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40. þing Skotíþróttasambands Íslands.  
Þingið er haldið í ÍSÍ, í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, 26. maí 2018. 
 
 

 

 
Þingsetning. 
 
Halldór Axelsson, formaðru Stí, setur þingið og býður þingfulltrúa velkomna. 
 
Kosning þriggja manna í kjörbréfanefnd. 
 

• Kosin eru: Arbergur Þorvaldsson, Guðmann Jónasson og Helga Jóhannsdóttir. 
 
Kosning Þingforseta og ritara. 
 

• Þingforseti er kosinn, Jón S. Ólason  

• Þingritari er kosinn, Kjartan Friðriksson 
 
Kosið í fastanefndir þingsins. 
 

• Kosið er í eftirfarandi í nefndir: 
 

a. Fjárhagsnefnd: 
Guðmundur Kr. Gíslason 
Hákon Þ. Svavarsson 
Bjarni Sigurðsson 
 

b. Laganefnd: 
Arnbergur Þorvaldsson 
Guðmann Jónasson 
Elías M.Kristjánsson 

 
c. Alsherjarnefnd: 

Halldór Axelsson 
Ómar Örn Jónsson 
Bára Einarsdóttir 

 
Fráfarandi stjórn gefur skýrlsu sína. 
Halldór Axelsson, formaður Stí, flytur skýrslu stjórnar. 
 
Á liðnu ári hafa línur skýrst um framtíð Ólympískra skotgreina og þrátt fyrir mikla gagnrýni er 
ljóst að Double trap, frjáls skammbyssa og 50 m. Prone eru dottin út af Ólympíuleikum. Þetta 
þýðir að eingöngu verður keppt í þessum greinum á vegum ISSF og ESC á 
Heimsmeistaramótum og Evrópumeistaramótum. Þessar breytingar eru ekki skotíþróttum á 

http://www.sti.is/
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Íslandi til hagsbóta þar sem að frjáls skammbyssa og 50 m. Prone eru greinar sem að við 
höfum náð góðum árangri í á alþjóðlegum vettvangi.  
 
STÍ mun áfram leggja áherslu á þessar greinar og senda okkar besta íþróttafólk til keppni, en 
möguleikar til keppni og fjárhagslegs stuðnings verða augljóslega minni.  
Áherslur Skotíþróttasambandsins til uppbyggingar á skotíþróttum til framtíðar mun einnig 
taka mið af þessum breytingum sem Ólympískt sérsamband. 
 
Þessar breytingar gerast á sama tíma og að möguleikar okkar til afreksstarfs hafa aukist 
verulega með auknu framlagi ríkis til afrekssjóðs ÍSÍ og góðum fjárhagslegum rekstri 
sambandsins.  
 
Í kjölfar aukins fjármagns til afrekssjóðs ÍSÍ hafa vinnubrögð sjóðsins breyst og eru gerðar 
mun meiri kröfur nú en áður um skipulag og fagleg vinnubrögð hjá þeim samböndum sem 
þyggja styrki.  
 
STÍ er nú flokkað af ÍSÍ sem B samband í afreksstarfi og vinnum við að afreksmálum með það 
að hugarfari að bæta umgjörð afreksstarfsins og gera starfið markvissara. 
 
Sambandið sendir keppendur á eftirtalin fjölþjóðamót á liðnu ári. 
 

• 25.jan. IWK Munchen Þýskalandi: Ásgeir Sigurgeirsson, Jórunn Harðardóttir 

• 06.mar. EM loftgreinar Maribor Slóveníu: Ásgeir Sigurgeirsson, Jórunn Harðardóttir 

• 27.apr. IWK Berlin Þýskalandi: Ásgeir Sigurgeirsson 

• 17.mai Heimsbikarmót Munchen Þýskalandi: Ásgeir Sigurgeirsson, Jórunn 
Harðardóttir 

• 29.mai Smáþjóðaleikar San Marino: Ásgeir Sigurgeirsson, Hákon Þór 
Svavarsson,Jórunn Harðardóttir,Thomas Viderö, Örn Valdimarsson. 

