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Yfirferð árSINS 2017
 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)

Árið 2017 er annað fulla rekstrarár Hnefaleikasambandsins 
(HNÍ). Fjöldi iðkenda á árinu var 1184. Iðkendum innan 
vébanda HNÍ hefur fjölgað ár frá ári og sjá má tæpa 25% 
aukningu í iðkendafjölda frá 2016 til 2017.  Kynjahlutfallið 
stendur þó í stað, í 70% karlar og 30% konur og er HNÍ  
í startholunum með að virkja fleiri stúlkur og konur inn 
í íþróttina. Þó er gaman að segja frá því að bæði í stjórn 
HNÍ og í stjórnum félaga sambandsins ásamt formönnum 
þeirra þá eru konur í meirihluta. Hátt hlutfall kvenna í 
stjórn HNÍ og kvenformaður hefur vakið jákvæða athygli 
meðal annarra sambanda sem og innan AIBA. 

Síðastliðið ár hefur HNÍ haldið áfram að vinna með það 
starf sem hófst árið á undan við uppbyggingu innviða 
sambandsins. Dómaraþjálfun gengur vel. Í dag býr 
sambandið að 11 virkum stigadómurum og af þeim eru 
4 einnig hringdómarar. Af hringdómurum hafa nú þegar 

3 einstaklingar haft getu og reynslu til að taka AIBA 
1*star alþjóðaréttindin í allt að ár. En mikil aðsókn er í 
AIBA 1*star réttindin á alþjóðavísu og námskeiðin fá 
og takmörkuð og hefur því reynst mjög erfitt að koma 
dómurum HNÍ inn á þau. Lagt er upp með að á næstu 
tveimur árum nái þó a.m.k. tveir dómarar á vegum HNÍ 
AIBA 1*star alþjóðlegri dómaragráðu. Langtímamarkmið 
fyrir dómara er síðan að eiga fimm alþjóðavottaða dómara, 
AIBA 1*star 2* eða 3*star, er geta dæmt alþjóðleg mót. 

Í lok janúar fékk HNÍ Rauða Krossinn til að halda 
skyndihjálparnámskeið, með áherslu á höfuð- og 
höggáverka, fyrir starfsmenn sambandsins, þjálfara, 
dómara og aðra sem áhuga höfðu. Námskeiðið var vel sótt 
og ákveðið var að halda álíka námskeið með reglulegu 
millibili í framtíðinni. Á haustmánuðum hófst starf við 
uppsetningu þjálfaramenntunar HNÍ og er áætlað að 
hefja fyrstu hluta þjálfaranámskeiða á vegum HNÍ haustið 
2018. 

Markmið bæði mótanefndar og diplomanefndar 
hefur verið að halda að lágmarki eitt mót í mánuði 
yfir keppnistímabilið og hefur það tekist og gott 
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betur. Þó detta út mánuður eins og desember vegna 
dræmrar þátttöku. Árið 2017 voru haldin 7 félagamót, 3 
byrjendamót og 7 diplómamót. Markmiðið er einnig að 
stytta sumarfríið með því að gera tilraunir á því að halda 
mót í júní og innlendar æfingabúðir í ágúst. Að sama skapi 
þá hafa félög verið dugleg að fara á fjölmenn félagamót 
hjá nágrannaþjóðunum og eru keppendur farnir að lenda 
oftar á verðlaunapalli á þeim mótum.

Félagamót og byrjendamót héldu áfram að vera vel sótt 
á árinu. Það má vel sjá á mikilli aukningu í skráningu á 
Íslandsmeistaramótið sem fram fór í lok febrúar. Þetta var 
annað Íslandsmeistaramót sem haldið er af HNÍ. Vegna 
mikillar þátttöku í sumum flokkum voru keppnisdagar 
þrír. Fyrri undanleikir fóru fram hjá Hnefaleikafélagi 

Hafnarfjarðar og seinni undanleikir og úrslitaviðureignir 
fóru fram hjá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur. Níu 
íslandsmeistaratitlum var fagnað á úrslitadeginum í 
hríðarbyl; í ungmennaflokki, elite kvenna og elite karla. 
Jafet Örn Þorsteinsson hlaut Bensabikarinn í þriðja sinn 
fyrir frammistöðu sína á mótinu og fékk hann því til 
eignar. 

Norðurlandamótið var haldið í Danmörku í lok mars. Farið 
var í fyrsta sinn með stóran hóp vegna þess að Ísland hefur 
hlotið fast sæti á mótinu, sem þýðir að í boði er að senda 
út fólk í öllum þyngdarflokkum. Þó reynsluleysi liðsins 
hafi sagt til sín þá stóðu sig allir með sóma og áttu góða 
leiki. Á mótinu kom í ljós að til þess að Ísland, sem fimmta 
þátttökuland, geti komið inn sem fastir þátttakendur þá 
verður að bæta við einum degi. Hin norðurlöndin hafa 
ekki tekið af skarið og því mun HNÍ líklega halda fyrstu 
keppnina sem verður haldin með þremur keppnisdögum, 
árið 2020.

Í nóvember sendi HNÍ Jafet Örn á Tammer, AIBA mót í 
Tampere Finnlandi. Þar fékk hann landsliðsmann Svía í 
undanleikjum og tapaði þar á stigum.

Hið árlega hnefaleikaþing var haldið í lok maí í 
Laugardalnum við dræma mætingu. Stjórnin var 
endurkjörin. Þar voru samþykktar breytingar á 
regluverkinu, þá aðallega breytingar sem gerðar voru til 
að fylgja reglum AIBA. Einnig voru diplomareglurnar 
innlimaðar inn í regluverkið og Hnefaleikafélag Akureyrar 
varð fullgilt aðildarfélag innan vébanda HNÍ.

Hnefaleikasambandið fékk afhenta skrifstofuaðstöðu í 
Laugardalnum á árinu og hefur komið sér þar fyrir með sína 
helstu starfsemi. Vegna aukinna umsvifa sambandsins þá 
er það markmið stjórnar á árinu 2018 að hafa starfsmann í 
hlutastarfi til að þjóna helstu rútínubundnu verkefnum í 
þágu félaga og iðkenda.
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Dómaraþjálfun HNÍ
Á árunum 2016-2017 voru þjálfunarmál dómara tekin í 
gegn til að mæta þeim kröfum sem HNÍ setur til dómara 
sinna og til að uppfylla þær reglur sem voru samþykktar á 
stofnþingi HNÍ 2015.

Dómaranámskeið er þátttakendum að kostnaðarlausu 
fyrir utan tryggingagjald sem sett er á námskeið sbr. 
gjaldskrá HNÍ. Tryggingagjaldið fæst endurgreitt sitji 
þátttakandi námskeiðið.

