
Reykjavík þann 29.9.2010 
 
Fundagerð TKÍ 
 
Mættir úr stjórn TKÍ eru: Pétur Jensson (P), Arnar Bragason (A), Sigríður Stefanía 
Hlynsdóttir (S), Gunnar Reyr Sigurðsson(G) , Richard Már Jónsson (R) 
 
 
Fundarefni: 
 

1. Dan gráður. Prófkröfur fyrir forpróf TKÍ og reglurnar í kringum gráðunina 

sjálfa. (A) fór yfir tillögur Sigursteins, ásamt öðrum kröfum frá TTU og fl. 

(G) ekki senda frá okkur of flóknar kröfur, lagði til að hafa einfalda og 

auðskyljanlega uppsetning á kröfum. (A) setja út kröfur fyrir 1.2.3. DAN.  

(R) hafa kröfur fyrir forpróf á einu a4 blaði fyrir hverja gráðu. (S) Tala við 

Mr. Jamshid um að vera formaður dómnefndar fyrir forprófið. Tala við Mr. 

Jamshid. (A) Senda á alla tillögur til samanburðar og halda annan fund þar 

sem farið verði eingöngu í tillögur að forprófi. (Stefna á að senda út 

tillögur að forprófi föstudaginn 8 okt. fyrri hönd TKÍ) (senda út og gefa 

frest til áhveðins tíma annars er litið á að klúbbur hafi samþykkt 

tillögurnar) Samþykkt að halda fundinn 7 okt kl 18:10  

2. Poomse landsliðþjálfari, vantar væntanlega nýjan. Laun, og kröfur? 

(A)Auglýsa eftir þjálfara, TKÍ áskilur sér rétt til að hafna öllum kröfum 

(ein æfing í viku 1- 2 tímar. ) .  Gera ráðningasamning, laun um 25.000 kr.  

Sé tilbúin til að uppfæra reglur og halda þeim uppfærðum.  Koma upp hóp 

í poomse fyrir unga og efnilega. (S) setur saman texta í auglýsingu. 

3. Skilagrein til ÍSÍ vegna styrks sem við fengum v. Ingibjargar. (vantar 

skilagrein vegna styrks. Fóru í úrtökumótið í Mexico). Finna skjalið (A) 

finnur skjalið og kemur til stjórnar. (P) Tekur saman kostnað. Styrkur frá 

Fjölni 60.000 fyrir fargjaldinu. 



4. A, B, C og efnilegir – styrkir frá ÍSÍ. Skoða hvenær þarf að sækja um. 

Skoða hvenær er (S) tekur þetta að sér 

5. Staða með Meisam. Er allt klárt? Er komin tímasetning? (R)(Er á leiðinni 

til landsins) 

6. Kvartanir Írunnar. Aðgerðir og svör. Samþykkt að taka út CombatGym af 

taekwondo.is og fundagerðir verða sendar inn á Taekwondo.is (A) sér um 

að senda inn fundagerðir. Prófmál eru í vinnslu. 

7. Poomse Íslandsmót. Framkvæmd. Auglýsa eftir félagi sem vill taka að sér 

að halda mótið. (fá fimm dómara og hæsta og lægsta tala gildir ekki í 

dómi) (A) tekur þetta að sér. 

8. Sparring Íslandsmót. Framkvæmd. (TKÍ sér um dómgæsluna – Félagið 

skaffar mótstjóra og starfsmenn) kröfur um dómara annars þurfa félög að 

greiða fyrir að fá dómara frá öðru félagi. Auglýsa eftir félagi sem vill halda 

mótið (A)  

9. Önnur mót? (Auglýsa eftir aðila til að halda mót: poomse, sparring, brot 

ogflr..) (G) tekur þetta að sér. TKÍ aðstoðar við kynninga á þessum mótum 

og hjálpað til. 

10. Heimsóknir landsliðsþjálfara til félaga. (A) Fara til þess að leita upp í fólk í 

landslið og u & e. (Fari með Meisam í öll félög) Kynnig á landsliði. Senda á 

félög fyrirspurn um hvenær hentaði að koma í heimsókn í félögin til 

kynnigar á útökum í landlsið tímarammi 11 okt – 29 nóv. Sv hornið (P) 

tekur þetta að sér. 

11. Búnaður fyrir landslið og u & e. Er þetta afgreitt? (P)(Ekki búið að kaupa 

þetta allt en sumt er komið) er í vinnslu. 



12. Hlynur og Evrópumót landsliða í Baku. Boðið að dæma. (P)Hver er 

kostnaðurinn og hvaða styrkupphæð er verið að fara fram á. Fá frekari 

upplýsingar. 

13. Styrksumsóknir Sigursteins vegna sparring bókar og Dómara-DVD.  

Uppfæra sparring bókina – (P) Fá betri upplýsingar um þetta mál – Ath 

með að byggja þetta upp sem lifandi efni á vef TKÍ (P) fer í málið. 

14. Styrkumsókn TKD deildar Selfoss vegna æfinga á Hellu. 100.000,- kr 

styrkur til Hellu. (P) vék af fundi meðan þetta var afgreitt. Tillagan var 

samþykkt. 

15. Afsögn Helga úr stjórn TKÍ. Þurfum að semja tilkynningu f. vefinn. Helgi 

kom með tillögu. (Tillaga Helga samþykkt ). Þökk fyrir störf Helga og 

Sigríður. (R) sér um að koma þessu frá. 

(A) Dómaranámskeið 10. október. Hvað þarf að gera? (R og G) taka þetta að 

sér og Fjölnir skaffar húsnæði. – Prenta út efni fyrir domaranámskeið 

(B) Úrtökuæfingar fyrir landsliðið. Þurfum að þrýsta á að koma þessu í gang. 

Vantar aðstöðu til að halda úrtökumót fyrir landslið. Auglýsa á taekwondo.is TkÍ 

aulýsir eftir aðstöðu sem fyrst eftir 10 okt  (A) tekur þetta að sér. 

 