• 21.júl. EM kúlu og haglagreinar Baku Azerbajan: Ásgeir Sigurgeirsson, Hákon Þór 
Svavarsson, Jón Þór Sigurðsson 

• 30.ágú. HM Haglagreinar Moskvu Rússlandi: Hákon Þór Svavarsson, Stefán Gísli 
Örlygsson 
 

Einnig sendi STÍ liðsstjóra á mótin í Slóveníu, San Marino og Azerbajan og þjálfara á 
Slóveníu,Munchen og Azerbajan. 
 
Íþróttalegur árangur var með ágætum á síðasta tímabili og standa eftirtaldir árangrar upp úr: 
 

• Ásgeir Sigurgeirsson komst í úrslit í loftskammbyssu karla á EM í Slóveníu og endaði í 
sjöunda sæti.  

• Á sama móti voru Ásgeir og Jórunn Harðardóttir í 10. Sæti í parakeppni.  

• Jón Þór Sigurðsson komst fyrstur íslendinga í úrslit á stórmóti í riffilgreinum er hann 
endaði í áttunda sæti á EM í Azerbaijan.  

• Hákon Þór Svavarsson lauk keppni í 13. Sæti í Skeet á sama móti. 
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Mikill fjöldi Íslandsmeta var sleginn á liðnu tímabili sem stafar að einhverju leiti af 
breytingum á keppnisreglum en einnig er augljós bæting árangurs í flestum greinum og 
aukinn fjöldi keppenda í mótum.  
 
Unglingastarf hefur aukist innan félaga og er gífurlega ánægjulegt að sjá fjölda yngri 
keppenda á mótum STÍ. 
 
Uppbygging á þjálfun innan aðildarfélaga STÍ er mikilvægt verkefni sem ekki hefur verið sinnt 
sem skyldi á undanförnum árum og með aukinni nýliðun og meiri þekkingu er nauðsynlegt að 
STÍ aðstoði félög við afreksmótun og skipulag æfinga.  
 
Á síðasta formannafundi STÍ voru þessi mál rædd og forsvarsmönnum félaga bent á að leita 
til STÍ með einstök verkefni sem tengdust þjálfun innan félaga. Engin erindi hafa borist 
Sambandinu og viljum við hvetja félög til að byggja upp þennan þátt starfsins. 
 
Til eflingar á íþróttastarfi innan félaga hefur Sambandið hug á að halda málstofu með 
fyrirlestrum og umræðum um þetta mikilvæga málefni og mun það verða kynnt síðar. 
 
Okkur er skylt en ekki ljúft að fjalla um uppákomu sem varð í tengslum við mótahald 
Reykjavíkurleika í janúar á þessu ári. Til keppni voru skráðir 62 keppendur sem hefði þýtt 
fjölmennasta skotíþróttamót sem haldið hefði verið á Íslandi. Margar þessara skráninga 
virðast hafa verið marklausar, þar sem 37 skráðir keppendur afskráðu sig stuttu fyrir keppni.  
Engar fyrirspurnir um þetta mót bárust STÍ, en mótshaldara bárust kvartanir um uppsetningu 
móts. 
 
Það er skýrt að félögum er í sjálfsvald sett hvernig þau setja upp mót sem að þau standa að 
sjálf og eru ekki landsmót, bikarmót eða Íslandsmót. Slík mót eru haldin í tugatali um allt 
land í flestum skotgreinum. Hægt er að fá árangur á þessum mótum viðurkenndan af STÍ ef 
að grunnkeppni er með viðurkenndu fyrirkomulagi og jafnræðis milli keppenda sé gætt. 
 
