
 
 

Akstursíþróttasamband Íslands 

Stjórnarfundur AKÍS 

Staður og tími: Fundarherbergi AKÍS- 8.10.2019 kl. 18:00 
  
Mætt: 
Ragnar Róbertsson (RR), Halldór Jóhannsson (HJ), Jón Bjarni Jónsson (JBJ), Tryggvi Magnús 
Þórðarson (TMÞ), Þrándur Arnþórsson (ÞA), Baldvin Hansson (BH), Stefán Örn Steinþórsson 
(SÖS), Sigurjón Andersen (SA), Sigurður Gunnar Sigurðsson (SGS) 
 
Fjarverandi: 
Aðalbjörg Ósk Sigmundsdóttir (AÓS), Arnar Már Pálmarsson (AMP) 
 
 
ÞA ritaði fundargerð. 

 
 

1. FIA Women in Motorsport 
Guðný Guðmarsdóttir kom á fundinn og fór yfir starfsemi WIMC.  Góðar umræður í framhaldi og 
með skýrslu hennar. 
 

2. FIA námskeið fyrir bráðaliða 
Samþykkt að senda tvo aðila á námskeiðið. 

 
3. Watkins Scholarship to Offer Role With FIA Safety Team 

Sjá upplýsingar um námsstyrkinn hér, en hann felst í því að vinna í ár í FIA Safety Department. 
Áhugasamir þurfa að vera með masters eða doktorspróf og áhugasamir um akstursíþróttir. 

 
4. Formannafundur 

Undirbúningur er á fullu. Þýðingar ganga vel. Búrareglur og ISC nálægt því að klárast. 
Rallycross reglur einfaldaðar og uppfærðar í samræmi við nýja þýðingu ISC. 

 
5. Reykjavík International Games 

● Stefnt að brautarakstri í Hafnarfirði 
● Möguleiki á ísakstri ef veður leyfir 
● Hermikappakstur (samstarf við GT) 

○ Bikarmót með GT þar sem úrslit eru í “beinni” 
○ Le Mans Nordic - reglur og dagatal (bráðabirgða) 

 
6. Slys í akstursíþróttum 

Lagt til að halda skrá um öll slys sem verða í akstursíþróttum og til þess vera með sniðmát af 
skýrslu sem einfalt er að nota og fylla út komi til óhapps. 
Skoðunarmenn athugi vel og aðstoði keppendur við að ganga rétt frá festingum á beltum og 
HANS búnaði. 
Gæta þarf að umsögnum um keppnir að akstursstefna sé skilgreind. 
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https://www.fia.com/news/watkins-scholarship-offer-role-fia-safety-team
https://docs.google.com/document/d/173Kj9LAIFt-KbwwLoMNVRpV9C3WyTo8CKbbZz3UPu2g/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lu0NTaRmZQN7vE_FDv7AvtA_g4H899jqhSwBj7Vp4E/edit#gid=0
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7. Listar yfir stjórnendur keppna 

Nauðsynlegt er að endurnýja lista yfir helstu starfsmenn keppna sem síðan hægt er að nota í 
skráningum á keppnum.  Þessi endurnýjun mun eiga sér stað í framhaldi af formannafundi. 

 
8. Styrkumsóknir  

Afgreiðslu frestað fram á næsta stjórnarfund. 
 

9. Önnur mál 
a) Endurskoðun keppnisreglna greina:  Við vinnu við endurskoðun keppnisreglna greina, kom í 
ljós að nauðsynlegt er að vinna heildar endurskoðun á keppnisreglum greinanna með það 
leiðarljósi að einfalda þær með tilliti til þess að nú eru komin íslensk þýðing á nokkrum helstu 
reglum FIA.  Þarna er átt við International Sporting Code (Reglubók FIA) og öryggisbúr ásamt 
hlutum af nokkrum öðrum reglum FIA. 
b) Númer á keppnisbifreiðum:  Skoða því að staðla meira en nú er stærð og staðsetningu 
keppnisnúmers á keppnistækjum. 

 
10. Næsti fundur 

Google Hangouts 22. október 2019 kl. 18:00. 
 

11. Fundi slitið 20:24 
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