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41. Þing Skotíþróttasambands Íslands.  
Þingið er haldið í ÍSÍ, í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, 13. apríl 2019. 
 

 
 
 
Þingsetning. 
 
Halldór Axelsson, formaður Stí, setur þingið og býður þingfulltrúa velkomna. 
 
Kosning 3ja aðila í kjörbréfanefnd. 
 

• Kosin eru: Arnbergur Þorvaldsson, Jón Brynjar Kristjánsson og Helga Jóhannsdóttir. 
 
Kosning Þingforseta og ritara. 
 

• Þingforseti er kosinn, Jón S. Ólason  
• Þingritari er kosinn, Kjartan Friðriksson 

 
Kosið í starfsnefndir þingsins. 
 
a) Fjárhagsnefnd: 
Guðmundur Kr. Gíslason 
Sigurður Áki Sigurðsson 
Þórir Ingvarsson 
 
b) Laganefnd: 
Arnbergur Þorvaldsson 
Magnús Ragnarsson 
Friðrik Þór Göthe 
 
c) Allsherjarnefnd: 
Halldór Axelsson 
Ómar Örn Jónsson 
Þórir Ingvarsson 
 
Skýrsla stjórnar. 
 
Árið 2018 var annasamt hjá sambandinu og starfið snerist að miklu leyti um breytt umhverfi í 
íþrótta og afreksstarfi. Þessar breytingar þýða skipulags breytingar innan STÍ. Með nýrri 
afreksstefnu og þeirri stefnumörkun sem hún gefur er mikilvægt að allir þættir afreksstarfs 
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fylgi þeirri línu sem er lögð og að sambandið aðlagi lög og reglur að nýjum áherslum. Einnig 
mun sambandið leggja upp aðgerðaáætlun fyrir afreksstarf hvers árs sem fylgir markmiðum 

afreksstefnunar.  
Til að hjálpa okkur við þessa uppbyggingu hefur STÍ ráðið Robert Pakk 
Íþróttafræðing og íþróttasálfræðing í 30% starf. Robert mun aðstoða 
okkur við útgáfu fræðsluefnis til félaga og faglega ráðgjöf í að byggja upp 
íþróttastarfið, einnig mun hann sinna sálfræðiráðgjöf til okkar alþjóðlegu 
keppenda.  
Umfang afreksmála STÍ eykst ár frá ári og er mikilvægt að tengja 

afreksstarfið við starfsemi aðildarfélaganna svo að hlutverk og markmið séu skýr. 
Afreksmótun er stór þáttur í öllu íþróttastarfi og er það okkar von að í samvinnu við félögin 
sé hægt að koma upp samstarfi sem skili markvissara starfi og framförum í árangri. 
    
 
Til kynningar aðgerðaráætlun 2019: 
 
 
Einn stærsti þátturinn í þessari uppbyggingu er að miðla fræðslu til aðildarfélaganna og að 
aðstoða við að koma á skipulögðu Íþróttastarfi. Til að fylgja þessu starfi eftir er þörf á að 
endurskoða lög og reglur STÍ svo að þær séu í takt við breyttar áherslur. Endurskoðun á 
reglum er þegar hafin og hafa fyrstu breytingar tekið gildi þ.e. breytingar á skráningafresti í 
mót. Nýjar reglur um ranklista sem voru kynntar á formannafundi 2018 verða lagðar fram og 
kynntar fyrir 10. mai. Tillögur að lagabreytingum verða kynntar á formannafundi 2019 og 
lagðar fyrir skotþing 2020. Breytingar ISSF á keppnisreglum munu einnig hafa áhrif á 
reglugerðir má þar benda á breytingar á liðakeppni og vægi úrslitakeppna. 
 
