaðra 

haldið á Radisson Blu Hóteli Sögu 

18. maí 2019 

  

1. Þingsetning 

  

Þórður Árni Hjaltested bauð þinggesti velkomna við 19. sambandsþing ÍF sem haldið var á 

Hótel Sögu í tilefni af 40 ára afmæli ÍF. Þingsetning var aðeins styttri en venjulega þar sem 

setningin fór formlega fram kvöldið áður í afmæli ÍF. Þórður þakkaði hlutaðeigandi fyrir sitt 

framlag við framkvæmd afmælisdagsins og var ánægður með hve margir áttu kost á því að 

mæta og gleðjast með á afmælisdeginum. Þórður benti á að skýrsla stjórnar hafi þegar verið 

gerð þinggestum aðgengileg og því yrði ekki farið ítarlega í gegnum hana á þinginu. Því næst 

bað Þórður þinggesti að rísa úr sætum og halda mínútu þögn til að minnast látinna félaga. 

Minntist Þórður sérstaklega: 

 

Sigríður Kristinsdóttir SEM starfaði lengi að íþróttamálum fatlaðra hjá ÍFR. 

Sigmar Maríusson en hann gaf Sjómannabikarinn til Nýárssundmótsins. 

Margrét Hallgrímsdóttir fyrrum stjórnarmaður ÍF. 

 

 

  
2. Kosning þingforseta og þingritara 

  

·   Borin var upp tillaga stjórnar um Hafstein Pálsson sem þingforseta og var hún samþykkt 

samhljóða. 

·   Borin var upp tillaga um þingritara, Jón Björn Ólafsson og Kristínu Guðmundsdóttur, 

samþykkt samhljóða. 

  

3. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar 

·   Tillaga var gerð um að kjörbréfanefnd yrði skipuðu, 

• Bragi Sigurðsson, HSÞ 

• Jón Heiðar Jónsson, ÍBA 

• Sylvía Guðmundsdóttir, ÍBV 

 

4. Kosning nefnda 

·   Undanfarin þing hafa ekki verið starfandi nefndir heldur hefur þingið starfað í einni nefnd. 

Samþykkt var samhljóða að þingið í heild starfaði í einni málstofu. 

  

·   Nefndarkjör féll niður. 

  

5. Lögð fram skýrsla stjórnar (þingskjal 1.0.) 

·   Jón Björn Ólafsson (JBÓ) og Anna K. Vilhjálmsdóttir (AKV)  stafsmenn ÍF fóru í stórum 

dráttum yfir skýrslu stjórnar ÍF sem hafði áður verið send sambandsaðilum. 

·   Hafsteinn Pálsson (HP) þakkaði fyrir flutning skýrslu og sagði að umræður um skýrslu 

stjórnar yrðu teknar með umræðum  um reikninga. 

 



Þinghlé  
 

 

Þingstörf hefjast aftur. 

 

·   Að loknum störfum Kjörbréfanefndar gerði  Jón Heiðar Jónsson talsmaður nefndarinnar grein 

fyrir störfum hennar. Ítrekaði að félögin ættu að skila inn kjörbréfi undir íþróttabandalögum 

en ekki sem félag.  

 

Kjörbréf frá 8 félögum lágu fyrir. 

Þingfulltrúar mættir: 

HSK – áttu rétt á 7 fulltrúum -  5 mættu 

HSÞ – áttu rétt á 5 fulltrúum -  1 mættu 

ÍBA – áttu rétt á 9 fulltrúum – 5 mættu 

ÍBH – áttu rétt á 7 fulltrúum – 4 mættu 

ÍBR – áttu rétt á 14 fulltrúum – 8 mættu 

ÍBV – áttu rétt á 3 fulltrúum -  2 mættu 

UÍF – áttu rétt á 4 fulltrúum – 2 mættu 

HSV – áttu rétt á 3 fulltrúum -  1 mætti 

ÍRB – áttu rétt á 6 fulltrúum -  enginn mætti 

ÍA – áttu rétt á 4 fulltrúum -  enginn mætti 

 

23 þingfulltrúar mættu 

·   Kjörbréfanefnd lagði til að ofangreind kjörbréf yrðu samþykkt og voru þau samþykkt 

samhljóða. 

 

6. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar (þingskjal 2.0.) 

  

Þórður Árni Hjaltested (ÞÁH) formarður ÍF fór í stórum dráttum yfir reikninga 

sambandsins. 

  

HP þingforseti gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og reikninga. 

 

Þórður Ólafsson ÍBR (ÞÓ) færði ÍF þakkir fyrir glæsilega afmælisveislu föstudaginn 17. maí 

og góðar veitingar. ÞÓ bað einnig þingforseta að koma til skila batakveðjum til Ólafs 

Magnússonar framkvæmdastjóra fjármála- og afrekssviðs ÍF sem var fjarvenandi sökum 

veikinda. Óskaði ÞÓ honum góðs bata og sagði þingfulltrúa sakna nærveru hans, þá lagði ÞÓ 

til að ÓM yrðu send blóm og kveðja frá þinginu. ÞÓ kvað reikningana glæsilega en sagðist 

vilja ræða nokkur atriði sem hann hjó eftir í reikningunum. 

ÞÓ benti á að kostnaðurinn við innlent mótahald 2016 var 1,3 milljónir, árið 2017 var 

kostnaðurinn kominn í 6,4 milljónir og svo niður í 3,2 milljónir árið 2018. Sagði ÞÓ þetta 

mikla sveiflu og engar skýringar sem fylgdu með í hverju sveiflurnar væru fólgnar. Þá bætti 

ÞÓ við að hann væri mótfallinn allri skattlagningu á íþróttafélögin og benti þar á að 

aðildarfélögin væru að greiða ÍF þátttökugjöld á mótum ÍF, sagði íþróttaforystuna vera að 

skattleggja grasrótarstarf. ÞÓ hafnaði þessum aðgerðum og sagði ÍF hafa efni á að sleppa 

þessu. 

