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Föstudagur 20. Maí 2011 
 

1. Þingsetning 

Páll Grétarsson setti þingið og bauð alla velkomna. Páll lýsti áhyggjum sínum og annarra 

innan hreyfingarinnar vegna brottfalls iðkenda. Hann lýsti einnig áhuga sínum á að hefja aftur 

viðræður um skíðahús í Úlfarsfelli með aðkomu skíðasambandsins og hreyfingarinnar. 

Þingsetning var föstudaginn  20. maí kl. 19:00 og áætluð þinglok eru laugardaginn 21.maí kl 

15:30. 

2. Embættismenn og starfsnefndir þingsins kosnar 

Kosnir / tilnefndir voru sem embættismenn þingsins: 

Þingforseti nr.1 var kosinn Kristján Vilhelmsson 

Þingforseti nr. 2  Óskar Garðarsson 

Þingritari nr. 1 var kosin Anna Lilja Guðmundsdóttir 

Þingritari nr. 2 Þórunn Sif Harðardóttir 

Þingforseti Kristján Vilhelmsson þakkaði fundarmönnum traustið og gekk beint til dagskrár.   

Þingforseti staðfesti að löglega væri til þingsins boðað. 

Næsta mál var að kjósa starfsnefndir – kjörbréfanefnd og kjörnefnd. 

 

Kjörbréfanefnd – hlutverk er að safna saman kjörbréfum og fara yfir þau, tilkynna hvað 

margir eru mættir til þings og hversu margir atkvæðabærir þingfulltrúar eru á svæðinu. 

Tilnefnd í kjörbréfanefnd voru þeir Arnar , Ástvaldur Kristinsson og Hjalti Karlsson. 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  

Ástvaldur Kristinsson fór fyrir nefndinni. 

 

Kjörnefnd – hlutverk er að finna fulltrúa í embætti í þær nefndir sem kosið verður um í dag 

og einnig í stjórn sambandsins. 

Tilnefnd í kjörnefnd voru þau Auðunn Kristinsson, Sveinn Torfason og Hildigunnur 

Svavarsdóttir. 

Tilnefning samþykkt með lófaklappi.  

Auðunn fór fyrir nefndinni. 
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3. Ávörp gesta 

Friðrik Einarsson frá ÍSÍ kom næstur í ræðustól. Hann talaði um metnaðarfullt starf og 

traustan og góðan rekstur.  Eftirsjá af Írisi Guðmundsdóttur sem ákvað í vor að hætta að 

keppa.  Framtíðin björt þrátt fyrir erfitt árferði og góður kjarni iðkenda að koma upp. Var 

farastjóri á Ólympíudögum æskunnar í Liberec. Föngulegur hópur skíðafólks sem við getum 

verið stolt af. Eftirtektarvert hvað þau voru góðir vinir. Gaman að fylgjast með kraftinum og 

þau voru landi og þjóð til sóma. Næsta verkefni er Vetraról ungmenna sem verða haldnir í 

fyrsta sinn næsta vetur. Þáttakendur verða ein stúlka og einn drengur fædd 95 og 96. Í göngu 

er ekki kominn inn keppandi. Erum númer 5 í röðinni að koma inn göngumanni en hann þarf 

að vera kominn með FIS punkta. ISI er  farið að horfa til Olympíuleikanna 2014. Friðrik 

leggur áherslu á mikilvægi samstarfs við FIS og að  halda góðu sambandi við FIS. Á eftir að 

skila meiri tekjum en kostnaði. Friðrik talaði um að skíðamenn þurfi snjóframleiðslu og helst 

skíðahús. Skíðahreyfingin er  stærsta sjálfboðahreyfing í landinu. Að lokum óskaði Friðrik 

þinginu góðs gengis með þingstörf. 

4. Álit kjörbréfanefndar 

Ástvaldur  kynnti niðurstöður kjörbréfanefndar. 7 kjörbréf fengin. Fjöldi þingfulltrúa sem eru 

mættir eru 23 af 40 sem hafa rétt til setu.  

