
Öldungaþing 34. Öldungamóts BLÍ 2009  

Haldið í Valaskjálf á Egilsstöðum 30. apríl kl. 22:00. 

Fundarstjóri: Gunnlaugur Aðalbjarnarson 

Fundarritari: Jóney Jónsdóttir  

1. Margrét Vera Knútsdóttir býður fundargesti velkomna og setur Öldungaþing 
34. Öldungamóts BLÍ. Hún stingur upp á Gunnlaugi Aðalbjarnarsyni sem 
fundarstjóra og var það samþykkt. Fundarstjóri stakk upp á Jóneyju Jónsdóttur 
sem fundarritara sem einnig er samþykkt.  Að því loknu er gengið til dagskrár. 

2. Fundarstjóri kannar mætingu. Eftirtalin lið eiga fulltrúa á þinginu. Karlar: KA, 
KA K, Stjarnan, Þróttur R. 1, Rimar, Afturelding, ÍS A, ÍS B, Víkingur Ó., Höttur, 
UMFG, Rassskellur og  Skellur.  Konur: Skellur B, Skellur A, Víkingur Ó., 
Stjarnan A, Stjarnan B, Rimar A, Höttur A, Honey Bees, Afturelding 3, 
Afturelding 1, Afturelding 2, Afturelding 4, Álftanes A, Álftanes B,  Álftanes C, 
HK A, HK B, HK C og ÍS.  Þar með er ljóst að ekki er næg mæting til að breyta 
lögum en ákveðið er að fara yfir þær tillögur að breytingum sem hafa borist 
þinginu.  

3. Fundarstjóri nefnir þær tillögur að breytingum  á reglugerð um Öldungamót BLÍ 
sem borist hafa þinginu með tilskildum fresti. Borist hafa þrjár tillögur frá 
Skellum á Ísafirði. Fulltrúi Skells, Ásdís, fer yfir tillögurnar.  Sú fyrsta varðar 1. 
grein og er svo hljóðandi með breytingum: Mótið heitir öldungamót BLÍ. 
Markmið og megin tilgangurinn er að útbreiða blakíþróttina meðal öldunga, 
stuðla að framförum í tækni og viðhalda getu keppenda.  
Önnur tillagan varðar 4. grein og hljóðar þannig: Mótið skal haldið á heimavelli 
öldunganefndar hverju sinni og tengjast sumardeginum fyrsta, 1. maí eða 
uppstigningardegi ef það þykir henta betur.  
Sú síðasta varðar 8. grein og hljóðar svo:  Þátttökutilkynningar skal senda 
öldunganefnd eigi síðar en 30 dögum fyrir mót og skal þátttökugjald sem er 
ákveðið af mótshaldara fylgja tilkynningunni. Þátttökuliðin skulu senda 
öldunganefnd nöfn og kennitölur allra keppenda eigi síðar en 10 dögum fyrir 
mót og bera liðin fulla ábyrgð á að skráning sé í samræmi við aldursreglur 
mótsins. Lið sem verður uppvíst að ólöglegri liðsskipan tapar leiknum 2 

 

0 
(25-0, 25-0).                                                                                                                   

Gunna Stína formaður blakdeildar Aftureldingar lýsir ánægju sinni með 
breytingartillögu að 4. grein og segir fordæmi fyrir því að þetta hafi verið gert 
þrátt fyrir að lögin segi annað. Hannes Garðarsson frá KA nefnir varðandi 8. 
grein að erfitt sé að vita fyrr en á síðustu stundu hverjir geta mætt á mót. En 
kannski yrði þessi breyting til bóta. Valgeir úr Aftureldingu sér ekki hvaða kosti 
það hefur að láta liðin skrá sig með löngum fyrirvara. Hreggviður úr ÍS B spyr 



Skell hvort hugsunin sé að skráningin verði endanleg. Fulltrúi Skells nefnir að í 
lögunum standi að liðin skuli leggja fram nafnalista en afar fá lið gera það.  
Hann spyr hverjir geti leyft að farið sé á svig við lögin.  Marinó frá Rimum tekur 
undir með Hannesi að menn séu ekki klárir í slaginn en til að taka tillit til 
mótshaldara sé gott að hafa fjöldann á hreinu og skráningu í lið en það verði 
að vera leyfilegt að breyta. Hann telur að dagsetningin eigi að vera sveigjanleg 
þegar nauðsyn ber til. Það sé þekkt t.d. í knattspyrnu að sveigja þurfi reglur 
þegar þess þarf. Ingibjörg frá ÍS talar um að hættulegt sé að tala um að sveigja 
reglur. T.d. séu reglur um aldur sem við viljum ekki sveigja. Margrét Vera frá 
Honey Bees og Öldungur mótsins finnst nauðsynlegt að bæta 
uppstigningardegi við því þá sé um þrjár helgar að ræða. Hún segir erfitt að 
halda utan um skráningar þegar þær berast seint. Í ár var skráning góð.  Hún 
telur rétt að skráningin fari fram á blak.is en ekki skriflega við komu á mót.  

