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Föstudagur 8. maí 2015 
 

1. Þingsetning 

Einar Þór Bjarnason, formaður SKÍ, setti þingið og bauð alla velkomna. Fyrsta þingið hans 

sem formaður og síðust tvö ár hafa verið krefjandi en skemmtileg og margar óvæntar 

áskoranir sem hafa komið upp. Það er tækifæri og markmið hreyfingarinnar að bæta rekstur 

sambandsins og vinsældir íþróttarinnar. 

Þingsetning var föstudaginn  8. maí kl. 18:00 og áætluð þinglok eru laugardaginn 9. maí kl 

16:00. 

2. Embættismenn og starfsnefndir þingsins kosnar 

Kosnir / tilnefndir voru sem embættismenn þingsins: 

Þingforseti var tilnefndur Jón Einar Marteinsson. 

Þingritari var tilnefndur Jón Viðar Þorvaldsson. 

Tilnefningar samþykktar með lófaklappi. 

 

Þingforseti, Jón Einar Marteinsson, þakkaði fundarmönnum traustið og gekk beint til 

dagskrár.  

Þingforseti staðfesti að löglega væri til þingsins boðað.   

Kosið í starfsnefndir – kjörbréfanefnd og kjörnefnd. 

Tilnefnd í kjörbréfanefnd voru þau Árni Rúdolf, Hannes Hafsteinn og Þóroddur Þóroddsson. 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  

 

Tilnefndir í kjörnefnd voru þeir Davíð Björnsson, Guðjón Marteinsson og Gísli Reynisson. 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  
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3. Ávörp gesta 

Viðar Sigurjónsson, fulltrúi ÍSÍ, bar góðar kveðjur frá forseta, stjórn og starfsmenn ÍSÍ. Óskar 

Skíðasambandinu til hamingju með að vera næst fjölmennastir í almennun hluta 

þjálfaramenntunar frá ÍSÍ. Þá sagði hann frá því að smáþjóðaleikarnir séu handan við hornið 

og ýmis verkefni sem eru á dagskrá hjá ÍSÍ. 

Fjalar Úlfarsson, fráfarandi landsliðsþjálfari, sendir kveðju sem Einar Þór formaður les upp. 

 

4. Heiðursviðurkenningar SKÍ 

Einar Þór formaður SKÍ afhendir Sigurði Hólm Freyssyni silfurmerki SKÍ fyrir vel unnin störf 

á Austurlandi. Sigurður Hólm eða Siggi eins og hann er oftast kallaður hefur um áratuga skeið 

unni ða málefnum skíðaíþróttarinnar á Eskifirði og síðar Fjarðabyggð. Siggi hefur komið að 

nánast öllu mótahldi í Oddsskarði frá 1993 og er orðinn ómetanlegur hluti af mótahaldinu. 

Siggi er fyrirmynd annarra og það eru svona fyrirmyndir sem drífa áfram skíðaíþróttina á 

Íslandi.  

5. Skýrsla stjórnar og nefnda 

Formaður sambandsins, Einar Þór Bjarnason, fór yfir skýrslu stjórnar. Þingfulltrúar hafa 

skýrsluna hjá sér. 

6. Reikningar SKÍ framlagðir 

Smári Þorvaldsson, gjaldkeri, talar fyrir reikningum. Allir þingfulltrúar hafa reikningana fyrir 

framan sig til hliðsjónar. Fyrir þingið liggja tveir reikningar til samþykktar, 2013 og 2014.  

7. Álit kjörbréfanefndar 

Árni Rúdolf kynnti niðurstöður kjörbréfanefndar. 10 héruð eiga rétt á setu á þinginu og 36 

fulltrúar eru mættir frá 8 héruðum en einungis 26 hafa atkvæðisrétt.  

8. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga  

Til máls tóku: Benedikt Geirsson, Björgvin Hjörleifsson, Gísli Reynisson, Árni Rúdolfsson, 

Þóroddur Þóroddsson og Magnús Baldur. 

9. Reikningar bornir undir atkvæði 

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

10.  Fjárhagsáætlun lögð fram 

Fjárhagsáætlun fyrir starfsárið 2015-2016 var kynnt af Smára Þorvaldssyni, en allir 

þingfulltrúar höfðu hana fyrir framan sig.  
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11.  Mælt fyrir tillögum og þeim vísað til nefnda 

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

Þingskjal nr. 2 – Gjaldskrá SKÍ. Vísað í allar nefndir. 

Þingskjal nr. 3 – Breytingartillaga um reglugerð á Skíðamóti Íslands vegna verðlaunapeninga 

í 16 ára og eldri. Vísað í Alpagreinanefnd. 

Þingskjal nr. 4 –  Tillaga að breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu. Vísað í 

skíðagöngunefnd. 

Þingskjal nr. 5 – Tillaga að breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í alpagreinum. Vísað í 

alpagreinanefnd. 

Þingskjal nr. 6 – Tillaga að breytingu á reglugerð um keppnisleyfi SKÍ. Vísað í allar nefndir. 

Þingskjal nr. 7 – Tillaga að afreksstefnu SKÍ. Ögmundur Knútsson, varaformaður SKÍ mælti 

fyrir tillögunni. Vísað í allar nefndir. 

Þingskjal nr. 8 – Tillaga að breytingu á lögum SKÍ. Einar Þór Bjarnason, formaður SKÍ, 

mælti fyrir tillögunni. Vísað í allar nefndir. 

Þingskjal nr. 9 – Tillaga að breytingu á lögum. Árni R. Rúdolfsson mælti fyrir tillögunni. 

Vísað í allsherjanefnd. 

Þingskjal nr. 10 – Tillaga SKRR að breytingu á gjaldskrá vegna almenningsganga. Vísað í 

allar nefndir.  

Þingskjal nr. 11 – Tillaga SKRR að breytingu á reglugerð um Íslandsgöngur. Vísað í allar 

nefndir.  

Þingskjal nr. 12 – Tillaga SKRR að breytingu á lögum SKÍ. Vísað í allsherjanefnd. 

Þingskjal nr. 13 – Tillaga SFÓ að breytingu á reglugerð um Skíðamót Íslands. Vísað í 

alpagreinanefnd og skíðagöngunefnd. 

Þingskjal nr. 14 – Tillaga SFÓ að breytingu á reglugerð um Unglinameistaramót Íslands. 

Vísað í skíðagöngunefnd. 

Þingskjal nr. 15 – Tillaga SKA að breytingu á reglugerð um Andrésar Andar leikana. Vísað í 

alpagreinanefnd. 

 

12. Þinginu skipt upp í nefndir / málstofur kynntar 

Á þinginu verða fjórar nefndir, alpagreinanefnd, skíðagöngunefnd, snjóbrettanefnd og 

allsherjanefnd. 

