
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband Íslands 

 

Afreksstefna Mótorhjóla- og 

snjósleðaíþróttasambands Íslands 
Afreksstefna MSÍ markar leiðina að langtímamarkmiðum í mótorhjóla- og snjósleðaíþróttagreinum hvað varðar 

uppbyggingu og þróun afreksíþróttamanna í þessum greinum. Með samþykkt Afreksstefnu MSÍ vill sambandið 

horfa til lengri tíma og varða þá leið sem það vill starfa eftir og hvernig nýta á auðlindir sambandsins til að ná 

settum markmiðum. Með auðlindum er jafnt átt við fjármuni, aðstöðu, búnað og mannauð sem sambandinu 

stendur til boða. 

Afreksstefna MSÍ tekur á eftirfarandi þáttum: 

Almennt 
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband Íslands hefur verið starfandi frá árinu 2006 og hefur á þeim 

tíma nokkrum sinnum átt keppendur á Motocross of Nations (MXoN) sem er nokkurs konar 

heimsmeistarakeppni í motocrossi. Keppnislið Íslands hefur ennfremur tekið þátt 

heimsmeistarakeppninni í enduro en aðeins einu sinni sl. 10 ár. Einstaka keppendur hafa æft og 

keppt erlendis, með lítilsháttar stuðningi sambandsins, en þeir hafa séð um alfarið um sig sjálfir hvað 

varðar æfingar og keppni. Frá stofnun sambandsins hefur afreksstefna ekki verið virk innan MSÍ 

heldur var það starf að frumkvæði einstaklinganna sjálfra sem vildu ná langt í sinni grein. 

Innan MSÍ eru í dag fjórar aðskildar keppnisgreinar á mótorhjólum en keppni hefur ekki farið fram í 

sleðaíþróttum undanfarin ár. Keppnisgreinar á mótorhjólum eru Motocross, Enduro, Spyrnugreinar 

(Kvartmíla, Sandspyrna og Götuspyrna) auk þess sem árið 2017 hófst keppni í kappakstri götuhjóla, 

en í einungis í litlum mæli enn sem komið er. 

Afreksstefna þessi miðast við þátttöku í MXoN keppnum og Norðurlandamótum og skal hún skoðast 

árlega og uppfærð í samræmi við þær breytingar sem mögulega hafa átt sér stað í umhverfi 

sambandsins. Stjórn MSÍ er ábyrg fyrir framkvæmd afreksstefnunnar. Hún getur falið formanni MSÍ 

eða sérstökum ábyrgðarmanni að fylgja eftir stefnu þessari og sjá til þess að markmiðum hennar sé 

náð. 

Markmið afreksstefnu MSÍ er fyrst og fremst ætlað að efla starfsemi og þátttöku í Íslandsmótum í 

keppnisgreinum sambandsins auk þess að undirbúa afreksfólk fyrir þátttöku í keppnum á erlendri 

grundu, í  heimsmeistaramótum og norðurlandamótum. Ábyrgðarmaður afreksstefnu skal sjá um að 

þeir sem valdir eru til verkefna standist þær kröfur sem til þeirra eru gerðar, skipuleggi æfingabúðir 

og fylgi þeim á erlend mót ef þurfa þykir. Stjórn MSÍ er einnig ábyrg fyrir endurskoðun stefnunnar á 

gildistíma hennar og leggja stefnubreytingar fyrir ársþing MSÍ. 

Innan vébanda MSÍ starfa nokkur akstursíþróttafélög sem sinna æfingum og keppnishaldi í 

mótorhjólaíþróttum. Stjórn MSÍ skal vinna í því að fjölga þeim og breiða út íþróttina. Í því skyni 

aðstoðar MSÍ ný félög með leiðbeiningum og samstarfi við eldri félög. Hlutverk félaganna er að fjölga 

iðkendum á sínu starfssvæði, kenna þær gerðir mótorhjólaíþrótta sem stundaðar eru innan vébanda 

MSÍ - Afreksstefna 1 Samþykkt 13. júní 2019 



Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband Íslands 

félagsins og byggja upp öflugt félagsstarf. Æskilegt er að félögin bjóði upp á reglulegar æfingar fyrir 

félagsmenn undir leiðsögn menntaðs þjálfara. Þjálfun fer fram innan félaganna og bera þau hita og 

þunga af æfingum og  aðstöðu fyrir sitt íþróttafólk. Afreksstarf innan akstursíþróttafélaga þarf að 

vera markvisst með reglulegum æfingum og markmiðasetningu bæði fyrir einstaklinga og félagið 

sjálft. 