Dómaranámskeið í elite dómgæslu er þrepaskipt þar sem 
þátttakendur þurfa að klára stigadómararéttindin áður 
en hringdómararéttindum er náð. Ferli dómaranámskeiðs 
er teiknað upp hér að neðan og fylgir ferlið reglugerðum 

HNÍ og AIBA. 
Nú þegar hefur þetta ferli og markviss þjálfun skilað inn  
fjölmörgum góðum og vel hæfum stiga- og hringdómurum 
sem hafa í alla staði staðið sig vel. Hafa dómarar farið á 
fjölmörg erlend mót og fengið góða reynslu og leiðsögn 
með nokkrum af hæfustu dómgæslumönnum Evrópu. 
Á árinu 2018 er markmið HNÍ að ná a.m.k. tveimur 
dómurum hér á landi með AIBA vottun, en er það einn 
af liðum verkefna við undirbúning fyrir Norðurlandamót 
árið 2020. 

Dómarastarfið er skemmtilegt, krefjandi og fjölbreytt og 
hvetjum við sem flesta sem hafa áhuga til að taka þátt.

 (Ljósm. Gunnar Jónatansson)

ferli dómaraþjálfunar HNÍ



Diplómahnefaleikar
Saga diplómahnefaleika hófst í Svíþjóð í kringum 1970. 
Árið 1969 hafði sænska þingið ákveðið að bannað væri 
að keppa í hnefaleikum með fullri höggþyngd fyrir 17 
ára aldur. Yngri iðkendur mættu þó sýna færni sína í 
íþróttinni á annan hátt. Í byrjun sjöunda áratugarins 
kynnti Sten F. Berglund drög að reglum og formi 
umgjarðar diplómamóta. Á þessum fyrsta áratug 
íþróttarinnar hófust diplómabikarmót í og árið 1979 var 
fyrsta landsmótið haldið. Í byrjun áttunda áratugarins 
voru fleiri norðurlandaþjóðir farnar að taka þátt og 
haldin mót á milli landanna. Eftir 20 ár setti sænska 
hnefaleikasambandið saman nefnd til að uppfæra reglur 
og umgjörð diplómamótanna. Þær reglur voru svo 
samþykktar á árlegu þingi þeirra og eru þær reglur sem 
HNÍ hefur aðlagað okkar reglur að hér á landi.

Hér á landi hefur umgjörð diplómamóta verið kennd 
og haldin félagamót síðan árið 2006. Var það gert að 
frumkvæði Ara Þórs Ársælssonar sem hafði stundað þá 
sjálfur í Svíþjóð sem unglingur. Frá upphafi var notast 
við sænsku reglurnar en þeim var ekki fylgt almennilega 
eftir og lögðust mótin meira og minna af eftir nokkur 
ár. Ákveðnari umgjörð komst á árið 2013 þegar Daði 
Ástþórsson, þá þjálfari hjá HFH, ákvað að endurvekja 
mótin og fylgja enn frekar sænsku fyrirmyndinni og sjá til 
þess að reglum um höggþyngd, háttprýði og áherslu á tækni 
væri fylgt eftir í hvívetna. Þegar Hnefaleikasambandið var 
stofnað árið 2015 var sett saman diplómanefnd sem fékk 
Daða til þess að útbúa íslenskar reglur frá grunni þeirra 
sænsku og í framhaldi útbúa og halda námskeið bæði fyrir 
þjálfara barna og unglinga sem og diplómadómara. Í dag 
er unnið á þessum grunni og halda félögin diplómamót 
mánaðarlega.

Diplóma er keppnisform hnefaleika þar sem keppst er um 
að sýna tæknilega leikni. Þar er tæknileg kunnátta ekki 
dæmd á grundvelli þess hversu fast er slegið eða hversu 
miklum líkamlegum styrk keppendur búa yfir. Iðkendum 
er gefið tækifæri til þess að öðlast mikla keppnisreynslu 
og þróa tæknilega kunnáttu án þess að full höggþyngd 
komi nokkurn tíma við sögu. Eingöngu er dæmt út frá 
tæknilegri leikni og góðu hátterni inni í hringnum.

Leikir eru bæði aldursskiptir og þyngdar/hæðarskiptir. 
Keppendur safna stigum í hverjum leik sem þeir taka þátt 
í. Stigadómarar eru þrír og hver þeirra dæmir ákveðna 
leikni í hverri af þremur lotum sem leikin er. Dæmt er eftir 
(1) höggum, gagnhöggum og gabbhreyfingum; (2) vörn og 
(3) jafnvægi og fótaburði. Stigaskalinn er 1-5 að meðtöldum 
hálfum stigum. Forsenda þess að fá fullnægjandi skor (3 
stig) fyrir öll tækniatriði er að keppandinn sé í ásættanlegri 
grunnstöðu. Þar að auki þarf hann að uppfylla skilyrði fyrir 
ýmis önnur tækniatriði sem útlistuð eru í Keppnisreglum 
fyrir diplómahnefaleika. Þegar keppandi fær í fyrsta skipti 
27 stig á diplómamóti fær hann afhent diplómaskjal. Eftir 
það getur keppandi safnað viðureignum með ákveðnu 
skori og smám saman fengið brons-, silfur- og gullmerki 
HNÍ í diplómahnefaleikum.

Diplómaleiðin er tilvalin til þess að notast við í útbreiðslu 
íþróttarinnar innanlands. Eiginleikar þessarar umgjarðar 
gera það að verkum að allir geta tekið þátt, bæði börn 
og fullorðnir, á jafningjagrundvelli. Auðvelt er að kenna 
íþróttakennurum og þjálfurum grunnatriðin, öll harka er 
tekin úr keppni sem gerir hana á allan hátt öruggari og þó 
leikir fari fram gegn andstæðingi þá er keppnin sem telur 
ávallt gegn keppandanum sjálfum.

  Í diplómaleikjum er lögð áhersla á drengilega framkomu og góða hringsiði (Ljósm. HNÍ)



Íslandsmeistaramótið í ólympískum hnefaleikum fór fram 
dagana 23., 25. og 26. febrúar 2017. Fyrri undankeppni mótsins 
var haldin í húsakynnum Hnefaleikafélags Hafnarfjarðar en sú 
seinni, ásamt úrslitakvöldinu var haldið hjá Hnefaleikafélagi 
Reykjavíkur. Þáttaka á mótinu var góð og endurspeglar það 
aukna grósku í íþróttinni síðustu misseri. 

Fyrri undankeppni var haldin þann 23. febrúar en aðeins var 
keppt í einum þyngdarflokk þann daginn. 

