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NAFNALISTI YFIR ÞÁ SEM VINNUHÓPURINN VAR Í 
SAMBANDI VIÐ 
 

ÁLITSGJAFAR 
Bjarni Friðriksson, bronsverðlaunahafi á Ólympíuleikum, júdóþjálfari  

Dagur Sigurðsson, þjálfari þýska/japanska karlalandsliðsins í handknattleik 

Elísabet Gunnarsdóttir, knattspyrnuþjálfari í Svíþjóð 

Erlingur Jóhannsson, prófessor við Háskóla Íslands og háskólann í Bergen, Noregi 

Eyleifur Jóhannesson, sundþjálfari í Danmörku 

Guðmundur Guðmundsson, þjálfari danska karlalandsliðsins í handknattleik 

Guðmundur Þ. Harðarson, fyrrverandi landsliðsþjálfari í sundi 

Gunnar Páll Jóakimsson, frjálsíþróttaþjálfari 

Harpa Óskarsdóttir, yfirmaður unglingalandsl. í áhaldafiml. hjá sænska fimleikasambandinu 

Heimir Hallgrímsson, landsliðsliðsþjálfari í knattspyrnu 

Hrannar Hólm, körfuknattleiksþjálfari og fyrrverandi landsliðsþjálfari Danmerkur  

Ingi Þór Einarsson, aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík, sundþjálfari 

Kristinn Björnsson, skíðaþjálfari í Noregi 

Úlfar Jónsson, fyrrverandi landsliðsþjálfari í golfi 

Vésteinn Hafsteinsson, frjálsíþróttaþjálfari í Svíþjóð 

Þórir Hergeirsson, þjálfari norska kvennalandsliðsins í handknattleik

 

ÞÁTTTAKENDUR Á FORMANNAFUNDI ÍSÍ 2016 
Andri Stefánsson, starfsmaður ÍSÍ 

Anita Karin Guttesen, formaður HSÞ 

Arnar Ólafsson, formaður FSÍ 

Ása Ólafsdóttir, stjórn KRA 

Ásdís Rósa Gunnarsdóttir, formaður HNÍ 

Ásgeir Bjarnason, formaður LSÍ 

Ásta M. Kristjánsdóttir, formaður TSÍ 

Birgir Sverrisson, starfsmaður ÍSÍ 

Einar Þorvarðarson, framkvæmdarstjóri HSÍ 

Einar Þór Bjarnason, formaður SKÍ 

Elías Atlason, starfsmaður ÍSÍ 

Freyr Ólafsson, formaður FRÍ 

Garðar Svansson, formaður HSH 

Geir Kristinn Aðalsteinsson, formaður ÍBA 

Guðbjörg Norðfjörð, varaformaður KKÍ 

Guðbjört Erlendsdóttir, formaður ÍSS 

Guðmundur Á. Ingvarsson, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Guðný S. Stefánsdóttir, formaður HSV 

Guðríður Aadnegard, formaður HSK 
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Guðrún Inga Sívertsen, varaformaður KSÍ 

Gunnar Bragason, gjaldkeri ÍSÍ 

Gunnar Jóhannesson, formaður ÍS 

Gunnlaugur A. Júlíusson, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Halla Kjartansdóttir, skrifstofustjóri ÍSÍ 

Halldór Axelsson, formaður STÍ 

Halldóra Matthíasdóttir, formaður ÞRÍ 

Haukur Skúlason, formaður TKÍ 

Haukur Örn Birgisson, formaður GSÍ 

Helga Sjöfn Jóhannesdóttir, formaður ÍA 

Helgi Jóhannesson, varaformaður KAÍ 

Hjördís Traustadóttir, formaður ÍBV 

Hrafnkell Marinósson, formaður ÍBH 

Hrafnkell Sigtryggsson, formaður MSÍ 

Hörður Oddfríðarson, formaður SSÍ 

Ingi Þór Ágústsson, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Ingibjörg B. Jóhannesdóttir, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Ingigerður Sæmundsdóttir, formaður ÍRB 

Ingimar Ingimarsson, formaður BTÍ 

Ingvar Sverrisson, formaður ÍBR 

Jón Finnbogason, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Jóna Dís Bragadóttir, varaformaður LH 

Kjartan Kristinsson, stjórn USVS 

Kristín Ásbjarnardóttir, starfsmaður ÍSÍ 

Kristján Daníelsson, formaður BSÍ 

Lárus L. Blöndal, forseti ÍSÍ 

Lilja Sigurðardóttir, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Linda Laufdal, starfsmaður ÍSÍ 

Líney R. Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri ÍSÍ 

Magnús Gíslason, varaformaður UMSK 

Maurice Zschirp, formaður HRÍ 

Nikolay Ivanov Mateev, formaður SKY 

Ólafur Már Hreinsson, formaður DSÍ 

Ólafur Már Ólafsson, varaformaður SÍL 

Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður GLÍ 

Páll Vilhjálmsson, framkvæmdarstjóri HHF 

Pálmi Blængsson, framkvæmdastjóri UMSB 

Ragnar Róbertsson, varaformaður AKÍS 

Reimar Marteinsson, formaður USVH 

Sesselja U. Vilhjálmsdóttir, gjaldkeri KLÍ 

Sigríður Jónsdóttir, ritari ÍSÍ 

Stefán Jóhannesson, varaformaður BLÍ 
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Steinunn A. Í. Tómasdóttir, starfsmaður ÍSÍ 

Viðar Garðarsson, formaður ÍHÍ 

Viðar Sigurjónsson, starfsmaður ÍSÍ 

Vignir Pálsson, formaður HSS 

Þórarinn A. Þórarinsson, starfsmaður ÍSÍ 

Þórarinn Hannesson, formaður UÍF 

Þórður Árni Hjaltested, varaformaður ÍF 

Þórunn Eyjólfsdóttir, stjórn UMSS 

Örn Andrésson, framkvæmdastjórn ÍSÍ 

Örvar Ólafsson, starfsmaður ÍSÍ 

 

GESTIR Á FUNDUM VINNUHÓPS 
Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor HÍ  

Arnar Bill Gunnarsson, fræðslustjóri KSÍ 

Arnar Ólafsson, formaður FSÍ 

Arnar Sigurðsson, TSÍ 

Auður Ósk Emilsdóttir, ritari HRÍ 

Árni Stefán Ásgeirsson, varaformaður HNÍ 

Ásgeir Bjarnason, formaður LSÍ 

Ásgrímur Helgi Einarsson, formaður KLÍ 

Bjarni Friðriksson, framkvæmdastjóri JSÍ 

Brynjar Eldor Geirsson, framkvæmdastjóri GSÍ 

Einar Þorvarðarson, framkvæmdastjóri HSÍ 

Einar Þór Bjarnason, formaður SKÍ 

Elísabet Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri íBH 

Ellen Dröfn Björnsdóttir, varaformaður DSÍ 

Erlingur Jóhannsson, prófessor HÍ 

Freyr Ólafsson, formaður FRÍ 

Frímann Ari Ferdinandsson, framkvæmdastjóri ÍBR og formaður landsliðsnefndar BSÍ 

Garðar Svansson, stjórn Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ 

Gry Ek, KRA 

Guðbjört Erlendsdóttir, formaður ÍSS 

Guðlaug Baldvinsdóttir, gjaldkeri FRÍ 

Guðmundur Ágúst Ingvarsson, formaður Afrekssjóðs ÍSÍ 

Guðmundur Harðarson, stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ 

Guðmundur Kr. Gíslason, framkvæmdastjóri STÍ 

Guðríður Aadengaard, formaður HSK 

Guðrún Inga Sívertsen, stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ 

Hafrún Kristjánsdóttir, lektor HR 

Halldór Axelsson, formaður STÍ 

Halldóra Matthíasdóttir Proppé, formaður ÞRÍ 

Hannes S. Jónsson, formaður KKÍ 



ÍTAREFNI VIÐ SKÝRSLU VINNUHÓPS UM ENDURSKOÐUN Á REGLUM AFREKSSJÓÐS ÍSÍ 

 

- 6 - 
 

Helgi Jóhannesson, varaformaður KAÍ 

Hildar Karen Garðarsdóttir, verkefnastjóri LH 

Hlöðver Steini Hlöðversson, BTÍ 

Ingi Þór Ágústsson, formaður Heilbrigðisráðs ÍSÍ 

Ingi Þór Einarsson, aðjúnkt HR 

Ingibjörg Helga Arnardóttir, framkvæmdastjóri SSÍ 

Ingimar Ingimarsson, formaður BTÍ 

Ingvar Kristinsson, formaður stjórnar Afreksmannasjóðar ÍBH 

Ingvar Sverrisson, formaður ÍBR 

Jóhann Másson, formaður JSÍ 

Jón Axel Jónsson, TSÍ 

Jón Björn Ólafsson, þjónustustjóri ÍF 

Jón Pétur Friðriksson, formaður SÍL 

Jón Viðar Þorvaldsson, framkvæmdastjóri SKÍ 

Jóna Dís Bragadóttir, varaformaður LH 

Kolbeinn Pálsson, stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ 

Konráð Gylfason, framkvæmdastjóri ÍHÍ 

Kristinn Geir Pálsson, starfsmaður afreksmála KKÍ 

Kristín Briem, prófessor HÍ 

Lilja Sigurðardóttir, varaformaður Afrekssjóðs ÍSÍ 

Margrét Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri BSÍ 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, aðjúnkt HR 

María Guðsteinsdóttir, KRA 

Nikolay Ivanov Mateev, formaður SKY 

Olga Bjarnadóttir, varastjórn HSK 

Ólafur Magnússon, framkvæmdastjóri ÍF 

Ólafur Már Hreinsson, formaður DSÍ 

Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður GLÍ 

Páll Grétarsson, stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ 

Ragna Ingólfsdóttir, fyrrverandi afreksíþróttamaður 

Ragnar Róbertsson, varaformaður AKÍS 

Ragnhildur Skúladóttir, sviðsstjóri Þróunnar- og fræðslusviðs ÍSÍ og stjórn KSÍ 

Reinharð Reinharðsson, formaður KAÍ 

Róbert Gíslason, mótastjóri HSÍ 

Sesselja U. Vilhjálmsdóttir, gjaldkeri KLÍ 

Sigríður Lára Guðmundsdóttir, dósent HÍ 

Sigrún Brá Sverrisdóttir, fyrrverandi afreksíþróttamaður 

Silja Úlfarsdóttir, fyrrverandi afreksíþróttamaður 

Sólveig Jónsdóttir, framkvæmdastjóri FSÍ og varastjórn UMSK 

Stefán Jóhannesson, varaformaður BLÍ 

Stefán Ragnar Jónsson, ritari LSÍ 

Sævar Már Guðmundsson, framkvæmdastjóri BLÍ 

Theódóra Ólafsdóttir, íþróttastjóri KLÍ 
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Tryggvi M. Þórðarson, formaður AKÍS 

Úlfar Jónsosn, landsliðsþjálfari GSÍ 

Valdimar Gunnarsson, framkvæmdastjóri UMSK 

Viðar Garðarsson, formaður ÍHÍ 

Þórarinn Alvar Þórarisson, verkefnastjóri Þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ  

Þórey Edda Elísdóttir, stjórn Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ 

Þrándur Arnþórsson, framkvæmdastjóri AKÍS 

Örn Andrésson, formaður Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ 

Örvar Ólafsson, verkefnastjóri Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ 

 

FULLTRÚAR ERLENDA SAMTAKA 
Erik-Jan Koers, NOC*NSF 

Martin Elleberg Petersen, Team Danmark 

  



ÍTAREFNI VIÐ SKÝRSLU VINNUHÓPS UM ENDURSKOÐUN Á REGLUM AFREKSSJÓÐS ÍSÍ 

 

- 8 - 
 

  



ÍTAREFNI VIÐ SKÝRSLU VINNUHÓPS UM ENDURSKOÐUN Á REGLUM AFREKSSJÓÐS ÍSÍ 

 

- 9 - 
 

GLÆRUR SEM KYNNTAR VORU Á FORMANNAFUNDI ÍSÍ 
2016 OG Á FUNDUM VINNUHÓPS 
 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ENDURSKOÐUN Á 
REGLUM AFREKSSJÓÐS ÍSÍ

STEFÁN KONRÁÐSSON

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

STÓRAUKIÐ FRAMLAG RÍKISINS 

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VINNUHÓPUR

• Samningur ÍSÍ við ríkisvaldið um stóraukin framlög til 
afreksstarfs 28. júlí s.l.  Bylting í fjármögnun 
Afrekssjóðs ÍSÍ

• Aukið framlag stuðlar að bættu afreksstarfi en kallar á 
skilgreiningar og kröfur til sérsambanda og 
íþróttamanna og íþróttaflokka

• Framkvæmdastjórn ÍSÍ skipar þriggja manna vinnuhóp 
til að greina ýmsa lykilþætti  í afreksstarfi og koma 
með tillögur til framkvæmdastjórnar til úrbóta og 
styrkingar afreksstarfs. 

• Framkvæmdastjórn vinnur úr tillögum vinnuhópsins

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

SKIPAN VINNUHÓPSINS

• Stefán Snær Konráðsson

• Friðrik Einarsson

• Þórdís L. Gísladóttir

• Andri Stefánsson, 
starfsmaður vinnuhópsins

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTVERK VINNUHÓPSINS

Í ljósi þess að framlag til afreksíþróttastarfs stóreykst 
þá er nauðsynlegt endurskoða og móta hvernig 
þetta viðbótarfjármagn verði best nýtt til þess að 
bæta umhverfi afreksíþrótta á Íslandi með það að 
markmiði að efla íþróttalegan árangur Íslands. 

Til að ná því markmiði þarf vinnuhópurinn að 
yfirfara úthlutunarreglur Afrekssjóðs ÍSÍ, m.a. 4.gr., 
5. gr., 9. gr. og 11. gr., auk þess að skoða hvaða 
viðbætur og breytingar þarf að gera í samræmi við 
þær upplýsingar sem vinnuhópurinn aflar á meðan á 
starfi hans stendur. 

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTVERK VINNUHÓPSINS

Mikilvægt er að hafa víðtækt samráð við aðila sem 
koma að afreksíþróttamálum erlendis til að fá ferska 
sýn inn í íslenskt afreksstarf og læra af reynslu 
annarra. Í því skyni þarf að leita samstarfs við 
innlenda og erlenda sérfræðinga til ráðgjafar um það 
hvernig best skuli standa að þessu verkefni og nýta 
þá þekkingu og reynslu sem þeir hafa af 
afreksíþróttastarfi erlendis. Einnig skal haft samráð 
við íþróttahreyfinguna á Íslandi og þá sérstaklega 
framkvæmdastjórn ÍSÍ, sérsambönd ÍSÍ, Afreks- og 
Ólympíusvið ÍSÍ og stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ. 
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ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VINNUHÓPUR 

• Við ætlum að vanda okkur

• Við ætlum ekki að finna upp hjólið

• Við leggjum áherslu á að fá fram viðhorf sem 
flestra aðila

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VERKEFNIÐ

• Við erum „utanaðkomandi hópur“. 