Ekki er hægt að samþykkja tillögurnar þar sem fundurinn er ólöglegur 
vegna þess að of fá félög eiga fulltrúa. Íris frá ÍS nefnir að nauðsynlegt sé að 
kynna þingið fyrir blökurunum. Þeir viti ekki hvað hér fer fram og hversu 
mikilvægt þetta er. Hera frá Hetti nefnir að þetta hafi verið fyrsta fréttin sem 
sett var á heimasíðu mótsins. Marinó spyr hvort rukka megi lið sem ekki sendi 
fulltrúa. Þingfulltrúar hafna því. Margrét Vera segist skilja það að þetta sé fólki 
framandi og hulið. Sjálf hafi hún ekki mætt á þing fyrr en Huginn sótti um að 
halda mót.  Fulltrúi frá Aftureldingu nefnir þá hugmynd að þegar mótsgögn séu 
afhent sé rétt að segja liðum að þeim sé skylt að senda fulltrúa sinn á þingið.    
Fulltrúi Skells spyr hvort gera eigi formenn ábyrga, þeir skuli senda fulltrúa.  
Ingibjörg frá ÍS segir að ein leið sé að hvert lið þurfi að tilnefna fulltrúa á þingið 
við skráningu. Sigurður frá Skelli spyr hvort senda eigi sms á forsvarsmenn. 
Hannes nefnir að láta fylgja eyðublað sem veitir skriflegt umboð. Jón Grétar frá 
ÍS A segir þingið hingað til hafa verið haldið þegar enn var verið að spila. Hann 
segir umræðuna marklausa þar sem ekki er hægt alls staðar að hætta keppni 
eins snemma og nú og því geti lið ekki sent fulltrúa sinn. Ingibjörg frá ÍS spyr 
hvar í reglunum það komi fram að þurfi skriflegt umboð.  Garðar frá UMFG 
telur að ef hægt verði að fá nægilega mörg skrifleg umboð á næsta þing þá 
verði hægt að breyta reglunum um þetta atkvæðamagn sem þarf til að breyta 
lögum.  Hér er fólkið sem hefur áhuga á íþróttinni og mótunum. Hinir verða að 
treysta þeim sem mæta.  Því væri gott að setja eyðublöðin með mótsgögnum 
til að auðvelda mönnum að fá umboðin. Þannig væri hægt að tryggja að þingin 
séu alltaf lögleg. Margrét Vera vill að komi fram að hún taki á sig þá sök að 
reglugerðarbreyting frá 2008 hafi ekki birst í mótsskránni, textinn var tekinn af 
heimasíðu BLÍ. 
Skrifleg tillaga kemur frá Hannesi Garðarssyni KA um að greidd séu atkvæði 
um tillögurnar þó ekki sé hægt að samþykkja þær á löglegan hátt. Tillagan er 
svohljóðandi: Öldungaþing lýsir yfir vilja sínum vegna tillagna Skellna til að 
komandi Öldunganefndir geti stuðst við þann vilja.

 

Hreggviður frá ÍS B kemur með eftirfarandi tillögu: Öldungaþing haldið á 
Egilsstöðum 30. apríl 2009 samþykkir að skipa nefnd 3ja aðila til að 



endurskoða reglur um Íslandsmót blaköldunga í samráði og samvinnu við BLÍ 
sem sömuleiðis skipar þrjá aðila í nefndina. Nefndin velur sér formann. BLÍ 
boði svo til sérstaks fundar til að ganga frá þessu máli. Samþykktir á 
öldungaþinginu verða sendar nefndinni. Þessu skal lokið fyrir næsta 
öldungamót.

 
Í samræmi við tillögu Hannesar biður fundarstjóri menn um að rétta upp 

hönd ef þeir styðja þá hugmynd að mótið verði haldið á uppstigningardegi, 
sumardeginum fyrsta eða 1. maí. Það er samþykkt með miklum meirihluta.  
Tillaga að breytingu varðandi  1. grein  er samþykkt samhljóða. Tillaga að 
breytingu varðandi 8. grein, um að þátttökulið sendi inn liðslista fyrir mót er 
samþykkt með þorra greiddra atkvæða.  

