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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.

Önnur útgáfa af afreksstefnu lyftingasambandsins var lögð fyrir lyftingaþing 11.mars 2017 en hún var 
unnin af Ásgeir Bjarnasyni (Formanni), Árna Frey Bjarnasyni (Ármann) og Inga Gunnar Ólafssyni 
(UMFN).

Önnur afreksstefna lyftingasambandsins var samþykkt á lyftingaþingi 11.mars 2017.

Þriðja útgáfa af afreksstefnu lyftingasambandsins var unnin af      Inga Gunnari Ólafssyni, Ágeir 
Bjarnasyni og Eyþóri Inga Einarssyni, samþykkt 12.Apr. 2019

Fjórða útgáfa af afreksstefnu lyftingasambandsins var unnin af Magnús B. Þórðarsyni, Inga Gunnar 
Ólafssyni, Ásgeir Bjarnasyni og Árna Baldurssyni, verður lögð til samþykktar á lyftingaþingi 20.mars 
2022.
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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 Íranar sem hafa 
unnið flest gullverðlaun á stórmótum en lönd eins og Kasakstan, Pólland, Búlgaría, Tyrkland, 
Grikkland koma þar fast á eftir. Mikill uppgangur hefur verið í kvennaflokkum síðustu 10 ár á 
alþjóðavísu sem og á Íslandi, norðurlöndunum og öðrum vestrænum ríkjum.

Mikilvægt er að LSÍ byggi upp afreksstefnu sem nýtir þá miklu uppsveiflu sem á sér stað innan íþrótta 
greinarinnar 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 2022-2025, og 
er þáttur í langtíma uppbyggingu fyrir afreksmenn og konur í lyftingum. Við gerð hennar er stefnt af 
því að koma Íslandi upp að hlið norðurlandanna í getu sem og að senda keppendur á 
Evrópumeistaramót, Heimsmeistaramót og jafnvel á Ólympíuleikana 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.
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     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. Á síðustu árum hafa Einar Ingi Jónsson og Þuríður 
Erla Helgadóttir verið okkur til mikils sóma á evrópu- og heimsmeistaramótum en Þuríður lenti í 10. 
sæti á heimsmeistaramótinu 2017 í Anaheim í -58kg flokki kvenna, og jafnaði þar með besta árangur 
Íslendings á heimsmeistaramóti. Hún lenti einnig í 10.sæti á Evrópumeistaramótinu 2021 í -59kg flokki 
kvenna.

Íslandsmeistaramót hafa verið haldin flest ár frá stofnun sambandsins en iðkendafjöldinn var 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 í ólympískum lyftingum og lengi vel voru þær aðallega 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. Margt ungt fólk sem fékk grunninn í Crossfit 
hefur helgað sig ólympískum lyftingum og má þar með nefna þrjár      stúlkur sem hafa gert mjög góða 
hluti á alþjóðamótum, þær Kötlu Björk Ketilsdóttir  - 5. Sæti á EM u17 2017 og 26. Sæti á HM u17 
2017, Úlfhildi Unnarsdóttur - 9. sæti á HM u17 2021 og Eygló Fanndal Sturludóttur -6. sæti á EM u20 
2021.
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     3. Skilgreining afreka
Ólympískar lyftingar flokkast í hóp afreksíþrótta greina þar sem árangur íþróttamannsins er mælanlegur 
þ.e. óumdeilanlegt er hversu mikilli þyngd var lyft, umhverfisþættir og útbúnaður skipta hverfandi 
máli. Alþjóða Lyftingasambandið (IWF) gaf út nýtt stigakerfi (Robi Points) sem mun tók gildi 1. 
nóvember 2018. Robi Points ber saman heildarþyngd sem keppandi lyftir við standandi heimsmet í 
þeim flokki sem viðkomandi keppir í. Unnið er að því að skilgreina afrek út frá þessum nýju stigakerfi.

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. 

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.

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.

