
Reykjavík þann 28.10.2010 

 

Fundagerð TKÍ 

 

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

(S), Richard Már Jónsson (R) 

 

 

Fundarefni: 

 

1) A B C og efnilegir styrkir 

a. Er búið að gefa út dagsetningu á umsóknarfrest (A skoðar 

málið) 

2) DAN forpróf 

a. Fara yfir athugasemdir (A fer yfir athugasemdir sem eru 

nánast engar aðallega um að fá að funda áfram um málið) 

b. Á að halda fund með fulltrúum félaga? (Nei en fá aukin frest til 

að koma með athugasemdir  A) 

3) Þjálfaramenntun ÍSÍ 

a. Fyrirspurn frá Aftureldingu (frestað til janúar þegar Dan próf 

eru frá ) 

4) Hver er staðan á uppgjöri vegna keppnisferðar á British open? (Eftir 

að koma frá Fjölni 60.000 kr styrkur senda fyrirspurn á Gunna (R)) 

5) Erum við búin að fá borgaðan styrk vegna Nautral þvottefnisins, co. 

Chloe Bruce? (komin í hús búið að fá greit)  

6) Heimsóknir landsliðsþjálfara í félög. 

a. Er þetta eitthvað sem við þurfum að fara að auglýsa í félög 

(verður gert í samráði við landsliðsþjálfara ) 

7) Staðan á nýju síðunni 

a. Er möguleiki að koma henni í gagnið fyrir áramót ? ((P) er í 

prufukeyrslu)  

8) Frágangur ráðningar Sigursteins í stöðu landsliðsþjálfara. (fá fund 

með sigurstein miðvikudag 19:30 – 20  
9) Hlynur sendi mér styrksumsókn til þess að dæma á úrtökumóti fyrir 

OL 2010 í janúar 2011, ég sendi gögnin á ykkur á eftir. 
(skoða kostnað, Hvað getur hann komið með á móti uppfærðar 

reglur etc.) 



10) NM undirbúningur: Dómari. Hlynur 

                               Keppendur Sigursteinn 
                               Þjálfari(rar) aðrir keppendur 

                               Húsnæði á staðnum  

11) Íslandsmeistaramót í Poomse. Hvernig gekk? Fá skýrslu fyrir 
ísl mótið (björn)( R ) allir dómarar frá fjölnir hvert félag átti að 

skaffa einn dómara en það var víst aldrei auglýst af mótshaldara. 
12) Íslandsmeistaramót í sparring. Þurfum að ákveða dagsetningu 

og auglýsa eftir félagi til þess að halda mótið. Einnig þarf að útfæra 
fyrirkomulag varðandi dómgæslu og fl.(19 mars til vara 12 til vara ) 

dómaramálin tki skaffar yfirdómara skaffa búnað. Gisting ef þarf, 
mótstjóra, tki yfirdómara föst tala fyrir yfirdómara,   

 
13) Sigursteinn og Helgi. Þjálfara kennsla taka upp í janúar (A fer 

yfir umsókn Helga og kemur með tillögu á næsta fundi)   
 

14) Dómaramál Poomsae fá petur til að senda fyrirspurn á Master 
Jamshid um ráðgjöf um poomsae dómaranámskeið 

 

15) Ársþing TKÍ 28 Apríl vantar þingforseta. Spurning um Snorra 
Hjalta? (hafa samaband  (P og R) skoða tikynningu frá því í fyrra.) 

 
16) Þegar senda á fólk á mót erlendis er frágangur á ábyrðum í 

lagi, er örugglega til standad form ( R ) Ísí  

 


