
TSÍ  19.október 2011 

Tennissamband Íslands 

Mættir: Helgi, Þrándur, Gunnar, Jónas, Raj og Júlíana.  

Fundarefni:  

1. Árshátíð TSÍ: TSÍ vill virkja tennisfélögin þannig að þau skiptist á að sjá um árshátíðina. Lagt 

var til að Þróttur myndi sjá um hana þetta árið í Þróttarheimilinu og varð laugardagur 26. 

nóvember fyrir valinu. Það þarf að byrja strax á þessari skipulagningu (panta salinn, veitingar 

– ath. hjá kokkarnir.is, skemmtiatriði og lifandi tónlist). Jónas sendir Þrándi hugmyndir um 

hvað þarf að vera í auglýsingunni. Þurfum að höfða til stærri hóps tennisspilara.  

2. Fimmta stórmót ársins: Rakel þarf að breyta inni á heimasíðunni textanum þar sem stendur 

að um sé að ræða fyrsta stórmót ársins. Óskar og Raj munu útvega dómgæslu – dómara í 

úrslitaleik ITN flokksins og línudómara. Ákveðið að hafa úrslit í ITN og keppt um 3. sætið. 

3. Inneign hjá Icelandair: Rætt um fluginneign sem þarf að nýta fyrir áramót, verður kannski 

nýtt til að fara út á land og kynna íþróttina eða jafnvel fyrir keppanda sem hefur kost á að 

taka þátt í móti erlendis. 

4. Greiðsla á styrkjum: TSÍ á inni 100.000 kr. frá Olympíufjölskyldunni. Seinni hluta styrkja ungra 

og efnilegra sem eru á aldrinum 14-18 ára verður greitt á næstu dögum, upphæðin nemur 

250.000 kr. sem skiptist jafnt á milli Vladimars, Hinriks, Heru, Rafn Kumars og Kjartans 

(50.000 kr. á hvorn spilara). Á föstudaginn og laugardaginn er ÍSÍ með ráðstefnu fyrir 

styrkþega þar sem prógram er fyrir þessa krakka. Þann 25. nóvember verður hægt að sækja 

um styrki fyrir landsliðið og einstaklingsstyrki (ungir og efnilegir). Viljum sækja um fyrir þessa 

spilara og Hjördísi þá líka þar sem hún nær 14 ára aldri árið 2012. Skoða þarf mögulega styrki 

fyrir eldri tennisspilara, einstaklingsstyrki fyrir þá spilara sem eru eldri en 18 ára.  

TSÍ fékk 2,5 milljónir í styrk frá ITF og Tennis Europe til byggingu tennishallar í Reykjavík. 

Einnig rætt um hvort slíkan styrk væri hægt að fá til að stækka Tennishöllina í Kópavogi því 

mikil þörf sé á því vegna aðsóknar. 

5. Afreksmálin: Raj og Helgi hafa safnað saman gögnum og munu hittast fljótlega til að fara yfir 

þau mál og 5 ára planið.  

6. Reikningar: TSÍ hefur nú þegar greitt um 550.000 í félagsgjöld til Tennis Europe en eigum eftir 

að greiða gjöld til ITF. 

7. Sótt um mót: 18 ára summer cup.  

8. Dómaramál: Óskar hefur þýtt hegðunarreglur yfir á íslensku og Raj þýddi dómaraspjöldin. Það 

þarf að prenta út nokkur stykki sem fyrst fyrir dómgæsluna í næsta móti.  


