
Ársþing HSÞ 2013 
haldið í grunnskólanum á Grenivík 

sunnudaginn 10. mars 2013 
 

1. Þingsetning:Jóhanna S. Kristjánsdóttir 

 

 Starfsmenn þingsins kosnir: 

1. þingforseti: Fjóla Valborg Stefánsdóttir 

2. þingforseti: Kjartan Þórarinsson 

Ritarar: Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir 

Kjörbréfanefnd kosin: Hermann Aðalsteinsson, Árni Garðar Helgason, Þorsteinn 

Þormóðsson. 

 

2. Skýrsla stjórnar: Jóhanna S. Kristjánsdóttir (sjá í ársskýrslu). Samþykkt. 

 

Reikningar sambandsins og Aksturssjóðs: Jóakim Júlíusson 

Sjá í ársskýrslu. Reikningar samþykktir. 

 

3. Álit kjörbréfanefndar – Hermann Aðalsteinsson  

Þingið er löglegt. Fulltrúar frá 19 félögum mættir, samtals 50 þingfulltrúar. Borið undir 

atkvæði og samþykkt samhljóða. 

Ungmennafélagið Leifur heppni: Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Stefán Viðar Sigtryggson, 

Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir. 

Hestamannafélagið Þjálfi: Bryndís Ívarsdóttir og Birna Hólmgeirsdóttir 

Íþróttafélagið Völsungur: Guðrún Kristinsdóttir, Már Höskuldsson, Kjartan Páll 

Þórarinsson, Elísabet Sigurðardóttir, Víðir Svansson, Jóakim Júlíusson. 

Golfklúbbur Húsavíkur: Anna Sigrún Mikaelsdóttir, Þóra Kristín Sigurmundsdóttir 

Ungmennafélagið Geisli: Árni Garðar Helgason og Jóhanna Kristjánsdóttir 

Ungmennafélagið Einingin: Sigurlína Tryggvadóttir, Elín Baldvinsdóttir og Sigrún 

Hermannsdóttir 

Ungmennafélagið Austri: Olga Friðriksdóttir, Birna Björnsdóttir 

Ungmennafélagið Bjarmi: Birna Davíðsdóttir, Helen Jónsdóttir og Jón Þ. Óskarsson 

Golfklúbburinn Hvammur: Jón Helgi Pétursson 

Ungmennafélagið Efling: Kristrún Kristjánsdóttir, Guðrún Sædís Harðardóttir. 

Ungmennafélagið Gaman og alvara: Grímur Vilhjálmsson, Gunnar B. Gunnarsson 

Íþrótta-og ungmennafélagið Mývetningur: Kolbrún Ívarsdóttir, Hrefna Sigurgeirsdóttir, 

Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir, Jón Óskar Ferdínandsson, Eyrún Björnsdóttir 

Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar: Stefán Gunnarsson 

Íþróttafélagið Magni: Hinrik Hauksson, Guðmundur Þór Sæmundsson, Þorsteinn 

Þormóðsson, Fjóla V. Stefánsdóttir, Jakob Þ. Þórðarson 

Golfklúbbur Mývatnssveitar: Kristján Stefánsson 

Hestamannafélagið Grani: Jón Ólafur Sigfússon, Hugrún Rúnarsdóttir 

Skotfélag Húsavíkur: Kristinn J. Lund, Guðmundur Halldórsson 

Skákfélagið Goðinn: Hermann Aðalsteinsson 

Ungmennafélag Langnesinga: Sölvi Steinn Alfreðsson, Oddný S. Kristjánsdóttir, Halldóra 

Gunnarsdóttir, Þorsteinn Ægir Egilsson, Jóhann Guðmundsson 

 

 



 

 

4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga: 

Engar umræður fóru fram. Skýrsla og reikningar samþykktir samhljóða. 

 

 

5. Ávörp gesta: 

Gunnar Bragason, gjaldkeri ÍSÍ 

Flytur kveðjur frá stjórn ÍSÍ. Þakkar stjórn HSÞ fyrir gott samstarf og hrósar fyrir góða 

skýrslu. Minnir á að halda vel utan um fjármál. Fór yfir helstu viðburði ÍSÍ á síðasta ári. 

Stærstu viðburðirnir voru ólympíuleikarnir í London í sumar og lífshlaupið. Kom með 

fræðslubæklinga sem hann hvatti menn til að kynna sér ásamt almennt starfsemi ÍSÍ og óskað 

eftir að menn létu vita ef þeir gætu bætt sig á einhvern hátt. Verið er að gera úttekt á og 

betrumbæta Felix. Erfiðleikar hafa verið síðustu ár við að ná endum saman fjárhagslega. 

Framlög sveitarfélaga og ríkisvalds hafa dregist saman og útgjöld hækkað, sérstaklega 

ferðakostnaður. Eigendur Íslenskrar getspár eru UMFÍ, ÍSÍ og Öryrkjabandalagið. Lista og 

menningarfólk hefur reynt að gerast aðili að og fá úthlutað frá Íslenskri getspá en mikilvægt 

fyrir okkur að verja það. Gunnar minntist á að allir væru tilbúnir til að taka þátt í gleðinni 

þegar vel gengur eins og við stóra sigra en það gleymist þegar kemur að fjárframlögum. 

Mikilvægt að afreksfólkið okkar nái þeim árangri sem það á möguleika á en til þess þarf 

góðan stuðning. Stærsta verkefni framundan eru Smáþjóðaleikarnir árið 2015 sem verða 

haldnir í Reykjavík. Silfurmerki ÍSÍ veitt til Friðriku Bjarkar Illugadóttur í Ungmennafélaginu 

Eflingu á Laugum. Kristrún Kristinsdóttir tók við merkinu í hennar fjarveru.  

Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ  

Flytur kveðjur frá formanni og stjórn UMFÍ. Lýsti yfir ánægju að HSÞ hafi fengið úthlutað 

Landsmóti 50+ sem verður haldið árið 2014. Vorfundur UMFÍ verður haldinn í maí 

næstkomandi á Húsavík og þar mun verða rætt um hvert landsmótin eru að stefna, hvort þau 

séu að verða of stór og þess háttar. Allar ábendingar eru vel þegnar. Þrjú landsmót haldin á 

þessu ári og öll á sunnanverðu landinu. Landsmót 50 ára og eldri verður í Vík, Landsmót 

UMFÍ verður haldið á Selfossi og Unglingalandsmótið á Höfn. Hvetur fólk til að taka þátt í 

þessum landsmótum eins og kostur er. Hvetur til að menn hér notfæri sér Þjónustumiðstöðvar 

UMFÍ. Þau hafa staðið fyrir mörgum verkefnum og eru tilbúin að aðstoða félög eftir bestu 

getu. UMFÍ er með erlend samskipti og rakti Haukur helstu tengingar og taldi mikilvægt að 

halda þessum samskiptum áfram. Fræðslu- og verkefnasjóður getur nýst starfi félaga á 

starfssvæði HSÞ. Minnti á Skinfaxa, tímarit UMFÍ og hvatti aðila til að vera áskrifendur þar 

sem það styrkir útgáfuna. Minnti líka á heimasíðu UMFÍ þar sem margvíslegar upplýsingar er 

að finna. Minntist á sjálfboðaliðana sem halda starfi UMFÍ uppi sem og aðildarfélaganna og 

verður seint fullþakkað öllum þessum aðilum. Þeir sem eru í forsvari fyrir ungmennafélögin 

eiga að gera kröfu til þeirra sem eru framarlega í sinni íþrótt sem og þjálfara um að þeir séu 

fyrirmyndir og þurfi að sýna gott fordæmi. Þakkar góða skýrslu og reikning og tekur undir 

með Gunnari mikilvægi þess að skýrslur séu vel gerðar til að halda sögunni til haga.  