Akstursíþróttafélag aðstoðar iðkendur sem komnir eru í afrekshóp MSÍ við að afla styrkja eins og frá 

íþróttahéruðum og bæjarfélögum. Akstursíþróttafélögin verða einnig að tryggja afreksfólki sínu 

aðstöðu til þess að stunda æfingar hér á landi. 

Hlutverk MSÍ er að fylgjast með því fólki sem skarar fram úr í sinni íþróttagrein og veita því tækifæri 

til að ná enn lengra. MSÍ sér um að finna mót erlendis sem eru hentug fyrir viðkomandi, finnur 

æfingabúðir og þjálfara erlendis eftir því sem við á. Sér um fjármögnun á hluta afreksstarfs og sækir 

um styrki til innlendra og erlendra aðila sem sambandið hefur aðgang að.  

A. Almenn þátttaka í íþróttinni og hæfileikamótun 
Afreksstefnan og árangur hennar byggist fyrst og fremst á þeim einstaklingum sem keppa og hversu 

hart þeir leggja sig fram til að ná markmiðum sínum. Ábyrgð og aðkoma akstursíþróttafélaga innan 

MSÍ byggir fyrst og fremst á stuðningi og að skapa tækifæri fyrir þá einstaklinga sem eru reiðubúnir 

til að leggja sig fram. Það er því áríðandi að skapa sem flestum tækifæri til að reyna sig og finna hvort 

þeir séu reiðubúnir til að gera það sem gera þarf til að ná árangri. 

Afreksstarf verður að haldast í hendur við uppbyggingarstarf. Það er ekki nóg að einn og einn 

keppandi taki þátt í keppnum og æfingum erlendis með misjöfnum árangri þar sem frábær árangur á 

erlendri grundu dugir ekki einn og sér til að draga fleiri að íþróttinni. Hugsanlega er nauðsynlegt að 

koma á skipulegu kerfi fyrir æfingar og uppbyggingarstarf sem og menntun þjálfara og setja fram 

áætlanir um hvernig ætti að nýta afreksstarfið til að byggja upp þátttöku í 

mótorhjólaakstursíþróttum á Íslandi. 

Þess má þó jafnframt geta að utanaðkomandi þættir eins og aðstöðuleysi og skilningsleysi 

stjórnvalda á þörfum og starfi keppnisfólks á mótorhjólum geta hamlað árangri. Árið 2007 var 

samþykkt ákvæði um undanþágu frá greiðslu vörugjalda af keppnismótorhjólum. Þessi undanþága 

hefur enn ekki fengist þar sem ekki hafa verið settar reglur um með hvaða hætti undanþágan skuli 

veitt og fylgt eftir. Á meðan neitar Tollstjóraembættið að fella niður vörugjöld af 

keppnismótorhjólum sem hefur áhrif á endurnýjun hjóla og kostnað við þátttöku í 

mótorhjólaíþróttum. 

Ekki eru til kennslugögn fyrir mótorhjólaíþróttir og því mögulegt verkefni að gefa út kennslubækur 

auk þess að útbúa námskrá fyrir akstursíþróttir barna og unglinga. Á sama tíma þarf að vinna að því 

að auka þjálfaramenntun og gerð námskrár fyrir þjálfara. MSÍ hefur undanfarin ár hvatt aðildarfélög 

sín til að sinna og hlúa að barna og unglingastarfi og halda námskeið og æfingar á sínum vegum og 

hafa mörg félög brugðist mjög vel við þessu s.s. Vélhjólaíþróttaklúbburinn og fleiri félög. Hins vegar 

hefur aðeins lítill hluti þeirra sem hafa tekið þátt í skipulögðu starfi akstursíþróttafélaganna tekið 

