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ÁRSSKÝRSLA SSÍ STARFSÁRIN 2013 og 2014 
 
 

60. þing SSÍ var haldið í sal Sundfélags Hafnarfjarðar 

dagana 22. og 23. febrúar 2013 

 

 

Sundþing 2013 
 

Þingforsetar   Hafsteinn Pálsson og Friðrik Ólafsson 

 

Þingritari   Ragnhildur Guðjónsdóttir og Hlín Ástþórsdóttir 

 

Kjörbréfanefnd  Lóa Birna Birgisdóttir 

Ingibjörg Helga Arnardóttir 

Karen Malmquist 

Hlín Ástþórsdóttir 

 

 

Fjöldi fulltrúa á sundþingi 2013 

 

83 fulltrúar frá 23 sambandsaðilum hafa seturétt á sundþingi 2013.  Kjörbréf bárust 

frá 8 sambandsaðilum sem eiga rétt á samtals 47 aðalfulltrúum.  46 einstaklingur eru 

skráðir á þingið..  Atkvæðafjöldi er 46 og eitt umboð eru gilt að þessu sinni.  

 

Stjórn, varastjórn og skoðunarmenn reikninga 
 

Kjörin á sundþingi 
 

Stjórn SSÍ: Formaður: Hörður J. Oddfríðarson ÍBR – kjörinn 2013 til fjögurra ára 

    Hlín Ástþórsdóttir ÍBH – kjörin 2013 til fjögurra ára 

Lóa Birna Birgisdóttir ÍBR – 2013 til fjögurra ára 

Ólafur Baldursson ÍBA – kjörinn 2013 til fjögurra ára – óskar eftir 

lausn frá stjórnarstörfum 16/10 2013 

Ragnar Marteinsson  ÍBR – kjörinn 2013 til fjögurra ára 

Ingi Þór Ágústsson ÍBR – kjörinn 2011 til fjögurra ára 

Jón Oddur Sigurðsson ÍBR – kjörinn 2011 til fjögurra ára – óskar 

eftir lausn frá stjórnartörfum 18/9 2013 

Karen Malmquist ÍBA – kjörinn 2011 til fjögurra ára – óskaði eftir 

leyfi frá og með 14/8 2013 

Málfríður Sigurhansdóttir ÍBR – kjörinn 2013 til tveggja ára 

 

Varamenn: Ingibjörg Kristinsdóttir ÍBR – kjörinn 2013 til tveggja ára, færist 

upp í aðalstjórn 14/8 2013 

Jónas Tryggvason ÍBR – kjörinn 2013 til tveggja ára, færist upp í 

aðalstjórn 18/9 2013 

  Kölluð til starfa: Hilmar Örn Jónasson ÍRB – kemur til starfa 13/11 2013 

    Bjarney Guðbjörnsdóttir ÍA – kemur til starfa 26/3 2014 

      

   Skoðunarmenn reikninga: Júlíus Guðnason ÍA 

    Bjarney Sigríður Snævarsdóttir ÍRB 

    bæði kjörin til tveggja ára. 
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NEFNDAFÓLK SSÍ 
 

SKIPAÐ AF STJÓRN SSÍ STARFSÁRIN 2013-15 
 

 

Aga- og siðanefnd: 
Ásdís Ó Vatnsdal formaður 

Helga Sigurðardóttir 

Jónas Tryggvason  fulltrúi stjórnar 

 

Almennings- og skólanefnd: 
Kristín Guðmundsdóttir formaður 

Lóa Birna Birgisdóttir fulltrúi stjórnar 

Jónas Tryggvason  fulltrúi stjórnar 

 

Dómara-, móta- og tækninefnd: 
Ingibjörg E L Stefánsdóttir formaður  

Björn Valdimarsson  

Jón Hjaltason  

Ólafur Baldursson  

Ragnhildur Guðjónsdóttir  

Sigurður Óli Guðmundsson 

Viktoría Gísladóttir  

Hilmar Örn Jónasson fulltrúi stjórnar 

           

Dýfinga- og sundfiminefnd 
Jónas Tryggvason fulltrúi stjórnar 

 

Fræðslu- og kynningarnefnd: 
Brian Daníel Marshall formaður 

Ingibjörg Kristinsdóttir fulltrúi stjórnar 

Ragnar Marteinsson fulltrúi stjórnar 

 