Aukning iðkenda innan vébanda STÍ hefur hægt á sér enda komið á jafnvægi aftur eftir þá 
miklu aukningu sem varð í kjölfar laga um veiðipróf fyrir hreindýraveiðar.  
Skotíþróttir eru fjölmenn íþróttagrein á Íslandi með 4966 iðkendur skráða árið 2018.  
4640 karlar og 326 konur og einungis 98 iðkendur 20 ára eða yngri. Það er ljóst að þessi 
misskipting í fjölda karla og kvenna er ekki eðlileg í íþrótt þar sem enginn munur er á getu 
milli kynja. Það er einnig áhyggjuefni hve fáir unglingar stunda skotíþróttir og þar er líka 
ójöfnuður milli karla og kvenna, 87 karlar 20 ára og yngri en einungis 11 konur. 
Þessar staðreyndir eru þó ekki algildar og hafa einstök félög staðið sig betur en önnur í 
unglingastarfi. Það er hlutverk STÍ að aðstoða félögin við uppbyggingu á unglingastarfi og að 
kynna skotíþróttir sem almennings íþrótt og munum við á komandi tímabili leita leiða til að 
bæta þetta misræmi. 
     
 
Fylgiskjöl úr Felix: 
 
 

 
Árangur okkar afreksfólks á liðnu ári verða hér kynnt með 
yfirlitsskýrslu framkvæmdastjóra til afrekssjóðs: 
 
Afreksstarf Stí árið 2018 
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Afreksstarfið hefur gengið vel á árinu en árangur kannski ekki alveg einsog væntingar stóðu 
til. Helstu verkefni á erlendri grundu eru listuð hér að neðan. 
 
Í janúar keppti Ásgeir Sigurgeirsson í loftskammbyssu á H&N Cup í Munchen. Hann komst í 
úrslit og endaði þar í 6.sæti fyrri daginn og í 15.sæti þann seinni.  
Í febrúar héldu Ásgeir og Jórunn til keppni í loftskammbyssu á EM í Ungverjalandi. Ásgeir 
hafnaði þar í 30.sæti af 80 keppendum og Jórunn í 54.sæti af 71 keppendum.  
Í maí fór Ásgeir til keppni á heimsbikarmótinu í Fort Benning í USA og lenti í 22.sæti af 60 í 
loftskammbyssu.  
 
Í lok maí héldu svo 4 keppendur til Munchen og kepptu þar á heimsbikarmóti og Grand Prix 
móti. Ásgeir lenti þar í 61.sæti af  135 keppendum og í 13.sæti í liðakeppnishlutanum. Jórunn 
hafnaði í 78.sæti af 122 keppendum. Jón Þór hafnaði 50.sæti af 63 keppendum í liggjandi 
riffli og Bára Einarsdóttir í 28.sæti af 36 keppendum. 
 
Í byrjun júní fóru 3 keppendur á heimbikarmót í haglabyssu á Möltu. Stefán Gísli varð 
64.sæti, Hákon í 65. og Sigurður Unnar í 79.sæti af 101 keppanda.  
 
Í júlí byrjun fóru sömu keppendur á heimsbikarmót í Tucson í USA. Þar lenti Sigurður Unnar í 
34.sæti, Stefán í 38. og Hákon í 48.sæti af 67 keppendum. 
 
Í byrjun ágúst fóru 4 keppendur á Evrópumeistaramótið í 
skeet. Sigurður Unnar varð í 46.sæti, Hákon í 53. og Stefán 
Gísli í 57.sæti af 70 keppendum. Í liðakeppninni höfnuðu þeir 
í 16.sæti af 18 liðum. Í fyrsta skipti keppti kona fyrir okkar 
hönd á stórmóti, Helga Jóhannsdóttir og hafnaði hún í 
36.sæti af 37.keppendum.  
 