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:

Öldungahópur/Öðlingahópur (e.Masters)
Öldungar sem eiga erindi á erlend mót eru hvattir til þátttöku af landsliðsnefnd.
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4. Markmið 2022-2025
Markmið Lyftingasambands Íslands fyrir tímabilið 2022-2025 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 
hvert er stefnt á þátttöku á smáþjóðaleikum (Ísland, Malta, Lúxemborg, San Marino, Kýpur og 
Mónakó): 

Fjöldi keppenda
Ár Mót Aldur

Karlar Konur
2022 EM senior 20 ára og eldri 3 5
2022 EM U20 / U23 23 ára og yngri 3 5
2022 EM U17 17 ára og yngri 2 3
2022 EM masters 35 ára og eldri 1 6
2022 HM Senior 20 ára og eldri 2 5
2022 HM U17 17 ára og yngri 1 2
2022 HM masters 35 ára og eldri 1 4
2022 NM senior 20 ára og eldri 6 8
2022 NM U17 / U20 20 ára og yngri 8 8
2022 Smáþjóðleikar  3 2

     
2023 EM senior 20 ára og eldri 2 2
2023 EM U20 / U23 23 ára og yngri 2 2
2023 EM U17 17 ára og yngri 1 1
2023 EM masters 35 ára og eldri 2 6
2023 HM Senior 20 ára og eldri 3 5
2023 HM U17 17 ára og yngri 1 2
2023 HM masters 35 ára og eldri 1 5
2023 NM senior 20 ára og eldri 8 8
2023 NM U17 / U20 20 ára og yngri 10 10
2023 Smáþjóðleikar  3 2

     
2024 EM senior 20 ára og eldri 2 2
2024 EM U20 / U23 23 ára og yngri 2 2
2024 EM U17 17 ára og yngri 1 1
2024 EM masters 35 ára og eldri 2 6
2024 HM Senior 20 ára og eldri 4 6
2024 HM U17 17 ára og yngri 1 1
2024 HM masters 35 ára og eldri 1 5
2024 NM senior 20 ára og eldri 10 10
2024 NM U17 / U20 20 ára og yngri 14 14
2024 Smáþjóðleikar  3 2
2024 Olympíuleikarnir París 20 ára og eldri 1 1

     
2025 EM senior 20 ára og eldri 2 2
2025 EM U20 / U23 23 ára og yngri 2 2
2025 EM U17 17 ára og yngri 1 1
2025 EM masters 35 ára og eldri 2 6
2025 HM Senior 20 ára og eldri 4 6
2025 HM U17 17 ára og yngri 1 1
2025 HM masters 35 ára og eldri 1 5
2025 NM senior 20 ára og eldri 10 10
2025 NM U17 / U20 20 ára og yngri 14 14
2025 Smáþjóðleikar  3 2
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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
Gert er ráð fyrir því að stjórn geri í upphafi stjórnar árs samning við landsliðsþjálfara sem sér þá um að 
velja landsliðshóp fyrir árið. Sambandið mun greiða ferðakostnað fyrir þjálfara. Það er markmið 
Lyftingasambands Íslands að geta boðið landsliðsþjálfara greiðslur fyrir þá daga sem hann dvelur 
erlendis eða starfar að sérverkefnum á vegum sambandsins á árunum 2022-2025.

Alþjóðamót á Íslandi
Norðurlandamót fullorðinna í Ólympískum lyftingum var haldið í september árið 2018 í Hveragerði 
(53 keppendur) og á undan því í ágúst árið 2013 á Akureyri en það var fyrsta norðurlandamót sem 
haldið var á Íslandi síðan 1987. Áður voru norðurlandamót árin NM 1977, 1983 og 1989. 
Smáþjóðaleikarnir í ólympískum lyftingum voru haldnir í fyrsta sinn á Íslandi 2018 (21 keppandi) en 
það var í 40.sinn sem mótið var haldið. Norðurlandamót unglinga var haldið 2016 í Hafnarfirði (79 
keppendur).  Frá árinu 2012 hefur lyftingasambandið tekið þátt í RIG leikunum.

