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Fundargerð 795 lesin upp og samþykkt
Glímufólk ársins 2010
- Glímumaður ársins 2010 er Pétur Eyþórsson.
- Glímukona ársins 2010 er Marín Laufey Davíðsdóttir.



Efnilegasta glímufólkið 2010
- Efnilegasti glímumaður ársins 2010 er Ásmundur Ásmundsson
- Efnilegasta glímukona ársins 2010 er Marín Laufey Davíðsdóttir.
Tenerife 23.-27.mars 2010 (Keltneska Meistaramótið )
- Heildarkostnaður vegna ferðarinnar er áætlaður í kringum 80.000 til 85.000.
- Landsliðsnefnd mun leggjast undir feld og útnefna landsliðshóp á næstu grösum.



2010



Aðsent efni, Lottó
- Níunda greiðsla lottó var 144.470 kr.



Lög og reglugerðir GLÍ
- Lög og reglugerðir GLÍ voru yfirfarðar og samþykktar og verða þær settar á
heimasíðu GLÍ von bráðar.
- Haft var samráð við Kjartan Lárusson formann Glímudómarafélagsins við breytingar
á reglugerðum og staðfestingu á glímlögum.
2.umferð í meistaramóti Íslands
- Fór fram 13.nóvember. Mótið fór vel fram og voru sýndar mjög frambærilegar
glímur. Áhorfendur tóku vel í flottar glímu.
Íslandsmótið í Back-hold
- Fór fram 14.nóvember. Mótið fór vel fram og vel var tekist á.





Formannafundur ÍSÍ
- Formannafundurinn fór fram 19.nóvember síðastliðinn. Mættir voru formenn
sérsambanda Íslands.
- Góð og málefnaleg umræða fór þar fram.
- Tekið var sérstaklega fram að ekki höfðu tapast neinir peningar í kreppuna.
- Eftir að iðkendalistum hafði verið dreift kom í ljós að aukning hafði verið í glímunni
á síðasta ári. Nam aukningin um 7,7% eða um 29 iðkendur í heildina.
- Í heildina litið var fundurinn mjög frambærilegur og gagnlegur.



Önnur mál,
- Glímustjórn ætlar að senda bréf til allra aðildarfélaga til áminningar um ýmis atriði
innan glímunnar.

-



Glímusýning á Hótel Örk. Ólafur, Pétur, Stefán og Snær sýndu glímu á Hótel Örk í
Hveragerði. Sýningarnar fóru afar vel fram og tóku áhorfendur mjög vel undir.
- Búið er að fullvinna þátt um keppnisferð Ólafs og Péturs til Sardiniu. Þátturinn verður
sýndur á Rúv og var þátturinn afar vel heppnaður að sögn Ólafs.
Næsti fundur ákveðin og fundi slitið 19:30
- 12. Janúar 2011. Kl 17:30

Snær Seljan Þóroddsson

