
Karateþing  24.feb 2018 

 

Þingið sett 

31.karateþing  Reinhard  Reinhardsson formaður KAI setur þingið 

Hefðbundin þingstörf 

Þingforseti: Stefán Alfreðsson 

Þingritari: María S Jensen 

Gestir: Hafsteinn Pálsson ritari framkvæmdastjornar ÍSÍ 

Stefán tekur við Þingstjórn 

Stefán bíður  Hafsteinn Pálsson velkominn og bíður honum í pontu. 

Hafsteinn tekur til máls og flytur kveðjur frá ÍSÍ og óskar okkur til hamingju með daginn. 

Talar um að gott sé að sjá fjárhagsáætlun réttum megin við núllið hjá okkur í ársskýrslunni. 

Talar um að ÍSÍ var að afhenda verðlaun fyrir Lífshlaupið í gær, svo er hjólað í vinnuna og 
Reykjavíkurmaraþonið seinna á árinu. Ólympíuleikarnir á fullu núna og er það stóra verkefnið sem hefur 
verið í gangi.  Óskar okkur góðs karateþings og góðs karateárs. 

Reinhard veitir Hafsteini borðfána karatesambandsins til ÍSÍ. 

Skipað er í nefndir: 

 

Kjörbréfanefnd: 

1.Þorsteinn Yngvi Guðmundsson 

2.María Helga Guðmundsdóttir 

3.Eydís Líndal Finnbogadóttir 

Fjárlaganefnd: 

1.Arnar Jónsson 

2.Ingólfur Snorrason 

3.Bjarki Logason 



Laga og leikreglenefnd: 

1.Pétur Ragnarsson 

2.Randver Ólafsson 

3.Hrafnhildur Úlfarsdóttir 

Allsherjanefnd: 

1.Ævar Austfjörð 

2.Rut Guðbrandsdóttir 

3.Diljá Guðmundardóttir 

Kjörnefnd: 

1.Reinhard Reinhardsson 

2.Elías Guðni Guðnason 

3.Katrín Inngunn Björnsdóttir 

 

Reinhard flytur skýrslu stjórnar 

Árskýrslan liggur frami fyrir þingmenn. 

Reinhard fer yfir skýrsluna 

2017 var viðburgðaríkt ár - sambönd mynduðust milli Englands og Hollands og fóru okkar keppendur á 
mót þar og þau komu hingað til að keppa t.d. á RIG 

Breyting varð á mótahaldið og eru bikar og grandprix mót núna yfir almanaksárið 2018 

Karate var samþykkt á ólympíuleika æskunnar og mun KAI senda 1 keppenda í úrtaksmótið. 

Karate verður á Smáþjóðaleikunum 2021 

Ísland heldur Smáþjóðamótið í karate2019 í Laugardalshöll 

Og þeir sem vilja og geta aðstoðað við þetta eru beðnir að gefa sig fram við stjórnina sem allra fyrst. 

Undirritaður var samningur við Sportvörur. 

Reinhard þakkar stjórn og öllum sjálfboðaliðum fyrir árið . 

Kjörbréfanefnd skilar áliti og er allt samþykkt 



Gjaldkeri María S Jensen  fer yfir árskreikning og svarar spurningum og er hann samþykktur 

Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir 2018 

Þingskjal nr.1 fjárhagsáætlun 

Ingólfur tekjuþættinum- auglýsingar fyrir KAI ,erum samt til að fá einhvern til að afla þeirra. 

María Helga talar um að aðili fá % af öflunni og KAI rest. 

Þorsteinn spyr út í þetta hjá Maríu . María segir að þetta séu fyrirtæki og aðilar sem taki þetta af sér. 

Fjárhagsáætlun vísað í fjárlaganefnd. 

 

Laga og leikreglur. 

Lagðar eru fram breytingar á leikreglum. 

Stjórnin leggur fram reglur um keppnisferðir erlendis. 

Afreksstefnan 2018 – 2021 lögð fram. 

Visað til umræðu í þingnefndum. 

 

Lagðar fram aðrar tillögur til þingsins. 