Garpanefnd 
Helga Sigurðardóttir formaður 

Einar Hauksson 

Karl Georg Klein 

Sigmar Björnsson 

Þórunn Kristín Guðmundsdóttir  

Hlín Ástþórsdóttir fulltrúi stjórnar 

 

 

Kjörnefnd: 
Hildur Karen Aðalsteinsdóttir formaður 

Jón Hjaltason 

Jónas Tryggvason fulltrúi stjórnar 

Hlín Ástþórsdóttir fulltrúi stjórnar 

 

Landsliðsnefnd: 
Magnús Tryggvason formaður 

Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvstj SSÍ 

Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari  

Ingi Þór Ágústsson fulltrúi stjórnar 

Málfríður Sigurhansdóttir fulltrúi stjórnar 

 

Lífsbjörg: 
Hafþór Guðmundsson 

Finnbjörn Aðalheiðarson 

 

Mannvirkjanefnd: 
Jóhannes Benediktsson ÍBR formaður 

Gústaf Adólf Hjaltason ÍBR 

Trausti Gylfason ÍA 

Hörður J. Oddfríðarson fulltrúi stjórnar  

 

Sundknattleiksnefnd: 

Hörður J. Oddfríðarson fulltrúi stjórnar 

 

Víðavatnssund 
Ragnheiður Valgarðsdóttir formaður 

Birgir Skúlason 

Guðmundur Sigurbjörnsson 

Harpa Hrund Berndsen 

Þóra Kristín Ásgeirsdóttir 

Hörður J. Oddfríðarson fulltrúi stjórnar 

 

Þjálfaranefnd: 
Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir formaður 

Ragnar Friðbjarnarson 

Ragnheiður Runólfsdóttir  

Jacky Jean Pellerin fulltrúi stjórnar  

 
 

 

 
Launaðir starfsmenn SSÍ 2013-2015 

Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri 

Emil Örn Harðarson mótastjóri 

Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari 
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SKÝRSLA STJÓRNAR SSÍ STARFSÁRIÐ 2013-15 
 

Inngangur 
Stjórn SSÍ hóf starf sitt strax að loknu síðasta Sundþingi með endurskoðaða stefnu SSÍ að leiðarljósi.  

Stjórnin var samhent í störfum sínum og langoftast lítill ágreiningur um afgreiðslu mála. 

Enn og aftur er það þannig að nefndir sambandsins eru misvirkar og ljóst að þeir sem veljast til 

stjórnarstarfa fyrir SSÍ þurfa að skoða hvað er til ráða til að fá fólk til starfa í nefndum og virkja starf 

þeirra betur.    

Við höfum sett okkur raunhæfa og góða afreksstefnu sem er í stöðugri endurskoðun og er reynt eftir 

fremsta megni að framfylgja þeirri stefnu. Þjálfaranefnd var sett til starfa og landsliðsnefnd var 

ágætlega virk sl tvö ár.  Í henni eru reynsluboltar, fólk úr stjórn SSÍ og framkvæmdastjóri SSÍ. Það er 

ljóst að nefndin skili okkur markvissara landsliðsstarfi en oft áður. Við munum því að öllum líkindum 

halda í svipað form en höfum lagt drög að því að sinna unglingalandsliðsstarfi betur og markvissar. 

Við höfum gert okkur gildandi í norðurlandasamstarfinu (NSF) auk þess sem við tökum virkan þátt í 

alþjóða- og evrópusamstarfinu (FINA og LEN).  Ísland tók við formennsku í NSF árið 2014 og mun 

halda þeirri stöðu til ársins 2018. 

Fundargerðir stjórnar hafa verið birtar á heimasíðu SSÍ. Umhald gagna hefur verið í höndum 

starfsmanna sambandsins. 

Leonardo þjálfunarverkefnið er komið í notkun en hefur ekki verið nýtt sem skyldi. Það er von okkar 

að þetta verkefni nýtist sundþjálfurum og sundkennurum í framtíðinni og létti þannig af félögum og 

einstaklingum kostnaði við uppfræðslu sundþjálfara.  