 Skíðaráð Reykjavíkur með 6 fulltrúa  

 Skíðafélag Akureyri með 6 fulltrúa        

 Skíðafélag Ísafjarðar með 2 fulltrúa  

 Breiðablik með 2 fulltrúa  

 Skíðafélag Dalvíkur með 4 fulltrúa  

 ÚÍF/ Skíðafélag Ólafsfjarðar 2 fulltrúar 

 ÚÍA/ Skíðafélagið Stafdal 1 fulltrúi 

 

Þingforseti þakkar kjörbréfanefnd fyrir sín störf og minnir á að þegar kemur að 

atkvæðagreiðslu á þinginu þá eru 23 atkvæðabærir þingfulltrúar. 

5. Skýrsla stjórnar og nefnda 

Formaður sambandsins, Páll Grétarsson  fór yfir skýrslu stjórnar. 

6. Reikningar SKÍ framlagðir 

Óskar Garðarrson gjaldkeri talar fyrir reikningum. Allir þingfulltrúar hafa reikninga fyrir 

framan sig til hliðsjónar.  

7. Umræður um skýrslur stjórnar og reikninga 

Þingforseti bauð þingfulltrúum að tjá sig um skýrslu stjórnarinnar.  

Athugasemd frá Smára Ríkharssyni um að ekki var minnst á Eldborgargil í skýrslu 

mannvirkjanefndar sem hafi varla verið opnað í vetur þrátt fyrir að þar sé FIS svigbakki og 

hús með aðstöðu fyrir keppendur.  
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Helgi Geirharðsson svaraði því til að svæðinu hafi verið gerð skil oftast en það hafi ekki verið 

gert núna. Tók undir að svæðið væri eitt besta æfingasvæðið ef þar væri komið upp 

snjógirðingum. 

Jón Kornelíus Magnússon spurði í hvað 1.000.000,- kr. afreksstyrkur Íslandsbanka og ÍSÍ hefi 

farið í. Þórunn svaraði í HM unglinga og HM. Hann spurði líka um skiptingu milli farastjóra 

og keppenda.  Óskar og þórunn gerðu grein fyrir skiptingunni. 

Björgvin Hjörleifsson talaði um að á Skíðaþingi 2009 hafi verið samþykkt að hafa 11-12 ára 

meistaramót á miðjum vetri en lok apríl væri ekki miður vetur. 

Björgvin gerði einnig athugasemd við að enginn landsliðsþjálfari væri á vetri þar sem 3 

stórmót hefðu farið fram. Það væri skynsamlegra að hafa verkefna tengda þjálfara á vetrum 

eins og þeim sem er framundan en landsliðsþjálfara í fullu starfi. 

Kallar eftir fundagerðum stjórnar og nefnda á netið. 

Kallar eftir afreksstefnu SKÍ og að þeir sem um hana fjalli fari eftir henni. Spurði hvers vegna 

stjórn og nefndir fari ekki eftir ályktunum og samþykktum þinga. Til dæmis hafi á þinginu 

2009 komið fram byltingakenndar ályktanir og samþykktir en ekkert hefur gerst. 

Jón Viðar Þorvaldsson benti réttilega á að ekki kæmi fram að Gunnar þór Halldórsson hafi 

keppt í aðalkeppninni í stórsvigi á HM. Komið hafði fram að upplýsingar vantaði inn í 

skýrslu alpagreinanefndar. 

Jón Viðar benti líka á að mikilvægt væri að dreifa á fleiri þjálfara ferðum til útlanda vegna 

mikilvægi reynslunnar.  

Einar Hjörleifssona spurði um hvernig þátttökugjöld skiptust. Þórunn og Óskar svöruðu því 

og vitnuðu í þingskjal 8. 

Arnar Gauti kom upp og las um Ólympíuhátíð evrópu æskunnar sem vantaði í skýrslu 

alpagreinanefndar. 