• Byrjum á að nálgast ráðgjafa með lykilþætti

• Draga saman viðhorf utanfrá 

• Heyra viðhorf innanfrá 

• Samráð

• Tillögur til ÍSÍ

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLITSGJAFAR

• Guðmundur Guðmundsson 

• Vésteinn Hafsteinsson

• Þórir Hergeirsson 

• Guðmundur Þ. Harðarson 

• Elísabet Gunnarsdóttir

• Heimir Hallgrímsson

• Dagur Sigurðsson

• Úlfar Jónsson 

• Eyleifur Jóhannesson 

• Kristinn Björnsson 

• Bjarni Friðriksson 

• Hrannar Hólm 

• Gunnar Páll Jóakimsson

• Erlingur Jóhannsson

• Harpa Óskarsdóttir

• Ingi Þór Einarsson 

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLITSGJAFAR

Þá mun teymi sérfræðinga hjá Team Danmark, Olympiatoppen í 
Noregi og hjá hollenska íþrótta- og Ólympíusambandinu verða 
vinnuhópnum til aðstoðar.

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VINNUHÓPUR OG RÁÐGJAFAR

• Hvernig vinnum við sem hópur ?

• Hvernig nýtum við ráðgjafana ?

• Nálgun á skoðunum sérsambanda og 
annarra?

• Greining lykilþátta í okkar vinnu

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

STARF VINNUHÓPSINS

Vinnulag

• Reglulegir fundir vinnuhóps
• Unnið úr gögnum frá 

sambandsaðilum
• Samskipti við álitsgjafa
• Fundir með 

sambandsaðilum
• Fundir með aðilum sem 

vinna að afreksíþróttum
• Spurningalistar

Skýrsla

• Áfangapunktar til 
Formannafundar ÍSÍ 2016

• Endanlegar tillögur til 
framkvæmdastjórnar ÍSÍ 
fyrir 1. mars nk.
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ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VERKEFNIÐ

• Verkefnið er í raun einfalt 

• En....

• Fjölmargar afleiður sem skoða þarf !!!!!!

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

Íþróttamaður/hópur

ÍSÍ

Sérsamband

Þjálfari

Íþróttahérað

Félag

Afrekssjóður
Persónulegir
styrktaraðilar

Styrktaraðilar
sérs./fél.

Fjölskylda
vinir

Fagteymi

UMHVERFI AFREKSÍÞRÓTTAMANNSINS

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

SPLISS RANNSÓKN – 16 LÖND

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Hvað er afrek og hvernig túlkum við afrek ?

• Hvað er afrek og afreksíþróttastarf ?

• Er nóg að taka þátt í mótum erlendis ? 

• Þarf að vinna til verðlauna ? 

• þarf að vera lágmarks útbreiðsla á heimsvísu, 
lágmarksfjöldi sem tekur þátt í HM, íþróttagreinin 
að vera á Ólympíuleikum o.s.frv.

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

MARGAR SPURNINGAR Í SKOÐUN 

• Hvað eru raunverulega mörg 

„Afrekssérsambönd“ ?

• Í Danmörku þriðjungur 

• Á Íslandi þá rúmlega 10 af 32 ????

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Á að formsetja grunnstyrki ?

- þ.e. þau sérsambönd sem fengu ekki 
afreksstyrki – fengju grunnstuðning?

- Í dag eru 27+1n/32 sérsamböndum hljóta 
styrki úr afrekssjóði

- Í Danmörku 28/61 –hljóta afreksstyrki 
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ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

LEIÐ AFREKSMANNA

Efsta stig á Íslandi
Er efsta stig á Íslandi nógu hátt 
skrifað til að þeir bestu geti flokkast 
sem afreksmenn?

Heimslistar
Hversu fjölmennir eru heimslistar í 
íþróttagreinum og hvað þarf til fyrir 
íþróttamann sem ætlar að komast á 
lista?

Stórmót
Eru Ólympíuleikar , HM og EM einu 
stórmótin, eða þarf að skilgreina 
það eftir íþróttagreinum?

Taka þátt í efsta stigi 
viðkomandi 
íþróttagreinar á 
Íslandi

Innlendir afreksmenn

Vinna til verðlauna á 
stórmótum

Heimsklassa afreksmenn

Taka þátt í 
alþjóðlegum mótum 

og eru á heimslistum

Alþjóðlegir afreksmenn

Geta orðið að 
afreksmönnum með 

markvissri þjálfun

Afreksefni

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Á að leggja áherslu á fáar íþróttagreinar eða 
eiga öll sérsambönd að njóta afreksstyrkja?

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Hvernig ber að skilgreina styrkina ? 

• Á að skipta sérsamböndum upp í 
afreksflokka? 

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Á Afrekssjóður að gera 2-4 ára samninga við 
viðkomandi sérsamband ?

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Hvaða hlutverki á ÍSÍ að sinna í 
afreksíþróttastarfinu?

• Á eingöngu að styrkja sérsamböndin og 
halda utan um leika eða á að vera með 
þjónustu, umsjón, aðhald og fleira í líkingu 
við Team Danmark og Olympiatoppen?

• Afreksíþróttateymi – miðstöð – stofnun

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Markmiðssetning og afreksstefnur 
sérsambandanna – er eitthvað að marka 
þetta?
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ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Á aðalmarkmiðið að vera að vinna verðlaun á 
Ólympíuleikunum eða hvert erum við að 
stefna með afreksíþróttastarfinu?

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Hvaða þætti í umhverfi íþróttamannsins þarf 
að leggja meiri áherslu á og þá hvernig 
(þjálfarar, fagteymi, rannsóknir, búseta, 
framfærsla, aðstaða, búnaður o.s.frv.).

• Hvaða munur er á 
einstaklingsíþróttagreinum og hópíþróttum?

• Hagsmunamál afreksíþróttafólks. 

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Er eðlilegt að sérsambönd sem geta 
fjármagnað starfsemi sína með öðrum 
styrkjum og fjárframlögum fái styrk úr 
Afrekssjóði ?

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Á að nýta eitthvað af fjármagni til að leigja 
mannvirki fyrir sérsambönd vegna æfinga og 
keppni

• Sérsambönd heimilislaus !

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Getum við tengt héraðssambönd og 
íþróttabandalög við afreksmálin með 
einhverjum hætti ?

–Hæfileikamótun

– Talenthunting

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

ÁLEITNAR SPURNINGAR

• Hvað með íþróttir fatlaðra ?

• Hvernig nálgumst við afreksþátt ÍF ?

 



ÍTAREFNI VIÐ SKÝRSLU VINNUHÓPS UM ENDURSKOÐUN Á REGLUM AFREKSSJÓÐS ÍSÍ 

 

- 14 - 
 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

AÐALATRIÐIÐ 

• Margar þjóðir að endurskoða sitt afreksstarf

• Með nýju og auknu fjárframlagi erum við í 
dauðafæri á að styrkja okkar fyrirkomulag og 
stefnu

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

Aðalatriði 
íþróttaforystunnar er 
samstaða og samvinna

SAMVINNA

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

NÆSTU SKREF

• Fundir með sérsamböndum í nóv og des

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

NÆSTU SKREF

• Funda með stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ

• Funda með stjórn Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ

• Fræðasamfélagið

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

1. MARS 2017

• Skýrsla til framkvæmdastjórnar

• Úrvinnsla framkvæmdastjórnar og stofnana 
ÍSÍ

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

Á ÞESSUM FUNDI 

• Skiptum öllum hópnum í þrjá vinnuhópa

• Viðhorfskönnun

• Umræður
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NIÐURSTÖÐUR VIÐHORFSKÖNNUNAR 
 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

VIÐHORFSKÖNNUN - NIÐURSTÖÐUR

VINNUHÓPUR ÍSÍ UM ENDURSKOÐUN Á REGLUM

AFREKSSJÓÐS ÍSÍ

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

FJÖLDI SVARA OG HLUTFALL

Hópur Fjöldi svara Heildarfjöldi Hlutfall

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 32 81%

Fulltrúar íþróttahéraða 17 25 68%

ÍSÍ 
(framkvæmdastjórn og starfsfólk)

15 30 50%

Álitsgjafar vinnuhóps 11 16 69%

Samtals 69 103 67%

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 1

Flokkarnir hér að neðan skilgreina 10 mikilvæga þætti í afreksstarfi

Raðaðu þessum 10 möguleikum í röð eftir mikilvægi, þ.e. það sem þér 
finnst skipta mestu máli gagnvart afreksíþróttastarfi á Íslandi óháð 
einhverri sérstakri íþróttagrein (Nr. 1 = skiptir mestu máli; Nr. 10 = 
skiptir minnstu máli).  Við viljum forðast að hafa tvö svör með sama 
númeri eða tóma reiti, ef þú getur hins vegar ekki gert upp á milli 
tveggja atriða þá er þó betra að setja inn svar heldur en að skilja 
reitinni eftir auðann.

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 1 – SVÖR 

• Um 10 skilgreiningar var að ræða sem óskað var eftir að raðað væri í 
röð 1 til 10 eftir mikilvægi.

• Því lægri samtala eða meðaltal, því mikilvægari þáttur.  

• Bilið á milli þátta segir einnig til um mun á mikilvægi.

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 1 – SVÖR 

Allir 
(n=69)

Sérsambönd 
(n=26)

Íþróttahéruð 
(n=17)

ÍSÍ 
(n=15)

Álitsgjafar 
(n=11)

Fjárhagslegur stuðningur fyrir íþróttir og 
afreksíþróttir

2,70 1 2,85 1 2,41 1 2,27 1 3,36 2

Skipulag og stefnumótun 4,62 4 4,38 4 4,82 5 5,00 6 4,36 4

Íþróttaþátttaka 5,01 6 4,96 5 4,41 4 4,80 5 6,36 7

Hæfileikamótun og þróun 6,86 8 6,58 8 7,18 7 6,87 8 7,00 8

Stuðningur við afreksíþróttafólk á 
meðan á ferli stendur sem og eftir hann

4,97 5 5,85 7 3,71 3 4,40 3 5,64 5

Íþróttamannvirki 4,26 3 3,62 3 5,06 6 4,47 4 4,27 3

Þjálfarar 3,18 2 3,12 2 3,59 2 2,86 2 3,09 1

Innlend- og alþjóðleg keppnisþátttaka 6,19 7 5,62 6 7,29 8 6,29 7 5,73 6

Íþróttavísindi fyrir afreksíþróttir 7,97 9 8,50 10 8,29 10 7,27 9 7,18 9

Afreksíþróttamenning 8,25 10 7,85 9 8,24 9 9,13 10 8,00 10

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 2

Hér að neðan eru 10 flokkar sem þarf að forgangsraða m.t.t. 
afreksstarfs

Raðaðu þessum 10 möguleikum í röð eftir forgangi, þ.e. það sem þér 
finnst skipta mestu máli að efla í afreksíþróttastarfi á Íslandi (Nr. 1 = 
skiptir mestu máli að efla; Nr. 10 = skiptir minnstu máli).  Við viljum 
forðast að hafa tvö svör með sama númeri eða tóma reiti, ef þú getur 
hins vegar ekki gert upp á milli tveggja atriða þá er þó betra að setja 
inn svar heldur en að skilja reitinni eftir auðann.

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 2 – SVÖR 

• Um 10 skilgreiningar var að ræða sem óskað var eftir að raðað væri í 
röð 1 til 10 eftir því hvernig skal forgangsraða.

• Því lægri samtala eða meðaltal, því mikilvægara í forgangsröðun.  

• Bilið á milli þátta segir einnig til um mun á milli atriða.

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 2 – SVÖR 

Allir 
(n=68)

Sérsambönd 
(n=26)

Íþróttahéruð 
(n=17)

ÍSÍ 
(n=14)

Álitsgjafar 
(n=11)

Fjárhagslegur stuðningur fyrir 
íþróttir og afreksíþróttir

2,57 1 2,35 1 2,24 1 2,64 1 3,55 3

Skipulag og stefnumótun 4,26 3 4,35 3 4,59 4 4,36 3 3,45 2

Íþróttaþátttaka 5,71 6 6,15 7 5,12 5 4,43 4 7,18 8

Hæfileikamótun og þróun 6,50 8 6,38 8 6,82 8 6,29 7 6,55 7

Stuðningur við afreksíþróttafólk 
á meðan á ferli stendur sem og 
eftir hann

5,06 5 5,23 5 4,41 3 5,71 6 4,82 4

Íþróttamannvirki 4,84 4 4,46 4 5,18 6 4,86 5 5,18 5

Þjálfarar 3,26 2 3,15 2 3,41 2 3,36 2 3,18 1

Innlend- og alþjóðleg 
keppnisþátttaka

6,34 7 5,85 6 6,71 7 6,79 8 6,36 6

Íþróttavísindi fyrir afreksíþróttir 8,07 9 8,81 10 7,82 9 7,57 9 7,36 9/10

Afreksíþróttamenning 8,32 10 8,27 9 8,65 10 8,79 10 7,36 9/10
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ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

SAMANBURÐUR Á HLUTA 1 OG 2

• Er mismunur á því sem er talið mikilvægt og hvernig forgangsraða á í 
framtíðinni?

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 1 OG 2 – SAMANBURÐUR 

Hluti 1
Allir 

(n=69)

Hluti 2
Allir 

(n=68)

Hluti 1
Sérsambönd 

(n=26)

Hluti 2
Sérsambönd 

(n=26)

Hluti 1
Íþróttahéruð 

(n=17)

Hluti 2
Íþróttahéruð 

(n=17)

Hluti 1
ÍSÍ 

(n=15)

Hluti 2
ÍSÍ 

(n=14)

Hluti 1
Álitsgjafar 

(n=11)

Hluti 2
Álitsgjafar 

(n=11)

Fjárhagslegur stuðningur 
fyrir íþróttir og 
afreksíþróttir

2,70 1 2,57 1 2,85 1 2,35 1 2,41 1 2,24 1 2,27 1 2,64 1 3,36 2 3,55 3

Skipulag og stefnumótun 4,62 4 4,26 3 4,38 4 4,35 3 4,82 5 4,59 4 5,00 6 4,36 3 4,36 4 3,45 2

Íþróttaþátttaka 5,01 6 5,71 6 4,96 5 6,15 7 4,41 4 5,12 5 4,80 5 4,43 4 6,36 7 7,18 8

Hæfileikamótun og þróun 6,86 8 6,50 8 6,58 8 6,38 8 7,18 7 6,82 8 6,87 8 6,29 7 7,00 8 6,55 7

Stuðningur við 
afreksíþróttafólk á meðan 
á ferli stendur sem og eftir 
hann

4,97 5 5,06 5 5,85 7 5,23 5 3,71 3 4,41 3 4,40 3 5,71 6 5,64 5 4,82 4

Íþróttamannvirki 4,26 3 4,84 4 3,62 3 4,46 4 5,06 6 5,18 6 4,47 4 4,86 5 4,27 3 5,18 5

Þjálfarar 3,18* 2 3,26 2 3,12 2 3,15 2 3,59 2 3,41 2 2,86 2 3,36 2 3,09 1 3,18 1

Innlend- og alþjóðleg 
keppnisþátttaka

6,19* 7 6,34 7 5,62 6 5,85 6 7,29 8 6,71 7 6,29 7 6,79 8 5,73 6 6,36 6

Íþróttavísindi fyrir 
afreksíþróttir

7,97 9 8,07 9 8,50 10 8,81 10 8,29 10 7,82 9 7,27 9 7,57 9 7,18 9 7,36 9/10

Afreksíþróttamenning 8,25 10 8,32 10 7,85 9 8,27 9 8,24 9 8,65 10 9,13 10 8,79 10 8,00 10 7,36 9/10

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3

Er allt jafn mikilvægt ? – ýmsar spurningar og skilgreiningar

Hvað skiptir máli varðandi skilgreiningu á afreksíþróttum og íþróttagreinum.  

