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Reykjavík, 10. febrúar 2009

6. stjórnarfundur BLÍ, þriðjudaginn 10. febrúar kl. 17.15

Dagskrá
•
•
•
•
•
•

Landsliðsmál og Kýpurleikarnir
Árshátíð BLÍ
Ársþing BLÍ og ÍSÍ þing
Útbreiðsla og yngriflokkamál
Fréttir af SCD fundi
Önnur mál

Mæting: Jason Ívarsson, Stefán Jóhannesson, Óskar Hauksson, Svala Vignisdóttir,
Harald Ísaksen, Þorbjörg Ólöf Jónsdóttir. Davíð Búi Halldórsson og Hreggviður
Norðdahl boðuðu forföll. Sævar Már Guðmundsson ritaði fundargerð.

Fundargerð
Landsliðsmál og Kýpurleikar
• ÍSÍ með forsendur sem við höfum kynnt fyrir landsliðsfólki að mestu.
• Ákveðið að halda til streitu skráningunni, þ.e. senda bæði blakliðin og bæði
strandblakliðin.
• Ljóst er að sambandið sendir ekki marga með, mesta lagi tvo þjálfara og tvo
fararstjóra með öllum hópnum.
• BLÍ þarf að tala við félögin og héraðssambönd til að koma til móts við
landsliðsfólk með styrki í ferðina þar sem ferðin er óvenju dýr per mann. Fram
kom á fundinum að liðin munu koma sterk inn í fjáröflun fyrir hópinn
• Fjaröflunarmöguleika þarf að skoða í landsliðsnefnd og byggja upp
fjáröflunarhóp sem samanstendur af landsliðsmönnum
• Þjálfararáðningar eru á næsta leyti hjá landsliðsnefnd, búið að ræða óformlega
við Michael Overhage með karlaliðið og verið er að meta stöðuna með
kvennalandsliðsþjálfara.
• Sævar sér um að svara til ÍSÍ m.v. forsendurnar sem voru gefnar upp.
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Árshátíð BLÍ
• Verður 21. Mars í Félagsheimili Þróttar og í umsjón Þróttar.
• Vinsamleg tilmæli send til Þróttar að fá sem flesta úr öllum deildum til að mæta
á árshátíðina.
• Sævar setur upp tillögu að einstaklingsverðlaunum fyrir 2. Og 3. Deild til þess
að laða fólk að.
• Einstaklingsverðlaunum verður stillt í hóf þetta árið og dregið töluvert úr
kostnaði BLÍ í kringum árshátíðina.
Íþróttaþing ÍSÍ
• Verður 17. Og 18. Apríl á Nordica Hilton. BLÍ hefur 5 fulltrúa og er Jasoni falið
að finna fulltrúana.
Ársþing BLÍ
• Ákveðið hefur verið að ársþing BLÍ verði þann 16. Maí í Reykjavík. Fyrra
fundarboð skal sent út í síðasta lagi 16. Mars. Kjörtímabil formanns rennur út í
vor.
Útbreiðsla
• Kynningar í skólum:
o Verið að vinna að kynningum á krakkablaki í Árbæ
o Michael Overhage og Masa fara á sunnanverða vestfirði með kynningu
í þremur bæjarfélögum 20. -21. Febrúar.
o Sævar fór í tíma í Framhaldsskóla Vesturlands á Akranesi í fyrstu viku
Febrúarmánaðar.
o Verið er að skoða þann möguleika að Zdravko fari í kynningar í
grunnskólum í Reykjavík með vorinu og næsta haust
• BLÍ þarf að virkja blakdeildirnar í landinu til þess að fara í skólakynningar í
sínum bæjarfélögum
• Setja upp ramma fyrir grunnskólamót
• Framhaldsskólamót er í bígerð með Þorgrími Þráinssyni, verður á Akureyri 4.
Apríl nk. Í samstarfi við blakdeild KA.
• Hæfileikabúðir – gengu vel. Rætt um að fá athugasemdir frá þátttakendum,
jákvæða og neikvæða punkta með spurningalista. Sævar fer í það mál.
Fréttir af SCD fundi
• Formanni BLÍ var á fundi SCD þjóðanna í boði Færeyinga. Þar kom fram að
CEV mun borga þrjá miða á ári fyrir smáþjóðirnar til að mæta á Ársþing CEV.
Ákveðið var á fundinum að Ísland, Grænland og N-Írland fái miða á árinu
2009.
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Peter Eichstadt benti íslendingum á heildsala með blakbúnað ef hægt væri að
nýta sér það.
• Undankeppni á næsta ári verður á Möltu og í Skotlandi fyrir karlana. Í kvenna
verða keppnirnar á Möltu og í Liechtenstein. Verið var að hugsa um
strandblakskeppni smáþjóðanna, þá hugsanlega ekki fyrr en sumarið 2010 í
San Marino eða á Möltu.
Önnur mál
• Óskar Hauksson hefur áhyggjur af mótagjöldum og aðgerðum ef lið borga þau
ekki.
• Bréf barst frá ÍSÍ vegna afrekssjóðs og BLÍ úthlutað 300.000 kr. úr sjóða Ungra
og efnilegra til U17 verkefnis. BLÍ var einnig úthlutað kr. 300.000 úr afrekssjóði
fyrir A-landslið karla sem tekur þátt í úrslitum EM smáþjóða í lok júní á þessu
ári.
• Bréf barst frá ÍSÍ vegna Ólympíu í Grikklandi, leitað að ungu fólki til að taka
þátt í sjálfboðaliðastörfum innan hreyfingarinnar og um leið að læra á
Ólympíukerfið, framkvæmd Ólympíuleika o.s.frv.
• Stýring á fjármál landsliðanna
• Alþjóðlegt dómaranámskeið – ákveðið var að senda ekki kandidat á slíkt á
þessu ári.
• Bréf barst frá Lyfjaeftirliti um nýjar reglur í lyfjamálum sem hafa ve rið kynntar
innan hreyfingarinnar.
• Bikarkeppni yngriflokka fer fram á næstunni og er skráning þar viðunandi.
Bikarkeppnin fer fram í Neskaupstað.
• Sævar bar upp erindi um blak sem íþróttagrein á Reykjavík International
Games. Félagslið sem munu taka þátt og þarf að fastmóta reglur um
þátttökulið og þ.h. Sævari falið að vinna málið áfram í samstarfi við ÍBR og
félögin í Reykjavík.
Fundi slitið kl. 18.30
Sævar Már Guðmundsson,
Fundarritari
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