Í kjölfar þessa máls er augljóst að breyta þarf skráningarreglum STÍ til móta svo að 
mótshöldurum sé gert mögulegt að bregðast við breytingum og beri ekki fjárhagslegan skaða 
af. Í þessu tilfelli ákvað stjórn að sækja ekki skráningargjald til keppenda en víst er að í nýjum 
reglum verður ábyrgð félaga og iðkenda skýr og sambærileg og hjá öðrum samböndum innan 
vébanda ÍSÍ. 
 
Við viljum hvetja félög til að hafa samband við stjórn STÍ um öll þau íþróttatengd mál sem 
sækja þarf lausna á og við munum reyna að leysa þau eftir bestu getu. Svona uppákomur eru 
algjörlega óþarfar og spilla fyrir því jákvæða uppbyggingarstarfi sem að félögin standa fyrir. 
 
Stuttu fyrir þing barst STÍ erindi frá löfræðingum ÍSÍ um lög aðildarfélaga. Svo virðist að í 
lögum margra félaga innan STÍ er félagaaðild bundin Íslenskum ríkisborgararétti og ef 
ríkisfang er annað þá er krafist þriggja ára búsetu á Íslandi fyrir skráningu í félag.  
Þessi klásúla í lögum er ekki í samræmi við opna félagaaðild og kemur niður á öllum 
erlendum ríkisborgurum sem flytja í lengri eða skemmri tíma til Íslands og vilja stunda 
skotíþróttir. 
Óskum við eftir að forsvarsmenn félaga athugi þetta atriði í sínum lögum. 



4 

 

 
Að lokum viljum við þakka Sambandsaðilum samstarfið á liðnu ári með von um enn þéttari 
samvinnu á komandi tímabili. 
 
Gjaldkeri leggur endurskoðaða reikninga fram til samþykktar. 
 
Guðmundur Kr. Gíslason, gjaldkeri, skýrir reikningana.  
Hann fer yfir stöðu skulda og tekna og segir sambandið standa vel fjárhagslega. 
Gjaldkerinn segir að sífellt auknar kröfur séu gerðar til Stí í starfinu og því fylgi kostnaður. 
 

• Reikningarnir eru samþykktir samhljóða. 
 
Fjárhagsáætlun sambandsins er lögð fram og Guðmudur Kr. kynnir hana. 
 

• Fjárhagsáætlun er samþykkt samhljóða. 
 
Fulltrúi Ísí, Þráinn Hafsteinsson, ber góðar kveðjur Ísí til þingheims. 
Þráinn fer nokkrum orðum yfir starfið í skotíþróttum og segir m.a. að skotíþróttir séu ekki 
nógu áberandi og það þurfi að laga. 
Þá fer Þráinn yfir nokkur atriði í störfum Stí og segir að sambandið megi vera stolt af sínu 
starfi. Hann hvetur stjórn Stí að leita áfram aðstoðar Ísí um hinu ýmsu málefni í framtíðinni. 
Að lokum óskar Þráinn sambandinu velfarnaðar í framtíðinni. 
 
Halldór Axelsson kynnir afreksstefnu Stí. 
 
Vinnueintak af afreksstefnu STÍ 2018 til 2024 er nú lagt fyrir þing Skotíþróttasambands 
Íslands. 
 
Afreksstefnan var send afrekssviði ÍSÍ til umsagnar og í framhaldi af því er ljóst að 
nauðsynlegt er að bæta við stefnuna skýrari útlistunum á verkefnum og bæta við 
verkþáttum. 
 
Til að fylgja stefnu afrekssviðs ÍSÍ og metnaði stjórnar til að hafa raunhæfa og góða stefnu 
sem setur skýrar línur fyrir afreksstarf STÍ, er ljóst að frekari vinnu við stefnuna er þörf. 
 
Grunnur stefnunnar er hér með lagður fyrir þing til umfjöllunar og endanleg útgáfa verður 
kynnt aðildarfélögum eigi síðar en 1.Júlí 2018 og síðan lögð fyrir formannafund STÍ 2018 til 
samþykktar. 
 