 

Bolli Gunnarsson, meðstjórnandi UMFÍ 

Veitir starfsmerki UMFÍ. Veitt til Björns Ingólfssonar frá Íþróttafélaginu Magna á Grenivík. 

Hann kom meðal annars á borðtennisliði þó hann spilaði ekki sjálfur. Þá sinnti hann 

skáklistinni. Hann er sögumaður og hagyrðingur og er í sögu- og minjanefnd HSÞ. Fjóla 

Valborg veitti merkinu viðtöku í fjarveru Björns og bar bestu kveðjur frá Birni. 

 

6. Mál lögð fyrir þingið: 

 



Tillaga nr. 1. Flutningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum 

eða öðrum hætti á árinu 2012. 

Vísað til allsherjarnefndar. 

 

Tillaga nr. 2. Flutningsmaður: Olga Friðriksdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina 2.–4. 

ágúst 2013.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Vísað til allsherjar- og íþróttanefndar 

 

Tillaga nr. 3. Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

þess að kynna fyrir eldri ungmennafélögum sínum Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið verður í 

Vík í Mýrdal dagana 7.-9. júní 2013, - og stuðla þannig að þátttöku þeirra. Mótið er íþrótta- 

og heilsuhátíð og nú haldið í þriðja sinn.  Mótið er góð hvatning fyrir eldri ungmennafélaga 

og annað eldra fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður kostur fyrir alla 

fjölskylduna. 

Vísað til allsherjar- og íþróttanefndar 

 

Tillaga nr. 4. Flutningsmaður: Halldóra Gunnarsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á 27. Landsmót UMFÍ á Selfossi dagana 4.-7. júlí 2013.  Mótið byggir á gamalli 

hefð og var fyrst haldið 1909.  Fyrir utan sjálfa keppnisdagskrána þá er einnig í boði 

menningar- og afþreyingardagskrá sem er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Vísað til allsherjar- og íþróttanefndar 

 

Tilaga nr. 5. Flutningsmaður: Jóakim Júlíusson 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ verði  600 kr árið 2013 vegna Landsmótsárs. 

Vísað til fjárhagsnefndar 

 

Tillaga nr. 6. Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir 



Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir að framkvæma 

áheitahlaup til kynningar og söfnunar fyrir afmælisár HSÞ 2014.  Hlaupið skal fara fram 

haustið 2013.  Almenningsíþróttanefnd er falið að stjórna og framkvæma áheitahlaupið, en öll 

aðildarfélög HSÞ taki þátt. 

Vísað til íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 7. Flutningsmaður: Halldóra Gunnarsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

viðbót á 4. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

 

4. grein 

Vilji félag ganga í sambandið, sendir það stjórn þess skriflega inntökubeiðni og lætur fylgja 

afrit af lögum félagsins, stjórn og félagatal. Inntaka nýs félags verður að hljóta samþykki 

ársþings sambandsins, en þó getur stjórn veitt bráðabirgðaraðild til næsta ársþings. Innganga 

nýs aðildarfélags er einnig háð samþykki ÍSÍ á lögum viðkomandi félags. 

Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreinda viðbót. 

Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

 

Vísað til laganefndar 

 

Tillaga nr. 8. Flutningsmaður: Halldóra Gunnarsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á 7. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

 

7. grein 

Ársþing skal haldið fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til þess bréflega með 

minnst hálfsmánaðar  tveggja mánaða fyrirvara. Tillögur um lagabreytingar skal senda 

stjórninni eigi síðar en fjórum vikum fyrir ársþing og skulu þær kynntar aðildarfélögunum 

með þingboði. Hvert félag hefur að lágmarki rétt til að senda á ársþing 1 fulltrúa og að 

hámarki 9 fulltrúa. Hvert félag hefur rétt á einum fulltrúa fyrir hverja 30 skattskylda félaga. 

Hafi félag 15 eða fleiri þar umfram skal það hafa rétt til fulltrúa fyrir þá. Lögmætt er ársþing 

þegar mættir eru fulltrúar frá 3/5 félaganna.  virkra aðildarfélaga, skv. skráningu í Felix, 

félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. Fulltrúar skulu leggja fram kjörbréf frá viðkomandi félagi. Eigi má 

fulltrúi á ársþingi fara með nema eitt atkvæði. Allir félagar innan UMFÍ og ÍSÍ hafa málfrelsi 

og tillögurétt á ársþingi, en kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt. 

 

Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreinda athugasemd. 



Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

Stjórn HSÞ leggur til síðari breytinguna á texta  til þess að koma í veg fyrir að ársþing falli 

niður af þeirri ástæðu að ekki mæta nógu margir fulltrúar og þá þar með taldir fulltrúar frá  

óvirkum aðildarfélögum. 

Vísað til laganefndar 

 

Tillaga nr. 9. Flutningsmaður: Halldóra Gunnarsdóttir. 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

viðbætur á 14. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

14. grein 

Stjórn HSÞ skal styðjast við eftirfarandi dagskrá á ársþingi: 

 

1. Þingið sett 

2. Starfsmenn þingsins kosnir 

a) Forsetar 

b) Ritarar 

3. Kjörbréfanefnd kosin 

4. Skýrsla stjórnar 

5. Reikningar sambandsins bornir undir atkvæði 

a) HSÞ 

b) Afreksmannasjóður 

c) Aksturssjóður 

d) Fræðslusjóður 

6. Álit kjörbréfanefndar 

7. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

8. Ávörp gesta 

9. Matarhlé 

10. Mál lögð fyrir þingið-umræður 

11. Skipan í starfsnefndir-nefndarstörf 

a) Allsherjarnefnd 

b) Íþróttanefnd 

c) Fjárhagsnefnd 

d) Laganefnd 

12. Kaffihlé 

Íþróttamenn HSÞ verðlaunaafhending 

13. Afgreiðsla mála 

14. Kosningar 

a) Formaður 

b) Aðalmenn í stjórn  

c) Varamenn í stjórn  

d) Skoðunarmenn 

e) Fulltrúi á íþróttaþing ÍSÍ 

15. Önnur mál 

16. Þingslit 

 



Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreindar athugasemdir. 

Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

 

Vísað til laganefndar 

 

Tillaga nr. 10. Flutningsmaður: Jóakim Júlíusson 

 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

fjárhagsáætlun: 

 

Héraðssamband Þingeyinga 

    TEKJUR: Áætlun 2012 Rekstur 2012 Áætlun 2013 

Skattar aðildarfélaga        1.060.000        1.011.200          1.590.000      

Styrkir sveitarfélaga        2.268.000        2.275.852          2.871.000      

Óbókaðir styrkir sveitarf.                        -                      -          

Ýmsir styrkir           200.000           150.000             400.000      

Lottó        4.800.000        5.352.854          5.000.000      

Lottó viðbót                       -                      -          

Útbreiðslustyrkur           300.000           300.000             300.000      

Styrkir í Afreksmannasjóð       500.000                    -               500.000      

Aksturssjóður                 -            1.000.000      

Ýmsar tekjur;            8.685        

Leiga HSÞ-tjald              80.000             90.000               90.000      

Vextir              40.000             66.633               70.000      

Samtals      9.128.000        9.089.906        11.821.000      

  
  

  

GJÖLD:       

Stjórnunarkostnaður        4.100.000           904.818          1.000.000      

Launakostnaður     2.648.305          2.880.000      

Lottó til aðildarfélaga        3.840.000        4.783.554          4.000.000      

Héraðsmót /Knattspyrna         80.000                    -                 80.000      

Héraðsmót /Sund         40.000             41.205               40.000      

Héraðsmót /Skák         15.000                    -                 15.000      

Landsmót 

 
              -               900.000      

Afreksmannasjóður       500.000                    -               500.000      

Fræðslusjóður           120.000             97.000             120.000      

Aksturssjóður        207.707          1.000.000      

Landsmót 50+                 -               200.000      

ULM         50.000             16.941               50.000      

Frjálsíþróttaráð                 -               300.000      

Ýmis kostnaður;       100.000             47.714               80.000      



Afmælisnefnd                 -               600.000      

Viðhald kerra/tjald            3.475               20.000      

Vextir/þjónustugj.              30.000             80.114               70.000      

Samtals:     8.875.000        8.830.833        11.855.000      

        

Hagnaður/Tap       253.000           259.073      -        34.000      

 

 

 

Vísað til fjárhagsnefndar. 

 

Tillaga nr. 11. Flutningsmaður: Elísabet Sigurðardóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á reglugerð um Héraðsmót HSÞ í sundi: 

 

Héraðsmót HSÞ í sundi  

Gildir frá 3. apríl 2004Gildir frá 10. mars 2013 

1. gr. 

Héraðsmót HSÞ í sundi skal haldið ár hvert á tímabilinu september til október. Framkvæmdaraðili er 
sundráðsundnefnd HSÞ. 

2. gr. 

Mótið skal haldið í 25 metra laug, og aðeins þar sem framfylgt verður ákvæðum og reglum SSÍ um 
sundmót. 

3. gr. 

Auglýsa skal mótið með eins mánaðar½ mánaðar fyrirvara. Framkvæmdaraðili ákveður 
skráningarfrest og skráningargjald ef eitthvað er.  

4. gr. 

Dagskrá mótsins er eftirfarandi, en þó ekki bindandi í þessari röð. 

Skýring:  vegna þess að eldri sundmenn þurfa þá að synda nokkur sund með stuttu milli bili, 
því það er ekki keppt í öllum greinum vegna þátttökuleysis 

1. gr. 50 m. bringusund 10 ára og yngri, hnátur  

2. gr. 50 m. bringusund 10 ára og yngri, hnokkar 

3. gr. 50 m. baksund 11 og 12 ára stelpur 

4. gr. 50 m. baksund 11 og 12 ára strákar 

5. gr. 100 m. skriðsund 13 og 14 ára telpur 

6. gr. 25 m. frjáls aðferð hnátur 8 ára og yngri 



7. gr. 25 m. frjáls aðferð hnokkar 8 ára og yngri 

8. gr. 100 m. skriðsund 13 og 14 ára piltar 

9. gr. 50 m. flugsund 15 til 17 ára stúlkur 

10. gr. 50 m. flugsund 15 til 17 ára sveinar 

11. gr. 100 m. bringusund 18 ára og eldri konur 

12. gr. 100 m. bringusund 18 ára og eldri karlar 

13. gr. 100 m. bringusund 11 og 12 ára stelpur 

14. gr. 100 m. bringusund 11 og 12 ára strákar 

15. gr. 50 m. baksund 13 og 14 ára telpur 

16. gr. 50 m. baksund 13 og 14 ára piltar 

17. gr. 100 m. bringusund 15 til 17 ára stúlkur 

18. gr. 100 m. bringusund 15 til 17 ára sveinar 

19. gr. 100 m. skriðsund 18 ára og eldri konur 

20. gr. 100 m. skriðsund 18 ára og eldri karlar 

21. gr. 50 m. skriðsund 10 ára og yngri hnátur 

22. gr. 50 m. skriðsund 10 ára og yngri hnokkar 

23. gr. 50 m. skriðsund 11 og 12 ára stelpur 

24. gr. 50 m. skriðsund 11og 12 ára strákar 

25. gr. 100 m. bringusund 13 og 14 ára telpur 

26. gr. 100 m. bringusund 13 og 14 ára piltar 

27. gr. 100 m. baksund 18 ára og eldri konur 

28. gr. 100 m. baksund 18 ára og eldri karlar 

29. gr. 100 m. baksund 15 til 17 ára stúlkur 

30. gr. 100 m. baksund 15 til 17 ára sveinar 

31. gr. 4 x 50 m. frjáls aðferð 10 ára og yngri hnátur 

32. gr. 4 x 50 m. frjáls aðferð 10 ára og yngri hnokkar 

33. gr. 50 m. flugsund 13 og 14 ára telpur 

34. gr. 50 m. flugsund 13 og 14 ára piltar 

35. gr. 100 m. skriðsund 15 til 17 ára stúlkur 

36. gr. 100 m. skriðsund 15 til 17 ára sveinar 



37. gr. 100 m. flugsund 18 ára og eldri konur 

38. gr. 100 m. flugsund 18 ára og eldri karlar 

39. gr. 4 x 50 m. skriðsund 11 og 12 ára stelpur 

40. gr. 4 x 50 m. skriðsund 11 og 12 ára strákar 

41. gr. 4 x 50 m. skriðsund 13 og 14 ára telpur 

42. gr 4 x 50 m. skriðsund 13 og 14 ára piltar 

43. gr. 4 x 50 m. fjórsund 15 til 17 ára stúlkur 

44. gr. 4 x 50 m. fjórsund 15 til 17 ára sveinar 

45. gr. 4 x 50 m. fjórsund 18 ára og eldri konur 

46. gr. 4 x 50 m. fjórsund 18 ára og eldri karlar 

Viljum fá að bæta við greinum eins og 4x50m skriðsund 15-17 ára, 4x50m fjórsund 13-14 ára og 
50m flug 11-12 ára 

5. gr. 

Þátttökuviðurkenning skal veitt í greinum1,2,6,7,21,22,31,og 32 , þ.e. í flokki 10 ára og yngri. 

Skýring:  Viljum að í grein 1,2,6,7,21,22,31,og 32 fái þátttökupening ekki verðlaun fyrir 
hverja grein, þetta eru 10 ára og yngri. 

Verðlaun skulu veitt fyrir þrjú efstu sætin í hverri grein í flokki 11 ára og eldri verðlaunapening. 
Verðlaunabikarar veitast stigahæsta félaginu og stigahæstu einstaklingum kvenna og karla eftir 
reglum um bikarana hverju sinni, ásamt því að stigahæsti karlinn og konan skulu fá eignarbikar. 

6. gr. 

Hver keppandi keppir í sínum aldursflokki, auk þess er keppanda heimilt að keppa einn aldursflokk 
upp fyrir sig sé ekki boðið upp á þá grein í hans aldursflokki. 

7. gr 

Allar greinar í hverjum aldursflokki eru til stiga. 

8. gr. 

Við niðurröðun í riðla skal farið eftir sannanlegum löglegum tímum á mótum frá tímabilinu frá síðasta 
Héraðsmóti HSÞ í sundi árið áður og til þess tíma er skráningarfrestur rennur út. Þeir keppendur sem 
enga tíma eiga skulu teljast lakastir og raðast niður eftir úrdrætti. 

Keppendur með bestu tímana skulu synda saman í síðasta riðli, sá með besta tíman á miðbraut (þ.a. 2 
– 3 – 1 – 4). 