Geta allar íþróttagreinar talist til afreksíþrótta og hvaða mælikvarða þarf þá að 
skoða til að skilgreina afreksstig íþróttagreinar. Hafa ber í huga að hjá sumum 
sérsamböndum eru iðkaðar nokkrar mismunandi íþróttagreinar, þessar 
skilgreiningar eiga því oftast við íþróttagreinar en ekki sérsamböndin sjálf.  

Hvað telur þú að sé mikilvægt að horfa til við að skilgreina íþróttagreinar á 
Íslandi m.t.t. afreksíþróttastarfs?    

Hversu mikilvægar finnast þér ýmsar skilgreiningar sem má finna í Afreksstefnu 
íþróttahreyfingarinnar og/eða í reglugerð Afrekssjóðs ÍSÍ og ertu sammála þeim?

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR

• Í þessum hluta er um tvennskonar svarmöguleika að ræða.

– Kvarði frá „Mjög mikilvægt“ til „Ekki mikilvægt“, þ.e. með 5 möguleikum

• Hér er „Mjög mikilvægt“ gefin talan 1 og  „Ekki mikilvægt“ talan 5.  

• Því lægra meðaltal því mikilvægara.

– Þriggja möguleika kvarði: „Sammála“, „Hlutlaus“ og „Ekki sammála“

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 1 Sameiginlegt markmið íþróttahreyfingarinnar er að Íslendingar eigi 
hverju sinni afreksmenn og afreksflokka í íþróttum er skipi sér á 
bekk með þeim bestu í heiminum.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,35 18 7 1 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,47 9 8 0 0 0

ÍSÍ 15 1,40 9 6 0 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,27 8 3 0 0 0

Samtals 69 1,38 44 24 1 0 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 2 Afrekssjóður ÍSÍ skal standa að uppbyggingu afreksíþrótta á Íslandi 
með því að styðja íslenskt afreksíþróttafólk og sérsambönd við að 
ná sem bestum árangri í alþjóðlegri keppni.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,19 21 5 0 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,24 13 4 0 0 0

ÍSÍ 15 1,13 13 2 0 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,09 10 1 0 0 0

Samtals 69 1,17 57 12 0 0 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 3 Að íþróttagrein sé keppnisgrein á Ólympíuleikunum?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 2,65 8 5 6 2 5

Fulltrúar íþróttahéraða 17 2,53 2 7 5 3 0

ÍSÍ 15 1,93 3 10 2 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,36 4 3 2 0 2

Samtals 69 2,42 17 25 15 5 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 4 Að íþróttagrein sé viðurkennd af Alþjóðaólympíunefndinni (IOC)?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 2,46 8 8 5 0 5

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,94 7 5 4 1 0

ÍSÍ 15 1,47 8 7 0 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,91 5 4 1 0 1

Samtals 69 2,03 28 24 10 1 6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 5 Að Ísland taki þátt í heimsmeistaramóti í viðkomandi íþróttagrein?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,85 14 5 5 1 1

Fulltrúar íþróttahéraða 17 2,18 5 4 8 0 0

ÍSÍ 15 1,80 5 8 2 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 10 1,90 4 4 1 1 0

Samtals 68 1,93 28 21 16 2 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 
ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 6 Að alþjóðasérsamband á heimsvísu sé til fyrir viðkomandi 
íþróttagrein?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,46 18 6 1 0 1

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,71 8 8 0 0 1

ÍSÍ 15 1,33 11 3 1 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,09 5 2 3 0 1

Samtals 69 1,59 42 19 5 0 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 7 Að til að íþróttagrein geti flokkast sem afreksíþróttagrein þá sé 
nauðsynlegt að viðkomandi íþróttagrein sé stunduð í yfir 55 
löndum á heimsvísu?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 3,62 3 2 7 4 10

Fulltrúar íþróttahéraða 17 3,00 1 6 5 2 3

ÍSÍ 15 2,40 2 8 3 1 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 3,00 2 2 3 2 2

Samtals 69 3,10 8 18 18 9 16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps
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 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 8 Að til að íþróttagrein geti flokkast sem afreksíþróttagrein þurfi hún 
að hafa náð ákveðinni útbreiðslu á Íslandi?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 3,35 4 6 3 3 10

Fulltrúar íþróttahéraða 17 2,29 4 6 5 2 0

ÍSÍ 15 2,60 2 4 7 2 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 3,18 1 3 3 1 3

Samtals 69 2,90 11 19 18 8 13
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 9 Að sérsamband hafi verið stofnað á Íslandi fyrir viðkomandi 
íþróttagrein?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,65 15 7 3 0 1

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,59 10 5 1 1 0

ÍSÍ 15 1,93 5 7 2 1 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,00 3 5 3 0 0

Samtals 69 1,75 33 24 9 2 1
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 10 Stórmót eru eingöngu þau mót þar sem vinna þarf sér inn 
þátttökurétt til að öðlast þátttöku (s.s. með því að ná lágmörkum 
eða vinna sér sæti í gegnum undankeppni)?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,77 15 2 9

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,41 13 1 3

ÍSÍ 15 1,33 11 3 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,55 8 0 3

Samtals 69 1,55 47 6 16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 11 Öll álfumót eða heimsmeistaramót flokkast sem stórmót?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,35 19 5 2

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,29 13 3 1

ÍSÍ 15 1,33 12 1 2

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,55 7 2 2

Samtals 69 1,36 51 11 7
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 12 Eingöngu lokamót eða keppni í efstu deild á álfumóti eða 
heimsmeistaramóti flokkast sem stórmót?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,85 10 10 6

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,76 9 3 5

ÍSÍ 15 1,67 6 8 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,09 5 0 6

Samtals 69 1,83 30 21 18
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 13 Öll álfumót/heimsmeistaramót þar sem Ísland hefur unnið til 
verðlauna flokkast sem stórmót?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,81 13 5 8

Fulltrúar íþróttahéraða 17 2,12 6 3 8

ÍSÍ 15 2,47 1 6 8

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,45 0 6 5

Samtals 69 2,13 20 20 29

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 14 Framúrskarandi lið/flokkar/einstaklingar, eru þeir er skipa sér með árangri 
sínum í fremstu röð í heiminum, s.s. með því að vinna til verðlauna á stærstu 
mótum heims og/eða komast í úrslit á stærstu viðburðum í sinni íþróttagrein.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,65 17 1 8

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,06 16 1 0

ÍSÍ 15 1,20 12 3 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,36 9 0 2

Samtals 69 1,36 54 5 10
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 15 Afrekslið/flokkar/einstaklingar á alþjóðlegan mælikvarða, eru þeir sem skipa sér 
með árangri sínum ofarlega á heimslista viðkomandi íþróttagreinar og fá 
reglulega keppnisrétt á stærstu mót greinarinnar og/eða taka reglulega þátt í 
sterkum alþjóðlegum mótum.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,38 21 0 5

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,18 15 1 1

ÍSÍ 15 1,13 13 2 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,45 8 1 2

Samtals 69 1,29 57 4 8
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 16 Að sérsambönd séu með mótaða afreksstefnu og að þau vinni 
samkvæmt henni?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,31 18 8 0 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,24 14 2 1 0 0

ÍSÍ 15 1,20 12 3 0 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,55 8 1 1 1 0

Samtals 69 1,30 52 14 2 1 0
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 17 Að sérsamband hafi á að skipa fagteymi sem hafi jafnframt 
skilgreint hlutverk?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 2,00 6 14 6 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,59 8 8 1 0 0

ÍSÍ 15 1,87 5 8 1 1 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,82 6 3 1 0 1

Samtals 69 1,84 25 33 9 1 1
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 18 Að gerðir séu langtímasamningar við sérsambönd varðandi afnot 
þeirra af húsnæði fyrir æfingar og keppni?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 2,08 10 6 8 2 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,35 13 2 2 0 0

ÍSÍ 15 1,67 8 5 1 1 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,00 4 5 1 0 1

Samtals 69 1,80 35 18 12 3 1
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 19 Að gerðir séu langtímasamningar (til 2-4 ára) við sérsambönd 
varðandi fjárhagslegan stuðning Afrekssjóðs ÍSÍ?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,46 15 10 1 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,47 12 2 3 0 0

ÍSÍ 15 1,60 7 7 1 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,36 7 4 0 0 0

Samtals 69 1,48 41 23 5 0 0
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 20 Að hjá sérsambandi sé starfsmaður sem sjái um afreksstarf 
sérsambands?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,85 10 10 6 0 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,94 6 7 3 1 0

ÍSÍ 15 2,20 6 4 2 2 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,73 6 3 1 1 0

Samtals 69 1,93 28 24 12 4 1
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 21 Að ÍSÍ standi að Afreksíþróttamiðstöð með fjölbreytta þjónustu líkt 
og er til staðar hjá öðrum þjóðum?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,96 11 8 4 3 0

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,24 14 2 1 0 0

ÍSÍ 15 1,60 9 3 3 0 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,18 4 3 3 0 1

Samtals 69 1,74 38 16 11 3 1
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HLUTI 3 – SVÖR 

Spurning 22 Að hjá smærri sérsamböndunum sé sameiginlegur starfsmaður 
sem sjái um afreksstarf þeirra (sérsambandanna)?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal
Mjög 

mikilvægt
Ekki 

mikilvægt

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 2,46 6 6 12 0 2

Fulltrúar íþróttahéraða 17 2,00 6 5 6 0 0

ÍSÍ 15 2,13 4 7 3 0 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 2,45 3 4 2 0 2

Samtals 69 2,28 19 22 23 0 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ

Fulltrúar íþróttahéraða

ÍSÍ

Álitsgjafar vinnuhóps

Samtals

 

ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS
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Spurning 23 Allar greinar sem viðurkenndar eru af ÍSÍ eiga rétt á að sækja um í 
Afrekssjóð ÍSÍ.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,42 18 5 3

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,71 10 2 5

ÍSÍ 15 2,00 6 3 6

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,27 9 1 1

Samtals 69 1,59 43 11 15
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Spurning 24 Styrkir Afrekssjóðs ÍSÍ eru fyrst og fremst til þess að greiða kostnað 
við æfingar og undirbúning undir keppni, sem og þátttöku í keppni 
á alþjóðlegum vettvangi.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,42 20 1 5

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,65 11 1 5

ÍSÍ 14 1,93 7 1 6

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,55 7 2 2

Samtals 68 1,60 45 5 18
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Spurning 25 Eingöngu má veita styrki til þeirra sérsambanda sem hafa mótaða afreksstefnu. 
Skal sú stefna gilda til nokkurra ára og vera til umfjöllunar á sérsambandsþingi 
eða formannafundi sérsambands ár hvert.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,35 19 5 2

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,24 14 2 1

ÍSÍ 15 1,07 14 1 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,36 9 0 2

Samtals 69 1,26 56 8 5
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Spurning 26 Við úthlutanir styrkja Afrekssjóðs ÍSÍ skal taka sérstakt tillit til þess 
ef viðkomandi sérsamband hefur fengið beina styrki frá hinu 
opinbera eða öðrum aðilum.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 25 1,48 18 2 5

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,76 9 3 5

ÍSÍ 15 1,20 12 3 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,73 3 8 0

Samtals 68 1,53 42 16 10
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Spurning 27 Afrekssjóður ÍSÍ á að stærstum hluta að styrkja afreksíþróttastarf 
hjá þeim sérsamböndum sem geta náð einna lengst á heimsvísu.

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 25 2,08 8 7 10

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,88 8 3 6

ÍSÍ 15 1,33 11 3 1

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,64 7 1 3

Samtals 68 1,79 34 14 20
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Spurning 28 Til að Íslandi nái enn lengra á sviði afreksíþrótta sé nauðsynlegt að 
flokka íþróttagreinar í mismunandi afreksstig og styrkja þau 
mismikið?

Hópur
Fjöldi 
svara

Meðaltal Sammála Hlutlaus Ekki sammála

Fulltrúar sérsambanda ÍSÍ 26 1,88 12 5 9

Fulltrúar íþróttahéraða 17 1,65 9 5 3

ÍSÍ 15 1,07 14 1 0

Álitsgjafar vinnuhóps 11 1,73 5 4 2

Samtals 69 1,62 40 15 14
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1) ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR

• Mikilvægt að geta flokkað greinar og skilgreina afrek íþróttanna.  
Þetta er auðvelt í þeim greinum sem eru mælanlegar, t.d. lyftingar, 
frjálsar íþróttir og sund.  Flóknara í öðrum, en nauðsynlegt.

• Sp 24) Þar með talið framfærsla + lýðréttindi íþróttam., Sp 26) Ef 
viðkomandi samband er fullfjármagnað af öðrum eða hinu opinbera

• Sp 11 ath) Fer eftir stærð íþróttagreinar
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2) ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR

• Til hamingju!

• Styrkjum ekki of marga til að friða ákveðna hópa. Styrkjum frekar þá 
allra bestu ríkulega.
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3) ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR

• Takk fyrir að fá að taka þátt.

• Athuga þarf aukið samstarf sérsambanda til að halda úti 
þjálfaramenntun til að viðhalda og auka gæði afreksstarfs. Spurning 
hvort að það sé líka á könnu starfsmanns sérsambands um 
afreksstarf?

• Að hugað verði að afreksmanni þannig að lágmarks réttindi séu til 
staðar að keppnisferli loknum.

• Finnst mikilvægt að styrkja grunnframfærslu afreksíþróttamanna til 
að viðkomandi öðlist grunnréttindi - lífeyri/tryggingar á meðan á ferli 
hans stendur.
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4) ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR

• Er ekki nógu vel inni reglugerdum og "praksis" a Islandi vardandi 
hluta spurninga a sidu 9.

• Það er erfitt að velja eitt fram fyrir annað, enn það sem ég hef tekið 
eftir þar sem árangur hefur náðst, er að þar er góður þjálfari í 
centrum sem leiðir starfið.  Vinnur vel saman með þau sem stýra 
starfinu, og þau búa til góða stefnu.  Aðstaðan og fjármagn er alltaf 
mikilvægt, því ekki er hægt að reka afreksstarf án þess.
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4) ATHUGASEMDIR OG ÁBENDINGAR

• Fínar spurningar og svörin hjálpa vonandi.  EN að lokum þarf að 
komast niður á eina skilgreiningu á afrekum og afreksmennsku.  Það 
verða ALDREI allir sammála og ánægðir, en einhver þarf að ákveða 
þetta.