Í millivigt karla (-75 kg) kepptu Bjarni Ottóson frá 
Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og Jóhann Friðrik frá 
Hnefaleikafélaginu Æsir. Bjarni Ottóson bar sigur úr bítum 
eftir einróma ákvörðun dómara eftir góða viðureign.

Seinni undankeppni var haldin 25. febrúar og áttu að fara 
fram átta viðureignir. Ein viðureignin féll niður þar sem annar 
keppandinn varð veðurtepptur og fóru því fram sjö viðureignir 
þann daginn. 

Fyrstir voru Fannar Þór frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og 
Þórður Bjarkar frá Hnefaleikafélagi Kópavogs í léttveltivigt 
karla (-64 kg) og sigraði Þórður eftir að dómari stöðvaði 
viðureignina. 

Pawel Vscilowski frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og Bárður 
Lárusson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs mættust í hringnum, 
einnig í léttveltivigt karla (-64 kg) og sigraði Pawel með 4-1 
ákvörðun dómara. 

Næstir voru Þorsteinn Snær frá Hnefaleikafélagi Reykjaness 
og Ásgrímur Egilsson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs í veltivigt 

Íslandsmeistaramót 2017
karla (-69 kg) og sigraði Ásgrímur viðureignina eftir einróma 
ákvörðun dómara. 

Arnór Már Grímsson frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar og 
Elmar Freyr Aðalheiðarson frá Hnefaleikafélagi Akureyrar 
kepptu í millivigt karla (-75 kg) og vann Arnór eftir einróma 
ákvörðun dómara. 

Eftir sigur í fyrri undankeppni mótsins keppti Bjarni Ottóson frá 
Hnefaleikafélagi Reykjavíkur við Jafet Örn frá Hnefaleikafélagi 
Hafnarfjarðar í millivigt karla (-75 kg). Jafet vann viðureignina 
eftir einróma ákvörðun dómara. 

Þorsteinn Helgi frá Hnefaleikafélaginu Æsir og Tómas E. 
Ólafsson, einnig frá Hnefaleikafélaginu Æsir áttu að keppa 
um sæti í úrslitum í létt þungavigt karla (-81 kg) en þar sem 
Þorsteinn var veðurtepptur fór Tómas beint í úrslit. 

Hrólfur Ólafsson frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og Kristján 
Kristjánsson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs kepptu í þungavigt 
karla (-91 kg). Kristján vann viðureignina með 4-1 ákvörðun 
dómara. 

Stefán Hannesson frá Hnefaleikafélaginu Æsir og Rúnar 
Svavarsson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs kepptu einnig í 
þungavigt karla (-91 kg). Í þeirri viðureign sigraði Rúnar eftir 
að dómari stöðvaði viðureignina. 

Á úrslitakvöldinu fóru fram 12 viðureignir, tvær í 
ungmennaflokki, tvær í kvennaflokki og átta í karlaflokki, 
þrjár brons viðureignir og fimm gull viðureignir. Tvísýnt var 
um tíma hvort mótið yrði haldið vegna mikillar snjókomu sem 
skall á kvöldinu áður. Allir komust þó heilir til að keppa og nóg 
af áhorfendum. 

Fyrstir í hringinn voru þeir Þórarinn S. Þórðarson frá 
Hnefaleikafélaginu Æsir og Emin Kadri frá Hnefaleikafélagi 
Kópavogs. Kepptu þeir í léttveltivigt í unglingaflokki karla 
(-63 kg) og eftir einróma ákvörðun dómara sigraði Emin 
viðureignina og hlaut íslandsmeistaratitilinn. 

Næstir voru Sólon Ísfeld frá Hnefaleikafélaginu Æsir og Bjarni 
Þór Benediktsson frá Hnefaleikafélagi Akureyrar. Kepptu þeir 
í léttveltivigt í ungmannaflokki karla (-64 kg) og hlaut Bjarni 
íslandsmeistaratitilinn eftir sigur með klofinni ákvörðun 
dómara. 

Fannar Þór Ragnarsson frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur Almar og Tómas í úrslitum (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



og Bárður Lárussson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs kepptu 
næst um brons sæti í létt veltivigt karla (-64 kg). Bárður náði 
bronsinu eftir einróma ákvörðun dómara. 

Í millivigt karla (-75 kg) tókust Bjarni Ottóson frá 
Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og Elmar Freyr Aðalheiðarson frá 
Hnefaleikafélagi Akureyrar um bronsið. Bjarni náði bronsinu 
eftir einróma ákvörðun dómara. 

Í síðasta brons bardaganum áttu Hrólfur Ólafsson frá 
Hnefaleikafélagi Rekjavíkur og Stefán Hannesson frá 
Hnefaleikafélaginu Æsir að takast á í þungavigt karla (-91 kg). 
Hrólfur var meiddur og fékk Stefán því bronsið. 

Fyrri viðureign kvenna var milli Margrétar Á. Þorsteinsdóttur 
frá Hnefaleikafélaginu Æsir og Köru Guðmundsdóttur, 
einnig frá Hnefaleikafélaginu Æsir í veltivigt kvenna (-69 kg). 
Margrét vann eftir einróma ákvörðun dómara og varð því 

íslandsmeistari í veltivigt kvenna. 

Næstar voru Sigríður B. Bjarnadóttir frá Hnefaleikafélagi 
Akureyrar og Margrét G Svavarsdóttir frá Hnefaleikafélagi 
Reykjaness í millivigt kvenna (-75 kg). Margrét vann eftir 
einróma ákvörðun dómara og varð því íslandsmeistari í 
millivigt kvenna. 

Pawel Vscilowski frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur og Þórður 
Bjarkar frá Hnefaleikafélagi Kópavogs kepptu um gullið í létt 
veltivigt karla (-64 kg). Þórður vann eftir einróma ákvörðun 
dómara og nældi sér þannig í íslandsmeistaratitilinn í létt 
veltivigt karla. 

Næstir voru Sævar Ingi Rúnarsson frá Hnefaleikafélagi 
Akureyrar og Ásgrímur Egilsson frá Hnefaleikafélagi Kópavogs 
sem áttust við í veltivigt karla (-69 kg). Ásgrímur sigraði 
eftir einróma ákvörðun dómara og varð því íslandsmeistari í 
veltivigt karla.

Í millivigt karla (-75 kg) kepptu um gullið Arnór Már Grímsson 
frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar og Jafet Örn Þorsteinsson frá 
Hnefaleikafélagi Kópavogs. Jafet sigraði eftir klofna ákvörðun 
dómara og nældi sér í íslandsmeistaratitilinn í millivigt karla. 