Á skráningarkortum skal taka fram frá hvaða móti besti tímin er (dagsetning). 

9. gr. 

Skýrslu um mótið skal senda SSÍ innan 30 daga frá því er mótinu lauk, undirrituðum af yfirdómara, 
yfirtímaverði og mótsstjóra, ásamt úrslitum og skráningarkortum. 



10. gr. 

Reglugerð þessari má aðeins breyta af sundráðisundnefndHSÞ og samþykkjast á ársþingi HSÞ árið 
eftir. Ræður þá einfaldur meirihluti.  

Vísað til Laga- og Íþróttanefndar 

 

Tillaga nr.12. Flutningsmaður Elísabet Sigurðardóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á „Reglugerð fyrir verðlaunagripi á Sundmóti HSÞ“: 

Reglugerðir fyrir verðlaunagripi á Sundmóti HSÞ  

Reglugerð fyrir kvennabikar  

a. Bikarinn heitir “SUNDMÓT HSÞ, STIGAHÆST Í KVENNAGREINUM”. Gefandi Gunnar Rafn Jónsson 
Húsavík. 

b. Bikarinn er í umsjá SundráðsSundnefndHSÞ sem sér um að veita hann að loknu sundmóti HSÞ ár 
hvert í næstu 10 ár. Að þeim tíma liðnum skal varðveita bikarinn í aðalstöðvum HSÞ.   

Skýring:   Með leyfi gefanda má setja nýjan botn og nota bikarinn meðan pláss er til 
að grafa á hann 

c. Bikarinn veitist þeim einstaklingi, konu, stúlku, telpu eða meyju, sem flest stig hlýtur samkvæmt 
alþjóðastigatöflu úr öllum fjórum sundgreinunum, þ.e. Bringu-, Skrið-, Bak-, og Flugsundi. Sé keppt í 
fleiri en einni vegalengd í sama sundi skal mótsstjórn velja stigahæstu sundgreinina.  Bikarinn skal 
ekki veita keppanda 10 ára og yngri. 

d. Rétt til keppni um bikarinn hafa allir sem lögheimili eiga á félagssvæði HSÞ og rétt hafa til keppni á 
sundmótinu að öðru leyti. 

e. Bikarinn vinnst til varðveislu í 1 ár í senn en aldrei til eignar. Nafn handhafa skal árlega grafið á til 
þess ætlaða plötu á fótstalli. 

f. Reglugerð þessari verður því aðeins breytt að samþykki gefanda komi til. 

Uppfylli keppandi ekki skilyrði fyrir bikarinn skal samt skrifa á bikarinn, t.d. enginn keppandi 
uppfyllti skilyrðin. 

Reglugerð fyrir karlabikar 

a. Bikarinn heitir “SUNDMÓT HSÞ, STIGAHÆSTUR Í KARLAGREINUM”. Gefandi Gunnar Rafn Jónsson 
Húsavík. 

b. Bikarinn er í umsjá SundráðsSundnefnd HSÞ sem sér um að veita hann að loknu sundmóti HSÞ ár 
hvert í næstu 10 ár. Að þeim tíma liðnum skal varðveita bikarinn í aðalstöðvum HSÞ. ( sjá reglugerð 
fyrir konubikarinn) 

c. Bikarinn veitist þeim einstaklingi, karli, dreng, pilti eða sveini, sem flest stig hlýtur samkvæmt 
alþjóðastigatöflu úr öllum fjórum sundgreinunum, þ.e. Bringu-, Skrið-, Bak-, og Flugsundi. Sé keppt í 
fleiri en einni vegalengd í sama sundi skal mótsstjórn velja stigahæstu sundgreinina. 



d. Rétt til keppni um bikarinn hafa allir sem lögheimili eiga á félagssvæði HSÞ og rétt hafa til keppni á 
sundmótinu að öðru leyti. 

e. Bikarinn vinnst til varðveislu í 1 ár í senn en aldrei til eignar. Nafn handhafa skal árlega grafið á til 
þess ætlaða plötu á fótstalli. 

f. Reglugerð þessari verður því aðeins breytt að samþykki gefanda komi til. 

Vísað til laga- og íþróttanefndar 

 

 

7. Skipan í starfsnefndir – nefndarstörf 

Allsherjarnefnd  

Formaður: Kolbrún Ívarsdóttir. Tekur fyrir tillögur 1, 2, 3 og 4. 

Íþróttanefnd  

Formaður: Stefán Gunnarsson. Tekur fyrir tillögur 2, 3, 4, 6, 11 og 12. 

Fjárhagsnefnd  

Formaður: Kristrún Kristjánsdóttir. Tekur fyrir tillögur 5 og 10. 

Laganefnd 

Formaður: Sigurlína Tryggvadóttir. Tekur fyrir tillögur 7, 8, 9, 11 og 12. 

 

8. Erindi Viðars Sigurjónssonar. Fjölþætt hreyfing í stað sérhæfingar 

 

Viðar Sigurjónsson kynnti verkefnið Fjölþætt hreyfing i stað sérhæfingar. Í upphafi fór hann 

með vísu: 

 

Engin vísa enn um sinn, 

ekkert kom á blaðið,  

þá leit ég heiðan himininn 

og hugsi reið á vaðið. 

 

Nú héldu engin höft né bönd 

hófust skrif af krafti, 

en eitthvað varð mér aumt um hönd 

og ákvað að halda kjafti.  

 

Hann velti síðan upp þeirri spurningu hvort 6 ára barn geti valið sér grein og taldi líklegra að 

það væri eitthvað í umhverfinu þess sem veldur því að það fari í ákveðna grein. Flestir eru 

sammála um að þeir sem fara í gegn um fjölþrættan íþróttaskóla eru líklegri til að verða 

afreksmenn í sinni íþróttagrein síðar. Einnig eru einstaklingar þá líklegri til að velja grein við 

hæfi síðar meir. Íþróttaskóli er með þjálfun í mörgum íþróttagreinum fyrir börn í fimm ár (6 – 

10 ára). Eitt gjald, samfella og að þurfa ekki á milli í staða til að komast á æfingar eru meðal 

kosta íþróttaskóla. Þá er mun ólíklegra að iðkendur verði fyrir brottfalli sem oft kemur fram á 

unglingsaldri þar sem líklegra er að þeir velji grein við hæfi. Hann bendir á grein sem hann 

skrifaði og er á heimasíðu samtaka.net. Viðar minnti á verkefnasjóðinn og hvatti aðila til að 

sækja í hann. Einnig minnti hann á bækling sem þeir hafa gefið út um þátttöku foreldra í 

íþróttastarfi barna.   

 

Nefndarstörf 

 



Hádegishlé  

 

9. Kynning frá fyrirtækinu PharmArctica ehf. 

 

10. Nefndir skila af sér – umræður og afgreiðsla: 

 

Allsherjarnefnd 

Kolbrún Ívarsdóttirformaður gerir grein fyrir störfum nefndar 

Tillaga nr. 1 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum 

eða öðrum hætti á árinu 2012. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Tillaga nr. 2, einnig hjá íþróttanefnd 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina 2.–4. 

ágúst 2013.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Atkvæðagreiðsla tekin fyrir undir íþróttanefnd 

Tillaga nr. 3, einnig hjá íþróttanefnd 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

þess að kynna fyrir eldri ungmennafélögum sínum Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið verður í 

Vík í Mýrdal dagana 7.-9. júní 2013, - og stuðla þannig að þátttöku þeirra. Mótið er íþrótta- 

og heilsuhátíð og nú haldið í þriðja sinn.  Mótið er góð hvatning fyrir eldri ungmennafélaga 

og annað eldra fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður kostur fyrir alla 

fjölskylduna. 

