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61. þing Sundsambands Íslands haldið í Efstaleiti 7 í Reykjavík 24. og 25. mars 2017  

Staðfestir nýjan heiðursfélaga í SSÍ 

Heiðursfélagi SSÍ 

- Guðmundur Þorbjörn Harðarson fyrir ævilanga hollustu við sundíþróttina og margháttuð störf í 

sundhreyfingunni samfleytt frá 9 ára aldri 

Þessi viðurkenning verður afhent á 90 ára afmæli Sundfélagsins Ægis 1. maí 2017 
 

og samþykkir að veita eftirtöldum aðilum Heiðursmerki SSÍ fyrir störf í þágu sundhreyfingarinnar á 

Íslandi: 

Gullmerki 

o Hlín Ástþórsdóttir fyrir farsæla 16 ára stjórnarsetu í SSÍ og óeigingjörn störf í þágu 

sundíþrótta á Íslandi 

o Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari fyrir óeigingjarnt starf í þágu sundhreyfingarinnar á 

Íslandi og góðan árangur sundfólks undir hans stjórn á Ólympíuleikum, heimsmeistara- og 

Evrópumeistaramótum 

o Klaus Jürgen-Ohk þjálfari SH fyrir góð störf í þágu sundhreyfingarinnar á Íslandi og góðan 

árangur sundfólks undir hans stjórn á Ólympíuleikum, heimsmeistara- og 

Evrópumeistaramótum 

o Steindór Gunnarsson fyrrverandi landsliðsþjálfari fyrir að vera óþreytandi í starfi sínu fyrir 

sund á Íslandi og alltaf tilbúinn til aðstoðar 

o Málfríður Sigurhansdóttir fyrir undirbúning og stjórn sundliðsins á Smáþjóðaleikum á Íslandi 

2015 og góð störf í þágu sundhreyfingarinnar á Íslandi 

o Unnur Sædís Jónsdóttir sjúkraþjálfari fyrir undirbúning og stjórn sundliðsins á 

Smáþjóðaleikum á Íslandi 2015 og á Ólympíuleikum, heims- og Evrópumótum  

o Karl Georg Klein og  

o Trausti Gylfason fyrir faglega mótstjórn á Smáþjóðaleikum á Íslandi 2015 og störf í þágu 

sundíþróttarinnar á Íslandi 

Silfurmerki 

o Ingibjörg Kristinsdóttir 

o Jónas Tryggvason 

o Lóa Birna Birgisdóttir og  

o Ragnar Marteinsson fyrir margháttað framlag til sundíþrótta á Íslandi og stjórnarsetu í SSÍ  

o Emil Örn Harðarson og  

o Ingibjörg Helga Arnardóttir fyrir ómælda aukavinnu og snúninga í kringum Smáþjóðaleika á 

Íslandi 2015 

o Jón Hjaltason alþjóðlegur dómari 

o Ragnhildur Guðjónsdóttir 

o Sigurbjörg Róbertsdóttir 

o Sigurður Óli Guðmundsson alþjóðlegur dómari og 

o Vilhjálmur Þorsteinsson fyrir óeigingjarnt og faglegt starf fyrir og á Smáþjóðaleikunum á 

Íslandi 2015 

o Viktoría Gísladóttir alþjóðlegur dómari 

o Þórunn Kristín Guðmundsdóttir Sundtækninefnd LEN 

o Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson íþróttafréttamaður fyrir gott samstarf og faglega umfjöllun 

o Íþróttadeild 365 fyrir gott samstarf og umfjöllun um sundíþróttina 
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Þjónustumerki 

o Þingfulltrúar á 62. sundþingi 

 

Afhending gull og silfurmerkjanna fer fram í hádegisverðarboði laugardaginn 25. mars. 

Greinargerð 

Gull- og silfurmerki SSÍ – skal vera ýmist fest í borða í íslensku fánalitunum eða vera barmmerki. 

Merkið er staðfest einkennismerki SSÍ eins og það er á hverjum tíma í gulli eða silfri – og skal grunnur 

vera í sama efni. Stjórn SSÍ gerir tillögur til Sundþings ár hvert um veitingu viðurkenninga.  

Gullmerki SSÍ má einungis veita íslenskum ríkisborgurum og skal einkum veitt þeim einstaklingum 

sem um lengri tíma hafa unnið afburða gott starf í þágu sundhreyfingarinnar eða skilað 

yfirburðaárangri meðal íslenskra sundmanna.  

Silfurmerki SSÍ skal veita þeim sem unnið hafa framúrskarandi gott starf að málefnum 

sundhreyfingar eða hafa komið fram fyrir hönd Íslands á alþjóðlegum vettvangi sundhreyfingar. 

Einnig skulu sundmenn sem náð hafa viðurkenndum alþjóðlegum árangri hljóta silfurmerkið – og þar 

með allir þeir sem keppt hafa í sundi á Ólympíuleikum fyrir Íslands hönd.  

Þjónustumerki SSÍ má afhenda stjórnarmönnum SSÍ, nefndarmönnum og fulltrúum SSÍ á þingum ÍSÍ 

og sérsambanda sem SSÍ er aðili að. Stjórn SSÍ er heimilt að veita einstaklingum þjónustumerki fyrir 

gott starf að sundmálum. 


