
Stjórnarfundur TSÍ þann 25.11.2008 kl 21:00 – 22:00 
Mættir voru Carola, Gunnar, Ingólfur, Raj, Rakel og Skjöldur 

 
1. Tennisþing (tennis clinic) fyrir þjálfara og leikmenn 
Carola kom og kynnti fyrirhugað tennisþing sem Raul Ranzinger heimsþekktur þjálfari 
mun sjá um. Hugmyndin er að hafa tvö þing, annað fyrir þjálfara og hitt fyrir leikmenn. 
Kominn er styrkur til að hafa eitt þing og ákveðið að það verði fyrir þjálfara. Það verður 
milli jóla- og nýárs (28.des eða 29.des), á sama tíma og bikarmótið er sem mun vonandi 
vekja athygli. Tennisþingið verður heill dagur og líkleg dagskrá er að það verði fyrirlestur 
niðrí ÍSÍ frá 9-12 svo hádegismatur og farið svo upp í tennishöllina þar sem verður 
notaður einn tennisvöllur og góðir tennisleikarar notaðir til að æfa sig á. Þingið endar svo 
á kvöldverði um kvöldið. Áætlað er að um 20 manns muni sækja þingið sem 
samanstendur af öllum helstu þjálfurum landsins og stjórn TSÍ. En Raul mun m.a. leggja 
fram tillögur um hvernig sé hægt að bæta tennis á Íslandi. Verð fyrir eitt tennisþing er 
500 evrur sem er mjög ódýrt að sögn Carolu fyrir þjálfara af þessum klassa. 
 
Fjölnir, TFK og ÍBR hafa nú þegar styrkt um 40 þúsund hver sem á að vera nóg til að 
halda eitt tennisþing. Vonir standa til að hafa samskonar þing fyrir bestu tennisleikar 
Íslands sem yrði þá að öllum líkindum eftir áramót og er verið að leita að styrkjum til að 
fjármagna það. Mjög líklegt er að Þróttur og Kópavogur/Tennishöllin styrki ca 30-40 
þúsund hvor. Carola hafði beðið ÍSÍ um styrk og voru þeir jákvæðir en vildu fá formlega 
beiðni frá TSÍ og mun Raj senda hana. TSÍ hefur einnig hug á að styrkja verkefnið og 
ætlar Ingólfur að senda beiðni til ÍSÍ um fyrirframgreiðslu upp á 40 þ.kr. til þess að TSÍ 
geti styrkt verkefnið og mun styrkja verkefnið ef vilyrði fæst fyrir því. Auk þess mun TSÍ 
hjálpa til við að fá sal hjá ÍSÍ og hugsanlega léttar veitingar meðan á fyrirlestrinum 
stendur. 
  
2. Fjármálin 
Ingólfur upplýsti stjórnina um að nettóstaðan í dag væri -129 þúsund en þá eiga eftir að 
koma inn lottotekjur fyrir desember og 30 þ.kr greiðsla frá Magnúsi fyrir Davis Cup. 
 
Ákveðið var að biðja Alþjóðatennissambandið að greiða Evróputennissambandinu $1533 
sem Alþjóðatennissambandið skuldar TSÍ. Þá skuldum við Evróputennissambandinu ca 
55þ.kr og var ákveðið að það yrði forgangsatriði að greiða það strax þannig að við værum 
alveg kvitt við þessi tvö sambönd fyrir árið 2008. 
 
Raj sendi ÍSÍ tekjur TSÍ á árinu að þeirra beiðni sem samanstendur af ríkisstyrk, lottó, 
útbreiðslustyrk og afreksmannasjóði sem koma frá ÍSÍ, auk þess frá leikmönnum íslenska 
landsliðsins fyrir ferðakostnaði við Davis Cup og Fed Cup. 
 
3. Annað 
Stjórnarmenn voru sammála um að allir í stjórn TSÍ auk framkvæmdastjóra ættu að hafa 
aðgang að pósthólfi TSÍ, tsi@tennissambandislands.com. Raj hefur einn aðanga að því 
eins og staðan er í dag en ætlar að láta alla stjórnarmenn fá lykilorð. 
 



Carola lét TSÍ fá upplýsingar um háskóla í Norður-Karólínu sem er að leita að 
tennisspilurum en hún þekkir þjálfara liðsins. 
 
 
Bestu kveðjur, 
Rakel Pétursdóttir ritari TSÍ 
 