Atkvæðagreiðsla tekin fyrir undir Íþróttanefnd 

Tillaga nr. 4 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á 27. Landsmót UMFÍ á Selfossi dagana 4.-7. júlí 2013.  Mótið byggir á gamalli 

hefð og var fyrst haldið 1909.  Fyrir utan sjálfa keppnisdagskrána þá er einnig í boði 

menningar- og afþreyingardagskrá sem er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Atkvæðagreiðsla tekin fyrir undir Íþróttanefnd 

 

Umræður í allsherjarnefnd 

 

Heimasíða HSÞ. Nefndin hvetur vefsíðustjóra til að uppfæra heimasíðu reglulega og 

aðildarfélög til að senda inn fréttir. 

 

100 ára afmæli. Hvatt til að afmælið verði kynnt sem mest en að fjármunum verið ekki varið 

í útgáfustarfsemi heldur verði afmælið frekar verði kynnt á netinu. 



 

Felix kerfið. Kerfið er snúið og það þarf að hafa kennslu á því.  

 

 

Íþróttanefnd: 

 

Stefán Gunnarsson formaður gerir grein fyrir störfum nefndar 

Tillaga nr. 2.  

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina 2.–4. 

ágúst 2013.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Tillaga nr. 3 – með orðalags breytingum 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

þess að kynna fyrir eldri félögum sínum Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið verður í Vík í 

Mýrdal dagana 7.-9. júní 2013, - og stuðla þannig að þátttöku þeirra. Mótið er íþrótta- og 

heilsuhátíð og nú haldið í þriðja sinn.  Mótið er góð hvatning fyrir eldri ungmennafélaga og 

annað eldra fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Tillagan samþykkt samhljóða 

Tillaga nr. 4 – með orðalagsbreytingum 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á 27. Landsmót UMFÍ á Selfossi dagana 4.-7. júlí 2013.  Mótið byggir á gamalli 

hefð og var fyrst haldið árið 1909.  Fyrir utan sjálfa keppnisdagskrána þá er einnig í boði 

menningar- og afþreyingardagskrá sem er góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Tillagan samþykkt samhljóða 

Tillaga nr. 6 – með breytingum 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir að framkvæma 

áheitahlaup til kynningar og söfnunar fyrir afmælisár HSÞ 2014.  Hlaupið skal fara fram 

haustið 2013.  Almenningsíþróttanefnd er falið að stjórna og framkvæma áheitahlaupið, en 

mælst er til að öll aðildarfélög HSÞ taki þátt. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Tillaga nr. 11. – Rætt sameiginlega með Laganefnd og afgreitt undir þeim lið 

Tillaga nr.12. – Rætt sameiginlega með Laganefnd og afgreitt undir þeim lið 

 

 

Fjárhagsnefnd 

Kristrún Kristjánsdóttir formaður gerir grein fyrir störfum nefndar 

Tilaga nr. 5 



Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ verði  600 kr árið 2013 vegna Landsmótsárs. 

Halldóra Gunnarsdóttir bað um orðið og gerði grein fyrir því að öll aðildarfélög geta tekið þátt 

í Landsmótinu. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Tillaga nr. 10.  

 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

fjárhagsáætlun: 

 

Héraðssamband Þingeyinga 

    TEKJUR: Áætlun 2012 Rekstur 2012 Áætlun 2013 

Skattar aðildarfélaga        1.060.000        1.011.200          1.590.000      

Styrkir sveitarfélaga        2.268.000        2.275.852          2.871.000      

Óbókaðir styrkir sveitarf.                        -                      -          

Ýmsir styrkir           200.000           150.000             400.000      

Lottó        4.800.000        5.352.854          5.000.000      

Lottó viðbót                       -                      -          

Útbreiðslustyrkur           300.000           300.000             300.000      

Styrkir í Afreksmannasjóð       500.000                    -               500.000      

Aksturssjóður                 -            1.000.000      

Ýmsar tekjur;            8.685        

Leiga HSÞ-tjald              80.000             90.000               90.000      

Vextir              40.000             66.633               70.000      

Samtals      9.128.000        9.089.906        11.821.000      

  
  

  

GJÖLD:       

Stjórnunarkostnaður        4.100.000           904.818          1.000.000      

Launakostnaður     2.648.305          2.880.000      

Lottó til aðildarfélaga        3.840.000        4.783.554          4.000.000      

Héraðsmót /Knattspyrna         80.000                    -                 80.000      

Héraðsmót /Sund         40.000             41.205               40.000      

Héraðsmót /Skák         15.000                    -                 15.000      

Landsmót 

 
              -               900.000      

Afreksmannasjóður       500.000                    -               500.000      

Fræðslusjóður           120.000             97.000             120.000      

Aksturssjóður        207.707          1.000.000      

Landsmót 50+                 -               200.000      

ULM         50.000             16.941               50.000      

Frjálsíþróttaráð                 -               300.000      

Ýmis kostnaður;       100.000             47.714               80.000      

Afmælisnefnd                 -               600.000      



Viðhald kerra/tjald            3.475               20.000      

Vextir/þjónustugj.              30.000             80.114               70.000      

Samtals:     8.875.000        8.830.833        11.855.000      

        

Hagnaður/Tap       253.000           259.073      -        34.000      

 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Önnur mál: 
Tekjur frá Íslenskri getspá. Fjárhagsnefnd hvetur aðildarfélög að auglýsa númer sín og þau 

sem ekki hafa númer að sækja um til Íslenskrar getspár 

 

Laganefnd 

 

Hermann Aðalsteinsson fjallar um tillögur 7, 8 og 9 og viðbótartillögu en Elísabet 

Sigurðardóttir um tillögur 11 og 12. 

Tillaga nr. 7. 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

viðbót á 4. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

 

4. grein 

Vilji félag ganga í sambandið, sendir það stjórn þess skriflega inntökubeiðni og lætur fylgja 

afrit af lögum félagsins, stjórn og félagatal. Inntaka nýs félags verður að hljóta samþykki 

ársþings sambandsins, en þó getur stjórn veitt bráðabirgðaraðild til næsta ársþings. Innganga 

nýs aðildarfélags er einnig háð samþykki ÍSÍ á lögum viðkomandi félags. 

Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreinda viðbót. 

Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

 

Tillaga nr. 8.  

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á 7. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

 

7. grein 

Ársþing skal haldið fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Skal stjórnin boða til þess bréflega með 

minnst hálfsmánaðar  tveggja mánaða fyrirvara. Tillögur um lagabreytingar skal senda 

stjórninni eigi síðar en fjórum vikum fyrir ársþing og skulu þær kynntar aðildarfélögunum 

með þingboði. Hvert félag hefur að lágmarki rétt til að senda á ársþing 1 fulltrúa og að 

hámarki 9 fulltrúa. Hvert félag hefur rétt á einum fulltrúa fyrir hverja 30 skattskylda félaga. 

Hafi félag 15 eða fleiri þar umfram skal það hafa rétt til fulltrúa fyrir þá. Lögmætt er ársþing 

þegar mættir eru fulltrúar frá 3/5 félaganna.  virkra aðildarfélaga, skv. skráningu í Felix, 



félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. Fulltrúar skulu leggja fram kjörbréf frá viðkomandi félagi. Eigi má 

fulltrúi á ársþingi fara með nema eitt atkvæði. Allir félagar innan UMFÍ og ÍSÍ hafa málfrelsi 

og tillögurétt á ársþingi, en kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt. 