• Þingið samþykkir að afreksstefnan verð kynnt á næsta formanafundi. 
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Kosningar til sjórnarstarfa. 
 
Formaður situr í eitt ár til viðbótar:  
Halldór Axelsson, SR 
 
 
Í framboði um tvö sæti í aðalstjórn til 2ja ára: 
Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
Jórunn Harðardóttir, SR 
Þórður Ívarsson, SA 
 
Í framboði til varastjórnar til 2ja ára: 
Kristvin Ómar Jónsson, SKV 
 
Áfram sitja í 1 ár: 
Ómar Örn Jónsson, SA, í aðalstjórn 
Kjartan Friðriksson, SR, í aðalstjórn 
 
Helga Jóhannsdóttir, SFS,  í varastjórn 
 
Tilkynning um framboð ofangreindra barst stjórn STÍ innan tilskilins frests.  
 
Kosið er um tvö sæti í aðalstjórn Stí til 2ja ára. 
Þessi eru í framboði: 
Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
Jórunn Harðardóttir, SR 
Þórður Ívarsson, SA 
 

• Skipting atkvæða er þessi: 
 
Jórunn Harðardóttir 50 atkvæði. 
Guðmundur Kr. Gíslason 42 atkvæði. 
Þórður Ívarsson 10 atkvæði. 
 

• Guðmundur og Jórunn eru því réttkjörin í aðalstjórn Stí til tveggja ára. 

• Kristvin Ómar Jónsson, SKV, er sjálfkjörinn í varastjórn til 2ja ára. 
 
Tillaga fráfarandi stjórnar um eftirtalda nefndarmenn. 
  
Skoðunarmenn reikninga:  
Sigfús Tryggvi Blumenstein, SR 
Jónas Hafsteinsson, SFK 
Varamenn: 
Arnbergur Þorvaldsson, SR 
Jónas Andrésson, SK 
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Mótanefnd:  
Ómar Ö. Jónsson, SA 
Jórunn Harðardóttir, SR 
Hákon Þ.Svavarsson, SFS 
Varamenn: 
Finnur Steingrímsson, SA 
Elías M. Kristjánsson, SKA 
Örn Valdimarsson, SR 
 
Dómaranefnd: 
Kristinn Rafnsson, SÍH 
Guðmundur Helgi Christensen, SR 
Halldór Axelsson, SR 
Varamenn: 
Áki H. Garðarsson, SA 
Sigurgeir Arnþórsson, SR 
Ívar Erlendsson, SÍH 
 
Aganefnd:  
Jón S. Ólason, SKA 
Bjarni Sigurðsson, SK 
Halldór Axelsson, SR 
Varamenn: 
Arnbergur Þorvaldsson, SR 
Helga Jóhannsdóttir, SFS 
Sigurður Á. Sigurðsson, SA 
 
Ritnefnd:  
Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
Ómar Ö. Jónsson, SA 
Kjartan Friðriksson, SR 
Varamenn: 
Bára Einarsdóttir, SFK 
Bragi Þ. Jónsson, SR 
Helga Jóhannsdóttir, SFS 
 

• Tillaga stjórnar er samþykkt samhljóða. 
 
Önnur mál. 
 
Guðmundur Kr. fer yfir mál íslandsmeta og viðurkenningarskjala. 
 
Halldór Axelsson fer yfir mótamál sambandsins. 
 
Umræður eru úr sal um mótamál ofl. 
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Fram kemur á þinginu að ný heimasíða sambandsins sé langt komin í vinnslu og er 
þingheimur beðinn að senda inn tillögur um efni síðunnar. 
 
 
 
Þingi slitið. 
 
Halldór Axelsson, formaður Stí, þakkar gott þing og óskar þingheimi velfarnaðar í störfum 
sínum. 
 
Jón S. Ólason, Þingforseti, þakkar gott þing og slítur þingi. 
 
 
 
 
_______________________ 
Kjartan Friðriksson, Ritari. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Jón S. Ólason, Þingforseti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


