
Þinggerð 20. Sambandsþings Íþróttasambands fatlaðra 
haldið í Laugardalshöll 11. september 2021 

 

1. Þingsetning 
  
Ólafur Magnússon, ÓM, bauð gesti velkomna og minnti á blaðlaust þing og hvernig 
þingfulltrúar gætu nálgast þinggögn.  
 
Þórður Árni Hjaltested, ÞÁH, formaður ÍF bauð þingfulltrúa velkomna við 20. 
sambandsþingið sem haldið var í Laugardalshöll. Viðstaddur var varaforseti ÍSÍ Hafsteinn 
Pálsson, heiðursfélagar ÍF ásamt mökum, þingfulltrúar og heiðursgestir þingsins sem voru 
Paralympic-þátttakendur Íslands í Tokyo 2020.  
 
Setningarávarp formanns ÍF: 
 
Varaforseti ÍSÍ, Heiðursfélagar ÍF, Ólympíuhópur ÍF sem nýkominn er heim frá Paralympics 
í Tókýó, Þingfulltrúar, stjórn og starfsmenn ÍF.  
Ég býð ykkur velkomin til þessa tuttugasta þings ÍF sem halda átti 17. apríl í vor, en vegna 
sóttvarnareglna var það ekki framkvæmanlegt og því var þinginu frestað til haustsins. 

Það er ekki hægt að segja annað en að við lifum skrítna tíma, en síðastliðið eitt og hálft ár 
höfum við þurft að aðlaga íþróttastarfið að sóttvarnarreglum vegna Covid-19. Já veiran 
hefur valdið okkur nokkrum ama og búsifjum. Við höfum margoft þurft að breyta æfinga 
og keppnisreglum vegna þess. Stjórn ÍF hefur frá upphafi faraldursins lagt upp með að 
vera ofur varkár og gæta vel að sóttvarnarreglum. Við höfum fellt niður viðburði og sem 
dæmi höfum við ekki getað haldið bocciamót frá upphafi faraldursinns og enn stefnir í að 
við fellum mót niður í þeirri íþróttagrein vegna fjöldatakmarkana á samkomum. Tekist 
hefur að halda Íslandsmót í sundi og frjálsum íþróttum á tímabilinu. Á þessari stundu er 
einnig ljóst að búið er að fresta vetrarleikum Spc. Ol. um eitt ár til viðbótar, en þeir eiga að 
fara fram í Kazan í Rússlandi, við árbakka Volgu. Ég vil við þetta tækifæri þakka 
aðildarfélögum ÍF fyrir mikla samstöðu í aðgerðum til að sporna við því að iðkendur 
íþrótta fatlaðra sýktust af veirunni. 

Starfsemi sambandsins er fjölbreytt og ávallt að  mörgu að hyggja, enda verkefnin 
margþætt. Starfsemin stendur á traustum fótum og er enn að styrkjast, mótahald var 
hefðbundið frá 19. þingi og fram í febrúar 2020 en þá skall heimsfaraldurinn á okkur eins 
og ég hef áður nefnt.   

ÍF er í góðu samstarfi við önnur sérsambönd og get ég fullyrt að það sé að styrkjast enn 
frekar, sem er mjög ánægjulegt. Með samstarfinu tryggjum við dómgæslu sem viðurkennd 
er af IPC og öðrum alþjóðaíþróttasamtökum. Samstarfið við ÍSÍ er að sama skapi sterkt og 
þakka ég öllum þeim aðilum sem við eigum í samstarfi við, án þess væri starfsemin ekki 
eins öflug og raunin er. Ég vil hér og þakka UMFÍ fyrir samstarf um rekstur sumarbúða ÍF á 
Laugarvatni. 

Staða ÍF er sterk, reksturinn í góðu jafnvægi og er þar ekki síst að þakka ráðvendni, en þó 
ekki síður góðum stuðningi frá yfirvöldum, ríki og sveitarfélögum, sem og afrekssjóði ÍSÍ 



og öllum þeim öflugu bakhjörlum sem ÍF á og við tölum almennt um sem samstarfsaðila 
ÍF. 

Ólympíuhópur ÍF, keppendur, þjálfarar, aðstoðarfólk og fararstjórn eru hér með okkur við 
setningu þingsins. Hópurinn kom heim í þremur minni hlutum og var ákveðið að vera ekki 
með móttöku í flugstöðinni heldur bjóða þeim hingað til að vera við setningu þingsins 
þannig að við gætum fagnað þeim og átt með þeim góða stund. Að aflokinni setningu 
þingsins munum við fá okkur kaffi og meðlæti hér fyrir framan fundarsalinn. 

