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Föstudagur 24. maí 2013 
 

1. Þingsetning 

Páll Grétarsson, formaður SKÍ, setti þingið og bauð alla velkomna. Þakkaði Akureyingum 

fyrir gott samstarf en Akureyrarbær hefur komið með óbeinum hætti að rekstri sambandsins. 

Hreggviður Jónsson lést á sumardaginn fyrsta og bað Páll fundargesti að rísa ur sæti og votta 

honum þannig virðingu. Páll gerði grein fyri því að hann væri nú að hætta í stjórn SKÍ eftir 

20 ára aðkomu að stjórnum og nefndum SKÍ. Einar Þór Bjarnason hefur gefið kost á sér í 

stöðu formanns og fagnar Páll því.  

Þingsetning var föstudaginn  24. maí kl. 16:30 og áætluð þinglok eru laugardaginn 25. maí kl 

16:30. 

2. Embættismenn og starfsnefndir þingsins kosnar 

Kosnir / tilnefndir voru sem embættismenn þingsins: 

Þingforseti nr. 1 var kosinn Baldur Dýrfjörð 

Þingforseti nr. 2  var kosinn Páll Grétarsson 

Þingritari nr. 1 var kosin Margrét Halldórsdóttir 

Þingritari nr. 2 Þórunn Sif Harðardóttir 

Þingforseti, Baldur Dýrfjörð, þakkaði fundarmönnum traustið og gekk beint til dagskrár.   

Þingforseti staðfesti að löglega væri til þingsins boðað.   

Kosið í starfsnefndir – kjörbréfanefnd og kjörnefnd. 

Tilnefnd í kjörnefnd voru þau Erlingur Guðmundsson, Jón Einar Marteinsson og Davíð 

Björnsson. 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  

 

Tilnefndir í kjörbréfanefnd voru þeir Þóroddur Þóroddsson, Birkir Bragason og Eyþór Ólafur 

Bergmannsson. 

 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  
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3. Ávörp gesta 

Halla Björg Reynisdóttir, formaður bæjarráðs Akureyrarbæjar, bauð fólk velkomið til 

Akureyrar. Halla Björg sagði frá breytingum sem verða í Hlíðafjalli á næstunni en á dagskrá 

er að byggja stólalyftu á Strompsvæðinu. 

 

Viðar Sigurjónsson, fulltrúi ÍSÍ, bar góðar kveðjur frá forseta og stjórn ÍSÍ. Hann gerði grein 

fyrir breytingum á sínu starfi. Þá sagði hann frá því að ÍSÍ þing sé nýliðið, minnti á 

skýrsluskil og ýmsi verkefni sem eru á dagskrá hjá ÍSÍ. 

 

Páll Grétarsson, formaður SKÍ, óskaði eftir því að fá að veita heiðursviðurkenningar undir 

þessum lið þar sem ekki er gert ráð fyrir þeim annarstaðar í lögum sambandsins. 

 

Einar Þór Bjarnason var heiðraður með gullmerki SKÍ fyrir vinnu sína í þágu 

skíðaíþróttarinnar en hann hlaut á dögunum réttindi alþjóðlegs dómara. 

 

Þórir Jónsson heiðraður með Heiðurskross SKÍ. Árið 1940 byrjaði Þórir að æfa með 

skíðadeild KR þá 13 ára. Hann keppti fyrir KR 1943-1951,  árið 1946 varð Þórir 

Reykjavíkurmeistari bæði í svigi og bruni þá 19 ára.  Þórir fór á Ólympíuleikana í St. Moritz 

1948, en það voru fyrstu vetrarólympíuleikarnir sem íslendingar tóku þátt í.  Þórir keppti í 

tvígang fyrir Íslandshönd í Hollmekollen  árið 1950 og 51. 

Árið 1951 voru sænskir þjálfara fengnir til að sjá um  skíðamót í Vífilfelli, og vann Þórir þá 

Kollviðarhólsbikarinn bæði samanlögðu svigi og bruni, þetta var síðasta mótið sem Þórir tók  

þátt í. Í starfi sínu fyrir skíðahreyfinguna hefur Þórir komið mikið að uppbyggingu á 

skíðamannvirkjum t.d. kom 

Þórir upp fyrstu skíðalyftu landsins árið 1949 í Hverdölum sem var svo aftur endurbyggð árið 

1950. Árið 1960  kom hann ásamt fleiri KR-ingum  upp  Dobelmyer lyftu við skíðaskála KR. 

Hann kom svo að uppkomu þriggja lyftan til viðbótar á tímabilinu 1973-1984 . Allar þessar 

lyftur voru reistar í sjálfboðavinnu af KR-ingum. 

 

Þórir var formaður Skíðadeildar KR 1949 til 1953 

Hann hóf störf fyrir SKÍ árið 1958 og var svo formaður SKÍ 1970 til 1973. 

Árið 1984 fékk Olympíunefndin hann til að standa fyrir fjáröflun  vegna þátttöku íslendinga í 

Olympíuleikum.  Hann stóð fyrir Olympíuhappdrætti sem fyllti fjárkistur 

Olympíunefdarinnar svo í framhaldi af því var stofnaður Olympíusjóðurinn. 

 

Enn þann dag í dag er Þórir ötull áhugamaður um málefni skíðaíþróttarinnar hann hefur t.d. 

verið einn af aðal hvatamönnum að koma upp snjóframleiðslu í Skálafelli aukinni 

uppbyggingu á skíðasvæðum Reykvíkinga. 

Þórir  þakkaði fyrir sig. 

 

4. Skýrsla stjórnar og nefnda 

Formaður sambandsins, Páll Grétarsson, fór yfir skýrslu stjórnar. Þingfulltrúar hafa 

skýrsluna hjá sér. 
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5. Reikningar SKÍ framlagðir 

Óskar Garðarsson, gjaldkeri, talar fyrir reikningum. Allir þingfulltrúar hafa reikningana fyrir 

framan sig til hliðsjónar.  

6. Umræður um skýrslur stjórnar og reikninga 

Þingforseti bauð þingfulltrúum að tjá sig um skýrslu stjórnar og reikninga. Enginn óskaði 

eftir því. 

7. Álit kjörbréfanefndar 

Þóroddur kynnti niðurstöður kjörbréfanefndar. 10 héruð eiga rétt á setu á þinginu 33 fulltrúar 

eru mættir frá 9 héruðum.  

8. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga  

Til máls tók: Anna Laufey Sigurðardóttir, Birgir Gunnarsson og Páll Grétarsson. 

9. Reikningar bornir undir atkvæði 

Þingforseti bar reikninga sambandsins undir atkvæði og voru þeir samþykktir samhljóða. 

10. Fjárhagsáætlun lögð fram 

Fjárhagsáætlun fyrir starfsárið 2013-2014 var kynnt af Óskari Garðarssyni, en allir 

þingfulltrúar höfðu hana fyrir framan sig.  

11.  Mælt fyrir tillögum og þeim vísað til nefnda 

Þingskjal nr. 1 – Fjárhagsáætlun. Vísað í allar nefndir. 

Þingskjal nr. 2 – Tillaga Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að ný 

lög Skíðasamband Íslands verði samþykkt og jafnframt verði eldir lög SKÍ feld úr gildi.Vísað 

til útbreiðslu- og fjárhagsnefndar. Ögmundur Knútsson mælti fyrir tillögunni. 

Þingskjal nr. 3 – Breytingartillaga SKA á 16 lið 10 gr. laga SKI. Vísað til útbreiðslu- og 

fjárhagsnefndar. 

Þingskjal nr 4 –  Tillaga laga og reglugerðarnefnd SKÍ er varða breytingu á reglugerð um 

Andrésar Andar leikana, Akureyri. Vísað til alpa-, göngu- og snjóbrettanefndar. Erlingur 

Guðmundsson mælti fyrir tillögunni. 

Þingskjal nr. 5 – Tillaga frá SKA að breytingu á Reglugerð um Andrésar Andar leikana, 

Akureyri. Vísað til allra nefnda. 

Þingskjal nr. 6 -  Tillaga laga og reglugerðarnefnd SKÍ sem leggur til samþykkt verð ný 

reglugerð um keppnishald SKI. Vísað til alpa-, göngu- og brettanefndar. 

Þingskjal nr. 7 – Tillaga laga og reglugerðarnefnd SKÍ sem leggur til að gerðar verið 

breytingar á Reglugerð um bikarkeppni SKÍ í alpagreinum.Vísað til alpagreinanefnda, 

skíðagöngunefndar og útbreiðslu- og fjárhagsnefndar. 

Þingskjal nr. 8 – Tillaga SKRR um breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í alpagreinum. 

Vísað til alpagreinanefndar. Árni Rúdólfsson mælti fyrir tillögunni. 

Þingskjal nr. 9 – Tillaga frá laga- og reglugerðarnefnd SKÍ um að gerðar verið eftirfarandi 

breytingar á Reglugerð um skíðamót Íslands. Vísað til alpa- og skíðagöngunefndar. 
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Þingskjal nr. 10 – Tillaga frá laga- og reglugerðarnefnd SKÍ sem leggur til að gerðar verið 

eftirfarandi breytingar á Reglugerð um Unglingameistaramót Íslands. Vísað til alpa- og 

skíðagöngunefndar. 

