
13. Karateþing KAÍ 
fundarsal ÍBR, 19.05.2000 

 
 
1. Þingsetning 
 
Formaður KAÍ, Ólafur Wallevik setti þingið og bauð þingfulltrúa velkomna. 
 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins 
 
Jón Hákon Bjarnason var kosinn fundarstjóri og Þórir Ibsen ritari. 
 
3. Kosnar fastar nefndir: 

a)  Kjörbréfanefnd: 
     Jón Hákon Bjarnason og Halldór Svavarsson 
b)  Fjárhagsnefnd: 
     Jón Ingi Þorvaldsson, Halldór Svavarsson og Ómar Ívarsson 
c)  Laga- og leikreglnanefnd: 
     Helgi Jóhannesson, Jón Ingi Þorvaldsson og Halldór Svavarsson 
d)  Allsherjarnefnd: 
     Indriði Jónsson, Þórir Ibsen og Ómar Ívarsson 
e)  Kjörnefnd: 
     Hannes Sveinsson, Reinhard Reinhardsson og Ólafur Hreinsson. 

 
4. Skýrsla fráfarandi stjórnar 
 
Formaður KAÍ, Ólafur Wallevik, flutti skýrslu stjórnar. Hann greindi frá því að árið 
hefði verið viðburðaríkt. Einkum hefði orðið mikil fjölgun í unglingastarfi 
sambandsins. Þannig hefðu rúmlega 290 þátttakendur verið skráðir til þátttöku í 
unglingameistaramótinu haustið 2000, en árið áður höfðu 230 verið skráðir. 
 
Einnig hefur verið almenn fjölgun iðkenda og er KAÍ í dag á meðal meðalstórra 
sambanda innan ÍSÍ, þegar miðað er við fjölda iðkenda. Formaður ítrekaði mikilvægi 
þess að aðildarfélög skrái alla þátttakendur. Þetta hafi mikla þýðingu fyrir lottótekjur 
frá ÍSÍ. 
 
Formaður vék sérstaklega að Norðurlandameistaramótinu sem haldið var hér á landi 
sl. haust, en það var stærsta verkefni KAÍ á starfsárinu. Hefði mótið lukkast vel og 
fékk það umtalsverða athygli í fjölmiðlum, einkum sjónvarpi. Á mótinu sýndu og 
íslensku þátttakendurnir ágætan árangur. Þetta var síðasta Norðurlandameistaramótið í 
því formi sem það hefur verið. 
 
Loks vék formaður að bikarmótum sambandsins, sem gengið höfðu með ágætum. 
 
5. Reikningar sambandsins 
 
Formaður lagði fram endurskoðaða reikninga sambandsins. Endurskoðandi, Helgi 
Jóhannesson, gerði eftirfarandi athugasemdir við reikningana: 

- Færa hefði átt útistandandi styrki undir tekjur, til afskriftar á næsta ári. 



- Skrifstofubúnað hefði átt að gjaldfæra og greiðslur til Tatami hefði átt að 
afskrifa um 20%.  

Að öðru leiti taldi endurskoðandinn reikningana lýsa rétt starfsemi félagsins. 
Reikningarnir voru samþykktir samhljóða að teknu tilliti til ofangreindra athugasemda 
endurskoðanda. 
 
6. Fjárhagsáætlun stjórnar 
  
Formaður kynnti fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. Hún miðar við að tekjur verði 
samtals 1.580 þús. Þar af yrðu 1.2 milljón í tekjur frá aðildarfélögum, 120 000 í 
lottótekjur frá ÍSÍ og 260 í tekjur af mótum. Miðað er við að ráðstöfun þessara tekna 
verði sem hér segir: 
 
Mótshald: 
 verðlaunapeningar 100 000 
 ferðir     30 000 
 auglýsingar    70 000 
 ýmislegt    50 000 
 
Landslið: 
 þjálfarakostnaður 100 000 
 ferðir   700 000 
 þátttökugjöld  100 000 
 
upplýsingamiðlun um KAÍ (þ.m.t. myndband) 
    250 000 
 
Annað    180 000 
 
Lagt var til að meðlimagjald verði kr. 200 per félaga og það skuli innheimt skv. 
skráðum iðkendafjölda skv. skrám ÍSÍ. 
 