Dómaramál í sundi eru í föstum skorðum.   Stjórn SSÍ leggur mikla áherslu á að viðhalda þekkingu 

sunddómara á Íslandi. Íslensk sundhreyfing hefur fengið hrós erlendis fyrir virka og góða dómgæslu á 

alþjóðlegum mótum hér heima og góða þekkingu þeirra dómara sem hafa farið erlendis á okkar vegum 

til að sinna dómgæslu.  Við eigum 5 alþjóðlega dómara á listum FINA og 3 alþjóðlega ræsa en það 

skiptir okkur miklu máli að hafa þessar stöður mannaðar því bæði Íslandsmeistaramótin auk að minnsta 

kosti þriggja annarra móta eru alþjóðleg hér á landi og þarf að framkvæma samkvæmt ýtrustu reglum.  

Það er því stór sparnaður í því að eiga alþjóðlega dómara til að dæma á þessum mótum, því annars 

þyrftum við að flytja þá inn. Reynt hefur verið að senda dómara erlendis til að viðhalda þekkingu. 

Smáþjóðaleikarnir verða haldnir á Íslandi nú í ár og við höfum lagt mikið upp úr því að okkar fólk sé 

vel undirbúið til að takast á við það verkefni.  

Stjórn SSÍ mun hér eftir sem hingað til aðstoða félög við að reyna að fá betri aðstöðu til sundiðkunar í 

þeirra heimabæjum en ekki hefur lagast aðstaðan hvorki á Ísafirði, Akureyri né Akranesi þar sem 

vonast var eftir nýjum innisundlaugum. SSÍ hefur hafið samstarf við Myrtha pools til að ýta undir og 

flýta þessari uppbyggingu 

Á síðustu tveimur árum hafa þrír íslendingar tekið þátt í evrópumótum og heimsmeistaramótum garpa, 

sem er vel því við viljum vera þátttakendur í sem flestum sundíþróttagreinum. Þá hafa einnig verið lögð 

drög að því að íslendingar nái lágmörkum á HM og EM í víðavatnssundi. 

Stjórn SSÍ staðfesti 11 félagaskipti, 515 íslensk met þar af 45 Íslandsmet í sundi, 4 landssveitarmet, 116 

aldursflokkamet og 350 garpamet.  

Við þurfum að huga vel að fjölgun í sundhreyfingunni og finna ráð til að auka iðkun sundíþrótta. 

Félögum hefur verið boðið að óska eftir heimsókn frá formanni eða öðrum stjórnarmönnum SSÍ til 

upplýsinga. Félög hafa verið misdugleg við að nýta þennan möguleika en gert er ráð fyrir að halda 

áfram á þessari braut auk þess sem blásið er til ráðstefnu samhliða sundþingi um þessi mál. 

  

Stjórn SSÍ 
Stjórn SSÍ hélt 24 fundi á tímabilinu en hittist þess utan í smærri hópum til að vinna að einstökum 

málefnum. Einnig var vinnufundur stjórnar á vormánuðum 2013, þar sem stjórnin fékk aðstöðu í 

sumarhúsum og sat yfir stefnumótun og verkefnum. Samskipti voru einnig nokkur utan funda meðal 

annars með rafpósti og í óformlegu samstarfi um einstök verkefni.  Stjórnin samanstendur af 9 

aðalmönnum og 2 til vara.   

Í kjölfar sundþings 2013 skipti stjórnin með sér verkum, Hlín Ástþórsdóttir er varaformaður, Lóa Birna 

Birgisdóttir er gjaldkeri og Ólafur Baldursson var ritari, en hann lét af störfum og við ritarastöðunni tók 

Málfríður Sigurhansdóttir. Saman skipaði þessi hópur framkvæmdaráð SSÍ ásamt framkvæmdastjóra 

og öðrum starfsmönnum SSÍ.  Framkvæmdaráð SSÍ hélt nokkra formlega fundi fyrir utan aðra 

óformlega fundi. Einnig hittust starfsmenn SSÍ ásamt formanni á vikulegum fundum síðari hluta 

starfstímans og gafst sú tilhögun vel. 

