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Fyrsta útgáfa af afreksstefnu Lyftingasambandsins kom fram 15.mars 2014 en hún var unnin af Ásgeir 

Bjarnasyni (FH) (Ritara), Árna Birni Kristjánssyni (LFG) (Varaformanni og landsliðsþjálfara 

2013/2014) og Inga Gunnar Ólafssyni (UMFN) (varamanni í stjórn og þjálfara).  

 

Fyrsta afreksstefna lyftingasambandsins var samþykkt á lyftingaþingi 7.mars 2015. Þar voru einnig 

kynnt áform um breytingar á stefnunni samkvæmt áliti afrekssviðs ÍSÍ. 



1. Inngangur 

 

Ólympískar lyftingar er einstaklings ólympíugrein, mikil hefð er fyrir greininni í austur og norður 

Evrópu, Rússlandi og Kína. Á síðari árum hafa það aðallega verið Kínverjar, Rússar og Íranir sem hafa 

unnið flest gullverðlaun á stórmótum en lönd eins og Kazakstan, Pólland, Búlgaría, Tyrkland, 

Grikkland koma þar fast á eftir. Mikilvægt er að LSÍ byggi upp afreksstefnu sem nýtir þá miklu 

uppsveiflu sem á sér stað innan íþróttagreinarinnar en nýti einnig tækifærið til þess að byggja upp 

afreksþekkingu hjá þjálfurum og fleiri sem að íþróttinni koma. Þessi afreksstefna býr til raunhæf og 

raunveruleg markmið fyrir árin 2014-2016, í raun mun það taka mun lengri tíma að byggja upp 

almennilegt afreksmanna umhverfi fyrir lyftingamenn en þetta er nýtt upphaf. Við gerð hennar er stefnt 

af því að koma Íslandi upp að hlið norðurlandanna í getu sem og að senda keppendur á 

Evrópumeistaramót á þeim árum sem hér verða til umfjöllunar. 

 

Ólympískar lyftingar hafa verið keppnisgrein á ólympíuleikum frá upphafi nútíma leika 1896. 

Keppnisgreinarnar voru þó í upphafi þrjár; pressa, snörun og jafnhending en pressan var felld út eftir 

ólympíuleikana árið 1972 í München og þá aðeins keppt í snörun og jafnhendingu eftir það.  

2. Saga lyftinga á Íslandi 

 

Saga ólympískra lyftinga á Íslandi er löng en nokkuð kaflaskipt; fyrsta mótið fór fram árið 1963, ÍSÍ 

stofnaði lyftinganefnd árið 1969 og fullgilt sérsamband er loks stofnað árið 1973 sem hafði umsjón 

með bæði ólympískum lyftingum sem og kraftlyftingum. Kraftlyftingar stofnuðu síðan eigin samtök 

utan ÍSÍ 1985 og síðan innan ÍSÍ árið 2010. 

 

Lyftingasamband Íslands (LSÍ) hefur starfað óslitið frá 1973 og fagnaði 40 ára starfsafmæli árið 2013. 

Gullaldar ár sambandsins eru þó án efa um fyrstu 10 árin eftir stofnun þar sem sambandið sendi alls 8 

íþróttamenn á ólympíuleika frá 1968-1980 sem og á heimsmeistara og á evrópumeistaramót. Besti 

árangur sem náðst hefur á þessum stórmótum er 8. sæti Guðmundar Sigurðssonar á ÓL1976 í Montreal 

og 8. sæti á Evrópumeistaramótinu 1974. Bestum árangri á heimsmeistaramóti (10. sæti) náði Gústaf 

Agnarsson árið 1979 í Þessalóniku á Grikklandi. Frá árunum 1992-2010 hefur það aðallega verið Gísli 

Kristjánsson sem keppt hefur á alþjóðavettvangi og varð hann m.a. norðurlandameistari 2001 ásamt því 

að keppa á heimsmeistaramóti í Póllandi árið eftir.  