1.Dómari fyrir hverja 5 keppendur (réttindadómarar). Þetta var tekið fyrir í fyrra en var ekki samþykt og 
er nú lagt fram með smá breytingum. 

2.Veita stjórninni umboð til að ráða starfsmann á skrifstofu. 

3.Að það verði einn frá hverju félagi í mótanefnd. 

4. Höfuðáverkar og heilahristingur í keppni sent inn frá stjórn Þórshamars. 

5. Hafa Fjörkálfa mót fyrir 11 ára og yngri í kata að hausti. 

 

Stefán vísar nú í nefndir 

Fjáhagsáætlun í fjárlaganefnd 

Afreksstefna í alherjanefnd 

keppnisreglur í laga og leikreglnanefnd. 



fjölgun dómara í alherjanefnd 

starfsmann í hlutastarf í alsherjanefnd 

mótahald í laga og leikreglanefnd. 

höfuðáverkar í alherjarnefnd 

Fjörkálfamót i laga og leikreglnagerð 

 

Þinghlé er nú gert 11:03 og hittumst aftur kl 12:00 og taka nefndir til starfa. 

 

Þingstörf hefjast aftur kl. 12:15 og kynna formenn þingnefnda sín mál. 

Fjárlaganefnd- Arnar tekur til máls 

Fóru í gegnum tekjuáætlana og vilja hækka auglýsingartekjur í 1.miljón 

þannig að heildartekjur hækka sem því nemur. 

Leggja til að hækkun á mótum erlendis verði í 8.500.000 

Rekstur skrifstofu niður í 1.800.000 

Starfsmaður: starfslýsing óljós og settu niður nokkrar punkta varðandi starfslýsingu. 

Mótun afrekstefnu, útbreyðslu og samskipti við fjölmiðla, sinna innra og ytra starfi. 

Eydís spyr út í hvað viðkomandi ætti að gera í afrekstefnu þar sem hún er til. 

Arnar og Ingo svara því að bara að viðkomandi sé með í henni. 

Orðið er laust: 

enginn tók til máls 

Fjárhagsáætlun borin undir atkvæðagreiðslu og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum  

Starfsmaður: 

Eydís spyr út í kostnað og starfshlutfall ca 30% eða 1 dagur á skrifstofu. 

borið undir atkvæðagreiðslu-samþykkt með öllum greiddum atkvæðum 

 

Laga og leikreglanefnd. 



Pétur tekur til máls fyrir þau 

Fjörkálfamót í kata KAI-láta þetta í hendur félagana ekki KAI 

Pétur hefur lokið máli sínu 

Umræður 

Ferðareglur KAÍ -María spyr út í orðalagsbreytingar.  Liðstjórar - foreldrar á sama stað,sakavottorð. 

Þorsteinn og Ingólfur tala um foreldra á sama stað í gistingu. 

Arnar bendir á 8. grein um foreldra og þjálfara. 

Ingólfur talar um að keppendur eiga að vera saman í gistingu. 

Þessu er vísað til stjórnar 

Atkvæðagreiðsla- allir sammála 

Mótanefnd - 1 frá hverju félagi. 

María S talar um að við þurfum fólk fyrir sérstaklega fyrir stóramótið 2019 

Rut bíður sig fram 

Eydís spyr hvenær þetta taki gildi. 

Enginn á móti og allir samála. 

Fjörkálfamótið-Þessari tillögu er vísað frá 

Ein út Breiðablik talar um að það vanti þessi mót fyrir yngri keppendur. 

Pétur talar um að ekkert mót er fyrir yngir kumiteiðkendur 

Rut talar um að þau þurfa svona mót til að æfa sig bæði í kata og kumite 

María-vilji frá öllum félögum og talar um að hún sé til í að taka þátt í því 

vísað frá og sett í hendur félaga. 

Alsherjarnefnd-Ævar 

Afrekstefnan- gerðu athugasemd við eitt í texta  abogc landsliðshópa. 

Óska eftir er v/ bls 13 nánari skilgreiningu  á verkefnum t.d. keppendafjöldi 

yfirlýsingu -áhyggjur af landsliðsmálum í kata sýnileika og hvað er eða ekki að gerast.  

og ánægju með landsliðsmál í kumite. 