Breytingar urðu á stjórn á tímabilinu. Ólafur Baldursson og Jón Oddur Sigurðsson sögðu af sér úr 

stjórn vegna persónulegra mála og Karen Malmquist óskaði á miðju tímabili eftir leyfi frá störfum af 
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persónulegum ástæðum. Upp í aðalstjórn gengu þau Ingibjörg Kristinsdóttir og Jónas Tryggvason, en 

einngi hölluðum við þau Hilmar Örn Jónasson og Bjarney Guðbjörnsdóttur til starfa.  

Á þessu sundþingi ganga fjórir aðalstjórnarmenn úr stjórn auk varamanna.  Úr aðalstjórn ganga þau 

Ingi Þór Ágústsson, Málfríður Sigurhansdóttir og Karen Malmquist. Úr varstjórn ganga Ingibjörg 

Kristinsdóttir og Jónas Tryggvason.  Ingibjörg hefur gefið kost á sér til endurkjörs í aðalstjórn og Jónas 

Tryggvason í varastjórn. Kjósa þarf fjóra aðalstjórnarmenn til fjögurra ára, einn til tveggja ára í stað 

Ólafs Baldurssonar og tvo í varastjórn til tveggja ára. Áfram sitja í stjórninni Hörður J. Oddfríðarson 

formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri og Ragnar Marteinsson 

meðstjórnandi. 

 

Skrifstofa SSÍ  
Ingibjörg Helga Arnardóttir gegnir starfi framkvæmdastjóra nú í fullu starfi.  Emil Örn Harðarson hefur 

starfað í hlutastarfi sem mótastjóri. Jacky Pellerin hóf störf sem landsliðsþjálfari maí 2012 í hlutastarfi.  

Ekki hefur orðið breyting á húsnæði skrifstofunnar en óskað hefur verið eftir því við ÍSÍ að stækka 

skrifstofuna. Að auki hefur SSÍ geymslu úti í bæ. 

Samstarf SSÍ við ÍSÍ er gott.  Önnur sérsambönd hafa einnig átt í ágætum samskiptum við SSÍ.   

Hlín Ástþórsdóttir hefur um árabil fært bókhald sambandsins og gerir enn.   

 

Rekstur og afkoma 
Reikningar Sundsambands Íslands liggja fyrir og fylgja skýrslunni í sérkafla.  Lausafjárstaðan er 

stöðugt umræðuefni á fundum stjórnar SSÍ og við leggjum mjög mikið upp úr því að reka sambandið í 

jafnvægi. Fjárhagsleg afkoma SSÍ árin 2013 og 2014 er í takt við fjárhagsáætlun sem samþykkt var á 

sundþingi 2013 og fjárhagsleg afkoma SSÍ þessi tvö ár er þó nokkuð í samræmi við væntingar.  Við 

erum ennþá langt undir eðlilegum væntingum þegar kemur að fjáröflunum utan við hefðbundnar 

tekjuleiðir.   

Stjórn SSÍ hefur tekið ákvörðun um sókn í fjáröflunum þar sem leggja átti áherslu á framlög 

einstaklinga sem og fyrirtækja. Því mega þingfulltrúar og aðrir landsmenn búast við því að sjá 

greiðsluseðil í heimabanka sínum nú á vordögum.  Lausafjárstaða SSÍ hefur lengst af verið í járnum. Á 

liðnu starfstímabili tókum við ákvörðun um að safna í sjóð til að lenda ekki í lausafjárþurrð þegar stór 

verkefni standa fyrir dyrum. Sú vinna hefur gengið eftir áætlunum eins og sjá má á reikningum SSÍ, en 

er langt í frá lokið. SSÍ óskar áfram eftir því við aðstandendur hreyfingarinnar að fjáröflun fyrir 

landslið verði efld og framkvæmd oftar og allir taki virkan þátt.   

Tekjur SSÍ úr Getrauna- og Lottópottum eru svipaðar og gert var ráð fyrir í áætlunum. 

Samskipti milli SSÍ, Menntamálaráðuneytisins, Fjármálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar um 

Sundíþróttamiðstöð Íslands og þjóðarleikvang í sundíþróttum eru ennþá í gangi og við vonumst til að 

ljúka þeirri vinnu á vormánuðum.  Allir aðilar hafa verið jákvæðir og vonir standa til þess að 

niðurstaðan verði sterkari umgjörð um sundíþróttir á Íslandi og aukin opinber framlög í uppbyggingu 

og útbreiðslu sundíþrótta.  