Almar Ögmundasson frá Hnefaleikafélagi Akureyrar og Tómas 
E. Ólafsson frá Hnefaleikafélaginu Æsir kepptu um gull í létt 
þungavigt karla (-81 kg). Tómas vann eftir einróma ákvörðun 
dómara og varð því íslandsmeistari í létt þungavigt karla. 

Síðastir í hringinn voru þeir Rúnar Svavarsson frá 
Hnefaleikafélagi Kópavogs og Kristján Kristjánsson, einnig 
frá Hnefaleikafélagi Kópavogs og kepptu þeir um gullið í 
þungavigt karla (-91 kg). Kristján sigraði eftir klofna ákvörðun 
dómara og nældi sér í íslandsmeistaratitilinn í þungavigt karla. 

Þá hlaut Jafet Örn svokallaðann Bensa bikar sem er farandbikar 
og tilheyrir þeim sem talið er að hafa staðið sig best á keppninni 
og sýnt framúrskarandi tækni og hæfni í keppni. Var það í 
þriðja skiptið sem Jafet hlotnaðist bikarinn og fékk hann því 
bikarinn til eignar.

Íslandsmeistaramótið 2017 var í heild sinni mjög vel heppnað og 
miklar framfarir hjá keppendum milli ára. Hnefaleikasamband 
Íslands þakkar öllum sem komu að mótinu innilega fyrir og 
fagnar mikilli aukningu í þátttöku og áhuga milli ára. 

Sigríður og Margrét í úrslitum (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)

Jafet Örn með Bensabikarinn (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



Norðurlandamót 2017
Helgina 31.mars til 2.apríl 2017 fóru átta keppendur ásamt 
þjálfurum og starfsmönnum til Gilleleje i Danmörku til 
að taka þátt á Norðurlandameistaramóti í ólympískum 
hnefaleikum.

Ferðin heppnaðist vel og var vel tekið á móti íslenska 
liðinu. Mikill áhugi hefur verið hjá norðurlandaþjóðunum 
að fá Íslendinga með á mótið og var Ísland nú í 
fyrsta skiptið með fast sæti á mótinu, en hingað til  
hefur Ísland eingöngu fengið að sitja laus sæti á mótinu.  

Mikið reynsluleysi sagði til sín á mótinu en íslensku 
keppendurninr voru flestir með fimm til tíu bardaga 
á bakinu, á meðan andstæðingar voru með 60 til 130 
bardaga reynslu. Keppt var við sterkustu hnefaleikamenn 
á norðurlöndum og var því pressan mikil fyrir Íslendinga 
að standa sig. Íslendingar stóðu sig vel og komu heim með 
sjö brons sem voru gefin fyrir 3-4 sæti og eitt silfur fyrir 
annað sæti.  Þrátt fyrir reynsluleysi þá var vel tekið eftir 
góðum bardögum hjá Íslendingum og áttum við meðal 
skemmtilegustu bardaga mótsins.

Danir tóku vel á móti liðinu og er orðið ljóst að Ísland 
verður fastur liður á þessu móti næstu ár. Þó mun líða 
einhver tími þar til Ísland fær fullkomlega fast sæti þar 
sem þetta fyrirkomulag kallar á fleiri keppnisdaga með 
því að fá inn fimmtu þjóðina inn. Í keppninni í Gileleje 
gáfu Danir eftir sætin fyrir Íslendinga. 
Komin er pressa á Hnefaleikasambandið að taka að sér 
að vera mótshaldari fyrir þetta mót á næstu árum og 
hafa allar Norðurlandaþjóðirnar boðist til að aðstoða 
við uppsetningu slíks móts. Þetta er stærsta mót 

Norðurlandaþjóðanna þar sem sterkustu keppendur 
þeirra þjóða keppa og stefnir Hnefaleikasambandið á að 
halda Norðurlandamótið árið 2020, en þá eru allar þjóðir 
innan Norðurlanda búnnar að halda Norðurlandamót þar 
sem Ísland er þátttakandi. Verður mótið lengt um einn 
dag.

Margrét Guðrún Svavarsdóttir, ásamt þjálfurum, Björn Snævar 
Björnsson og Örnólfur Stefán Þorleifsson (Ljósm. HNÍ)

 (Ljósm. HNÍ)



Viðureignir á úrslitakvöldinu fóru þannig:

Margrét Guðrún Svavarsdóttir keppti á móti svíameistara 
Sabrina Homström á úrslitadegi í -75kg. elite kvenna. 
Margrét stóð sig vel eftir góða baráttu og sýndi Sabrinu 
alveg hvað í henni býr. Úrslit dómara var einhljóma 
Sabrinu í vil og kom Margrét því heim með silfrið. Margrét 
var með sex leiki í reynslubankanum fyrir mót en Sabrína 
er með töluvert meiri reynslu.
 
Viðureignir á undanúrslitakvöldinu fóru þannig:

Fyrstur til að keppa fyrir hönd Íslands var Sólon Ísfeld 
Rögnvaldsson sem keppti í -60kg. flokki ungmenna 
karla. Sólon er með fimm leiki á bakinu og keppti 
á móti Asseme Nouali frá Finnlandi sem er með 73 
bardaga skráða. Það virtist koma Asseme á óvart hversu 
megnugur Sólon var, en Asseme var reynslumeiri og 
sterkari og ákvað þjálfari að stoppa bardagann. Asseme 
vann Norðurlandameistaratitilinn í sínum þyngdaflokki á 
úrslitakvöldinu. Sólon kom heim með bronsverðlaun.

Næst til að keppa var Ingibjörg Helga Arnþórsdóttir 
sem keppti í -54kg flokki elite kvenna. Ingibjörg 
var Íslandsmeistari árið 2016 og var með sex leiki í 
reynslubankanum fyrir Norðurlandamótið. Ingibjörg 
hefur verið að glíma við meiðsli og hefur því ekki getað 
keppt sem skildi en hún lét vel í sér heyra á mótinu 
þar sem hún keppti á móti Finnanum Marjut Lausti. 
Marjut var með 152 leiki á bakinu og er tvöfaldur 
Finnlandsmeistari í sínum þyngdaflokki fyrir keppni og 

vann svo Norðurlandameistaratitilinn á mótinu. Ingibjörg 
átti góðan bardaga og voru þær nokkuð jafnar í leik þrátt 
fyrir að dómarar hafi einróma gefið Marjut sigurinn. 
Ingibjörg kom því heim með bronsverðlaun.