Alpagreinanefnd: Egill Ingi Jónsson og Sveinn Torfason. 

Skíðagöngunefnd: Birgir Gunnarsson.  

Snjóbrettanefnd: Friðbjörn Benediktsson og Kristján Kristjánsson.  

Allsherjanefnd: Hannes J. Hafstein og Árni Rúdolf Rúdolfsson. 

 

Starf nefndanna hófst kl. 9:00 laugardaginn 9. maí. Þar ræddu nefndir þau þingskjöl sem vísað 

var til þeirra.  
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Laugardagur 9.maí 2015 

13. Tillögur og ályktanir afgreiddar 

Nefndirnar kynntu umræður sínar og afgreiðslu tillagna. 

Þingskjal 1. Samþykkt samhljóða. 

 

Þingskjal 2. Samþykkt með 10 atkvæðum gegn 8. 

 

Þingskjal 3. Samþykkt samhljóða. 

 

Þingskjal 4. Samþykkt samhljóða. 

 

Þingskjal 5. Samþykkt samhljóða.  

 

Þingskjal 6. Breytingartillaga frá skíðagöngunefnd felld, en upprunalega þingskjalið 

samþykkt samhljóða. 

 

Þingskjal 7. Samþykkt samhljóða. 

 

Þingskjal 8. Breytingartillaga frá allsherjanefnd var felld, en upprunalega tillagan samþykkt 

samhljóða. 

 

Þingskjal 9. Samþykkt með breytingatillögu stjórn SKÍ. 

 

Þingskjal 10. Fellt. 

Þingskjal 11. Samþykkt með breytingu frá allsherjanefnd. 

Þingskjal 12. Samþykkt með breytingum frá stjórn SKÍ. 

Þingskjal 13. Fellt. 

 

Þingskjal 14. Fellt. 

 

Þingskjal 15. Samþykkt með breytingar tillögu frá alpagreinanefnd. 

 

14. Úthlutun móta og annarra verkefna. 

Samkvæmt lögum Skíðasambandsins á að úthluta Skíðamóti Íslands og 

Unglingameistaramóti Íslands til tveggja ára. Ákveðið hefur verið eftirfarandi:  

 SMÍ 2016 fari fram í Reykjavík. 
 UMÍ 2016 fari fram á Akureyri 
 SMÍ 2017 fari fram á Akureyri  
 Engar umsóknir bárust í UMÍ 2017 og því verður það afgreitt seinna.  
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15. Kosningar 

Formaður kosinn til tveggja ára, Einar Þór Bjarnason býður sig til áframhaldandi 

formannssetu. Tillagan var samþykkt með lófaklappi þar sem ekki voru fleiri framboð. 

Einar Þór Bjarnason þakkaði fyrir traustið. 

Kosið um sex í stjórn til tveggja ára. Í framboði eru: Ögmundur Knútsson, Dagbjartur 

Halldórsson, Birgir Gunnarsson, Friðbjörn Benediktsson, Jóhann Friðrik Haraldsson og 

Auðunn Kristinsson.  

Var það samþykkt með lófaklappi þar sem ekki voru fleiri framboð. 

Kosið um þrjá í varastjórn til tveggja ára. Í framboði eru: Anna Laufey Sigurðardóttir, Eðvald 

Garðarsson og Kolbrún Ívarsdóttir. 

Niðurstaða: Anna Laufey Sigurðardóttir fyrsti varamaður, Eðvald Garðarsson annar 

varamaður og Kolbrún Ívarsdóttir þriðji varamaður. 

Í alpagreinanefnd voru í framboði: Egill Ingi Jónsson, Brynja Þorsteinsdóttir, Dan 

Brynjarsson, Garðar Þorvarðarson, Snorri Páll Guðbjörnsson og Óskar Óskarsson. 

Niðurstaða: Egill Ingi Jónsson, Brynja Þorsteinsdóttir, Dan Brynjarsson og Garðar 

Þorvarðarson. 

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

og Davíð Ólafsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í skíðagöngunefnd voru í framboði: Kristján Hauksson, Hólmfríður Vala Svafarsdóttir, Einar 

Ólafsson og Kristbjörn R. Sigurjónsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í aganefnd var engin í framboði. Þingið veitir stjórn SKÍ heimild til að finna aðila með þá 

þekkingu og reynslu sem þarf í nefndina.  

Í laga- og reglugerðarnefnd voru í framboði: Stefán Árni Auðólfsson, Hannes J. Hafstein og 

Árni Rúdólf Rúdólfsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Skoðunarmenn reikninga voru kosnir sem aðalmenn: Björk Guðmundsdóttir og Guðmundur B. 

Guðmundsson. Til vara: Axel Alfreðsson og Arnar Gauti Reynisson.  Samþykkt með lófaklappi. 

16. Önnur mál 

Birgir Gunnarsson fer yfir nýtt fyrirkomulag mótahalds í skíðagöngu fyrir næsta vetur. Ekki 

hefur verið góð þátttaka á bikarmótum í vetur. Stefnt að því að keyra bikarmót og 

Íslandsgöngur saman næsta vetur. 

 

Smári Þorvaldsson þakkar fyrir sig en hann gaf ekki áframhaldandi kost á sér í stjórn 

Skíðasambandsins. 

 

Björgvin Hjörleifsson vill leggja fram tillögu fyrir aðalfundi skíðafélagana á Dalvík og 

Ólafsfirði að stofna skíðamenntaskóla við Menntaskóla á Tröllaskaganum. 
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Þóroddur Þóroddsson talar um keppnisgalla fyrir skíðagöngu frá Henson. Lyftukort fyrir 

félagsmenn. Áherslur stjórnar og erindisbréf verði sent á aðildarfélög. Einnig verði send 

aðgerðaáætlun á aðildarfélög sem á að fylgja eftir stefnunni. 

 

Benedikt Geirsson þakkar fyrir gott þing og með mörgum góðum málefnum. Vill þakka 

stjórninni og framkvæmdastjóra fyrir góð störf undanfarin ár. 

 

17. Þingslit 

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

skíðahreyfingunni á næstu misserum. 