ÞÓ gerði skýrslu stjórnar einnig að máli sínu. Nefndi ÞÓ sérstaklega að sjálft íþróttafélagið 

mætti ekki gleymast þegar gerðir væru afrekssamningar við íþróttamenn. Í samningnum væri 

vissulega skilyrði frá ÍSÍ um að samráð væri haft við félög íþróttafólksins og að hingað til 



hafi ekki verið haft samband við ÍFR sérstaklega vegna þessa. Sagði ÞÓ að félögin sæu 99% 

um þjálfun íþróttafólksins og því mættu þau ekki gleymast því þetta væri jú samningur milli 

sérsambands, íþróttamanns og íþróttafélags.  

ÞÓ ræddi einnig tillögu í fylgiskjali nr. 5 sem fjallar um að auka samstarf við önnur 

sérsambönd. Hann sagðist þó ekki fylgjandi samstarfi sem kemur niður á grasróstarstarfi. Á 

síðasta Íslandsmóti voru 13 fatlaðir sem tóku þátt því það voru sett lágmörk. Sagði ÞÓ 

lágmörkin vera mistök og aðför að grasrótarstarfinu, bætti hann við að afreksstefna sem 

bitnar á grasrótarstarfi væri ekki góð. Kvaðst hann fylgjandi auknu samstarfi en ekki 

fylgjandi því að setja lágmörk. Sagði hann sambandið setja upp hindranir fyrir fatlað 

íþróttafólk við þátttöku í Íslandsmóti með setningu lágmarka. Bætti hann við að Íslandsmót 

fatlaðra ætti að vera opið öllum. 

 

ÞÁH tók til máls og svaraði ÞÓ um að mismunur í innlendu mótahaldi mætti skýra m.a. 

vegna Norðurlandamóts 2017 sem fram fór í Hafnarfirði og bætti svo við að kostnaður gæti 

verið mismunandi milli ára þar sem mótahaldið fer fram á stöðum eins og t.d. Húsavík og 

Vestmannaeyjum sem getur valdið sveiflunum. Sagði hann það svo spurningu hvort 

Norðurlandamót ætti að vera undir þessum lið í reikningum sambandsins. 

Varðandi samstarfið við önnur sérsambönd sagði ÞÁH að það yrði rætt undir lið 5 síðar í 

þinginu en að fyrir 6 árum hafi þing ÍF samþykkt að heimila sundnefnd að útvíkka 

mótahaldið og þar gæti nefndin sett lágmörk sem stjórn staðfesti og þótt ÍF væri í samstarfi 

um mótahaldið þá væru fatlaðir þáttatakendur á meistaramóti. Á móti hafi ÍF tekið inn 

flokkamót ÍF og þar sé náð til breiddarinnar. Þar fái fatlað íþróttafólk viðurkenningu fyrir 

sinn fötlunarflokk. ÞÁH sagði ennfremur í svari sínu til ÞÓ að þátttökugjöld í mótahaldi væru 

táknræn gjöld og ekki há. Mörg sérsambönd væru að rukka þátttökugjöld og hjá öðrum væru 

greidd gjöld fyrir keppnisleyfi til sérsambanda. ÞÁH sagði ÍF ágætlega í stakk búið til að hafa 

gjaldið lágt en í eina tíð hafi þing sambandsins ákveðið að hafa gjaldið inni með skráningunni 

til að félagið beri ábyrgð á sinni skráningu m.a. með tilliti til úrskráninga. Oftsinnis hafi 

komið upp að þurfi að endurraða mótum vegna úrskráninga og það fyrirkomulag sé alls ekki 

gott. Fyrir vikið mætli ÞÁH með því að skráningargjöldin yrðu áfram viðhöfð í tengslum við 

Íslandsmót ÍF. 

ÞÓ sagði rétt að upphæðin væri lág en að útskýring ÞÁH væri sú að gjaldið ætti að vera þarna 

af því bara. ÞÓ sagði að frekar ætti að koma skýrt til þátttökuaðila að gera vel í skráningum í 

stað þess að sekta hina.  

ÞÁH sagði að upphaflega hafi skráningargjöldin verið sett til að veita aðhald við skráningar á 

mót.  

Karl Þorsteinsson þingfulltrúi og formaður boccianefndar sagði að með þátttökugjöldunum 

hafi skráningar orðið mun betri td á bocciamót. Hvað myndi gerast ef gjöldin yrðu felld niður 

treysti hann sér ekki til að tjá sig um.  

 

Umræðum lokið  

Reikningar bornir undir atkvæði og samþykktir samhljóða. 

 

 

7. Lögð fram fjárhagsáætlun (þingskjal 3.0.) 

·   ÞÁH, formaður ÍF gerði grein fyrir fjárhagsáætlunum 2019 og 2021. 

Fjárhagsáætlun samþykkt samhljóða.  

