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1. Stjórn LSÍ 2014  

Ársfundur LSÍ 2013 var haldin á haustmánuðum.  Markaði fundurinn 40 ára afmæli LSÍ.  Ný 

stjórn fyrir árið 2014 var kosin og hana skipuðu :  

- Formaður LSÍ : Lárus Páll Pálsson 

- Varaformaður LSÍ : Árni Björn Kristjánsson 

- Gjaldkeri : Elísabet Sóley Stefánsdóttir 

- Ritari : Ásgeir Bjarnason 

- Meðstjórnandi : Sigmundur Davíðsson 

Varamenn  2014  skipuðu Andri Gunnarsson, Ingi Gunnar Ólafsson, Bjarki Guðmundsson, Arnar 

Þór Tulinius. Tímabil starfsársins var síðar breytt og er nú talið frá marsmánuði hvers árs í stað 

nóvember .  

2. Starfsár 2014  

Starfsárið 2014 var til marks um áframhaldandi vöxt iðkenda og vinsælda ólympískra lyftinga á 

Íslandi. Hvert þáttökumetið féll á eftir öðru sem og bar hvert mótið með sér hrinu nýrra 

Íslandsmeta sem verður að teljast einkar ánægjulegt. Þetta endurspeglaðist í iðkendatölum frá 

ÍSÍ sem birtar voru í desember 2013 en þar voru ólympískar lyftingar með hæstu prósentu 

aukningu allra sérsambanda innan ÍSÍ frá fyrri ári eða 56,66%.  Landsliðshópurinn fór stækkandi 

sömuleiðis og í samræmi við uppsett markmið LSÍ hafa íslenskir keppendur aukist jafnt og þétt á 

erlendum mótum. Fór þá íslenska unglingalandsliðið í annað skiptið í keppnisferð á NM-

unglinga í Landskrona í Svíþjóð í ár. Íslenskir keppendur voru þá einnig á Evrópumeistaramótinu 

í Tel-Aviv og Smáþjóða-leikunum í San-Maríno svo eitthvað sé nefnt. Landsliðsþjálfari var 

skipaður eftir langt hlé og gegndi Árni Björn Kristjánsson þeirri stöðu. Nokkrar landsliðsæfingar 

voru á árinu sem og fyrstu æfingarbúðir LSÍ haldnar í  apríl í húsakynnum Sporthús 

Reykjanesbæjar og voru þær vel sóttar. RIG-leikarnir voru á sínum stað og hafa skapað sér sess 

sem fastur liður í sjónvarpsdagskrá en þeir voru sjónvarpaðir í þriðja skiptið í ár. Jafnframt var 

Íslandsmeistaramótið í ár sent út beint sem var afar ánægjulegt.  

Þjálfara- og dómaranámskeið á vegum LSÍ hafa nú fest sig sem árlegur viðburður og hefur 

þátttakan aðeins aukist. LSÍ hefur einnig góðu samstarfi að fagna við sambandsaðila en þeim fer 

fjölgandi með hvorki meira né minna en 4 nýjum lyftingafélögum stofnuð á árinu. Þau voru 

Lyftingafélag Garðabæjar, Lyftingarfélag Kópavogs, Lyftingafélag Hafnarfjarðar, Lyftingafélag 

Hengils. LSÍ býður þeim velkomin í hópinn.  



Í byrjun 2015 misstum við síðan frá okkur yndislega manneskju þegar við kvöddum góða 

vinkonu og dugnaðarforkinn Elísabetu Sóley Stefánsdóttur langt um aldur  fram. Hún hafði þá 

veikst alvarlega á árinu en hélt engu síður áfram að starfa innan LSÍ eins og hún gat sem lýsti 

hennar persónu og baráttuanda vel. Hennar verður sárt saknað.  