• Ég vil minna á að íþrótt sem ekki er framarlega á heimsmælikvarða 
getur orðið það á tiltölulega skömmum tíma ef rétt er staðið og því 
mætti huga að við úthlutun til sérsambanda hvar langtímastefna er 
ve afmörkuð, raunsæ og hvar hvar er unnið eftir þessari stefnu.  
Afreksíþróttmenn birtast ekki bara heldur er "afurð" vinnu og 
skipulags - hvaða sérsambönd vinna markvisst að "sköpun" 
afreksmanna og kvenna.

 ÍSÍ  |  WWW.ISI.IS

4) FLEIRI SKOÐANIR

• Mín skoðun er í grunnin sú:

– Að styrkja eigi íþróttafólk beint og/eða í gegnum samböndin.

– Yfirbygging (staff, skrifstofur, "fagfólk") á að vera í lágmarki frá ÍSÍ. þetta eiga 
íþróttamennirnir og/eða félögin að sjá um sjálf. Er mjög hræddur um að 
þessir peningar fari í eitthvað miðlægt batterí.
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SPURNINGAR TIL ÁLITSGJAFA 
 

Kæri viðtakandi. 

 

Þá er komið að fyrstu spurningunum sem við viljum fá þitt álit á.  Við vitum að tími þinn er 
mikilvægur og því viljum við hafa þetta ferli afslappað og ekki of formlegt.   

Hægt er að svara þessum spurningum með tölvupósti og eins getur starfsmaður vinnuhópsins 
hringt í þig og spjallað um þessa þætti ef það hentar betur. 

Gott væri að fá svör við þessum spurningum sem fyrst, en við skiljum það vel að oft er mikið 
um að vera í íþróttunum og því geta svör dregist. 

 

TRÚNAÐUR 

Mikilvægt er að trúnaður sé ríkjandi varðandi störf vinnuhópsins og þeirra álitsgjafa sem koma 
að störfum hópsins.  Með þannig vinnulagi gefst þátttakendum tækifæri til þess að svara 

spurningum út frá sinni eigin sannfæringu, án þess að hafa áhyggjur af skoðunum annarra 
aðila.  Vinnuhópurinn mun þannig gæta trúnaðar varðandi svör álitsgjafa og vinna með hópinn 

sem eina heild í sinni nálgun. 

Á sama hátt er mikilvægt að álitsgjafar svari spurningum út frá sinni eigin þekkingu og 
sannfæringu og leiti ekki með spurningarnar til annarra aðila sem tengjast 

íþróttahreyfingunni.  Á síðari stigum munu aðrir aðilar fá spurningar og verða boðaðir til fundar 
til að ræða um áherslur.  Við óskum því eftir því að þessar spurningar séu bundnar trúnaði. 

 

SPURNINGAR 

Spurningarnar hér að neðan eru mjög opnar og hugsaðar til að móta betur nálgun 

vinnuhópsins á þennan málaflokk og skima þannig eftir aðalatriðum.  Bakgrunnur álitsgjafa er 
misjafn, en mikilvægt er að svarað sé útfrá eigin áliti og reynslu.  Ljóst er að íþróttagrein 
álitsgjafa ræður miklu um þau svör sem munu berast, en eflaust eru mörg atriði jafn mikilvæg 

í starfi allra íþróttagreina. 

Álitsgjafar eru þannig hvattir til þess að svara ekki spurningum eingöngu útfrá því sem þeir 

telji að skipti máli til framdráttar þeirra eigin íþróttagreinar, heldur útfrá þeirri sannfæringu 
sem þeir hafa í gegnum reynslu sína af störfum og þátttöku innan íþróttahreyfingarinnar, jafnt 
á Íslandi sem erlendis. 

 

Spurning 1 

Hvaða þættir eru það að þínu mati sem mestu skipta varðandi afreksstarf og afreksíþróttafólk? 

 

Spurning 2 

Ef horft er til þess umhverfis sem þú starfar í og þekkir til. Gefum okkur að það yrði 
niðurskurður um helming þess fjármagns sem færi í afreksstarfið.  Hvaða þáttum myndi skipta 

mestu máli að halda/ leggja áherslu á? 

 

Spurning 3 

Sama hugsun og í spurningu 2 en í þessari sviðsmynd yrði fjármagnið tvöfaldað. Hverju myndi 
slíkt breyta? 
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VIÐHORFSKÖNNUN 
 

 

1. HLUTI 
 

Vinsamlegast veldu einn möguleika sem lýsir best aðkomu þinni að íþróttastarfi: 

SÉRSAMBAND ÍÞRÓTTAHÉRAÐ ÍSÍ ANNAÐ 

    

 

 

SPLISS rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 2008 þar sem 6 þjóðir unnu saman að 
því að rannsaka hvaða þættir skipta mestu máli í afreksstarfi víða um heim.   

Niðurstöðurnar urðu kveikjan að því að halda áfram að þróa rannsókn á þessu sviði 
og síðan árið 2009 hafa 15 þjóðir með yfir 3.000 afreksíþróttamenn- og konur, yfir 
1.300 afreksþjálfara og meira en 240 íþróttastjórar hjá íþróttasamböndum komið að 
rannsókninni, sem 43 rannsakendur og 33 samtök um allan heim hafa stýrt. 

Í lok árs 2015 var kynnt niðurstaða á rannsókninni og hafa þátttökuþjóðir sem og 
margir aðrir sem vinna að afreksstarfi nýtt sér niðurstöðurnar í sinni vinnu og 
skipulagi til næstu ára. 

Ljóst er að ekki gildir það sama fyrir allar þjóðir og þó að margt sé líkt meðal þjóða 
þá er þörf á skoða sérkenni hvers lands og átta sig á því hvað er mögulegt á 
mismunandi stöðum. 

Hluti af rannsókninni felur í sér að svara spurningalistum og flokka áherslur út frá 
skilgreindum málaflokkum. Í þessari einföldu könnun er notast við spurningar og 
skilgreiningar frá þessari rannsókn, en fyrst og fremst er um að ræða einfalda nálgun 
á stóru málefni, til að fá fyrstu skoðun/viðbrögð við nokkrum spurningum. 

 

 

Fyrstu spurningarnar eru hér á hinni hlið þessa blaðs.   
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Flokkarnir hér að neðan skilgreina 10 mikilvæga þætti í afreksstarfi 

Raðaðu þessum 10 möguleikum í röð eftir mikilvægi, þ.e. það sem þér finnst skipta 
mestu máli gagnvart afreksíþróttastarfi á Íslandi óháð einhverri sérstakri íþróttagrein 
(Nr. 1 = skiptir mestu máli; Nr. 10 = skiptir minnstu máli).  Við viljum forðast að hafa tvö 
svör með sama númeri eða tóma reiti, ef þú getur hins vegar ekki gert upp á milli 
tveggja atriða þá er þó betra að setja inn svar heldur en að skilja reitinni eftir auðann. 

 

Fjárhagslegur stuðningur fyrir 
íþróttir og afreksíþróttir:   

Átt er við heildarstuðning til 
íþróttastarfs og afreksíþrótta. 

 Íþróttamannvirki:   

Að til staðar sé net af 
íþróttamannvirkjum bæði innan 
sveitarfélaga sem héraða, sem 
uppfylla kröfur íþróttagreina, og 
séu aðgengileg til æfinga og 
keppni fyrir afrekshópa. 

 

Skipulag og stefnumótun:   

Átt er við stefnumótun, skýr 
markmið, langtímaskipulag, 
samskiptaleiðir og skilgreind 
ákvarðanataka sé til staðar. 

 

 Þjálfarar:   

Vel menntaðir þjálfarar sem og 
afreksþjálfarar, öflugt 
menntunarkerfi þjálfara, 
stuðningur sem snýr að 
framfærslukostnaði þjálfara, 
viðurkenning á starfi þjálfara. 

 

Íþróttaþátttaka:   

Góður fjöldi iðkenda, gæði í starfi 
íþróttafélaga og möguleikar til 
að stunda viðkomandi íþrótt í 
tengslum við skólastarf. 

 Innlend- og alþjóðleg 
keppnisþátttaka:   

Gott skipulag á keppni innanlands, 
hæfileg tækifæri til að taka þátt í 
alþjóðlegum mótum, framboð á 
alþjóðlegum mótum á Íslandi.  

 

Hæfileikamótun og þróun:   

Átt er við skilgreind verkefni í 
hæfileikamótun, samræmingu á 
þjálfun í öllum aldurshópum, 
stuðningur við þróun í 
íþróttagreinum. 

 Íþróttavísindi fyrir afreksíþróttir:  

Auknar vísindarannsóknir sem 
tengjast íþróttastarfi og afreks-
íþróttir, samræming á vinnu við 
vísindarannsóknir 

 

Stuðningur við afreksíþróttafólk 
á meðan á ferli stendur sem og 
eftir hann:   

Átt er við stuðning sem snýr að 
framfærslukostnaði einstakl-
inga, víðtækur stuðningur við 
íþróttamann á meðan á ferli 
stendur og að honum loknum. 

 Afreksíþróttamenning:   

Hvernig fólk á Íslandi hugsar um 
íþróttir, tekur þátt í íþróttum og 
hefur áhuga á íþróttum. 
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2. HLUTI 
 

Vinsamlegast veldu einn möguleika sem lýsir best aðkomu þinni að íþróttastarfi: 

SÉRSAMBAND ÍÞRÓTTAHÉRAÐ ÍSÍ ANNAÐ 

    

 

 

Fyrstu spurningarnar fjölluðu um mikilvægi ákveðinna málaflokka. 

Þar var beðið um að raða út frá því sem þú telur að sé mikilvægast í íslensku 
afreksíþróttastarfi, óháð einstakri íþróttagrein, og með hagsmuni heildarinnar að 
leiðarljósi. 

Ljóst er að með auknu fjármagni þá gefst kostur á að efla ákveðna þætti og því er 
mikilvægt að horfa til forgangsröðunar. 

Í næsta hluta er óskað eftir því að þú forgangsraðir út frá þinni skoðun, þ.e. hvað 
telur þú að þurfi að leggja áherslu á næstu árin í íþróttahreyfingunni á Íslandi og þar 
með talið í áherslum Afrekssjóðs ÍSÍ á komandi árum. 

 

 

 

Spurningarnar eru hér á hinni hlið þessa blaðs.   
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Hér að neðan eru 10 flokkar sem þarf að forgangsraða m.t.t. afreksstarfs 

Raðaðu þessum 10 möguleikum í röð eftir forgangi, þ.e. það sem þér finnst skipta 
mestu máli að efla í afreksíþróttastarfi á Íslandi (Nr. 1 = skiptir mestu máli að efla; Nr. 
10 = skiptir minnstu máli).  Við viljum forðast að hafa tvö svör með sama númeri eða 
tóma reiti, ef þú getur hins vegar ekki gert upp á milli tveggja atriða þá er þó betra að 
setja inn svar heldur en að skilja reitinni eftir auðann. 
 

Fjárhagslegur stuðningur fyrir 
íþróttir og afreksíþróttir:   

Átt er við heildarstuðning til 
íþróttastarfs og afreksíþrótta. 

 Íþróttamannvirki:   

Að til staðar sé net af 
íþróttamannvirkjum bæði innan 
sveitarfélaga sem héraða, sem 
uppfylla kröfur íþróttagreina, og 
séu aðgengileg til æfinga og 
keppni fyrir afrekshópa. 

 

Skipulag og stefnumótun:   

Átt er við stefnumótun, skýr 
markmið, langtímaskipulag, 
samskiptaleiðir og skilgreind 
ákvarðanataka sé til staðar. 

 

 Þjálfarar:   

Vel menntaðir þjálfarar sem og 
afreksþjálfarar, öflugt 
menntunarkerfi þjálfara, 
stuðningur sem snýr að 
framfærslukostnaði þjálfara, 
viðurkenning á starfi þjálfara. 

 

Íþróttaþátttaka:   

Góður fjöldi iðkenda, gæði í starfi 
íþróttafélaga og möguleikar til 
að stunda viðkomandi íþrótt í 
tengslum við skólastarf. 

 Innlend- og alþjóðleg 
keppnisþátttaka:   

Gott skipulag á keppni innanlands, 
hæfileg tækifæri til að taka þátt í 
alþjóðlegum mótum, framboð á 
alþjóðlegum mótum á Íslandi.  

 

Hæfileikamótun og þróun:   

Átt er við skilgreind verkefni í 
hæfileikamótun, samræmingu á 
þjálfun í öllum aldurshópum, 
stuðningur við þróun í 
íþróttagreinum. 

 Íþróttavísindi fyrir afreksíþróttir:  

Auknar vísindarannsóknir sem 
tengjast íþróttastarfi og afreks-
íþróttir, samræming á vinnu við 
vísindarannsóknir 

 

Stuðningur við afreksíþróttafólk 
á meðan á ferli stendur sem og 
eftir hann:   

Átt er við stuðning sem snýr að 
framfærslukostnaði einstakl-
inga, víðtækur stuðningur við 
íþróttamann á meðan á ferli 
stendur og að honum loknum. 

 Afreksíþróttamenning:   

Hvernig fólk á Íslandi hugsar um 
íþróttir, tekur þátt í íþróttum og 
hefur áhuga á íþróttum. 
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3. HLUTI 
 

Vinsamlegast veldu einn möguleika sem lýsir best aðkomu þinni að íþróttastarfi: 

SÉRSAMBAND ÍÞRÓTTAHÉRAÐ ÍSÍ ANNAÐ 

    

 

 

Er allt jafn mikilvægt ? – ýmsar spurningar og skilgreiningar 

Hvað skiptir máli varðandi skilgreiningu á afreksíþróttum og íþróttagreinum.   

Geta allar íþróttagreinar talist til afreksíþrótta og hvaða mælikvarða þarf þá að skoða 
til að skilgreina afreksstig íþróttagreinar. Hafa ber í huga að hjá sumum sérsamböndum 
eru iðkaðar nokkrar mismunandi íþróttagreinar, þessar skilgreiningar eiga því oftast 
við íþróttagreinar en ekki sérsamböndin sjálf.   

Hvað telur þú að sé mikilvægt að horfa til við að skilgreina íþróttagreinar á Íslandi m.t.t. 
afreksíþróttastarfs?     

Hversu mikilvægar finnast þér ýmsar skilgreiningar sem má finna í Afreksstefnu 
íþróttahreyfingarinnar og/eða í reglugerð Afrekssjóðs ÍSÍ og ertu sammála þeim? 