 

  

 



8. Framlenging á gildistíma afreksstefnu ÍF 

  

 

Fylgiskjal 4.0 

  
Afreksstefna og afreksáætlun ÍF 2019 - 2021.                                     (Fylgiskjal 4.0) 
Tillaga stjórnar ÍF um framlengingu á gildistíma afreksstefnu ÍF 2013 – 2020. Lagt er til 
að núverandi afreksstefna gildi til næsta sambandsþings ÍF árið 2021. Jafnframt er hér 
um að ræða framlengingu á afreksáætlun ÍF, en afreksáætlun er nánari útfærsla og 
viðauki við afreksstefnu ÍF sem samþykkt var á þingi ÍF 2017. 
Afreksstefna og afreksáætlun verða endurskoðuð að afloknum Paralympics í Tókýó 
2020. Ný afreksstefna ÍF mun verða lögð sambandsþing ÍF árið 2021 og hafa gildistíma 
fram til sambandsþings ÍF 2025 eða fram yfir Parlympics sem fara fram í París 2024.  
Rök 
Stjórn ÍSÍ leggur áherslu á að öll sérsambönd sem njóta styrkja úr afrekssjóði ÍSÍ setji 
sér afreksstefnu og að stefnan sé samþykkt/staðfest af þingi sambandsins. 
Viðauki við Afreksstefnu ÍF 2013 – 2020  (samþykkt 2017 - Fylgiskjal 8) 
Afreksáætlun 2019 - 2021 

·       Afreksáætlun þessi byggir á gildandi afreksáætlun ÍF og því fjármagni sem ÍF hefur yfir að 
ráða til afreksmála. Afreksstefna ÍF stendur áfram óhögguð og í fullri virkni til þings ÍF 2021. 

·       Mikilvægt er að greina stöðu mismunandi íþróttagreina og íþróttafólks innan þeirra. 
Tilgangurinn er að geta metið hvar íþróttagreinin hjá ÍF stendur í samanburði við aðrar þjóðir. 

·       Markmið ÍF er að eiga þátttakendur í úrslitum og eða á verðlaunapalli á Paralympics og á 
þeim stórmótum þar sem ÍF tekur þátt. Einnig að eiga á hverjum tíma áberandi íþróttafólk 
sem heldur ímynd fatlaðra íþróttamanna á Íslandi hátt á lofti. 

·       Sett hefur verið upp aðgerðaráætlun varðandi þverfaglega teymisvinnu, sem sér um 
uppfræðslu og þjálfun einstaklinga þvert á íþróttagreinar innan ÍF. Sérstakur vinnuhópur 
2020 hefur verið settur á fót sem saman stendur af íþróttagreinaþjálfurum, sjúkraþjálfurum, 
nuddurum, læknum, sálfræðingum, fararstjórum sem koma til með að vinna með 
íþróttafólkinu á næstu árum. Hefur hann fundað með yfirmönnum landsliðsmála (YL). 

·     Ráðnir hafa verið yfirmenn landsliðsmála (YL) ÍF sem stjórna öllum landsliðsverkefnum ÍF í 
samráði við Ólympíuráð/Afreksráð ÍF og stjórn sambandsins. Ekki eru ráðnir sérstakir 
„landsliðsþjálfarar“ í hverri íþróttagrein. Hver íþróttamaður er aftur á móti með sinn 
persónulega þjálfara eða félagsþjálfara. Þörf fyrir fylgd þjálfara á mót er metin í hverju 
tilfelli/verkefni íþróttamanns og tekur tillit til aðstæðna og takmarka sem mótshaldarar áskilja 
sér. 

  
Viðaukann í heild sinni má finna í handbók ÍF undir Um ÍF reglugerðir um nefndir og ráð ÍF 
og á minniskubbi 19. Sambandsþings ÍF 2019. 
  

  

 Jóhann Arnarsson  (JA) varaformarður ÍF kynnti tillögu stjórnar ÍF sjá fylgiskjal 4.0. 

 

Engar umræður urðu um þingskjalið og það samþykkt samhljóða. 

 

 

  

  

  

 



 

Tillaga frá stjórn ÍF 

Fylgiskjal 5.0 
Tillaga um heimild til stjórnar ÍF um framkvæmd Íslandsmóta ÍF.      (Fylgiskjal 5.0) 
Lagt er til að stjórn ÍF, í samráði við íþróttanefnd viðkomandi íþróttagreinar hjá ÍF, hafi 
heimild til að halda Íslandsmót í íþróttagreininni í samstarfi við það sérsamband sem 
hefur almenna lögsögu yfir íþróttagreininni innan ÍSÍ. Stjórn ÍF er heimilt að formgera 
slíkt samstarf með skriflegum samningi sem útlistar samstarfið og skyldur og réttindi 
beggja aðila. 
Rök 
Frá því að neðan greind tillaga var afgreidd af þingi ÍF 2013 hafa íþróttanefndir ÍF aukið 
samstarf sitt við önnur sérsambönd innan ÍSÍ. Náið samstarf er með ÍF og SSÍ, FRÍ, KRAFT, 
KSÍ, BTÍ, GSÍ, FSÍ, KLÍ, HRÍ, ÍSS og Bogfiminefnd ÍSÍ. 
Íslandsmót eru nú framkvæmd í samstarfi við sérsamböndin sem sjá að mestu um alla 
dómgæslu og umgjörð mótanna í samstarfi við viðkomandi íþróttanefnd ÍF. Með þessu 
fyrirkomulagi tryggir ÍF að mótin séu ávallt lögleg með tilliti til dómgæslu og að iðkendur 
íþrótta innan raða ÍF njóti bestu mögulegu aðstæðna við keppni. Með þessu verða mótin 
löglega framkvæmd og viðurkennd af IPC. 
Þessi þróun sem átt hefur sér stað síðustu sex árin er jákvæð fyrir afreksfólk ÍF. Með þessu 
fá þau aukna keppni og eru fulltrúar íþróttanefnda ÍF sannfærð um að þetta sé rétta leiðin 
fram á við og eðlileg þróun sem mun efla íþróttirnar til framtíðar. Íþróttanefndirnar leggja 
einnig áherslu á að í boði séu önnur mót sem höfði til breiddarinnar og byrjenda í íþróttum 
þ.e. allir fái verkefni við hæfi. 
Þessi þróun á sér stað hjá öllum nágranna þjóðum okkar og er þar talin eðlileg leið sem leiðir 
til blöndunar fatlaðra og ófatlaðra. 
Úr þinggerð sambandsþings ÍF 2013     Fylgiskjal 8 – Samþykktar tillögur - 
Tillaga ÍF um Íslandsmót ÍF í sundi 
Lagt er til að Íslandsmót ÍF í sundi 50m braut verði mót þar sem krafist verður lágmarka til að 
öðlast þátttökurétt á mótinu. 
Rök: Nefnd skipuð fulltrúum ÍF og SSÍ hafa undanfarna mánuði rætt um að sameina 
Íslandsmót ÍF og SSÍ og mótin verði haldin er SSÍ heldur sitt Íslandsmót. Á  formannafundi ÍF 
2012 kom fram sú skoðun að varlega skyldi stigið til jarðar í þessu máli og kostir 
,,samþættingar” þessara móta vegnir og metnir.  Íslandsmót SSÍ er lágmarkamót og því 
eðlilegt að byrja á því að skoða málið út frá því að sett verði lágmörk á Íslandmót ÍF í sundi 
og málið síðan skoðað í framhaldi af því. 
Samþykkt: 
Vísa málinu til sundnefndar til umfjöllunar og í framhaldinu til samþykktar stjórnar ÍF 