 

Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreinda athugasemd. 

Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

Stjórn HSÞ leggur til síðari breytinguna á texta  til þess að koma í veg fyrir að ársþing falli 

niður af þeirri ástæðu að ekki mæta nógu margir fulltrúar og þá þar með taldir fulltrúar frá  

óvirkum aðildarfélögum. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

Tillaga nr. 9.  

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

viðbætur á 14. grein í lögum Héraðssambands Þingeyinga; 

14. grein 

Stjórn HSÞ skal styðjast við eftirfarandi dagskrá á ársþingi: 

 

1. Þingið sett 

2. Starfsmenn þingsins kosnir 

a) Forsetar 

b) Ritarar 

3. Kjörbréfanefnd kosin 

4. Skýrsla stjórnar og reikningar sambandsins kynntir 

5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

a) HSÞ 

b) Afreksmannasjóður 

c) Aksturssjóður 

d) Fræðslusjóður 

6. Álit kjörbréfanefndar 

7. Skýrsla og reikningar bornir undir atkvæði. 

8. Ávörp gesta 

9. Matarhlé 

10. Mál lögð fyrir þingið-umræður 

11. Skipan í starfsnefndir-nefndarstörf 

a) Allsherjarnefnd 

b) Íþróttanefnd 

c) Fjárhagsnefnd 

d) Laganefnd 

12. Kaffihlé 

Íþróttamenn HSÞ verðlaunaafhending 

13. Afgreiðsla mála 

14. Kosningar 

a) Formaður 

b) Aðalmenn í stjórn  



c) Varamenn í stjórn  

d) Skoðunarmenn 

e) Fulltrúi á íþróttaþing ÍSÍ 

15. Önnur mál 

16. Þingslit 

 

Greinargerð: 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ staðfestir lög Héraðssambands Þingeyinga sem samþykkt voru á 

ársþingi sambansins árið 2010 með fyrirvara um ofangreindar athugasemdir. 

Stuðst var við álit Laganefndar ÍSÍ. 

 

Umræða: Reikningar eru bornir upp til atkvæða áður en þeir fá umræðu, væntanlega ætti 

umræðan að vera á undan. Fundurinn samþykkir að breyta þessum liðum og var breytt tillaga 

svo samþykkt samhljóða. 

 

Ný tillaga laganefndar: 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, felur stjórn HSÞ að tilnefna 

fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ 2013 

 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

 

 

Tillaga nr. 11 – með orðalagsbreytingum. 

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á reglugerð um Héraðsmót HSÞ í sundi: 

 

Héraðsmót HSÞ í sundi  

Gildir frá 3. apríl 2004Gildir frá 10. mars 2013 

1. gr. 

Héraðsmót HSÞ í sundi skal haldið ár hvert á tímabilinu september til október. Framkvæmdaraðili er 
sundráðsundnefnd HSÞ. 

2. gr. 

Mótið skal haldið í 25 metra laug, og aðeins þar sem framfylgt verður ákvæðum og reglum SSÍ um 
sundmót. 

3. gr. 

Auglýsa skal mótið með minnst eins mánaðar½ mánaðar fyrirvara. Framkvæmdaraðili ákveður 
skráningarfrest og skráningargjald ef eitthvað er.  

4. gr. 

Dagskrá mótsins er eftirfarandi, en þó ekki bindandi í þessari röð. 



Skýring:  vegna þess að eldri sundmenn þurfa þá að synda nokkur sund með stuttu milli bili, 
því það er ekki keppt í öllum greinum vegna þátttökuleysis 

1. gr. 50 m. bringusund 10 ára og yngri, hnátur  

2. gr. 50 m. bringusund 10 ára og yngri, hnokkar 

3. gr. 50 m. baksund 11 og 12 ára stelpur 

4. gr. 50 m. baksund 11 og 12 ára strákar 

5. gr. 100 m. skriðsund 13 og 14 ára telpur 

6. gr. 25 m. frjáls aðferð hnátur 8 ára og yngri 

7. gr. 25 m. frjáls aðferð hnokkar 8 ára og yngri 

8. gr. 100 m. skriðsund 13 og 14 ára piltar 

9. gr. 50 m. flugsund 15 til 17 ára stúlkur 

10. gr. 50 m. flugsund 15 til 17 ára sveinar 

11. gr. 100 m. bringusund 18 ára og eldri konur 

12. gr. 100 m. bringusund 18 ára og eldri karlar 

13. gr. 100 m. bringusund 11 og 12 ára stelpur 

14. gr. 100 m. bringusund 11 og 12 ára strákar 

15. gr. 50 m. baksund 13 og 14 ára telpur 

16. gr. 50 m. baksund 13 og 14 ára piltar 

17. gr. 100 m. bringusund 15 til 17 ára stúlkur 

18. gr. 100 m. bringusund 15 til 17 ára sveinar 

19. gr. 100 m. skriðsund 18 ára og eldri konur 

20. gr. 100 m. skriðsund 18 ára og eldri karlar 

21. gr. 50 m. skriðsund 10 ára og yngri hnátur 

22. gr. 50 m. skriðsund 10 ára og yngri hnokkar 

23. gr. 50 m. skriðsund 11 og 12 ára stelpur 

24. gr. 50 m. skriðsund 11og 12 ára strákar 

25. gr. 100 m. bringusund 13 og 14 ára telpur 

26. gr. 100 m. bringusund 13 og 14 ára piltar 

27. gr. 100 m. baksund 18 ára og eldri konur 

28. gr. 100 m. baksund 18 ára og eldri karlar 



29. gr. 100 m. baksund 15 til 17 ára stúlkur 

30. gr. 100 m. baksund 15 til 17 ára sveinar 

31. gr. 4 x 50 m. frjáls aðferð 10 ára og yngri hnátur 

32. gr. 4 x 50 m. frjáls aðferð 10 ára og yngri hnokkar 

33. gr. 50 m. flugsund 13 og 14 ára telpur 

34. gr. 50 m. flugsund 13 og 14 ára piltar 

35. gr. 100 m. skriðsund 15 til 17 ára stúlkur 

36. gr. 100 m. skriðsund 15 til 17 ára sveinar 

37. gr. 100 m. flugsund 18 ára og eldri konur 

38. gr. 100 m. flugsund 18 ára og eldri karlar 

39. gr. 4 x 50 m. skriðsund 11 og 12 ára stelpur 

40. gr. 4 x 50 m. skriðsund 11 og 12 ára strákar 

41. gr. 4 x 50 m. skriðsund 13 og 14 ára telpur 

42. gr 4 x 50 m. skriðsund 13 og 14 ára piltar 

43. gr. 4 x 50 m. fjórsund 15 til 17 ára stúlkur 

44. gr. 4 x 50 m. fjórsund 15 til 17 ára sveinar 

45. gr. 4 x 50 m. fjórsund 18 ára og eldri konur 

46. gr. 4 x 50 m. fjórsund 18 ára og eldri karlar 

Viljum fá að bæta við greinum eins og 4x50m skriðsund 15-17 ára, 4x50m fjórsund 13-14 ára og 
50m flug 11-12 ára 

5. gr. 

Þátttökuviðurkenning skal veitt í greinum1,2,6,7,21,22,31,og 32 , þ.e. í flokki 10 ára og yngri. 