Margrét Á. Þorsteinsdóttir keppti í -69kg flokki elite 
kvenna og tók á móti Lena Bertelsen frá Danmörku. 
Margrét var með þrettán skráða leiki fyrir mót og er 
Íslandsmeistari 2017 í sínum þyngdarflokki. Margrét 
átti góðan og skemmtilegan leik á móti Lenu sem er einn 
harðasti andstæðingur sem hún hefur keppt á móti í 
sínum þyngdaflokki. Úrslitin voru að Lena Bertelsen vann 
bardagann eftir samhljóma ákvörðun dómara og kom því 
Margrét heim með bronsið.

Bárður Lárusson keppti í -60kg flokki elite karla á 
móti Dananum Frederik Lundgaard Jensen. Bárður er 
ekki búinn að stunda hnefaleika í langan tíma en hann 
hefur staðið sig mjög vel og er rísandi stjarna innan 
hnefaleikahreyfingarinnar. Bárður vann til bronsverðlauna 
á Íslandsmeistaramótinu í febrúar og var með sex leiki á 
bakinu fyrir viðureignina á Norðurlandamótinu. Mótherji 
Bárðar, Frederik er með 115 leiki á bakinu og vann 
bardagann. Bárður kom því heim með brons.

Oliver Flodin frá Svíþjóð er með sterkustu 
hnefaleikaköppum Svíðþjóðar.  Jafet Örn Þorsteinsson 
fékk að berjast við hann í ótrúlega skemmtilegum 

Bárður Lárusson ásamt Frederik Lundgaard Jensen (Ljósm. HNÍ)

Auglýsing viðburðar



bardaga þar sem oft var tvísýnt hvor aðili myndi vinna. 
Jafet var með tíu leiki á bakinu fyrir keppni og vann 
Íslandsmeistaratitil í sínum þyngdarflokki sem er -75 kg 
flokki elite karla. Úrslit fóru svo að dómarar voru ekki 
sammála um niðurstöðu og vann Oliver með klofinni 
ákvörðun dómara. Oliver gat ekki keppt daginn eftir og 
náði því ekki að keppa um gullverðlaunin vegna meiðsla. 
Jafet kom heim með brons.

Íslandsmeistarinn Kristján Ingi Kristjánsson keppti í -91 
kg flokki karla í mjög skemmtilegum leik á móti Armintas 
Dluckys frá Noregi. Armintas er reynslumikill og átti 
hann í erfiðleikum með Kristján sem var eingöngu með 
níu leiki á bakinu. Kristján tapaði með einróma ákvörðun 
dómara og kemur því heim með brons en Armintas vann 
Norðurlandameistaratitilinn á mótinu.

Síðastur upp var Íslandsmeistari -64 kg flokki ungmenna, 
Bjarni Þór Benediktsson sem tók á móti Roberto 
Bengtsson frá Svíðþjóð sem er með yfir 50 bardaga í 
reynslubankanum. Bjarni var að keppa sinn sjöunda 
bardaga á ferlinum en hann hefur staðið sig afburðar vel 
á mótum. Bjarni var tæknilega sterkur en Roberto var 
fljótur að lesa hann og náði þeim yfirburðum að þjálfari 
Bjarna ákvað að stöðva leik í fyrstu lotu.  Bjarni kom því 
heim með brons eftir vel heppnaða helgi.

Jafet Örn Þorsteinsson, Bárður Lárusson, Kristján Ingi Kristjánsson og Kjartan Valur Guðmundsson. (Ljósm. HNÍ)

Bjarni Þór Benediktsson ásamt Sólon Ísfeld Rögnvaldsson (Ljósm. 
HNÍ)



Hnefaleikafólk ársins 2017
Um áramótin fór fram val á íþróttafólki ársins af 
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og Samtökum  
íþróttafréttarmanna í Hörpu. Sýnt var beint af þessum 
viðburði í Ríkissjónvarpinu.

Val á hnefaleikakonu ársins 2017 féll til Margrétar 
Guðrúnar Svavarsdóttur sem er 19 ára og hefur æft 
hnefaleika frá árinu 2012. 
Margrét hóf feril sinn í diplómahnefaleikum og lauk 
öllum þrepum diplómastigans á tveimur árum. Hún 
hefur unnið til gullverðlauna á erlendum stórmótum, 
þar á meðal á Hvidovre Box Cup 2014. Á árinu hefur 
Margrét unnið allar innlendar viðureignir sínar, þar á 
meðal er hún Íslandsmeistari í -75kg flokki kvenna 2017. 
Á Norðurlandameistaramótinu í Danmörku í ár fékk hún 
silfrið í sínum flokki eftir jafnan úrslitaleik. Margrét er 
fyrirmyndar íþróttakona, innan og utan vallar. Hún sinnir 
sjálfboðaliðastörfum fyrir sambandið og sækir námskeið 
á þeirra vegum.

Val á hnefaleikamanni ársins 2017 féll til Jafets Arnar 
Þorsteinssonar sem er 28 ára og hefur æft hnefaleika frá 
því hann var unglingur, fyrst í Svíþjóð og seinna hér á 
landi. Jafet  hefur verið mjög virkur á árinu og byrjaði árið 
með að tryggja sér Íslandsmeistaratitillinn í fjórða sinn. 
Jafet var valinn hnefaleikamaður Íslandsmeistaramótsins 
í þriðja sinn í röð og hlaut fyrir vikið Bensabikarinn til 
eignar.
Hann keppti á fjórum stórmótum erlendis á árinu. Í apríl 
keppti hann fyrir hönd Íslands á Norðurlandamótinu enn 

Jafet Örn Þorsteinsson og Margrét Guðrún Svavarsdóttir (Ljósm. 
Arnaldur)

 (Ljósm. Arnaldur)

þar tapaði hann á klofinni dómaraákvörðun á móti Oliver 
Flodin sem mun keppa fyrir Svíþjóð á Ólympíuleikunum 
2020. Því næst keppti hann í júní á Haringey mótinu í 
Englandi, (430 keppendur skráðir). Þar keppti Jafet í A 
klass flokki en slasaðist í annarri lotu eftir skalla í fyrstu 
viðureign og fór ekki áfram á mótinu. Því næst keppti Jafet 
í nóvember á ACBC í Gautaborg (450 keppendur skráðir) 
en þar tapaði hann á klofinni dómaraákvörðun í fyrstu 
viðureign á móti sigurvegara mótsins eftir mjög jafnan 
og skemmtilegan bardaga. Jafet keppti síðan fyrir hönd 
Íslands í nóvember á Tammer Tournement í Finnlandi 
enn þar datt Jafet út í fyrstu viðureign á móti sigurvegara 
mótsins frá því í fyrra en var landi sínu til sóma í stærsta 
flokki mótsins.