 

  
• ÞÁH fór yfir tillöguna fyrir hönd stjórnar ÍF.  

 
• HP gaf orðið laust en áréttaði að umræður um tilöguna myndu frestast ef þær 

færu of nærri hádegismat. Þeim yrði þá framhaldið að loknu hádegishléi.  
 

• ÞÓ: Leggur fram breytingartillögu á tillögunni og að breytingin komi neðst í 
tillöguna: „óheimilt er að setja lágmörk sem hindra þátttöku fatlaðra í 
Íslandsmóti fatlaðra“ - ÞÓ vill að breytingatillagan verði tekin til umræðu. 

 
• KG formaður sundnefndar ÍF tók til máls. Greindi frá ástæðu þess af hverju 

sundnefnd ÍF fór þá leið sem í dag er við lýði. Viljinn fyrir sameiginlegu móti 
var m.a. til að undirbúa afreksfólkið undir það að ná árangri á alþjóðlegum 
mótum. KÓ ræddi líka um mikla starfsmannaþörf á mótum. KG sagði 
samstarfið við SSÍ mikilvægt vegna dómgæslunnar í mótahaldi fatlaðra. KG 
greindi einnig frá áhyggjum SSÍ vegna fjölda sundmóta á landinu yfir 



dagatalsárið.  
 

Hádegishlé 

• ·   Hlé gert á þingstörfum kl: 12:00 

•             Þingstörf hófust að nýju eftir hádegishlé kl. 13:25 

 
• Sverrir Gíslason, Ösp: SG sagði Ösp ekki hafa verið á síðasta Íslandsmóti þar 

sem iðkendur hafi ekki náð lágmörkum. Afstaða Aspar væri engu að síður sú 
að félagið vilji að sett séu lágmörk á Íslandsmót. SG vill að iðkendur nái 
ákveðinni getu til þess að ná inn á þann stall að komast inn á Íslandsmót.  

• ÞÁH: Fór yfir tillöguna frá þingi 2013 og benti á vísun þings á málinu til 
sundnefndar. Síðustu sex ár hafi verið unnið samkvæmt núgildandi 
fyrirkomulagi. Um væri að ræða þróun á heimsvísu sem ÍF yrði að taka þátt í, 
ÞÁH vísaði þá líka í NM í Finnlandi þar sem það mót var samkeyrt með 
ófötluðum með góðum árangri. ÞÁH kallaði eftir enn frekara samstarfi við SSÍ 
og sagði að samþykkt á breytingartillögu ÞÓ væri mikil afturför. Málið sé að ÍF 
væri mikið í mun að halda mótin okkar í sem sterkastri umgjörð.  

• Björn Valdimarsson, ÍFR: Björn sagðist einn af þeim sem gerði kröfu um það 
2013 að við færum að setja okkur lágmörk. Þá minnti Björn á að aðeins eitt 
lágmark dugði til að komast inn á mótið sem gæti svo gefið keppandanum fleiri 
greinar.   

• Vilhelmína Smáradóttir, Suðri: Sammála lágmörkunum. Ánægð með 
flokkamótið. Ræddi hvort ekki væri hægt að lyfta flokkameistaramótinu jafnvel 
meira upp í hugum keppenda til að færa það nær metorðum Íslandsmóta. Með 
þeirri aðgerði væri hægt að efla frekar foreldra og börn sem ekki ná tilskyldum 
lágmörkum inn á Íslandmót ÍF.  

• Þorbjörg Vilhjálmsdóttir, Suðri: Var með spurningu, kvaðst vita að sumstaðar 
hafi gengið vel og sumstaðar hafi verið hnökrar um það samstarf sem átt hefur 
sér stað í sameiginlegu mótahaldi. Spurning ÞV var hvernig ÍF sæi til langframa 
hvaða fyrirkomulag yrði best. 