Skýring:  Viljum að í grein 1,2,6,7,21,22,31,og 32 fái þátttökupening ekki verðlaun fyrir 
hverja grein, þetta eru 10 ára og yngri. 

Verðlaun skulu veitt fyrir þrjú efstu sætin í hverri grein í flokki 11 ára og eldri verðlaunapening. 
Verðlaunabikarar veitast stigahæsta félaginu og stigahæstu einstaklingum kvenna og karla eftir 
reglum um bikarana hverju sinni, ásamt því að stigahæsti karlinn og konan skulu fá eignarbikar. 

6. gr. 

Hver keppandi keppir í sínum aldursflokki, auk þess er keppanda heimilt að keppa einn aldursflokk 
upp fyrir sig sé ekki boðið upp á þá grein í hans aldursflokki. 

7. gr 

Allar greinar í hverjum aldursflokki eru til stiga. 



8. gr. 

Við niðurröðun í riðla skal farið eftir sannanlegum löglegum tímum á mótum frá tímabilinu frá síðasta 
Héraðsmóti HSÞ í sundi árið áður og til þess tíma er skráningarfrestur rennur út. Þeir keppendur sem 
enga tíma eiga skulu teljast lakastir og raðast niður eftir úrdrætti. 

Keppendur með bestu tímana skulu synda saman í síðasta riðli, sá með besta tíman á miðbraut (þ.a. 2 
– 3 – 1 – 4). 

Á skráningarkortum skal taka fram frá hvaða móti besti tímin er (dagsetning). 

9. gr. 

Skýrslu um mótið skal senda SSÍ innan 30 daga frá því er mótinu lauk, undirrituðum af yfirdómara, 
yfirtímaverði og mótsstjóra, ásamt úrslitum og skráningarkortum. 

10. gr. 

Reglugerð þessari má aðeins breyta af sundráðisundnefndHSÞ og samþykkjast á ársþingi HSÞ árið 
eftir. Ræður þá einfaldur meirihluti.  

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga 

 

Tillaga nr.12, með þeim breytingum að sama breyting verði gerð á reglugerð fyrir 

karlabikar og kvennabikar.  

Ársþing HSÞ haldið í Grunnskólanum á Grenivík 10. mars 2013, samþykkir eftirfarandi 

breytingar á „Reglugerð fyrir verðlaunagripi á Sundmóti HSÞ“: 

Reglugerðir fyrir verðlaunagripi á Sundmóti HSÞ  

Reglugerð fyrir kvennabikar  

a. Bikarinn heitir “SUNDMÓT HSÞ, STIGAHÆST Í KVENNAGREINUM”. Gefandi Gunnar Rafn Jónsson 
Húsavík. 

b. Bikarinn er í umsjá SundráðsSundnefndHSÞ sem sér um að veita hann að loknu sundmóti HSÞ ár 
hvert í næstu 10 ár. Að þeim tíma liðnum skal varðveita bikarinn í aðalstöðvum HSÞ.   

Skýring:   Með leyfi gefanda má setja nýjan botn og nota bikarinn meðan pláss er til 
að grafa á hann 

c. Bikarinn veitist þeim einstaklingi, konu, stúlku, telpu eða meyju, sem flest stig hlýtur samkvæmt 
alþjóðastigatöflu úr öllum fjórum sundgreinunum, þ.e. Bringu-, Skrið-, Bak-, og Flugsundi. Sé keppt í 
fleiri en einni vegalengd í sama sundi skal mótsstjórn velja stigahæstu sundgreinina.  Bikarinn skal 
ekki veita keppanda 10 ára og yngri. 

d. Rétt til keppni um bikarinn hafa allir sem lögheimili eiga á félagssvæði HSÞ og rétt hafa til keppni á 
sundmótinu að öðru leyti. 

e. Bikarinn vinnst til varðveislu í 1 ár í senn en aldrei til eignar. Nafn handhafa skal árlega grafið á til 
þess ætlaða plötu á fótstalli. 

f. Reglugerð þessari verður því aðeins breytt að samþykki gefanda komi til. 



Uppfylli keppandi ekki skilyrði fyrir bikarinn skal samt skrifa á bikarinn, t.d. enginn keppandi 
uppfyllti skilyrðin. 

Reglugerð fyrir karlabikar 

a. Bikarinn heitir “SUNDMÓT HSÞ, STIGAHÆSTUR Í KARLAGREINUM”. Gefandi Gunnar Rafn Jónsson 
Húsavík. 

b. Bikarinn er í umsjá SundráðsSundnefnd HSÞ sem sér um að veita hann að loknu sundmóti HSÞ ár 
hvert í næstu 10 ár. Að þeim tíma liðnum skal varðveita bikarinn í aðalstöðvum HSÞ. ( sjá reglugerð 
fyrir konubikarinn) 

c. Bikarinn veitist þeim einstaklingi, karli, dreng, pilti eða svein, sem flest stig hlýtur samkvæmt 
alþjóðastigatöflu úr öllum fjórum sundgreinunum, þ.e. Bringu-, Skrið-, Bak-, og Flugsundi. Sé keppt í 
fleiri en einni vegalengd í sama sundi skal mótsstjórn velja stigahæstu sundgreinina. 

d. Rétt til keppni um bikarinn hafa allir sem lögheimili eiga á félagssvæði HSÞ og rétt hafa til keppni á 
sundmótinu að öðru leyti. 

e. Bikarinn vinnst til varðveislu í 1 ár í senn en aldrei til eignar. Nafn handhafa skal árlega grafið á til 
þess ætlaða plötu á fótstalli. 

f. Reglugerð þessari verður því aðeins breytt að samþykki gefanda komi til. 

Tillagan samþykkt samhljóða 

 

 

 

11. Kosningar 

Elín S. Harðardóttir lagði fram tillögu uppstillinganefndar. 

 
 Félag Heimilisfang Sími Netfang 

Formaður í kjöri til eins árs (2013) 
Jóhanna Kristjánsdóttir Geisla Litlagerði 6, 640 474-1447 / 894-4247 gardarhed@simnet.is 

 

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2013)1 
Stefán Jónasson Tjörnesi Héðinshöfða, 641 895-6745  

Hermann Aðalsteinsson Goðanum Lyngbrekku, 641 464-3187 / 821-3187 lyngbrekka@magnavik.is 

Birna Davíðsdóttir Bjarma Stórutj.skóla 641 466-1147 / 848-3547 birnada@simnet.is 

 

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2012) 

Halldóra Gunnarsdóttir  UMFL Pálmholti 3, 680 482-3502 / 892-8202 hgun@simnet.is 

Jóakim Júlíusson Völsungur Hjarðarhóli 4, 640 895-2895 joigoi@simnet.is 

Einar Ingi Hermannsson Einingunni Jarlsstöðum, 641 863-1432einar.hermannsson72@gmail.com 

 

Varamenn í kjöri til tveggja ára (2013) 
Sigrún Marinósdóttir Geisla Kili, 641 865-2011 sigrunmar@simnet.is 

Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir Leifi heppna Heiðarbrún, 671 465-2273 / 845-0696 hlynur@kopasker.is 

 

Varamaður í kjöri til eins árs (2013) 
Hörður Þór Benónýsson Efling Hömrum, 641 464-3349 htben@simnet.is 

 

Skoðunarmenn reikninga  
Kristján I. Jóhannesson  Bjarma Hróarsstöðum, 601 462-2320 / 868-3853 kijh@simnet.is 