Þingskjal nr. 11 – Tillaga frá laga- og reglugerðarnefnd SKÍ sem leggur til að samþykkt verð 

ný reglugerð um Bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu jafnframt verði feld úr gildi eldri reglugerð 

um Keppnisreglur fyrir skíðagöngu. Vísað til kíðagöngunefndar 

Þingskjal nr. 12 – Tillaga Skíðagöngunefndar SKÍ um breytingar á reglugerð um 

Íslandsgönguna. Vísað til skíðagöngunefndar. 

Þingskjal nr. 13 – Tillaga SFÍ Lagt er til að almenningsgöngur verði ekki lengur hluti af 

gjaldskrá SKÍ.Vísað til útbreiðslu- og fjárhagsnefndar. 

Þingskjal nr. 14 – Tillaga Laga- og reglugerðarnefndar SKÍ sem leggur til að staðfestar verði 

aldursflokkaskiptingu FIS. Vísað til alpa-, göngu- og brettanefndar. 

 

12. Þinginu skipt upp í nefndir / málstofur kynntar 

Á þinginu verða fjórar nefndir, Alpagreinanefnd, Skíðagöngunefnd og Útbreiðslu- og 

fjárhagsnefnd. 

Alpagreinanefnd: Ögmundur Knútsson og  Gunnar Reynisson/Sveinn Torfason er ritari. 

Skíðagöngunefnd:  Birgir Gunnarsson stjórnar Kristján Hauksson.  

Brettanefnd: Jóhann Borgþórsson og ritari Kristján Hauksson Fjárhags- og útbreiðslunefnd: 

Árni Rúdólf Rúdólfsson og Margrét Halldórsdóttir ritari.   

 

Starf nefndanna hófst kl. 9:30 laugardaginn 25. maí. Þar ræddu nefndir þau þingskjöl sem 

vísað var til þeirra.  

 

Laugardagur 12. maí 2012 

13. Tillögur og ályktanir afgreiddar 

Nefndirnar kynntu umræður sínar og afgreiðslu tillagna. 

Þingskjal 1. Samþykkt með breytingum. 

Til máls tók: Árni Rúdólfsson 

Þingskjal 2. Samþykkt með breytingatillögun útbreiðslu- og fjárhagsnefnd (31). 

Til máls tóku Dagbjartur Halldórsson, Árni Rúdólfsson, Egill Ing Jónsson, Erlingur 

Guðmundsson, Jóhann Borgþórsson, Helgi Geirharðsson,  

Þingskjal 3. Vísað frá. 

 

Þingskjal 4. Samþykkt með breytingatillögum alpagreinanefndar (þingskjal 4 og 5). 
Til máls tóku: Ögmundur Knútsson, Kristján Hauksson, Jóhann Borgþórsson og Dagbjartur 

Halldórsson. 
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Þingskjal 5. Breyting á 6. Í þingskjalinu fellt 

Til máls tóku: Árni Rúdólfsson, Jóhann Borgþórsson, Ögmundur Knútsson, Páll Grétarsson, 

Erlingur Guðmundsson, Kristján Hauksson. 

Þingskjal 6. Samþykkt með breytingatillögum bretta-, alpagreina- og skíðagöngunefndar 

Til máls tóku: Jóhann Borgþórsson, Ögmundur Knútsson, Kristján Haraldsson, Árni 

Rúdólfsson og Friðbjörn Benediktsson. 

Þingskjal 7. og þingskjal 8. Samþykkt með breytingartillögu alpagreinanefndar. 

Til máls tóku: Ögmundur Knútsson, Árni Rúdólfsson og Björgvin Hjörleifsson. 

Þingskjal 9. Samþykkt með breytingartillögum alpa- og skíðagöngunefndar. 
Til máls tóku: Ögmundur Knútsson og Kristján Haraldsson 

Þingskjal 10. Samþykkt með breytingatillögu alpagreinanefndar. 
Til máls tók: Ögmundur Knútsson 

Þingskjal 11. Samþykkt með breytingatillögu skíðagöngunefndar. 
Til máls tók: Kristján Haraldsson 

Þingskjal 12. Samþykkt með breytingartillögu skíðagöngunefndar. 

Til máls tók: Kristján Haraldsson 

Þingskjal 13. Fellt 
Til máls tók: Árni Rúdólfsson og Þóroddur Þóroddsson 

Þingskjal 14. Samþykkt. 
Til máls tók: Árni Rúdólfsson 

14. Úthlutun móta og annarra verkefna. 

Ákveðið hefur verið að UMÍ 2014 fari fram á Dalvík og SMÍ 2014 á Akureyri. 

15. Kosningar 

Formaður kosinn til tveggja ára, lagt til að Einar Þór Bjarnason taki stöðu formanns. Tillagan 

var samþykkt með lófaklappi. 

Einar Þór Bjarnason þakkaði fyrir traustið. Sagði frá sér og talaði um verkefni komandi 

stjórnar. 

Áfram eru í stjórn: Birgir Gunanrsson, Egill Ingi Jónsson og Friðbjörn Benediktsson. 

Kosið um þrjá í stjórn til tveggja ára. Í framboði eru: Smári Þorvaldsson, Margrét 

Halldórsóttir, Auðunn Kristinnsson og Friðbjörn Benediktsson.  

Niðurstaða: Ögmundur Knútsson, Margrét Halldórsdóttir og Smári Þorvaldsson 

Kosið um þrjá í varastjórn til tveggja ára. Í framboði Eðvald Garðarsson, Dagbjartur 

Halldórsson og Anna Laufey Sigurðardóttir.  

Niðurstaða: Dagbjartur Halldórsson, Eðvald Garðarsson og Anna Laufey Sigurðardóttir. 
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Í alpagreinanefn voru í framboði: Sveinn Torfason, Gunnar Reynisson, Arnór Gunnarsson, 

Guðjón Marteinsson og Sindri Már Pálsson. Niðurstaða: Sveinn Torfason, Gunnar 

Reynisson, Arnór Gunnarsson og Guðjón Marteinsson 

Í snjóbrettanefnd voru í framboði: Kristján Kristjánsson, Hákon Viðarsson, Leifur Sigurðsson 

og Jóhann Óskar Borgþórsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í skíðagöngunefnd voru í framboði: Kristján Hauksson, Ólafur Björnsson, Hólmfríður Vala 

Svavarsdóttir og Kristbjörn Sigurjónsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í útbreiðslu-, fræðslu- og sögunefnd voru í framboði: Hólmfríður Vala Svavarsdóttir, 

Benedikt Hermannsson og Jón Viðar Þorvaldsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í fjárhagsnefnd voru í framboði: Arnar Þórsson, Halldór og Jóhann K. Torfason. Samþykkt 

með lófaklappi. 

Í móta- aganefnd voru í framboði: Benedikt Hermannsson, Hannes Bjarnason, Kári 

Jóhannesson og  Dan Brynjarsson 

Niðurstaða: Benedikt Hermannsson, Kári Jóhannesson og  Dan Brynjarsson 

Í laga- og reglugerðarnefnd voru í framboði: Auður Sigurjónsdóttir, Ástvaldur Kristinsson og 

Árni Rúdólfsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Skoðunarmenn reikninga voru kosnir sem aðalmenn: Björk Guðmundsdóttir og Guðmundur 

B. Guðmundsson. Til vara: Axel Alfreðsson og Auður Björg Sigurjónsdóttir.  Samþykkt með 

lófaklappi. 

16. Önnur mál 

Margrét Halldórsdóttir og sagði frá vinnu Jóns Ásgeirs og bað þingfulltrúa að huga vel að 

gagnasafni sinna félaga. Hægt er að senda gögn til Jóns Ásgeirs. 

 

Ögmundur Knútsson lagði fram eftirfarandi tillögu í nafni alpagreinanefndar skíðaþings 

2013: ,,Að stjórn SKÍ setji á laggirnar starfshóp á breiðum grundvelli skíðahreyfingarinnar. 

Sem fari yfir áhyggjur á hagræðingu úrslita móta með einum eða öðrum hætti.” Tillagan 

samþykkt. 

 

Þóroddur Þóroddsson fjallaði um gjaldtöku á skíðamótum. 

 

Dagbjartur Halldórsson, fagnaði því að kosið var í stjórn og nefndir en ekki að uppstilling 

hafi verið samþykkt. 

 

Fjalar Úlfarsson, óskaði Einari til hamingju og þakkaði Páli fyrir samstarfið. Kynnti reglur 

um skíðabúnað. 

 

Sigurður Erlingsson, óskaði Einari til hamingju og þakkaði Páli fyrir hans störf. Þá þakkaði 

hann fyrir gott skíðaþing. 
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17. Þingslit 

Einar Þór Bjarnason: þakkaði fyrir gott þing og  sagðist hlakka til að vinna með 

skíðahreyfingunni á næstu misserum. Þá þakkaði hann Páli fyrir vel unnin störf í gegnum 

tíðina. 

Skíðaþingi 2013 er slitið. 
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ÞINGSKJAL nr. 2 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að ný lög 
Skíðasamband Íslands verði samþykkt  

og jafnframt verði eldir lög SKÍ feld úr gildi. 
 
