
Reykjavík þann. 15.6.2011 

Kl. 20:00 

 

Fundagerð TKÍ 

 

Mættir úr stjórn TKÍ eru:  

Ágúst Örn Guðmundsson (Á), Erna Héðinsdóttir (E), Hulda Rún Bertudóttir (H), Richard 
Már Jónsson (R), Sigríður Stefanía Hlynsdóttir (S) 

Varamenn 

Arnar Bragason (B),  Jakob Anonsson (J), Guðrún Halldóra Vilmundardóttir (G). 

 

1 Styrkumsókn Hlyns (Hlynur kemur á fundinn kl 21:00) 

Hlynur fer fram á að flugmiði hans sé greiddur u.þ.b. 140 þús. 
Upphald og fæði er borgað af Kukkiwon úti. 

Umræður voru um fyrri störf Hlyns fyrir TKÍ og störf hans sem dómara á alþjóðavetvangi. 

Tillaga um að veita honum 1/3 af flugmiða, sem hefur verið vinnuregla gagnvart keppendum, 
- eða hámark 50 þúsund.  
Á móti þarf hann að vinna jákvætt að því að...  

Aðstoða TKÍ við að skipuleggja dómaranámskeið og fá erlenda dómara til að kenna á þeim. 

Uppfæra dómarareglur m.a uppfæra reglur innan þriggja vikna frá alþjóðlegum mótum. Þ.e. fá 
skýrslu frá honum um fundi sem hann tekur þátt í á mótum og nýjungar í reglum. 

Liðka fyrir samskiptum til þess að fá erlenda dómara til Íslands til að dæma á mótum. 

 

Þessar tillögur verði bornar undir hann þegar hann kemur á fund.  

Gangi þetta eftir mun TKÍ hafa vilja til frekara samstarfs síðar. 

Kosið verður um þessa tillögu eftir að Hlynur hefur komið og flutt mál sitt... eða í lok fundar. 



Hlynur sættist á 1/3 af kostnaði við flug að þessu sinni og vildi koma á samvinnu við okkur. 

Stefnt á að hann fái dagsetningar og lista yfir væntanleg verkefni í síðasta lagi 15. ágúst. 

Einróma samþykkt. 

  

1.1 Upplýsingar frá Hlyni 

Þarf að mæta á 2 önnur úrtökumót fram að Ólympíuleikum. 

Prufukeyrsla í London í desember.  

Bankok í Taíland - 11-12. nóv - um 150 þús ódýrasta flug m.v. í dag. 

Port Said - Egyptalandi - 11-13. jan - 112 þús 

Hann er einnig að sækja um í styrktarsjóð ÍSÍ líka. 

  

2 Master Jamsid og umsókn um að dangráðanir á Íslandi 

Master Jamshid sækir um að fá að dangráða á Íslandi. 

Svara M. Jamshid að við gefum honum leyfi fyrir hönd TKÍ að dangráða hér og TKÍ sækir um 
Kukkiwonskírteini fyrir þá sem hann gráðar, samkvæmt reglum Kukkiwon og í opnum 
prófum. (EH gerir uppkast að bréfi). 
 

3 Írunn sækir um að Kyoung An Choi (9 Dan) fá að dangráða á Íslandi 

Svara Írunni og Master Choi að við gefum honum leyfi fyrir hönd TKÍ að dangráða hér og 
TKÍ sækir um Kukkiwonskírteini fyrir þá sem hann gráðar, samkvæmt reglum Kukkiwon og  
í opnum prófum. (EH gerir uppkast að bréfi). 
 

4 Málefni Ármans vegna Dan gráðana  

Írunn Ketilsdóttir sendi inn bréf þar sem hún fer fram á að fá samþykktar dangráðanir. Annars 
vegar gráðanir sem þegar hafa farið fram og hins vegar gráðanir sem munu fara fram í Kóreu 
júlí n.k. 



Master Choi veitti leyfi til Master Cesar fyrir gráðanir dagsett  14. nóvember 2010. Prófið fór 
fram í febrúar 2011. Enginn fulltrúi frá TKÍ var á staðnum, og Master Choi var ekki á 
staðnum.  

Fyrirspurnum  um dangráðarnir Master Choi í febrúar hafa verið sendar til Kukkiwon - ekki 
hafa borist svör og verður unnið að því að ýta á eftir svörum. 
Umboð frá Choi til Cesars barst ekki til TKÍ fyrir umrætt próf.  
Endanlegri afgreiðslu frestað þar til svör berast. 

Hópur Íslendinga er að fara með Master Choi til Kóreu í júlí og hyggst taka dangráðanir þar. 

Fá frekari upplýsingar frá Írunni um framkvæmd prófsins og prófdómara í Kóreu. Standist 
það reglur Kukkiwon er ekkert því til fyrirstöðu að samþykkja gráðanir þeirra þriggja 
einstaklinga sem um ræðir og senda tilkynningu til Kukkiwons til að gráðanrinar séu 
Íslenskar.   

Málinu frestað þar til upplýsingar fást. 

  

5 Dagskrá TKÍ fyrir starfsárið 2011/2012 

RMJ - HRJ - ætla að setja saman uppkast að dagatali. 

6 Kynningarmál (hver er staðan?) 

Frestað 

7 Mótahald (skipa mótanefnd) 

Frestað þar til uppkast af dagatali fyrir starfsárið er komið á saman. 

8 Undirbúa reglugerð um ferli styrkumsókna 

EH - gerir uppkast að ferli 

9 Önnur mál 
9.1 Pumse dómaranámskeið 
9.1.1 Dómari 

Fá reyndan dómara til landsins til að halda dómaranámskeið í pumse gjarnan á sama tíma og 
Íslandsmótið í Pums, og halda það fyrir mótið.  



9.1.2 1. dan 

Setja fram vinnureglur um að lágmarks gráða til að dæma og taka námskeið sé 1. dan. 

Þetta er ekki formleg dómaragráða en geta verið kröfur sem TKÍ setur fram á sín mót. 

10 Næsti fundur 

Þriðjudagur 21. kl. 20:00 

Uppkast af þeim skjölum sem rætt var um á þessum fundi verið tilbúin fyrir þann fund. 

 

Fundi slitið 22:45 

  

 

 