Gjaldskrá HNÍ
Gjaldskrá HNÍ var samþykkt á ársþingi HNÍ árið 2017 
og stendur óbreytt frá því. Gjöld þessi eru hugsuð til 
að standa straum af ýmsum kostnaði sem við kemur 
þjónustu HNÍ við aðildarfélög og félaga.

Gjaldskrá þessi stendur óbreytt að næsta ársþingi HNÍ

Annar áframrukkaður kostnaður, utan gjaldskrár:
Hnefaleikasamband Íslands reynir eftir bestu getu að 
koma til móts við keppendur og félög með því að greiða 
niður ýmsan kostnað. Þá hefur HNÍ lagt út fyrir ýmsum 
kostnaði og rukkað hann svo áfram á félög og iðkendur 
eftir því sem á við.

Kostnaður vegna móta landsliðs:
Landsliðsmót er mót á vegum AIBA eða sambærilegra 
samtaka, sem HNÍ sendir keppendur út á, og er valið 
af HNÍ. Landsliðsaðilar keppa þar fyrir hönd Íslands í 
umboði HNÍ, en ekki fyrir sinn keppnisklúbb eða félag. 
HNÍ sér um að bóka og greiða flug og gistingu á mót 
ásamt öðrum samgöngum sem þarf. HNÍ skaffar einnig 
landsliðsbúninga endurgjaldslaust, til láns.

Gjaldskrá HNÍ 2017-2018

Skráningargjöld á Byrjendamót........................ 1.500 kr./einst. 
Útgáfa keppnisbókar........................................... 2.500 kr.
Endurnýjun keppnisbókar................................. 5.000 kr.
Skráningagjöld á Íslandsmeistaramót............. 5.000 kr.
Mótagjöld............................................................... 20.000 kr.
Tryggingagjald á námskeið................................ 5.000 kr.
(Birt með fyrirvara um breytingu á ársþingi HNÍ 2018)

HNÍ endurrukkar keppendur eða keppnisklúbba 
kostnað af flugi allt að 35.000 kr., en þó aldrei meira en 
raunverulegur kostnaður flugs. Séu aðstæður þess eðlis, 
þá tekur HNÍ part af kostnaði á flugi á sig og skal það vera 
samþykkt af stjórn HNÍ. Gisting og aðrar samgöngur eru 
greiddar af HNÍ.
Starfsmenn landsliðs HNÍ er skipt upp í tvo flokka:
- Starfsmenn á vegum HNÍ, sem er partur af stjórn eða 
valið af stjórn, landsliðsþjálfara, dómara eða sem hafa 
verið sérstaklega beðnir um að fara fyrir hönd HNÍ, fá 
dagpeninga að upphæð 11.000 kr. á dag og rukkar ekki til 
baka flug starfsmanna á vegum HNÍ og leggur jafnframt 
út útlagðannkostnað s.s. mat o.fl. sem telst eðlilegt.
- Aðrir starfsmenn, s.s. þjálfarar og aðrir fylgiliðar 
keppenda á vegum félags, fá ekki greidda dagpeninga eða 
endurgreiðslu á útlögðum kostnaði og bera hlut sinn af 
kostnaði af flugi.

 (Ljósm. HNÍ)



Kostnaður dómara af dómarastarfi erlendis:
HNÍ styður og hvetur dómara sem hafa lokið grunnþjálfun 
að ná í reynslu erlendis á stærri mótum með vönum 
dómurum.
HNÍ býður dómurum ferðastyrk að upphæð 25.000 kr. en 
þó aldrei meira en kostnað flugmiðans, til að ná í reynslu 
erlendis. Miðað er við að heildarútgjöld HNÍ á einu ári fari 
ekki yfir 300.000 í ferðastyrk, og reynt verði eins og hægt 
er að dreifa því yfir sem flesta dómara, sé þess kostur.
Dómarar sjá sjálfir um að finna sér mót og skipuleggja 
ferðina. Greiðsla HNÍ er lögð fram þegar dómari hefur 
sýnt staðfestingu á flugi.

Aksturspeningur:
Starfsmenn HNÍ, þá að meðtöldum dómurum, geta fengið 
akstursstyrk frá HNÍ  til að koma á móts við útlagðan 
kostnað vegna ferðalaga sinna að mótum eða öðru starfi 
HNÍ.
Greitt er 50 kr. á km. fyrir fyrstu 100 km. og 35 kr. á 
km. eftir fyrstu 100 km. í sömu keyrslu. Ekki er greitt 
fyrir innanbæjarakstur en vegtollar og annar útlagður 
kostnaður vegna ferðalaga, innan skynsamlegra marka, er 
greitt fyrir  sérstaklega að auki. Fylla þarf út akstursdagbók 
sem er að finna undir skjöl á heimasíðu HNÍ, (www.hni.
is) og skila til HNÍ á póstfangið hni@hni.is.

Dagpeningar:
Verði starfsmaður HNÍ frá sinni reglulegri vinnu til að 
vinna sjálfboðastarf fyrir HNÍ erlendis, þá á starfsmaður 
rétt á dagpeningum að upphæð 11.000 kr. á dag. Hafa þarf 
samband við HNÍ út af þessu áður en farið verður í ferð til 
að athuga hvort starfsmaður á rétt á dagpeningi.

 (Ljósm. HNÍ)

 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



rekstur HNÍ 2017
 (Ljósm. HNÍ)

Árið 2017 var annað fulla rekstrarár HNÍ frá stofnun þess 
árið 2015 og er rekstur þess kominn í nokkuð hefðbundið 
form, þrátt fyrir að fyrir liggi stór og dýr verkefni.

Gert var ráð fyrir í áætlun 2017 að rekstrarkostnaður HNÍ 
yrði 5,4millj. króna á árinu en niðurstaðan varð töluvert 
lægri, eða um 3,8millj. króna. Þessi mikli mismunur er 
aðarlega útskýrður að ekki var farið í fjárfestingar á dýrum 
búnaði s.s. myndaupptökubúnaði. Einnig voru verkefni 
sem áttu að fara á laggirnar á árinu ekki framkvæmdar, 
s.s. þjálfaramenntun þjálfara, fatnaður dómara o.s.frv. 

Tekjur HNÍ voru um 2,8millj hærri en gert var ráð fyrir og 
er nánast allur sá munur tilkominn vegna hærri framlaga 

og styrkja.  Stærstu tekjulindir HNÍ eru útbreiðslustyrkur 
ríkisins ásamt Lotto tekjum. 

