Fundargerð dómaranefndar, 29. febrúar 2016

Mætt: Björn Valdimarsson, Hilmar Theodór Björgvinsson, Ingibjörg Ýr Pálmadóttir, Jón
Hjaltason, Sigurður Óli Guðmundsson og Viktoría Gísladóttir.

Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar SSÍ samþykkt samhljóða athugasemdalaust.
2. Jón Hjaltason gerir grein fyrir því hvernig málið frá Haustmóti Ármanns leystist. Aðilar
eru sáttir við niðurstöðu málsins og yfirdómari Ármanns mjög sáttur hvernig staðið var
að málum. DMT-nefndin hefur nú lokið málinu af sinni hálfu.
3. Mætingar dómara frá 2010 á ÍM25 og ÍM50. Hægt að sjá hverjir hafa verið virkastir frá
þessum tíma. Athygli vekur að 6 – 8 dómarar eru með langbestu mætinguna.
4. Tillaga að verkaskiptingu innan DMTnefndar;
a. Varaformaður: Björn Valdimarsson
b. Ritari: Ingibjörg Ýr Pálmadóttir
c. Umsjónarmaður og ábyrgð með sundreglum og eftirlit með framkvæmd
dómgæslu á mótum: Sigurður Óli Guðmundsson.
Samþykkt samhljóða.
5. Undirbúningur fyrir ÍM50 22. – 24. apríl næstkomandi, skipa yfirdómara og ræsa fyrir
mótið sem er sex hlutar. Um einn og hálfur tími hver hluti fyrir sig. Björn Valdimarsson
bendir á að IPC fari fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ helgina 11. -13. mars.
Hefðbundinn háttur verður hafður á dómaraskráningu fyrir ÍM50, Jón Hjaltason sér
um það.
6. Sigurður Óli fer yfir FINA-skólann sem haldinn verður 9. og 10. apríl næstkomandi í
Laugardalslauginni. Námskeiðið er fyrir alla sunddómara í Evrópu sem hafa áhuga og
geta komið. Í ljós hefur komið að vandræði geti verið með gistingu á þessum tíma fyrir
þá sem koma að utan. Tólf þátttakendur hafa þegar tilkynnt þátttöku sína. Sigurður
mun senda út tvær til þrjár tilkynningar í viðbót vegna þátttöku í skólanum. Almennt
allt gengið vel eftir að ákvörðun lá fyrir um skólann. Rætt um að FINA skólinn gefi
punkta, 5 punktar fyrir hvorn dag, að lágmarki. Metið sem endurmenntunarnámskeið
fyrir sunddómara.
7. Endurskoða hverjir leiðbeini á dómaranámskeiðum. Jón Hjaltason hefur hug á að
draga sig út úr þeim. Hann leggur til að Sigurður Óli taki við og vinni áfram að þessu
með Birni Valdimarssyni. Næstu dómaranámskeið eru áætluð 4. maí í Reykjanesbæ og
í Kópavogi 19. maí.
8. Hefja þarf vinnu við ársyfirlit nefndarinnar. Þarf að vera tilbúið í lok sundárs. Jón
Hjaltason bendir á að huga þurfi að þessum þáttum í tíma.
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9. Hvað er hægt að gera til að auka aðsókn dómara á mót? Þess virði að hugleiða málið.
Jón bendir á að lítil eftirfylgni virðist vera hjá sundfélögunum um að sækja til foreldra
til að vinna á mótum og/eða sækja sér sunddómararéttindi. Það þarf að reyna að hafa
áhrif inn í félögin. Jón bendir á að á Gullmóti KR vinni foreldrar þannig að barnið þeirra
fái hlutdeild af innkomu mótsins inn á sinn ferðasjóð. Það virðist vera þannig að mikið
er af sama fólkinu hjá hverju félagi sem kemur að fjáröflun þeirra sem eru að æfa og
vinna á sundmótum. Jón veltir upp þeirri hugmynd að DMT-nefndin sendi bréf til
félaganna og bendi á ábyrgð þeirra til að manna sundmótin sín. Sektarákvæði má beita
á ÍM-mótum, þó ekki hafi enn komið til þess. Þá þurfa félögin að fylla í dómarasæti
eins og hlutfall þeirra er af keppendum.
10. Nauðsynlegt er að yfirfara reglur um dómararéttindi og hvernig á að viðhalda þeim. Á
heimasíðu SSÍ eru gamlar upplýsingar um reglur og lög sambandsins sem ekki hafa enn
verið uppfærðar. Þetta þarf að leiðrétta. DMT-nefndin hefur ekki aðgang að síðunni
og getur því ekki komið þar inn og breytt og aðlagað, eins og þó er vilji til.
11. Undirbúa yfirdómarafund sem haldinn verður á ÍM50 í apríl, á milli mótshluta, best á
laugardeginum. Jón ræðir um að DMT-nefndin geti sent á hann þætti sem við viljum
taka á, fram að fundinum. Stefnt að því hafa dagskrá sem hnitmiðaðasta og skýrasta á
fundinum.
12. Önnur mál.
a. Ingibjörg Ýr spyr Björn hve margir dómarar hafi skilað sér frá Ægi á Vormót
Fjölnis sem fram fór dagana 26. og 27. febrúar 2016. Einn dómari skilaði sér
þangað.
b. Sigurður spyr hvort einhverjir hafi sótt um að komast á FINA alþjóðalista 2019.
Mikilvægt að fylla þau þrjú sæti sem við getum fengið.
c. Sigurður bendir á sjálfboðaliðavef ÍSÍ. Hægt er að skrá aftur á bak í eitt til tvö
ár. Það var fast skorað á þetta frá SSÍ fyrir um tveimur árum. Vinnuframlag
skilar sér inn í tölfræðina hjá ÍSÍ og er smá vopn í höndum SSÍ og þeir geta sýnt
hverju sjálfboðaliðar eru að skila til sambandsins.
d. Næsti fundur boðaður þriðjudaginn 29. mars næstkomandi kl. 17:15, þetta er
næsti dagur á eftir öðrum degi páska.

Virðingarfyllst,
Ingibjörg Ýr Pálmadóttir
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