Ný lög Skíðasamband Íslands 
 

I. ALMENN ÁKVÆÐI OG HLUTVERK 

 

 

1. grein - Heiti og staðsetning 

a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, er samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra 

íþróttafélaga sem iðka, æfa og keppa í skíðaíþróttinni. 

b. Aðsetur og varnarþing SKÍ er á Akureyri. 

c. Merki SKÍ er með nafni Skíðasambands Íslands með rauðu letri og skammstöfun þess, 

SKÍ, í íslensku fánalitunum á hvítum fleti.  

 

2. grein - Hlutverk og tilgangur 

a. Skíðasamband Íslands, SKÍ, hefur æðsta vald um sérgreinamálefni skíðaíþróttarinnar 

innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ÍSÍ.  

. 

b. Tilgangur SKÍ er að hafa yfirstjórn á málefnum skíðaíþróttarinnar á Íslandi og vinna 

að eflingu hennar, með því að:  

2.b.1. Koma fram fyrir hönd ÍSÍ á sviði skíðaíþróttarinnar. 

2.b.2. Stuðla að auknum skilningi á málefnum sambandsins. 

2.b.3. Stuðla að góðri samvinnu aðildarfélaga.  

2.b.4. Löggilda skíðadómara.  

2.b.5. Ráðstafa skíðamótum til aðildarfélaga.  

2.b.6. Leggja fram erindisbréf til fastanefnda. 

2.b.7. Gefa út reglur um keppnir, hafa yfirumsjón með framkvæmd þeirra og sjá um 

útgáfu keppnisleyfa.  

2.b.8. Standa að kynningar- og útbreiðslumálum.   

2.b.9. Leitast við að jafna ágreining er upp kann að koma á milli aðildarfélaga. 

Sambandið skal þó ekki hafa þar úrskurðarvald nema að ósk beggja aðila.   

2.b.10. Fara með aðild Íslands að FIS, sem og að öðru alþjóðlegu samstarfi.  
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3. grein - Málefnum SKÍ er stjórnað af 

a.  Skíðaþingi.  

b.  Stjórn SKÍ.  
 

4. grein - Reikningsár SKÍ er almanaksárið. Skoðaðir reikningar skulu liggja fyrir fyrsta 

maí ár hvert. 

 

II. SKÍÐAÞING 

 

  

5. grein - Skíðaþing skal halda í maí annað hvert ár. Boða skal til þess með auglýsingu 

og/eða tilkynningu með minnst eins mánaðar fyrirvara. Fundarboð skal senda 

aðildarfélögum SKÍ. Málefni sem taka á fyrir á þinginu skulu berast stjórn SKÍ í síðasta 

lagi þremur vikum fyrir þingið. Eigi síðar en tveimur vikum fyrir þingið skal senda 

aðildarfélögum skriflegt fundarboð; síðara fundarboð,  með dagskrá og upplýsingum um 

tillögur og mál sem leggja á fyrir þingið. Þingið getur þó tekið fyrir mál borin upp með 

skemmri fyrirvara að fengnu samþykki ⅔ hluta þingfulltrúa. Allar laga- og 

reglugerðarbreytingar skulu berast stjórn SKÍ fyrir 1. apríl á þingári til að geta hlotið 

umfjöllun á skíðaþingi. 

 

6. grein - Skíðaþing hefur æðsta vald um málefni SKÍ.  ÍSÍ skal staðfesta samþykktir þess 

um sérgreinamálefni, enda brjóti þær ekki í bága við lög ÍSÍ og FIS. Hvert aðildarfélag 

sem er aðili að SKÍ á rétt á einum fulltrúa. Auk hans eiga rétt á þingsetu, fulltrúar í 

samræmi við samanlagðan fjölda skráðra keppenda á Skíðamóti Íslands, 

Unglingameistaramóti Íslands og á Andrésar andar leikum. Hver keppandi telst aðeins 

einu sinni, þannig að fyrir: 

 

Keppendur Fulltrúar 

Óháð keppendafjölda 1 

      1 -   30 2 

    31 -   70 3 

    71 - 120 4 

  121 - 180 5 

  181 - 250 6 

  251 og fleiri 7 

  

Ef fjöldi íþróttafélaga sem stunda skíðaíþróttina innan vébanda aðildarfélagsins er fleiri en 

fjöldi þingfulltrúa skal aðildafélag fá viðbótar fulltrúa þannig að öll íþróttafélög eigi 

fulltrúa á þinginu. 

Aðildarfélög skulu vera skuldlaus við SKÍ þegar þingið hefst til að halda atkvæðisrétti. 

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum. Lagabreytingatillögur þarf þó að samþykkja 

með ⅔ greiddra atkvæða til að lög öðlist gildi. 

Allir fulltrúar skulu tilgreindir á kjörbréfi frá viðkomandi aðildarfélagi og skal skila inn 

kjörbréfum við upphaf þinghalds. Hver fulltrúi fer með eitt atkvæði en getur þó auk þess 

farið með annað atkvæði samkvæmt skriflegu umboði kjörins fulltrúa sama félags. Aðeins 

sá sem er félagi aðildarfélags er kjörgengur fulltrúi þess á skíðaþingi. Skíðaþing er 

lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað. 
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7. grein - Á skíðaþingi hafa einungis kjörnir fulltrúar aðildarfélaga atkvæðisrétt  
Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt:  

a. Stjórn og varastjórn 

b. Skoðunarmenn reikninga 

c. Fulltrúi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 

d. Meðlimir fastanefnda SKÍ 

e. Fulltrúi ráðuneytis um íþróttamál 

f. Fulltrúi héraðssambands/íþróttabandalags sem hefur skíðaíþróttina innan sinna 

vébanda 

g. Auk þess getur stjórnin boðið öðrum til þingsetu ef hún telur ástæðu til 

 

8. grein - Störf skíðaþings eru 

1. Þingsetning 

2. Kosning fyrsta og annars þingforseta 

3. Kosning fyrsta og annars þingritara 

4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar og þriggja manna kjörnefndar 

5. Viðurkenningar veittar 

6. Ávörp gesta 

7. Framlagning skýrslu fráfarandi stjórnar 

8. Framlagning skoðaðra reikninga 

9. Álit kjörbréfanefndar 

10. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

11. Afgreiðsla reikninga  

12. Framlagning fjárhagsáætlunar og gjaldskrár til næstu tveggja ára 

13. Lagðar fram tillögur að: 

a. Breytingum á lögum og reglugerðum 

b. Öðrum málum kynntum  í fundarboði 

c. Öðrum málum sem lögð hafa verið fyrir þingið með leyfi 

þingmeirihluta  

14. Þinginu skipt í fjórar  nefndir: 

a. Alpagreinanefnd  

b. Skíðagöngunefnd 

c. Snjóbrettanefnd 

d. Alsherjarnefnd 

15. Álit nefnda og afgreiðsla framkominna tillagna 

16. Kosningar samkvæmt tillögu kjörnefndar: 

a. Kosning stjórnar og varamanna samkvæmt 10. gr. 

b. Kosning skoðunarmanna reikninga, tveir aðalmenn og tveir varamenn 

c. Kosning fjögurra manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur 

 af stjórn 

1. Alpagreinanefnd  

2. Skíðagöngunefnd  

Snjóbrettanefnd  

d. Kosning þriggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur 

 af stjórn 

3.  

4. Útbreiðslu-, fræðslu- og sögunefnd  

5. Móta- og aganefnd  

6. Fjárhagsnefnd  
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7. Laga- og reglugerðarnefnd  

17. Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti Íslands ráðstafað til næstu tveggja 

ára. 

18. Kosning fulltrúa á næsta reglulega þing ÍSÍ í samræmi við lög ÍSÍ. 

19. Önnur mál. 

20. Þingslit. 

 

9. grein - Aukaþing má halda telji stjórn það nauðsynlegt, eða ef helmingur aðildarfélaga 

óska þess. Allur boðunar- og tilkynningafrestur til aukaþings má vera helmingi styttri en 

til Skíðaþings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á síðasta Skíðaþingi og gilda 

sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem eru forfallaðir. Á aukaþingi má 

ekki gera laga- eða reglugerðabreytingar og ekki kjósa stjórn nema bráðabirgðastjórn, hafi 

meirihluti kjörinnar aðalstjórnar sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum.  

Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og Skíðaþing. 

 

 

 

 

 

III.  STJÓRN OG NEFNDIR 

 

 

10. grein - Stjórn SKÍ  
Stjórn SKÍ skipa sjö manns sem kosnir eru á Skíðaþingi til tveggja ára.  

Skipan og hlutverk stjórnar skal vera eftirfarandi: 

1. Formaður sem kosinn er sérstaklega  

Aðrir stjórnarmenn skipta með sér verkum sem hér segir: 

2. Varaformaður 

3. Ritari 

4. Gjaldkeri 

5. Meðstjórnandi 

Kjósa skal fyrsta, annan og þriðja varamann til tveggja ára og skulu þeir taka sæti í stjórn í 

sömu röð og þeir eru kosnir. Taki varamaður sæti í stjórn í stað aðalmanns skal hann sitja 

út kjörtímabilið.   

 

11. grein - Stjórnin annast rekstur SKÍ milli skíðaþinga.  

Mál teljast einungis samþykkt, greiði meirihluti stjórnar því atkvæði sitt.   