Markmið stjórnar hefur verið að framlag frá Alþingi, Lottótekjur og þjónustugjöld standi undir 

launagreiðslum og rekstri skrifstofu sambandsins og þjónustu við félög og deildir.  Það hefur nokkurn 

veginn tekist en ekki má mikið út af bregða. Einnig hefur Icelandic Glacial styrkt hreyfinguna 

myndarlega á sundmótum sem við höfum haldi.  Styrkir vegna landsliða hafa fyrst og fremst komið frá 

Afrekssjóði ÍSÍ og Speedo á Íslandi. Aðrir aðilar hafa ekki séð sér hag í því að styrkja landslið SSÍ og 

af þeim sökum hefur kostnaður við verkefnin lagst að hluta til á sundfólkið. Það er umhugsunarefni 

hvernig við getum náð sambandi við forsvarsfólk stórra fyrirtækja og hafið samband við þau um svo 

þarft samfélagslegt verkefni sem uppbygging sundíþrótta á Íslandi er. 

Samstarf við Myrtha pools gæti hugsanlega skilað okkur töluverðum fjármunum ef rétt er á spilum 

haldið. Það mun einnig styðja við uppbygginguna ef við náum að fá betri aðstöðu upp byggða víðar. 

Afrekssjóður ÍSÍ úthlutaði hreyfingunni fé til skilgreindra verkefna SSÍ. Verkefnatengdir styrkir 

Afrekssjóðs til SSÍ eru okkur mikilvægir því þeim er ætlað að standa straum af kostnaði við þátttöku 

afrekslandsliðs í Evrópu- og heimsmeistaramótum.   

SSÍ hefur rekið virka forvarnarstefnu og félög og deildir geta sótt forvarnarfræðslu án endurgjalds til 

SSÍ en enn sem komið er hefur ekkert félag nýtt sér þá þjónustu til þessa og samningar aðila um 

þjónustuna hefur ekki verið endurnýjaður og verður ekki endurnýjaður nema til komi áhugi félaga á að 

nýta sér hana. 

 

Landsliðsstarf 
Landsliðsstarfið gekk með ágætum og landsliðsnefnd var skipuð reynslumiklu fólki sem starfaði í góðu 

samstarfi við félögin. Við skipuleggjum landsliðsstarfið miðað við ólympíuöðuna og þá er þátttaka 
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okkar í EM og HM í báðum brautarlengdum okkur mikilvæg og ekki er síður mikilvægt að huga að 

alþjóðlegum unglingamótum og nota þau til uppbyggingar. Landsliðsþjálfari hefur sinnt flestum 

verkefnum fyrir okkar hönd, en við höfum einnig notið góðs stuðnings félaganna sem hafa heimilað 

þjálfurum sínum að taka að sér einstök verkefni.  

Við settum í gang sérstakar æfingabúðir fyrir yngra sundfólk sl haust. Hópurinn var nefndur Tokyó 

2020. Um 40 manns voru í hópnum sem fór í Hveragerði í æfinga- og fræðsludagskrá eina helgi. 

Einstaklega góður hópur og í framhaldinu er áætlað að fara með minni hópa með mismunandi áherslur 

í æfingabúðir hér heima og erlendis. 

Undanfarið ár náðist ákveðið samstarf milli norðurlandaþjóðanna um æfingabúðir, keppnisferðir og 

fleira sem gaman verður að útfæra í samstarfi við landsliðsþjálfara þjóðanna. 

Þá eru að opnast möguleikar á að senda sundfólk á EM og HM í Víðavatnssundi, eitthvað sem gæti 

fjölgað sundfólki á ÓL. 