LSÍ vill að lokum þakka öllum sem að komu að góðu og gjöfulu starfsári og horfir björtum augum 

á komandi ár og ört stækkandi samfélag lyftingarmanna og –kvenna á Íslandi. Starfið byggist 

f.o.f. á sjálfboðavinnu þeirra sem koma að og væri ekki mögulegt að halda uppi svo góðu og 

sterku starfi ef ekki væri fyrir þessa aðkomu svo margra góðra einstaklinga.  

 

2.1 ) Afreksstefna LSÍ 2014 – 2016 

Á starfsárinu var settur á lagnirnar hópur til þess að móta og ýta í framkvæmd Afreksstefnu LSÍ 

með langtíma-markmið og starfsemi í huga.  Þar eru skilgreind markmið Lyftingasambands 

Íslands fyrir tímabilið 2014-2016. Þau eru svohljóðandi  

1. Auka keppendafjölda á erlendum mótum svo sem Norðurlandamóti og Norðurlandamóti 

unglinga á næstu árum. Þar á eftir myndast grundvöllur til keppni á 

Evrópumeistaramótum sem síðan opnar möguleika á heimsmeistaramót og ólympíuleika 

2016 og þar eftir.  Unnið var að mótaskrá í samræmi við þetta markmið og landsliðhópur 

unglinga sem og fullorðinna mótaður.  

2. Stuðla frekar að þjálfaramenntun með árlegu þjálfaranámskeiði. Það var haldið 16.-

18.janúar 2015. 

3. Stefna að fastráðningu landsliðsþjálfara í a.m.k.hálfu starfi f.árið 2016. Þessu hlutverki 

gegndi Árni Björn Kristjánsson í ár sem sjálfboðaliði.  

4. Stuðla frekar að menntun / endurmenntun og fjölgun dómara á Íslandi. 

Dómaranámskeið var haldið í ársbyrjun 2014.  

5. Árlega skal halda 3-4 landsliðsæfingar og æfingarbúðir f.landsliðshóp og var það gert í 

fyrsta skiptið í ár.  

6. Unnið hefur verið að því að bæta aðstöðu og tækjabúnað LSÍ og þannig stuðla að bættu 

starfi og áframhaldandi vexti.  

 

Innan LSÍ var síðan skipað í Landsliðsnefnd, Mótanefnd, Dómaranefnd og Útbreiðslunefnd í 

samræmi við þessi markmið.  

 

 

 

 

 



 

2.2) Endurnýjun tækjabúnaðar 

 

Í samræmi við ofangreind markmið var unnið að endurnýjun tækjabúnaðar og aðstöðu. Fengin 

voru 2 ný lóðasett á þessu ári, eitt keppnissett sem styrkur frá IWF og annað sem styrkur frá 

EWF ásamt glænýjum stöngum sem voru strax tekin í notkun. Þeim var úthlutað til aðildarfélaga 

LSÍ til afnota, LFR annars vegar og LFG hins vegar til styrkingar á því starfi sem þar fer fram. Í lok 

árs var síðan fjárfest í notuðum keppnis lyftingapalli frá Eleiko sem kom strax vel að notum og 

mun án efa gera það áfram.  

 

2.3) Dómaranámskeið 2014  

 

Dómaranámskeið var haldið í febrúar 2014 undir handleiðslu Per Mattingsdal sem er einn 

virtasti dómari IWF, Alþjóðalyftingasambandsins. Það voru 10 manns sem sóttu og stóðust próf 

að loknu námskeiði. Þau voru :  

 

Ásgeir Bjarnason, Bjarki Garðarsson, Einar Þór Ísfjörð, Elísabet Sóley Stefánsdóttir, Erna 

Héðinsdóttir, Guðrún S.Sigurgrímsdóttir, Harpa Katrín Halldórsdóttir, Ingi Gunnar Ólafsson, 

Ingunn T.Ásgeirsdóttir og Róbert Eyþórsson.  

 

Við bjóðum þau velkomin til starfa.  
 