Skíðaþingi 2015 er slitið. 
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ÞINGSKJAL nr. 1 
 

Tillaga um fjárhagsáætlun 2015-2016 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

 

Áætlun 2016 Áætlun 2015 Niðurstaða 2014*

Tekjur

Opinberir styrkir

FIS styrkir 12.000.000                     14.500.000               16.077.575        

ÍSÍ styrkir 9.700.000                        11.085.000               13.295.068        

Lotto 8.400.000                        8.400.000                 9.223.020          

Aðrir opinberir styrkir -                                         -                                  3.474.228          

Opinberir styrkir samtals 30.100.000                     33.985.000               42.069.891        

Styrkir frá styrktaraðilum 3.800.000                        3.600.000                 2.363.078          

Auglýsingar án vsk 2.600.000                        2.600.000                 2.599.000          

Aðrar tekjur 800.000                           800.000                     263.500              

Keppnis og mótagjöld: 6.057.000                        6.057.000                 6.086.750          

Framlög keppnisfólks 22.200.000                     26.200.000               26.884.244        

Samtals tekjur 65.557.000                     73.242.000               80.266.463        

Áætlun 2016 Áætlun 2015 Niðurstaða 2014*

Gjöld

Kostnaður vegna skrifstofu og stjórnar 12.834.000                     13.771.000               14.733.983        

Sérverkefni 2.000.000                 

Kostnaður vegna móta 1.600.000                        1.600.000                 1.414.473          

Alpagreinanefnd

Kostnaður alpagreinanefndar 18.035.000                     21.035.000               19.787.205        

kostnaður vegna keppenda 20.250.000                     22.450.000               19.982.225        

Kostn. AGN og keppenda 38.285.000                     43.485.000               39.769.430        

Skíðagöngunefnd

Kostnaður vegna gögnuskíðanefndar 6.236.000                        6.240.000                 6.945.597          

Brettanefnd

Kostnaður brettanefndar 1.200.000                        900.000                     610.778              

Styrkir úr  afrekssjóðs

Styrkir til keppenda 900.000                           1.400.000                 9.974.757          

Kostnaður fræðslu og útbr.nefndar 1.500.000                        1.100.000                 1.348.598          

Útgáfa skíðahandbókar 2.500.000                        2.500.000                 2.407.028          

Rekstrargjöld samtals 65.055.000                     72.996.000               77.204.644        

Afskriftir 200.000                           200.000                     470.380              

Áætluð rekstrarafkoma 302.000                           46.000                       2.591.439          

Fjármagnsliðir -                                         -                                  42.746                

Áætluð rekstrarafkoma 302.000                           46.000                       2.634.185          

*Niðurstaða 2014 byggir á bráðabirgðauppgjöri
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ÞINGSKJAL nr. 2 
 

Tillaga um gjaldskrá 2015-2017 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 
 

 Félagsgjald kr. 17.000 pr. hérað og 6.000 pr. félag 

 Gjald fyrir eftirlitsmannanámskeið kr. 12.500 pr. hérað 

 Dagpeningar eftirlitsmanns kr. 13.000 pr. keppnisdag gr. ½ af MH ½ SKÍ 

 Gjald fyrir keppnisleyfi SKÍ kr. 6.000 
o Aukaálag eftir 1. desember kr. 4.000 

 Gjald fyrir keppnisleyfi FIS* kr. 5.000   skv. ákvörðun FIS         
o Þrefalt gjald eftir 1. september 

 Gjald fyrir félagaskipti kr. 10.000   helmingur til SKÍ 

 Mótagjöld:  
o Bikarmót SKÍ kr. 2.500 pr. grein,  helmingur til SKÍ 
o FIS og Skíðamót Íslands sem jafnframt er FIS mót kr. 5.000 pr. grein,  helmingur til SKÍ 
o Skíðamót Íslands kr. 4.000 pr. grein  helmingur til SKÍ 
o Entry League FIS mót kr. 2.500 pr. grein,  helmingur til SKÍ 
o Unglingameistaramót kr. 3.000 pr. grein,  helmingur til SKÍ 
o Andrésar Andar leikar kr. 1.000 pr. grein,  til SKÍ 
o Almenningsgöngur allir flokkar                                                                                               

vegalengd styttri en 20 km kr. 1.000 pr. grein   til SKÍ 
o Almenningsgöngur allir flokkar                                                                                               

Vegalengd 20 km og lengri.                  kr. 2.000 pr. grein  til SKÍ 
 
 
              *Nýskráningar verði undanþegnar aukaálagi vegna keppnisleyfa SKÍ. 
 
              Endurskoðist á skíðaþingi. 
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ÞINGSKJAL nr. 3 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um Skíðamót Íslands 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

Núverandi grein er: 
7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 

 

 Alpagreinar 

         

 

 

 

 

 

 

Eftir breytingu: 
7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 

 

 Alpagreinar 

         

 

 

 

Rökstuðningur:  

Stjórn SKÍ vil breyta þessu þannig að það verði ein föst grein í boði sem þriðja grein í 

alpagreinum. Innan FIS er “Team Event” að verða gríðarlega vinsælt og er það að verða ein 

áhorfendavænasta greinin. Það er verið að krýna Íslandsmeistara í þessari grein og óeðlilegt 

er að verið sé að breyta um greinar á milli ára. Einnig einfaldar þetta mikið fyrir ákörðun 

mótshaldara um þriðju grein í undirbúningi sínum fyrir Skíðamót Íslands. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 og/eða 

flokkasvig og/eða 

risasvig og/eða 

snjókross 

  16 ára og eldri Karlar og konur 

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    16 ára og eldri Karlar og konur 
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ÞINGSKJAL nr. 4 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í skíðagöngu 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

Núverandi grein er: 
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.  

 
Eftir breytingar:  
Útreikningur á bikarstigum 
2. 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 öllum flokkum koma öll mót til útreiknings.  

 
 
Rökstuðningur: 
Stjórn SKÍ telur að ekki eigi að vera hægt að sleppa bikarmótum án þess að missa stig. Með 
núverandi fyrirkomulagi erum við að bjóða uppá að keppendur geti sleppt mótum án þess að 
það hafa nokkur áhrif í bikarkeppninni. Við þurfum á öllum okkar keppendum að halda og með 
núverandi fyrirkomulagi teljum við að þetta geti haft neikvæð áhrif á bikarmótaröðina.  
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ÞINGSKJAL nr. 5 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um bikarkeppni SKÍ í alpagreinum 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

Núverandi grein er: 
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 þremur keppnishelgum. 
Niðurröðun móta er á hendi mótanefnda SKÍ. Í flokki 16-17 ára, 18-20 ára og í flokki 
fullorðinna koma öll mót til útreiknings bikarmeistara einstaklinga. 
 

3.  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 keppnisbrekkur.  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 
varastað eða 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. 
 

 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 þrjú bestu mót í 
svigi og þrjú bestu mót í stórsvigi til útreiknings til bikarmeistara einstaklinga. 

 
Eftir breytingar: 

1.  Halda skal tvö (2) bikarmót unglinga 12-13 ára, auk Unglingameistamóts. Halda skal 
þrjú (3) bikarmót unglinga 14-15 ára, auk Unglingameistaramóts. 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 þremur keppnishelgum. Niðurröðun móta er á hendi 
mótanefnda SKÍ. Í flokki 16-17 ára, 18-20 ára og í flokki fullorðinna koma öll mót til 
útreiknings bikarmeistara einstaklinga. 
 