Alþjóðleg mót framundan sem Lyftingasamband Íslands hefur tekið að sér að halda eru:
NM unglinga 2022
NM senior 2023
Smáþjóðaleikar 2025
RIG 2022-2025

Útbreiðsla ólympískra lyftinga á Íslandi
Stofnuð hefur verið útbreiðslunefnd innan sambandsins, markmið hennar er að auka fjölda 
iðkenda og fjölda nýrra félaga. Árið 2022 eru 15 lyftingafélög skráð innan ÍSÍ, markmiðið er að auka 
auka iðkenda fjöldann í þessum félögum. Einnig er markmið útbreiðslunefndar að ólympískar lyftingar 
séu stundaðar í öllum landshlutum. Vitað er til að tvö félög eru í stofnferli og eigum von á umsókn um 
inngöngu frá þeim á næstu mánuðum til LSÍ.

Fjölgun og endurmenntun dómara
Dómaranefnd mun taka til endurskoðunar reglugerð um dómaramál sambandsins, þar sem farið verður 
yfir gerð og gildistíma dómaraskírteina. Markmið er að fjölga dómurum sem og dómurum með 
alþjóðaréttindi. Lyftingasamband Íslands eignaðist árið 2013 tvo dómara með alþjóðaréttindi, einn 
alþjóðadómara 2015 og annan 2016. Árið 2021 eignaðist svo sambandið Cat. 1 alþjóðadómara sem var 
annar slíkur á landinu. Stefnt er á að sá aðili sem fékk Cat. 1 dómararéttindin 2021 muni setja upp 
námskeið fyrir lands dómararéttindi til að fjölga innanlands dómurum. Einnig er stefnt á að senda 1-3 
landsdómara í Cat. 2 alþjóðadómararéttindi árlega, hér má nýta Norðurlandamótin vel og þá sérstaklega 
þau sem haldin eru á Íslandi á nokkurra ára fresti. Þarf að fylgja ákveðnum reglum hvað varðar prófun 
á alþjóðadómurum og er LSÍ í góðum samskiptum við Lyftingasamband Norðurlandanna (NWF) sem 
og Evrópska Lyftingasambandið í þeim málum (EWF). 

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

Æfingabúðir fyrir landsliðshóp
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Það er markmið LSÍ að halda þrisvar sinnum á ári æfingabúðir fyrir landsliðshóp, þetta eru æfingabúðir 
þar sem haldnar eru 2-4 æfingar yfir helgi. Það er stefna sambandsins að æfingarstöðum verði dreift á 
milli aðildarfélaga á öllum landshlutum eftir atvikum.

Hæfileikamótun fyrir afrekshóp unglinga
Síðustu ár hafa verið haldnar æfingabúðir unglinga 1-2 á ári en frá og með 1. maí 2018 var farið af stað 
með afreksæfingar einu sinni í mánuði. Markmið með þessari breytingu er að stuðla að aukinni 
samvinnu á milli landsliðsþjálfara og keppenda ásamt því að veita keppendum fræðslu og þjálfun til að 
ýta undir aukinn árangur. Einnig stefnum við að halda landsliðsæfingu einu sinni í mánuði fyrir 
unglinga sem keppa erlendis. Þar er tækifæri til þess að halda fyrirlestra og fræðslu. 

Við viljum að það sé sanngjörn lágmörk til þess að komast inn í keppnishópinn fyrir unglinga svo það 
sé aðgengilegra fyrir fleiri. Við höfum lækkað lágmörkin sem meiri hvatningu fyrir þá sem eru að 
byrja. 

Æfingabúðir fyrir afrekshóp og þjálfara hafa verið haldin árlega (nema 2020 og 2021 vegna COVID19) 
í Lettlandi. LSÍ hefur sent að minnsta kosti 2 stráka og 2 stelpur ásamt 1-2 þjálfurum í þessar 
æfingabúðir. Einnig hafa verið haldnar æfingabúðir í Finnlandi og í Svíþjóð.
Árin 2022-2025 verða sendir einstaklingar á þessar búðir þegar og ef þær verða haldnar. Ef ekki mun 
LSÍ skipuleggja æfingabúðir hérlendis með erlenda þjálfara eða senda iðkendur í aðrar búðir erlendis.

Langtímamarkmið fyrir afrekshóp unglinga er að halda áfram að stækka umgjörð afreksæfinga með því 
að fá inn fyrirlestra frá fagteymi (t.d. sjúkraþjálfara, sálfræðing og næringarfræðing). Með fjölgun 
ungra og efnilegra unglinga í íþróttinni er einnig þörf á að virkja þjálfara til að taka þátt í 
afreksæfingum. 