Ég vil biðja þingfulltrúa og gesti að rísa úr sætum og klappa rösklega fyrir þessu frábæra 
afreksfólki okkar og aðstoðarfólki sem stóð sig alveg frábærlega á Paralympics leikunum í 
Tókýó. Ég mun nú gera örstutt hlé á máli mínu og stíga niður og afhenda Ólympíuförunum 
blómvönd ásamt því að afhenda keppendum brons merki ÍF. 

Að lokum vil ég fyrir hönd sambandsins þakka allan þann stuðning og velvild sem við 
höfum notið í gegnum tíðina. Einnig vil ég þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem komið 
hafa að starfi ÍF, þar eigum við marga trygga einstaklinga sem ávallt eru tilbúnir til að 
leggja málefninu lið og fórna tíma sínum í þágu íþróttastarfs fatlaðra. Hafið mikla þökk 
fyrir. 

Áður en við förum hér fram í kaffi þá bið ég ykkur að rísa úr sætum og aðstoða mig við að 
minnast fallinna félaga. Við gerum að með að lúta höfði og standa hljóð í eina mínútu. 

Takk fyrir og fáið ykkur sæti. 

Starf stjórnar ÍF og starfsmanna hefur verið öflugt og farsælt í gegnum árin. Á 
starfstímabilinu fundaði stjórn sambandsins 22 sinnum. Starfsemi aðildarfélaga ÍF er 
öflugt. Ég þakka ykkur öllum störf ykkar, áhuga og elju í þágu íþrótta fatlaðra. 

Tuttugasta sambandsþing ÍF er sett. 

 
Keppendur við Paralympics í Tokyo voru heiðraðir sérstaklega við þingsetningu fyrir framlag 
sitt við leikana. Voru keppendur og starfsfólk við leikana leyst út með blómvendi við upphaf 
þings. Keppendur frá Tokyo voru sæmdir bronsmerki ÍF en það voru þau Arna Sigríður 
Albertsdóttir HFR, Már Gunnarsson ÍRB, Thelma Björg Björnsdóttir ÍFR, Róbert Ísak Jónsson 
Fjörður/SH og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir FH sem veittu merkjunum viðtöku en Patrekur 
Andrés Axelsson FH var fjarverandi við þingsetningu en heimsótti þingið síðar þennan sama 
dag til að taka á móti sínu heiðursmerki.  
 
 
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 skipuð; 

• Harpa Björnsdóttir - HSV 
• Ófeigur Ágúst Leifsson - HSK 
• Valgerður Hróðmarsdóttir - ÍBH 

 
4. Kosning nefnda 

·      Undanfarin þing hafa ekki verið starfandi nefndir. Samþykkt var samhljóða að þingið í heild 
starfaði í einni málstofu. 

  
·      Nefndarkjör féll niður. 

 
 

Þinghlé  
 

Þingstörf hefjast aftur. 
 

·      Að loknum störfum Kjörbréfanefndar gerði  Ófeigur Leifsson talsmaður nefndarinnar grein fyrir 
störfum hennar. Ítrekaði hann að félögin ættu að skila inn kjörbréfi undir íþróttabandalögum en 
ekki sem félag.  

 
Kjörbréf frá  félögum lágu fyrir. 
Þingfulltrúar mættir: 
HSK – átti rétt á 6 fulltrúum -  4 mættu 
ÍBA – átti rétt á 8 fulltrúum – 6 mættu 
ÍBH – átti rétt á 8 fulltrúum – 3 mættu 
ÍBR – átti rétt á 14 fulltrúum –10 mættu 
ÍBV – átti rétt á 3 fulltrúum -  2 mættu 
HSÞ – átti rétt á 5 fulltrúum -  enginn mætti 
UÍF – átti rétt á 4 fulltrúum – enginn mætti 
HSV – átti rétt á 3 fulltrúum -  enginn mætti 
ÍRB – átti rétt á 6 fulltrúum -  enginn mætti 
ÍA – átti rétt á 4 fulltrúum -  enginn mætti 
 
25 þingfulltrúar mættu 

·      Kjörbréfanefnd lagði til að ofangreind kjörbréf yrðu samþykkt og voru þau samþykkt samhljóða. 
 
5. Lögð fram skýrsla stjórnar (þingskjal 1.0.) 

·   
    Ólafur Magnússon (ÓM), Jón Björn Ólafsson (JBÓ) og Anna K. Vilhjálmsdóttir (AKV) starfsmenn 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. 

 
6. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar (þingskjal 2.0 og 2.1.) 
  