 

12. grein - Stjórn SKÍ skal á hverju hausti boða formenn skíðaráða og skíðafélaga/-deilda 

ásamt öðrum fulltrúa til formannafundar. Verkefni fundarins er að kynna mótaskrá, fara 

yfir samþykktir síðasta Skíðaþings og undirbúa starf komandi vetrar. Á því ári sem ekki er 

skíðaþing skal stjórn SKÍ boða til málþings um stöðu og málefni skíðahreyfingarinnar. 

 

13. grein  - Starfssvið fastanefnda. Nefndir skulu koma saman eigi síðar en 30 dögum eftir 

skíðaþing og kjósa sér formann og skipta með sér verkum.  

Að öðru leyti starfa þær samkvæmt fjárhagsáætlun og erindisbréfi frá stjórn SKÍ. 

 

 

IV.  ÖNNUR ÁKVÆÐI 



Skíðasamband Íslands 

 

Skíðaþing 2013 

                    Bls. 15 

 

 

14. grein - Öll ágreiningsmál er upp kunna að koma innan íþróttarinnar skal farið með 

samkvæmt kafla 4, í lögum ÍSÍ um dómstóla ÍSÍ, eftir því sem við á. Dómstólar ÍSÍ fara 

með mál sem upp kunna að koma innan SKÍ.  Mál vegna meintrar lyfjamisnotkunar 

íþróttamanna skal farið með skv. gildandi lögum og reglugerðum ÍSÍ um lyfjaeftirlit. 

Lyfjaeftirlit er í höndum Lyfjanefndar ÍSÍ. 

 

15. grein - Tillögur um að leggja SKÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu skíðaþingi.  

Til samþykktar slíkrar tillögu þarf minnst ¾ hluta atkvæða. Hafi slík tillaga verið 

samþykkt skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þinggerð. Tillagan skal 

síðan látin ganga til næsta reglulega þings. Verði hún þá samþykkt þar í annað sinn er það 

fullgild ákvörðun um að SKÍ skuli lagt niður. 

Sé SKÍ þannig löglega slitið skal afhenda ÍSÍ eignir þess til varðveislu. 

 

16. grein - Gildistaka. Lög þessi öðlast þegar gildi eftir samþykkt þeirra og staðfestingu 

framkvæmdastjórnar ÍSÍ, og falla þá eldri lög úr gildi. 

17.  

Bráðabirgðarákvæði. 
Laga og reglugerðarnefnd leggur til að kosið sé eftir þessum lögum á Skíðaþingi 2013. Komi 
til þess að framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfesti ekki lagabreytingar samanber 16. gr. þessarra laga 
og b. lið gr. 5.2. í lögum ÍSÍ skal kalla saman auka Skíðaþing þar sem fram fer kosning 
samkvæmt eldri lögum.  
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ÞINGSKJAL nr. 4 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að gerðar 
verið eftirfarandi breytingar á  

Reglugerð um Andrésar Andar leikana, Akureyri 
 

1. Framkvæmdanefnd Andrésar Andar leikanna skal halda skíðamót ár hvert á Akureyri 
fyrir börn 15 ára og yngri. 

 
3. Stjórn SKÍ skipar eftirlitsmenn í alpa- bretta og skíðagöngugreinum.  Þeir skili stjórn 

SKÍ skýrslu um framkvæmd mótsins að auki í dómnefnd verði leikstjóri í hverri grein 
auk aðkomufararstjóra. Framkvæmdarnefnd skili stjórn SKÍ einnig skýrslu 

3.4.  
 
4.5. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 

Alpagreinar drengir og stúlkur Skíðaganga drengir og stúlkur 

Svig eða leikjabraut 7 ára og yngri Skíðaganga (H) 7 ára og 
yngri 

1,0 km 

Svig 8 ára Skíðaganga (H) 8 ára 1,0 km 

Svig 9 ára Skíðaganga (H) 9 ára 1,5 km 

Svig 10 ára Skíðaganga (H) 10 ára 2,0 km 

Svig 11 ára Skíðaganga (H) 11 ára 2,5 km 

Svig 12 ára Skíðaganga (H) 12 ára 3,0 km 

Svig 13 ára Skíðaganga (H) 13 ára 5,0 km 

Svig 14 ára Skíðaganga (H) 14 ára 5,0 km 

Svig 15 ára Skíðaganga (H) 15 ára 5,0 km 

     

Stórsvig 7 ára og yngri Skíðaganga (F) 7 ára og 
yngri 

1,0 km 

Stórsvig 8 ára Skíðaganga (F) 8 ára 1,0 km 

Stórsvig 9 ára Skíðaganga (F) 9 ára 1,5 km 

Stórsvig 10 ára Skíðaganga (F) 10 ára 2,0 km 

Stórsvig 11 ára Skíðaganga (F) 11 ára 2,5 km 

Stórsvig 12 ára Skíðaganga (F) 12 ára 3,0 km 

Stórsvig 13 ára Skíðaganga (F) 13 ára 5,0 km 

Stórsvig 14 ára Skíðaganga (F) 14 ára 5,0 km 

Stórsvig 15 ára Skíðaganga (F) 15 ára 5,0 km 

Brettagreinar drengir og stúlkur 

Brettastíll(slopestyle) 7 ára og yngri Brettakross(boardercross) 7 ára og yngri 

Brettastíll(slopestyle) 8 ára Brettakross(boardercross) 8 ára 

Brettastíll(slopestyle) 9 ára Brettakross(boardercross) 9 ára 

Brettastíll(slopestyle) 10 ára Brettakross(boardercross) 10 ára 

Brettastíll(slopestyle) 11 ára Brettakross(boardercross) 11 ára 
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Brettastíll(slopestyle) 12 ára Brettakross(boardercross) 12 ára 

Brettastíll(slopestyle) 13 ára Brettakross(boardercross) 13 ára 

Brettastíll(slopestyle) 14 ára Brettakross(boardercross) 14 ára 

Brettastíll(slopestyle) 15 ára Brettakross(boardercross) 15 ára 

     

 
5. 7. Öll störf við framkvæmd Andrésar Andar leikana skulu unnin án endurgjalds. Ber 

nefndin engan kostnað af starfsmönnum mótsins annan en kostnað eftirlitsmanna. 
5.  
 
 
 
Rökstuðningur:   
Eftir aldursflokkabreytingar FIS ákvað Skíðafélag Akureyrar bæta við keppni í flokki 15 ára 
jafnframt hefur verið bætt við keppni í brettagreinum bæði Brettastíl og Brettakrossi þar af 
leiðandi er það rökrétt að reglugerðin verði uppfærð í samræmi við það.  Lagt er til að 
risasvig verði tekið út þar sem ekki hefur verið keppt í þeirri grein og nánast engin dæmi um 
að iðkendur æfi þá grein. 
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ÞINGSKJAL nr. 6 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til samþykkt 
verð ný reglugerð um keppnishald SKÍ 

 
Reglugerð um keppnishald SKÍ 
 

1. Allt keppnishald í alpa-, bretta- og skíðagöngugreinum skal fara fram eftir reglum 
Alþjóða Skíðasambandsins (FIS) nema annað sé tekið fram í lögum eða reglugerðum 
SKÍ. 

 
2. Boð í mót skulu send öllum aðildarfélögum og stjórn SKÍ bréflega samkvæmt reglum 

ÍSÍ. Þar skal koma fram: Upplýsingar um mótsstjórn, farastjórafund, dagskrá og 
verðlaunaafhendingu ásamt mögulegu æfingasvæði.  Einnig upplýsingar um gistingu, 
fæði, ferðir til og frá flugvelli og keppnisstað. 

 
3. Mótshöldurum bera að senda innan tímamarka mótanefndar SKÍ „Gátlista 

mótshaldara“ með umbeðnum upplýsingum. Ef gátlisti berst ekki til mótanefndar 
innan tilsetts tíma er mótanefnd heimilt að flytja mótið á annan mótsstað. 

 
4. Keppni skal fara fram í brautum viðurkenndum af SKÍ. Sé það ekki hægt af 

óviðráðanlegum ástæðum, skal leitað samþykkis stjórnar SKÍ og brautarstæði valið í 
samráði við eftirlitsmann SKÍ. Uppfylla skal kröfur um fallhæð. Brautir skulu 
harðtroðnar og sléttaðar. Frystiefni skal ávallt vera til staðar (hitastig breytist oft 
snögglega). 

 
5. Sé ekki hægt að halda mótið á fyrirhuguðum stað skal það tilkynnt SKÍ með viku 

fyrirvara og mun SKÍ þá setja mótið á annan þann stað sem fært er varastað. 
Varastaðir eru allir þeir staðir sem hafa sótt um mót á því keppnistímisbili. 

 
6. Keppendur, fararstjórar og þjálfarar skulu hafa ókeypis aðgang að lyftum meðan 

mótið stendur yfir, þ.m.t., upphitun og skoðun brauta. 
 

7. Keppendur skulu hafa aðgang að húsaskjóli á mótsstað. 
 

8. Björgunarsveit/sjúkravakt skal vera á mótinu. 
 

9. Verðlaunaafhending skal fara fram strax að mótinu loknu (ath. brottfarartíma 
flugvéla). Mælt er með að kalla upp alla verðlaunahafa samtímis til að koma í veg 
fyrir truflandi hlaup fram og til baka. 