Í lok ágúst fór hópur á Norðurlandamótið sem haldið var í Osló að þessu sinni. Í haglabyssu 
skeet varð Guðlaugur Bragi í 10.sæti og Jakob Þór í 13. af 15 keppendum. Í fyrsta skipti 
kepptu konur í haglabyssugrein á NM og lentu þær í tveimur neðstu sætunum, Helga 
Jóhanndsdóttir og Dagný H. Hinriksdóttir. Íris Eva keppti eftir langt hlé í loftriffli en hafnaði í 
neðsta sæti. Einnig keppti Guðmundur Helgi í þrístöðuriffli en hafnaði í neðsta sæti. Hann tók 
svo þátt í liggjandi rifflinum líka og lenti þar í 10.sæti af 11 keppendum. 
 
Í september fór svo stór hópur á Heimsmeistaramótið í Changwon í Kóreu. Jórunn lenti þar í 
97.sæti af 100 keppendum í loftskammbyssu, Ásgeir í 25.sæti af 115 keppendum í 
loftskammbyssu og í 58.sæti í fríbyssu af 66 keppendum, Jón Þór varð í 31.sæti í sínum riðli 
en komst ekki áfram, Bára Einarsdóttir komst uppúr riðlakeppninni og endaði í 36.sæti af 60 

keppendum. Í haglabyssu varð Hákon í 37.sæti, Guðlaugur 
Bragi í 92. og Stefán Gísli í 96.sæti en keppendur voru 111 
talsins. Í liðakeppninni í skeet varð okkar sveit í 22.sæti af 
27 liðum. 
 
Ásgeir hefur tekið þátt í þýsku deildinni með liði sínu 
Ludwigsburg og varð með því Þýskalandsmeistari 2018. 
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Ásgeir keppti á sterku opnu móti í Belgrad í desember. Fyrri daginn fór hann efstur inní final 
með 583 stig en hafnaði í 6.sæti í final. Seinni daginn komst hann einnig í final með 578 stig 
og hafnaði að lokum í 5.sæti. Hann var í æfingabúðum dagana fyrir mótin. 
    
 
Fjöldi æfingabúða hafa verið á dagskrá bæði hér heima sem og erlendis. Samstarf við 
þjálfarana báða hefur gengið vel og eins við Robert í fagteyminu. Hann heldur reglulega 
Skype-fundi með Ásgeiri sem skipta hann verulega máli.  
 
Getum við verið mjög sátt við starfið á árinu og þökkum það samstilltu átaki allra 
hlutaðeigandi aðilum, starfsmönnum ÍSÍ, stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ, íþróttamönnum, þjálfurum og 
stjórn STÍ.  
 
Næsta ár verður spennandi og mörg krefjandi verkefni liggja fyrir. 
 
Til viðbótar við skýrslu framkvæmdastjóra er mér ljúft að tilkynna að Ísland hefur tryggt sér 
tvö sæti í skotíþróttum á Evrópuleikunum 2019 í Minsk í Hvíta Rússlandi. Ásgeir Sigurgeirsson 
tryggði sig beint inn með stöðu á Evrópulista og einnig fékk Ísland wild card í skeet karla. 
 
 
Allar framfarir innan okkar íþróttar hefjast hjá félögunum og byggja á þeirra starfi. Það er 
mjög ánægjuleg að greina frá að aldrei hafa fleiri stundað skotíþróttir á íslandi en nú og að 
aldrei hafa fleiri félög eða deildir haldið úti skipulögðum æfingum með þjálfara. Við verðum 
að nýta þennan meðbyr til áframhaldandi framfara og hvetjum við aðildarfélögin til aukins 
samstarfs við STÍ til uppbyggingar á skotíþróttum á Íslandi.  
 
F.h. Skotíþróttasambands Íslands 
Halldór Axelsson. 
 

• Kjörbréfanefnd skilar af sér án athugasemda við kjörbréfin. 
 

Friðrik Þór Göthe óskar eftir að bókuð verði mótmæli hans við útreikning fjölda Þingfulltrúa  
hver félags. 
 
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga fram til samþykktar. 
 
