1. ÞING
KRAFTLYFTINGASAMBANDS
ÍSLANDS

ÞINGGERÐ

Fyrsta þing Kraftlyftingasambands Íslands var haldið í fundarsal Íþróttamiðstöðvarinnar á
Jaðarsbökkum, Akranesi, laugardaginn 29.janúar 2011. Þingið hófst kl. 17.00

1. Þingsetning og staðfesting lögmæti þingsins í samræmi við lög þess
Sigurjón Pétursson, formaður KRAFT, setti þingið og bauð þingkonur og -men velkomin. Hann flutti
kveðju og velfarnaðaróskir frá Ólafi E. Rafnssyni forseta ÍSÍ og Líney Halldórsdóttur
framkvæmdastjóra ÍSÍ og þakkaði í framhaldinu fyrir alla þá aðstoð og stuðning sem sambandið hafi
fengið frá þeim og öðrum starfsmönnum ÍSÍ. Sigurjón las líka kveðju sem hafði borist þinginu frá
ráðherra mennta- og menningarmála.
Í lögum um kraftlyftingaþing segir að halda skuli þingið fyrir 1.febrúar ár hvert og boða rafrænt með
mánaðar fyrirvara. Sigurjón lýsti yfir lögmæti þingsins og að rétt hafði verið til þess boðað.
2. Kosning þriggja manna í kjörbréfanefnd.
Lögð var fram tillaga um Gry Ek, Maríu Guðsteinsdóttur og Birgi Viðarsson og var hún samþykkt
með lófataki.
3. Kosning þingforseta og varaþingforseta.
Lögð var fram tillaga um Sturlaug Sturlaugsson, formann framkvæmdastjórnar ÍA sem þingforseta og
Hjalta Árnason til vara. Tillagan var samþykkt með lófataki. Sturlaugur þakkaði traustið og tók við
stjórn þingsin.
4. Kosning þingritara og varaþingritara.
Lögð var fram tillaga um Gry Ek sem þingritara og Maríu Guðsteinsdóttur til vara og var hún
samþykkt með lófataki.
5. Þinggerð síðasta árs lögð fram.
Þar sem þetta er 1.þing Kraftlyftingasambandsins var engri slíkri til að dreifa. Þingforseti benti á að
stofnþinggerð sambandsins er aðgengileg á heimasíðu sambandins.
6. Ávörp gesta.
Enginn gestur kvaddi sér hljóðs, en þingforseti tók til máls sem fulltrúi ÍA og fagnaði komu
Kraftlyftingasambandsins í húsið og tilkomu Kraftlyftingafélags Akraness í ÍA. Hann sagði að þetta
væri sérstaklega duglegir og drífandi félagar og góður andi sem fylgdi þeim.
7. Álit kjöbréfanefndar lagt fram og samþykkt.
Gry kynnti niðurstöður kjörbréfanefndar. Samkvæmt lögum KRAFT voru gefin út kjörbréf til 25
fulltrúa frá 7 héraðssamböndum/íþróttabandalögum. Á þinginu voru mættir 16 fulltrúar með löglega
undirrituð kjörbréf:
Fra Ármanni: María Guðsteinsdóttir, Ingimundur Björgvinsson og Fannar Gauti Dagbjartsson
Frá kraftlyftingadeild UMF Selfoss: Bryndís Ólafsdóttir
Frá Kraftlyftingafélagi Akraness: Kári Rafn Karlsson, Hermann Hermannson og Heimir Björgvinsson.
Frá Kraftlyftingadeild Breiðabliks: Halldór Eyþórsson, Helgi Hauksson og Krzysztof Pokojski
Frá Kraftlyftingafélagi Mosfellsbæjar: Hjalti Árnason
Frá Kraftlyftingadeild Sindra: Ingi Stefán Guðmundsson og Kolbrún Þ. Björnsdóttir
Frá Kraftlyftingadeild UMFN Massa: Sturla Ólafsson, Stefán Sturla Svavarsson og Gunnlaug F. Olsen
Álit kjörbréfanefndar samþykkt.