 

Íslandsmeistaramót hafa verið haldin flest ár frá stofnun sambandsins en iðkendafjöldinn haldist lár frá 

1993. Í raun hefur aðeins eitt lyftingafélag verið virkt allt frá stofnun en það er lyftingadeild Ármanns, 

aðstöðuleysi hefur gert þeim sem og öðrum félögum erfitt fyrir þar sem ekki er hægt að lyfta upp fyrir 

haus og sleppa þyngdinni niður hvar sem er. Einnig þarf nokkuð sérstakar lyftingastangir svo hægt sé 

að lyfta þyngdum rétt og hafa þær aðallega verið í eigu frjálsíþróttadeilda landsins. 

 

Frá árinu 2011 hefur gríðarleg aukning orðið í fjölgun lyftingamanna á íslandi, en sú fjölgun stafar af 

miklu leyti af vinsældum CrossFit þar sem keppnisgreinum í ólympískum lyftingum hefur verið fléttað 

saman við ýmsar þol og kraftagreinar innan íþróttarinnar. Með tilkomu CrossFit leystist í raun hið 

langvarandi aðstöðuleysi sem ólympískar lyftingar hafa alla tíð glímt við, ásamt því að gefa ótal 

mörgum byrjendum tækifæri á því að prufa íþróttina. 

 



3. Skilgreining afreka 

Ólympískar lyftingar flokkast í hóp afreksíþróttagreina þar sem árangur íþróttamannsins er mælanlegur 

þ.e. óumdeilanlegt er hversu mikilli þyngd var lyft, umhverfisþættir og útbúnaður skipta hverfandi 

máli. Alþjóðalyftingasambandið á fjögurra ára fresti (hvert ólympíuár) út svokallaða Sinclair stigatöflu 

sem mælir samanlagða þyngd sem lyft er gegn líkamsvigt lyftingamannsins eða konunnar (vert er að 

geta þess að stig karla og kvenna eru ekki hliðstæð í núverandi mynd). Þessi stig eru höfð að leiðarljósi 

við skilgreiningu á landsliðsvali í A, B og C hóp.  

 

A-hópur 
Þeir íþróttamenn sem ná inn í þennan hóp verða studdir af LSÍ til að sækja erlend stórmót, t.d. 

Evrópumeistaramót, Heimsmeistaramót og Ólympíuleika. 

 

Karlar: 350+ Sinclair stig 

Konur: 230+ Sinclair stig 

 

Stigahæsti Karlinn á árinu 2013 var Gísli Kristjánsson með 346 stig 

Stigahæsta Konan á árinu 2013 var Anna Hulda Ólafsdóttir með 227 stig 

 

B-hópur 
Þeir íþróttamenn sem ná inn í þennan hóp eru gjaldgengir til þátttöku á norðurlandamótum fullorðinna 

sem og smáþjóðaleikum. Landsliðsnefnd útnefnir hverju sinni hversu margir eru studdir til þátttöku á 

þeim mótum. 

 

Karlar: 320+ Sinclair stig 

Konur: 210+ Sinclair stig 

 

C-hópur 
Þeir íþróttamenn sem ná lágmörkum fyrir C-hóp eru formlega teknir inn í landsliðshóp LSÍ. Þeir munu 

taka þátt í skipulögðum æfingum landsliðsins. 

 

Karlar: 290+ Sinclair stig 

Konur: 195+ Sinclair stig 

 

 

Afrekshópur Unglinga 
Afrekshópur unglinga er settur á laggirnar til þess að veita þeim unglingum sem keppt hafa í lyftingum 

og sýnt góðan árangur aðhald og aðstoð við þjálfun. Afrekshópur unglinga mun taka þátt í skipulögðum 

landsliðsæfingum. Landsliðsnefnd og þjálfari velur úr þessum hópi einstaklinga til þátttöku í erlendum 

mótum. 

 

Lágmörk eru sett til þátttöku í afrekshóp unglinga: 

Karlar: 220+ Sinclair stig 

Konur: 140+ Sinclair stig 

 

 

Öldungahópur 
Öldungar sem eiga erindi á erlend mót eru hvattir til þátttöku af landsliðsnefnd. 