2.4 ) Þjálfaranámskeið 2015 

Þjálfaranámskeið á vegum LSÍ, EWF (Lyftingasamband Evrópu) og Eleiko var haldið í 

húsakynnum Ármanns dagana 16.-18.janúar 2015. Kennarar voru þeir Antonio Urso, forseti 

Evrópska Lyftingasambandsins og Colin Buckley. Dr.Urso er forseti Evrópska 

Lyftingasambandsins og prófessor við hin virta Tor Vergata háskóla í Róm. 

Hann er höfundur fræðsludagskrár sem ber heitið „Weightlifting for Sports“ og er ætlað öllum 

styrktarþjálfurum sem vilja auka við almennan styrk iðkenda sinna. Colin Buckley er einn 

fremstu þjálfurum Írlands og í nefnd EWF um þjálfaramenntun. Námskeiðið sóttu 28 

einstaklingar og þjálfarar úr hinum ýmsu íþróttagreinum. (bæta við ?) 

 

 



2.5) Mót 2014  

Fjöldi móta voru haldin í ár og hvert þáttökumetið slegið á eftir öðru. Keppendur styrkjast með 

hverju mótinu og er nánast ógerlegt að telja þau fjölda Íslandsmeta sem sett voru á árinu.  

47 karlar og 37 konur kepptu á 15 mótum á árinu 2014. Flest mótin fóru fram á Íslandi en önnur 

voru í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Ítalíu, Ísrael og San-Marínó.  

Fjölmennustu mótin á Íslandi voru eftirfarandi: 

Jólamót LSÍ: 35 

Íslandsmeistaramótið 2014: 29 

Sumarmót LSÍ: 23 

Haustmót LSÍ: 18 

Íslandsmeistaramót Unglinga: 16 

RIG 2014: 13 

Þau mót sem landsliðið og unglingalandsliðið tók þátt í: 

Norðurlandameistaramót Unglinga 2014: 9 

Norðurlandameistaramótið 2014: 7 

Smáþjóðleikar: 4 

EM: 1 

Loks önnur mót erlendis: 

CWC 2014: 4 

Danska Meistaramótið: 2 

DM Begynder: 1 

Qual. Camp. Italia: 1 

Öst Senior: 1 

 

Lilja Lind Helgadóttir (LFG)  keppti á flestum mótum eða 6 talsins og Guðmundur Högni 

Hilmarsson (LFR) þar á eftir á 5 mótum árinu. 

Haldin voru 6 innlend mót á árinu 2014 ; Sumar-, Haust- og Jólamót LSÍ, Íslandsmeistaramót og 

Íslandsmeistaramót Unglinga en það var haldið á Akureyri í ár. Þá voru RIG-leikarnir (Reykjavik 

International Games) einnig haldnir í ársbyrjun 2014 og síðan aftur í ársbyrjun 2015 en þeir falla 

inní síðastliðið starfsár vegna breytinga á starfstímabili ársins.  

Á RIG-leikunum 2014 voru 3  erlendir keppendur en það voru þau Kristian Helleren (105kg), Jon 

Peter Ueland (105kg+) og Sandra Instefjord Trædal (58kg) en öll komu þau frá Vigrestad, 

Noregi. Í ársbyrjun 2015 voru RIG-leikarnir haldnir að nýju en að þessu sinni var fræknu 

lyftingafólki frá Finnlandi boðin þátttaka og voru það Anni Vuohijoki (69 kg), Tuomas Mäkitalo 



(94kg) og Sami Raappana (94kg) sem sóttu okkur heim ásamt Bandaríkjamanninum Zak 

Carchedi en hann tók þá þátt í sínu fyrsta formlega lyftingamóti hér á landi. 

Íslenskir keppendur voru víða um heim árið 2014 og ber þar helst að nefna fyrstu íslensku 

konuna á Evrópumeistaramót, Önnu Huldu Ólafsdóttir sem keppti fyrir Íslands hönd í -63 kg B-

flokki og var þar í 14.sæti af 18 keppendum.  

