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Fundargerð 

Afsögn úr stjórn 

ÞMÞ nefnir að VDS hafi haft samband við sig símleiðis og óskað eftir því að láta af stjórnarsetu 
vegna persónulegra aðstæðna. Ekki annað hægt en að verða við því. JÁJ er 1. varamaður inn í 
stjórn og tekur því sæti VDS og við skyldum hans. 
 

Staðfesting á síðustu fundargerð 

Engar athugasemdir eru við fundargerð síðasta fundar og er hún því samþykkt samhljóða. 
 

Dómaramál 

ÞMÞ nefnir að dómaranámskeið verði á morgun miðvikudaginn 10.09. kl 18:00 í sal D í 
Íþróttamiðstöðinni Laugardal, sjá tilkynningu á vef. Rætt er um að dómaraskylda verði sett á félög 
á komandi tímabil.  
 
TÓ nefnir möguleikann á því að búa til dómarahóp sem fengi greitt fyrir dómgæslu. Með því yrði 
hægt að búa til öflugan hóp, auðveldara að samræma áherslur o.fl. Almennt vel tekið í 
hugmyndina og þarf að útfæra þetta betur ef þetta á að verða. 
 
JG vekur athygli á að einn dómari nái ekki að dæma alla leiki því hann kemur aldrei til með að ná 
yfir alla leiki. Hann geti því aðeins tekið umgjörðina og þau atvik sem hann sér. Ákveðin kvöð 
verður því alltaf að vera á fyrirliðum um framkvæmd á mótstað. 
 
ÞMÞ nefnir að í lok námskeiðs verði tilbúinn leiðarvísir fyrir dómara um áherslur vetrarins. Blöð 
þurfa að vera í sölunum tilbúin fyrir dómara. 
 
Rætt um að fylgjast þurfi vel með í 1. deild karla á komandi tímabili sérstaklega hvernig liðum 
verði stillt upp í byrjun og síðan hvernig innáskiptingar fara fram. Er það vegna þess að nú verður 
keppni þannig að keppendur færast milli leikja þannig að allir keppi við alla. 
 
ÞMÞ nefnir að nýjar reglur taka gildi 1. október 2014 um tveggja handa spilara og þá sem ekki 
nota þumalgatið í kúlum. Þeir keppendur mega eftir þessa breytingu ekki vera með þumalgat í 
kúlum sínum. Rætt um að þetta þurfi að kynna vel keppendum. 
 
ÞMÞ bendir á að VDS hafi ætlað að leiða hóp aðila sem ætluðu að yfirfara íslenskar reglur til 
samræmis við alþjóðareglur. Finna þarf aðila til að taka við þeirri nefnd. TÓ tekur að sér koma 
nefndinni af stað en rætt er þeir leiði hópinn sjálfir, sjá fundargerð 1. fundar stjórnar 2014 – 2015 
um hverjir eru í nefndinni. 
 
Formannafundur þarf helst að vera 16. sept þar sem m.a. þarf að leggja þarf fram: 

1. Tillögur varðandi framkvæmd keppni í 1. deild karla 

2. Dómaramál og framkvæmd 

3. Leikdaga sem húsin bjóða upp á 

4. Önnur mál 

HÞH yfirgaf fund kl 18:30 
 
 
 

http://www.kli.is/frettir/2420
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Nefndir – Virkni 

Landsliðsnefnd 

Fram kemur að Þorleifur Jón Hreiðarsson KR hafi sagt sig frá nefndinni. Ásgrímur Helgi Einarsson 
KFR, formaður landsliðsnefndar, hefur skilað af sér fundargerð, tölvupóstur mánudaginn 8. 
september. Greinilegt er að öflugt starf er í nefndinni. ÞMÞ nefnir að nefndin hafi rætt um að 
taka búninga til sín. Andstaða við því er innan stjórnar og rök gefin fyrir því að búningar eigi 
heima í húsakynnum KLÍ svo hægt sé að halda utan um þá þar. Rætt um búningamál almennt og 
það fyrirkomulag sem nú er á þeim. Búningar eru gerðir fyrir hvern atburð en til eru yfirhafnir á 
skrifstofu KLÍ sem má lána þegar á þarf að halda. Landsliðsnefnd getur fengið aðgang að skrifstofu 
þurfi þess. Til eru gamlir búningar á skrifstofu sem eru lánaðir í verkefni þar sem fólk keppir fyrir 
hönd landsins s.s. AMF mót o.fl. 
 
Tækninefnd 

Tækninefnd skilaði af sér tillögum fyrir olíuburð fyrir komandi vetur, sjá tölvupóst sendur 
þriðjudaginn 9.9. afrit aftast í fundargerð. Athygli var vakin á tillögu varðandi olíuburð fyrir fyrsta 
hluta deildar en þar er stuðullinn 4,2 sem er yfir þeim mörkum sem rætt hefur verið um, nú síðast 
á ársþingi KLÍ 2014, þar sem rætt var um að notast við olíuburð með lágmark 4,0 Kegel stuðli. 
Tillaga tækninefndar er samþykkt samhljóða. 
 
Upplýsinganefnd 

Það vantar alveg aðila í þessa nefnd. Sigríður Klemensdóttir ÍR og Halldóra Í. Ingvarsdóttir ÍR eru 
ekki lengur í henni. Sjá nánar í dagskrálið hér fyrir neðan, Upplýsingamál. 
  