 

 

Markmið og tilgangur 

 

1) Sameiginlegt markmið íþróttahreyfingarinnar er að Íslendingar eigi hverju sinni 
afreksmenn og afreksflokka í íþróttum er skipi sér á bekk með þeim bestu í heiminum. 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

2) Afrekssjóður ÍSÍ skal standa að uppbyggingu afreksíþrótta á Íslandi með því að styðja 
íslenskt afreksíþróttafólk og sérsambönd við að ná sem bestum árangri í alþjóðlegri 
keppni. 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 
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Útbreiðsla 

 

3) Að íþróttagrein sé keppnisgrein á Ólympíuleikunum? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

4) Að íþróttagrein sé viðurkennd af Alþjóðaólympíunefndinni (IOC)? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

5) Að Ísland taki þátt í heimsmeistaramóti í viðkomandi íþróttagrein? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

6) Að alþjóðasérsamband á heimsvísu sé til fyrir viðkomandi íþróttagrein? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

7) Að til að íþróttagrein geti flokkast sem afreksíþróttagrein þá sé nauðsynlegt að 
viðkomandi íþróttagrein sé stunduð í yfir 55 löndum á heimsvísu? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

8) Að til að íþróttagrein geti flokkast sem afreksíþróttagrein þurfi hún að hafa náð 
ákveðinni útbreiðslu á Íslandi? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

9) Að sérsamband hafi verið stofnað á Íslandi fyrir viðkomandi íþróttagrein? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 
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Keppnisfyrirkomulag, árangur og skilgreiningar á afreki 

 

10) Stórmót eru eingöngu þau mót þar sem vinna þarf sér inn þátttökurétt til að öðlast 
þátttöku (s.s. með því að ná lágmörkum eða vinna sér sæti í gegnum undankeppni)? 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

11) Öll álfumót eða heimsmeistaramót flokkast sem stórmót? 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

12) Eingöngu lokamót eða keppni í efstu deild á álfumóti eða heimsmeistaramóti flokkast 
sem stórmót? 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

13) Öll álfumót/heimsmeistaramót þar sem Ísland hefur unnið til verðlauna flokkast sem 
stórmót? 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

14) Framúrskarandi lið/flokkar/einstaklingar, eru þeir er skipa sér með árangri sínum í 
fremstu röð í heiminum, s.s. með því að vinna til verðlauna á stærstu mótum heims 
og/eða komast í úrslit á stærstu viðburðum í sinni íþróttagrein. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

15) Afrekslið/flokkar/einstaklingar á alþjóðlegan mælikvarða, eru þeir sem skipa sér með 
árangri sínum ofarlega á heimslista viðkomandi íþróttagreinar og fá reglulega 
keppnisrétt á stærstu mót greinarinnar og/eða taka reglulega þátt í sterkum 
alþjóðlegum mótum. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 
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Skipulag, umgjörð og stefnumótun 

 

16) Að sérsambönd séu með mótaða afreksstefnu og að þau vinni samkvæmt henni? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

17) Að sérsamband hafi á að skipa fagteymi sem hafi jafnframt skilgreint hlutverk? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

18) Að gerðir séu langtímasamningar við sérsambönd varðandi afnot þeirra af húsnæði fyrir 
æfingar og keppni? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

19) Að gerðir séu langtímasamningar (til 2-4 ára) við sérsambönd varðandi fjárhagslegan 
stuðning Afrekssjóðs ÍSÍ? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

20) Að hjá sérsambandi sé starfsmaður sem sjái um afreksstarf sérsambands ? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

21) Að ÍSÍ standi að Afreksíþróttamiðstöð með fjölbreytta þjónustu líkt og er til staðar hjá 
öðrum þjóðum? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 

     

 

22) Að hjá smærri sérsamböndunum sé sameiginlegur starfsmaður sem sjái um afreksstarf 
þeirra (sérsambandanna)? 

Mjög mikilvægt    Ekki mikilvægt 
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Styrkveitingar Afrekssjóðs ÍSÍ 

 

23) Allar greinar sem viðurkenndar eru af ÍSÍ eiga rétt á að sækja um í Afrekssjóð ÍSÍ. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

24) Styrkir Afrekssjóðs ÍSÍ eru fyrst og fremst til þess að greiða kostnað við æfingar og 
undirbúning undir keppni, sem og þátttöku í keppni á alþjóðlegum vettvangi. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

25) Eingöngu má veita styrki til þeirra sérsambanda sem hafa mótaða afreksstefnu. Skal sú 
stefna gilda til nokkurra ára og vera til umfjöllunar á sérsambandsþingi eða 
formannafundi sérsambands ár hvert. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

26) Við úthlutanir styrkja Afrekssjóðs ÍSÍ skal taka sérstakt tillit til þess ef viðkomandi 
sérsamband hefur fengið beina styrki frá hinu opinbera eða öðrum aðilum. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

27) Afrekssjóður ÍSÍ á að stærstum hluta að styrkja afreksíþróttastarf hjá þeim 
sérsamböndum sem geta náð einna lengst á heimsvísu. 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

28) Til að Íslandi nái enn lengra á sviði afreksíþrótta sé nauðsynlegt að flokka íþróttagreinar 
í mismunandi afreksstig og styrkja þau mismikið? 

Sammála Hlutlaus Ekki sammála 

   

 

KÆRAR ÞAKKIR. 

Ef þú vilt koma einhverju á framfæri þá eru línur hér að aftan fyrir frekari ábendingar. 
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Athugasemdir og ábendingar til vinnuhópsins 
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REGLUGERÐIR 

 

REGLUGERÐ AFREKSMANNASJÓÐS ÍSÍ 6. JÚLÍ 1977 
 

 

Um nafn og tilgang:  Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður ÍSÍ.  Tilgangur hans er að stuðla að 
þátttöku íslenskra afreksmanna í alþjóðlegri íþróttakeppni, þegar ætla má að árangur sé það 
góður að til sóma sé fyrir land og þjóð. 

 

Um tekjur:  Tekjur Afreksmannasjóðs eru: 

A. Stofnframlag að upphæð kr. 3.0 milljónir samkv. Ákvörðun Ríkisstjórnar Íslands hinn 
15. febrúar 1977 um aukafjárveitingu til ÍSÍ. 

B. Hluti af árlegri fjárveitingu Alþingis til ÍSÍ þó aldrei minna en 10%. 

C. Frjáls framlög og söfnunarfé. 
D. Vaxtatekjur. 

Framlag er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðinna íþróttagreina eða verkefna, 
skulu ganga óskipt til hlutaðeigandi sérsambanda. 

 

Um stjórn og starfssvið: 

Stjórn sjóðsins skipa 5 menn allir tilnefndir af framkvæmdastjórn ÍSÍ til eins árs í senn. 

Verkefni sjóðsstjórnar er að gera tillögur til framkvæmdastjórnar ÍSÍ um styrkveitingar úr 
sjóðnum og sjá um almenn fjáröflun svo og kynningarstarfsemi. 

Vörslu sjóðsins og reikningshald annast skrifstofa ÍSÍ. 

 

Styrkhæf verkefni: 

Heimilt er að veita fjárstyrk úr sjóðnum til undirbúnings og þátttöku í eftirtöldum keppnum: 

A. Heimsmeistaramótum. 
B. Evrópumótum. 

C. Öðrum mótum, sem sjóðsstjórnin telur ástæðu til að styrkja.  Styrkupphæðir miðast 
við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttökunnar. 

 

Umsóknir og úthlutun: 

Rétt til umsóknar um fjárstyrk úr Afreksmannasjóði ÍSÍ hafa sérsambönd innan ÍSÍ.  Umsóknir 

skulu vera á þar til gerðum eyðublöðum, sem stjórn sjóðsins lætur í té.  Umsóknir þurfa að 
berast stjórn sjóðsins fyrir 1. mars og 1. ágúst ár hvert og aldrei síðar en 2 mánuðum áður en 
viðkomandi keppni fer fram. 
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REGLUGERÐ AFREKSMANNASJÓÐS ÍSÍ 14. JANÚAR 1981 
 

 

1.gr 

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður ÍSÍ og er stofnaður af framkvæmdastjórn ÍSÍ 6. júlí 1977, 
með stofnframlagi að upphæð 3,0 milljónir króna samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar Íslands 

hinn 15. febrúar 1977 um aukafjárveitingu til Íþróttasambands Íslands. 

 

2.gr 

Tilgangur sjóðsins er: 

a) Að styrkja þau sérsambönd. Þar sem hópar eða einstaklingar á þeirra vegum hafa náð 

umtalsverðum árangri í alþjóðlegri íþróttakeppni 

b) Vegna undirbúnings og þátttöku í ákveðnum alþjóðaíþróttamótum, þegar ætla má, að 
árangur verði það góður, að til sóma verði fyrir land og þjóð. 

 

3.gr 

Eingöngu sérsambönd innan ÍSÍ geta sótt um styrk úr Afreksmannasjóði ÍSÍ. 

 

4.gr 

Í stjórn Afreksmannasjóðsins skulu vera fimm menn, sem framkvæmdastjóri ÍSÍ skipar í byrjun 
hvers kjörtímabils síns, til tveggja ára í senn. 

 

5.gr 

Verkefni sjóðsstjórnar er að gera tillögur til framkvæmdastjórnar ÍSÍ um styrkveitingar, sjá um 

almenna fjáröflun, svo og kynningarstarfsemi. 

 

6.gr 

Vörslu sjóðsins og reikningshald annast skrifstofa ÍSÍ. 

 

7.gr 

Tekjur sjóðsins eru: 

a) Hluti af árlegri fjárveitingu Alþingis til ÍSÍ eftir nánari ákvörðun framkvæmdastjórnar 

ÍSÍ 

b) Frjáls framlög og söfnunarfé 

c) Vaxtatekjur 

 

8.gr 

Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðinna íþróttagreina eða verkefna, 
skulu ganga óskipt til hlutaðeiganda sérsambanda. 

 

9.gr 

Um styrkveitingar: 

Veita skal styrk úr sjóðnum vegna mjög góðrar frammistöðu einstaklinga eða hópa, í 
eftirtöldum alþjóðamótum: 
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a) Heimsmeistaramótum 

b) Evrópumeistaramótum 

c) Norðulandameistaramótum 

Ennfremur er heimilt að veita styrk til þátttöku í framangreindum mótum, þegar líkur eru á að 

góður árangur náist. 

 

10.gr 

Styrkupphæðir miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna 
þátttökunnar. 

 

11.gr 

Umsóknir: 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast á þar til gerðu umsóknareyðublaði, sem stjórn 
sjóðsins lætur í té.  

Til þess að umsókn verði tekin til greina er nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé þannig 
útfyllt, að það gefi til kynna þær upplýsingar, sem óskað er eftir. 

Umsóknir um styrk skulu berast stjórn sjóðsins fyrir 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 

 

12.gr 

Reglugerð þessi er sett af framkvæmdastjórn ÍSÍ 14. janúar 1981 og tekur þegar gildi. 
Jafnframt er úr gildi numin reglugerð um Afreksmannasjóð ÍSÍ frá 6. júlí 1977. 
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REGLUGERÐ AFREKSMANNASJÓÐS ÍSÍ 23. NÓVEMBER 1983 
 

1.gr 

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður ÍSÍ og er stofnaður af framkvæmdastjórn ÍSÍ 6. júlí 1977, 
með stofnframlagi að upphæð 3,0 milljónir króna samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnar Íslands 
hinn 15. febrúar 1977 um aukafjárveitingu til Íþróttasambands Íslands. 

 

2.gr 

Tilgangur sjóðsins er: 

a) Að styrkja þau sérsambönd. Þar sem hópar eða einstaklingar á þeirra vegum hafa náð 
umtalsverðum árangri í alþjóðlegri íþróttakeppni 

b) Vegna undirbúnings og þátttöku í ákveðnum alþjóðaíþróttamótum, þegar ætla má, að 
árangur verði það góður, að til sóma verði fyrir land og þjóð. 

c) Að styrkja einstaklinga, sem ætla má að náð geti framúrskarandi árangri á stórmótum, 

einkum mótum sem nefnd eru í 9.gr reglugerðarinnar 

 

3.gr 

Eingöngu sérsambönd innan ÍSÍ geta sótt um styrk úr Afreksmannasjóði ÍSÍ. 

 

4.gr 

Í stjórn Afreksmannasjóðsins skulu vera fimm menn, sem framkvæmdastjóri ÍSÍ skipar í byrjun 

hvers kjörtímabils síns, til tveggja ára í senn. 

 

5.gr 

Verkefni sjóðsstjórnar er að gera tillögur til framkvæmdastjórnar ÍSÍ um styrkveitingar, sjá um 
almenna fjáröflun, svo og kynningarstarfsemi. 

 

6.gr 

Vörslu sjóðsins og reikningshald annast skrifstofa ÍSÍ. 

 

7.gr 

Tekjur sjóðsins eru: 

a) Hluti af árlegri fjárveitingu Alþingis til ÍSÍ eftir nánari ákvörðun framkvæmdastjórnar 
ÍSÍ 

b) Frjáls framlög og söfnunarfé 

c) Vaxtatekjur 

 

8.gr 

Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðinna íþróttagreina eða verkefna, 

skulu ganga óskipt til hlutaðeiganda sérsambanda. 

 

9.gr 

Um styrkveitingar: 
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Veita skal styrk úr sjóðnum vegna mjög góðrar frammistöðu einstaklinga eða hópa, í 

eftirtöldum alþjóðamótum: 

a) Heimsmeistaramótum 

b) Evrópumeistaramótum 

c) Norðulandameistaramótum 

Ennfremur er heimilt að veita styrk til þátttöku í framangreindum mótum, þegar líkur eru á að 

góður árangur náist. 

 

10.gr 

Styrkupphæðir miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna 
þátttökunnar. 

 

11.gr 

Umsóknir: 

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast á þar til gerðu umsóknareyðublaði, sem stjórn 
sjóðsins lætur í té.  

Til þess að umsókn verði tekin til greina er nauðsynlegt að umsóknareyðublaðið sé þannig 

útfyllt, að það gefi til kynna þær upplýsingar, sem óskað er eftir. 

Umsóknir um styrk skulu berast stjórn sjóðsins fyrir 1. maí og 1. nóvember ár hvert. 

 

12.gr 

Reglugerð þessi er sett af framkvæmdastjórn ÍSÍ 14. janúar 1981 og tekur þegar gildi. 

Jafnframt er úr gildi numin reglugerð um Afreksmannasjóð ÍSÍ frá 6. júlí 1977. 

 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ, 23. nóvember 1983. 
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REGLUGERÐ AFREKSSJÓÐS ÍSÍ 2015 
 

 

1. grein – Afrekssjóður 

Í stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ sitja átta einstaklingar. Framkvæmdastjórn ÍSÍ skipar sex þeirra að 
loknu Íþróttaþingi, auk þess tilnefnir ráðherra íþróttamála einn stjórnarmann, meðan 

ríkissjóður leggur fram fé til sjóðsins.  Hafa þessir einstaklingar atkvæðisrétt á stjórnarfundum . 

Samtök íslenskra ólympíufara skipa að auki einn aðila til setu í sjóðsstjórn með tillögurétt og 

málfrelsi.   