4. Markmið 2014-2016 

Markmið Lyftingasambands Íslands fyrir tímabilið 2014-2016 eru tilgreind hér að neðan. Stjórn LSÍ 

telur að best sé að senda sem flesta keppendur á norðurlandamót og norðurlandamót unglinga á næstu 

árum. Þar á eftir myndast grundvöllur til keppni á Evrópumeistaramótum sem síðan opnar möguleika á 

heimsmeistaramót og ólympíuleika. Taflan hér að neðan sýnir á hvaða mót keppendur verða sendir:  

 

Ár Mót Þátttakendur Árangur/takmark 

2013 NM (á Íslandi) 8 (6KK og 2 KVK) 1x NM titill 

2013 NM unglinga 4 (1KK og 3KVK) 2 verðlaun (1x 1.sæti, 1x 2.sæti) 

2014 NM 6 (3KK og 3KVK) 1 verðlaun 

2014 NM unglinga 4 (2KK og 2KVK) 3 verðlaun 

2014 Smáþjóðleikar 4 KK 1 verðlaun 

2014 EM 1 KVK  

2014 EM unglinga 1 KVK  

2015 EM 2 (1 KK og 1 KVK)  

2015 NM 6 (3KK og 3KVK) 3 verðlaun 

2015 Smáþjóðleikar 4 KK 1 verðlaun 

2015 EM unglinga 2 (1 KK og 1 KVK) Annar keppandinn topp 10 

2015 HM unglinga 1 KVK  

2015 NM unglinga 6 (3KK og 3KVK) 3 verðlaun 

2015 HM 1 (1 KK eða KVK)  

2016 EM 4 (2KK og 2KVK) Einn keppandi topp 10 

2016 NM 10 (5KK og 5KVK) 5 verðlaun 

2016 NM unglinga 8 (4KK og 4KVK) 5 verðlaun 

2016 EM unglinga 2 (1 KK og 1 KVK) Annar keppandinn topp 10 

2016 HM 1 KK eða KVK)  

2016 Ólympíuleikar 1 KVK  

 

Þjálfaramenntun 
LSÍ hefur skilgreint þjálfaramenntun 1. og 2. stig samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum. Þjálfarar sem 

ljúka fyrsta stigi hafa þá hlotið vottun frá bandaríska lyftingasambandinu USAF. Annað stig er 

jafngilding fyrsta þjálfarastigi hjá evrópska lyftingasambandinu EWF. 

 

Landsliðsþjálfari 
LSÍ hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa undir rekstri á stöðu landsliðsþjálfara. Gert er ráð 

fyrir því að stjórn geri í upphafi stjórnarárs samning við landsliðsþjálfara sem sér þá um að velja 

landsliðshóp fyrir árið sambandið mun greiða ferðakostnað fyrir þjálfara. Það er takmark 

Lyftingasambands Íslands að geta verið með landsliðsþjálfara í hálfu starfi fyrir árið 2016. 

 

Alþjóðamót á Íslandi 
Norðurlandamót í Ólympískum lyftingum var haldið á Ágúst 2013 á Akureyri, það er fyrsta 

norðurlandamót sem haldið er á Íslandi síðan 1987, en áður Norðurlandamót árin NM 1977, 1983 og 

1989. Frá árinu 2012 hefur lyftingasambandið tekið þátt í RIG leikunum. 

 

Útbreiðsla ólympískra lyftinga á Íslandi 
Stofnuð hefur verið útbreiðslunefnd innan sambandsins, takmark hennar er að auka fjölda  

iðkennda og fjölda nýrra félaga. Árið 2014 eru 10 lyftingafélög skráð innan ÍSÍ, takmarkið er að auka 



auka iðkennda fjöldann í þessum félögum. Einnig er takmark útbreiðslunefndar að ólympískar lyftingar 

séu stundaðar í öllum landshlutum. Að lokum er takmarkið að koma skráðum iðkenndum í 1000 fyrir 

árið 2016. 

 

Fjölgun og endurmenntun dómara 
Dómaranefnd mun taka til endurskoðunar reglugerð um dómaramál sambandsins, þar sem farið verður 

yfir gerð og gildistíma dómaraskírteina. Takmarkið er að fjölga dómurum sem og dómurum með 

alþjóðaréttindi. Lyftingasamband Íslands eignaðist árið 2013 tvo dómara með alþjóðaréttindi. 