Halldór Sævar Guðbergsson (HSG) gjaldkeri ÍF fór í stuttu máli yfir reikninga sambandsins. 
ÓM tók við keflinu hjá HSG og fór í ítarlegra máli yfir reikningana 2019 og 2020 og kynnti þá 
fyrir þinggestum.  
  
HP þingforseti gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og reikninga. 
 
Enginn kvað sér hljóðs. 
 
 
Reikningar bornir undir atkvæði og samþykktir samhljóða. 
 

7. Lögð fram fjárhagsáætlun (þingskjal 3.0 og 31.) 
·    ÓM, framkvæmdastjóri fjármála- og afrekssviðs ÍF gerði grein fyrir fjárhagsáætlunum 2021 og 

2022. 
 
Fundarstjóri lagði til að afgreiðslu fjárhagsáætlunar yrði frestað og yrði rædd undir lið 9.0 í 
dagskrá þingsins og var það samþykkt.  
 
Þinghlé - matarhlé  frá 12-13:10 
 
Að þinghléi loknu var afreksmaðurinn Patrekur Andrés Axelsson frá FH heiðraður með 
bronsmerki og blómvendi. Hann átti ekki kost á því að vera viðstaddur um morguninn en 
Patrekur var eins og áður segir í þinggerð þessari einn af sex fulltrúum Íslands á Paralympics 
í Tokyo.  
 
 
 8. Lögð fram Afreksstefna og afreksáætlun ÍF 2021 - 2028.                        (Fylgiskjal 4.0) 

Tillaga stjórnar ÍF um Afreksstefnu og afreksáætlun ÍF 2021 – 2028.  

Að kröfu afrekssjóðs ÍSÍ skal ÍF, sem A-samband, leggja fram afreksstefnu og afreksáætlun 
til átta ára en í afreksstefnu ÍSÍ segir „Sérsambönd ÍSÍ skulu hafa mótaða afreksstefnu sem 
uppfyllir leiðbeinandi ramma ÍSÍ fyrir afreksstefnur. Í afreksstefnu sérsambands skal meðal 
annars fjallað um skilgreiningar á afrekum og flokkun alþjóðlegra móta, kröfur um 
aðstöðu vegna afreksíþrótta, kröfur vegna menntunar dómara og þjálfara í 
afreksíþróttastarfi og skipulags heilbrigðisteymis viðkomandi sérsambands. Mismunandi 
kröfur varðandi tímalengd og innihald afreksstefnu skulu gerðar til sérsambanda miðað 
við afreksstarf sérsambandsins“. 

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. 

ÞÁH kynnti drög að nýrri afreksstefnu ÍF 2021-2028.  
 
Ófeigur, Suðri: Var með spurningu um hvort hægt væri að bæta við íþróttaflokkum innan 
afreksstefnunnar. Hjá Suðra eru tvær nýja greinar farnar að æfa, m.a. Taekwondo.  

ÞÁH: Svaraði Ófeigi því að þær þrjár greinar sem teknar eru fram í afreksstefnunni séu þær 
þrjár aðalgreinar sem Ísland hefur iðkað síðustu áratugi. Vissulega falli allar aðrar greinar 
undir afreksstefnuna og nóg pláss fyrir aðrar greinar innan stefnunnar - þær þrjár sem komi 
fram í stefnunni séu leiðbeinandi.   

Afreksstefna ÍF 2021-2028 lögð fram af HP og samþykkt samhljóða. 
 

 9. Lögð fram Tillaga að breyttu merki/„logo“ ÍF – framhald frá Sambandsþingi 
2019  (Fylgiskjal 5.0) 

Stjórn ÍF leggur til að hannað verði nýtt merki ÍF til notkunar innanlands og annað merki, 
sem notað yrði í alþjóðlegum samskiptum. Í stað NPC Iceland kæmi:  PARASPORT 
ICELAND.  Special Olympics Iceland stæði óbreytt. 

Rök: 

Íþróttasambönd og íþróttafélög hafa mörg hver „nútímavætt“ merki (lógó) sín. Það sama 
hefur átt sér stað í viðskiptalífinu. Fyrirtæki leita leiða til að gera merkin einfaldari, en 
jafnframt meira lýsandi fyrir starfsemina. Horft er til þess líka að þau veki sem mesta 
athyglii. Á norrænum vettvangi hafa  systursamtök ÍF breytt og fjölgað þeim merkjum sem 
eru notuð.  Þau eru  alfarið hætt að nota  „handicap“ eða fötlun í nafni samtaka. Það er 
heitið  „Parasport“ sem hefur nú náð fótfestu um hin vestræna heim og öll Norðurlöndin 
hafa tekið það upp, nema Ísland. Í Svíþjóð t.d. er kerfið þannig að sér „kassi“  er fyrir SHIF, 
Parasport Sverige og  SO Sverige.  