3.  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 keppnisbrekkur.  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 
varastað eða 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  
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verkefnum erlendis. Ef þær aðstæður skapast að ekki er hægt að halda öll bikarmótin, 
getur mótanefnd SKÍ í samráði við stjórn SKÍ aflýst móti. 
 
Útreikningur á bikarstigum 

1. Árlega skal fara fram bikarkeppni SKÍ í svigi og stórsvigi í öllum flokkum 12 ára og eldri 
og veitt stig skv. úrslitum úr Bikarmótum, Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti 
Íslands og koma þau öll til útreiknings úrslita.  

 
 
Rökstuðningur: 
Stjórn SKÍ telur að ekki eigi að vera hægt að sleppa bikarmótum án þess að missa stig. Með 
núverandi fyrirkomulagi erum við að bjóða uppá að keppendur geti sleppt mótum án þess að 
það hafa nokkur áhrif í bikarkeppninni. Við þurfum á öllum okkar keppendum að halda og með 
núverandi fyrirkomulagi teljum við að þetta geti haft neikvæð áhrif á bikarmótaröðina.  
Varðandi breytingu á 3.grein þá vill SKÍ hafa þann möguleika fyrir hendi að hægt sé að aflýsa 
mótum ef langt er liðið á veturinn og ennþá á eftir að halda mót. Þetta getur gerst ef oft þarf 
að fresta mótum yfir veturinn vegan veðurs. 
Einnig leggur stjórn SKÍ til að haldin verði bikarmót fyrir 12-13 ára og þannig að fjölga 
verkefnum fyrir þann aldurshóp á landsvísu. 
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ÞINGSKJAL nr. 6 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um keppnisleyfi SKÍ 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
 

Núverandi grein er: 
2.  Skíðasamband Íslands gefur út keppnisleyfi fyrir keppendur á skíðum sem náð hafa 

13 ára aldri. Handhafar keppnisleyfa SKÍ hafa rétt til þátttöku á bikarmótum SKÍ sem 
haldin eru utan þeirra heimahéraðs. 

 
Eftir breytingar: 

1.  Skíðasamband Íslands gefur út keppnisleyfi fyrir keppendur á skíðum og brettum og 
hafa handhafar keppnisleyfa SKÍ rétt til þátttöku á bikarmótum SKÍ. 

 
 
Rökstuðningur: 
Breytingin felur í sér að ná yfir alla þá sem taka þátt á bikarmótum SKÍ. 
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ÞINGSKJAL nr. 7 
 

Tillaga að afreksstefnu SKÍ 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
Afreksstefna SKÍ 2015-2022 
1) Stefnumótun – almenn atriði 

Skíðaíþróttin sameinar náttúruna og manninn en hreyfing í ómengaðri náttúru er ómetanleg. 
Útivist, hreyfing, félagsskapur og fjölskyldan eru þættir sem að skíðaíþróttin horfir til og veitir 
öllum ánægju og heilsubót. Skíðaíþróttin skapar jákvætt viðhorf og styður heilbrigð gildi. 

Skíðahreyfingin á Íslandi er mjög stór þegar litið er til allra þeirra sem iðka skíði.. Hún 
samanstendur af hinum almenna skíðamanni1, aðildarfélögum SKÍ, landsliðsfólki og samtökum 
tengdum SKÍ. Slagorð skíðasambandsins er: ,,Rennum okkur saman...“ 

Skíðasambandið er leiðandi og sameinandi afl innan skíðahreyfingarinnar á 
Íslandi og er aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands. Skíðasambandið er 
fulltrúi hreyfingarinnar á erlendum vettvangi og í góðu samstarfi við alþjóða 
skíðasambandið. Skíðasambandið hefur mikilvægu hlutverki að gegna gagnvart 
sínum aðildarfélögum og hinum almenna skíðamanni  og hefur sett sér 
neðangreind markmið til þess að sinna því hlutverki.  
 

2) Fjöldi iðkanda og hæfileikamótun – almenn atriði 

 
 
Markmið skíðasambandsins er að fjölga bæði iðkendum innan 
aðildafélaganna (sem að æfa skíði til keppni) og þeirra sem stunda skíði sér 
til gamans.  
 
Til þess að ná því ætlar Skíðasambandið: 
 Efla menntun og fjölga þjálfurum og skíðakennurum.  

 Gera íþróttina sýnilegri meðal fjölmiðla, þannig að almenningur eigi 

auðveldara með að afla sér upplýsinga um hana.  

 Gera afreksfólk okkar að sýnilegum fyrirmyndum fyrir börn um allt land.  

 Stuðla að eflingu skíðasvæða landsins og bættri aðstöðu innanlands.  

 
SKÍ stendur fyrir verkefnum fyrir ungt og efnilegt skíða- og brettafólk. Það eru 
verkefni á vegum FIS (Alþjóðlega skíðasambandið) og WSF (Alþjóðlega  
 
 
snjóbrettasambandið). SKÍ heldur utan um slík verkefni og velur tilvonandi 
afreksfólk í samráði við aðildarfélög og landsliðsþjálfara.  
 

3) Afreksíþróttafólk 

                                                 
1 Í þessari stefnu er hinn almenni skíðamaður skilgreindur sem einstaklingur sem stundar skíði eða snjóbretti 
sér til heilsubótar og ánægju, hvort sem hann sé meðlimur í aðildarfélagi eða ekki.  
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Samkvæmt ÍSÍ er afreksmaður hver sé sem stenst ákveðna viðmiðun við 
heimsafrekaskrá í viðkomandi grein. Um framúrskarandi íþróttamann er þá fyrst 
að ræða þegar einstaklingur skipar sér með árangri sínum í fremstu röð í 
heiminum, sbr. skilgreiningu Afrekssjóðs ÍSÍ og viðkomandi sérsambands.  
 
Skuldbinding iðkenda til fullrar þátttöku er grunnforsenda þegar kemur að vali í 
landslið SKÍ. Landsliðsþjálfarar og fagnefndir kynna í upphafi hvers tímabils þær 
kröfur sem gerðar eru til þátttakenda. Æfingaráætlanir eru settar upp fyrir lið 
og/eða einstaklinga. Í þeim eru sett markmið fyrir liðin eða eftir atvikum einstakra 
liðsmanna. Áætlanir innihalda lýsingar á æfingarmagni. Áætlun um aðkomu 
fagteymis SKÍ að undirbúningi liðsmanna er hluti æfingaráætlunar.  
 
Afreksmaður á íslenskan mælikvarða telst sá keppandi sem:  

a) stendur fremstur  á Íslandi í fullorðinsflokki  
b) hefur unnið bikarmót, bikarmeistaratitil eða verið í efstu þremur 
sætunum á Skíðamóti Íslands  
c) sem er í topp 3 á Íslandi í einhverri grein innan skíðahreyfingarinnar.  
 