Arnar Gauti svaraði fyrir þjálfara á mótum erlendis. Það verður að senda þjálfara sem eru 

með flesta keppendur og ekki er gott að senda alltaf nýja og nýja þjálfara en oft er líka erfitt 

að fá þjálfara því þá verða félögin oft þjálfaralaus. 

Tómas Jónsson spurði um samninginn sem gerður var við Björgvin Björgvinsson. 

Páll svarar viðbót við mótagjöld…þing ákveður mótagjöld sem eru báðum megin í rekstri 

SKÍ. SKÍ rukkar inn og greiðir svo mótshöldurum. Einu mót SKÍ þar sem rukkuð eru 

lyftukort er Andrés og er það á valdi þings að breyta því. Páll sagðist ekki geta svarað hvers 

vegna ekki er farið eftir samþykktum Skíðaþings en að sjálfssögðu eigi að fara eftir þeim og 

verður það skoðað Páll var ekki 2009 í Bláfjöllum. 

Samningurinn við Björgvin Björgvinsson: Vitnaði í skýrslu alpagreinanefndar Björgvin 

Björgvinsson ákvað að keyra eingöngu á heimsbikar og HM gert var samkomulag milli 

Björgvins og SKÍ þar sem hann taldi sig ekki eiga samleið með liðinu. 

Björgvin Hjörleifsson sagði að 5 vikna hlé á keppni væri of langt og vonar að það gerist ekki 

aftur. 

Ólafur Björnsson gerði grein fyrir landsliðsmálum í skíðagöngu og því að loksins hafi verið 

grundvöllur fyrir ráðningu landslþjálfara í hlutastarf sem hafi skipt sköpum. 

Óskar Jakobsson lýsti áhyggjum sínum af brottfalli úr göngu og kom með þá uppástungu að 

reyna að tengja gönguna við hlaupahópa. 
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8. Reikningar bornir undir atkvæði 

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

9. Fjárhagsáætlun lögð fram 

Fjárhagsáætlun fyrir starfsárið 2011-2012 kynnt af Óskari Garðarssyni, en allir þingfulltrúar 

höfðu hana fyrir framan sig. Leggur til að áætluninni verði vísað til fjárhags- og 

útbreiðslunefndar. 

10. Mælt fyrir tillögum og þeim vísað til nefnda 

Þingskjal nr. 1 – Fjárhagsáætlun.Vísað í allar nefndir 

Þingskjal nr. 2 – Keppnisregur fyrir skíðagöngu og reglugerð um Skíðamót Íslands. 

Þingskjal nr. 3 – Frá Ulli tillögur til að auka áhuga almennigs á þátttöku í Íslandsgöngunni. 

Vísað til trimmnefndar 

Þingskjal nr 4 – Tillaga frá SKRR um aukið námskeiðahald á vegum SKÍ. Vísað til 

Fræðslunefndar. 

Þingskjal nr. 5 – Frá Ulli tillaga um að auka áhuga almennings á Skíðagöngu. 

Þingskjal nr. 6 – Frá SKRR tillögur varðandi landsliðsmál og landsliðsæfingar. 

Þingskjal nr. 7 – Frá SKRR tillaga er varðar niðurröðun móta og keppnisgreina í 

Bikarmótaröð SKÍ. 

Þingskjal nr. 8 – Breyting á gjöldum til SKÍ 2010-2011. Vísað í útbreyðslu- og fjáhagsnefnd 

en sé rætt í öllum nefndum. 

11. Þinginu skipt upp í nefndir / málstofur kynntar 

Á þinginu verða þrjár nefndir, Alpagreinanefnd, Skíðagöngu- og Trimmnefnd og Útbreiðslu- 

og Fjárhagsnefnd. 

Alpagreinanefnd Arnar Gauti stjórnar og Ögmundur Knútsson er ritari. Fundarsstjóri Kristján 

Vilhelmsson. 

Skíðagöngunefnd og trimmnefnd Birgir Gunnarsson stjórnar og Ólafur Björnsson er ritari. 

