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64. þing Sundsambands Íslands haldið í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 1. júní 2021  
Staðfestir tillögu að skipun vinnuhóps til að fara yfir lykilverkefni sem kynnt voru á sundþingi. 
Skipuna þessa vinnuhóps verður fram að næsta sundþingi árið 2023.    Þessi lykilverkefni eru: 
 

1. Mannvirki til keppni 
• Gerð skýrslu sem SSÍ getur afhent sveitafélögum um hvaða skilyrði sundmannvirki 

þurfa að hafa til sundkennslu og keppnishalds til að uppfylla alþjólega staðla.   
2. Þjóðarleikvangur 

• Kanna hvað þarf til að fá viðurkenndan þjóðarleikvang í keppnissundi þar sem 
sundíþróttin fær forgang umfram almenning og sé ekki háð opnunartímum 
mannivirkisins. 

3. Fjölgun  iðkenda 
• Fjöldi iðkenda í sundíþróttinni hefur verið nokkuð stöðugur undanfarin ár í kringum 4 

þúsund manns samkvæmt tölum frá ÍSÍ.   Tekjur íþróttasambanda og héraða fara meðal 
annars eftir iðkendafjölda.   Sund er ein vinsælasta íþrótt landsis og heimsóknir i 
sundlaugar landsins telja í milljónum á ári.  Verkefnið er að finna út hvort að það séu til 
leiðir til að skrá þá sem kaupa kort í sundlaugum landsis og teljast þar sem virkir 
iðkendur, sem félagsmenn í SSÍ.    

 
Skipaður skal sérstakur vinnuhópur af stjórn sem skilar af sér skýrslu um framgang þessara verkefna  á 
minnst 6 mánða fresti.   Komi til þess að hóparnir  þurfi að leita upplýsinga eða kaupa þónustu skal 
það lagt undir stjórn á hverjum tíma 
 
 
Greinargerð: 
Það er ljóst að sveitarfélög um land allt hafa gefið það út að á næstu árum munu þau eyða þúsundum 
milljóna í uppbyggingu og viðhald  á sundmannvirkjum.   SSÍ hefur fylgst vel með þessari þróun og 
vill með skipun þessa hóps tryggja það að innan SSÍ verði til skýrsla með grunn leiðbeiningum fyrir 
arkitekta og hönnuði mannvirkja hvaða stöðlum þurfi að fylgja til kennsla og keppnissund geti farið 
fram í mannvirkjunum samkvæmt alþjóðlegum stöðlum.   Reynslan hefur leitt það í ljós að oftar en 
ekki koma sérfræðingar í sundíþróttinni of seint af borðinu í svona málum og getur það reynst mjög 
erfitt og kostnaðarsamt að breyta hlutum eftirá.    
 
Í ljósi reynslunnar frá Covid 19 tímum þá koma í ljós að sundkeppni nýtur ekki forgangs í þeim 
mannvirkjum sem er keppt.   Sem dæmi þá fékkst ekki í gegn að loka Laugardalslaug á meðan RIG 
2021 fór fram þurfti keppni á mótinu að lúta ströngum skilyrðum sem hefði verið hægt að koma í veg 
fyrir ef mannvirkið hefði verið lokað almenningi á meðan keppni fór fram. 
 
Við teljum okkur því vera ein fjölmennasta íþrótt landsins án þess að fá það viðurkennt í opinberum 
tölum.  Við höfum horft til Golfíþróttarinnar hvað þetta varðar.  Skoða þarf með aðkomu 
sveitarfélaganna hvort að hægt sé að koma þeim sem kaupa árskort í sundlaugar inn í SSÍ sem 
iðkendum þannig að það endurspeglist í opinberum tölum um iðkendur og gefi SSÍ þar með aukið 
vægi sem sérsamband innan ÍSÍ. 