Afreksefni telst hver sá keppandi sem:  
a) stendur fremstur á Íslandi  í sínum aldursflokki  
b) er í unglingalandsliði SKÍ  
c) valinn hefur verið í þátttökuhóp fyrir heimsmeistaramót unglinga 
og/eða Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar  
d) hefur sýnt stórstígar framfarir samfellt síðustu ár. 

 
Sameiginlegt markmið skíðahreyfingarinnar er að Íslendingar eigi afreksfólk í 
fremstu röð. 
Til þess að nálgast markmið hreyfingarinnar setur SKÍ sér bæði langtíma- og 
skammtímamarkmið. 
 
Langtímamarkmið SKÍ eru hugsuð sem stefna sambandsins í afreksmálum og 
eiga að 
tryggja að iðkendur framtíðarinnar viti að hverju þeir ganga þegar þeir keppast 
við að 
öðlast sæti í landsliði Íslands. 
 
Skammtímamarkið SKÍ eru hugsuð sem leiðarljós landsliðsfólks fyrir komandi 
keppnistímabil sem einstaklingsbundin markmiðasetning landsliðsfólks byggir á. 
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Langtímamarkmið SKÍ (til 2022) 
Alpagreinar 

 Að eiga a.m.k. þrjá keppendur í karla- og kvennaflokki innan við 500 á 

heimslista í a.m.k. einni keppnisgrein. 

 Að eiga a.m.k. einn keppanda í karla- og kvennaflokki innan við 200 á 

heimslista í a.m.k. einni keppnisgrein. 

 Að eiga einn karl og eina konu sem keppir reglulega í 

Evrópubikarröðinni. 

 Að tveir til þrír keppendur í karla- og kvennaflokki nái 

Ólympíulágmörkum. 

 Að keppenda í karla- og kvennaflokki í topp 25 í a.m.k. einni grein á 

Ólympíuleikum. 

 Að byggja upp yngri landslið og æfingahópa. 

 
Skíðaganga 

 Að eiga þátttakendur á stórmótum sem haldin eru s.s. Ólympíuleika, 

Heimsmeistaramóti o.s.frv. 

 Að hafa krefjandi og spennandi verkefni fyrir yngri landslið. 

 Að gefa út kröfur sem settar eru varðandi þátttöku í verkefnum á vegum 

SKÍ 

 Að standa fyrir samæfingum landsliðsins með reglulegum hætti og 

tryggja aðgang landsliðsfólks að sérfræðiaðstoð/þjálfara til ráðgjafar og 

handleiðslu. 

 Að landsliðsfólki verði sköpuð sú umgjörð við þjálfun, aðstoð á mótum 

og samkeppni á æfingum sem til þarf að ná langt. 

 Að bjóða erlendum keppnismönnum og/eða þjálfurum til landsins til 

þess að taka þátt í mótum, og æfa með íslenska landsliðinu.. 

 
Snjóbretti 

 Að koma upp unglingalandsliði 

 Að koma unglingalandsliði á Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar 2017 

 Eiga keppendur nálægt Ólympíulágmörkum 2018 

 Eiga keppendur í fremstu röð á heimsvísu og eiga þátttakendur á 

Ólympíuleikunum 2022. 

 
Leiðir SKÍ að langtímamarkmiðum 
Langtímamarkmiðum sínum hyggst SKÍ ná með skýrum reglum um val 
einstaklinga í landslið og verkefni á vegum SKÍ, ráðningu hæfra landsliðsþjálfara 
og fagteymis auk áherslu á fagleg vinnubrögð í nefndum sambandsins. Einnig er 
mikilvægt að reyna að tryggja ákveðna samfellu í því sem snýr að landsliði og að 
eðlileg samkeppni sé um sæti í landslið. Markmið yngri landsliða og/eða 
æfingahópa er að gefa til kynna með skýrum hætti hvaða einstaklingar koma til 
með að vera inni í áætlunum SKÍ um val á landsliði í framtíðinni. Skipuleg og 
samfelld umgjörð er mikilvæg, þar sem að fagteymi og þjálfarar vinna saman og 
horfa til lengri tíma en ekki til einnar nætur.  
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Skammtímamarkmið SKÍ 
Á hverju vori, endurskoða fagnefndir SKÍ og setja sér ný markmið fyrir hvern 
vetur. 
 
 
Leiðir SKÍ að skammtímamarkmiðum 
Fagnefndir SKÍ stilla upp formlegum starfsáætlunum sínum sem endurspegla 
skammtímamarkmið nefndanna. Starfsáætlun nær til skilgreiningu á verkefnum 
landsliða á komandi tímabili og ábyrgðaskiptingu þeirra. Fagnefndirnar og 
landsliðsþjálfari bera alla jafnan ábyrgð á eftirfylgni áætlana. 
 

4) Þjálfarar 

 
Skíðasamband Íslands stuðlar að menntun þjálfara skíðahreyfingarinnar. Fjögur 
stig eru í þjálfaramenntun SKÍ, sem nefnast Þjálfari 1-4. Fræðsluskipulag SKÍ er að 
meginefni til byggt upp eftir fræðsluskipulagi ÍSÍ sem og fræðsluskipulagi norska 
skíðasambandsins (NSF). Fræðsluskipulag SKÍ byggir þannig á áfangaskiptu kerfi 
ÍSÍ og verður almennur hluti Þjálfara 1 og 2 alfarið í umsjón ÍSÍ. Með samkomulagi 
SKÍ við NSF verða námskeið sérgreinahluta byggð á norsku námskeiðunum 
‘Skileikleder’ og ‘Trener 1’ til ‘Trener 4’ hvað efni og innihald varðar. 
 
Langtímamarkmið SKÍ um þjálfara: 
Að á Íslandi séu vel menntaðir og hæfir þjálfarar sem geta stutt við þjálfun iðkenda 
og stuðlað að því að þeir verði afreksmenn 

Leiðir SKÍ að langtímamarkmiðum: 
Til að ná þessu markmiði ætlar SKÍ að bjóða reglulega upp á nauðsynleg námskeið og 
fræðslu. Skipulag SKÍ er þannig: 

- Að halda námskeið í Þjálfara 1 á hverju ári 

- Að halda námskeið í Þjálfara 2 annað hvert ár 

- Að styrkja áhugasama þjálfara til náms hjá erlendum skíðasamböndum í 

þjálfara 3 og 4.  

- Að halda fræðslunámskeið í öllum greinum innan SKÍ á hverju ári er varðar 

mótahald, eftirlit og dómgæslu.  