Sterkt karlalið skipað Gísla Kristjánssyni (105kg+), Andra Gunnarssyni (105kg+), Árni Björn 

Kristjánsson (105kg+) og Sigurður Bjarki Einarsson (94kg) sótti síðan Smáþjóðaleikana á San-

Marínó. Strákarnir enduðu í öðru sæti með 948,54 sinclair stig á eftir Kýpur sem voru 

með 989,37.  Bronsið fékk svo Malta með 813,95 stig. 

Við sendum einnig frækið lið á Norðurlandameistaramótið í Vigrestad, Noregi sem haldið var í 

lok maí mánaðar. Það skipaði Katrín Tanja Davíðsdóttir (69kg), Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir 

(69kg), Björk Óðinsdóttir (63kg), Þuríður Erla Helgadóttir (63kg), Anna Hulda Ólafsdóttir (58kg), 

Gísli Kristjánsson(105kg+) og Björgvin Karl Guðmundsson (85kg).   Þau stóðu sig glæsilega og 

settu samtals 9 Íslandsmet og enduðu 5 keppendur á verðlaunapalli sem er einkar góður 

árangur. Ber þar helst að nefna aftur Önnu Huldu Ólafsdóttur sem sigraði í -58 kg flokk kvenna 

og varð þannig Norðurlandameistari fyrst íslenskra kvenna, árangur hennar tryggði henni einnig 

stigahæsta árangur allra kvenna fyrir árið 2014.  

Unglingalandsliðið gaf heldur ekkert eftir en stór hópur var sendur á NM-unglinga sem haldið 

var í Landskrona í Svíþjóð nú á haustmánuðum 2014. Í þeim hóp var Sólveig Sigurðardóttir 

(63kg), Freyja Mist Ólafsdóttir (75kg) , Auður Ása Maríasdóttir (75kg) og Lilja Lind Helgadóttir 

(75kg+) og í karlahópnum Emil Ragnar Ægisson (77 kg), Guðmundur Högni Hilmarsson (85kg), 

Högni Hjálmtýr Hilmarsson (85kg),  Hilmar Örn Jónsson (94kg) og Stefán Velemir (105kg). 

Stendur þar uppúr Norðurlandameistaratitill hjá Stefán Velemir í 105kg+ flokki og þeirra Freyju 

Mist í 75kg flokki og Lilju Lindar í 75kg+ flokki en Lilja Lind gerði sér lítið fyrir og setti 

Norðurlandamet í u20ára 75kg+ flokki með glæsilegri 103 kg jafnhendingu. Íslenska liðið lenti í 

2.sæti í bæði liðakeppni karla sem og kvenna með þrenn gullverðlaun, tvö silfur og tvö brons. 

Tólf unglingamet voru sett og Lilja Lind Helgadóttir (LFG) setti tvö íslandsmet í fullorðinsflokki 

sem og áðurnefnt norðurlandamet í +75kg flokki 20 ára og yngri í jafnhendingu með 103kg. 

Einnig voru íslenskir keppendur á Copenhagen Weightlifting Cup, Danska Meistaramótinu og 

hinu ítalska Qual. Camp. Italia svo eitthvað sé nefnt.  

 

 



Eins og kom fram að ofan var 2014 mikið meta-ár og fell hvert metið á eftir öðru hvort sem er í 

unglinga- eða fullorðinsflokki. Eftirfarandi lyftingamenn og -konur settu Íslandsmet á árinu: 

Kvennaflokkur (54) 

Lilja Lind Helgadóttir [LFG]: 11 

Birna Dís Ólafsdóttir [LFG]: 10 

Anna Hulda Ólafsdóttir [LFR]: 8 

Hrefna H. Guðlaugardóttir [LFR]: 8 

Björk Óðinsdóttir [KFA]: 6 

Ragnheiður Sara Sigmundsdóttir [UMFN]: 6 

Annie Mist Þórisdóttir [LFR]: 3 

Þuríður Erla Helgadóttir [Ármann]: 1 

Katrín Tanja Davíðsdóttir [Ármann]: 1 

 