8. Kosning þriggja manna í fjárhagsnefnd, laganefnd og allsherjarnefnd þingsins
Lögð var fram tillaga um Kára Rafn Karlsson, Sigurjón Pétursson og Birgi Viðarsson í fjárhagsnefnd,
Helga Hauksson, Hörð Magnússon og Guðjón Hafliðason í laganefnd og Hermann Hermannsson,
Bryndís Ólafsdóttur og Halldór Eyþórsson í allsherjarnefnd.
Tillagan samþykkt.
9. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar
Sigurjón flutti skýrsluna og hér má sjá hana í heild sinni:

Sigurjón bætti við sérstakri kveðju til Kraftlyftingafélags Seltjarnarness sem nýlega hefur bæst í
hópinn og upplýsti jafnframt að búið er að boða til stofnfundar kraftlyftingafélags í Garðabæ og verður
formaður og varaformaður KRAFT viðstaddir þeim fundi. Það verður 10. aðildarfélag KRAFT.
10. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga og fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár
Kári Rafn Karlsson lagði fram og skýrði endurskoðaða reikninga og svaraði spurningum um þá. Hann
kynnti um leið fjárhagsáætlun fyrir 2011.

11. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga og reikningar bornir undir atkvæði
Nokkrar umræður urðu um skýrslu stjórnar.
Bryndís Ólafsdóttir bar upp spurningu um styrkjakerfi ÍSÍ og umsóknir í afrekssjóði. Guðjón
Hafliðason skýrði ferlið varðandi styrki úr afrekssjóðum. Sigurjón hvatti öll félög til að kynna sér
styrkjakerfi ÍSÍ vel og nýta sér það.
Fannar Dagbjartsson spurði um stefnu stjórnar í landsliðsmálum. Sigurjón svaraði að eitt af
forgangsverkefnum stjórnar á næstunni væri að móta reglur varðandi þjálfun og val keppenda í
landsliði. Stefnan væri að styðja við landslið unglinga og öldunga jafnframt opnum flokki.
Reikningar voru bornir undir atkvæði og samþykktir
12. Stjórn KRAFT leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár
Þetta var afgreitt undir lið 10.
13. Tillögur um breytingar á lögum teknar til afgreiðslu.
Engar tillögur lágu fyrir.
14. Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál sem hafa borist til stjórnar.
Engar tillögur bárust þinginu innan tilskilins frests.
15. Álit þingnefnda og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær.
Engin mál voru lögð fyrir þingnefndir.
16. Ákveða þátttökugjöld í Íslands- og bikarmótum næsta keppnistímabils.
Stjórnin lagði fram tillögu um keppnisgjald kr. 4000,- á kraftlyftingamótum og kr. 2500,- á mótum í
einstökum greinum.

Tillaga hafði borist frá Massa um kr. 3000,- og kr. 1500,- jafnframt því að allir keppendur greiði kr.
5000,- á ári til sambandsins.
Tillaga stjórnar var samþykkt með miklum meirihluti og skulu því keppnisgjöld fyrir árið 2011 vera
kr. 4000,- og kr. 2500,Undir þessum lið urðu miklar umræður um kostnað við mótahald og hver væri ábyrgð og verkefni
mótshaldara og hver væri aðkoma sambandsins á stærri mótum.
Þingið samþykkti eftirfarandi ályktun:
Kraftlyftingaþing haldið 29.janúar 2011 á Akranesi beinir þeim tilmælum til stjórnar að hún vinni
að því að fastir starfsmenn s.s. dómarar sem starfa á mótum sem félögin halda í umboði
sambandsins verði starfsmenn sambandsins.
17. Önnur mál

a)
Ingi Stefán Guðmundsson spurði hvort það væri stefna stjórnar að láta lyfjaprófa Íslandsmet.
Guðjón svaraði að gott samstarf væri við lyfjaeftirlitið og allir keppendur væru undir lyfjalögsögu ÍSÍ.
Kostnaður við lyfjapróf væri það mikil að það væri ekki á færi KRAFT að svo stöddu að kaupa
lyfjapróf við hvert sett met hvað sem síðar kann að verða.
b)
Halldór Eyþórsson lagði fram tillögu um að skráningarfyrirkomulag á mótum yrði breytt þannig að
hafðir yrði tveir skráningardagar, fyrsta skráning þrjár vikur fyrir mót og endanleg skráning og
greiðsla keppnisgjalda tvær vikur fyrir mót.
Frá Massa barst tillaga um sama efni þar sem lagt yrði til að einstaklingar gætu skráð sig sjálfir á
netinu og félögin síðan gengið frá endanlegri skráningu tvær vikur fyrir mót.
Fjörugar umræður urðu um þessi mál og ákvað þingið að beina því til stjórnar að vinna úr þeim
hugmyndum sem komu fram.
c)
Grétar Skúli Gunnarsson, benti þingfulltrúum á kosti þess að halda líka innanfélagsmót sem væri
minni í sniðum en gæti haft míkið gildi fyrir því.
d)
Bryndís Ólafsdóttir sagði frá því að í undirbúningi væri þjálfun unglinga hjá félaginu á Selfossi og
stefnan væri að uppfylla skilyrðum ÍSÍ um fyrirmyndarfélag.
Guðjón sagði þessar hugmyndir mjög samrýmast markmiðum KRAFT um unglingastarf.
Sturla upplýsti að Massi hefur boðið upp á markvissa þjálfun fyrir 14-16 ára tvisvar í viku sl. vetur og
hafi það heppnast mjög vel.
e)
Þingforseti tók til máls og undirstrikaði að styrktarþjálfun er mikilvæg í öllum íþróttum og almennri
heilsurækt og að hér væri möguleika fyrir kraftlyftingafélög að koma sinni sérþekkingu á framfæri og
jafnvel hafa tekjur af.

