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Tennissamband Íslands 

Mættir: Helgi, Bragi, Gunnar og Ásta. 

Fundarritari:  Bragi  

Fundarefni:  

1. Tennisvellir fyrir smáþjóðaleikana 2015 á Íslandi 
Helgi hefur skoðað möguleika á færanlegum tennisvöllum við Egilshöll, gallinn að 
það skilar engu til framtíðar. 
Þróttur hefur áhuga á að stað tveggja valla sem þar eru nú verði settir upp 4 
vellir, en það er krafan að utan að 4 vellir séu til að keppa á.  Það væri mikil búbót 
fyrir tennisfólk og óskastaða að tennishluti leikanna yrði þá í Laugardalnum eins 
og flest annað.  Helgi, Bragi og Indriði kanna málið. 

2. Helga hefur verið boðið á smáþjóðaleika 2013 og þáð það til að kynna sér 
tennisumgjörð leikanna, svo tryggja megi sem best að umgjörðin verði góð hér. 

3. Kvennalandsliðsæfingar næsta vetur. 
Ósk um viðbót frá Carólu fyrir stúlkurnar.  Ákveðin tillaga er væntanleg frá 
Carólu. 

4. Davis cup 2013. 
Undirbúngingur gengur vel og hópurinn fer út á morgun, 16. maí. 

5. Stjórn TSÍ skiptir með sér störfum. 
Helgi formaður 
Gunnar varaformaður 
Þrándur gjaldkeri 
Bragi ritari 
Ásta meðstjórnandi og fundarstjóri á stjórnarfundum 

6. Bréf frá ríkisskattstjóra til ÍSÍ. 
Þrándur skoðar þessi mál. 

7. FED cup og Davis cup febrúar 2014 
Sækja um fyrir 1. júlí 2014 
Gunnar tekur málið að sér og talar við Carólu 

8. Umgjörð um Íslandsmót  

Gunnar stillir upp drögum að reglugerð fyrir Íslandsmót. 

Pizzur og pylsur og úrslitaleikir í meistaraflokki hjá Þrótti í lokin. 

Meistaraflokkur í fyrri viku, eldri og yngri í seinni viku. 

Öflugri dómgæsla, línudómarar í úrslitaleikjum í meistaraflokki. 

Ef aðeins einn dómari, þá dæma leikmenn sjálfir, en dómari hefur lokaorðið. 

Boltakrakkar. 

9. Kerfi til utanumhalds móta sem Raj stingur upp á. 

BLH skoðar.   

10. Stigamót. 

Reglugerð um stigamót samþykkt. 

11. Íþróttakennaranemar, námskeiðshald. 

Hreinsa málið, virðist vera misskilningur milli manna. Í fundargerð frá því í 

febrúar er tilgreindur kostnaður vegna þjálfara. Helgi og Júlíana ganga í málið. 
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12. Stórmót, nöfn og styrktaraðilar 

Ásta skoðar möguleikana 

Fundi slitið. 