Guðmundur Kr. Gíslason, gjaldkeri skýrir reikninga sambandsins og kemur þar helst fram, að 
síðasta ár var eins og áætlanir gerðu ráð fyrir, kostnaðarsamt, vegna aukinna umsvifa í 
kringum afreksmál. Lagt hafði verið til hliðar fyrir þeim kostnaði. Tekjur sambandsins voru 
um 23 milljónir en gjöldin um 29 milljónir. Áætlanir gera ráð fyrir svipuðu á þessu ári þannig 
að Stí verði skuldlaust eins og síðasliðin ár. Engar skammtíma eða langtímaskuldir hvíla á 
sambandinu. 
 
Nokkrar umræður eru úr sal m.a. um reikningana, styrkveitingar frá ÍSÍ ofl., unglingamál í 
félögunum, um aukið frjármagn ríkisins í afrekssjóð ÍSÍ osfv. 
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• Reikningarnir eru samþykktir samhljóða. 
 
Stjórn Stí leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs. 
Fjárhagsáætlun stjórnar 2019  
GJÖLD:    Krónur 

 Þjálfun,kennsla,námskeið 8.000.000 
 Skrifstofukostnaður  4.500.000 
 Afrekssvið, ráðgjöf ofl. 3.500.000 
 Þátttaka í erlendum mótum 12.500.000 
 Annað ófyrirséð  3.000.000 
      

   Alls 31.500.000 
     

TEKJUR:     
 Lottó   5.000.000 

 Útbreiðslustyrkur  2.000.000 
 Ríkisstyrkur skrifstofu 3.000.000 
 Afrekssjóður ÍSÍ - Landsliðsverkefni  11.500.000 

 
Afrekssjóður ÍSÍ - Fagteymi/fræðsla 
afrekshópa 350.000 

 Ólympíusamhjálp v.Ásgeir Sigurgeirsson 600.000 
 Aðrar tekjur  3.000.000 
       

   Alls: 25.450.000 
     

TEKJUAFGANGUR   -6.050.000 
 

• Fjárhagsáætluninni er vísað til fjárhagsnefndar þingsins, sem þingskjali nr. 1. 
 
Hafsteinn Pálsson fulltrúi Ólympíu- og íþróttasambands Íslands ávarpar þingheim. 
 
Hafsteinn skilar góðri kveðju frá ÍSÍ. 
Hann óskar Stí til hamingju með gott starf. Þá hvetur hann stjórn Stí til að stilla upp grófu 
plani vegna komandi Ólympíuleika m.a. Þá fer hann inn á fjármál og hvetur til þess að fé 
verði safnað í sjóði til mögru áranna. 
Hafsteinn geinir frá því að framlög til ÍSÍ frá ríkinu, hafi aukist vegna fjölgunnar sérsambanda 
að undanförnu. 
Þá fer Hafsteinn yfir Lottó-málin og þá ólöglegu samkeppni sem íslensk getspá þarf að glíma 
við. Hafsteinn fer að lokum yfir nokkra viðburði sem eru á dagskrá á næstunni og segir 
viðburðum fjölga sífellt í íþróttahreifingunni. 
 
Í lokin óskar Hafsteinn Stí velfarnaðar og góðs íþróttaárs. 
 
Lagðar fram lagabreytingar sem fram hafa komið. 
 
Tillaga til breytinga á 11. grein í lögum Skotíþróttasambands Íslands 
Flutningsaðili stjórn Stí 
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Var: 

11. grein 
 
Stjórn Stí skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi auk tveggja 
varamanna. 
 
Formaður er kosinn til tveggja ára. Aðrir stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára og skulu aðeins 
kosnir tveir stjórnarmenn og einn varamaður í senn enda eigi þá tveir stjórnarmenn og einn 
varamaður eftir ár af sínu kjörtímabili. 
 
Tilkynningar um framboð til stjórnar og formanns skulu berast fráfarandi stjórn eigi síðar en 3 
vikum fyrir auglýst þing. Hafi ekki nægilegur fjöldi gefið kost á sér á þeim tíma, er stjórn heimilt 
að framlengja framboðsfrestinn, enda sé það auglýst á heimasíðu sambandsins. 
 