Þingið vísaði því til stjórnar og fræðslunefnd KRAFT að vinna í að koma sérþekkingu
kraftlyftingamanna á framfæri svo hún nýtist sem flestum.
f)
Kraftlyftingadeild UMFN Massi lagði fram tillögu um að sett yrði lágmörk á Íslandsmótum framvegis.
Tillögunni vísað til stjórnar.
g)
Fram kom tillaga frá Halldóri E.S. Jónhildarsyni, Breiðabliki, svohljóðandi
“ÍSLENSK og ensk heiti hinna nýju IPF-þyngdarflokka (tillögur):
ALSHERJARÞING Alþjóðakraftlyftingasambandsins International Powerlifting Federation (IPF), er
haldið var á HM2010 í háskólaborginni Potchefstroom (Suður-Afríku), ákvað framtíðarvænar
breytingar á þyngdarflokkum í löglegum alþjóðlegum kraftlyftingum sem gildi taka eftir nokkra daga
eða þann 1. Janúar 2011.
Þessar góðu breytingar, ákvarðaðar á yfirþjóðlegu valdsviði IPF, hvetja löglega
kraftlyftingaíþróttamenn til að huga að heilsu sinni og ímynd íþróttarinnar meðal almennings. Það
stefnumið IPF einnig samkvæmt Lögum IPF, Íþróttalögunum nr. 64/1998, Lögum ÍSÍ, Lögum UMFÍ
og Lögum Kraftlyftingasambands Íslands sem og yfirþjóðlegum Lögum og Reglum
Alþjóðalyfjaeftirlitsstofnunnar – World Anti-Doping Agency (WADA).
Sjá hér veflykil á eldri fréttagrein á vef Kraftlyftingadeildar – hér:
http://www.breidablik.is/frett.php?id_frett=7272&b=1
Sjá hér glæsivef Kraftlyftingasambands Íslands (Lokaþinggerð Alsherjarþings IPF 2010
(Potchefstroom – Suður-Afríku) – veflykill: http://kraft.is/þinggerð-ipf-2010/ ►Sjá einnig hér veflykil
á eldri fræðigrein hér á Kraftlyftingadeildar – sjá:
http://www.breidablik.is/frett.php?id_frett=7240&b=1
ADDENDUM (26. Og 27.12.2010): ►Vefur – Sport.is – veflykill:
http://www.sport.is/ithrottir/2010/12/27/kraftlyftingar-nyir-heimsmetastadlar-2011/
Það hefur vakið nokkra athygli að Alsherjarþing IPF ákvarðaði að teknir skyldu upp 105 kg. Og 120
kg. Þyngdarflokkur en ekki t.d. nýr 130 kg. Þyngdarflokur. Þetta má réttilega túlka sem vísbendingu
frá aðildarþjóðum IPF að það sé löglegum alþjóðlegum kraftlyftingum til framgangs að
kraftlyftingaíþróttakarlmenn verði sem stæltastir og að hæfilegt sé að þeir vigtist í mesta lagi undir
150 kg. Í yfirþungavigt í karlaflokki – það sama á við að breyttum breytanda (mutatis mutandis) um
kraftlyftingaíþróttakonur. Það tryggir betur glæsilega ímynd löglegra kraftlyftinga í huga almennings
ef kraftlyftingaíþróttaiðkendur eru íþróttalegir í yfirbragði og í átökum.
Sjá hér varðandi eldri fræðigrein á vef Kraftlyftingadeildar um þessi stælingarefni – veflykill:
http://www.breidablik.is/frett.php?id_frett=7395&b=1
Hér á eftir fara tillögur vefstjóra Kraftlyftingadeildar Breiðabliks um íslensk heiti hinna nýju IPFþyngdarflokka sem að nokkru eru nýheiti en einnig byggð á eldri málnotkun
kraftlyftingaíþróttamanna.
Þá fylgja innan sviga ensk heiti sömu þyngdarflokka sem byggja á sama málhefðargrunni en nokkur
ensk nýheiti eru notuð sem kynna má á vettvangi IPF því að enska tungumálið er betur móttækilegt
fyrir nýyrðum en nokkurt annað tungumál.
HEITI KEPPNISFLOKKA IPF frá og með 1. Janúar 2011 (tillögur):
Konur:
43 kg. = lágmarksvigt (minimum-weight) [eingöngu stúlknaflokkur (til og með 18 ára aldri) ]