 
10. Tilkynna skal úrslit strax að móti loknu. Æskilegt er að hafa ljósmyndara á mótinu 

sem geta verið tilbúnir með myndir strax. Úrslitin skulu send fjölmiðlum án tafar og 
góðar myndir vekja athygli á mótinu og íþróttinni. Skýrslur skulu sendar SKÍ í mótslok. 
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11. Að öðru leiti gilda móta og keppnisreglur FIS og ÍSÍ. 

 
 
 
Rökstuðningur:  Nauðsynlegt er að til sé reglugerð sem segir til um eftir hverju skuli farið 
varðandi almennt keppnishald á vegum SKÍ í öllu greinum.  Reglugerðinni er ætlað að setja 
allar keppnisgreinar SKÍ undir sömu keppnisreglur þ.e. FIS og ÍSÍ nema annað sé tekið fram í 
lögum eða reglugerðum SKÍ.  Reglugerðin er byggð að stórum hluta á eldir reglugerð sem 
hét „Til mótshaldara í alpagreinum“ sem mun falla niður ef þessi reglugerð verður samþykkt. 
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ÞINGSKJAL nr. 7 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að gerðar 
verið eftirfarandi breytingar á  

Reglugerð um bikarkeppni SKÍ í alpagreinum. 
 

Núverandi grein er: 
1. Bikarmót fullorðinna í svigi og stórsvigi skulu haldin fjórum sinnum á ári. Halda skal þrjú 

(3) bikarmót unglinga 13-14 ára og þrjú (3) bikarmót 15-16 ára, auk meistaramóts 3. 
bestu mót í svigi og 3 bestu mót í stórsvigi koma til útreiknings til bikarmeistara 
einstaklinga. Í flokki 17 – 19 ára  og í flokki fullorðinna koma 4 bestu mót í svigi og 4 
bestu mót í stórsvigi til útreiknings til bikarmeistara einstaklinga. 

 
2. Umsóknir um bikarmót skulu berast SKÍ fyrir 15. apríl. Ofangreind mót skulu vera opin 

öllum aðilum sem eiga aðild að SKÍ og með gild keppnisleyfi. Í leikskrám og skýrslum 
þessara móta skal tilgreina hvaða félag eða byggðarlag keppandi keppir fyrir. Umsóknir 
um FIS-mót í héraði önnur en bikarmót (sem eru FIS-mót) skulu berast stjórn SKÍ fyrir 15. 
apríl ár hvert. 

 
9. Að öðru leyti gilda hinar almennu reglur SKÍ um skíðamót. 
 
Útreikningur á bikarstigum 
1. Árlega skal fara fram bikarkeppni SKÍ í svigi og stórsvigi í öllum flokkum 13 ára og eldri 

og veitt stig skv. úrslitum úr Bikarmótum, Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti 
Íslands og koma þau öll til útreiknings úrslita. 

 
Eftir breytingu: 
1. Halda skal þrjú (3) bikarmót unglinga 14-15 ára, auk Unglingameistaramóts, 3 bestu mót 

í svigi og 3 bestu mót í stórsvigi koma til útreiknings til bikarmeistara einstaklinga. Halda 
skal fjögur (4) bikarmót fullorðinna í svigi og stórsvigi auk Skíðamóts Íslands. Leitast skal 
við að halda bikarmótin hjá 16 ára og eldri á 3. keppnishelgum. Niðurröðun móta er á 
hendi mótarnefnda SKI. Í flokki 16-17 ára, 18-20 ára og í flokki fullorðinna koma  öll mót 
til útreiknings bikarmeistara einstaklinga. 

 
2. Umsóknir um bikarmót skulu berast SKÍ fyrir 15. apríl. Ofangreind mót skulu vera opin 

öllum aðilum sem eiga aðild að SKÍ og með gild keppnisleyfi. Í leikskrám og skýrslum 
þessara móta skal tilgreina hvaða félag eða byggðarlag keppandi keppir fyrir.  

 

9. Að öðru leyti gilda hinar almennu reglur FIS um skíðamót. 
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Útreikningur á bikarstigum 
1. Árlega skal fara fram bikarkeppni SKÍ í svigi og stórsvigi í öllum flokkum 14 ára og eldri og 

veitt stig skv. úrslitum úr Bikarmótum, Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti 
Íslands og koma þau öll til útreiknings úrslita. Í flokki 14-15 ára koma 3 bestu mót í svigi 
og 3 bestu mót í stórsvigi til útreiknings til bikarmeistara einstaklinga. 

 
Rökstuðningur:   
Lagt er til að óstaðfestar aldursflokka breytingar sem kynntar voru á Skíðaþingi 2012 verði 
samþykktar. 
 
Síðasta málsgreinin í 2 grein verði feld niður.  Að bikarmót verði framvegis ekki sjálfkrafa FIS 
mót og þess vegna skuli sækja um þau sérstaklega. 
Stefna skal á það að fækka FIS mótum og leggja það í hendur mótanefndar að ráðstafa 
þeim. 
 
Um árabil hefur allt keppnishald SKÍ farið fram samkvæmt reglum FIS nema annað sé tekið 
fram í lögum og reglugerðum SKÍ. 
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ÞINGSKJAL nr. 9 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að gerðar 
verið eftirfarandi breytingar á Reglugerð um skíðamót Íslands 

 
Núverandi grein er: 

7 Keppa skal í eftirtöldum greinum: 
 

Alpagreinar 

Svig Karlar 16 ára og eldri 

Stórsvig Karlar 16 ára og eldri 

Alpatvíkeppni Karlar 16 ára og eldri 

Samhliðasvig og/eða risasvig Karlar 16 ára og eldri 

Svig Konur 16 ára og eldri 

Stórsvig Konur 16 ára og eldri 

Alpatvíkeppni Konur 16 ára og eldri 

Samhliðasvig og/eða risasvig Konur 16 ára og eldri 

Svig Karlar 16-17 ára 

Stórsvig Karlar 16-17 ára 

Alpatvíkeppni Karlar 16-17 ára 

Samhliðasvig og/eða risasvig Karlar 16-17 ára 

Svig Konur 16-17 ára 

Stórsvig Konur 16-17 ára 

Alpatvíkeppni Konur 16-17 ára 

Samhliðasvig og/eða risasvig Konur 16-17 ára 

Svig Karlar 18-20 ára 

Stórsvig Karlar 18-20 ára 

Alpatvíkeppni Karlar 18-20 ára 

Samhliðasvig og/eða risasvig Karlar 18-20 ára 

Svig Konur 18-20 ára 

Stórsvig Konur 18-20 ára 

Alpatvíkeppni Konur 18-20 ára 

Samhliðasvig og/eða risasvig Konur 18-20 ára 

 
 
 

Skíðaganga 

5,0 km Konur F-H 17 ára og eldri 

7,5 km Konur H-F 17 ára og eldri 

Tvíkeppni Konur  17 ára og eldri 

3x3,5 km Boðganga kvenna  17 ára og eldri 
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100-1500 m Sprettganga  Konur 

10 km Piltar (F) 17-19 ára 

10 km Piltar (H) 17-19 ára 

Tvíkeppni Piltar  17-19 ára 

10 km Karlar  20 ára og eldri 

15 km Karlar  20 ára og eldri 

Tvíkeppni Karlar  20 ára og eldri 

3x7,5 km Boðganga karla  17 ára og eldri 

100-1500 m Sprettganga  karlar 

 

Skíðastökk 
Karlar 17 ára og eldri 

Norræn tvíkeppni Karlar 17 ára og eldri 

 
Í norrænni tvíkeppni skal keppa samkvæmt “Gundersen-aðferðinni”, þ.e. að keppt er í 
stökki á undan skíðagöngunni og síðan ræst samkvæmt sérstökum reglum FIS í 
göngunni. 
Keppa skal til skiptis í hefðbundinni og frjálsri göngu karla  

 

 15 km 10 km Sprettganga Boðganga 30 km 

2004 Hefðb. Frjálst  H-H-F Frjálst 

2005 Frjálst Hefðb.  H-F-F Hefðb. 

2006 Hefðb. Frjálst  H-H-F Frjálst 

2007 Frjálst Hefðb.  H-F-F Hefðb. 

 
Keppni um Íslandsmeistaratitla í lengri vegalengdum skal fara fram samhliða einu 
bikarmóta SKÍ. Skal það nefnt Íslandsmeistaramót í lengri vegalengdum.  
 

Skíðaganga 

15 km Konur 17 ára og eldri 

15 km Piltar 17-19 ára 

30 km Karlar 20 ára og eldri 

 
Keppni um Íslandsmeistaratitla í skiptigöngu, hefðbundið/frjálst skal fara fram samhliða 
einu bikarmóti SKÍ.  Stefnt skal að því að keppnin fylgi bikarmóti í því héraði sem ekki 
hefur Skíðamót Íslands eða Íslandsmót í lengri vegalengdum á því ári. 

5.0 + 5.0 km Konur  

7.5 + 7.5 km  Karlar 20 ára og eldri 

5.0 + 5.0 km Piltar 17 – 19 ára 

 
Önnur gangan á Skíðamóti Íslands verði ræst út með hópstarti.  Keppt verði í 10 km 
göngu karla, frjáls aðferð, 10 km göngu pilta 17 – 19 ára frjáls aðferð og 5 km göngu 
kvenna frjáls aðferð.  Keppt skal til skiptis í hefðbundinni og frjálsri göngu með hópstarti. 
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Náist ekki lágmarksþátttaka í boðgöngu er mótshöldurum heimilt að setja á tveggja 
manna sveitir sem ganga tvisvar með hefðbundinni aðferð og tvisvar með frjálsri aðferð 
1.5 km samtals 4 x 1.5 km. 