Umræður um afrekstefnu- 

Iveta talar um að í skólanum fái hún undanþágu vegna A landsliðs en ekki landsliðs og er þetta verkefni 
fyrir starfsmann. 

Ingólfur- skilgreining á ráðstöfun á fé. Fór á fund með landsliðsnefnd og lagði fram mót og keppendur frá 
sér, varðandi kumite. 

Eydís- eitt landslið sem við erum með. Vill að við sjáum hópinn sem eitt. Mikið talað um kumitelandslið 
og katalandslið. 

Jackie- við erum að stefna á að þetta sé ein heild. 

Borið undir atkvæðagreiðslu og samþykkt 

Kai skipi starfshóp til að sporna við höfuðhöggum og eftirfylgni. 

María í Þórshamir sem er byrjuð á þessu og verði hún leiðandi í þessari umræðu/hópi. 

Vitað er um rannsókn hjá HÍ vegna höfuðáverka. 

Ingólfur er ekki samála með að við séum ekki að standa okkur í stykkinu. 

Komið góðar lýsingar frá lækni. 

Vantar kanski góðan verkferil innan KAI. Vera í sambandi við hnefaleikasambandið því þeir þekkja þetta. 

Arnar bendir á KSI 

Stjórn ákveður fjölda í nefnd. 

Borið undir atkvæði og samþykkt. 

Dómaramál. 

Sum félög eiga ekki fólk í dómara,liðstjóra því oft er þetta sama fólkið 

breytingartillaga- koma til móts við lítil félög- útvega í staðinn starfsmann. Skilgreina aðlögunartíma fyrir 
félög sem ekki eiga dómara  leggja til 2.ár 

Randver- talar um ungfélög hvernig á að tækla það 

Eydís svarar og þú getur keypt þér dómara það er í lögum. 

Ævar- er með félag sem er 5 ára og er með 2 dómar. áttu 1 dómara eftir 2 ár. 

Rut- keppendur hafi liðstjóra með sér og þjálfara. 

Bjarki- Eins og Eydis bentir á þá er nóg til af dómurum samkvæmt skýrslu. 



Pétur- það eru of fái virkir 

Ævar- er að dæma fyrir KAF á morgun. 

Ingólfur- bendir á frönsku aðferðina - er hægt að slaka á reglum 

Pétur- leysir kumitehlutan en ekki kata- verður að vera 5 á fullorðinsmótum 

Breiðabliksforeldir- þau finna vægi gegnvart dómurum- þ.e. hvort það er 3 eða 5 dómarar. 

Elías- ekki senda keppanda án liðstjóra. 

Valgerður- er á móti frönskuaðferðinni 

María- Fjölda álag í kumite dómgæslu. 

Borið undir atkvæði 3 á móti samþykkt 11 samþykkir 

Alsherjanefnd hefur lokið störfum 

 

Kjörnefnd- Reinhard 

Ræddum við félgin um breytingu á stjórn 

Reinhard gefur kost á sér til 1.árs 

Jackie gefur kost á sér 

María gefur kost á sér 

Arnar gefur kost á sér 

Valgerður  bíður sig fram 

Varamenn 

Rut gefur kost á sér 

Ævar gefur kost á sér 

María Helga bíður sig fram 

Aganefnd verði óbreytt. 

Skoðunarmenn reikninga: 

Haukur Jónsson gefur kost á sér áfram 

Þorsteinn er tilnefndur. 



Reinhard er kosinn formaður 

Jackie,María,Arnar og Valgerður eru kosinn 

Varamenn 

Rut, Ævar og María Helga eru kosin 

Varamenn eru kosnir 

Skoðunarmenn reikninga eru kosnir 

Haukur og Þorsteinn 

Allar kosningar búnar 

 

Önnur mál 

Þorsteinn tekur til máls 

talar um að fyrir ári kom hann og hrósaði þeim sem vel gerðu. 

núna er ekki mikill sýnileiki á iþróttinni. 

Hann vill hrósa í ár Ingólfi Snorrasyni landsliðsþjálfara í kumite fyrir videó og umfjöllun. 