Fundarstjóri Óskar Jakobsson 

Fjárhags- og útbreiðslunefnd Óskar Garðarsson stjórnar og Hildigunnur Svavarsdóttir er 

ritari.   

Starf nefndanna hófst kl. 9:30 laugardaginn 21. Þar ræddu nefndir þau þingskjöl sem vísað 

var til þeirra.  

12. Úthlutun móta og annarra verkefna 

Drög að mótatöflu lögð fram. Skíðamót Íslands á Akureyri ekki komin umsókn um 

Unglingameistaramót. Gefin er vikufrestur til að skila inn athugasemdum við mótatöflu. 

13. Nefndarálit kynnt 

1. Alpagreinanefnd – Arnar Gauti mælir fyrir þeirri nefnd og Ögmundur kynnir niðurstöðu 

fundarins. 

Ögmundur: Mikið talað um gagnsæi á vali í lið. Samþykkt á þingi en ekki sést í 

framkvæmd. Aðstaðan á Íslandi. Vantar æfingabakka og skörun við almenning veldur 

áhyggjum. Nýta betur aðstöðu hér heima fyrir landslið. Samskipti AGN við félög...tillaga 
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um landsliðsnefnd. Afreksstefna SKÍ og félaganna fer hún saman? Þarf að skoða og 

samræma. Skiptar skoðanir um það. 20-25% verði í landsliðshópum ef fram fer sem 

horfir. Þarf að viðhalda áhuga þeirra sem eru ekki í afrekshóp. Umræður um agamál, 

hvort agaregulur væru til. Tími til komin  að dusta rykið af þeim og kynna keppendum, 

þjálfurum  og farastjórum. Einnig þarf að kynna   viðurlög við agabrotum.  

 

2. Skíðagöngu- og trimmnefnd   

Ólafur Björnsson – fór fyrir nefndinni og kynnti starfið sem fram fór í henni. 

1. Þingskjal nr.1 

Rætt um kostnað skíðagöngunnar og áætlun fyrir 2011-2012. Leggur til að samþykkja 

þingskjalið. 

 

2. Þingskjal 3 

SKRR um að auka áhuga á Íslandsgöngunnar. 

Rætt um þætti sem hægt er að vinna með. 

 Þeir sem fara hægar yfir fái að starta fyrr. 

 Aldursflokkar: Vísað til Trimmnefndar. Sama gangi yfir karla og konur. 

 Í ljósi þess að tvær göngur eru orðnar 50 og 60 km telji aðeins önnur þeirra til 

stiga. 

 Annað getur verið að öll mót telji til stiga og ekki þurfi að ná tilskildum fjölda 

gangna. 

 Fjölga göngum. t.d. Fjarðargangan 

 Hafa eina göngu með frjálsri aðferð. 

 Trimmnefnd og skíðagöngunefnd vinni að því að bæta aðgengi að 

upplýsingum á netinu. Td með eigin heimasíðu eða á heimasíðu SKÍ 

Annars er skjalið skoðað samþykkt og vísað til Trimmnefndar til frekari úrvinnslu. 

 

3. Þingskjal 3 

Hópurinn telur það ekki til bóta að 13-14 ára stúlkur keppi á skíðamóti Íslands. Þess 

vegna er þessum lið hafnað. Það að 13 ára krakki geti verið búinn að taka þátt í öllum 

stóru mótunum á Íslandi geti ekki verið jákvætt til að halda þeim í skíðaíþróttinni. 

Nýtt  þingskjal (9) lagt fyrir þing þar sem betur kemur fram að 13-14 megi ekki keppa 

tvo flokka upp fyrir sig.  (Sjá þingskjal 9) 

Varðandi boðgöngu leggur nefndin til Þingskjal 10 þar sem mótshöldurum gefst færi á 

að hafa tveggja manna boðgöngu. (Sjá þingskjal 10) 

Annars er Þingskjali 3 hafnað. 