 
 
 
Eftir breytingu: 

7 Keppa skal í eftirtöldum greinum:  
 

Alpagreinar 

Svig 16-17 ára 18-20 ára 16 ára og eldri Karlar og konur 

Stórsvig 16-17 ára 18-20 ára 16 ára og eldri Karlar og konur 

Alpatvíkeppni 16-17 ára 18-20 ára 16 ára og eldri Karlar og konur 

Samhliðasvig/flokk
asvig/risasvig/snjók
rossSamhliðasvig 

  16 ára og eldri Karlar og konur 

 
 
 
Skíðaganga 
Konur 

 16-17 ára  18 ára og 
eldri 

18-20 
ára 

16 ára og 
eldri 

5,0 km Ganga H-F    

7,5 km Ganga F-H    

5,0 km  Ganga H-F Ganga H-
F 

 

10,0 km  Ganga F-H Ganga F-
H 

 

3x3,5 km    Boðganga 

100-1500 m    Sprettganga 
Göngutvíkeppni Göngutvíkepni Göngutvíkeppni   

     

 
Karlar 

 16-17 ára  18 ára og eldri 18-20 ára 16 ára og eldri 

7,5 km Ganga H-F    

10,0 km Ganga F-H Ganga H-F Ganga H-F  

15,0 km  Ganga F-H Ganga F-H  

3x7,5 km    Boðganga 

100-1500 
m 

   Sprettganga 

Tvíkeppni Tvíkeppni Tvíkeppni   

 
Keppa skal til skiptis í hefðbundinni og frjálsri göngu karla 18 ára og eldri 
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 15 km 10 km 30 km Boðganga 

2012 Hefðbundin Frjálst Hefðbundin H-H-F   

2013 Frjálst Hefðbundin Frjálst H-F-F 

2014 Hefðbundin Frjálst Hefðbundin H-H-F 

2015 Frjálst  Hefðbundin Frjálst  H-F-F 

 
Keppni um Íslandsmeistaratitla í lengri vegalengdum skal fara fram samhliða einu 
bikarmóta SKÍ. Skal það nefnt Íslandsmeistaramót í lengri vegalengdum.   
10 km  16-17 ára konur 
15-25 km 18 ára og eldri konur 
10-15 km 16-17 ára karlar 
20-30 km 18 ára og eldri karlar 
 
Keppni um Íslandsmeistaratitla í skiptigöngu, hefðbundið/frjálst skal fara fram 
samhliða einu bikarmóti SKÍ.  Stefnt skal að því að keppnin fylgi bikarmóti í því héraði 
sem ekki hefur Skíðamót Íslands eða Íslandsmót í lengri vegalengdum á því ári.  
5,0 + 5,0 km 16-17 ára konur 
5,0 + 5,0 km 18 ára og eldri konur 
5,0 + 5,0 km 16-17 ára karlar 
7,5 +7,5 km 18 ára og eldri karla 
 
Önnur gangan á Skíðamóti Íslands verði ræst út með hópstarti.  Keppt verði í 10 km 
göngu karla, frjáls aðferð, 7,5 km göngu karla 16-17 ára frjáls aðferð, 5,0 km göngu 
kvenna 16-17 ára, frjáls aðferð og 7,5 km göngu kvenna frjáls aðferð.  Keppt skal til 
skiptis í hefðbundinni og frjálsri göngu með hópstarti. Náist ekki lágmarksþátttaka í 
boðgöngu er mótshöldurum heimilt að setja á tveggja manna sveitir sem ganga 
tvisvar með hefðbundinni aðferð og tvisvar með frjálsri aðferð 1.5 km samtals 4 x 1.5 
km.  

 
 
Rökstuðningur:   
Lagt til að fella niður risasvig sem keppnisgrein á SMÍ, hefur ekki verið haldin undanfarinn ár 
og aðstaða til að halda risasvig er  víðast ekki til staðar. Samhliðasvig fært í einn aldursflokk. 
Lagt til að reglur um skíðastökk og norræna tvíkeppni verði felldar út.  Fyrst og fremst er 
verið að samræma hér reglur um skíðagöngu og alpagreinar í framhaldi af Skíðaþingi 2012 
er varðar aldursbreytingar í flokkum auk þess sem vegalengdir í skíðagöngu breytast þar af 
leiðandi. 
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ÞINGSKJAL nr. 10 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að gerðar 
verið eftirfarandi breytingar á Reglugerð um Unglingameistaramót 

Íslands 
 
Núverandi grein er: 

7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 

 

Alpagreinar 

Svig Piltar 12-13 ára 

Stórsvig Piltar 12-13 ára 

Alpatvíkeppni Piltar 12-13 ára 

Samhliða og/eða risasvig Piltar 12-13 ára 

Svig Piltar 14-15 ára 

Stórsvig Piltar 14-15 ára 

Alpatvíkeppni Piltar 14-15 ára 

Samhliða og/eða risasvig Piltar 14-15 ára 

Svig Stúlkur 12-13 ára 

Stórsvig Stúlkur 12-13 ára 

Alpatvíkeppni Stúlkur 12-13 ára 

Samhliða og/eða risasvig Stúlkur 12-13 ára 

Svig Stúlkur 14-15 ára 

Stórsvig Stúlkur 14-15 ára 

Alpatvíkeppni Stúlkur 14-15 ára 

Samhliða og/eða risasvig Stúlkur 14-15 ára 

 

Skíðaganga 

2,5 km Stúlkur 13-14 ára 

5 km Stúlkur 13-14 ára 

Tvíkeppni Stúlkur 13-14 ára 

3x2,0 km1) Boðganga stúlkna2) 13-16 ára 

3,5 km Stúlkur 15-16 ára 

5 km Stúlkur 15-16 ára 

Tvíkeppni Stúlkur 15-16 ára 

3,5 km Piltar 13-14 ára 

5 km Piltar 13-14 ára 

Tvíkeppni Piltar 13-14 ára 

5 km Piltar 15-16 ára 
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7,5 km Piltar 15-16 ára 

Tvíkeppni Piltar 15-16 ára 

3x3,5 km1) Boðganga pilta2) 13-16 ára 

1) Samanlagður aldur að hámarki 45 ár 
2) Eða hópstart 

 

Skíðastökk 

Skíðastökk Piltar 13-14 ára 

Skíðastökk Piltar 15-16 ára 

 

Göngu tvíkeppni 

Göngu tvíkeppni Piltar 13-14 ára 

Göngu tvíkeppni Piltar 15-16 ára 

 
Til þess að keppni geti farið fram þarf lágmarksþátttaka að vera a.m.k. 3 keppendur í 
viðkomandi keppnisgrein eða 3 sveitir í boðgöngu. Í norrænni tvíkeppni skal keppa 
samkvæmt “Gundersen-aðferðinni”, þ.e. að keppt er í stökki á undan skíðagöngunni og 
síðan er ræst samkvæmt sérstökum reglum FIS í göngunni. Keppa skal til skiptis með 
hefðbundinni og frjálsri aðferð og skal miða við að 2002 sé keppt í hefðbundinni aðferð. 

 
8. Á Unglingameistaramóti verði krýndir unglingameistarar í flokki 12-15 ára sem hér segir:

  

o Unglingameistari 12 ára drengja í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 12 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 13 ára drengja í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 13 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 14 ára drengja í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 14 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 15 ára drengja í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 
o Unglingameistari 15 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni. 

Veitt verði verðlaun fyrir sex efstu sætin í hverjum flokki. 

 
Eftir breytingu: 

7. Keppa skal í eftirtöldum greinum:  
 
      Alpagreinar 

Svig 12-13 ára 14-15 ára  Piltar og stúlkur 

Stórsvig 12-13 ára 14-15 ára Piltar og stúlkur 

Alpatvíkeppni 12-13 ára 14-15 ára Piltar og stúlkur 

Samhliðasvig/flokkasvig 
/risasvig/snjókross 
Samhliðasvig 

12-13 ára 14-15 ára Piltar og stúlkur 
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        Skíðaganga 

3,5 km 12-13 ára H-F  Piltar og stúlkur 

5,0 km 14-15 ára H-F  Piltar og stúlkur 

Tvíkeppni 12-13 ára 14-15 ára  Piltar og stúlkur 

3x2,0 km  
1) 

  12-15 ára Boðganga stúlkur 

3x3,5 km  
1) 

  12-15 ára Boðganga piltar 

 
1) Samanlagður aldur að hámarki 42 ár. 

Keppt í 2 manna sveitum piltar og stúlkur, ef ekki næst í 3 sveitir má blanda kynjum í 
2 manna sveitir. Ef breytt er í 2 manna sveitir skal keppt í 4 x 800m – 1,5km 
 
 
Til þess að keppni geti farið fram þarf lágmarksþátttaka að vera a.m.k. 3 keppendur í 
viðkomandi            keppnisgrein eða 3 sveitir í boðgöngu.  