Kvennkyns iðkendur eru ca 26 % af iðkendum Fjölnis 

María Jensen bendir á að á bikarmótinu á morgun eru miklu fleiri keppendur kvenkyns. 

Eydís telur þetta tengjast fyrirmyndum í íþróttinni.  Tengist hvort kynið er að þjálfa 

Í Breiðablik eru færri kvennkyns 

María í Þórshamri ca 30% kvenkyns. Brottfall af stelpum er mikið strax í barnahópum. 

Þorsteinn segir að mikið brottfall á 13ára aldrinum- taldi þetta frekar vera um mentaskólaaldur. 

Sigþór bendir á að þetta sé eins í Breiðablik. 

Brottfall milli kynja byrjar fyrr hjá stelpum og er ástæðan skortur á hvatningu. 

Foreldra tengt- foreldravandamál, enginn hvatning. 

Þorsteinn talar um námskeið sem hann hélt um að vera karateforeldi - það mættu 5. 

Eydís talar um hvernig þetta var áður fyrir eldri iðkendur. Ekki svo mikið framboð þá eins og er núna. 

Þorsteinn segir að þetta sé ein af ástæðum fyrir því að dómara vantar. 



Í afrekstefnu stendur helsta vandamál er skortur á þjálfurum en hann er ekki samála heldur að fá fólk til 
að mæta og halda áfram og sinna sportinu. 

Þorsteinn þakkar fyrir sig. 

 

Ingólfur tekur til máls 

Langar að rifja upp hvernig þetta var í denn. 

Segir að starfa sem landsliðsþjálfari sé allt annað en fyrir nokkrum árum. 

Kai er að gera fullt af góðum hlutum. Áður var þetta gert allt af iðkendum í landsliði sjálfir. 

Þetta á að þakka fyrir. 

Úbreyðsla-sterkari keppnisstrúktur í félögin.  Þjálfarar verði meira keppnismiðaðir. 

Talar um hve vel hafi gengið á þessum 2 mótum 13 verðlaun.  

Keppnishópurinn fer á æfingu strax daginn eftir heimkomu því það er strax byrjað að undirbua næsta 
mót. 

Erum með 1 landslið en það er sorglegt að katahópurinn er ekki sýnilegur.  Hann þarf ekki að vera á 
sama stað og ég. 

Þetta byrjar í félögunum og mæta á mót. 

Heimsmeistari í Taikwondo verður á æfingu hjá kumite 

spörk,teygjur og fleira sem hann tekur fyrir. 

Enginn landamæra milli stíla og íþróttagreina. 

Félögin verða að setja sér afreksstefnu. 

Verðum að herða okkur í sýnileikanum og bendir á KAI 

erum með betri árangur en stærri sérsamböndin innan ÍSÍ 

Ekkert verið fjallað um þessi 2 erlendur mót í fjölmiðlum. 

Ingólfur vill að við gleymum kynjahlutföllum- við eigum að vera sýnilegri og þá koma þau. 

Í kumitelandsliðinu eru bara 5 virkir - þau þurfa nýtt og nýtt áreiti og þurfa partner í sparri en í kata getur 
þú verið einn á gólfi eða með þjálfara. 

Rut talar um að þau þurfa fyrirmyndir. 



Ingólfur vill að katahlutinn verði með æfingar tengdar RIG þetta sé árshátíð karatefólks. 

Þetta er líka eini viðburðurinn sem er sjónvarpstengdur og það í beinni. 

María telur að við þurfum ekki að hafa áhyggur af kynjahlutföllum 

Stefán segir þjálfurum að mæta á landsliðsæfingar. 

Rut spyr hvenær eru landsliðsæfingar þriðjudag en eru lokaðar 

Reinhard tekur til máls. 

Einelti,kynferðisofbeldi- ÍSÍ er búið að láta gera bækling. 

Ekkert komið upp svo við vitum vegna þessa. 

Reinhard lét útbúa til hátíðarborðfána fyrir sambandið og fær hvert félag sem er á þinginu einn fána. 

Stefán segir dagskrá tæmda og slítur 31.ársþingi KAI. 

 

 

 

 