 

4. Önnur mál 

a. Rætt var um landsliðsmál og reynslu af síðasta ári. Allir sammála að vel hafi 

til tekist með samæfingu um Verslunarmannahelgi og námskeið. Mikill vilji 

að halda samæfingu einnig í sumar. 

b. Rætt um stöðuna í dag varðandi  áframhaldandi ráðningu á landsliðsþjálfara  

c. Rætt um  Bikarmót og Íslandsgöngu og hvað við getum gert til að auka 

áhugann. Fjölbreytni í mótahaldi og ramma í kringum mót. 
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3.  Fjárhags og útbreiðslunefnd - 8 þingskjal 

Óskar Garðarsson fór yfir gjaldskrána: 

- Lagt til að henni verði breytt gjöld hækkuð um 500,- kr. Nema félagsgjald hækkar úr 

15.000 í 17.000,- og úr 5.000 í 6.000 pr. félag.  

Keppnisleyfi SKÍ úr 5.000 í 6.000 aukaálag  úr 3.000 í 4.000.  

Gjald fyrir eftirlitsmann á mótum fellur niður og gjöld eru óbreytt fyrir félagaskipti, 

bikarmót SKÍ og dagpeninga eftirlitsmanns. ATH. tillaga um að gjöld á Andrés verði 

óbreytt. 

Áhyggjur af fækkun iðkenda. Fá sveitafélögin og SKÍ til að huga að þessu. Huga að því 

hvernig við kynnum starf okkar mót og úrslit í fjölmiðlum. N4 og  ÍNN hafa sýnt efni sem 

hinar stöðvarnar hafa ekki áhuga á að sinna. Almenn nálgun hreyfingarinnar við að ná 

krökkum inn í íþróttina. Kannski of mikil áhersla á brautar keyrslu hjá ungum krökkum 

væri kannski betra að leggja áherslu á frískíðun. Tilmæli til útbreiðslu og fræðslunefndar 

að skoða þetta betur. 

 

Þingskjal nr. 8 Gjaldskrá Skíðasambands Íslands  

Gjöld til SKÍ 2011-2012 

 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  skv. ákvörðun FIS         kr.  4.600 

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 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. 2.500 pr. grein,  helmingur til SKÍ 

o Andrés Andar leikar kr. 2.000 pr. grein,  helmingur til SKÍ 

o Meistaramót 11-12. ára kr. 2.000 pr. grein, helmingur til SKI 

o Almenningsgöngur allir flokkar                                                                                               

vegalengd styttri en 20 km kr. 1.500 pr. grein  helmingur til SKÍ 

o Almenningsgöngur allir flokkar                                                                                                

Vegalengd 20 km og lengri.                kr. 2.500 pr. grein helmingur til SKÍ 

 

Mótshaldara er skylt að gera upp við SKÍ samkvæmt reglugerð um Innheimtu 

mótagjalda. 

 

Endurskoðist árlega á skíðaþingi. 
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Skíðaþing 2011 – fundargerð fjárhags- og útbreiðslunefndar 

Fundarmenn: Óskar, Tómas, Davíð, Árni, Birgir, Anna, Óskar, Kristján, Hildigunnur 

(fundarritari) 

1. Umræða um þingskjal 8. Mótagjöld o.fl. 

Lítil hreyfing verið á gjaldskránni undanfarin ár og því hefur verið umræða um að 

hækka gjaldskrána eða halda sömu krónutölu. Töluverðar umræður um málið. Andrés 

Önd er á mótaskrá SKÍ en t.d. ekki Jónsmót svo eitthvað sé nefnt.  

Tillaga að breytingum / hækkun á mótagjöldum og á móti kemur að gjald fyrir 

eftirlitsmann detti út (18.000 krónur).  Tillagan felur í sér u.þ.b. 12-20% hækkun á 

mótsgjöldum. Niðurstaða að nefndarmenn sammála um tillögur að hækkun. Auk þess 

að hækka almenningsgöngur < 20 km í 1500 og > 20 km í 2500 krónur. Hugmynd að 

setja Íslandsgöngur inn í mótaröð 66 degrees north. Óskar ræðir um þetta. 