8. Á Unglingameistaramóti verði krýndir unglingameistarar í flokki 12-15 ára sem hér 
segir:   

o Unglingameistari 12 ára pilta í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 12 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 13 ára pilta í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 13 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 14 ára pilta í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 14 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 15 ára pilta í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 15 ára stúlkna í svigi, stórsvigi og alpatvíkeppni.  
o Unglingameistari 12-13 ára pilta í samhliðasvigi.  
o Unglingameistari 12-13 ára stúlkna í samhliðasvigi.  
o Unglingameistari 14-15 ára pilta í samhliðasvigi.  
o Unglingameistari 14-15 ára stúlkna í samhliðasvigi. 
o Unglingameistari 12-13 ára pilta í 3,5 km H, 3,5 km F skíðagöngu og tvíkeppni. 
o Unglingameistari 12-13 ára stúlkna í 3,5 km H, 3,5 km F skíðagöngu og 

tvíkeppni. 
o Unglingameistari 14-15 ára pilta í 5,0 km H, 5,0 km F skíðagöngu og tvíkeppni. 
o Unglingameistari 14-15 ára stúlkna í 5,0 km H, 5,0 km F skíðagöngu og 

tvíkeppni. 
o Unglingameistari 12-15 ára pilta í boðgöngu. 
o Unglingameistari 12-15 ára stúlkna í boðgöngu. 

 
Veitt verði verðlaun fyrir þrjú  efstu sætin í hverjum flokki.  

 
 
Rökstuðningur:   
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Lagt til að fella niður risasvig sem keppnisgrein á UMÍ, hefur ekki verið haldin undanfarinn ár 
og aðstaða til að halda risasvig er  víðast ekki til staðar. Í samhliðasvig er keppt í tveimur 
aldursflokkum. 
Lagt til að reglur um skíðastökk og norræna tvíkeppni verði felldar út.  Fyrst og fremst er 
verið að samræma hér reglur um skíðagöngu og alpagreinar í framhaldi af Skíðaþingi 2012 
er varðar aldursbreytingar í flokkum auk þess sem vegalengdir í skíðagöngu breytast þar af 
leiðandi. 
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ÞINGSKJAL nr. 11 
 

Laga og reglugerðarnefnd Skíðasambands Íslands leggur til að 
samþykkt verð ný reglugerð um Bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu  

jafnframt verði feld úr gildi eldri reglugerð um  
Keppnisreglur fyrir skíðagöngu. 

 
Reglugerð um bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu. 
 

Um bikarmót 
 
3. Árlega skal fara fram bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu í öllum flokkum unglinga og 

fullorðinna karla og kvenna. Þrjú Bikarmót með 3 keppnisdögum skulu haldin í flokkum 
D/H16-17 og D/H18 e. Einnig skal telja til stiga báðar einstaklingsgöngur og sprettgöngu 
á SMÍ. Tvö bikarmót með 3 keppnisdögum skulu haldin í flokki D/H12-13 og þrjú 
bikarmót með 3 keppnisdögum skulu haldin í flokki D/H14-15. Einnig skal telja til stiga 
báðar einstaklingsgöngur UMÍ. 

 
4. Umsóknir um bikarmót skulu berast SKÍ fyrir 15. apríl. Ofangreind mót skulu vera opin 

öllum aðilum sem eiga aðild að SKÍ og með gild keppnisleyfi. Í leikskrám og skýrslum 
þessara móta skal tilgreina hvaða félag eða byggðarlag keppandi keppir fyrir.  

 
5. Sé ekki hægt að halda mótið á fyrirhuguðum stað má mótshaldari færa mótið í samráði 

við mótanefnd SKÍ á stað sem uppfyllir kröfur FIS um aðbúnað keppenda, gistingu og 
keppnisbrautir.  Ef mótshaldari sér sér ekki fært að halda mótið skal hann vísa því til 
mótanefndar SKÍ með viku fyrirvara og skal nefndin þá setja mótið á annan þann stað 
sem fært er.  Takist ekki að halda mótið á úthlutaðri helgi skal mótanefnd úthluta því á 
ný og halda það á fyrstu lausu helginni óháð verkefnum erlendis. 

 
6. Í Bikarmótum SKÍ skal hafa til hliðsjónar þær vegalengdir sem keppt er í á UMÍ og SMÍ Í 

Bikarmótum SKÍ skal keppa í þeim vegalengdum sem keppt er í á UMÍ og SMÍ. 
Vegalengdir og keppnisform ásamt göngutækninni skal ákvarðast af  mótshaldara í 
samráði við SKÍ/Skíðagöngunefnd ár hvert. 

 
7. Innheimt eru keppnisgjöld skv. gjaldskrá SKÍ fyrir hvern skráðan keppanda í hverri grein 

og er það ekki afturkræft, þótt hann komi ekki til leiks þ.e. ef hann er á ráslista. 
 
 
8. Framkvæmdaaðilar móta láti stjórn SKÍ svo og öllum þátttökuhéruðum, félögum og 

samböndum mótsins í té eitt fullunnið eintak af mótaskýrslum sínum í lausblaðaformi. 
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9. Á bikarmótum skal vera eftirlitsmaður, sem skipaður er af SKÍ skv. reglugerð um 
eftirlitsmenn. 

 
10. Skíðasamband Íslands skal fyrir 10. janúar ár hvert raða eftirlitsmönnum niður á 

Skíðamót Íslands, Unglingameistaramót Íslands, bikarmót og þau mót í héraði er sótt er 
um í skíðagöngu. Eftirlitsmenn skulu hafa lokið eftirlitsmannanámskeiði á vegum SKÍ eða 
sambærilegu námskeiði erlendis. 

 
11. Að öðru leyti gilda hinar almennu reglur FIS um skíðamót. 

 
 
 

Útreikningur á bikarstigum 
 
1. Árlega skal fara fram bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu í öllum flokkum 12 ára og eldri og veitt 

stig skv. úrslitum úr Bikarmótum, Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti Íslands. Til 
útreiknings í Bikarkeppni SKÍ í flokkum D/H16-17 og D/H18e, koma 8 bestu árangrar 
hvers keppenda af þeim (12) keppnum er gefa stig. Í flokki D/H14-15 koma 8 bestu 
árangrar hvers keppenda af þeim (11) keppnum er gefa stig. Í flokki D/H12-13 koma 6 
bestu árangrar hvers keppenda af þeim (8) keppnum er gefa stig. Fari þrír keppnisdagar 
ekki fram skulu 6 bestu árangrar kom til útreiknings, en ef fleiri en 5 eða 6 keppnisdagar 
fari ekki fram, fellur bikarkeppnin niður.  

 
2. Stigagjöf er þannig: 

 
 
3. Ef einstaklingar á meðal 3 efstu keppendanna eru jafnir að stigum eftir veturinn skal 

bæta við besta árangri á áður ótöldu móti. Ef keppendur eru enn jafnir skal áfram bæta 
við besta árangri á áður ótöldu móti, allt þar til öll mót eru talin ef keppendur eru ávalt 
jafnir. Séu keppendur enn jafnir skulu báðir eða allir hljóta verðlaun samkvæmt sæti 
sínu. 

 
4. Úrslit skulu reiknuð og birt að loknu hverju móti fyrir sig og hljóti þrír efstu í hverjum 

flokki verðlaun að loknu síðasta móti.  
 
 

1. sæti 100. stig 11. sæti 24. stig 21. sæti 10. stig

2. sæti 80. stig 12. sæti 22. stig 22. sæti 9. stig

3. sæti 60. stig 13. sæti 20. stig 23. sæti 8. stig

4. sæti 50. stig 14. sæti 18. stig 24. sæti 7. stig

5. sæti 45. stig 15. sæti 16. stig 25. sæti 6. stig

6. sæti 40. stig 16. sæti 15. stig 26. sæti 5. stig

7. sæti 36. stig 17. sæti 14. stig 27. sæti 4. stig

8. sæti 32. stig 18. sæti 13. stig 28. sæti 3. stig

9. sæti 29. stig 19. sæti 12. stig 29. sæti 2. stig

10. sæti 26. stig 20. sæti 11. stig 30. sæti 1. stig
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5. Reikna skal saman stigafjölda hvers félags/ráðs fyrir sig sem það vinnur sér inn í 
unglingaflokkum (D/H12-13 og D/H14-15) og veita því stigahæsta verðlaun að loknu 
síðasta móti vetrarins. Einnig skal veita verðlaun til þess félags/ráðs sem hefur fengið 
flest samanlögð stig í öllum flokkum og skal það félag/ráð kallast Bikarmeistari SKÍ það 
árið og hljóta verðlaun að loknu síðasta móti. Hvert félag/ráð safnar stigum undir skráðu 
nafni. 
 

Rökstuðningur: 
Tilgangur þessar reglugerðar er að koma reglum um keppni og mótahald í skíðagöngu undir 
alþjóðlegar FIS reglur og eftirleiðis verði farið eftir FIS reglum nema önnur lög eða 
reglugerðir SKÍ segi þar til um.  Lengi hafa verið í gildi eldri reglur „Keppnisreglur fyrir 
skíðagöngu“ sem þýddar voru á sínum tíma yfir á íslensku, erfitt og snúið hefur verið að 
uppfæra þær jafn óðum og keppnisreglur FIS hafa breyst.  Lagt er því til að þessar eldri reglur 
verði feldar úr gildi og farið eftir alþjóðlegu FIS reglunum og lögum og reglugerðum SKÍ um 
skíðagöngu. 
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ÞINGSKJAL nr. 12 
 

Breytingar eru rauðleytar í skjalinu. Annað á ekki að breytast. 