• Þröstur, Fjörður: Sagði breytingartillögu ÞÓ ekki ganga upp en að sama skapi 
fyndist honum 13 sundmenn á Íslandsmóti ÍF mjög fámennt. Skiljanlega væri 
ekki hægt að hleypa öllum inn á mótið en Þröstur beindi því þó til sundnefndar 
ÍF að hleypa amk aðeins fleirum inn en Íþróttafélagið Fjörður væri þó sammála 
því að lágmörk þurfi að vera til staðar á mótinu. 
ÞÁH: Svaraði Þorbjörgu á þann veg að sterkasta samstarf ÍF væri við SSÍ og 
svo hefði verið í gegnum árin. Dómurum hafi fækkað, erfiðara og erfiðara fyrir 
sundnefnd ÍF að fá löggilda dómara inn á mót ÍF svo samstarfið við SSÍ tryggir 
dómgæslu þar sem aðilar hafa full réttindi. Hvað samstarfið við FRÍ varðar hafa 
einstaka aðildarfélög FRÍ hafa þau sett fram hindranir og spurningar um ágæti 
samstarfs ÍF og FRÍ. Vilji ÍF væri sá að hafa samstarf við sem flesta, ÍSÍ beitir 
engum þvingunum en ÍF þurfi að fara í þessa blöndun á sínum eigin hraða. Í 
dag sé ÍF að elta leið sem t.d. Noregur og Danmörk hafa varðað með samstarfi 
íþróttasambands fatlaðra við önnur sérsambönd. Sagði ÞÁH einnig að leita yrði 
leiða til þess að vera með tilboð sem henta öllum iðkendum, m.a. mót á borð 
við Íslandsleika Special Olympics í sundi.  

 

Atkvæðagreiðsla um breytingartillögu ÞÓ:  Felld samhljóða. 
 
HP gaf orðið laust um tillöguna (fylgiskjal 5) 

 

 



• Hildur frá Ösp, spurði hvort hægt væri að gefa sundnefnd tækifæri á því að 
veita einstaklingum „boð“ á mótin (ekki ósvipað wild card-i eins og þekkist hjá 
IPC) til þess að fjölga keppendum, veita þeim boð ef fáir einstaklingar eru 
skráðir til leiks með lágmörk. 

• ÞÁH svaraði tillögu Hildar. Lagði til að þetta yrði ekki sett í tillöguna heldur færi 
þessi umræða út af þinginu og inn í nefnd. Það væri vel hægt að skoða þetta 
en ef það er vilji þingsins að reyna hvað við getum til að fjölga á Íslandsmótinu 
yrði að skoða þetta nánar. Athugasemd Hildar yrði tekin til nánari skoðunar. 

• Vilhelmína, Suðri: Viðraði þá stöðu að sum aðildarfélög ÍSÍ eru ekki til í að 
hleypa íþróttamönnum úr röðum fatlaðra á sín mót. 

• ÞÁH: Greindi frá því að ÍM í frjálsum færi ekki fram á FRÍ mótinu skv bréfi sem 
barst skrifstofu ÍF skömmu fyrir þing. Vilhelmína var að vísa í þá stöðu. ÞÁH 
benti á sameiginlegt mót ÍF og Breiðabliks innanhús sem gekk vel. Samstarf ÍF 
og FRÍ er hvergi skrifað inn í lög FRÍ en ÍF mun óska svara hjá FRÍ um þetta 
tiltekna mál.  

• Bragi Sigurðsson, bocciadeild Völsungs: Lagði fram hugmynd til stjórnar hvort 
hægt væri að keyra samhliða sundmót sem væri b-mót við hlið Íslandsmóts. 
Ástæðan væri til þess að fá fleiri til þátttöku á Íslandsmótinu. 

• ÞÁH sagðist myndu setja hugmyndina inn í hugmyndabanka fyrir sundnefnd 
og stjórn ÍF.  

 
HP lagði tillöguna fram til samþykktar sem var samþykkt samhljóða.  

 

 

Tillaga frá stjórn ÍF 

Fylgiskjal 6.0 
Til hugleiðingar fyrir 19. Sambandsþing ÍF                                            (Fylgiskjal 6.0) 
Breytt merki/„logo“ ÍF og nýtt nafn fyrir ÍF (ParaSport Ísland) 
- til umræðu og vísun til starfsnefndar 
 
Íþróttasambönd og íþróttafélög hafa mörg hver „nútímavætt“ merki (lógó) sín. Það sama 
hefur átt sér stað í viðskiptalífinu en fyrirtæki leita leiða til að gera merkin einfaldari, en 
jafnframt meira lýsandi fyrir starfsemina, en líklega þó til að þau veki sem mesta athygli. Á 
norrænum vettvangi hafa  systursamtök okkar breytt merkjum sínum en einnig fjölgað þeim. 
Einnig eru þau alfarið hætt að nota orðið „handicap“ eða fötlun í nafni sínu. Segja má að 
nafnið „Parasport“ fari eins og eldur í sinu um hin vestræna heim og hafa öll Norðurlöndin 
tekið þetta upp nema við hér á Íslandi. Svíar t.d. með sér „kassa“ fyrir SHIF, Parasport 
Sverige, SO Sverige. 
Stjórn ÍF leggur til að hannað verði merki sem ÍF notar alþjóðlega í samskiptum sínum við 
útlönd þar sem orðið PARASPORT ICELAND yrði notað í stað NPC Iceland, SO Iceland 
stæði óbreytt og haldið yrði áfram að nota ÍF merkið hér innanlands eða PARASPORT yrði 
notað alþjóðlega í samskiptum við útlönd sem samnefnari fyrir NPC Iceland og SO Iceland 
en alþjóðlega erum við að nota þau merki/lógó. 
Slagorð fyrir ÍF 
- til umræðu og vísun til starfsnefndar 
Í dag eru aðallega tvö slagorð í gangi í tengslum við íþróttir fatlaðra hérlendis: 
„Vertu með“ 
„Stærsti sigurinn er að vera með“ 
Rætt hvort slagorð ÍF yrði tekið fyrir  á Sambandsþingi í vor. 
Setja ÍF markmið (Mission) og framtíðarsýn (Vision), skammtíma og langtíma. 
- til umræðu og vísun til starfsnefndar 
 