7. Tillögur um breytingar á lögum og leikreglum 
 
 Halldór Svavarsson lagði fram tillögu um breytingu á 9. gr. Almennra reglna um mót 
(sjá meðfylgjandi þingskjal). Tillagan fól í sér að bikarmeistaratitlum verði fækkað í 
tvo, þannig að þeir verði einn bikarmeistari karla og einn bikarmeistari kvenna, og að 
bikarmeistarar verði sá karl og sú kona sem hljóta flest stig samanlagt úr bikarmótum 
í kata og kumite. 
 
Helgi Jóhannesson lagði fram tillögu um breytingar á 11. gr. reglna um 
Íslandsmeistaramót í karate (sjá meðfylgjandi þingskjal). Tillagan miðaði að því að 
færa reglurnar nær reglum WKF með því að: 

- að gefa hábeltingum kost á fjölbreyttara vali á kata á Íslandsmeistaramótum, og 
- að laga stigagjöf að reglum WKF. 

 
8. Aðrar tillögur og önnur mál 
 
Engin mál voru tekin upp undir þessum lið. 
  



9. Málum og tillögum var vísað til nefnda til umfjöllunar 
 
10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær 
 

a)  Kjörbréfanefnd lauk stöfum og lýsti öll kjörbréf gild. 
 

 b)  Fjárhagsnefnd fór yfir fjárhagsáætlun stjórnar og lagði til að hún yrði 
samþykkt til eins árs. Var tillaga fjárhagsnefndar samþykkt samhljóða. 
 
 c)  Laga- og leikreglnanefnd lagði til að tillaga Halldórs Svavarssonar um 9. 
gr. Almennra reglna um bikarmót yrði samþykkt með þeirri breytingu að setningin 
“Að auki verður gefið 1/2 stig fyrir fimmta sætið í Kata.” yrði felld út.  Jafnframt 
lagði nefndin til að reglurnar taki gildi frá og með næsta bikarmóti. Tillögur 
nefndarinnar voru samþykktar með 16 atkvæðum, en eitt atkvæði var greitt gegn 
tillögunni og einn fulltrúi sat hjá við atkvæðagreiðslu. 
 
 8. gr. Almennra reglna um mót hljóðar því nú svo: 
“8. gr.  Árlega skal halda Bikarmót KAÍ í Kumite og Kata. Hvert bikartímabil nær frá 
1. sept. til 31. maí næsta ár. Bikarmótinu skal skipta í tvo, þrjá eða fjóra hluta 
fyrirfram. Keppt skal í þremur flokkum í hverjum hluta mótsins í Kumite, einum 
opnum kvennaflokki og tveimur karlaflokkum eftir þyngd, -74kg og +74kg, og 
tveimur flokkum í Kata, flokki karla annars vegar og kvenna hins vegar. Eftir hvern 
hluta skal gefa 5 stig fyrir fyrsta sæti, 3 fyrir annað, 2 stig fyrir þriðja sætið og 1 stig 
fyrir fjórða sætið. Ef einungis einn keppandi mætir í tilteknum flokki skal hann fá 5 
stig enda hafi hann farið ósigraður frá móti. Hægt er að keppa í bæði Kata og Kumite 
og leggja þá stigin úr greinunum tveimur saman. 
Eftir að öllum Bikarmótum tímabilsins er lokið, skal stigahæsta konan og stigahæsti 
karlinn í samanlögðum greinum verða útnefnd Bikarmeistarar KAÍ. Þeim tveimur sem 
koma næst þeim að stigum í flokki karla og flokki kvenna skal veita önnur og þriðju 
verðlaun. Séu tveir einstaklingar jafnir að stigum í lok bikarkeppninnar vinnur sá er 
oftar var í fyrsta sæti. Sé enn jafnt vinnur sá er oftar hefur verið í öðru sæti og svo 
framvegis.” 
 