 
ÞÁH bauð til fundarins í gegnum samskiptaforritið TEAMS grafíska hönnuðinum Halldóri 
Högurði (HH). HH hefur unnið að nýju merki ÍF síðustu misseri. 
 
HP bað þinggesti um að taka örstutt hlé og fá sér kaffiveitingar á meðan ráðið yrði fram úr 
tæknilegum vandamálum.  
  
Að lokum leystist úr tæknimálum og HH hélt sína kynningu á nýrri hönnun merkis fyrir ÍF. HH 
ræddi um mikið breytt umhverfi í merkjamálum fyrirtækja/íþróttasambanda og íþróttaliða.  
 
Umræður um merkið: 
 
Ingi Bjarnar: Spurði um rauðu línuna sem er lóðrétt í merkinu og hvort hún mætti vera 
lárétt. Að hafa rauða línu undir kommunni við Í og undir F líka.  



HH: Sagði að sú útgáfa væri einnig til en ekki nákvæmlega sú sama og Ingi Bjarnar væri að 
lýsa.  
HP: Gaf orðið laust en þar sem enginn kvaddi sér hljóðs var tillagan borin upp og samþykkt 
samhljóða.  
HP: Lagði til að umræða um fjárhagsáætlun yrði kláruð á þessu stigi málsins. Engar umræður 
urðu um fjárhagsáætlunina og hún því lögð fyrir og samþykkt samhljóða.  
  
  
  
10. Önnur mál. 
 
HP flutti kveðju ÍSÍ og þakkaði fyrir góð störf og gott samstarf. 
HP sagði breytingar framundan hjá ÍSÍ. Líney Rut Halldórsdóttir hætti brátt sem 
framkvæmdastjóri og Andri Stefánsson tæki við tímabundið. HP minnti þingfulltrúa á 
Íþróttaþing í október en um væri að ræða framhaldsþing frá netþingi í maímánuði 2021. HP 
sagði það mikilvægt fyrir íþróttahreyfinguna að geta hist og rætt málin. 
Á framhaldsþingi ÍSÍ er t.d. á dagskrá afreksstefna ÍSÍ sem er rædd á hverju þingi og er 
uppfærð reglulega. Samskiptaráðgjafi hefur verið ráðinn fyrir frjáls félagasamtök sem komið 
var á í samvinnu við ÍSÍ og Menntamálaráðherra og er kostað af hinu opinbera.    
HP óskaði þess að allt íþróttastarf geti orðið eðlilegt á komandi vetri. 
 
ÞÁH þakkar hlý orð í garð ÍF og skilaði góðum kveðjum til framkvæmdarstjórnar ÍSÍ, Líneyjar 
og alls starfsfólks sem er alltaf boðið og búið að vinna fyrir ÍF og hag heildarinnar.  Alltaf 
tekið vel á móti og erindum og beiðnum um aðstoð af hendi ÍSÍ. ÞÁH sagði ábendinguna 
þarfa um samskiptaráðgjafa sem félög geta leitað til og benti öllum aðildarfélögum að nýta 
sér þessa þjónustu ef svo bæri undir.   
 
ÞÁH var líka kominn upp til að fylgja eftir ályktun og áskorun til yfirvalda. Ályktunina má sjá í 
heild sinni hér að neðan:  
 
Árið 2021 munu tvö risavaxin rafíþróttamót setja talsverðar hömlur eða stöðva með öllu 
íþróttatengda starfsemi í Laugardalshöll. Fyrra mótið sem fram fór í maímánuði olli tveggja 
mánaða aðstöðuleysi fyrir íslenskt frjálsíþróttafólk og fleiri. Þá voru um það bil tveir mánuðir 
í Ólympíuleikana og þrír í Ólympíumót fatlaðra (e. Paralympics). Nú liggur svo fyrir að síðara 
mótið sem fram fer í október og nóvembermánuði muni hafa æfinga- og keppnisstöðvanir í 
för með sér fyrir frjálsar og fleiri greinar. 
 
Engum dylst mikilvægi þessara móta fyrir íslenskan efnahag enda hefur arðsemi og umfang 
þessara verkefna verið til ítarlegrar umfjöllunar í íslenskum fjölmiðlum. 
  