Formaður Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ hefur rétt til setu á fundum sjóðsins með tillögurétt og 
málfrelsi.   

Kjörtímabil stjórnar er samhliða Íþróttaþingum ÍSÍ eða tvö ár nema annað sé sérstaklega 
ákveðið.   

Framkvæmdastjórn ÍSÍ skipar formann og varaformann sjóðsins og skal formaður sjóðsins 

vera aðili úr framkvæmdastjórn ÍSÍ.   

Séu atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns úrslitum. 

 

2. grein – Markmið og hlutverk 

Stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ starfar eftir þeirri meginstefnu sem mótuð er í afreksstefnu ÍSÍ.   

Sameiginlegt markmið íþróttahreyfingarinnar er að Íslendingar eigi hverju sinni afreksmenn og 
afreksflokka í íþróttum er skipi sér á bekk með þeim bestu í heiminum og að afreksstig íslenskra 

íþrótta hækki stöðugt . Í því felst að efla hæfni og færni þeirra sem að afreksíþróttastarfinu 
koma og sem með afreksíþróttamanninum vinna, tryggja möguleika afreksíþróttamanna 
framtíðarinnar til að ná settu marki, stuðla að bættri framfærslu íþróttamannsins, og auka 

þjálfunarkunnáttu í landinu. 

Sjóðsstjórn gerir tillögur um styrki, en styrkveitingar eru háðar staðfestingu og samþykki 
framkvæmdastjórnar ÍSÍ.  Styrkveitingar skulu hafa það að markmiði að styðja við 

afreksíþróttafólk og flokka, jafnt á fjárhagslegan hátt sem og með aðgengi að ráðgjöf og 
þjónustu sem snýr að umhverfi afreksíþrótta. 

 

3. grein – Umsóknir 

3.1  Öll sérsambönd ÍSÍ og íþróttanefndir ÍSÍ um íþróttagreinar sem eru viðurkenndar af ÍSÍ 

og þá einkum þær, sem eiga þátttökurétt á Ólympíuleikum, eiga rétt á að sækja um 
styrki úr Afrekssjóði ÍSÍ enda séu uppfyllt önnur skilyrði sem kveðið er á í reglugerð 

þessari.  

3.2 Umsóknir skulu berast stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ á þar til gerðum eyðublöðum, sem 
sjóðstjórn lætur í té.  Nákvæm fjárhagsáætlun skal fylgja hverri umsókn auk annarra 

fylgiskjala sem getið er um á umsóknareyðublöðum. 

3.3  Sérsambönd geta verið umsóknaraðilar, hvort heldur er um að ræða styrkveitingar til 

einstaklinga eða flokka. Sama gildir um þær íþróttagreinar sem sérsambönd hafa ekki 
verið stofnuð um.  Þar er umsóknarhæf sú íþróttanefnd ÍSÍ sem framkvæmdastjórn ÍSÍ 
hefur viðurkennt.  Umsóknaraðilar þurfa að uppfylla kröfur um afreksstefnu, sbr. gr. 

5.2. 

3.4 Afrekssjóður ÍSÍ auglýsir eftir umsóknum a.m.k. einu sinni á ári og ber umsóknaraðilum 
að virða þær dagsetningar sem getið er um í auglýsingu.  Umsókn telst gild hafi hún 

borist á réttum tíma til ÍSÍ en heimilt er að bæta fylgiskjölum eða uppfærðum 
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upplýsingum við umsókn að gefnu leyfi sjóðsstjórnar, áður en til úthlutunar kemur.

  

Sérsambönd og íþróttanefndir ÍSÍ geta sent inn erindi og umsóknir til Afrekssjóðs ÍSÍ 
utan auglýsts umsóknartímabils.   

3.5  Umsóknir, samstarfssamningar og önnur gögn skulu geymd í skjalasafni Afrekssjóðs 
ÍSÍ, sem er í vörslu ÍSÍ. Stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ skal svara skriflega öllum umsóknum 

sem berast sjóðsstjórninni. 

 

4. grein – Skilgreining afreka 

Afreksmaður er hver sá íþróttamaður/flokkur sem stenst ákveðna viðmiðun í viðkomandi grein.  
Um framúrskarandi íþróttamann eða flokk er þá fyrst að ræða þegar einstaklingur eða flokkur 

skipar sér með árangri sínum í fremstu röð í heiminum, sbr. skilgreiningu ÍSÍ og viðkomandi 
sérsambands.  Afreksefni teljast þeir íþróttamenn/flokkar sem ekki hafa náð jafn langt en taldir 
eru, með markvissri og mikilli þjálfun, geta skipað sér á bekk með þeim bestu.   

Fatlaðir íþróttamenn á vegum Íþróttasambands fatlaðra þurfa að uppfylla sambærilegar kröfur 
um stöðu á heimslista IPC (International Paralympic Committee) skv. skilgreiningu ÍSÍ og ÍF á 
hverjum tíma.  Aðeins verða styrktar þær íþróttagreinar fatlaðra sem eru keppnisgreinar á 

Paralympic Games.  

 

5. grein – Styrkveitingar 

5.1  Grundvöllur styrkveitinga  

Styrkir Afrekssjóðs ÍSÍ eru fyrst og fremst til þess að greiða kostnað við æfingar og undirbúning 

undir keppni, sem og þátttöku í keppni á alþjóðlegum vettvangi.  Þannig styrkir sjóðurinn 
verkefni sem snúa beint að verkefnum sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ og tilgreindum 

íþróttamönnum, s.s. til að stunda æfingar og keppni umfram það sem hann annars mundi gera.   

Heimilt er þó að veita hluta af styrkupphæð, sem skilgreind er vegna tilgreindra íþróttamanna, 
til framfærslu.  Einungis umsóknir sérsambanda/íþróttanefnda ÍSÍ vegna þeirra íþróttamanna 

sem stunda íþrótt sína með áframhaldandi keppni eða afrek fyrir augum geta fengið styrki úr 
sjóðnum.  Styrkveitingin er því ekki verðlaun fyrir unnin afrek, þótt þau séu lögð til grundvallar, 
heldur aðstoð og hvatning til frekari afreka og áframhaldandi keppni. 

Við úthlutanir skal taka sérstakt tillit til þess ef viðkomandi sérsamband hefur fengið beina 
styrki frá hinu opinbera eða öðrum aðilum. 

Þá skal tekið tillit til eftirfarandi atriða: 

 Afrekaskráa, uppröðunarlista alþjóðasérsambanda eða aðrar þær viðmiðanir, sem leggja 

mat á árangur og afrek umsækjenda. 

 Afreka á síðustu Ólympíuleikum og/eða heimsmeistarakeppnum hjá alþjóðasamböndum 

sem eru viðurkennd af IOC, eða öðrum stórmótum. 

 Afreksstefnu viðkomandi sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ, sem skal uppfylla leiðbeinandi 

reglur ÍSÍ um afreksstefnur sérsambanda.   Styrkleika viðkomandi íþróttagreinar við mat 
sitt á styrkhæfi verkefna.  

 Útbreiðslu viðkomandi íþróttagreinar á alþjóðavísu. 

 Hvort viðkomandi lið og/eða einstaklingar hafi náð stórstígum framförum og hafi möguleika 

á áframhaldandi framförum.  

 Fjárhagsáætlanir viðkomandi sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ vegna verkefna. 

 Framfærslukostnaði viðkomandi afreksíþróttafólks svo og íþróttalegri þörf þegar ákvarðanir 

um styrkupphæðir eru teknar. 
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Ef sjóðsstjórn Afrekssjóðs ÍSÍ metur verkefni vera áhugavert í ákveðinn reynslutíma getur hún 

lagt til að veittir verði styrkir vegna efnilegra íþróttamanna, íþróttaflokka eða annarra verkefna 
á sviði afreksíþrótta.  

Við ákvörðun styrkveitinga er sjóðsstjórn heimilt að hafa til hliðsjónar stöðu íþróttamanns í 

heimsafreksskrá að teknu tilliti til þátttökukvóta á heimsmeistaramótum og/eða Ólympíuleikum.   

Fái ÍSÍ styrk vegna viðkomandi íþróttamanns frá Ólympíusamhjálpinni er heimilt að draga þá 

upphæð frá áður samþykktu framlagi Afrekssjóðs ÍSÍ, sbr. 7. grein. 

Þá er sjóðsstjórn heimilt að hafa frumkvæði að tillögum um einstakar styrkveitingar og 
uppfærslu eða niðurfærslu á milli flokka afreksíþróttamanna. 

 

5.2 Afreksstefnur sérsambanda 

Eingöngu má veita styrki til þeirra sérsambanda/íþróttanefnda ÍSÍ sem hafa mótaða 
afreksstefnu.  Skal sú stefna gilda til nokkurra ára og vera til umfjöllunar á sérsambandsþingi 
eða formannafundi sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ ár hvert.  Afreksstefnur skulu sendar 

Afreks- og Ólympíusviði ÍSÍ til umsagnar og staðfestingar og skal sviðið upplýsa stjórn 
Afrekssjóðs ÍSÍ um stöðu þeirra og áherslur.   

Afreksstefnur sérsambanda/íþróttanefnda ÍSÍ skulu taka mið af Stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um 

afreksíþróttir sem er til umfjöllunar á Íþróttaþingi ÍSÍ, sem og leiðbeinandi ramma um 
afreksstefnur sem framkvæmdastjórn ÍSÍ setur. 

Sjóðstjórn getur frestað eða fellt niður styrkveitingar ef þessum skilyrðum er ekki fullnægt eða 
ef í ljós kemur að árangur er ekki eins og stefnt var að. 

 

5.3 Styrkleikaflokkar – einstaklingsgreinar 

Afreksíþróttafólki í einstaklingsgreinum er skipt niður í fjóra styrkleikaflokka til viðmiðunar: 

Flokkur 1: Framúrskarandi íþróttamaður, sá er skipar sér með árangri sínum í fremstu röð 
í heiminum í sinni grein, s.s. með því að vinna til verðlauna á stærstu mótum 
heims og/eða komast í úrslit á stærstu viðburðum í sinni íþróttagrein. 

Flokkur 2: Afreksmaður á alþjóðlegan mælikvarða, sá sem skipar sér með árangri sínum í 
sinni grein ofarlega á heimslista viðkomandi íþróttagreinar og fær reglulega 
keppnisrétt á stærstu mót greinarinnar og/eða tekur reglulega þátt í sterkum 

alþjóðlegum mótum. 

Flokkur 3: Afreksmaður á íslenskan mælikvarða, sá sem er í fremstu röð í sinni grein á 

Íslandi, á sæti í afreks- og landsliðshópum viðkomandi íþróttagreinar og keppir 
reglulega fyrir Íslands hönd á erlendri grundu. 

Flokkur 4: Afreksefni, sá sem hefur ekki náð jafn langt en er talin að geti skipað sér á bekk 

með þeim bestu í heimi með markvissri og mikilli þjálfun.  Slíkt efni skal vera í 
skipulagðri dagskrá á vegum sérsambands. 

Almennt er miðað við að viðkomandi íþróttamenn hafi náð 15 ára aldri, en frávik frá þessum 
aldursmörkum eru heimil með hliðsjón af íþróttagreinum og í nánu samstarfi við 
sérsambönd/íþróttanefndir ÍSÍ. 

Í öllum tilfellum er mikilvægt að viðkomandi einstaklingar séu í framför hvað varðar 
íþróttalegan árangur.   

 

5.4 Styrkleikaflokkar – landsliðsverkefni og hópíþróttir 

Afrekshópum og liðum í hópíþróttagreinum er skipt niður í fjóra styrkleikaflokka til viðmiðunar: 
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Flokkur 1: Framúrskarandi lið/flokkur, sá hópur er skipar sér með árangri sínum í fremstu 

röð í heiminum, s.s. með því að vinna til verðlauna á stærstu mótum heims 
og/eða komast í úrslit á stærstu viðburðum í sinni íþróttagrein. 

Flokkur 2: Afrekslið/flokkur á alþjóðlegan mælikvarða, sá hópur sem skipar sér með 

árangri sínum ofarlega á heimslista viðkomandi íþróttagreinar og fær reglulega 
keppnisrétt á stærstu mót greinarinnar og/eða tekur reglulega þátt í sterkum 

alþjóðlegum mótum. 

Flokkur 3: Afrekslið/flokkur á íslenskan mælikvarða, sá landliðshópur sem keppir reglulega 
fyrir Íslands hönd á erlendri grundu. 

Flokkur 4: Efnilegt lið/flokkur, sá hópur sem hefur ekki náð jafn langt en er talin að geti 
skipað sér á bekk með þeim bestu í heimi með markvissri og mikilli þjálfun.  

Slíkur hópur skal vera í skipulagðri dagskrá á vegum sérsambands. 

Þá er heimilt að styrkja verkefni, sem beinlínis er hrundið af stað í skipulagðri leit að 
hæfileikaríku og efnilegu íþróttafólki, í samræmi við áherslur í afreksstefnum 

sérsambanda/íþróttanefnda ÍSÍ. 

Sjóðsstjórn Afrekssjóðs ÍSÍ er einnig heimilt að gera tillögu að styrkjum til verkefna 
sérsambanda sem jafnframt fela í sér markvissa uppbyggingu og þátttöku í alþjóðaverkefnum.  

Þurfa þau verkefni að vera í  samræmi við afreksstefnu viðkomandi 
sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ. 

 

5.5 Styrkupphæðir 

Sjóðsstjórn er heimilt að meta styrkupphæðir til sérsambanda með tilliti til afreksstefnu 

viðkomandi sérsambands, útbreiðslu og styrkleika íþróttagreinar svo og með hliðsjón af stöðu 
íþróttamanna og/eða viðkomandi liða á heimsvísu, sbr. grein 5.1.  

Upphæð styrkja er ákveðin í hverju tilfelli af stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ. 

Greiðslur geta verið í formi mánaðargreiðslna eða eingreiðslustyrkja vegna verkefna 
einstaklinga. 

Styrkupphæðir vegna afrekshópa og liða eru ákveðnar í hverju tilfelli af stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ 
og taka mið af grein 5.1. 

 

5.6 Greiðslutilhögun og áætlanir 

Allar greiðslur, einnig þær sem eyrnamerktar eru einstaklingum, skulu ganga til 

sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ.  Eftir að tilkynnt hefur verið um styrkveitingu skal viðkomandi 
sérsamband/íþróttanefnd ÍSÍ skila inn endurskoðaðri fjárhagsáætlun þar sem gert er grein fyrir 
hvaða verkefni farið verði í á árinu, hvernig styrkveitingu Afreksssjóðs ÍSÍ sé ráðstafað og 

hvernig eftirstandandi kostnaðarþættir eru fjármagnaðir.  Óheimilt er að hefja greiðslur styrkja 
fyrr en slík áætlun liggur fyrir. 

Óheimilt er að verja styrkgreiðslum í almennan eða annan rekstur sérsambanda/íþróttanefnda 
ÍSÍ.   