Reykjavík 1. apríl 2013. 
Neðangreint eru í megin atriðum tillögur trimmnefndar (feitletrað) 
Skíðagöngunefndar SKÍ um breytingar á reglugerð um Íslandsgönguna og atriði 
sem óskað er að verði til umræðu á Skíðaþingi 2013.  
Þar sem ekki náðist að bera endanlegt orðalag undir alla nefndarmenn eru þeir 
óbundnir af orðalaginu, en það er á ábyrgð undirritaðs. 
Þóroddur F. Þóroddsson form. trimmnefndar Skíðagöngunefndar SKÍ. 
 
Reglugerð um Íslandsgöngur 
Reglur um Íslandsgöngur 
1. Keppnin heitir Íslandsgangan. 
2. Keppnin er fólgin í þátttöku í allt að sex sjálfstæðum almenningsgöngum á skíðum á sama 
vetri. 
3. Stig þátttakanda eru þannig reiknuð; 
1.sæti 50 stig 2.sæti 44 stig 3.sæti 38 stig 4.sæti 33 stig 5.sæti 28 stig 6.sæti 24 stig 7.sæti 20 
stig 8.sæti 17 stig 9.sæti 14 stig 10.sæti 12 stig 11.sæti 10 stig 12.sæti 9 stig 13.sæti 8 stig 
14.sæti 7 stig 15.sæti 6 stig 16.sæti 5 stig 17.sæti 4 stig 18.sæti 3 stig 19.sæti 2 stig 20 sæti 
og aftar 1 stig 
4. Samanlögð stig ráði úrslitum, fari sex mót fram telji fimm bestu, fari fimm mót fram telji 
fjögur bestu, fari fjögur eða færri mót fram telji þrjú bestu. Séu keppendur jafnir að stigum 
skal sá teljast fremri sem hefur fleiri 1.sæti, 2.sæti o.s.frv. 
Endurskoðun á þessu þarf að fara fram með það í huga að þátttaka virki hvetjandi t.d. 
spurning um hvort ekki sé nægilegt að einstaklingur taki þátt þremur eða fjórum mótum 
til þess að fá stig í göngunni lögð saman. Bent er á að sumum hefur reynst nógu erfitt að ná að 

komast á 3 mót til að vera með á. Núverandi fyrirkomulag hvetur þá fremstu til að fara á öll mótin og eiga 
þeir þá mestan möguleika sem eiga oftast heimangengt. Þannig gæti þetta líka virkað letjandi á menn sem 
kannski missa af einu móti og eru þá nánast búnir að missa af lestinni. Svo eru þetta mikil ferðalög og 
kostnaðurinn gæti orðið mörgum ofviða. 
5. Verðlaun í Íslandsgöngunni skulu veitt fyrir þrjú efstu sæti í eftirtöldum flokkum. 
Konur 16-34 ára 35-49 ára 50 ára og eldri 
Konur 16-34 ára 35-49 ára 50-59 ára og 60 ára og eldri 
Karlar 16-34 ára 35-49 ára 50 ára og eldri 
Karlar 16-34 ára 35-49 ára 50-59 ára og 60 ára og eldri 
15 ára og yngri er óheimil þátttaka í 20 km eða lengri vegalengd í Íslandsgöngunni. Færsla á 
milli flokka er óheimil.  
Að auki hljóti allir þátttakendur viðurkenningu fyrir þátttökuna í hverri grein. 
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6. Stefnt skal að því að mótin fari sem víðast um landið. Sækja skal um mót í Íslandsgöngunni 
til Trimm- og skíðagöngunefndar SKÍ fyrir 1. september. Trimm-og skíðagöngunefndar nefnd 
ákveður hvaða mót eru í Íslandsgöngunni ár hvert. Lágmarksvegalengd göngumóts í 
Íslandsgöngunni er 20 km. Þó gilda ekki reglur (312.1.1) um hámarksvegalengdir í 
Íslandsgöngunni. 
6. Stefnt skal að því að mótin fari fram sem víðast um landið. Sækja skal um mót í 
Íslandsgöngunni til Skíðagöngunefndar SKÍ fyrir 1. september.  Skíðagöngunefnd og 
trimmnefnd hennar, ákveður hvaða mót eru í Íslandsgöngunni ár hvert. Lágmarksvegalengd 
göngumóts í Íslandsgöngunni er 20 km. Þó gilda ekki reglur (312.1.1) um 
hámarksvegalengdir í Íslandsgöngunni. Stefnt skal að því að samhliða Íslandsgöngunni fari 
einnig fram göngur í styttri vegalengdum svo og bikarmót SKÍ. Það dregur almennt úr 
ferðakostnaði þátttakenda að fækka mótshelgum og gerir þær áhugaverðari þar sem 
meira er um að vera en aðeins Íslandsgangan eða bikarmót. 
7. Trimm- og skíðagöngunefndar nefnd SKÍ er framkvæmdaaðili Íslandsgöngunnar og veitir 
allar almennar upplýsingar um keppnina, auglýsir hana og birtir úrslitin. 
7. Skíðagöngunefnd SKÍ og trimmnefnd hennar, er framkvæmdaraðili Íslandsgöngunnar og 
veitir allar almennar upplýsingar um keppnina, auglýsir hana í byrjun vetrar og birtir 
stigagjöf að lokinni hverri göngu og úrslit að lokinni síðustu göngu vetrarins. 
8. Framkvæmdaraðili hvers göngumóts fyrir sig birtir sín úrslit í fjölmiðlum og tilkynnir þau 
skriflega til SKÍ og Trimm- og skíðagöngunefndar nefndar SKÍ innan viku. 
8. Framkvæmdaraðili hvers göngumóts fyrir sig auglýsir mótið og birtir sín úrslit í fjölmiðlum 
og tilkynnir þau skriflega til SKÍ og skíðagöngunefndar SKÍ og trimmnefndar hennar, innan 
viku frá því gangan fór fram. 
9. Þátttakendur greiða þátttökugjald skv. gjaldskrá SKÍ fyrir hvert göngumót  
Íslandsgöngunnar og rennur hluti þess til SKÍ. 
Þetta þarf að ræða m.t.t. hve hátt gjaldið má vera, hvort einhver og þá hvaða hluti skal 
renna til SKÍ og hvort heimilt sé að hækka verð þegar nær dregur viðkomandi göngu og þá 
hve mikið. Sama gildir um gjald fyrir styttri göngur sem fram fara samtímis 
Íslandsgöngunni. 
10. Skautaskrefið er bannað í almenningsgöngum þeim, sem standa að Íslandsgöngunni. 
Trimm- og skíðagöngunefndar nefnd SKÍ getur þó veitt undanþágu frá þessari reglu, ef 
mótshaldari óskar þess og getur sýnt fram á, að keppnisbrautin leyfi iðkun bæði skautaskrefs 
og hefðbundinnar skíðagöngu samtímis án teljandi árekstra keppenda eða skemmda á 
sporum. Í þeim göngum, sem aðeins heimila hefðbundna skíðagöngu, má þó skauta við 
eftirfarandi  aðstæður: Í kröppum beygjum, þegar skipt er um spor og brautarhelming. Þegar 
hvert einstakt mót Íslandsgöngunnar er kynnt, skal taka skýrt fram, hvort um frjálsa aðferð 
verður að ræða eða hefðbundna skíðagöngu eingöngu. 
10. Skautaskrefið er bannað í almenningsgöngum þeim, sem standa að Íslandsgöngunni. 
Trimm- og skíðagöngunefndar nefnd SKÍ getur þó veitt undanþágu frá þessari reglu, ef 
mótshaldari óskar þess og getur sýnt fram á, að keppnisbrautin leyfi iðkun bæði 
skautaskrefs og hefðbundinnar skíðagöngu samtímis án teljandi árekstra keppenda eða 
skemmda á sporum. Í þeim göngum, sem aðeins heimila hefðbundna skíðagöngu, má Þó 
má skauta við eftirfarandi  aðstæður: Í kröppum beygjum, þegar skipt er um spor og 
brautarhelming. Þegar hvert einstakt mót Íslandsgöngunnar er kynnt, skal taka skýrt ram, 
hvort um frjálsa aðferð verður að ræða eða hefðbundna skíðagöngu eingöngu.   
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11. Legu brautar í Íslandsgöngunni skal miða við að um almenningsgöngu er að ræða. 
Lágmarka skal hæðarmun eins og kostur er, tryggja skal að rými sé til að halda aftur af 
hraða á leið niður brekkur og radíus í beygjum  sé það stór að ekki sé erfitt að standa í 
spori í gegnum beygjur.  
Þegar þetta er skrifað eru fjórum göngum lokið. Sporlagning í Strandagöngunni og 
Bláfjallagöngunni var í samræmi við ofangreint, í Hermannsmótinu nærri því en í 
Fjarðagöngunni alls ekki. Ýmsir þættir hafa áhrif á takmarkaða þátttöku almennings í 
Íslandsgöngunni og lega spora er einn af þeim þáttum sem þarf að gæta að því að fólk setji 
ekki fyrir sig. 
12. Að öðru leyti gilda mótareglur SKÍ um mótahald og keppni. Síðast breytt á Skíðaþingi 12. 
maí 2012. 

 
 