 Laga- og leikreglnanefnd lagði jafnframt til að tillaga Helga Jóhannessonar um 
breytingu á 11. gr. reglna um Íslandsmeistaramót yrði samþykkt óbreytt. Tillaga 
nefndarinnar var samþykkt samhljóða með þeirri smávægilegu breytingu að orðunum 
“hærri lægri tölu” og “hærri hærri tölu” var breytt í “hærri lægstu tölu” og “hærri 
hæstu tölu”. 
 
 Á fundinum kom fram tillaga um breytingu á fyrstu setningu 11. gr. reglna um 
Íslandsmeistaramót í Karate, þess efnis að fyrsta setningin hljóði svo: “Á mótum KAÍ 
skulu vera ein, tvær eða þrjár umferðir eftir ákvörðun mótanefndar.” Var tillagan 
samþykkt samhljóða. 
 
 11. gr. reglna um Íslandsmeistaramót í Karate hljóðar því svo: 
“11. gr. Á mótum KAÍ skulu vera ein, tvær eða þrjár umferðir eftir ákvörðun 
mótanefndar. Keppendum er heimilt að sýna hverja þá kata sem kemur frá eftirtöldum 
fjórum meginstílum viðurkenndum af WKF, Goju-Ryu, Shito-Ryu, Shotokan og 
Wado-Ryu. Keppendum er ekki heimilt að sýna sömu kata á milli umferða. 
Keppendur eiga að tilkynna þá kata sem þeir ætla að sýna til ritara móts áður en hver 



umferð byrjar. Karatesambandið skal gefa út lista í samráði við félögin með þeim kata 
sem heimilt er að keppa í. Á Unglingameistaramóti má þó endurtaka kata í úrslitum. 
Mótanefnd ákveður hve margir keppendur komast áfram úr fyrstu umferð, en miða 
skal við að í úrslit komist 6 efstu í einstaklingsgreinum en 4 efstu liðin. Á 
Unglingameistaramóti skulu 5 efstu í hverri katagrein komast í úrslit. Mótanefnd eða 
stjórn KAÍ er heimilt að breyta fjölda þeirra er komast í úrslit. Dómarar í úrslitum 
skulu ávallt vera fimm hið fæsta og helst einn úr hverju af stærstu félögunum, en þó 
hið minnsta einn frá hverri stíltegund. Reglur um réttindi dómara get þó leitt til 
annars. Stigagjöf úr fyrri umferðum er ekki lögð saman við stig í seinni umferðum. 
Ávallt skal strika út hæstu og lægstu einkunnagjöf, ef dómarar eru fleiri en þrír. Ef 
keppendur eru jafnir að stigum sigrar sá sem hefur hlotið hærri lægstu tölu og svo 
hærri hæstu tölu. Ef keppendur eru enn jafnir, skulu þeir framkvæma aðra kata heldur 
en þeir sýndu í síðustu umferð. Ef ekki skrá sig til leiks fleiri en einn keppandi eða lið, 
fellur keppni niður í þeirri grein. Keppanda í þeim flokki er þá heimilt að keppa í 
næsta flokki fyrir ofan að þyngd eða aldri.” 
 
 Loks lagði laga- og leikreglnanefnd til að bætt yrði einum tölulið við 8. gr. 
reglna um Íslandsmeistaramót í karate, “8. tl.  liðakeppni kvenna (þriggja manna 
sveit)”.   Var tillagan samþykkt samhljóða. 
 
 
 d)  Allsherjarnefnd lagði til að KAÍ stefni að því að koma upp heimasíðu með 
grunnupplýsingum um sambandið (lög og reglur, stjórn og þess háttar) og með 
tengingum yfir á heimsíður sambandsfélaganna. Var tillagan samþykkt samhljóða. 
  