 

Stefna SSÍ 
Uppfærð stefna SSÍ var samþykkt á síðasta sundþingi ásamt sérstakri afreksstefnu og liggur 

hvorutveggja fyrir sundþingi nú í yfirfarinni útgáfu.  Í henni er byggt á fyrri stefnu sambandsins auk 

þess sem afrekshlutinn er útfærður enn og aftur, markmið skýrð og bætt við sérstökum kafla um 

unglingalandslið.  Stefna sem þessi er í sífelldri endurskoðun og á að vera lifandi  og breytileg eftir 

aðstæðum og þess vegna eru einnig lögð fram á þessu sundþingi skjöl sem fyrst og fremst eru til að 

vekja hugmyndir og geta orðið drifkraftur í að uppfæra lifandi stefnu.  Það skiptir máli að afreksstefnan 

sé uppfærð reglubundið og stillt af.  Við héldum fundi með þjálfurum og formönnum á Íslandi þar sem 

farið var yfir viðmið og lágmörk til þess að sem mest samstaða gæti skapast um starfið. 

Stefnumótun SSÍ er til þess að standa við bakið á þeim einstaklingum sem velja þann lífsstíl sem 

afreksíþrótt krefst, en einnig til að vernda og bæta almenna umgjörð um sundíþróttir á Íslandi.  Það er 

von okkar að eftir tiltölulega fá ár getum við staðið upp og sagt „sundíþróttir standa öllum þeim til 

boða sem vilja stunda þær“.   

 

Sundíþróttir fyrir alla 
Samkvæmt iðkendatölum virðist sem fækki í sundfélögum landsins þrátt fyrir að sund sé eitthver sú 

fjölmennasta íþrótt sem iðkuð er hér á landi. Við þurfum að finna leið til að ná til fleiri til að fjölga 

iðkendum í sundíþróttum. Aðstaða hefur lagast til muna til að iðka dýfingar eftir að skipt var út brettum 

í Sundhöllinni í Reykjavík. Reynt hefur verið að auka iðkun í sundknattleik en það fer frekar hægt af 

stað. Nauðsynlegt er að ná samstarfi við sundkennara til að kynna sundknattleik og keppnissund. 

Víðavatnssund er sú sundíþrótt sem hefur notið mikilla vinsælda hin síðari ár og er stöðugt að bæta við 

sig. Aukin opnunartími í Nauthólsvík hefur þar átt stóran þátt.  

Fjölgun hefur einnig verið hjá Görpum og eigum við von á enn frekari fjölgun þar. Mörg félög hafa 

staðið sig vel í þjónustu við þann hóp.  

SSÍ stóð fyrir skólasundmóti á síðastliðnu vori auk þess sem við styrktum skóla á einstökum svæðum 

sem stóðu fyrir skólamótum i sundi. Hugmyndin er að útfæra þetta frekar og er undirbúningur fyrir 

skólasundmótið í vor í fullum gangi. Þetta á að stuðla að fjölgun sundiðkennda þegar fram í sækir. 

SSÍ tók nýja grein undir sinn verndarvæng á liðnu starfstímabili þegar Lífsbjargarhópur var stofnaður í 

samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið.  Á hinum norðurlöndunum er keppt í lífsbjörg, en 

hér á landi erum við fyrst í stað að hugsa um að þeir sem eiga gæta sundfólksins eigi sér sameiginlegan 

vettvang, en það eru auðvitað þjálfarar og starfsfólk sundlauganna. 

  

Lög og reglur 
Á þessu þingi liggja fyrir 3 lagabreytingatillögur. Í fyrsta lagi er tillaga um breytingu á því hvernig 

fulltrúar veljast á sundþing. Í öðru lagi er lögð til örlítil breyting á dagskrá sundþings og í þriðja lagi er 

lagt til að nefndum SSÍ verði fækkað.  Fyrir þinginu liggja einnig tillögur um reglugerðarbreytingar 

sem þóttu það viðamiklar að sundþing ætti að fjalla um þær. Það á við um ákvæði sem snerta mótmæli, 

kærur og yfirdómnefnd móts en þar er lagt til að við tökum FINA reglur að fullu inn í okkar reglur en 

einnig eru lagðar til breytingar sem miða að því að einfalda og skýra reglur um samstarf félaga og 

félagaskiptareglur. 