Heimilt er að nýta hluta af styrkupphæðum sem framfærslustyrki sem 

sérsambönd/íþróttanefndir ÍSÍ geta greitt beint til íþróttamanna.  Skal farið með slíkar greiðslur 
á sama hátt og um launagreiðslur sé að ræða og skulu slíkar heimildir og fyrirkomulag vera 
tilgreint í samningum milli Afrekssjóðs ÍSÍ og sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ sem og í 

samningi sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ og íþróttamanns. 

Styrkupphæð skal vera greidd út samkvæmt nánara samkomulagi við sjóðinn sem getið er um 

í fyrirliggjandi samningi.  

Lokagreiðsla styrkja skal ávallt vera háð skilum á lokaskýrslu/skilagrein þar sem fjárhagslegt 
uppgjör verkefna er tilgreint.    
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5.7 Samningar 

Gerður skal sérstakur samningur milli Afrekssjóðs ÍSÍ og sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ þar 
sem markmið, greiðslur og önnur atriði skulu skilgreind vegna viðkomandi 
verkefna/íþróttamanna og tímabils.  

Þá skal viðkomandi sérsamband/íþróttanefnd ÍSÍ gera skriflegan samning við þá íþróttamenn, 
eða forráðmann sé viðkomandi undir lögaldri,   sem tilgreindir eru sérstaklega í samningi ÍSÍog 

sérsambands þar sem markmið, greiðslur, þátttaka í verkefnum, skýrsluskil og önnur atriði eru 
skilgreind skilmerkilega. 

 

6. grein – Breyttar forsendur styrkveitinga 

Sjóðsstjórn áskilur sér rétt til þess að fella styrkveitingar til einstaklinga og flokka tafarlaust úr 

gildi ef aðstæður breytast eða sjóðsstjórn hafa verið gefnar rangar eða villandi upplýsingar. 
Eins getur sjóðsstjórn frestað eða fellt niður frekari styrkveitingar ef út af er brugðið frá 
upphaflegri áætlun og upplýsingum.  Sjá einnig 9. grein. 

Vinni sérsamband eða íþróttamaður sér inn háar fjárhæðir vegna íþróttaiðkunar getur 
Afrekssjóður ÍSÍ dregið úr styrkveitingum sínum eða felli fellt þær alveg niður um tíma við 
næstu úthlutun. 

 

7. grein – Styrkir Ólympíusamhjálparinnar 

Stjórn Afrekssjóðs ÍSÍ skal vera eftirlitsaðili með því að afreksstyrkir Ólympíusamhjálparinnar 
(Olympic Solidarity) renni til ólympíuíþrótta skv. skilgreindum umsóknum ÍSÍ til 
Ólympíusamhjálparinnar í samráði við framkvæmdastjórn ÍSÍ og viðkomandi 

sérsambönd/íþróttanefndir ÍSÍ. Sjóðsstjórn skal taka tillit til styrkveitinga 
Ólympíusamhjálparinnar, þegar hún leggur mat og ákveður sínar eigin styrkveitingar. 

 

8. grein – Aðrir afreksstyrkir ÍSÍ 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ getur falið Afrekssjóði ÍSÍ umsjón með öðrum styrkveitingum sem 

tengjast afreksíþróttum.  Á það m.a. við um sérstaka styrki sem ÍSÍ úthlutar í nafni 
Ólympíufjölskyldu ÍSÍ, sem og aðra styrki sem framkvæmdastjórn ÍSÍ telur æskilegt að stjórn 
Afrekssjóðs ÍSÍ hafi umsýslu með.   

Skulu þessir styrkir falla undir sömu ákvæði og aðrir styrkir Afrekssjóðs ÍSÍ hvað varðar 
umsóknir, skilagreinar, greiðslur, fyrningar, eftirlit og skyldur þeirra aðila sem tengjast 

styrknum. 

 

9. grein – Skyldur íþróttamanna 

Íþróttamaður sem nýtur stuðnings Afrekssjóðs ÍSÍ þarf að sýna að hann hafi hæfileika til að 
ná árangri á alþjóðlegum mælikvarða, samkvæmt skilgreiningu viðkomandi 

sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ. Viðkomandi skal gangast undir skilyrði um reglusemi, stranga 
æfingaáætlun, sýna stígandi framfarir í íþrótt sinni og vera öðrum góð fyrirmynd. 

Íþróttamanni sem nýtur skilgreindra einstaklingsstyrkja Afrekssjóðs ÍSÍ í gegnum sitt 

sérsamband er  skylt að gera sérsambandinu og þar með Afrekssjóði ÍSÍ grein fyrir þeim tekjum 
og samningum sem hann hefur unnið til á meðan hann er á styrk hjá Afrekssjóði ÍSÍ (sjá einnig 
5. og 6. gr.), sé þess óskað.  

Íþróttamaður sem nýtur styrkja Afrekssjóðs ÍSÍ í gegnum sitt sérsamband hefur ákveðnum 
skyldum að gegna gagnvart sínu  sérsambandi/íþróttanefnd ÍSÍ og ÍSÍ. Þetta eru skyldur 

varðandi reglur ÍSÍ um lyfjanotkun og lyfjaeftirlit, siða- og agareglur ÍSÍ, Ólympíusáttmálann, 
reglur varðandi auglýsingar og markaðsmál í undanfara og á meðan á Ólympíuleikum stendur, 
almennt kynningarstarf í skólum og íþróttafélögum, þátttöku í kynningarverkefnum ÍSÍ og 
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Ólympíufjölskyldu ÍSÍ svo og skilyrði um þátttöku í Íslandsmótum. Skulu sérstök ákvæði þar 

að lútandi koma fram í samningi þeim er gerður er milli viðkomandi 
sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ og íþróttamann. 

 

10. grein – Lyfjaeftirlit 

Falli íþróttamaður á lyfjaprófi á samningstímabilinu skal Afrekssjóður ÍSÍ frysta frekari greiðslur 

til sérsambands vegna íþróttamannsins á meðan beðið er endanlegrar niðurstöðu frá 
dómstólum ÍSÍ.  Verði íþróttamaður dæmdur fyrir brot á lyfjalögum ÍSÍ skal tafarlaust segja 
upp þeim hluta samnings Afrekssjóðs við sérsamband sem viðkemur viðkomandi íþróttamanni 

og falla allir styrkir vegna viðkomandi íþróttamanns niður.  Íþróttamaður sem hlýtur refsingu 
vegna brota á lögum ÍSÍ um lyfjamál er óheimilt að njóta styrkja úr sjóðnum á meðan hann 

tekur út sína refsingu.  Þá er framkvæmdstjórn ÍSÍ heimilt að útiloka íþróttamann frá frekari 
styrkjum frá Afrekssjóði ÍSÍ.   

Verði sérsamband upplýst um hugsanlegt brot á lyfjareglum WADA hjá íþróttamanni sem 

tilgreindur er í umsókn sérsambands um styrk frá Afrekssjóði ÍSÍ er sérsambandi skylt að 
afturkalla umsókn sína að því er varðar viðkomandi íþróttamann eða óska eftir því að hún sé 
sett til hliðar á meðan að málið er í meðferð hjá þar til bærum aðilum. 

 

11. grein – Starfsmaður / Eftirlit 

Sérstakur starfsmaður sinnir verkefnum þeim sem Afrekssjóð ÍSÍ eru falin.  Hann skal að hafa 
yfirlit yfir almenna starfsemi sérsambanda/íþróttanefnda ÍSÍ og vera þeim til ráðuneytis í 
afreksmálum. Starfsmaðurinn hefur eftirlit með því að fjárveitingum sé varið til þeirra verkefna 

sem þeim var úthlutað til, fer yfir fylgiskjöl og hefur virkt eftirlit með tekjum og gjöldum 
sérsambands/íþróttanefndar ÍSÍ og íþróttamanna vegna viðkomandi verkefna. Hann hefur 

tengsl við sérfræðinga sjóðsins og hefur milligöngu milli þeirra og sérsambanda/íþróttanefnda 
ÍSÍ.  Hvert sérsamband/íþróttanefnd ÍSÍ sem fær styrk úr sjóðnum skal tilnefna umsjónaraðila 
með viðkomandi samningi gagnvart Afrekssjóði ÍSÍ. Hann skal vinna náið með starfsmanni 

Afrekssjóðs ÍSÍ með það að markmiði að því fjármagni sem veitt er til verkefna nýtist sem best.   

Allt daglegt eftirlit með viðkomandi afreksíþróttamanni/-mönnum er í höndum sérsambanda/-
íþróttanefnda ÍSÍ. 

 

12. grein – Fyrningar 

Styrkir eru veittir vegna þeirra umsókna sem berast sjóðnum og skal styrkjum ráðstafað til 
ákveðinna verkefna/kostnaðarþátta sem um er getið í umsókn og í samningi.  Skilagreinar um 
ráðstöfun styrkja skulu berast Afrekssjóði ÍSÍ eins og getið er um í samningum Afrekssjóðs ÍSÍ 

við sérsambönd/íþróttanefndir ÍSÍ og íþróttamenn þeirra. 

Eigi síðar en undir lok hvers styrksárs skal lokaskilagrein berast Afrekssjóði ÍSÍ.  Hafi hún ekki 

borist fyrir 1. apríl næsta árs, eða innan þriggja mánaða frá lokum samnings, ber að fella niður 
þann hluta styrksins sem er ógreiddur.  Jafnframt getur Afrekssjóður ÍSÍ óskað eftir því að 
styrkþegi (sérsamband/íþróttanefnd ÍSÍ og/eða íþróttamaður) endurgreiði Afrekssjóði ÍSÍ þann 

hluta styrksins sem þá þegar hefur verið greiddur þar sem ekki er ljóst hvernig þeim fjármunum 
hefur verið varið. 

Starfsmaður Afrekssjóðs ÍSÍ skal í byrjun apríl ár hvert taka saman lista yfir þá styrki sem fella 

á niður samkvæmt þessari reglugerð.  Skal listinn borinn undir formann Afrekssjóðs ÍSÍ, 
gjaldkera ÍSÍ og framkvæmdastjóra ÍSÍ til samþykktar og staðfestur af framkvæmdastjórn ÍSÍ.  

Að því loknu skal styrkþegum tilkynnt um fyrningu styrksins. 
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13. grein – Gildistími 

Reglugerð þessi er sett með tilvísan til samþykktar íþróttaþings um afreksíþróttastefnu.   
Reglugerð þessa skal endurskoða árlega.  Framkvæmdastjórn ÍSÍ er heimilt að veita 
sérsamböndum/íþróttanefndum ÍSÍ undanþágu vegna liðs 5.2 um Afreksstefnur, gegn því að 

Afreks- og Ólympíusviði ÍSÍ hafi borist tímasett framkvæmdaáætlun um mótun afreksstefnu 
fyrir sérsambandið sem fari fyrir næsta sérsambandsþing til samþykktar. 

 

Samþykkt á fundi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 26. nóvember 2015. 
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REGLUGERÐ UM SUE FRÁ 2005 
   

STYRKTARSJÓÐUR UNGRA OG EFNILEGRA ÍÞRÓTTAMANNA 

STARFSREGLUR 

 

Styrktarsjóður ungra og framúrskarandi efnilegra íþróttapilta og stúlkna er samstarfsverkefni 

ÍSÍ og Menntamálaráðuneytisins og miðar að því að styðja við og efla íþróttaiðkun efnilegs 

íþróttafólks á aldrinum 15 – 18 ára.  

   

1.gr.:  Skipan 

Í stjórn sjóðsins sitja átta menn.  Framkvæmdastjórn ÍSÍ skipar sjö þeirra að loknu Íþróttaþingi. 
Auk þess tilnefnir Menntamálaráðherra einn stjórnarmann.  Kjörtímabil stjórnar er samhliða 
ársþingum ÍSÍ eða tvö ár ár. 

  

2. gr.:  Markmið 

Markmið sjóðsins er að styrkja á landsvísu efnilegt íþróttafólk, hvort heldur úr einstaklings- 
eða hópíþróttum, á aldrinum 15 – 18, til að ná því markmiði að verða framtíðarafreksmenn 
Íslands.   Frávik frá þessum aldursmörkum eru heimil með hliðsjón af íþróttagreinum og 
undantekningum ef sérstök ástæða er til.   

Sjóðurinn styrkir ýmis verkefni sem snúa beint að viðkomandi styrkþega, s.s. til að stunda 
æfingar og keppni umfram það sem hann annars mundi gera. 

Hópíþróttaflokkar (landslið) eru styrkhæfir vegna undirbúnings og/eða þáttátöku í 
úrslitakeppni Evrópumóta eða heimsmeistarakeppni, enda séu viðkomandi landslið talinn 
sérstaklega efnileg.  

Sjóðurinn getur ennfremur styrkt verkefni, sem beinlínis er hrundið af stað í skipulagðri leit að 
hæfileikaríku og framúrskarandi efnilegu íþróttafólki. 

  

3. gr.:  Skilyrði 

Væntanlegur styrkþegi þarf að sýna að hann hafi hæfileika til að ná árangri á alþjóðlegum 

mælikvarða, samkvæmt skilgreiningu viðkomandi sérsambands. Gangast undir skilyrði um 

reglusemi, stranga æfingaáætlun, nám til hliðar við íþróttaæfingar, sýna stígandi framfarir í 

íþrótt sinni og vera öðrum góð fyrirmynd. 

   

4. gr.:  Umsóknir 

Aðeins sérsambönd og sérgreinanefndir geta sótt um styrkveitingar í sjóðinn.  Öll íþróttafélög 
sem eru aðilar að ÍSÍ, geta tilnefnt einstaklinga til viðkomandi sérsambands/sérgreinanefndar 
sem síðan fer yfir og metur umsóknir sem sendar verða áfram til sjóðsins.  

  

Umsóknir skulu berast stjórn sjóðsins á þar til gerðum eyðublöðum. 

Sjóðsstjórn er heimilt að hafa frumkvæði að einstökum styrkveitingum.  

Auglýst skal eftir umsóknum tvisvar á ári, vor og haust. 
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Sjóðsstjórn áskilur sér rétt til að afla sér nánari upplýsinga en þeirra sem fram koma á 
umsóknareyðublaði og leita umsagnar annarra aðila. 

  

5. gr.:  Samningur 

Samningur skal gerður við viðkomandi styrkþega þar sem fram koma skyldur sjóðsins, 
sérsambands, íþróttafélags og  íþróttamanns.    Þar er um að ræða skyldur gagnvart reglum ÍSÍ 
um lyfjanotkun og lyfjaeftirlit, siða- og agareglum ÍSÍ,  og Ólympíusáttmálanum og önnur þau 
skilyrði sem samningsaðilar þurfa að undirgangast.  Einnig skyldur til að halda æfingadagbók 
og skil á skýrslum um framgang mála.  

Sjóðnum er heimilt að gera allt að 4 ára samning, sem þó er endurskoðaður árlega.  