2. Umræða um þingskjal 1. Fjárhagsáætlun 

Óskar fór yfir áætlunina og skýrði út einstaka liði. Hugmynd kom fram að það kæmi 

nefskattur til SKÍ varðandi umferð í gegnum lyftur í bæjarfélagi. Nokkrar spurningar 

frá nefndarmönnum varðandi gjöld og tekjur. Nefndarmenn samþykkja áætlunina eins 

og hún er lögð fram. Óskar ræðir um þetta. 

3. Umræða um þingskjal 4. Námskeiðshald 

Skíðahreyfingin sammála um að ekki eru næg námskeið haldin fyrir þjálfara til þess 

að efla þau í að taka að sér þjálfarastarf. Mikilvægt að hafa þjálfara 1 og 2 á hverju 

ári. Nefndin leggur til að haldin verði regluleg þjálfaranámskeið 1 og 2 og þau fari inn 

í „dagatal“ SKÍ – t.d. á vorin og haustin. Einnig þyrfti að hafa mótshaldaranámskeið 

og eftirlitsmannanámskeið (auk endurmenntun) reglulega.  

Árlegur „TJ“ fundur verður hér á Íslandi í haust – þyrftum að koma einhverjum í ferli 

til að vera erlendur FIS eftirlitsmaður. 

4. Almenn umræða um útbreiðslumálin 

Áhyggjumál hve iðkendum hefur fækkað á flestum stöðum. Töluverðar umræður um 

málið. Tillaga um það að verði aukinn vitund og umfjöllun almennings fyrir 

skíðaíþróttinni því það hljóti að draga að fleiri iðkendur og þetta sé þá svolítið á 

ábyrgð SKÍ. Megum vera duglegri t.d. að koma frá okkur upplýsingum í fjölmiðla t.d. 

úrslit móta. Reyna að vera mun duglegri fram að næsta þingi að vera duglegri að 

koma frá okkur upplýsingum og meta hvernig tiltókst á næsta ári. Töluverðar 

umræður um möguleika á frekari útbreiðslu t.d. vinna þetta í gegnum félögin. 

Hjálmanotkun þjálfara / Tóbaksnotkun þjálfara – klúbbar þurfa að fylgja þessu eftir. 
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14. Tillögur og ályktanir afgreiddar 
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15. Kosningar 

Fyrir þingingu liggur tillaga frá kjörnefnd. Liggur fyrir að formaður sé kosinn til eins árs og 

var Páll Grétarsson endurkjörinn, tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Í stjórn SKÍ ber að kjósa þrjá aðila (til tveggja ára), tilnefndir eru: Árni Rúdolf Rúdólfsson, 

Guðmundur Jakobsson og Óskar Garðarsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í varastjórn voru tilnefnd: Helgi Geirharðsson, Óskar Óskarsson og Dagný Linda 

Kristjánsdóttir. Samþykkt með lófaklappi. 

Endurskoðendur voru kosnir sem aðalmenn: Björk Guðmundsdóttir og Guðmundur B. 

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

lófaklappi. 

Í skíðadómstól voru kosnir sem aðalmenn: Jóhann Haukur Hafstein, Haukur Örn Birgisson 

og Gísli Einar Árnason. Til vara: Egill Jóhannsson, Björn Þór Ólafson og Jakob Einar 

Jakobsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í alpagreinanefnd voru kosnir Einar þór Bjarnason, Ögmundur Knútsson, Sindri Már Pálsson 

og Helga Björk Árnadóttir. Nefndin samþykkt með lófaklappi. 

Í Skíðagöngunefnd voru kosnir þeir Kristján Hauksson, Ólafur Björnsson og Jakob Einar 

Jakobsson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í Trimmnefnd voru kosnir þeir Einar Yngvason, Heimir Hansson og Kári Jóhannsson óbreytt 

frá fyrra ári. Samþykkt með lófaklappi. 

Í Fræðslunefnd voru þau kosin: Ólafur Björnsson Guðmundur Jakobsson og Sigrún . 