 

Fyrirmyndafélög ÍSÍ 
Takmark lyftingasambandsins er að félög innan þess starfi sem fyrirmyndafélög ÍSÍ. 

 

Æfingabúðir fyrir landsliðshóp 
Það er takmark LSÍ að halda þrisvar sinnum á ári æfingabúðir fyrir landsliðshóp, þetta eru æfingabúðir 

þar sem haldnar eru 2-4 æfingar yfir helgi. Hægt er að dreifa æfingabúðunum jafnt á landshluta þegar 

fram í sækir. 

 

Gagnagrunnur með mótaforriti og afrekaskrá 
Lyftingasamband Íslands stefnir að því að koma sér upp mótaforriti og afrekaskrá á árinu 2014. Það er 

lykilatriði að afrek íþróttamanna séu opinber og að hægt sé að skoða þau í samanburði við aðra 

íþróttamenn. Það eitt og sér stuðlar að hvattningu og samkeppni fyrir íþróttamenn. 

 

 

5. Framkvæmdaraðilar og hlutverk þeirra 

Stjórn LSÍ 

Kosin er fimm manna stjórn LSÍ á árlegu lyftingaþingi, einnig er kosið um varamenn í stjórn og eru  

þeir 3-4. Hlutverk stjórnar LSÍ er að stuðla að uppbyggingu og útbreiðslu ólympískra lyftinga á Íslandi. 

Stjórnin hefur yfir umsjón yfir landsliðsmálum sem og alþjóðlegum málefnum lyftingasambandsins. 

Nefndir og aðrir framkvæmdaaðilar svara til stjórnar sem ber ábyrgð á málefnum LSÍ. 

Landsliðsnefnd 

Þriggja manna nefnd skipuð af stjórn lyftingasambandsins og starfar í umboði stjórnar, hún sér um val á 

landsliði í nánu samstarfi við landsliðsþjálfara. Hún sér einnig um skipulag á æfingabúðum fyrir 

landsliðið og afrekshóp unglinga. Einnig skal hún halda utan um hvaða íþróttamenn þurfa að vera 

skráðir inn í ADAMs kerfi alþjóðalyfjaeftirlitsins. 

Landsliðsþjálfari 

Starfslýsing og skilgreining á ábyrgð er í viðauka 1. 

Mótanefnd 

Annast útgáfu og uppfærslu á mótaskrá LSÍ. Einnig sér hún um afrekaskráningu innan sambandsins. 

Dómaranefnd 

Hefur umsjón með dómaramálum, dómaraprófum, útgáfu dómaraskírteina, endurmenntun o.fl. 

 



Útbreiðslunefnd 

Vinnur að stofnun nýrra félaga og deilda um land allt. Aðstoðar forráðamenn og stjórnir félaga í  

uppbyggingarmálum og hvetur til réttrar og fullkominnar skráningar í Felix, félagaskráningarkerfi ÍSÍ. 

 

6. Þátttaka í Ólympíuleikum 2016 

Alþjóðalyftingasambandið birtir nokkuð nákvæma útlistun á hvað lyftingasambönd þurfa að gera til 

þess að koma einstakling/um á ólympíuleika hér kemur ágrip á íslensku en frekari upplýsingar má finna 

á eftirfarandi vefslóð: http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2014/02/2014-02-Rio-2016-

Qualification-System-FINAL140220-Weightlifting-EN.pdf 

 

Tímabil sem íþróttamenn geta reynt að tryggja sig inn á ólympíuleika er frá 19.Júní 2014-19.Júní 2016. 

260 lyftingamenn geta tryggt sér þátttökurétt á ólympíuleikunum í Ríó 2016: 

 Þátttöku sæti Sæti fyrir landið sem 

heldur leikana 

Boðsmiðar úthlutaðir 

(wildcard) 

Laus sæti 

Karlar 147 3 6 156 

Konur 98 2 4 104 

Samtals 245 5 10 260 

 

Hver þjóð (NOC) getur að hámarki sent 6 karla og 4 konur og þá að hámarki 2 íþróttamenn í hvern 

þyngdarflokk. Þjóðirnar (NOC) fá úthlutuðum sætum eftir árangri á heimsmeistaramótum 2014 og 

2015 sem og heimsálfu mótum árið 2016, í tilviki Íslands Evrópumeistaramótinu 2016. 