Karlaflokkur (13) 

Björgvin Karl Guðmundsson [LFR]: 9 

Sigurður Bjarki Einarsson [FH]: 3 

Guðmundur Högni Hilmarsson [LFR]: 1 

 

Piltaflokkur (20 ára og yngri) (53) 

Guðmundur Högni Hilmarsson [LFR]: 14 

Stefán Velemir [FH]: 11 

Hilmar Örn Jónsson [FH]: 9 

Einar Ingi Jónsson [LFR]: 6 

Sindri Pétur Ingimundarson [LFR]: 5 

Högni Hjálmtýr Kristjánsson [LFR]: 3 

Hinrik Ingi Óskarsson [LFR]: 2 

Guðmundur Steinn Gíslason Kjeld [LFR]: 2 

Emil Ragnar Ægisson [UMFN]: 1 

 

Stúlknaflokkur (20 ára og yngri) (20) 

Lilja Lind Helgadóttir [LFG]: 13 

Sólveig Sigurðardóttir [LFG]: 7 

 



Öðlingar Konur 35-39 ára 

Íris Dröfn Johansen [UMFN]: 7 

 

Öðlingar Karlar 50-54 ára 

Gísli Kristjánsson [LFR]: 5 
 

LSÍ vill síðan benda á vefsíðuna www.results.lsi.is en þar er farið yfir úrslit allra móta síðustu ára 

sem og uppfærð Íslandsmet allra þyngdar- og aldursflokka skráð. 

2.6) Lyftingamaður og – kona ársins 2014 

Það voru síðan Andri Gunnarsson (LFG) og Anna Hulda Ólafsdóttir sem hlutu titillinn 

Lyftingamaður og Lyftingakona ársins 2014. Þau áttu hæstu gildu Sinclair-stig ársins. 

Andri vann bronsverðlaun í stigakeppninni á Smáþjóðleikunum í ólympískum lyftingum sem 

fram fóru í San Marino. Þar snaraði hann 143kg og jafnhenti 170kg eða samanlagt 313kg 

sem gáfu honum 326,8 Sinclair stig. 

Anna Hulda er lyftingakona ársins þriðja árið í röð. Hún er stigahæsta lyftingakonan á árinu 

með 236,2 Sinclair stig sem hún náði þegar hún varð Norðurlandameistari í ólympískum 

lyftingum í -58kg flokki kvenna, fyrst íslenskra kvenna. Hún keppti einnig á 

Evrópumeistaramótinu í ólympískum lyftingum á árinu og endaði í 14.sæti í -63kg flokki 

kvenna. Hún setti 8 íslandsmet á árinu, eitt í -63kg flokki kvenna og sjö -58kg flokki kvenna. 

Í fyrsta skiptið voru veitt Ungmennaverðlaun LSÍ en þau hlutu Lilja Lind Helgadóttir og 

Guðmundur Högni Hilmarsson.  

Helsta afrek Lilju Lind var án efa norðurlandamet unglinga (20 ára og yngri) í jafnhendingu 

fyrst íslenskra kvenna þegar hún lyfti 103kg upp fyrir haus í +75kg flokki kvenna. Hún sett 

alls 11 íslandsmet í fullorðinsflokki og 13 íslandsmet í unglingaflokkum -75kg og +75kg. Hún 

er stigahæsta konan 20 ára og yngri með 216,37 Sinclair stig sem hún náði á 

Norðurlandameistaramóti Unglinga.  

Guðmundur Högni hefur verið í miklum framförum á árinu, hann vann silfur verðlaun á 

norðurlandamóti unglinga í -85kg flokki þar sem hann háði harða baráttu um gullverðlaun. 

Hann setti eitt íslandsmet í fullorðinsflokki þegar hann jafnhenti 147kg á Haustmóti LSÍ. 