- Að nota heimasíðu sína til að gera fræðsluefni aðgengilegt 

 
Skammtímamarkmið SKÍ 
Fagnefndir SKÍ setja á hverju vori markmið fyrir næsta starfsvetur. 
 
Leiðir SKÍ að skammtímamarkmiðum 
Til að ná skammtímamarkmiðum beitir SKÍ skipulegum starfsáætlunum fagnefnda 
og eftirfylgni þeirra sem er í höndum framkvæmdastjórnar SKÍ og sjálfum 
fagnefndum. 
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5) Aðstaða 

 
Aðstaða fyrir skíða- og brettaiðkendur  þarf að mæta kröfum hins almenna 
iðkanda og afreksmanna.  Aðstaða fyrir afreksmenn er óviðunandi og þarfnast 
úrbóta. Það þarf að skilgreina æfingaaðstöðuna sem keppnisvöll og með sama 
hætti og aðrar íþróttagreinar gera. Fyrir alpagreinar þarf aðgang að brekkum sem 
hægt er að girða af og eru undirbúnar fyrir keppendur en ekki almenna 
skíðamenn. Aðstöðu fyrir brettafólk þarf að bæta til samræmis við alþjóðlegar 
keppnisbrautir. Ennfremur þarf að skoða geymslur og aðstöðu fyrir búnað 
afreksfólks.  
 
Aðstaða fyrir almenning er almennt viðunandi en það þarf sérstaklega að bæta 
aðstöðu fyrir börn til að stunda íþróttina. 
 
Langtímamarkmið SKÍ fyrir aðstöðu er: 
 Að koma upp góðri æfingar- og keppnisaðstöðu fyrir afreksmenn SKÍ sem 

stenst samanburð við æfingarsvæði í Skandinavíu og þannig að gera 

afreksfólki kleift að æfa fleiri daga á Íslandi yfir árið. 

 Að koma upp aðstöðu þar sem afreksmenn geta geymt sinn búnað 

 Að þrýsta á betra aðgengi og aðstöðu fyrir almenning á skíðasvæðum landsins 

Leiðir SKÍ að langtímamarkmiðum: 
Vinna SKÍ að snýst um að skilgreina kröfur sem gerðar eru til æfingaaðstöðu og vinna svo með 
rekstraraðilum skíðasvæðina að því að móta verkefni sem bæta úr aðstöðunni og færa nær 
settu marki. Þegar æfingaraðstaða afreksfólks tekur breytingum, fylgir aðstaða fyrir almenning 
einnig með 
 

Skammtímamarkmið SKÍ 
Fagnefndir og stjórn SKÍ setja á hverju vori markmið fyrir næstu tvö starfsár sem 
er enduskoðað á hverju vori. 
 
Leiðir SKÍ að skammtímamarkmiðum 
Skammtímamarkmiðum sínum hyggst SKÍ ná með formlegum starfsáætlunum 
fagnefnda 
sambandsins um aðstöðu. Ábyrgð á eftirfylgni áætlana er á hendi 
framkvæmdastjórnar SKÍ, ásamt fagnefnda og stjórnar. 
 

6) Fagteymi 

Innan Skíðasambands Íslands er starfrækt fagteymi. Í þessu fagteymi eru læknir 
og sjúkraþjálfari. Það er mikilvægt að tryggja stöðugan aðgang afreksfólks að 
fagteyminu. Þá er einnig nauðsynlegt að stjórn, starfsmenn og fagteymi standi þétt 
við bakið á afreksfólki. Afreksmenn SKÍ hafa haft aðgang að fagteymisþekkingu ÍSÍ 
þar sem þekkingu SKÍ hefur skort. 
 
Langtímamarkmið SKÍ fyrir fagteymi er að efla fagteymi SKÍ svo það geti sinnt 
þörfum afreksmanna þess 

Leiðir SKÍ að langtímamarkmiðum 
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Langtímamarkmiðum sínum hyggst SKÍ ná með nánara samstarfi við fagteymið og með því að 
ná til aðila sem geta veitt fagteymi þekkingar innan íþróttasálfræði og næringarfræði.  

 
Skammtímamarkmið SKÍ 
Fagnefndir og stjórn SKÍ setja á hverju vori markmið fyrir næstu tvö starfsár sem 
eru 
endurskoðað á hverju vori. 
 
 
 
 
Leiðir SKÍ að skammtímamarkmiðum 
Skammtímamarkmiðum sínum hyggst SKÍ ná með formlegum starfsáætlunum 
fagnefnda og stjórna sambandsins um fagteymi. Ábyrgð á eftirfylgni áætlana er á 
hendi framkvæmdastjórnar SKÍ, ásamt fagnefnda og stjórnar. 
 

7) Fjármögnun 

Fjármögnun SKÍ og gerð fjárhagsáætlana er á ábyrgð stjórnar og unnið í 

sameiningu af framkvæmdarstjóra og stjórn. Fjármögnun sambandsins byggir á 

fjórum megin stoðum: opinberum styrkjum, styrkjum frá styrktaraðilum,  tekjum 

frá aðildarfélögum og framlagi afreksfólks. Fjárhagsáætlun er unninn fyrir tvö ár í 

senn og lögð fram á Skíðaþingi sem haldið er annað hvert ár til samþykktar. 

Fjárhagsáætlun er unninn fyrir hverja fagnefnd fyrir sig sem leggur svo grunninn 

að fjárhagsáætlunum SKÍ. Byggir áætlanagerðin á verkefnaáætlun fagnefndanna 

sem grundvallast settum markmiðum. Verkefnaáætlunum eru settar þær skorður 

að hægt sé að tryggja fjármögnun þeirra. 

 

Langtímamarkmið er að efla samstarf við styrktaraðila og treysta tekjugrunn SKÍ. 

Á sama tíma er markmið að draga úr vægi fjármögnunar með framlagi afreksfólks 

og að veita auknum fjármunum í að byggja upp fagþekkingu og stuðla að 

útbreiðslu. 
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ÞINGSKJAL nr. 8 
 

Tillaga að breytingu á lögum SKÍ 
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
Núverandi grein er: 
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.  
 
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  
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               2. Skíðagöngunefnd  
               3. Snjóbrettanefnd  
          d. Kosning þriggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur  
              af stjórn  
               4. Útbreiðslu-, fræðslu- og sögunefnd  
               5. Móta- og aganefnd  
               6. Fjárhagsnefnd Skíðasamband Íslands 
               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.  

 
 
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.  
 
Eftir breytingar: 
 
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. Tillögur um breytingar á lögum skulu 
berast stjórn SKÍ fyrir 1. október  fyrir næsta þing til að geta hlotið umfjöllun á 
Skíðaþingi. Tillögur skulu kynntar aðildarfélögum fyrir 1.nóvember. Þingið getur þó 
tekið fyrir mál borin upp með skemmri fyrirvara að fengnu samþykki ⅔ hluta 
þingfulltrúa. 
 