 e)  Kjörnefnd lagði til eftirfarandi í stjórn KAÍ: 
  formaður Ólafur Wallevik 
  varaformaður Jón Hákon Bjarnason 
  gjaldkeri Indriði Jónsson 
  meðstjórnandi Halldór Svavarsson 
  meðstjórnandi Ómar Ívarsson 
  
   Kjörnefnd lagði jafnframt til að í varastjórn yrðu kjörnir: 
  Reinhard Reinhardsson 
  Bryndís Valbjarnardóttir 
  Hannes Sveinsson 
 
 Loks lagði kjörnefnd til að eftirtalda endurskoðendur: 
  Helgi Jóhannesson 
  Jón Ingi Þorvaldsson 
 
11. Önnur mál 
 
Þórir Ibsen flutti skýrslu af íþróttaþingi ÍSÍ.  Vakti hann sérstaka athygli stjórnar á 
eftirtöldum málum sem þar voru til umfjöllunar, þ.e. hugmyndum um sameiningu ÍSÍ 
og UMFÍ og áhrif þess á lottótekjur KAÍ, samningaviðræður ÍSÍ um hóptryggingar 
fyrir íþróttahreyfinguna, stefnuyfirlýsingu íþróttaþings um afreksíþróttir og 
afrekssjóð, ályktun um viðurkenningu til fyrirmyndarfélaga/deilda og ályktun um 
þjálfaramenntun. Benti hann á að þessi mál kynnu að hafa veruleg áhrif á stöðu og 



hagsmuni KAÍ og væri því brýnt að stjórn þess fylgdist vel með þróun þessara mála. 
(Sjá nánar meðfylgjandi skriflega skýrslu). 
 
Jón Ingi beindi því til stjórnar að hún skipuleggi og tímasetji öll mót fyrirfram strax að 
hausti og reyni að hafa smærri mót í auknum mæli í miðri viku. 
 
Jón Hákon upplýsti að stjórnin myndi skipuleggja öll mót sambandsins fyrir 1. júní 
n.k. Hann taldi óraunhæft að stefna að því að halda mót í miðri viku þar sem erfitt 
væri að fá íþróttahúsnæði á þeim tíma. 
 
Ólafur Hreinsson beindi því til stjórnar að hún láti þýða eins og mögulegt er reglur 
WKF, að hún stuðli að þjálfun dómara og að hún standi fyrir fundum dómara fyrir 
keppnir. 
 
Vincente Carrasco vakti máls á að gagnlegt væri að haldnir yrðu fundir með þjálfurum 
fyrir keppnir. 
 
12. Tillaga kjörnefndar um stjórn, varastjórn og endurskoðendur 
 
Tillaga kjörnefndar um stjórn, varastjórn og endurskoðendur var samþykkt samhljóða. 
Eftirtaldir voru því réttkjörnir:  

Ólafur Wallevik, formaður 
  Jón Hákon Bjarnason, varaformaður 
  Indriði Jónsson, gjaldkeri 
  Halldór Svavarsson, meðstjórnandi 
  Ómar Ívarsson, meðstjórnandi 
 
  Reinhard Reinhardsson, varamaður 
  Bryndís Valbjarnar, varamaður 
  Hannes S., varamaður 
 
  Helgi Jóhannesson, endurskoðandi 
  Jón Ingi Þorvaldsson, endurskoðandi 
 
13. Kjör í karatedómstól 
 
Í karatedómstól voru kjörnir þeir Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Hreinsson og Halldór 
Svavarsson og til vara Vincente Carrasco, Jón Ingi Þorvaldsson og Ómar Ívarsson. 
 
14. Kjör í aganefnd 
 
Í aganefnd voru kjörnir Vincente Carrasco, Ólafur Hreinsson, Ásmundur Ísak 
Jónsson, Lárus Welding og Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson. 
 
15. Val fulltrúa á íþróttaþing 
 
Vali tveggja fulltrúa á íþróttaþing og tveggja til vara var vísað til stjórnar. 
 
 
Karateþingi slitið. 


