
35. Karateþing – þinggerð. 
 

 

1. Þingsetning.   
Reinharð Reinharðsson, formaður KAÍ, setur 35. Karateþing  

 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  

     Þingforseti og þingritari. Hafsteinn Pálsson og Hafþór Ómar 
Sæmundsson kosnir einróma. 
      
Ávörp gesta. Andri tefánsson, framkvæmdastjóri ÍSÍ, ræður um covit 
og hlutverk ÍSÍ og Afrekssjóðs. Hvetur sérsambönd að vinna saman.  
 
     Heiðranir:Hafsteinn Pálsson, 2. Varaforseti ÍSÍ heiðrar Helga 
Jóhannesson fyrir yfir 20 ára Evrópudómgæslu með Gullmerk ÍSÍ. 
  
3. Kosnar fastar nefndir: 

a. Kjörbréfanefnd.  

Pétur Freyr Ragnarsson, Einar Örn Davíðsson, Anna Olsen  

b. Fjárlaganefnd.  

Gaukur Garðarsson, Sigþór Samuelsson, Þorsteinn Yngvi 
Guðmundsson. 

c. Laga- og leikreglnanefnd.  

Helgi Jóhannesson, Willem Verheul, Haraldur Hrafn 
Garðarsson 

d. Allsherjarnefnd.  

Ingólfur Snorrason, Halldór Stefánsson, Katrín Ingunn 
Björnsdóttir 

e. Kjörnefnd.  



Gunnar Sigurðsson, Auður Ester Guðmundsdóttir, Elías 
Snorrason. 
 

4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína. Reinhard Reinhardsson fer yfir 
skýrslu stjónar sem liggur frami á þinginu. 
  
5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaðan reikninga sambandsins til 
samþykktar. María Jensen fer yfir reikninginn sem birtur er í 
ársskýrslu sambandsins.  
Reikningarnir samþykktir einróma.  
 
6. Stjórn leggur leggur fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Reinharð 
Reinharðsson fer yfir áætlunina. Vísað til fjárlaganefndar. 
  
7. Lagðar fram laga og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa 
komið. 
Afreksstefna KAÍ 2022-2025 lögð fram. Reinharð Reinharðsson fer 
yfir afreksstefnuna og kynnir helstu breytingar frá fyrri stefnu. Vísað til 
allsherjarnefndar. 
 
8. Lagðar fram aðrar tilögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar  
Reinharð Reinharðsson kynnti tillögu um að setja bikarmótaröð KAÍ í 
pásu. Vísað til allsherjarnefndar. 
 
Tillaga um að skipa milliþinganefnd sem endurskoði lög sambandsins 
lögð fram. Vísað í laga og leikreglnanefnd. 
 
9. Málum og tillögum visað til nefnda til umfjöllunar 

 
- Þ I N G H L É -  

 
10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær. 

Laga og leikreglanefnd.  
Helgi Jóhannesson kynnir nefndarálit. Leggur til að tillaga um 
endurskoðun laga sambandsins verði samþykkt óbreytt.  
Samþykkt einróma. 
 

Allsherjanefnd,  



Ingólfur Snorrason kynnir niðurstöður nefndarinnar. Leggur til nokkrar 
breytingar á Afreksstefnu KAÍ 2022-2025.Raunhæf krafa að komast I 
úrslit í milli sterku mótum. Vilja breyta orðum í æskilegt í staðinn að 
banna að vera í báðum landsliðum. Og gagngrýna að banna 
keppanda sem er valinn í landslið að keppa einnig fyrir hönd félags í 
sömu ferð. 
 
Ingólfur talar um bikarmót vilja breyta í kata og kumite og halda áfram 
með mótinn og breyta umgjörðinni t.d færri dómarar, þetta var sett í 
nefnd.  
 
Breytingatillaga lögð fram um að haldið sé eitt til tvö bikarmót á ári. 
Bikarmeistaratitlar verði í kata og kumite og samanlögðu. Breytt 
tillaga samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8.  
 
 
 
Nefndin leggur til breytingar á Afreksstefnu KAÍ. 
 
Vill leyfa keppenum að keppa bæði í kata og kumite í landsliðsferðum 
en þó með samráði við landsliðsþjálfara og landsliðsnefnd.  
Helgi vil halda 16 ára aldursmarkinu. 
Ingólfur vill ekki banna keppendum að keppa í báðum greinum.  
Hákon Örn segir yfir orðalagið sé nú þeagr til staðar.  
Gunnar kemur með spurning um hvort þá sé verið að banna 
keppendur að æfa kata eða kumite í sýnum klubbi? 
Grétar kemur með athugasemd um að velja á milli kata og kumite og 
hafa boð og bönn og þetta séu bara börn  
Þórsteinn hefur orð á þessu . 
Helgi fer yfir orðalagið að banna iðkendum að æfa kumite og kata  
segir að það sé rangt  
Reinhard fer yfir ástæðu afhverju val á milli kata og kumite um 16 ára 
aldrur er sett inn í stefnuna. 
 
Breytt tillaga samþykkt  
  
Breyttingatillaga um að leyfa landsliðs fólki að keppa fyrir klubbana 
eftir landsliðsverkefni.   
 



Reinhard fer yfir ástæðuna afhverju lagt er til að það sé ekki leyfilegt í 
landsliðsferðum að keppa einnig fyrir félagslið.  
 
Breytingatillaga samþykkt. 
 