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  
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     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 sem jafnframt er  formaður nefndarinnar. 
               1. Alpagreinanefnd  
               2. Skíðagöngunefnd  
               3. Snjóbrettanefnd  
          d. Kosning þriggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn 
tilnefndur  
              af stjórn sem jafnframt er formaður nefndarinnar.  
               4. Aganefnd  
               5. 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.  

 
 
 
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. Ennfremur skal 
formannafundur taka til umfjöllunar tillögur um breytingar á lögum sem leggja á fyrir 
næsta Skíðaþing. 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 
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skíðaþing og skipta með sér verkum. Að öðru leyti starfa þær samkvæmt fjárhagsáætlun 
og erindisbréfi frá stjórn SKÍ.  

 

Rökstuðningur vegna breytinga á meðferð, umfjöllun og afgreiðslu laga 

Markmið breytinga  

Megin tilgangur breytinganna er að stuðla að því að tillögur um lagabreytingar fái 
umfjöllun einu sinni á formannafundi áður en þær eru lagðar fyrir í endanlegri mynd 
fyrir Skíðaþing.  

Rökstuðningur fyrir breytingu 

Frestur til að skila tillögum að breytingu laga er í dag 1. apríl. Það hefur sýnt sig að 
skíðamenn hafa verið mjög uppteknir seinni part vetrar og fram á vor við þjálfun og 
mótahald og því hafa tillögur skilað sér seint og illa. Þessi tímaþröng hefur einnig þá 
afleiðingu að þingmenn Skíðaþings hafa ekki kynnt sér innihald tillagna nægilega vel 
fyrir þing og hafa þá oft farið greitt í umræðum og skrifum um breytingatillögur sem 
hafa þá ekki verið hugsaðar til enda eða í samræmi aðrar greinar laganna. Með þessu er 
verið að koma umræðunni um lagabreytingu fyrr af stað og getur hún þá þroskast um 
veturinn áður en kemur að umfjöllun og afreiðslu á Skíðaþingi. 

 

Rökstuðningur vegna breytinga á nefndum og nefndaskipan 

Markmið breytinga 

Megin tilgangur breytinganna er að einfalda nefndaskipan og færa hana nær 
fagnefndunum. Þannig eru útbreiðslu og fræðslumál ásamt mótamálum færð beint 
undir viðkomandi fagnefnd. Ennfremur er verið að fella alveg út nefnd (fjárhagsnefnd) 
sem hefur eiginlega ekki verið virk í fjölda mörg ár. Varðandi skipan nefnda þá er verið 
að árétta að stjórn skipi formann fastanefnda sem verður í tilfellum fagnefnda 
stjórnarmaður eins og verið hefur. Þetta tryggir að þessi tenging sé til staðar en 
núverandi lög geta ekki gert það. 

Rökstuðningur fyrir breytingu 

Með því að færa saman fagtengdar nefndir (dæmi: undir alpagreinanefnd heyrir þá 
landsliðsmál, fræðslumál og mótamál alpagreina) er það á hendi fagnefndar að setja 
fram stefnu og áherslu í starfinu ásamt því að samhæfa störf sinna undirnefnda. Þetta 
hefur skilað ágætum árangri hjá Skíðagöngunefnd sem hefur þá borið hita og þunga af 
fagtengdri vinnu sambandsins. 
Þessi háttur veitir einnig aukinn sveigjanleika í málefnum fagnefnda og er nær því sem 
við sjáum í öðrum sérsamböndum (s.s. GSÍ og SSÍ). 
 



Skíðasamband Íslands 

 

Skíðaþing 2015 

                    Bls. 26 

 

ÞINGSKJAL nr. 9 
 

Tillaga að breytingu á lögum SKÍ 
Flutningsaðili: Laga- og reglugerðarnefnd SKÍ 

 
Núverandi grein er: 

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 

 
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.  

Eftir breytingar: 

1. 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 íþróttafélag 

sem stundar skíðaíþróttina og er aðili að SKÍ í gegnum héraðssamband eða íþróttabandalag 

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 

  

      1 -   30 1 

    31 -   70 2 

    71 - 120 3 

  121 - 180 4 

  181 - 250 5 

  251 og fleiri 6 
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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. 

 
Ákvörðun: 
Skíðaþing 2015 leggur til að skipuð sé milliþinganefnd til að koma með tillögur 

um vægi atkvæða og skipun fulltrúa á skíðaþingi. Nefndin skili af sér tillögum á 

ársfundi 2016. 
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ÞINGSKJAL nr. 10 
 

Tillaga að breytingu á gjaldskrá SKÍ 2015-2017 
Flutningsaðili: Skíðaráð Reykjavíkur 

 
Gerð er tillaga um að eftirfarandi liðir gjaldskrár breytist og verði sem hér segir. 
 
Almenningsgöngur allir flokkar vegalengd styttri en 20 km.  750 kr pr. Grein 
Almenningsgöngur allir flokkar vegalengd lengri en 20 km.  1.250 kr pr. Grein 
 
 
Rökstuðningur. 
Í Íslandsgöngunni fara ekki allir mótshaldara eftir gjaldskrá SKÍ en raunin er sú að félög sem 
standa fyrir Íslandsgöngum hafa innheimt þátttökugjald umfram það sem gjaldskrá gerir ráð 
fyrir til þess að afla fjár upp í kostnað við mótshald. Því er það til einföldunar að í gjaldskrá 
SKÍ sé aðeins tilgreint hvert gjaldið er til SKÍ. Þá geta félögin ákveði sjálf gjald, umfram gjaldið 
til SKÍ, en æskilegt er að það sé samráð um það á skíðaþingi og gjaldið ekki haft það hátt að 
það hindri fólk frá þátttöku. 
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ÞINGSKJAL nr. 11 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um Íslandsgöngur 
Flutningsaðili: Skíðaráð Reykjavíkur 

 
Ef tillaga um breytingu á gjöldum til SKÍ er samþykkt þarf að breita  eftirfarandi grein í 
reglugerð um Íslandsgöngur. 
 
9. Þátttakendur greiða þátttökugjald skv. gjaldskrá SKÍ fyrir hvert göngumót 
Íslandsgöngunnar og rennur hluti þess til SKÍ. 
 