Aðstaða
Aðstaða aðildarfélaga hefur verið nýtt ásamt aðstöðu einkaaðila. 

Aðstaða íþróttafólks þarf að hafa nægilega háa loft hæð a.m.k. 4,5m lofthæð. Pláss til að droppa 
lóðunum. Bumper lóð og ólympískar lyftingastangir og klemmur. Aðstaða þarf að standast allar kröfur 
heilbrigðiseftirlitsins. Hafa sturtu aðstöðu fyrir kk, kvk, kk þjálfara og kvk þjálfara. 

Heilbrigðisteymi
Lyftingasamband Íslands hefur gert samning við Atlas endurhæfingu um forgangsþjónustu fyrir 
afreksíþróttamenn lyftingasambandsins ef meiðsli eru að ræða. Einnig hefur Erna Héðinsdóttir, 
næringarfræðingur boðið yngri íþróttamönnum okkar fræðslu um hugsanlegar neikvæðar afleiðingar af 
hröðu þyngdartapi fyrir mót. U17 afreksíþróttamenn hafa leitað til sálfræðinga og barnalækna vegna 
andlegra kvilla í kjölfar Covid faraldursins. Ekki hefur verið gerður formlegur samningur við lækni eða 
sálfræðing fyrir afreks íþróttamenn lyftingasambandsins, en engu síður hafa þeir aðgang að þessari 
þjónustu í gegnum persónulegar tengingar að vitund lyftingasambandsins.

Gagnagrunnur með mótaforriti og afrekaskrá
Lyftingasamband Íslands hefur komið sér upp mótaforriti og afrekaskrá. 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 hvatningu og samkeppni fyrir íþróttamenn.
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Hægt er að skoða árangur á öllum mótum sem íslenskir keppendur taka þátt í, stöðu á Íslandsmetum í 
öllum flokkum og röðun (e.ranking) á keppendum eftir árum og frá 1998.
https://results.lsi.is/

 
Fjármögnun
Í dag er það sambandið og afreksfólkið sjálft sem stendur kostnað að þátttöku á mótum, bæði 
innanlands og erlendis.

Afrekssjóður 
Sótt er um úthlutun úr afrekssjóði ár hvert, miðast umsókn við verkefni þess starfsárs, stjórn LSÍ sér um 
úthlutun í verkefni

Aðildarfélög
Aðildarfélög eru hvött til að sækja styrki til héraðssambanda 

Styrktaraðilar og sjálfsaflafé
Leitumst við að fá styrktaraðila og fjölga samstarfsaðilum, með því móti lágmörkum við kostnað 
sjálfsaflafé

Keppendur eru hvattir til að sækja styrki í íþróttahéruð vegna ferðakostnaðar og standa fyrir eigin 
fjáröflun fyrir alþjóðamót

https://results.lsi.is/
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5. Framkvæmdaraðilar og hlutverk þeirra
Stjórn LSÍ
Kosin er fimm til sjö 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 yfirumsjón 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 alþjóða lyfjaeftirlitsins ásamt því að standa fyrir fræðslu eða námskeiðum í samráði 
við lyfjaeftirlits íslands. 
Landsliðsnefnd gerir samning við landsliðsþjálfara. Lengd samnings er í höndum nefndarinnar og 
landsliðsþjálfara í sérhvert skipti. 
Framkvæmdastjóri eða ritari lyftingasambandsins tekur sæti í landsliðsnefnd.     

Búnaðarnefnd
Tveggja manna nefnd stjórnarmeðlima heldur utan um með kerfislægum hætti allan þann búnað sem 
sambandið á. Sér í lagi búnað sem lánaður er til aðildarfélaga sambandsins.
Laganefnd
Þriggja manna nefnd skipuð af stjórn lyftingasambandsins og starfar í umboði stjórnar, hún sér um 
yfirferð á lögum sambandsins og er ábyrg fyrir uppfærslu þegar það á við.
Framkvæmdastjóri eða ritari lyftingasambandsins tekur sæti í laganefnd.
Hæfileikamótun     
Vinnur með landsliðsþjálfara að skipuleggja æfingabúðir, fræðslu og landsliðsverkefni.
Fjárhagsnefnd     
Starfar í umboði stjórnar að sækja styrki og afla auglýsingatekna fyrir mótshald-, æfingabúðir og aðra 
viðburði sem LSÍ heldur árlega. 