  

6. gr.:  Greiðsla á styrk 

Greiðslur vegna samnings um styrk úr sjóðnum  eru greiddar við skil á skýrslu og fjárhagslegu 
uppgjöri eftir hverja fjóra mánuði.  Allar greiðslur skulu ganga til sérsambands sem greiðir 
síðan viðkomandi einstaklingi með vitund íþróttafélags styrkþegans. Óheimilt er að verja 
styrkgreiðslum í almennan eða annan rekstur sérsambanda eða íþróttafélags. 

  

7.gr.:  Breyttar forsendur styrkveitinga 

Sjóðsstjórn áskilur sér rétt til þess að fella niður styrkveitingar ef aðstæður breytast eða 
sjóðsstjórn hafa verið gefnar rangar eða villandi upplýsingar.  

  

8. gr.: Fagteymi 

Styrkþegum skal tryggður aðgangur að fagteymi ÍSÍ samkvæmt nánari skilgreiningum sem 
koma fram í samningi. Meðal annars er þá haft í huga að styrkþegi njóti sérhæfðra leiðbeininga 
að því er varðar sálfræðilega uppbyggingu. 

  

9.gr.: Tryggingar 

Stjórn sjóðsins sér styrkþegum fyrir öllum nauðsynlegum tryggingum, í tengslum við 
íþróttaiðkun þeirra. 

  

10.gr.:  Eftirlit  

Allt eftirlit með hverjum stykþega, er á höndum viðkomandi sérsambands. Stjórn sjóðsins 
tilnefnir aftur á móti sérstakan tengilið/eftirlitsmann sem hefur yfirumsjón með 
heildarverkefninu sem slíku. Á milli funda sjóðsstjórnar hefur tengiliðurinn/eftirlitsmaðurinn 
milligöngu um málefni sem upp kunna að koma á milli annars vegar ÍSÍ og sérsambands og hins 
vegar á milli styrkþega og sérsambands.  

  

11. gr.:  Gildistími  

Reglugerð þessi tekur þegar gildi. 

  

Samþykkt á fundi framkvæmdastjórnar ÍSÍ 24. janúar 2002 

Samþykkt á fundi framkvæmdastjórna ÍSÍ, 8. desember 2005   
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AFREKSSTEFNA ÍSÍ 
 

Sameiginlegt markmið íþróttahreyfingarinnar er að Íslendingar eigi hverju sinni afreksmenn og 

afreksflokka í íþróttum er skipi sér á bekk með þeim bestu í heiminum og að stöðugt hækki 
afreksstig íslenskra íþrótta. Í því felst að efla hæfni og færni þeirra sem að afreksíþróttastarfinu 
koma og sem með afreksíþróttamanninum vinna, tryggja möguleika afreksíþróttamanna 

framtíðarinnar til að ná settu marki, stuðla að bættum framfærsluaðstæðum íþróttamannsins, 
og auka íslenska þjálfunarkunnáttu. 

Til þess að ná settu marki ber hreyfingunni að setja sér tímabundnar markvissar áætlanir um 
frammistöðu á stórmótum.  Afrekssvið ÍSÍ skal í samvinnu við sérsambönd ÍSÍ og 
séríþróttanefndir ÍSÍ móta tímasett markmið og kynna þau fyrir hreyfingunni. Til að tryggja 

slagkraft markmiðanna til langframa ber ásamt því að einblína á keppnisárangur, að styrkja 
eigin getu og hæfileika hreyfingarinnar til að vinna að langtímamarkmiðum í afreksíþróttum. 

Sérstaklega ber að leggja aukna áherslu á að efla þjálfunarþekkinguna, bæði innan einstakra 

íþrótta og þvert á íþróttastarfið; m.a. með því að mynda teymi fagfólks til að auka þekkingu 
þjálfara. 

Stefnuyfirlýsing Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands í afreksmálum skal vera til umfjöllunar 
á Íþróttaþingi. 

 

SKILGREINING AFREKA 

 

Framkvæmdastjórn ÍSÍ skal á hverjum tíma skilgreina viðmið afreka í samvinnu við 
sérsambönd ÍSÍ og tilkynna sambandsaðilum um slík viðmið.  Eftirfarandi skilgreiningar skulu 
vera til hliðsjónar:  

 Um framúrskarandi íþróttamann eða flokk er þá fyrst að ræða þegar einstaklingur eða 
flokkur skipar sér með árangri sínum í fremstu röð í heiminum. 

 Afreksmaður er hver sá íþróttamaður/flokkur sem stenst ákveðna viðmiðun í viðkomandi 
grein. 

 Afreksefni teljast þeir íþróttamenn/flokkar sem ekki hafa náð jafn langt en taldir eru með 

markvissri og mikilli þjálfun geta skipað sér á bekk með þeim bestu. 

Þó yfirstjórn afreksíþróttastarfsins sé hjá heildarsamtökunum verður íþróttahreyfingin að axla 
sameiginlega ábyrgðina á því að halda úti afreksíþróttastefnu og skiptir þá öllu að ríkur 

metnaður til starfsins sé fyrir hendi jafnt hjá ÍSÍ, sérsamböndum, íþróttahéruðum og félögum. 

 

FULL ÁSTUNDUN FORSENDA AÐSTOÐAR 

 
Öll vinna að því að ná settu marki í afreksíþróttum skal eiga sér stað innan siðferðisgilda 

íþróttanna. Enn fremur ber að stefna að því að ástundun afreksíþróttamanna sé hluti af 
lífsmunstri og þau ár sem einstaklingurinn helgar íþróttinni krafta sína komi það ekki niður á 

þroska einstaklingsins og undirbúningi undir að takast á við lífið að íþróttaferli loknum.  

Til þess að ná settu marki ber að beita þeim ráðum sem fyrir hendi eru til íþróttagreina og 
einstaklinga sem sýnt hafa getu til að skipa sér á bekk með þeim bestu.  Allir, sem hátt stefna, 

hafa möguleika á að njóta stuðnings en árangur og geta ræður ferðinni um áframhald og 
möguleika á stuðningi. Framfarir og full ástundun af hálfu íþróttamanna og sérsambanda er 
forsenda áframhaldandi aðstoðar. 

Afrek er uppskera margra ára markvissrar starfsemi og lítil von er um árangur án faglegra 
vinnubragða og viðunandi starfsumhverfis íþróttamannsins til að þroska hæfileika sína. 
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Leiðarljós afreksstefnu ÍSÍ er að bæta það umhverfi sem afreksíþróttir búa við.  Markmið og 

viðfangsefni í afreksíþróttastarfinu eru m.a.: 

  

Markmið/viðfangsefni  Leiðir  Mæling  

Að beita sér fyrir aðstöðu til 
æfinga fyrir afreksíþróttir á 

vettvangi sveitarfélaga og 
ríkis. 

Að ferlamál fatlaðs 

afreksíþróttafólks séu tekin til 
skoðunar. 

  

 Að hvert sérsamband skilgreini þá 
aðstöðu sem nauðsynleg er fyrir 

afreksíþróttafólk. Þessi skilgreining 
er kynnt sveitarfélögum og ríki. 

Að hvetja opinbera aðila til að 

styrkja landsliðsæfingar og/eða 
afreksæfingar á vegum 
sérsambanda. 

Að efla aðgengi afreksíþrótta að 
þeim íþróttamannvirkjum sem er til 
staðar, jafnt fyrir fatlað sem ófatlað 

afreksíþróttafólk. 

 

Opinber skráning á þeim 
stöðum sem uppfylla kröfur 

ÍSÍ um aðstöðu til æfinga 
fyrir afreksíþróttir. 

Fjármagn opinbera aðila sem 

fer til æfinga á vegum 
sérsambanda. 

Fjöldi tíma sem úthlutað er til 

sérsambanda vegna æfinga. 

Upplýsingar um bætt 
aðgengi afreksíþróttafólks að 

íþróttamannvirkjum. 

Að stuðla að og miðla 
niðurstöðum rannsókna á 

sviði íþrótta- og 
þjálfunarvísinda til þjálfara, 
íþróttamanna og annarra er 

málið varðar. 

Að efla samvinnu við 
háskólastofnanir og þá aðila sem 

sinna rannsóknum á Íslandi. 

Fjölga þeim fræðsluviðburðum er 
miðla niðurstöðum rannsókna á 

sviði íþrótta- og þjálfunarvísinda. 

 

Fjöldi rannsókna er tengjast 
íþróttum á ári. 

Fjöldi fræðsluviðburða er 
miðla niðurstöðum 
rannsókna. 

Að stuðla að og efla samráð 
og upplýsinga-þjónustu á 

sviði lækna-vísinda 
íþróttanna/ 
íþróttaheilsufræði. 

Efla samvinnu við fagfélög er 
tengjast læknavísindum íþrótta. 

Miðla upplýsingum um læknavísindi 
íþrótta, s.s. á heimasíðu ÍSÍ. 

 

Fjöldi ritaðra greina er birtast 
á Íslandi um læknavísindi 

íþrótta. 

Að veita hvers kyns ráðgjöf 
og stuðning er getur orðið til 

að efla afreksíþróttafólk, 
bæði meðan á keppni þeirra 
stendur og að loknum 

keppnisferli. 

Að koma á fót Íþróttamannanefnd 
ÍSÍ. 

Að efla starfsemi Samtaka íslenskra 
Ólympíufara. 

Að stuðla að því að 

Afreksíþróttamiðstöð verði til. 

Reglubundnar 
skoðanakannanir meðal 

afreksíþróttafólks. 

Fjöldi fræðsluviðburða á 
vegum SÍÓ og 

Íþróttamannanefndar. 

Reglubundnar mælingar og 

meðferðir afreksíþróttafólks. 

 

Að skapa kjöraðstæður fyrir 
afreksíþróttafólk innan 
skólakerfis og á almennum 

vinnumarkaði til að ná 
árangri samhliða námi og 

starfi. 

Ná samningum við LÍN um meiri 
sveigjanleika fyrir afreksíþróttafólk í 
námi. 

Að stuðla að bættum réttindum 
afreksíþróttafólks innan hins 

opinbera kerfis, s.s. rétt til 
fæðingarorlofs og fjölda 
viðverudaga erlendis á ári vegna 

íþróttaviðburða. 

Að stuðla að bættu aðgengi 
afreksíþróttafólks til fjarnáms á 

mennta- og háskólastigi. 

 

Fjöldi afreksíþróttafólks sem 
er í námi samhliða 
íþróttaiðkun. 

Fjöldi afreksíþróttafólks sem 
getur stundað vinnu 

samhliða íþróttaiðkun. 

Sérúrræði í opinberum 
regluramma varðandi 

afreksíþróttafólk. 

Fjöldi afreksfólks í 
viðurkenndu fjarnámi. 
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Fagteymi ÍSÍ og Afrekssjóður ÍSÍ 
Fagteymi ÍSÍ er teymi fagfólks á sviði þjálffræði, sálfræði og íþróttameiðsla, sem ÍSÍ kemur 

sér upp (t.d. í samvinnu við menntastofnanir) til að sinna fræðsluverkefnum fyrir sambandið 
og miðla þekkingu til afreksfólks og þjálfara með námskeiðum ásamt því að vera til staðar 

þegar á þarf að halda að mati Afrekssviðs ÍSÍ. Með teyminu gefst afreksíþróttamönnum 
jafnframt tækifæri á að leita eftir aðstoð færustu sérfræðinga sem völ er á t.d. við meiðslum, 
sálfræðiaðstoð og þjálfunaraðferðum.  

Um Afrekssjóð ÍSÍ gildir sérstök reglugerð er framkvæmdastjórn ÍSÍ setur.  Afrekssjóður ÍSÍ 
skal standa að uppbyggingu afreksíþrótta á Íslandi með því að styðja íslenskt afreksíþróttafólk 

og sérsambönd við að ná sem bestum árangri í alþjóðlegri keppni. Forsenda styrkveitinga er 
að sérsambönd hafi markvissa og raunhæfa afreksstefnu. Stuðningurinn felst í fjárframlögum, 
bættri menntun þjálfara og ýmiskonar tæknilegri aðstoð. Þannig verður Afrekssjóður ÍSÍ 

sérsamböndum til aðstoðar við að efla og bæta íþróttastarf sitt.  Allar greinar sem viðurkenndar 
eru af ÍSÍ eiga rétt á að sækja um í sjóðinn.  Fjárstyrkir Afrekssjóðs ÍSÍ, sem fyrst og fremst 

skal veita til ákveðinna verkefna, skulu vera fyrirfram skilgreind og kostnaðaráætluð.  Er þá 
t.d. átt við styrki til þátttöku í keppni, æfingabúðum, til ráðningu landsliðsþjálfara hjá minni 
sérsamböndum, til að bæta umhverfi og aðstöðu „afreksíþróttafólks" og til verkefna er lúta að 

því að leita uppi íþróttaefni.  Styrkir til einstaklinga skulu taka mið af íþróttalegri þörf þeirra og 
félagslegum aðstæðum.  Afrekssjóði ÍSÍ er jafnframt heimilt að styrkja sérfræðinga Fagteymis 
ÍSÍ til að sækja námskeið um nýjustu aðferðir íþróttavísinda. 

 

Að styðja við þróun 
Afreksíþróttabrauta í 
framhaldsskólum. 

Að skólar viðurkenni fjarveru 
afreksíþróttafólks vegna 

landsliðsverkefna. 

 

Fjöldi framhaldsskóla er 
bjóða uppá 
Afreksíþróttabrautir. 

Staðfest yfirlýsing frá skólum 
um viðurkenningu fjarveru 

vegna landsliðsverkefna. 

Að markaðssetja 
afreksíþróttirnar í 
þjóðfélaginu. 

Kynna afreksíþróttir í skólum sem 
og á vinnustöðum. 

Stuðla að fjölbreyttari umræðu í 

fjölmiðlum um afreksíþróttir. 

Markviss vinna til að kynna 
mikilvægi afreksíþrótta fyrir 

almenna íþróttaiðkun á Íslandi. 

 

Reglubundin viðhorfskönnun 
meðal markhópa. 

Að efla þekkingu þjálfara, 
dómara og annara sem koma 

að afreksíþróttastarfi á 
Íslandi þannig að þeir séu á 
heimsmælikvarða. 

Að auka framboð af 
fræðsluviðburðum sem höfða til 

þjálfara, dómara og annarra 
þátttakanda í afreksíþróttastarfinu. 

Að veita styrki til þjálfara, dómara 

og annarra þátttakanda í 
afreksíþróttastarfi til að sækja sér 
framhaldsþekkingar. 

 

Fjöldi fræðsluviðburða fyrir 
þjálfara, dómara og annarra í 

fremstu röð. 

Fjöldi styrkja sem veittir eru 
til þjálfara, dómara og 

annara á heimsmælikvarða. 

Að veita afreksíþróttafólki/ 
flokkum fjárhagslegan 
stuðning. 

Að framlög ríkis, sveitarfélaga og 
styrktaraðila til afreksstarfs aukist. 

Aukning fjármagns til 
afreksíþrótta í reikningum 
Íþróttahreyfingarinnar. 

 



 

 

 

 


