
Reykjavík þann 1.12.2010 

 

Fundagerð TKÍ 

 

Mættir úr stjórn TKÍ eru: Arnar Bragason (A), Sigríður Stefanía Hlynsdóttir (S), Richard 

Már Jónsson (R) auk þess sat fundinn Sigursteinn Snorrason. 

 

1. Frágangur vegna ráðningar Sigursteins sem poomsae landsliðsþjálfara.  

a) Laun þjálfara. Stjórn TKÍ hafði ca. 20-25.000,- á mánuði í huga. Tillaga hefur 

verið sett fram um að þar sem Sigursteinn hefur afþakkað laun muni sambandið 

styrkja poomsae landsliðið um sömu upphæð fram yfir næsta þing. Þ.e. 

launatillagan x2.  

- Sigursteinn og stjórn TKí urðu ásátt um 25000 kr laun sem Sigursteinn gefur eftir 

til verkefna Poomsae landsliðsins, TKÍ leggur til 25000 kr á móti sem styrk til að 

koma poomsae landlsiðinu til styrktar, fram á haustið er þetta þá 350.000 fram til 

sept 2011. Er þessi kostnaður alfarið eyrnarmerktur poomsae landsliðsinu til 

verkefna, búnaðarkaupa og því tengdu. 

b) Gildistími samnings?  

- Gildir til 1 september 2011 og verður þá enduskoðaður með framlengingu í huga. 

c) Hvaða áform hefur Sigursteinn fyrir landsliðið?  

- Búa til landslið, rauðbelti lágmark, uppbygginga tímabil, líkamlegar æfingar og 

búa til stemningu fyrir poomsae.  

- (spurning hvort TKÍ geti sent bréf á félögin til að ýta undir áhuga á poomsae).  

- Mót á dagskrá: NM, hugsanlega danska Opna?) (Þriðjudögum og miðvikudögum 

fastar æfingar, auglýsa lausa tíma fyrir heimsóknir. (Útnefna daga sem hentar best) 

d) Hvernig á að taka á árekstrum á milli landsliðana?  

- Meisam og Bjössi hjálpa til í sparring auk fyrirliða sem ekki er ákveðið hver er. 

(sumar æfingar sameiginlegar) 

-  

2. Heimsóknir landslíðsþjálfara til félaganna. Hvernig vill Sigursteinn framkvæma þær?  

Og hvenær?   

- Hvaða félög vilja fá Sigurstein í heimsókn og í framhaldi af því væri hægt að 

skipuleggja heimsóknir þar sem helst tveir bestu í sparring og poomsae eru með og 

kynna landsliðið og úrtökuæfingar.  



 

3. Styrksumsóknir Sigursteins: Arnar og Sigursteinn skiptust á nokkrum e-mailum um 

málið. 

a) Sparring bók. Stjórn TKÍ var ekki alveg sannfærð um notagildið?  

b) Kennsluefni fyrir dómara á DVD. Stjórn TKÍ var áhugasöm um það verkefni en 

vildi frekar láta búa til efnið og setja á nýju vefsíðuna en ekki á DVD. Þyrfti þá að 

hafa efnið kaflaskipt þannig að hægt væri að uppfæra hvern hluta um leið og 

breytingar eiga sér stað. Vantar verðtilboð í það verkefni og tillögur um útfærslu.  

Bókað er að Sigursteinn finnst það ósangjart að þurfa að svara fyrir það hér og nú 

hvort rétt sé að fara af stað með þetta hér og nú. 

 

4. Íslandsmeistaramótið í sparring. Hvernig eigum við að útfæra umsókn eftir 

mótshöldurum, sérstaklega með tilliti til dómaramála?  

- Gólfið, hámarks verð á keppnisgjöldum, dómara mál, mótshaldara, 1 fyrir hverja 5 

keppendur, Dómarar geta ekki keppt, 4 – 6 b dómarar og 12 – 16 c dómarar. Check 

borð b dómarar. Og tölvugaurarnr b dómarar. (1 c fyrir 5; 1c og 1b fyrir 10; 2c og 1b 

fyrir 15 Etc...) 

Hvernig útfærum við með laun yfirdómara?  

- Fá peningin í dómaramál , TKí niðurgreiðir fyrir þátttöku í dómaranámskeiðum og 

TKÍ skaffar yfirdómara sem ekki fær laun en fær greiddan kostnað við að koma sér 

ástaðin og uppihald ef á þarf. 

 

5. Þjálfaramenntun með tilliti til ÍSÍ. Spurning hvort raunhæft sé að reyna að halda 

námskeið að fyrsta stigi í vor?   

- Horfa til næsta hausts með námskeið, byrja hugsanlega í vor með coach 

 

6. Útbreyðslumál. Hvað er viturlegast að gera þar?  

- Frestað til næsta fundar vegna tímaskorts. 

 

7. Önnur mál. 

- Engin frestað til næsta fundar 

 

 