Hreggviður les upp fyrrgreinda tillögu sína. Fundarstjóri býður 
fundarmönnum að fjalla um hana. Hannesi frá KA þykir þingið taka sér talsvert 
mikil völd með þessari tillögu. Bent er á að ársþing BLÍ hefur lokaorð varðandi 
slíkar tillögur. Hreggviður ítrekar að tilagan segi til um að þingið velji 3 fulltrúa 
og skori á BLÍ að tilnefna 3 fulltrúa. Fundarstjóri ber tillöguna undir atkvæði og 
hún er samþykkt með þorra greiddra atkvæða.  

4. Umsækjendur næsta Öldungamóts kynna umsóknir sínar og útnefna tilvonandi 
Öldung. Að þessu sinni hafa borist umsóknir frá fjórum félögum. Þau eru 
Afturelding, HK, KA og Þróttur R. Fulltrúar þessara félaga kynna fundinum 
umsóknir sínar.  

Guðrún Kristín Einarsdóttir frá Aftureldingu kynnir umsókn síns félags. Í 
umsókninni nefnir Afturelding dagsetninguna 13. maí, uppstigningardag. 
Bæjarstjórn Mosfellsbæjar býður alla blaköldunga velkomna. Guðrún Kristín 
nefnir góða aðstöðu, velgengni í barna- og unglingastarfi og öflugt starf 
öldunga. Hún sjálf er tilnefnd sem öldungur.   

Ingibjörg Gunnarsdóttir formaður HK kynnir umsókn síns félags. Hún 
nefnir glæsta aðstöðu, aðalstjórnin stendur vel við bakið á blakdeildinni, 
velgengni í deildarkeppni og gott uppbyggingarstarf í krakkablaki. Vilborg 
Guðmundsdóttir mun verða öldungur.  

Hannes Garðarsson frá KA kynnir umsókn síns félags.  Hann nefnir 
Gunnar Garðarsson sem tilnefndan öldung og að uppstigningardagurinn sé 
tilvalinn. Nægilegt rými er til staðar og mikill metnaður fyrir að vanda umgjörð 
gagnvart stemmningu, því öldungamót er upplifun. Öflugt starf er bæði í 
meistarflokkum, öldungablaki og krakkablaki.  

Jón Ólafur Valdimarsson frá Þrótti Reykjavík kynnir umsókn síns félags 
sem sækja um að halda mótið í Vestmannaeyjum. Þar er margir vellir á sama 
stað. Þróttur er með öflugt starf eldri flokka en hefur gengið svolítið illa að 
rækta barnastarf undanfarin ár. Vegna laganna var sumardagurinn fyrsti 
nefndur í umsókninni en ekkert er því til fyrirstöðu að velja 
uppstigningardaginn. Hann sjálfur mun verða öldungur.  

Sigrún Ólafsdóttir frá Víkingi Ó. sem hefur setið í öldungaráði gagnrýnir 
bréf sem barst ráðinu eftir valið á síðasta móti. Hún er ósátt við slík vinnubrögð 
og bendir á að öldungaráð vinni eftir bestu samvisku. Guðrún Kristín frá 



Aftureldingu segist vera bréfritarinn og skýrir sitt mál og skriftirnar. Fundarstjóri 
ber upp tillögu um að vísa valinu til öldungaráðs. Samþykkt er að fela 
Öldungaráði að velja á milli þessara fjögurra félaga. 

5. Önnur mál. 
a. Kjósa verður þrjá fulltrúa í nefnd til að endurskoða reglur um Íslandsmót 

blaköldunga samkvæmt tillögu Hreggviðar sem samþykkt var fyrr á 
fundinum. Tillaga kemur um Hannes Garðarsson KA, Ingibjörgu 
Gunnarsdóttur HK, Garðar Svansson UMFG, Guðrúnu Kristínu 
Aftureldingu, Þorgerði Kristinsdóttur Álftanesi og Ásdísi Birnu Pálsdóttur 
Skelli. Fundarmenn kusu þrjá menn í nefndina. Úrslitin voru eftirfarandi: 
Ingibjörg 26 atkvæði, Þorgerður 16, Ásdís Birna 14, Guðrún Kristín 11, 
Garðar 10 og Hannes 7.  

b. Jón Grétar frá ÍS biður næsta öldung að hafa í huga að reglur séu ekki 
skrumskældar. 7 lið eiga að vera í deild.  

c. Guðrún Kristín óskar Hugin og Hetti til hamingju með mótið sem er 
ákaflega gott.  

d. Marinó frá Rimum og Hannes Garðarsson KA kynna landsmót UMFÍ 
2009 sem haldið verður á Akureyri í júlí. 

6. Fundarstjóri slítur fundi og þakkar fundarmönnum komuna.  

Gunnlaugur Aðalbjarnarson 

Jóney Jónsdóttir 