47 kg. = laufvigt (leaf-weight)
52 kg. = fluguvigt (fly-weight)
57 kg. = léttvigt (light-weight)
63 kg. = millivigt (middle-weight)
72 kg. = milli-þungavigt (middle-heavy weight eða cruiser-weight)
84 kg. = þungavigt (heavy-weight)
+84 kg. = yfirþungavigt (super-heavyweight)
Karlar:
53 kg. = lágmarksvigt (minimum-weight) [eingöngu drengjaflokkur (til og með 18. Ára aldri)]
59 kg. = laufvigt (leaf-weight)
66 kg. = fluguvigt (fly-weight)
74 kg. = léttvigt (light-weight)
83 kg. = millivigt (middle-weight)
93 kg. = millþungavigt (middle-heavy weight eða cruiser-weight)
105 kg. = þungavigt (heavy-weight)
120 kg. = miðþungavigt (heavy-mid weight)
+120 kg. = yfirþungavigt (super-heavyweight)
Það væri löglegum íslenskum kraftlyftingum til framdráttar, undir lögsögu Kraftlyftingasambands
Íslands, ef þessi heiti hinum nýju þyngdarflokkum fengju málfestu í íslensku kraftaíþróttamáli, einkum
ef þessi þyngdarflokkaheiti verða notuð samhliða tilvísun til þyngdarflokka kraftlyftingaíþróttamanna í
kílógrömmum.
Tillögunni vísað til stjórnar.
18. Kosning stjórnar
Kjósa átti formann og þrjá varamenn til eins ár.
Sigurjón Pétursson var endurkjörinn formaður til eins árs með lófataki. Engar aðrar tillögur bárust.
Auðunn Jónsson, Einar Már Ríkarðsson og Hjalti Árnason voru endurkjörnir varamenn til eins árs
með lófataki. Engar aðrar tillögur bárust.
19. Kosning 2 endurskoðenda/skoðunarmanna og 2 til vara
Aðalmennirnir Jóhann Pétur Sturluson og Páll Helgason og varamennirnir Haukur Guðmundsson og
Helgi Briem voru endurkjörnir með lófataki. Engar aðrar tillögur bárust.
20. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ
Kraftlyftingasambandið á tvo fulltrúa á þingið og var gerð tillaga um að Sigurjón Péturson formaður
og Guðjón Hafliðason varaformaður sitji þingið fyrir hönd KRAFT.
Tillagan var samþykkt.
Hjalti Árnason benti á að sambandið ætti að stuðla að jafnri þátttöku karla og kvenna í störfum
sambandsins og hafa það í huga við tilnefningar og kosningar í embætti.
21. Þingslit
Sigurjón tók við stjórn þingsins og þakkaði þingforseta og þingfulltrúum fyrir störfin og ánægjulegt og
gagnlegt þing. Hann þakkaði traustið sem sér og stjórninni hafði verið sýnt og sleit þinginu kl. 19.15.

Að afloknu þingi voru afhent heiðursviðurkenningar til kraftlyftingakonu og –karls ársins 2010, þeirra
Maríu Guðsteinsdóttur og Auðuns Jónssonar. María var viðstödd en Halldór Eyþórsson tók við
viðurkenningu f.h. Auðuns.
Þingfulltrúum risu úr sætum og fögnuðu afrekum þeirra með lófataki.

Þingritari
Gry Ek Gunnarsson