Hann setti alls 14 íslandsmet í -85kg flokki 20 ára og yngri. Hann er stigahæsti karlinn 20 

ára og yngri með 308,6 Sinclair stig eftir árangur Haustmótsins. 

 

http://www.results.lsi.is/


2.7) Lyfjamál – Nýjar Wada reglur 

Lyfjaeftirlit ÍSÍ framkvæmdi 4 lyfjapróf á árinu 2014 á íþróttamönnum LSÍ, 2 körlum og 2 konum 

og fundust engin efni af bannlista í þeim prófum. Alþjóðalyftingasambandið (IWF) tók síðan sýni 

úr 2 körlum á smáþjóðleikunum. Þar kom í ljós að annar íþróttamaðurinn hafði ekki gilda 

undanþágu fyrir lyfi sem hann tekur inn af læknisráði og var mál hans tekið fyrir af lyfjadómstól 

IWF. Hann fékk að lokum 5 mánaða bann sem hann lauk afplánun á 2.Nóvember 2014, 

Lyftingasambandið fékk $5000 dollara sekt fyrir þetta brot. Íþróttamaðurinn hefur í dag gilda 

undanþágu fyrir þessu lyfi bæði hjá ÍSÍ sem og IWF. Það er mikilvægt að allir íþróttamenn LSÍ 

passi upp á sín mál varðandi undanþágubeiðnir. Frá 1.1.2015 gilda nýjar reglur WADA þar sem 

algengara verður að dæma íþróttamenn í fjögurra ára bönn verði þeir uppvísir af 

lyfjamisnotkun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mótaskrá LSÍ fyrir árið 2014 

Janúar  18.  Copenhagen Weightlifting Cup (CWC)  Kaupmannahöfn, Danmörk  
  

25.  Reykjavik International Games  CrossFit Reykjavik  
  

Febrúar  22.  Danska Meistaramótið  Danmörk  
  

Arpíl  

3.  Evrópumeistaramót EWF  Tel Aviv, Ísrael  
  

5.  DM Begynder  Kalundborg, Denmark  
  

19.  Íslandsmeistaramót  CrossFit Reykjavik  
  

26.  Smáþjóðleikar  San Marino    

Maí  31.  Nordic Championship  Vigrestad, Noregi  
  

Júlí 

 

5.  Qual. Camp. ITALIA  Pavia, Italíu   
 

5.  Sumarmót LSÍ  Crossfit XY   
 

Ágúst  30.  Íslandsmeistaramót Unglinga  Akureyri   
 

Október  
4.  Haustmót LSÍ  Sporthúsið, Kópavogur  

  

25.  Nordic Junior/Youth Championship  Landskrona, Svíðþjóð   
 

Nóvember  
2.  Öst Senior 2014  Danmörk  

  
4.  Heimsmeistaramót (IWF)  Almaty, Kazakstan  

  

Desember  20.  Jólamót LSÍ  CFH, Hafnarfirði  
  

 

http://results.lsi.is/meet/copenhagen-weightlifting-cup-2014-2014
http://results.lsi.is/meet/reykjavik-international-games-2014
http://results.lsi.is/meet/danska-meistaramotid-2014
http://results.lsi.is/meet/evropumeistaramot-ewf-2014
http://results.lsi.is/meet/dm-begynder-2014
http://results.lsi.is/meet/islandsmeistaramot-2014
http://results.lsi.is/meet/smatjodleikar-2014
http://results.lsi.is/meet/nordic-championship-2014
http://results.lsi.is/meet/qual-camp-italia-2014
http://results.lsi.is/meet/sumarmot-lsi-2014
http://results.lsi.is/meet/islandsmeistaramot-unglinga-2014
http://results.lsi.is/meet/haustmot-lsi-2014
http://results.lsi.is/meet/nordic-junioryouth-championship-2014
http://results.lsi.is/meet/ost-senior-2014-2014
http://results.lsi.is/meet/heimsmeistaramot-iwf-2014
http://results.lsi.is/meet/jolamot-lsi-2014