Afrekstefnan KAÍ 2022-2025 borin upp með áorðnum breytingum og 
hún samþykkt samhljóða. 
  
Fjárlaganefnd. Gaukur Garðarsson fer yfir fjárhagsáætlun stjórnar. 
Bendir á að hlutur keppenda sé hár í áætluninni. 
 
Reinharð fer yfir forsendur fjárlagaætlunarinnar og leggur til að hún 
verði samþykkt og minnir á að félöginn geti fengið styrki frá 
héraðssamböndum og íþróttabandalögum til handa þeim sem fara að 
keppa fyrir Íslands hönd á stærri mótum. 
   
Fjárhagsáætlun samþykkt samhljóða.  
 
   
11. Önnur mál. 
 
Hrafn Guðmundsson   Gagngrýna fáa starfsmenn á mótum og 
hávaða á mótum.  
Gunnar Sigurðson ræður um ýmis mál t.d mótamál og ræðir um 
þjálfaragalla, hvað er þjálfaragalli og athugasemdir við GrandPrix 
mótið sam haldið var á Akureyri.  
Ræður um opið bréf frá dómaranefnd og að hafa ekki fengið að svara 
því áður en það var birt.  Ræddi um mótið í gær og gagnrýnir ýmis 
atvik sem þar koma upp. Telur að upplýsingaflæði til félöganna sé 
ábótavant og vill að stjórn KAÍ auki útbreiðslu karate á landinu. Vill að 
eldra fólkið taki sér það yngra til fyrirmyndar. 
 
Ingólfur Snorrason. Tekur til orða og ræður um landsliðsmál  
og sína uppsögn og ástæður hennar.  
Hefur áhyggur á fækkun í landsliðinu.  
Talar um æfingafjölda áður, um 60 opnar æfingar og 35 fastar 
æfingar fyrir landliðshópinn en þeim hefur fækkað með nýjum 
þjálfara.  
Gangrýnir vinnubrögð landsliðsnefnd og spyr um fundagerðir.  



Hún sé óstarfshæf enda stjórnað á einum manni. Ræddi um HM í 
Dubai og telur það vera skandal. Gagnrýnir að einn keppanda sem 
var valinn í ferðina hafi ekki staðið undir væntingum. 
Og er mjög ósáttur við formann og formann landsliðsnefnd.  
 
Ísold vil að karate sé stærri.  
   
Helgi Jóhannesson  
  
Helgi ræður um mótið í gær og hvaðs ekki hafa átt góðan dag.  
Ræðir málefni dómara og það sé skekkja á að það séu færri dómarar 
skráðir en liðstjórar.  
Segir hvernig er talað niður til dómara “helvítis dómari”. 
Ræðir um reglur á mótum og afhverju þær eru. 
Segir að það sé félaganna að senda dómara á námskeið og á mót.  
Spyr hvort áreitið er af hverju að fólk vilji ekki vinna undir þessu 
ástæðum. Lítur svo á að KFR beri ekki traust til sín.  
 
María nefnir að það vanti fleiri í mótanefnd.  
Og svara KFR um upplýsingaflæði og RIG og útsendingar séu ekki í 
okkar höndum heldur RÚV.  
 
Gunnar ræðir um það sem hann talaði um áðan en svara að Helgi sé 
góður dómari og ekki sé að höggva í hann.  
 
Elín Björg talar um ástæðuna af hverju dómarar vilja hafa minnl læti. 
 
Sigþór segir hvað þetta þing sé orðið dapurt. Talar um tvær skotgrafir 
og fólk ætti að ræða saman eða hann hætti.  
 
Þórsteinn ræður um upplifun sem dómari og hefur kært 
landsliðsþjáfara til aganefndar. Talar um hvað Afturelding hefur gott 
kerfi um hjálp á mótum, setur kvöð um að foreldrar þurfi að starfa við 
mót ef börnin þeirra taki þátt í þeim. Og ræður um orðið stuð.  
 
Ingólfur talar máli Gunnars og hann sé ekki að gagnrýna Helga heldur 
að hann hafi farið fram úr sér. 
 
Ísold talar um hvernig upplifun hennar að starfið sé orðið súrt.  
 



Vilhjálmur ræður um virðingar í karate og hrósar öllum.  
 
 
12. Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna reikninga. 
  
Reinharð Reinharðsson var sjálfkjörinn formaður. 
 
Stjórn: 
Elías Guðni Guðnason 
María Jensen 
Hafþór Sæmundsson 
Sigþór Samúelsson 
 
var sjálfkjörin. 
 
Varastjórn: 
Rut Guðbrandsdóttir 
Ingunn Katrín Björnsdóttir 
Elías Snorrason 
 
var sjálfkjörin. 
 
Skoðunarmenn: 
 
Haukur Jónsson 
Þorsteinn Yngvi Guðmundsson 
 
13. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara. 
 
Pétur Freyr Ragnarsson  
Ólafur Helgi Hreinsson  
Willem Cornelis Verheul  
Birkir Jónsson  
Magnús K. Eyjólfsson 
  
Varamenn:  
Gretar Örn Halldórsson  
Auður Ester Guðlaugsdóttir  
Hákon Örn Árnason 
 



Kjörnir einróma 
 
14. Val fulltrúa á Íþróttaþing. 
 
Vísað til stjórnar. 
 
15. Þingslit. 
 
Reinharð Reinharðsson, formaður KAÍ, þakkaði þingfulltrúm fyrir störf 
þeirra á þinginu og sleit þinginu. 