Verður: 

11. grein 
Stjórn STÍ skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi auk 
tveggja varamanna. 
 
Formaður er kosinn til tveggja ára. Aðrir stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára og skulu 
aðeins kosnir tveir stjórnarmenn og einn varamaður í senn enda eigi þá tveir stjórnarmenn 
og einn varamaður eftir ár af sínu kjörtímabili. 
 
Tilkynningar um framboð til stjórnar og formanns skulu berast fráfarandi stjórn eigi síðar en 
3 vikum fyrir auglýst þing. Hafi ekki nægilegur fjöldi gefið kost á sér á þeim tíma, er stjórn 
heimilt að framlengja framboðsfrestinn, enda sé það auglýst á heimasíðu sambandsins. 
Framboði til stjórnar skal fylgja yfirlýsing um stuðning við framboð frá félagi eða félögum 
með a.m.k. 5 atkvæði 
 
Greinargerð: 
Tillagan sett fram til að tryggja að frambjóðendur njóti ótvíræðs stuðnings 
íþróttahreyfingarinnar til trúnaðarstarfa 
 

• Tillögunni er vísað til laganefndar þingsins. 
 
 
Þinghlé og starfsnefndir þingsins taka til starfa. 
 
 
Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðsla um þær. 
 
Fjárhagsnefnd leggur til að Þingskjal # 1 um fjárhagsáætlun verði samþykkt óbreytt. 
 

• Tillagan um fjárhagsáætlun Stí á þingskjali # 1 er samþykkt samhljóða. 
 
 



7 
 

Laganefnd gerir grein fyrir breytingatilögu sinni á 11. grein laga í þingskjali # 2. 
 

11. grein 
 
Stjórn Stí skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi auk 
tveggja varamanna. 
 
Formaður er kosinn til tveggja ára. Aðrir stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára og skulu 
aðeins kosnir tveir stjórnarmenn og einn varamaður í senn enda eigi þá tveir stjórnarmenn 
og einn varamaður eftir ár af sínu kjörtímabili. 
 
Tilkynningar um framboð til stjórnar og formanns skulu berast fráfarandi stjórn eigi síðar en 
3 vikum fyrir auglýst þing. Hafi ekki nægilegur fjöldi gefið kost á sér á þeim tíma, er stjórn 
heimilt að framlengja framboðsfrestinn, enda sé það auglýst á heimasíðu sambandsins. 
„Framboði til stjórnar Stí skal fylgja yfirlýsing um stuðning við framboð frá stjórn 
skotíþróttafélags frambjóðanda.“ 
 

• Þingskjal # 2 er samþykkt samhljóða með breytingum laganefndar. 
 
Ákvörðun á keppnisgjaldi og félagaskiptagjaldi til Stí. 
 
Tillaga frá stjórn Stí um óbreytt gjöld frá fyrra ári og eru aðildarfélögin einnig hvött til að fella 
niður keppnisgjöld unglinga.  
 
Tillaga frá stjórn: 
 
Keppnisgjald kr. 2,000 fyrir hvern keppanda á Stí móti 
 
Félagaskiptagjald kr. 6,000 
 

• Tillaga stjórnar er samþykkt samhljóða. 
 
Kosning formanns, tveggja manna í stjórn og eins í varastjórn. 
 
Í framboði til formanns í 2 ár:  
Halldór Axelsson, SR 
 
Í framboði um tvö sæti í aðalstjórn til 2ja ára: 
Ómar Örn Jónsson, SA, í aðalstjórn 
Kjartan Friðriksson, SR, í aðalstjórn 
 
Í framboði til varastjórnar til 2ja ára: 
Helga Jóhannsdóttir, SFS,  í varastjórn 
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Áfram sitja í 1 ár: 
Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
Jórunn Harðardóttir, SR 
Kristvin Ómar Jónsson, SKV, í varastjórn 
 
Tilkynning um framboð ofangreindra barst stjórn Stí innan tilskilins frests. 
Önnur framboð bárust ekki. 
 