Breyting á úthlutun íþróttamanns ársins 
- til umræðu og vísun til starfsnefndar 
Ábendingar hafa borist ÍF um að verðlauna bæri íþróttamenn í hverri íþróttagrein. Ástæðan 
er til að mynda sú að boccia-spilarar, lyftingafólk og einstaklingar úr íþróttagreinum sem ekki 
skara fram úr á alþjóðavettvangi eru mjög ólíkleg til þess að vera valin íþróttamenn og 
íþróttakona ársins úr röðum fatlaðra. Spurning væri hvort breyta ætti fyrirkomulagi útnefninga 
og líkt og ÍSÍ gerir að verðlauna íþróttamenn og -konu í hverri grein. Úr þeim hópi yrði síðan 
kjörin íþróttamaður og íþróttakona ársins úr röðum ÍF. 
  
 Liður 1:    Merki ÍF   
 

 
• ÞÁH fór yfir tillöguna fyrir hönd stjórnar ÍF.  Þar sem voru fá mál fyrir þinginu 

ákveðið að fara í smá vangaveltur sem snúa að ákeðnum þáttum og mikilvægt 
að fjalla um öðru hvoru. Þannig er að norrænu þjóðirnar eru að breyta nöfnum 
sérsambanda sem hafa með íþróttir fatlaðra og þróun í að breyta nöfnum 
sérsambanda, aðalega þá er “handicap” inni í nafninu þeirra en nú eru 
samböndin að taka upp “para” í staðinn. Stjórn ÍF vill fá umræðu og stofna 
nefnd sem myndi starfa fram að næsta formannafundi og koma með tillögu.  
Komin er tillaga að nýju merki (merkið sýnt þinggestum).    
Í dag er Icelandic Sports Association for the Disabled og væri mun styttra að 
nota Parasport Iceland og notað þá við hlið NPC Iceland.   
Fyrsta spurning er:  Eigum við að fara alla leið eða taka þetta í nokkrum 
skrefum? 
SG:  Ekki láta halla merkinu, verður erfiðara að prenta.  Ekki láta merkið halla 
upp á móti textanum. 
Hildur:  Vildi hafa merkið í kassa, það er auðveldara og ódýrara að sauma 
merkið. 
Þröstur: Margir einhverfir vilja hafa þetta allt í kössum. 
Tölvupóstur sendur frá Ösp - búið að laga aðeins hallan á merkinu. 
Þröstur: Flott að merkja okkur Parasport erlendis en sem unnandi íslenskrar 
tungu að við heitum áfram Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi. 
 

 
Umræðum lokið, samþykkt einróma að stofna starfshóp. 
 
 
Liður 2:    Slagorð   

 
ÞÁH fór yfir nokkur af þeim slagorðum sem ÍF hefur notað í gegnum árin, sambandið 
er mest að nota „Vertu með“ eða „Stærsti sigurinn er að vera með“, „íþróttir fyrir alla“ 
Vinnuhópur kæmi með hugmyndir að fleiri slagorðum.  
 
Liður 3:    Framtíðarsýn 
ÞÁH greindi frá að á norrænum vettvangi hefur ÍF verið að vinna að framtíðarsýn og 

t.d. á vetrarleikum 5 þjóðir 1 lið og á sumarleikum 6 þjóðir 1 lið, þar bætast Færeyingar 

við. ÍF hefur m.a. notað ásamt þeim þjóðum sameiginlegt logo sem táknar samstarfið í 
þessum stóru verkefnum. 
IPC hefur verið ánægt með framtakið og finnst gott að þjóðir geti unnið saman. 

Mögulega væri það aukaverkefni fyrir hópinn að taka slagorð, markmið og 

framtíðarsýn allt saman til umfjöllunar. 

 



Hildur Ösp  - slagorðin í dag eiga meira við um Special Olympics hópinn og ekki við 

afrekshópinn. Mikilvægt að búa til slagorð sem eiga við afreksíþróttir. 

ÞÁH -  sagði slagorðin frá árdögum ÍF þegar verið var að reyna ná til allra. 

Mikilvægt að hafa fleiri en eitt slagorð. 

HP - slagorð þarf að ná til allra t.d. eins og Íslandi á iði, Uppúr sófanum, huga að því að ná til 

allra. Mikilvægt að eiga eitt eða tvö slagorð til að nýta eftir því hvert tilefnið væri.  

 

HP - eru allir sammála því að þetta verður sett í vinnuhópinn? 

HP - samþykkt samhljóða. 

 

Liður 4  Breyting á úthlutun íþróttamanns ársins. 

ÞÁH tók til máls og sagði ÍF oft kallað litla ÍSÍ, sundið og frjálsar og núna vetraríþróttirnar 

hefðu oftast átt íþróttamann ársins. Boccia og borðtennis fyrir vikið ekki ýkja sýnileg inni á 

íþróttamanni ársins. Á ÍF að veita íþróttakonu og karli í hverri grein viðurkenningu og síðan 

yrði valið íþróttakona og íþróttakarl ársins úr þeim hópi? 

Varðandi hófið á Hótel Sögu að þá er það er vel sótt af íþróttafréttamönnum, því það eru 

góðar veitingar sem trekkjir að. Samstarfsaðilum ÍF er boðið líka. Það myndi lengja 

viðburinn um nokkurn tíma að bæta við íþróttafólki ársins í hverri íþróttagrein. Einhverjar 

áhyggjur hafa verið uppi af því að þetta myndi taka ljóman af Íþróttakonu og karli ársins. 

ÞÁH lagði til að þetta yrði skoðað fram að næsta formannafundi. Verður ekki gert núna 2019 

en væri þá 2020 eftir formannfund. 