Jón Þórir Óskarsson  Bjarma Illugastöðum, 601 462-2699 /(898-6199) hlif@est.is 
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Til vara 
Guðmundur S. Héðinsson  Leifi heppnaFjöllumll, 671 465-2299 / 899-8299 fjoll2@simnet.is 

 

Stjórn aksturssjóðs 
Vantar 

Sólveig Erla Hinriksdóttir Mývetningi Stekkholti, 660 464-4338 / 848-9338  

Bergljót Þorsteinsdóttir Einingunni Halldórsst.ll, 641 464-3297 / 846-9674 ingvarbegga@hotmail.com 

 

Stjórn afreksmannasjóðs 
Jón Benónýsson  Hömrum, 641 464-2240 / 891-7849 bdis1@simnet.is 

Sveinn Aðalsteinsson Völsungi Ketilsbraut 17, 641 464-3586 / 848-3586 volsungur@volsungur.is 

Sóley Sigurðardóttir Völsungi Höfðabr. 6, 640 464-2425 / 895-6956 soley@borgarholsskoli.is 

 

Sundnefnd 
Elísabet Sigurðardóttir form. Völsungi Baughóli 50, 640 464-1987 / 894-0387 ellasi@simnet.is 

Járnbrá Björg Jónsdóttir Eflingu Selási, 650 462-1464 / 867-9676 selasinn@simnet.is 

Margrét Magnúsdóttir    Völsungi Urðargerði 4, 640 464-2429 / 844-0199 greta@borgarholsskoli.is 

Margrét G Þórhallsdóttir    Völsungi Heiðargerði 3, 640 464-2093 / 860-7733 maggathorhalls@gmail.com 

 

Unglingalandsmótsnefnd 
Vantar 

Vantar 

 

Knattspyrnunefnd 
Linda Baldursdóttir Völsungur Stekkjarh. 10, 640 464-1066 / 895-1052 lindabald@simnet.is 

Elín Gunnsteinsdóttir Völsungur Stekkjarh. 3, 640 464-1905  

 

 

Sögu- og minjanefnd 
Haraldur Bóasson (form) Eflingu Lautavegi 11,  650 464-3128 / 898-3328 halli@ludent.is 

Björn Ingólfsson Magna Melgötu 10, 610 463-3131 / 895-8131 bjornai@internet.is 

Arngrímur Geirsson Mývetningi Álftagerði lll, 660 464-4203 / 865-9970 gigjaes@gmail.com 

Brynjar Halldórsson    UMFÖ Gilhaga ll, 671 465-2240 / (869-3740) brynjarh@islandia.is 

    (brynjarh@kopasker.is) 

Til vara: 
Hólmfríður Halldórsdóttir Snerti Akurgerði 11, 670 465-2157 / 864-2157 fridahalld@internet.is 

 

Landsmótsnefnd fyrir stórt landsmót á Selfossi 2013  
Halldóra Gunnarsdóttir  UMFL Pálmholti 6, 680 482-3502 / 892-8202 hgun@simnet.is 

Kristján Þ. Halldórsson Snerti Boðagerði 13, 670 465-2345 / 845-4090 borgartangi@kopasker.is 

Ingólfur Víðir Ingólfsson Einingunni Úlfsbæ, 641 464-3139 / 862-9822 ividir@simnet.is 

Auk þeirraformaður og gjaldkeri HSÞ 

 

Almenningsíþróttanefnd 
Vantar 

Vantar 

Vantar 

 

 

Afmælisnefnd v/aldarafmælis 2014 Ný nefnd 
Haraldur Bóasson Efling Lautavegi 11,  650 464-3128 / 898-3328 halli@ludent.is 

Hólmfríður Halldórsdóttir Snörtur Akurgerði 11, 670 465-2157 / 864-2157 fridahalld@internet.is 

Stefán Eggertsson Aftureldingu Laxárdal, 681 468-1266 / 846 2252 laxardalur@simnet.is 

 
Landsmótsnefnd 50+ 
Bergur Elías Ágústsson 
Hermann Aðalsteinsson 
Hjálmar Bogi Hafliðason 
Torfhildur G Sigurðardóttir 
Baldur Daníelsson 
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Anna Sigrún Mikaelsdóttir 
Jóhanna Kristjánsdóttir 
 

Stjórn mun sjá um að finna fólk í Unglingalandsmótsnefnd og einn aðila í stjórn aksturssjóðs. 

Þar sem ekki fannst fólk í Almenningsíþróttanefnd þá leggur uppstillinganefnd til að eftirtalin 

félög; Völsungur, Magni og Ungmennafélag Langnesinga leggi hvert til einn aðila í þessa 

nefnd. 

 

Þessar tillögur voru allar samþykktar samhljóða. 

 

 

 

12. Íþróttamenn HSÞ – verðlaunaafhending: 

 

Akstursíþróttamaður HSÞ ársins 2012: Signý Stefánsdóttir 

Bogfimimaður HSÞ ársins 2012: Þorsteinn Aðalsteinsson 

Fimleikamaður HSÞ ársins 2012: Sigrún Lilja Sigurðardóttir 

Frjálsíþróttamaður HSÞ ársins 2012: Þorsteinn Ingvarsson (Einar Ingi Hermannsson tekur 

við verðlaunum f.h. Þorsteins) 

Glímumaður HSÞ ársins 2012: Pétur Þórir Gunnarsson 

Golfmaður HSÞ ársins 2012: Arnar Vilberg Ingólfsson (Elísabet Sigurðardóttir tekur við 

verðlaunum f.h. Arnars) 

Hestamaður HSÞ ársins 2012: Marta María Bjarkadóttir 

Knattspyrnumaður HSÞ ársins 2012: Hrannar Björn Steingrímsson 

Skotíþróttamaður HSÞ ársins 2012: Sigurður Unnar Hauksson 

Sundmaður HSÞ árið 2012: Valdís Jósefsdóttir 

Íþróttamaður HSÞ árið 2012: Signý Stefánsdóttir 

 

 

13. Önnur mál 

Guðrún Kristinsdóttir: Spyr út í Frjálsíþróttaráð. Hefur sína eigin kennitölu og veltir fyrir sér 

hvers vegna það sé ekki talið upp sem eitt af aðildarfélögunum og með fulltrúa á ársþing HSÞ 

 

Gunnar Bragason: Sérráð eins og Frjálsíþróttaráð á ekki að vera undir sama hatti og 

aðildarfélög. Hann telur að Frjálsíþróttaráð eigi að vera meira sýnilegt á ársþingi HSÞ.  

 

Halldóra Gunnarsdóttir: Þakkar ábendingar og umræður um Frjálsíþróttaráð sem verða teknar 

til umræðu.  

Halldóra fjallaði um mikilvægi aðalfunda og að öll félög eru skyld að halda aðalfund árlega. 

Samkvæmt lögum ÍSÍ er héraðssamböndum skylt að halda aðalfundi fyrir félög ef þau 

vanrækja það. Halldóra sagði að það væri stjórninni erfitt að gera slíkt en hún vilji fremur 

aðstoða félög við undirbúning og stjórn aðalfunda og heldur námskeið til að aðstoða félögin.  

 

Gunnar Bragason: Vill ítreka að HSÞ er heimilt að hafa eins mörg sérráð og þeir vilja.  

 

 

13. Þingslit 

Jóhanna þakkar fyrir traustið með að fá að vera formaður áfram. Einnig þakkar hún 

stjórnarmönnum gott starf á síðasta ári. Þakkar ræðumönnum erindin og þátttakendum 

þátttökuna og slítur þinginu. 


