
Endurmenntun 2017





Dagskrá

• 18:00 Skýrsla stjórnar 2016 
• 18:30 Skriflegt próf í lög og reglum LH
• 19:00 Gæðingaskeið og skeið á hringvelli
• Matur
• 20:00 Reglubreytingar
• 20:30 Rafræn könnun
Þeir sem eiga eftir að taka könnun geta gert það í kaffi/matar hlé.



Aðalfundur HÍDÍ

Stjórn

Halldór G. Victorsson, formaður
Gísli Geir Gylfason, meðstjórnandi og ritari
Ólöf Guðmundsdóttir, meðstjórnandi og gjaldkeri

Varastjórn:
G. Snorri Ólason,
Sigurður Kolbeinsson

mailto:hallivic@hotmail.com
mailto:gisligy@gmail.com
mailto:hestasyn@simnet.is
mailto:snorriolason@simnet.is
mailto:dillakara@live.com


Aðrar kosningar

• Dómaralaun
Tímalaun dómara verði óbreytt frá því í fyrra:
Héraðsdómari 3000kr á klst
Landsdómari 3500kr á klst
Alþjóðadómari 4000kr á klst
Útkall 20.000kr

• Aksturgjald
Hálft ríkisgjald.  55kr á km í dag.  Síðast uppfært 2015...



Eldri reglur 2015

Akstursgjald dómara
Eftir síðast haustfund kom bersýnilega í ljós að félagsmenn HÍDÍ óskuðu eftir að gjaldskrá fyrir ferðakostnað 
væri skýrari Málið var rætt fram og til baka og var eftirfarandi regla samþykkt einróma:
Tillaga fundarins
Greitt skuli sem svarar hálfu kílómetragjaldi miðað við auglýsingu um Akstursgjald ríkisstarfsmannaGreitt skal 
fyrir allar ferðir til og frá mótsstað.
• Ekki skal rukka tímavinnu fyrir ferðalög.
• Ef flugfargjald í boði mótshaldara er ekki þegið skal greiddur aksturskostnaður sem samsvarar flugfargjaldinu
• Dómarar sameinist í bíl/a þegar því verður við komið
• Ef gisting er í boði er ekki greitt fyrir aukaferðir

Yfirvinnuálag
Mikið álag er á dómurum HÍDÍ og telur félagið og FEIF að dómarar eigi ekki að dæma meira en 10 tíma á 
dag. Samþykkt var að tímalaun dómara umfram 10 klst á dag yrði tvöföld tímalaun. 



WR reglur

• WorldRanking reglur má finna í reglum FEIF kafla S7
• Regla 6
The time that judges are judging has to be limited to reasonable hours, 
to ensure proper judging. This means a maximum of 10 consecutive 
hours per day, including a 30 minutes lunch break and short breaks of 
10 minutes each 2 hours of judging.
• Max 10 klukkustundir á dag
• 30 hádegishlé
• Hvíldar hlé í 10 min á klukkustund



Skýrsla stjórnar árið 2016



Aðalfundur 2016
Aðalfundur Hídí var haldinn 12 janúar í Harðarbóli Mosfellsbæ. Ca. 25 
manns mættu þrátt fyrir leiðinda færð. En gaman að sjá hversu margir 
mættu utan af landi. Nokkur mál voru tekin fyrir sem voru nauðsynleg 
fyrir dómara. Launamál voru óbreytt frá árinu áður.



Endurmenntun 2016.

• Endurmenntun dómara var haldin 14 janúar í Harðarbóli og 24 janúar 
á Akureyri. 80 dómarar mættu á endurmenntun þetta árið.  Helstu 
áhersluatriði voru huglæg atriðið í dómgæslu, Hreinleiki gangtegunda, 
siðareglur félagssins. Einnig vorum við sjúkraendurmenntun 15 janúar 
fyrir þá sem ekki komust á hin námskeiðin. Þáttökugjald var 15000 kr
og félagsgjald 5000 kr. Það var virkilega gaman að sjá útkomuna úr
video heimaverkefninu. Þurfum að íhuga vel hvernig við viljum sjá 
endurmenntun þróast. Miklar kröfur gerðar til okkar varðandi 
dómstörf. Trausti Þór var með fyrirlestur um Tölt in harmony.