 

Karl Ösp  Í boccia er keppt í nokkrum flokkum, þar er td 1. deild, bc flokkar og 

rennuflokkar. 

 

ÞÁH:  stöndum alltaf frammi fyrir að meta árangur á milli greina. 

 

Þorbjörg -  Eigum við að taka allar greinar ÍF sem eru æfðar innan félaga ÍF,  því ekki eru 

mót í öllum greinum. Hvað ákveður um að útnefna íþróttamann/konu? Þarf lágmarksfjölda í 

greinina? 

 

HP:  Meta hvað þarf greinin að vera stór til að réttlæta það að tilnefndur verði íþróttamaður 

ársins í hverri grein. 

 

Hildur Ösp: - erum með fullt af greinum þar sem eru bara einn iðkenda, væri þá viðkomandi 

sjálfkjörin(n). Grunur er um að fleiri iðkendur séu inn hjá ófötluðu félögum. Hvernig yrði 

gengið úr skugga um að náð yrði til þeirra áður en kæmi að valinu? 

 

Bragi:  Stakk upp á að notað yrði „val“ á íþróttakonu og kk. Mæli með því eins og gert er á 

Húsavík en þar eru þeir með þær greinar sem falla undir ÍSÍ, viðkomandi þarf að hafa 

lögheimili á Húsavík t.d. þótt greinin sé ekki stunduð á Húsavík. 

 

SG: ÞÁH talar um að þetta myndi skyggja á íþróttamann, SG heldur að það hafi þveröfug 

áhrif,  hreyfingin væri að fá aukið spotlight á fleira fólk og því kveikja áhuga 

íþróttafréttamanna að fylgjast með fleiri íþróttagreinum fatlaðra.  

 

Bragi tek undir með þessu. 

 



Þröstur: Kvað þetta mjög jákvæða hugmynd og sammála því að þetta myndi vekja áhuga hjá 

íþróttafréttamönnum á íþróttum fatlaðra. En eftir hverju ætti að fara, t.d. að útnefna í þeim 

greinum sem erum með nefnd innan ÍF. 

 

Borin var upp tillaga – ákveðið að stofnaður yrði vinnuhópur af stjórn ÍF-  samþykkt 

samhljóða. 

 

  

9. Tekin til umræðu, önnur mál og aðrar tillögur sem borist hafa 

til stjórnar ÍF. 
  

  

  

  

  

  

10. Önnur mál. 
 
Jóhann Arnarson, varaformaður ÍF: 
Greindi frá starfshópi innan stjórnar ÍF sem kom með hugmynd að íþrótta- og 
ævintýrabúðum fyrir 10-14 ára gömul börn með fötlun. Hugmyndin er liður í að útvíkka 
Sumarbúðir ÍF og líka sprottin fram á þeim forsendum að Norræna barna- og unglingamótið 
hafi verið lagt niður. Laugarvatn varð fyrir valinu enda reynslan af veru sumarbúða ÍF þar til 
áratuga og góð. UMFÍ mun framvegis fara með umsjón með aðstæðum á Laugarvatni og ÍF 
hefur þegar hafið viðræður við UMFÍ um framhald sumarbúða sem og íþrótta- og 
ævintýrabúðum fyrir börn. JA kynnti búðirnar frekar fyrir þinggestum. Búðirnar munu fara 
fram 11.-14. júní 2019, JA greindi frá að það yrði farið rólega af stað. Linda Kristinsdóttir 
stjórnarmaður ÍF mun veita búðunum forystu.  
 
Karl - formaður Boccianefndar. 
Greindi frá þátttöku sinni á fundi í Noregi í byrjun maímánaðar 2019 varðandi næsta NM í 
Boccia. Næsta mót verður 6. til 10. maí 2020 í Noregi rétt við Gardemoen flugvöll. Nýbreytni 
verður að spilað verður eftir alþjóðareglum í öllum flokkum. Hvert land er með sínar reglur og 
svo NM relgur. Ákveðið var að bæta við einum nýjum flokk, óljóst hvort hann verður næst,  

-  junior klassi sem er blandaður af klassa 1 og klassa með rennu í NM. Aldurstakmarkið í 

þessum flokk er 14-20 ára. Áhugi að bjóða þjóðum þátttöku á mótum á milli landa. Einnig 
hugsanlegt líka að vera með æfingabúðir milli landa og samnýta þjálfara og læra hvert af 
öðrum. 
 
Jón Björn:  Minnti á skráningu í félagakerfi Felix, sagði það skipta miklu máli. Einstaklingar í 
aðildarfélögum ófatlaðra eru oftar en ekki vanskráðir í Felix, eru þar af leiðandi óskráðir í 
íþróttahreyfingu fatlaðra.. Hef tekið þátt í að leysa nokkur mál. Skiptir miklu máli fyrir 
hreyfinguna okkar, en iðkendafjöldi hjá ÍF hefur aukist á síðustu árum. 
Mikilvægt að skráningarnar eru réttar til að hafa rétta og góða mynd af fötluðum iðkendum í 
íþróttum.  
 
Hildur - hvernig er með skráningar hjá einstaklingum sem sem eru í ófötluðum félögum og 
eru ekki til hjá ÍF t.d. á skautum, vitum af nokkrum á Akureyri, þau eru ekki skráð hjá ÍF. 
 



ÞÁH – svaraði því að þetta væri í vinnslu hjá ÍSÍ, en í Felix væri þörf á að haka í box  
“Íþróttasambands Fatlaðra”  á líka að haka við íþróttir fatlaðra, ekki þarf að stofna nýja deild, 
bara nýtt rými í Felix til að sýna fram á að viðkomanid sé fatlaður. 

