Fundur 783

5.fundur stjórnar 2.sept 2009

Mættir eru: Sabína, Svana, Snær, Snorri, Jón Smári, Sigmundur og Ólafur Oddur.
1. Fundargerð 779 781 og 782 lesin upp og samþykkt

2. Aðsent efni
 Ekkert aðsent efni
3. Landsmót UMFÍ
 Landsmót UMFÍ á Akureyri.
 Glímt var á grasi á aðalvelli mótsins
 Mótið fór vel fram
 Tímasetja má betur hvernær skal glímt á næsta landsmóti
 Smá gagngrýni kom á glímuvöll mótsins

 Unglingalandsmótið á Sauðarkróki
 Mótið gekk vel
 35 keppendur voru mættir til keppni
 Keppt var á aðalvelli mótsins
 Keppendur ánægðir með skipulag móts
 Forsetahjónin mættu á landsliðæfingu á Sauðarkróki
 Elstu flokkarnir voru mjög fjölmennir og sterkir
4. Landsliðsæfingar í sumar
 Landsliðæfingarnar fóru fram á báðum landsmótum sumarsins
 Dapurt var að sjá hversu lítil þátttaka var á æfingarnar
 Laga þarf áhuga landsliðsmanna
 Stjórn og þátttakendur voru allir á sama máli að Ingibergur hefði staðið sig með
stakri prýði sem þjálfari
 Sótt var um styrk frá Lottó og fékk Glímusambandið 250.000 kr til styrktar
landsliðshópnum

5. HM í Glímu
 Fór fram 22.-23. ágúst
 Mikið var lagt í mótið
 Styrktaraðilar stóðu fyrir sínu
- Geysir var aðalstyrktaraðili. Þeir m.a. niðurgreiddu mat, afhjúpuðu
glímustyttu, útveguðu verðlaun mótsins o.s.frv.
- Aðra styrktaraðila má sjá á heimasíðu GLÍ
- Erlendir keppendur mjög ánægðir með mótið og komuna til Íslands

 Glímusambandið þakkar öllum styrktaraðilum sem og sjálfboðaliðum sem stóðu sig
með stakri prýði með komu sinni að mótinu
 Engin innganga hjá glímumönnum í upphafi móts. Stjórn er sammála því að
breytingar sé þörf fyrir næsta mót
6. Atburðadagatal 2009 – 2010
Drög
 17-18. Október 2009: Laugar í Sælingsdal
Meistaramót Íslands 16 ára og eldri fyrsta umferð
Meistaramót Íslands 16 ára og yngri
Sveitaglíma 16 ára og yngri (Íslandsmeistaramót)
 7-8. Nóvember 2009: Glímuhús Ármanns (Skellur) Reykjavík
Meistaramót Íslands 16 ára og eldri önnur umferð (Ingunnarskóli?)
Meistaramót Íslands 16 ára og í Backhold
Formannafundur Glímusambands Íslands
Sameginleg glímuæfing
 6-7. Mars 2010: Ísafjörður
Ársþing Glímusambands Íslands (Glímuþing)
Bikarglíma Íslands (Lokamótið í Meistaramótsröðinni)
 9-10. Apríl 2010: Reykjavík
Grunnskólamót Íslands
Sveitaglíma 16 ára og yngri (Bikarmeistaramót)
Öldungamót GLÍ
Annað hús
Íslandsglíman (nr. 100)
 24. Apríl 2010: Reykjavík
Sveitaglíma 16 ára og eldri
Lokahóf Glímusambands Íslands
Formaður kannar íþróttahús fyrir komandi tímabil
7. Önnur mál
 Lárus Kjartansson hefur stofnað glímudeild á Akranesi
 Dómaranámsskeið: Hugmynd um að dómaranámskei á Akureyri
 Glímusambandið fékk póst frá SaStrumpa, þar sem glímumönnum var boðið að
taka þátt í móti á Ítalíu.
-Ólafur og Pétur tóku þátt fyrir Íslands hönd og stóðu sig mjög vel. Pétur
Eyþórsson bar sigur í -90kg flokki.
8. Næsti fundur ákveðin og fundi slitið
 Næsti fundur verður þann 23.september 2009 klukkan 18:00

Ritari: Snær Seljan Þóroddsson