• Sjálfkjörið er því í stjórn Stí.  
 
Tillaga fráfarandi stjórnar um eftirtalda nefndarmenn: 
  
Skoðunarmenn reikninga:  
Sigfús Tryggvi Blumenstein, SR 
Jónas Hafsteinsson, SFK 
Varamenn: 
Arnbergur Þorvaldsson, SR 
Jónas Andrésson, SK 
 
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 
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Ritnefnd:  
Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
Ómar Ö. Jónsson, SA 
Kjartan Friðriksson, SR 
Varamenn: 
Guðrún Hjaltalín, SKA 
Bragi Þ. Jónsson, SR 
Kristvin Ómar Jónsson, SKV 
 

• Tillagan er samþykkt samhljóða. 
 
Kosning fulltrúa á ÍSÍ þing. 
 
Undanfarin þing hefur stórn Stí fengið umboð þingsins til að velja fulltrúa á þing ÍSÍ. 
 

• Þingið samþykkir að svo verði einnig að þessu sinni. 
 
Önnur mál. 
 
Halldór Axelsson tekur til máls, hann ræðir nefndarstörf Stí, m.a. að breyta mótanefnd í fleiri 
nefndir eftir greinum og að tillaga þess efnis verði lögð fyrir næsta þing. 
 
Umræður úr sal um ýmis málefni. 
 
Rætt er um vopnalögin og að Stí þurfi að hafa frumkvæði í þeim efnum og spurt er hvort 
breytinga á þeim sé að vænta. 
 
Fram kemur að Stí hafi ekki fengið upplýsingar um breytingar. 
 
Jón S. Ólason fer yfir aðkomu Stí að frumvarpi til breytinga vopnalaga á sínum tíma, sem hafa 
enn ekki komið á dagskrá Alþingis og er geymd í skúffu ráðuneytis. 
 
Halldór Axelsson greinir frá breytingum á evrópulögum, en Stí hafi ekki borist staðfesting á 
væntanlegum breytingum. 
 
Spurt er um áherslur Stí í skotvopnalögum. 
 
Fram kemur að Stí sé með áherslur á þau verkfæri sem notuð eru í þeim greinum sem Stí 
heldur utan um. 
 
Þá er rætt um áhrif hér heima á vopnalögin vegna atburða á erlendis að undanförnu. 
 
Rætt er um að stofna nýjan hóp Stí er standi vörð um réttindi þeirra sem stunda Stí-greinar. 
 
Fram kemur að Stí hefur jafnan gott samstarf við löggjafann svo og lögreglu og að viðhorf til 
Stí sé jákvætt. 
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Tillaga kemur úr sal um að þing Stí velji starfshóp til að gæta hagsmuna Stí í vopnalögum. 
 
 
Tillagan er svohljóðandi: 
 
Skotíþróttaþing haldið í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 13. apríl 2019 leggur til að stjórn Stí 
myndi starfshóp til að fylgja eftir breytingum á Vopnalögum til hagsbóta fyrir skotíþróttir í 
landinu. Lagt er til að eftirtaldir fulltrúar sitji í starfshópnum : 
 
Jón S. Ólason formaður starfshóps. 
Jón B. Kristjánsson  
Mörður Áslaugarson 
Magnús Ragnarsson 
Björn Hilmarsson 
 

• Tillagan er samþykkt samhljóða. 
 
 
 
Þingforseti, Jón S. Ólason, þakkar fyrir gott þing. 
 
Halldór Axelsson, formaður Stí, þakkar fyrir gott þing og slítur þingi. 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Kjartan Friðriksson, Ritari. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Jón S. Ólason, Þingforseti. 
 
 
 
 
 
 

 