Mál sem komu upp sem kallaði á aðkomu Aga- og siðanefndar SSÍ voru afgreidd af nefndinni, lögð 

fyrir stjórn SSÍ og teljast afgreidd. Öll lyfjapróf sem tekin voru af íslensku sundfólki á þessu tímabili 

reyndust neikvæð, þ.e. allir stóðust prófin.  Það er sundhreyfingunni mikils virði að teljast til þeirra 

íþróttagreina þar sem lyf og sterar koma lítið við sögu.  Áfram vörum við við notkun fæðubótarefna 

meðan innihaldslýsingum er ábótavant og ekki fullkomin rök fyrir neyslu aukaefna. Neysla 

fæðurbótarefna, vítamína og orkudrykkja er ávallt á ábyrgð þeirra sem neyta. 
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Mótahald SSÍ 
Mótahald SSÍ hefur verið í föstum skorðum. Bikarmeistaramótið er ennþá hálfgert vandræðabarn og 

ekki hefur tekist að finna því fastan stað í dagskránni.  

Við breyttum AMÍ og bættum við UMÍ (Unglingameistaramót Íslands) bæði mótin haldin í júní. Þessi 

tilraun okkar gekk ekki sem skildi, bæði var það að félögin virtust hafa lítinn áhuga á UMÍ og vildu 

halda AMÍ inni lítt breyttu, en ekki síður að júní er oft mánuður æfingabúða og undirbúnings 

alþjóðlegra verkefna og UMÍ nýttist ekki til þess. Framkvæmd móta hjá SSÍ tókst vel og er vert að 

þakka þeim félögum sem aðstoðuðu við framkvæmd mótanna. 

Uppskeruhátíð SSÍ er orðin fastur liður í starfinu að loknu ÍM 25 þar sem sundfólk fær viðurkenningar 

fyrir síðasta sundár. Hátíðin er ávallt áfengislaus og er öllum til sóma.  

Íslandsmót var haldið í Víðavatnssundi í samstarfi við Hið íslenska kaldavatnsfélag og tókst vel, 

þátttaka hefði mátt vera meiri. Garpastarfið er í föstum skorðum og ávallt fjölmenni á IMOC og fleiri 

félög farin að gera ráð fyrir keppni garpa. Þríþrautin heldur áfram að dafna og er mikil fjölgun í þeirri 

íþrótt sem styður við garpastarfið. 

 

Erlent samstarf 
Alþjóðlegir dómarar okkar Íslendinga hafa verið að dæma á mótum LEN og FINA og fá 

undantekningalaust góða og jákvæða umsögn að mótunum loknum.  Það er okkur mikilvægt að að 

viðhalda okkar góða orðspori í alþjóðlegu sundsamhengi.   

SSÍ hefur, að undirlagi  ÍSÍ, unnið að því að auka áhrif sín innan Norræna sundsambandsins NSF, 

Evrópska Sundsambandsins LEN og Alþjóða sundsambandsins FINA. 

Norrænt samstarf hefur verið okkar stökkpallur inn í starf stærri samtakana, þar sem 

Norðurlandaþjóðirnar hafa staðið þétt saman og stutt hverjar aðra.  Einnig hafa smáþjóðir Evrópu haft 

með sér samtök til að gæta sameiginlegra hagsmuna.  Við eigum fulltrúa í sundtækninefnd LEN sem er 

Guðmundur Harðarson einnig eigum við nú fulltrúa í garpanefnd LEN en það er Hörður Oddfríðarson.  

Guðmundur hefur verið mjög sýnilegur og virkur í starfi sínu og fengið mikið hrós frá samstarfsfólki 

sínu, hann var endurkjörinn á fundi LEN í september 2012. Hörður var kosin inn í garpanefndina í 

september 2012 og hefur sem slíkur tekið virkan þátt í starfi nefndarinnar og var einn af mótstjórum á 

Evrópumeistaramóti garpa í Eindhoven 2013. Hann hefur fengið boð um að setjast í garpanefnd FINA. 

Það boð er í athugun og ákvörðun um hvort sætið verður þegið, verður tekin í samráði við NSF. 

Formaður og varaformaður SSÍ hafa haldið utan um alþjóðlegt samstarf og ábyrgð í alþjóðlegum 

samskiptum. Þing LEN var haldið hér á landi vorið 2011 og við stefnum að því að óska eftir því að 

halda LEN þing að nýju innan 5 ára. 