Þær þjóðir sem fá boðsmiða (wildcard) þurfa yfirleitt að hafa sent mjög fáa eða engan keppanda á 

leikana sem haldnir voru á undan (2012) og það útilokar Ísland frá þeim valmöguleika. 

Þeir einstaklingar sem keppa á ólympíuleikunum 2016 þurfa að hafa keppt á minnst tveimur  

úrtökumótum fyrir leikana sem eru eftirfarandi mót: 

2014 Samveldisleikarnir (e. Commonwealth games) 

2014 Heimsmeistaramót IWF (e. IWF World Championships) 

2014 Asíu leikarnir (e. Asian Games) 

2014 Grand Prix mót IWF (e. IWF Grand Prix(s)) 

2015 Heimsmeistaramót unglinga (e. IWF Junior World Championships) 

2015 Kyrrahafsleikarnir (e. Pacific Games) 

2015 Pan-Ameríku leikarnir (e. Pan-American Games) 

2015 Evrópu leikarnir (e. European Games) 

2015 Heimsmeistaramót IWF (e. IWF World Championships) 

2015 Grand Prix mót IWF (e. IWF Grand Prix(s)) 

2016 Þátttökumót (álfumót) (e. Continental Qualification Events) 

2016 Grand Prix mót IWF (e. IWF Grand Prix(s)) 

 

 

 

http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2014/02/2014-02-Rio-2016-Qualification-System-FINAL140220-Weightlifting-EN.pdf
http://www.iwf.net/wp-content/uploads/downloads/2014/02/2014-02-Rio-2016-Qualification-System-FINAL140220-Weightlifting-EN.pdf


 

 

 

Hver þjóð getur annars vegar tryggt sér þátttökurétt með lið eða svokallaðan einstaklingsþátttökurétt.  

Til að tryggja sér þátttökurétt með lið þarf þjóðin (NOC) að vera í einu af 24. efstu sætum í 

samanlagðri keppni þar sem sex bestu keppendur á heimsmeistaramótunum 2014 og 2015 í karlaflokki 

telja. Þau fá þá eftirfarandi 108 sætum útdeilt: 

Karlar: 

Sæti þjóðar í samanlagðri liðakeppni Fjöldi sæta úthlutað á þjóð (NOC) Heildar fjöldi sæta úthlutað fyrir lið 

1 til 6 6 36 

7 til 12 5 30 

13 til 18 4 24 

19 til 24 3 18 

 Samanlagt 108 

 

Í kvennakeppninni þá er 67 sætum úthlutað fyrir samanlagða keppni á heimsmeistaramótunum 2014 og 

2015 þar sem fjórar bestu konurnar telja. 

Konur: 

Sæti þjóðar í samanlagðri liðakeppni Fjöldi sæta úthlutað á þjóð (NOC) Heildar fjöldi sæta úthlutað fyrir lið 

1 til 9 4 36 

10 til 16 3 21 

17 til 18 2 10 

 Samanlagt 67 

 

Ef þjóðir hafa ekki fengið nein sæti í gegnum liðakeppnirnar á heimsmeistaramótunum 2014 og 2015 

þá er möguleiki fyrir þær að ná inn sætum í gegnum svæðismót sem haldin eru í hverri heimsálfu árið 

2016, eftirfarandi sæti eru þá í boði fyrir karla þar sem 6 bestu karlarnir í keppninni telja í samanlagðan 

árangur: 

Karlar: 

Sæti þjóðar í liðakeppni Fjöldi sæta fyrir þjóð Heildar fjöldi sæta úthlutað 

Frá Afríku: 1-5 1 5 

Frá Asíu: 1-7 1 7 

Frá Evrópu: 1-7 1 7 

Frá Norður og Suður Ameríku: 1-7 1 5 

Frá Eyjaálfu: 1-5 1 5 

Samtals: 24 þjóð  31 

 



 