Ekki er um hefðbundar lokanir að ræða vegna almenns mótahalds líkt og iðkendur í íþróttum 
þekkja þegar íþróttaðstöður loka kvöldstund eða yfir helgi vegna keppna sem þar fara fram. 
Um er að ræða 50-60 daga lokanir fyrir iðkendur sem eiga í fá ef nokkur önnur skjól að 
venda með sína íþrótta- og lýðheilsuiðkun þegar æfingaaðstaða þeirra lokar. 
  



Stjórn Íþróttasambands fatlaðra ítrekar mikilvægi þess að iðkendur íþrótta lendi ekki til 
lengri tíma á hrakhólum með æfinga- og keppnisaðstöðu sína. Af því tilefni skorar 
sambandsþing ÍF á yfirvöld að tryggja byggingu þjóðarleikvangs fyrir frjálsar íþróttir.  
 
ÞÁH kynnti tillöguna og HP bauð þingfulltrúa til umræðu um ályktunina.  
ÞÁH bað þingfulltrúa um heimild til þess að fá tillöguna til frekari útfærslu.  
HP bar upp til samþykktar að stjórn ÍF fengi frekara umboð til að útfæra 
tillöguna/áskorunina og senda til aðildarfélaga ÍF til frekari útfærslu og var það samþykkt.  
 
Jóhann Arnarsson kynnti verkefni um „aðstoð við æfingar fyrir einstaklinga með fatlanir og 
sérþarfir”. Bauðst Jóhann til þess að senda áhugasömum aðilum/félögum kynninguna. 
 
Umræður 
Helga, Ösp: Spurði hvort þetta úrræði væri bara miðað að skólum á höfuðborgarsvæðinu. 
JA: Sagði svo alls ekki vera heldur væri allt landið undir í þessu enda um að ræða verkfæri 
sem vonir stæðu til að sem flestir myndu og gætu nýtt sér. 
AKV: Spurði að ef hægt væri að staðla og formgera hlutinn meir og betur væri það vel 
skoðandi hvort hreyfingin sameiginlega gæti notað þetta verkfæri.  
 
HP: Kannaði hvort fleiri vildu taka til máls. Svo var ekki svo HP lokaði liðnum önnur mál og 
opnaði fyrir liðinn ,,kosningar.” 
 
Lið lokið. 
 
  
11. Nefndir starfa 

·       dagskráliður féll niður. 
  
  
12.  Nefndaálit, tillögur og atkvæðagreiðsla. 
  
Tillögur hafa verið afgreiddar þegar þær hafa komið fram. 
  
  
13. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga, fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ. 
  
Fylgiskjal 7.0 

  
  

Fyrir liggur að Matthildur Kristjánsdóttir fer úr varastjórn ÍF og gefur ekki kost á sér til 
áframhaldandi stjórnarsetu.  
  
Tillaga kjörnefndar um stjórn ÍF 2021-2023 er því: 
 

Formaður ÍF         

Þórður Árni Hjaltested 



Varaformaður       

Jóhann Arnarson 

Meðstjórnendur      

Halldór Sævar Guðbergsson 

K. Linda Kristinsdóttir 

Þór Jónsson     

Varastjórn  

Eva Hrund Gunnarsdóttir 

Geir Sverrisson 

Ásta Katrín Helgadóttir       

 
 

Samþykkt samhljóða 

  
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 því réttkjörinn í Ólympíuráð ÍF. 
 
  
14. 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 fullunnin í samvinnu við stjórn ÍF og 
þingforseta. 



 
 
 
 
 
16. Þingslit.  
 HP -gaf nýkjörnum formanni orðið. 
 

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.  
Áður en ÞÁH sleit þinginu afhenti hann eftirtöldum heiðursmerki ÍF:  
 
Harpa Björnsdóttir, gullmerki ÍF 
Valgerður Hróðmarsson gullmerki ÍF 
Matthildur Kristjánsdóttir gullmerki ÍF  
Jón Björn Ólafsson,  silfurmerki ÍF 
 
 
ÞÁH þakkaði öllum fyrir störf sín við þingið. Hann lauk orðum sínum á að minna á Vetrar-
Paralympics sem fram fara í Peking í marsmánuði 2022. Þá þakkaði hann HP sérstaklega fyrir 
þingstjórnina.  
 
HP - þakkaði fyrir gott þing og samstarfið og óskaði þinggestum alls hins besta og góðs starfs 
heima í héraði. 
 

Þingi slitið. 
  
  
  
  
  

________________________ 
Hafsteinn Pálsson 
Þingforseti 

  
_________________________                                                          _____________________ 
Jón Björn Ólafsson                                                                             Kristín Guðmundsdóttir 
Þingritari                                                                                             Þingritari 
  
 
 