Helstu breytingar sem verða gerðar á rekstri HNÍ 
í áætlanagerð 2018 er tilkoma starfsmanns í 30% 
starfshlutfall frá og með ágúst nk. Mun starfsmaður sjá 
um daglegan rekstur HNÍ ásamt því að fylgja verkefnum á 
vegum HNÍ eftir. Það gerir HNÍ kleift að sinna verkefnum 
af meiri styrk en áður og er það kærkomin viðbót við 
núverandi sjálfboðavinnu sem fjölmargir aðilar standa að. 
Þá er búist við stórfelldri aukningu á kostnaði vegna 
mótshalda, en gert er ráð fyrir meiri þátttöku á erlendum 
stórmótum er hefur verið. Aukning verður einnig á 
athafnarkostnaði, en þar inni eru þjálfunarmál, s.s. þjálfun 
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dómara, þjálfara og keppenda. Einnig er gert ráð fyrir 
aukningu í fatakaupum fyrir starfsmenn. 

Þar til nýlega hefur HNÍ ekki þurft að greiða húsaleigu 
fyrir afnot af skrifstofu innan húsakynna ÍSÍ. Í áætlun er 
gert ráð fyrir að ÍSÍ rukki fyrir leigu ásamt því sem HNÍ 
sér fram á þörf á að leigja geymsluhúsnæði fyrir búnað 
HNÍ.

Ekki var farið í nein fjárfestingaverkefni á árinu 2017, en 
í áætlanagerð 2018 er gert ráð fyrir að gengið verði frá 
kaupum á AIBA vottuðum keppnishring. Sú fjárfesting 
verða stærstu einstöku kaup HNÍ frá upphafi, en áætlaður 
kostnaður við kaup og flutning á hring eru um 3millj. 
króna. Er þetta liður í undirbúningi fyrir næstu stórmót, 
s.s. Íslandsmeistaramót og Norðurlandamót sem áætlað 

er að verði haldið af HNÍ árið 2020.

Sjóðsstaða HNÍ var í lok árs 2017 mjög sterk. Hreinir 
veltufjármunir námu 6,3millj í lok árs og er því 
komið svigrúm til að ráða inn starfsmann og kaupa 
keppnishring. Ekki er gert ráð fyrir í áætlun að fjármagna 
keppnishringinn að einhverju öðru leiti en úr sjóði HNÍ, en 
hafin er vinna við að undirbúa söfnun fyrir keppnishring 
með framlögum frá fyrirtækjum og einstaklingum. Verður 
það m.a. verkefni nýs starfsmanns. 

Skuldastaða HNÍ er engin og ekki er gert ráð fyrir að 
HNÍ taki nein lán önnur en skammtímalán, s.s. VISA og 
lánadrottnar, í komandi framtíð.

Mót; 
1.642.036

Athafnark.; 
547.484

Skri fstofa; 
1.349.796

Auglýs ing.; 
264.166

Mót Athafnark. Skrifstofa Auglýsing.
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Ársreikningur HNÍ 2017





Rekstrarreikningur 2017
 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



efnahagsreikningur 2017
 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



sjóðstreymi 2017
 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



Skýringar með efnahagsreikningi
E-1 - Eignir:
 Inneign í sjóð (handbærum peningum) var 144.022 í lok árs 2017
 HNÍ er með einn bankareikning og var staða bankareiknings í lok árs 2017, 6.182.000.
 Engir fastafjármunir eru í eigu Hnefaleikasambands Íslands.

E-2 - Skuldir:
Skammtímaskuldir HNÍ voru 301.042 í árslok 2017 sem var að mestu greitt upp í byrjun árs 2018. Skammtímaskuldir skiptast milli 
lánadrottna 6.584, og kreditkorts 294.458. Engar almennar skammtíma, eða langtímaskuldir eru í formi lána hjá HNÍ.

E-3 – Eigið fé:
Ný deild/málaflokkur, ólympískir diplómahnefaleikar, kom inn á árinu og fylgdi því innlegg úr sjóði þess málaflokks að upphæð 
113.000 sem fært var í eigið fé sem stofnfé. Í staðinn sér HNÍ um að fjármagna starfsemi ólympískra diplómahnefaleika í framtíðinni. 
Aukning á eigið fé vegna rekstrarafgangs á árinu var 4.122.912.



Skýringar með rekstrarreikningi 
Tekjur:
R - 1 – Almennar tekjur:
Almennar tekjur eru þær tekjur sem HNÍ stofnar til sjálft með innheimtu gjalda af félögum innan vébanda HNÍ til að standa undir kostnaði. 
Einnig er almenn sala aðgöngumiða á mót HNÍ undir þessum flokki.
 Tekjur af Íslandsmeistaramóti........................................... 319.000
 Skráningagjöld á mót........................................................... 96.000
 Innheimta vegna keppnisbóka og ársgjalda................... 25.000
 Samtals Almennar tekjur.............................................. 440.000

R – 2 – Framlög og styrkir:
Framlög og styrkir eru þær tekjur HNÍ sem koma frá hinu opinbera.
 Tekjur af lotto .................................................................. 2.424.150
 Framlög ríkis, útbreiðslustyrkur og ríkisstyrkir.......... 5.081.862
 Samtals framlög og styrkir............................................ 7.506.012

Rekstrarkostnaður:
R-3 – Mótshöld:
Mótshöld er kostnaðarliður útgjalda vegna mótshalda sem er lagt út af HNÍ. Hér eru talin upp alþjóðleg mót, mót HNÍ og útlagður kostnaður 
HNÍ vegna móta félaga innan vébanda HNÍ, s.s. lækniskostnaður, akstur dómar o.fl.
 Kostnaður innanlandsmóta á vegum HNÍ................... 372.629
 Kostnaður innanlandsmóta á vegum klúbba.............. 165.476
 Kostnaður alþjóðlegra móta............................................ 1.103.931
 Samtals kostnaður HNÍ v/mótshalda....................... 1.642.036

R-4 – Athafnarkostnaður:
Athafnarkostnaður er liður í rekstrarreikningi HNÍ til að halda utan um þjálfun, fatnað og útbreiðslu íþróttar henni til styrktar. Þetta er 
kostnaður sem kemur beint út af starfsmönnum og þáttakendum innan vébanda HNÍ, en telst ekki sem kosntaður við mót.
 Skyndihjálparnámskeið....................................................... 84.700
 Dómaranámskeið................................................................... 32.000
 Þjálfun dómara....................................................................... 85.530
 Fatnaður.................................................................................. 345.254
 Samtals athafnarkostnaður............................................ 547.484

R-5 – Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður er sá kostnaðarliður sem heldur utan um almennt stjórnunarstarf og rekstur skrifstofu. Hér undir er m.a. 
prentun dómarablaða, prentun kynningarefnis, ferðalög stjórnar o.s.frv.
 Aðildargjöld............................................................................ 88.875
 Alm. Skrifstofukostnaður................................................... 13.934
 Árshátíð................................................................................... 94.830
 Ferðakostnaður erlendis..................................................... 453.258
 Funda og viðskiptakostnaður........................................... 66.252
 Hugbúnaður og rekstur tölvukerfis................................. 140.908
 Prentun.................................................................................... 338.336
 Skrifstofubúnaður................................................................ 133.237
 Annað....................................................................................... 20.166
 Samtals skrifstofu- og stjórnunarkostnaður............. 1.349.796

R-6 – Húsnæðiskostnaður:
Í húsnæðiskostnaði skal halda utan um allan rekstrarkostnað húsnæðis, s.s. leigu, hita, rafmagn o.fl. Enginn húsnæðiskostnaður hefur verið 
á HNÍ til ársloka 2017, en HNÍ byrjar að greiða leigu af skrifstofu af ÍSÍ 2018.