 

 

Fyrir konurnar eru eftirfarandi sæti í boði: 

Konur: 

Sæti þjóðar í liðakeppni Fjöldi sæta fyrir þjóð Heildar fjöldi sæta úthlutað 

Frá Afríku: 1-4 1 4 

Frá Asíu: 1-6 1 6 

Frá Evrópu: 1-6 1 6 

Frá Norður og Suður Ameríku: 1-4 1 4 

Frá Eyjaálfu: 1-4 1 4 

Samtals: 24 þjóðir  24 

 

Ef þjóðir hafa ekki fengið nein sæti úthlutuðum í gegnum liðakeppnirnar þá fá 8 karlar úthlutuðu sæti 

gegn því að þeir séu á topp 15 í sínum þyngdarflokk af þeim þjóðum (NOC) sem ekki hafa fengið 

úthlutuðum sætum. Ef fleiri en 8 karlmenn uppfylla þessar kröfur mun IWF velja 8 bestu lyftingamenn 

samkvæmt röðunar (e.ranking) lista IWF þann 20.Júní 2016. Til þess að komast á þann lista þarf að 

keppa á áðurnefndum úrtökumótum. Hver þjóð getur aðeins fengið eitt sæti úthlutað út frá þessari 

reglu, ef fleiri en einn íþróttamaður kemur til greina verður landssambandið að velja hvorn 

íþróttamanninn á að senda. 

Í kvennaflokki eru 7 sæti til úthlutunar til einstaklinga, munurinn á karlaflokkunum er sá að konan þarf 

að vera í topp 10 í sínum þyngdarflokk af þeim þjóðum sem ekki hafa fengið úthlutuðu sæti. 

Ef færri en 8 karlar og/eða 7 konur uppfylla skilyrði til úthlutunar á keppnissæti í einstaklingskeppninni 

þá ræður röðunar listi IWF þann 20.Júní 2016. 

Engar líkur eru á því að Ísland geti keppt um úthlutuð sæti á heimsmeistaramótum 2014 og 2015, 

mikilvægt er því að horfa til svæðis mótana 2016 sem og einstaklings sæti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viðauki 1: Starfslýsing landsliðsþjálfara 

Starfslýsing  

Þjálfar, eða hefur eftirlit með þjálfun einstaklinga sem valdir hafa verið í landsliðið.  

 

Verkefni  

 Landsliðsþjálfari aðstoðar landsliðsnefnd við val á keppendum í landsliðið og í afrekshóp unglinga.  

 Landsliðsþjálfari skal í samvinnu við hvern einstakling í landsliði aðstoða við gerð æfinga- og  

keppnisáætlunar.  

 Landsliðsþjálfari skal koma að þjálfun og markmiðasetningu einstaklinga í afrekshóp unglinga í samráði 

við félög og þjálfara þeirra.  

 Landsliðsþjálfari mun ásamt landsliðsnefnd sjá um skráningu keppenda á alþjóðleg mót 

 

Vinnutími  

Ætlast er til af landsliðsþjálfara að hann stýri sjálfur vinnutíma sínum, en með það að markmiði að  

hafa þarfir og árangur einstaklinga í landsliði í fyrirrúmi.  

Upplýsingar um landsliðsþjálfara verða á heimasíðu LSÍ, bæði sími og netfang. Landsliðsþjálfari  

verður ráðinn til tveggja ára í senn.  

 

Greiðslur og kostnaður  

Árið 2014 mun landsliðsþjálfari vinna launalaust. Árið 2015 miðast laun við 20% starfshlutfall og háð 

samningum við viðkomandi einstakling og fjárhagslega getu sambandsins. Laun verða síðan endurskoðuð í 

upphafi hvers árs með ofangreind atriði í huga.  

Allur ferðakostnaður vegna keppnisferða erlendis verður að fullu greiddur.  

 

Ábyrgð  

 Að tryggja sem bestan árangur íslenskra keppenda á alþjóðamótum.  

 Að finna og hlúa að ungum afreksefnum með langtímamarkmið í huga.  

 Að sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi.  

 Að vinna náið með landsliðsnefnd og stjórn LSÍ. 


