
96. Fundur í Dómaranefnd 21.01.2020 kl. 17:30 
 

Mættir: Viktoría Gísladóttir, Sigurþór Sævarsson, Lárus Lúðvík Hilmarsson, Bryndís Sigurðardóttir 

Hilmar Örn Jónasson, Vilhjálmur Ingimarsson, Ingibjörg Ýr Pálmadóttir og Sigurður Óli Guðmundsson 

Ekki mættir: Björn Valdimarsson 

 

1. Eldri fundargerðir 

a. Farið yfir fundargerðir 94 og 95 og þær samþykktar  

2. Mót sem við getum mögulega sótt um að fara á. Það hafa ekki komið boð til okkar varðandi 

þátttöku 

a. EM50 Buddapest 11-17 maí 

b. EMU Aberdeen 8-12 júlí 

c. NÆM Litháen 11-12 júlí 

3. Yfirdómar námskeið 

a. Björn og Jón Hjaltason taka að sér að vera kennarar á yfirdómaranámskeiði. 

Tímasetning námskeiðs er ekki ákveðin. 

b. Haft verður samband við þá aðila sem koma til greina. 

4. Dómara námskeið: Næstu námskeið verða í tengslum við 

a. Vormót Fjölnis 26. Feb 2020 

b. Ásvallamót 11 eða 12 mars 2020 

c. Áætlað er að halda námskeið á Akranesi. Ekki er búið að finna tíma fyrir námskeiðið. 

En það verður auglýst þegar það tímasetninginn er komin. 

5. Fyrirspurn frá stjórn SSÍ varðandi kæru sem barst frá Reykjavíkurmeistaramóti 

a. Búið er að fjalla um þessa kæru hjá sundráði Reykjarvíkur og búið er að leysa þetta 

mál þar. 

b. Farið yfir málsatvik og niðurstaðan rædd 

6. Dómaralisti 

a. Farið yfir þá aðila sem eru á listanum skoðað hvort einhverjir aðilar séu enn á 

listanum sem ekki ættu að vera þar. 

b. Sigurður Óli afhenti dómaralista sem voru uppfærðir um áramót. Til að birta á 

heimasíðu SSÍ. 

7. Önnur mál 

a. Sigurður Óli sagði frá reynslu sinni í EM20 í Glasgow 

b. Upp hafa komið ákveðin vandamál varðandi skráningu punkta dómara sem eru að 

vinna önnur störf en dómarastörf. Dómanefnd leggur til að frá áramótum haldi 

dómaranefnd ekki utan um punktastöðu dómara fyrir „önnur störf“ einungis fyrir 

dómarastörf.  

 

Fundi lokið 19:08  

Næsti fundur veður haldinn 25. Febrúar 2020 kl. 18:00 í Pálsstofu 