Greinin verði: 
9. Þátttakendur greiða mótagjald skv. gjaldskrá SKÍ fyrir hvert göngumót Íslandsgöngunnar. 
Mótshaldara er heimilt, til viðbótar mótagjalda, að innheimta hóflegt þátttökugjald er taki 
mið af umfangi móts. 
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ÞINGSKJAL nr. 12 
 

Tillaga að breytingu á lögum SKÍ 
Flutningsaðili: Skíðaráð Reykjavíkur 

 
6. grein nú í lögum SKÍ: 
 
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: 
 
6. grein breytingartillaga: 
 
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 (skíðafélag / skíðadeild) 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: 
 
Rökstuðningur: 
Í gegnum tíðina hefur skíðamönnum í Reykjavík þótt halla á þá er varðar fulltrúafjölda á 

skíðaþingi. 
Nú eru sex félög starfandi í Reykjavík, en voru til skamms tíma sjö. 
Í núverandi lögum er talað um að hvert aðildarfélag eigi rétt á fulltrúum á skíðaþingi og mjög 

líklega hefur viljinn við setningu laganna verið sá að skíðafélag eða skíðadeild hafi átt 

fulltrúana, en raunin varð svo önnur. Framkvæmdastjóri ÍBR túlkar a.m.k. lögin á þann veg. 

 

Ákvörðun: 

Skíðaþing 2015 leggur til að skipuð sé milliþinganefnd til að koma með tillögur um vægi 

atkvæða og skipun fulltrúa á skíðaþingi. Nefndin skili af sér tillögum á ársfundi 2016. 
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ÞINGSKJAL nr. 13 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um Skíðamót Íslands 
Flutningsaðili: Skíðafélag Ólafsfjarðar 

 
Núverandi grein er:  

1. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 
 

 Alpagreinar 
         

 

 

 

 

 

Skíðaganga 

Konur 

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

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

7,5 km Ganga F-H Ganga H-F   

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

3x3,5 km    Boðganga 

100-1500 m    Sprettganga 

 Tvíkeppni Tvíkeppni Tvíkeppni  

      Karlar 

Vegalengd 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
Eftir breytingar: 

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 og/eða 
flokkasvig og/eða 
risasvig og/eða 
snjókross 

  16 ára og eldri Karlar og konur 
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7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 
 
Alpagreinar 

Svig 16-17 ára 18-20 ára 21 árs og eldri Karlar og konur 

Stórsvig 16-17 ára 18-20 ára 21 árs og eldri Karlar og konur 

Alpatvíkeppni 16-17 ára 18-20 ára 21 árs og eldri Karlar og konur 

Samhliðasvig og eða 
flokkasvig og / eða 
risasvig og / eða 
snjókross 

  16 ára og eldri Karlar og konur 

Skíðaganga 
Konur 

Vegalgend 16-17 ára 18-20 ára 21 árs og eldri 16 ára og eldri 

5,0 km Ganga H-F    

7,5 km Ganga F-H Ganga H-F Ganga H-F  

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

3 x 5 km  
6 x 1,0 – 2,0 km 
3,0 km 

   Boðganga og/eða 
sprettboðganga 
og/eða skícross 

100 – 1500 m    Sprettganga 

 Tvíkeppni Tvíkeppni Tvíkeppni  

Karlar 
Vegalgend 16-17 ára 18-20 ára 21 árs og eldri 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  

3 x 7,5 km 
6 x 1,5 – 2,5 km 
5 km 

   Boðganga og/eða 
Sprettboðganga 
og/eða skícross 

100 – 1500 m    Sprettganga 

 Tvíkeppni Tvíkeppni Tvíkeppni  

 
Rökstuðningur: 
Í alpagreinum er hér verið að leggja til að loka fyrir að 16-17 ára unglingur geti orðið allt að 
nífaldur Íslandsmeistari með því að vinna svig, stórsvig og þar með alpatvíkeppni. Breytt 
væri yfir í flokkaskiptingu og ef ekki næst í lágmarksfjölda skv. 5.grein dettur flokkurinn út 
eða yrði þá settir saman tveir flokkar til að ná upp í fjölda. Þetta yrði þá gert skv. 5.grein 
með  
undanþágu frá stjórn SKÍ. Verði tillagan samþykkt þarf að breyta flokkaskiptingu í reglugerð 
um Bikarmót í alpagreinum.  
Skíðagangan fær sömu tillögu að aldursflokkum en einnig kæmi inn sá möguleiki  fyrir 
mótshaldara að hafa Sprettboðgöngu eða skícross í staðinn fyrir Boðgöngu eins og tíðkast 
hefur. Umsækjandi um mótið gæti t.d. þurft að tilgreina þá strax hvernig hann sér mótið fyrir 
sér varðandi 4. keppnisgrein í skíðagöngu og 3. Keppnisgrein í alpagreinum. 

 
 



Skíðasamband Íslands 

 

Skíðaþing 2015 

                    Bls. 33 

 

 

 

ÞINGSKJAL nr. 14 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um Unglingameistaramót Íslands 
Flutningsaðili: Skíðafélag Ólafsfjarðar 

 
Núverandi grein er:  

7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 

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 

 
 
Eftir breytinar: 
 

7. Keppa skal í eftirtöldum greinum: 
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 

3 x 2,0 km 
6 x 1,0 km 
2,5 km 

  12-15 ára Boðganga stúlkur 
Sprettboðganga 
og/eða Skícross 

3 x 3,5 km 
6 x 1,0 km 
2,5 km 

  12-15 ára Boðganga piltar 
Sprettboðganga 
og/eða Skícross 

     

 
 
Rökstuðningur: 
Með þessum  hætti kæmi inn svipaður möguleiki fyrir mótshaldara að ráða þriðju 
keppnisgrein í skíðagöngu líkt og er gert með alpagreinar. 
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ÞINGSKJAL nr. 15 
 

Tillaga að breytingu á reglugerð um Andrésar Andar leikana 
Flutningsaðili: Skíðafélag Akureyrar 

 
 

Núverandi grein er: 
3. 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 
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Eftir breytingar: 
3. 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/skíðaat* 12 ára  Skíðaganga (F) 12 ára 3,0 km 

Stórsvig/skíðaat* 13 ára  Skíðaganga (F) 13 ára 5,0 km 

Stórsvig/skíðaat* 14 ára  Skíðaganga (F) 14 ára 5,0 km 

Stórsvig/skíðaat* 15 ára  Skíðaganga (F) 15 ára 5,0 km 

 
*Keppt verður í svigi, stórsvigi og skíðaati sem möguleiki á þriðju grein á næstu tveimur 
leikum 2016 og 2017. 
 
Rökstuðningur:  
Búið er að krýna Íslandsmeistara í svigi, stórsvig og alpatvíkeppni sem og bikarmeistara í 
14-15 ára á UMÍ þannig að við viljum auka fjölbreytni í skíðaíþróttinni með því að hafa val 
um þetta á Andrésar Andar leikunum. Við erum vissir um að þessi breyting mundir verða 
til þess að halda iðkendum lengur inni í skíðaíþróttinni og er það til hins góða. 
 
 