Í alþjóðlegu samstarfi hefur Ísland skipað sér í flokk með öðrum norrænum þjóðum auk þess sem við 

höfum sérstaklega ræktað tengsl okkar við Þýskaland, Frakkland, Bretland og Írland.  Markmið þessara 

landa er að sameina Evrópu á ný og ná þannig eðlilegum styrk í FINA. Um þessar mundir fara fram 

mikil átök bakvið tjöldin innan FINA og virðst svo sem einhverjar þjóðir eða álfur séu að kaupa sér 

aukin völd innan Alþjóðaólympíuhreyfingarinnar í gegnum alþjóðasambönd íþróttagreinanna. 

 

Fjölmiðlar og samskipti  
Mikil vinna hefur verið lögð í að auka útsendingar af SSÍ mótum. SSÍ hefur átt gott samstarf við 

SportTv í því sambandi. Kostnaður við beina útsendingu á RÚV eða Stöð2 er það hár að SSÍ getur ekki 

réttlætt það, aftur á móti hefur möguleikinn á beinni útsendingu á netinu fjölgað í raun beinum 

útsendingum. Í gangi er vinna sem á að skila okkur meiri tengingu við landsmenn, fleiri beinum 

útsendingum á sjónvarpsrásum og fleiri fréttum bæði í net- og prentmiðlum. 

Það er mjög mikilvægt að manna stöðu fjölmiðlafulltrúa á öllum SSÍ mótum og við skorum á alla þá 

sem hafa getu og þekkingu til að sinna því að gefa sig fram. 

Samskipti SSÍ við fjölmiðla eru í heildina góð en oft á tíðum tengist það persónulegum tengslum sem 

hafa myndast milli aðila.  

Ný vefsíða SSÍ virkar vel og við erum smám saman að þróa hana til að gera hana fjölbreyttari og 

virkari. 

Allflestir sem koma að störfum innan íþróttahreyfingarinnar gera það í sjálfboðavinnu og eyða 

ómældum tíma í þágu íþrótta. Störf þessi eru oft á tíðum vanmetin og stutt í gagnrýni. Það hefur reynst 

erfitt að fá fólk til ýmissa starfa og kannski skiljanlegt þegar oft á tíðum að fólk greiðir með sér á 

ýmsan máta. Þessu þurfum við að breyta, því það er á ábyrgð allra sem koma að starfi innan 

sundhreyfingarinnar að gæta að hreyfingunni, viðhalda henni og stækka hana. Við gerum það með því 

að vinna saman og sýna hvort öðru þolinmæði og umhyggju. 
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Að lokum 
Við í sundhreyfingunni erum heppin að hafa allan þennan fjölda af fólki sem er tilbúinn að leggja á sig 

mikla vinnu til að sundmennirnir okkar geta stundað íþróttina af kappi. Við gerum ráð fyrir að starfið 

sé gefandi og skemmtilegt og því þurfum við að vera góð við hvort annað og muna að við erum öll að 

vinna að sama markmiði. Við erum líka mannleg og misjöfn.  

Á þessu sundþingi er blásið til ráðstefnu þar sem rætt verður hvernig hægt er að fjölga iðkenndum og 

félögum í sundhreyfingunni og hvernig við getum blásið lífi í sundfélög og deildir út um land. Þessi 

hluti starfssemi SSÍ, útbreiðsla verður mjög fyrirferðamikill næsta starfstímabil og mjög mikilvægt að 

þeir sem eru nú þegar að störfum í hreyfingunni komi að málum með jákvæðum og styðjandi hætti. 

Íþróttir ganga út á samkeppni og samstarf. Við erum hreyfing sem telur 7 viðurkenndar íþróttagreinar, 

þar af 5 ólympíugreinar. Við eigum ónýtta möguleika til að verða fyrirferðameiri og stærri, þannig að 

þeir sem stunda þessar íþróttagreinar fái möguleika á að takast á við sundíþróttafólk á alþjóðlegum 

vettvangi. En fyrst þurfum við að vinna heimavinnuna okkar.  

Stjórn SSÍ þakkar nefndarfólki það sem það lagði af mörkum á árinu og fólkinu í sundhreyfingunni 

fyrir samstarfið á liðnum starfsárum.   Ég þakka einnig stjórnarfólki góð og gefandi samskipti á 

tímabilinu. 

 

Fh stjórnar Sundsambands Íslands 

Hörður J. Oddfríðarson  

formaður SSÍ 

 

  

 