R-7 – Markaðskostnaður:
Markaðskostnaður eru auglýsingar og kynningarefni til auglýsingar viðburða eða kynna starfssemi HNÍ.
 Auglýsingar vegna Íslandsmeistaramóts......................... 12.668
 Borð- og hátíðarfánar........................................................... 251.498
 Samtals markaðskostnaður........................................... 264.166



rekstraráætlun 2018
 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



skýring með rekstraráætlun
Tekjur:
Á-1 – Almennar tekjur:
Ekki er gert ráð fyrir að almennar tekjur aukist og hefur áætlun verið lækkuð miðað við rauntölur 2017. Þetta er aðalega gert vegna óvissu 
um innkomu af Íslandsmeistaramóti.

Á-2 – Framlög og styrkir:
Gert er ráð fyrir að framlög og styrkir frá hinu opinbera verði um 6.261.188. Áætlun tekna var tekin varlega inn og var ákveðið að lækka 
væntanlegar tekjur í formi styrkja frá fyrra ári. Ekki var tekið tillit til væntanlegra styrktaraukningar sem starfsmaður HNÍ getur náð inn.
 Tekjur af lotto........................................................................ 2.086.553
 Framlög ríkis, útbreiðslustyrkur og ríkisstyrkir.......... 4.174.635
 Samtals framlög og styrkir............................................ 6.261.188

Rekstrarkostnaður:
Á-3 – Laun og launatengd gjöld:
Gert er ráð fyrir að ráða starfsmann á vegum HNÍ í 30% starf frá og með ágúst 2018. Er þetta gert til að geta sinnt fjölda verkefna sem eru í 
gangi á vegum HNÍ og til að hafa starfskraft til að þjónusta félög og keppendur innan vébanda HNÍ. 
Einnig er gert ráð fyrir að starfsmaður geti náð inn styrkjum sem eflir fjárhagslegan grunn reksturs HNÍ, en fyrir aukinni starfsemi stendur 
HNÍ frammi fyrir því að þurfa að auka sínar rekstrartekjur.
 Áætlaður kostnaður starfsmanns á árinu er 1.000.000

Á-4 – Mótshöld:
Gert er ráð fyrir töluverðri aukningu í kostnaði mótshalda á árinu og er það aðallega vegna aukningar í þátttöku móta erlendis. Helstu 
fyrirsjánlegir liðir eru:
 Mót á vegum HNÍ innanlands........................................... 384.708
 Kostnaður HNÍ á klúbbamót............................................. 506.380
 Kostnaður á mótum erlendis............................................. 1.718.177
 Annar kostnaður tengdum mótum.................................. 177.000
 Samtals áætlaður kostnaður vegna mótshalda......... 2.786.265

Á-5 – Athafnarkostnaður:
Gert er ráð fyrir auknu fjárframlagi í þjálfun fyrir þjálfara og dómara á árinu. 
Verið er að vinna í að koma upp skipulagðri þjálfun fyrir þjálfara sem mun hafa í för með sér töluverðan kostnað á árinu. Ekki er gert ráð fyrir 
framlagi þjálfara í áætlanagerð.
Gert er ráð fyrir að halda áfram að senda dómara erlendis til þjálfunar, ásamt því að ná að koma dómurum á AIBA 1-star námskeið fyrir þá 
sem ná þeim takmörkunum sem AIBA setur fyrir til að ná slíkri stjörnu.
Gert er ráð fyrir að HNÍ greiði fyrir einkennisfatnað starfsmanna diplómahnefaleika ásamt skyrtum fyrir dómara HNÍ.
 Fatnaður fyrir dómara og starfsm. Diplóma................... 225.000
 Þjálfara og dómaraþjálfun................................................... 940.000
 Æfingabúðir............................................................................ 663.000
 Samtals athafnarkostnaður........................................... 1.828.000

 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)



Á-6 – Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:
Með nýjum starfsmanni inn á skrifstofu er gert ráð fyrir að almennur rekstrarkostnaður skrifstofu hækki að einhverju leiti. Einnig er gert 
ráð fyrir hærri ferðakostnaði vegna tveggja AIBA þinga á árinu sem fulltrúar frá HNÍ verða að mæta á, ásamt fylgdarkostnaði á mót erlendis. 
 Aðildargjöld............................................................................ 86.770
 Árshátíð................................................................................... 150.000
 Ferðakostnaður..................................................................... 718.770
 Funda og viðskiptakostnaður........................................... 53.768
 Hugbúnaður og rekstur tölvukerfis................................. 124.827
 Prentun.................................................................................... 491.023
 Rekstur skrifstofu................................................................. 92.000
 Annað.......................................................................................  14.756
 Samtals skrifstofu- og stjórnunarkostnaður............. 1.731.914

Á-7 – Húsnæðiskostnaður:
Gert er ráð fyrir 200.000 til leigu á skrifstofu í húsnæði ÍSÍ á árinu 2018.

Á-8 – Markaðskostnaður:
Gert er ráð fyrir 43.302 fyrir kaup á auglýsingum fyrir Íslandsmeistaramót 2018 í áætlun.

Fjárfestingar:
Á-9 – Kaup á keppnishring:
Á árinu 2018 er gert ráð fyrir kaupum á vottuðum keppnishring. Eru kaupin liður í því að undirbúa væntanlegt Norðurlandamót á Íslandi 
2020 ásamt fleiri viðburðum sem HNÍ mun standa að. Með kaupunum verður HNÍ ekki háð félögum innan vébanda HNÍ til að halda mót á 
vegum HNÍ. 
Gert er ráð fyrir að hringurinn ásamt flutningi kosti allt að þremur milljónum króna og greiðist allt á árinu. Leitað verður eftir styrkjum fyrir 
kaupin en ekki er gert ráð fyrir þeim í áætlun.
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 (Ljósm. Gunnar Pétur Jónatansson)