 
Hildur -  er hægt að fá skriflegar leiðbeiningar hvernig á að gera þetta til að vísa í? 

 
ÞÁH - þurfum aðstoð ÍSÍ - en þó svo sé nóg að haka í þetta eina box. Fáum leiðbeiningar frá 
ÍSÍ og þær munu sendar út til aðildarfélaga. 

 
Jón Heiðar -  t.d. í Óðni þá er þetta ekkert mál að gera þetta. Mjög mikilvægt er að við séum 
meðvituð um að skrá fatlaða einstaklinga jafnvel þó þeir æfi með aðildarfélögum ófatlaðra. 
 
Þröstur - væri gott að fá námskeið í Felix, fór á námsekið í gamla Felix korter í áður en nýja 
Felix kom. Sagði breytinguna á Felix til hins verra og lagði til að boðið yrði upp á námskeið í 
nýja umhverfi Felix. 
 
HP verið að setja saman nefnd og verið að gera óháða úttekt á tölvukerfi ÍSÍ.  
 
HP, tala við Elías hjá ÍSÍ og fá leiðbeiningar. 
 
Lið lokið. 

 

  

11. Nefndir starfa 

·   dagskráliður féll niður. 

  

  

12.  Nefndaálit, tillögur og atkvæðagreiðsla. 
  

Tillögur hafa verið afgreiddar þegar þær hafa komið fram. 

  

  

14. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga, 

fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ. 
  

Fylgiskjal 

7.0 

  

  

Fyrir liggur að Margrét Geirrún Kristjánsdóttir ritari ásamt Jóni Heiðari Jónssyni úr 

varastjórn ÍF gefa ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.  

  

Tillaga kjörnefndar um stjórn ÍF 2019-2021 er því: 

Formaður ÍF       

Þórður Árni Hjaltested 

Varaformaður     

Jóhann Arnarson 

  

Meðstjórnendur    

Halldór Sævar Guðbergsson 



Matthildur Kristjánsdóttir 

K. Linda Kristinsdóttir   

Varastjórn   

Þór Jónsson 

Eva Hrund Gunnarsdóttir 

Geir Sverrisson         

 

Samþykkt samhljóða 

 

Þórður bauð Geir og Evu Hrund velkomna í stjórn Íþróttasambands fatlaðra. 

  

Kjörnefnd ÍF 2019 

Harpa Björnsdóttir, harpa.bjornsdottir@rsk.is 

Valgerður Hróðmarsdóttir, furuberg@simnet.is 

Jón Heiðar Jónsson, jonhjon@simnet.is  

 

Skoðunarmenn reikninga: 

Guðlaugur Guðmundsson 

Hilmar Alfreðsson 

 

Fulltrúi ÍF á íþróttaþing ÍSÍ: 

Vísað til stjórnar. 

 

Ólympíuráð ÍF:  

Ólympíuráð –skv reglugerð, þá skal kjósa einn fulltrúa á þingi ÍF og tveir skipaðir af stjórn 

ÍF. Tillaga um Geir Sverrisson og engar aðrar og hann skoðast réttkjörinn í Ólympíuráð ÍF. 

 

  

15. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar 

  

·   Riturum var falið að ganga frá þingfundargerðum í samstarfi við stjórn og skrifstofu 

Íþróttasambands fatlaðra. 

HP: Gerði það að tillögu sinni að þingfundargerð verði fulluninn í samvinnu við stjórn ÍF og 

fundarstjóra. 

(ath einnig tillaga að þessi liður verði felldur niður) 

 

16. Þingslit.  

  

HP - þakkaði fyrir gott þing og samstarfið og óskaði þinggestum alls hins besta og góðs starfs 

heima í héraði. 

 

ÞÁH  nýkjörinn formaður þakkaði traustið sem honum var sýnt með endurkjörinu. Bauð 

hann nýja stjórn velkomna með von um gott samstarf, næg verkefni væru framundan í 

samstarfi við aðildarfélög ÍF. Verkefni sem væru jafnvel þekkt og við göngum að með 

kunnáttu og vilja til þess að gera betur. Óskaði hann þess að leiðarljósið yrði að verða enn 

faglegri og enn sterkari í því sem við erum að gera. Fyrir lægi að endurskipa nefndir, vinna 

náið með félögum ÍF og hann hefði vissu fyrir því að margir myndu áfram gefa kost á sér til 



áframhaldandi starfa og að vel gengi oftast að manna stöðurnar. Þá sagði Þórður að verkefnin 

framundan væru mörg jafnvel þó starfið væri ekki í hámarki yfir sumartímann þá væru engu 

að síður nóg við að vera. Undirbúningur stæði yfir fyrir Paralympics í Japan svo íslenskt 

afreksfólk úr röðum fatlaðra yrði á ferð og flugi um heiminn við að reyna að ná lágmörkum 

fyrir Tokyo 2020.  

Að lokum þakkaði Þórður fyrir góða þátttöku í þingu, góða þátttöku í þeim ákvörðunum sem 

fjallað var um. 

 

Að lokum voru afhent fjögur silfurmerki en þau hlutu: 

 

Jón Heiðar Jónsson 

K. Linda Kristinsdóttir. 

Þór Jónsson  

Matthildur  (var farin og gat ekki veitt merkinu viðtöku)  

 

Jón Heiðari og Margréti var svo afhent blóm og þakkir fyrir stjórnarsetu hjá ÍF. 

 

Þingi slitið. 

  

  

  

  

  

________________________ 

Hafsteinn Pálsson 

Þingforseti 

  

_________________________                                                      

 ________________________ 

Jón Björn Ólafsson                                                                          Kristín Guðmundsdóttir 

Þingritari                                                                                          Þingritari 

  
 