Samþykkt með lófaklappi. 

Í Útbreiðslunefnd voru kosin:  Anna Laufey Sigurðardóttir, Þóroddur Þóroddsson og 

Kristján Már Hauksson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í Sögunefnd var kjörinn:  Ólafur Sigurðsson.  Samþykkt með lófaklappi. 

Í  Mannvirkjanefnd voru kosnir þeir Guðmundur Jakobsson, Guðjón Marteinsson og Halldór 

Jóhannsson . Samþykkt með lófaklappi. 

Í Móta og aganefnd voru kosnir þeir Gunnar Reynisson, Hannes Bjarnason og Kári 

Jóhannesson. Samþykkt með lófaklappi. 

Í Fjárhagsnefnd voru kosnir þeir: Kristján Vilhelmsson og Gísli Reynisson. Samþykkt með 

lófaklappi. 

Í Laga- og reglugerðarnefnd voru kosin þau: Auður Björg Sigurjónsdóttir, Ástvaldur 

Kristinsson og Margrét Guðmundsdóttir. Samþykkt með lófaklappi. 

 

Punktaformaður alpagreina var kosinn Elmar Hauksson. Samþykkt með lófaklappi. 

Punktaformaður skíðagöngu var kosinn Ólafur H. Björnsson. Samþykkt með lófaklappi. 
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16. Önnur mál 

Hjalti frá Ísafirði þakkar gott þing. Ísfirðingar þurfa að fá vottaðan bakka vegna þess að FIS 

leyfi nokkurra  bakka eru að falla úr gildi. Óskaði eftir samvinna um að fá vottun. Kom með 

tillögu um að Skíðaþing verði haldið í Djúpi á næsta ári. 

Hildigunnur hver er afstaða til fyrirmyndarfélags. 

Guðmundur Jakobsson. Hvernig er hægt að auka útbreiðslu og áhuga. Hjóla í vinnuna -

gaman saman allir á skíði. Unnið í samstarafi við fjölmiðla og ÍSÍ. Fá nánar hjá Gumma. 

Árni Rúdólf. Þakkar gott þing.  

Birgir Gunnars þakkaði gott þing og gott samstarf í göngunefndinni. Benti á að það vantaði 

upplýsingar um aðstöðu göngumanna í skýrslu mannvirkjanefndar. 

Að venju kastaði Björgvin Hjörleifsson fram nokkrum stökum: 

Gnarrinn hótar öllu illu                           Undangengið á öllum þingum 

engin hér skal renna sér                          ályktanir hafa borist okkur frá 

leiða hann frá ljótri villu                         um snjóleysi í skíðabrekkum 

ljúft og skilt er öllum hér                        sunnan heiða mönnum hjá. 

 

Nú öðruvísi mér áður brá  

ekki þarf um það að þræta 

ofan úr lofti mikinn snjá  

undangengin ár að bæta 

 

Engar byssur þurfið þið 

þegar aftur hausta tekur 

það snjóar alveg upp í kvið 

á allar brekkur snjóin setur 

ef að ekki rætist það  

engin þarf að væla mikið  

þá er strax að skella sér í bað  

og að sundskýlunni dusta rykið. 

17. Þingslit 

Páll Grétarsson slítur þinginu. 

Þakkar traustið til að stýra skútunni áfram. Bíður nýja nefndarmenn velkomna til starfa. 

Mikill samhljómur á þessu þingi. Málefnalegt og margar þarfar ábendingar til stjórnar og 

nefnda komið fram. Lofar að dusta rykið af samþykktum því stjórnin vinnur í umboði 

skíðaþings.  

Útbreiðsla áhyggjur af fækkun iðkenda. Berjast fyrir meirir umfjöllun. Fræðslumál...menntun 

lykilatriði. Viðburðadagatal nauðsynlegt og þarf að vera vel sýnilegt.  

Þakkaði þingfulltrúum, þingforseta, þingritara og framkvæmdastjóra fyrir þeirra störf . 