Mótanefnd
Annast útgáfu og uppfærslu á mótaskrá LSÍ. Einnig sér hún um afreka skráningu innan sambandsins.
Mótanefnd gerir mótaskrá fyrir innanlandsmót LSÍ. Á mótaskrá er upptalning keppanda, þeirra fyrri 
árangur og helstu met.
Tækninefnd
Formaður tækninefndar hefur umsjón með dómaramálum, dómaraprófum, útgáfu dómaraskírteina, 
endurmenntun o.fl. Tækninefnd getur kallað til aðra stjórnarmeðlimi í einstök verkefni.
Landsliðsþjálfari
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Starfslýsing og skilgreining á ábyrgð má sjá í viðauka 1.

Ritari
Stjórn ákveður hvort fela skuli ritara sambandsins, eða ráða sérstaka framkvæmdastjóra í eftirfarandi 
verkefni.

● Svara öllum tölvupóstum sem koma á lsi@lsi.is
● Setja inn fréttir á heimasíðu sambandsins
● Sér um samfélagsmiðla sambandsins sérstaklega í kringum mót.
● Tenging við ÍSÍ

o Skila inn skýrslum vegna afrekssjóðs m.a. kostnaðaráætlun 
o Skila inn skýrslum vegna ríkisstyrkja
o Mæta á fundi tengda ÍSÍ ásamt formanni eða einhverjum úr stjórn
o Fylla út allt sem tengist afreksstarfi og þarf að skila inn til ÍSÍ. 
o Öll landsliðsverkefni, mótahald o.s.frv.

● Mót erlendis
o Boða keppendur á mót
o Bóka flug
o Skila inn preliminary entry og final entry
o Koma greiðsluseðil á gjaldkera á réttum tíma svo hótel og keppnisgjöld séu greidd
o Passa uppá að allir séu með landsliðsbúninga
o Útbúa reikninga á keppendur ef þarf og senda kröfur

● Mót innanlands
o Taka við skráningum og gera dagskrá
o Manna dómgæslu
o Manna ritaraborð og sjá um tölvubúnað
o Sjá til þess að pallur og annar búnaður sé fluttur á keppnisstað

● Aðstoð við ársreikningsgerð með formanni og/eða gjaldkera
● Boða á landsliðsæfingar
● Gerð fundargerða og boðun á stjórnarfundi
● Sendir inn skilagreinar vegna launa starfsmanns
● Tengiliður stjórnar

mailto:lsi@lsi.is
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6. Þátttaka í Ólympíuleikum 2024
Ólympískar lyftingar verða keppnisgrein á Ólympíuleikunum 20241 en þó aðeins 120 keppendur (60 
karlar og 60 konur) og keppt verður í 5 þyngdarflokkum af hvoru kyni. Í Tokyo 2020 var keppt í 14 
þyngdarflokkum (7kk/7kvk) samtals 196 keppendur og í Ríó 2016 voru 15 þyngdarflokkar (8kk/7kvk) 
og 260 keppendur.
Alþjóðalyftingasambandið birtir nokkuð nákvæma útlistun á hvað lyftingasambönd þurfa að gera til 
þess að koma einstakling/um á ólympíuleika. En ekki er búið að birta hver skilyrðin verða, þó má gera 
ráð fyrir að svipað kerfi verði notað og fyrir Ólympíuleikana í Tokyo þar sem í fyrsta sinn var 
einstaklings úrtökukerfi en ekki liða kerfi.
Tímabil sem íþróttamaður þarf að keppa á var skipt í þrennt fyrir Tokyo og þurfti íþróttamaður að 
keppa á mótum í öllum þremur tímabilum til að eiga möguleika á að þátttöku í ólympíuleikum. Fjórða 
tímabilinu (3B) var bætt við vegna Covid-19. Alls þurfti íþróttamaður að keppa á sex mótum og minnst 
á einu svokölluðu gull eða silfur móti. Gullmót voru aðeins heimsmeistaramót og álfumót og gildu þau 
mest við stigasöfnun. Frekari upplýsingar má nálgast í reglum um úrtöku fyrir Tokyo 20202. 
Gera má ráð fyrir að úrtöku tímabil fyrir ólympíuleikana í París 2024 verði eftirfarandi:

Tímabil 1: 01 Nóvember 2022 – 30 Apríl 2023
Tímabil 2: 01 Maí 2023 – 31 Október 2023
Tímabil 3: 01 Nóvember 2023 – 30 Apríl 2024

7. Langtímamarkmið sambandsins
Langtímamarkmið sambandsins er að eiga keppendur á Ólympíuleikum og HM.

Einnig að auka ólympískar æfingar hjá félögum og fá félög til þess að byrja með barna kennslu. Auka 
iðkendur félganna. 

1 https://www.paris2024.org/en/sport/weightlifting/
2 https://iwf.sport/wp-content/uploads/downloads/2021/06/FINAL-2021-06-25-Tokyo-2020-Revised-Qualification-system-
Weightlifting-ENG.pdf
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Viðauki 1: Starfslýsing landsliðsþjálfara
Starfslýsing 
Landsliðsþjálfarar starfa fyrir LSÍ í samvinnu við landsliðsnefnd. 
Almennt er miðað við að landsliðsþjálfari  komi að öllum landsliðsverkefnum með einum eða öðrum hætti. 
Hann getur til að mynda útnefnd aðstoðarþjálfara landsliðsins til að sinna einstökum verkefnum. Í þeim 
tilvikum starfar aðstoðarlandsliðsþjálfari í sama umboði og landsliðsþjálfari. 

Hlutverk
●      Hefur eftirlit með þjálfun einstaklinga sem valdir hafa verið valdi í tiltekið      landsliðsverkefni 

eftir að forskráningu á tiltekið mót líkur.     
● Sér um að réttar upplýsingar séu skráðar við forskárningu og lokaskráningu á erlend mót í samráði í 

landsliðsnefnd.
● Vinnur náið með landsliðsnefnd og stjórn LSÍ um sín verkefni og ferðabókanir landsliðsverkefna.
● Ferðast með og sér um þjálfun á mótsdegi og dögum fyrir mót á mótsstað.
● Hæfileikamótun skv. skilgeiningu hér að neðan
● Að sýna sjálfstæði og frumkvæði í starfi. 

Hæfileikamótun     
● Hefur yfirumsjón, í samráði við hæfileikamótunarnefnd, með einstökum landsliðs verkefnum s.s. 

æfingabúðum og fræðslu landsliðsfólks.
● Landsliðsþjálfari  má, og er stefnt að því að, boða afreksefni í slík verkefni.
● Hugtakið afreksefni er huglægt og á ábyrgð landsliðsþjálfara og hæfileikamótunarnefndar að ákveða 

í hvert skipti.  Almenna reglan eru einstaklingar sem eiga góðar líkur á að vera valið í 
landsliðsverkefni á komandi mánuðum eða árum.

                              Vinnutími 
● Landsliðsþjálfari skilgreinir sinn vinnutíma í sérhverju verkefni með því markmiði að hámarka 

árangur landsliðs í sérhvert skipti í undirbúningi fyrir landsliðsverkefni.
● Landsliðsþjálfari er almennt ekki fararstjóri, þó er hægt að semja um það í minni verkefnum.
● Sér um æfingar á dögum á keppnisstað fyrir mót.
● Sér um þjálfun á mótsdegi.

                    
Greiðslur og kostnaður 

● LSÍ greiðir allan kostnað landsliðsþjálfara í þeim verkefnum sem hann tekur að sér.
● Í þeim tilvikum sem landsliðsþjálfari leggur út kostnað leggur hann fram endurgreiðslubeiðni ásamt 

nótum. Gjaldkerfi LSÍ sér til að greiðslur fyrir útlagðan kostnað berist innan 2ja vikna.
● Greitt er fyrir aðkomu landsliðsþjálfara að sérhverju verkefni. Til viðmiðunar eru SDR taxti 

Stjórnarráðs Íslands.

Starfslýsing þessi er í stöðugri þróun. Stjórn getur breytt og aðlagað hana í samráði við landsliðsþjálfara hvenær 
sem er. 
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