
Stjórnarfundur 06/10/2021 

Haldinn á skrifstofu DSÍ. 

Mætt: Bergrún Stefánsdóttir (BS), Magnús Ingólfsson (MI), Ragnar Sverrisson (RS), Ólafur Már Hreinsson 

(ÓMH), Atli Már Sigurðsson (AMS) 

Boðuð forföll: Jóhann Gunnar Arnarson (JGA), Kara Arngrímsdóttir (KA). 

1. Fundur með landsliðsnefnd og Afreksstjóri 

Ákveðið var að boða landsliðsnefnd á fund með stjórn miðvikudaginn 13/10/21 kl. 21:00 til 

að ræða komandi breytingar ofl. 

Eftir samtal BS við nokkra innan ÍSÍ er komin staðfesting að framkvæmdastjóri DSÍ má ráða 

starfsmann til sambandsins til að sinna starfi Afreksstjóra.  

Auglýsing verður send út til að óska eftir umsóknum um starfið. 

2. Framhaldsþing ÍSÍ. 

Þingið verður haldið laugardaginn 09/10/2021 í Gullhömrum í Grafarvogi og munu BS og MI 

mæta fyrir DSÍ, RS kemst ekki og verður athugað með varamann í hans stað. 

3. HM/EM. 

3 pör hafa nú þegar farið á mót. 

1 Par fór á EM 10 dansa í Úkraínu 

2 pör fóru á HM standard adult í Tékklandi 

Að auki eru fjögur pör á leiðinni á HM 10 dansa youth, junior 2 latin og U21 latin í Rúmeníu. 

4. Málþing og formannafundur. 

Málþing verður haldið þann 17. október kl. 18:10 varðandi klæðareglur, RS stýrir þinginu og 

fær mögulega KA með sér. 

Formannafundur verður haldinn í framhaldi af málþingi og byrjar 20:30 þar sem ræða á 

uppröðun móta fyrir komandi ár, stærð landsliðs, val í það og fleira. 

Hugmyndir að röðun móta: 

Leið A: 

2022                                                                                    2023 

Ballroom                                                                             Latin 

Latin                                                                                    Ballroom                                                                              

10 dansa                                                                             10 dansa 

Leið B: 

Hafa uppröðun eins og hún er. 

Leið C:  

Hvað annað.  

 

Landslið: 

Leið A: 

Minnka landslið um helming og þá hvaða leið væri best til að gera valið skilvirkara. 

Leið B: Hafa landslið og valið eins og það er. 

Leið C: Hvað annað. 

 



BS sendir póst á formenn til undirbúnings og boðunar. 

5. Reglur um val í landslið/ val á dansíþróttapari ársins. 

Kynnt verður á formannafundi breytingar er varða val á dansíþróttapari ársins sem samþykkt 

var af stjórn á fundi þessum þann 06/10/2021. 

Vægi félaga verður 60%. 

Félag öðlast kosningarétt hafi það sent par til keppni á árinu. 

Vægi stjórnar verður 40%. 

Þeir sem tilnefndir eru skulu hafa náð 16 ára aldri og vera handhafar Íslandsmeistaratitils. 

 

Fundur var haldinn með Afrekssjóði og farið var yfir afreksstarfið það sem af er ári.  

Á fundinn mættu BS, MI og RS fyrir hönd DSÍ. 

6. Verklagsreglur keppnisstjóra. 

3gr. Áréttum að númer danspara (rétt merkt í viðkomandi dansi) er á ábyrgð parsins ekki 

starfsmanna mótsins.  

VERÐUR: 3.gr Áréttum að keppnisstjóri skal fylgjast með að pör séu með rétt númer á sér. 

Meistaraflokkar. 

 

1.gr Séu 7 pör eða færri skal dansað beint til úrslita og kynningarumferð í öllum 5 dönsum og 

skal tími á hvern dans eigi vera styttri en 45 sekúndur og skal vera 20 mínútna hlé áður en 

úrslit eru dönsuð. 

VERÐUR: 

1.gr Séu 7 pör eða færri skal dansað beint til úrslita og kynningarumferð í öllum 5 dönsum. 

Tími á hvern dans skal eigi vera styttri en 45 sekúndur og skal vera að minnsta kosti 20 

mínútna hlé áður en úrslit eru dönsuð. 

 

Klæða-og sporareglur. 

3.gr Undantekning á þessu ef aðeins er dansað beint til úrslita þá er parið sett í neðsta sæti í 

viðkomandi dansi. 

VEÐRUR: 3.GR Undantekning á þessu ef aðeins er dansað beint til úrslita þá er parið sett í 

neðsta sæti í viðkomandi dansi ef um greinilegan ásetning er að ræða. 

 

5.gr Skipti keppandi um klæðnað fyrir úrslit ber honum að sýna keppnisstjóra ný klæði. Sé 

það ekki gert fær viðkomandi keppandi ávítur og ef klæði eru ekki í samræmi við 

klæðareglur er viðkomandi par svift stigum og sett í neðsta sæti öllum dönsum sem keppt er 

í. 

VERÐUR: 5.gr Skipti keppandi um klæðnað fyrir úrslit ber honum að sýna keppnisstjóra ný 

klæði. Sé það ekki gert fær viðkomandi keppandi ávítur. Ef klæði eru ekki í samræmi við 

klæðareglur er viðkomandi par svipt stigum og sett í neðsta sæti öllum dönsum sem keppt 

er í ef um greinilegan ásetning er að ræða. 

 

 

 

Bæta inn og ítreka að hægt sé að fá eftirlitsdómara til að taka út spor og klæðnað á móti 

áður en stigið er útá gólf. 



 

Samþykkt af stjórn á fundi þessum 06/10/2021 og taka nýjar reglur strax gildi. 

 

7. Önnur mál. 

a) Fyrirkomulag Bikarkeppni DSÍ var rætt og verður kynnt á formannafundi 17/10/2021. 

b) Kæra barst sambandinu og var rædd. 

 

 

Þannig fram farið. 

Magnús Ingólfsson 

Ritari 