Aðrar nefndir 

Enginn nema Skúli er frá ÍA í nefndum. Rætt um að hugsanlega þyrfti að hvetja Skagamenn til að 
fjölga aðilum frá þeim í nefndum. Það vantar aðila í unglinganefnd, mótanefnd og 
upplýsinganefnd, sjá nánar í næsta lið. 
 

Upplýsingamál 

Rætt er um möguleikann á því að setja á fót hóp manna úr ýmsu deildum til að skrá inn 
fréttatengt efni frá deildum. Stungið er upp á að JÁJ byrji að leiða þann hóp og verði einskonar 
ristjóri KLÍ. Guðlaugur Valgeirsson KFR er nefndur sem hugsanlegur kandidat inn í þennan hóp. 
 

Önnur mál 

Starfsmannamál 

JG leggur fram ráðningasamning sem var settur upp fyrir síðasta ár dags. 1.6.2013. JG nefnir að 
inni í þessum samningi er ekki ákvæði um orlof og desemberuppbót eins og á að vera skv. 
kjarasamningum. Smá umræður er um stöðuna að formaður KLÍ sé einnig starfsmaður en ekki er 
um aðra aðila að ræða eins og staðan er í stöðu starfsmanns KLÍ. Stjórn samþykkir samhljóða að 
semja við ÞMÞ um áframhaldandi starf. JG og ÞMÞ undirrita starfssamning sem JG heldur síðan 
utan um. 
 
Dagpeningar 

JG fer yfir samninga um dagpeninga á ferðum erlendis. Fram kemur frá TÓ að dagpeningar eins 
og staðan er í dag dugi ekki fyrir nauðsynlegum útgjöldum í ferðum erlendis. Verið er að miða við 
60% af RSK viðmiði skv. flokknum: „Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa“. 
 
Umræður um hvort að breyta þurfi viðmiðunarflokki eða hækka hlutfallið. Lagt er til að farið verði 
í 100% hlutfall og er sú tillaga samþykkt samhljóða. 
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Fundarslit 

Fundi slitið kl. 20:20 
Til næsta fundar verður boðað síðar.  
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Tillögur tækninefndar á olíuburðum fyrir tímabilið 2014 – 2015 

 
Sæl öll 

Meðfylgjandi eru þeir olíuburðir sem tækninefndin hefur komið sér saman um að 

leggja til við stjórn að notaðir verði í mótum vetrarins, en fundinn sátu ásamt mér 

þeir Hafþór og Skúli, en Snorri forfallaðist. 

 

Til að auka fjölbreytnina í deildinni leggjum við til að vera með þrjá olíuburði í vetur 

og nota hvern í sex umferðir í öllum deildum utan kvennadeild sem spilar sjö umferðir 

á fyrstu tveimur olíuburðunum og sex umferðir á þeim síðasta. 

 

Við leggjum til að í Íslandsmóti einstaklinga án forgjafar verði notaður sami olíuburður 

og notaður verður á ECC 2014 sem verður í Egilshöll en ekki er vitað á þessari stundu 

hvernig hann verður annað en að hann verður 41 fet. 

 

Annars er listinn svona: 

 

 Meistarakeppnin:                                                   2014 English Open 

Tolworth (mynd í viðhengi)                 40 fet           Ratio 4,2 

 Íslandsmót liða umf. 1-6 (1-7 kvenna):                     2014 English Open 

Tolworth (mynd í viðhengi)                 40 fet           Ratio 4,2 

 Íslandsmót liða umf. 7-12 (8-14 kvenna):                   Kegel Boardwalk 

2435                                            35 fet           Ratio 2,11 

 Íslandsmót liða umf. 13-18 (15-20 kvenna):               Kegel Route 66 4345 

                                             45 fet           Ratio 3,67 

 Íslandsmót félaga:                                                 2010 ETBF European 

Youth Championship                  40 fet           Ratio 2,88 

 Íslandsmót para:                                                   2012 EBT 03 – Hammer 

Bronzen Schietspolen                 38 fet           Ratio 2,58 

 Íslandsmót í tvímenning:                                         2013 EBT 14 – BNC 

Open                                        39 fet           Ratio 2,36 

 Íslandsmót 50 ára +:                                              2013 ESBC Munich- 

Kegel Middle Road                       39 fet           Ratio 3,96 

 Íslandsmót einstaklinga með forgjöf:                         2013 EBT 14 – BNC 

Open                                        39 fet           Ratio 2,36 

 Íslandsmót einstaklinga:                                          2014 ECC 

Reykjavík                                               41 fet           Ratio ?,?? 

 Deildarbikar:                                                         2013 EBT 11 – 30th. 

Trofeu Intl. Ciutat de Barcelona     37 fet           Ratio 3,33 

 Bikarkeppni:                                                         2009 EBT 14 -  Ebonite 

English Open                          41 fet           Ratio 3,67 

 Utandeild:                                                             2013 EBT 11 – 30th. 

Trofeu Intl. Ciutat de Barcelona     37 fet           Ratio 3,33 

 

Þar sem olíuvél á Akureyri er ekki í takt við vélar í hinum sölunum þá getum við ekki 

fullyrt að olíuburðir sem notaðir verða þar verði í líkingu við það sem hér er lagt til og 

því verður stjórn KLÍ að gefa út tilkynningu um hvernig málum verði hátta á Akureyri. 

 

Vonandi verður þetta samþykkt svona og gefið út sem fyrst. 

 

Kær kveðja/Vennlig hilsen/venlig hilsen/vänliga hälsningar/Ystävällisin terveisin/Kind regards,  
Heiðar Rafn Sverrisson 
Sími: 8405505 
 

  Tækninefnd KLÍ  

Keilusamband Íslands 
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