Stjórnarfundir 2016

• 25 stjórnarfundir árið 2016.
• Endalausir símafundir og facebook alveg logað allt árið.
• Ekki neitt tímabil orðið heldur allt árið.
• Umsóknarkerfi á Hídí síðunni að virka og á þessu ári var dreifingin 

meiri en oft áður og margir fengu tækifæri. Við erum alltaf að reyna 
að úthluta eins fljótt og kostur er. 



◦ Á þessu ári fengum við heldur betur okkar skammt af alþjóðlegum 
málefnum. Í byrjun árs vorum við búin að ná ca 12 manns til að fara að 
undirbúa sig fyrir alþjóðlegt próf sem var haldið í Reykjavík nú í september. 
Það var gríðaleg vinna sem að þessir flottu dómarar lögðu á sig. Fundir 
tvisvar í mánuði til að byrja með og síðan í hverri viku þegar að fór að líða á. 
Útkoman var mikill skellur fyrir okkur og eftir að hafa fengið niðurstöður þá 
er klárlega eitthvað mikið að. Án efa væri  hægt að tala lengi um þessa hluti. 
Varðandi þessi mál er mjög erfitt að halda
◦ Áfram vinnu hér á landi nema að það verði breytingar.



Norðurlandamótið í Biri (Noregi)

• Þrír Alþjóðlegir dómarar frá Íslandi  fyrir okkar hönd. Pétur Vopni 
Sigurðsson, Hinrik Már Jónsson og Halldór Victorsson. Það sem var 
nýjast þar var að þetta var í fyrsta skipti sem var borgað fyrir okkar 
störf eða 150 Evrur fyrir unnin dag. Mótið var langdregið þar sem 
Gæðingakeppni var líka á dagskrá. Yfirdómari á mótinu var Ann 
Winter sem stóð sig mjög vel. 



Hvert erum við að stefna?

• Það liggur alveg ljóst fyrir að kröfur á okkar störf eru alltaf að verða 
meiri og meiri. Að vera faglegur og heiðarlegur er það sem beðið er 
um. Hef miklar áhyggjur af því að ca 30 -40 dómarar af hópnum virðist 
vera meira virkir en restin. Þ.e.a.s allt of margir sem dæma lítið og eru 
í lítilli þjálfun. Of lítil mæting á haustfundina En samt alltaf verið að 
biðja um að eitthvað sé gert. Staðan er einfaldlega orðin sú að það er 
ekki nægjanlegt að dæma 1-2 mót á ári. Dreifing dómara árið 2016 
hefur verið mjög mikil. Mjög margir landsdómarar hafa komið sterkir 
inn á stóru mótin og staðið sig með prýði. 



Hafa skal í huga

• Siðareglur Hídí.
• Upp hafa komið mál varðandi bíla á mótstað. 
• Upp hafa komið mál varðandi símanotkun dómara.
• Verðum að passa okkur ef að við ætlum að halda ímynd dómara.
• Verðum að stoppa ákveðin foreldravandamál og eða hegðun 

keppanda á mótum. Menn komist upp með marga hluti. Hvað gerum 
við í svona málum? Verðum að vera samstíga til að halda trúveruleika.



Haustfundur

• Spennandi fyrirlestur var haldinn fimmtudaginn 5.okt. Þar sem Peter 
de Cosemo breskur reiðkennari kom til okkar. Áhersla var lögð á 
yfirlínu. Eins og áður hefði verið gaman að sjá fleirri taka þátt í þessu 
með okkur. Fyrirlesturinn var haldinn í Harðarbóli og vil ég sérstaklega 
þakka Svanhildi Hall og Magnúsi Lárussyni fyrir þeirra aðkomu að 
þessu. Vonandi getum við haldið áfram með haustfundina því þeir 
hafa verið mjög fræðandi og skemmtilegir.
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