þátt í akstursíþróttakeppnum á vegum MSÍ. Enn skortir því á að virkja þennan fjölda til að taka þátt í 

keppnum og frekari æfingum. Annmarki á öllu starfi akstursíþróttafélaga innan MSÍ er að ekki skuli 

vera til staðar innanhússaðstaða fyrir mótorhjólafólk en meginhluti starfsemi félaganna fer fram á 
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tímabilinu maí til september. Það er því framtíðarverkefni sambandsins að koma upp 

innanhússaðstöðu til mótorhjólaæfinga allan ársins hring. 

Keppnisgreinar innan MSÍ 

Motocross 

Motocrossakstur er stundaður hjá nær öllum félögum innan MSÍ. Lengi vel háði það félögunum hve 

lítill skilningur var á þörfum mótorhjólafólks og má segja að það hafi ekki verið fyrr en árið 2005 að 

fyrstu félögin fengu úthlutað varanlegum akstursíþróttasvæðum. Síðan þá hefur þróunin verið hröð 

og nú eru 7-8 keppnisbrautir í kringum landið sem hafa verið nýttar til keppni á Íslandsmótum og 

10-15 aðrar minni sem eru nýttar af félagsmönnum og gestum á hverjum stað. 

Á árinu 2017 tóku um 100 keppendur þátt í Íslandsmótinu í motocrossi. Lítil endurnýjun hefur verið í 

röðum keppnisfólks og eldri ökumenn áberandi í mörgum flokkum. Undanfarin ár hafa tveir 

keppendur æft og keppt erlendis að staðaldri, þeir Ingvi Björn Birgisson og Eyþór Reynisson. Auk 

þeirra hefur Andri Guðmundsson sem búsettur er í Noregi æft og keppt í motocrossi þar í landi og 

víðar. Andri hefur meðal annars æft með landsliðsúrvali Norðmanna á tímabili. 

Fimm aðildarfélög hafa staðið fyrir keppnishaldi í Íslandsmótinu í motocrossi; 

Vélhjólaíþróttaklúbburinn í Reykjavík, Motomos í Mosfellsbæ, VÍFA á Akranesi, KKA á Akureyri og 

UMFS á Selfossi. Aðstaða á svæðum þessara félaga er orðin mjög góð en MSÍ hefur styrkt þessi félög 

og fleiri til uppbyggingar á keppnisaðstöðu á sínum svæðum. 

Enduro 

Keppni í enduro hefur verið stunduð reglubundið frá árinu 1997 og innan vébanda MSÍ frá árinu 

2006. Fjöldi keppenda hefur verið misjafn en frá 100 og allt upp í 200 á Íslandsmóti. Á hverju ári frá 

2003 hefur einnig verið keppt í svokallaðri Klausturskeppni við Kirkjubæjarklaustur þar sem allt að 

400 manns hafa tekið þátt þegar mest var. Áhugi á enduro hefur því verið umtalsverður á 

undanförnum árum þó úr honum hafi dregið síðastliðin ár. 

Í enduro er keppt á 5-15 km langri braut í náttúrlegu landslagi sem oft er lögð í nýtt landslag og 

jafnvel einungis keppt einu sinni á viðkomandi stað. Á Klaustri er þó td. ávallt keppt í sömu braut á 

hverju ári enda sérlega gott samstarf við landeigendur á Ásgarði þar sem keppnin er haldin. 

Ísakstur 

Ekki hefur verið keppt í ísakstri undanfarin ár en talsverð þátttaka var í þessari grein fyrir árið 2010.  

Spyrnugreinar 

Í spyrnugreinum hefur helst verið keppt í Kvartmílu og Sandspyrnu auk Götuspyrnu. Keppendafjöldi 

hefur ekki verið mikill undanfarin ár en mikill metnaður hefur þó einkennt keppnishald 

aðildarfélaganna sem standa fyrir Íslandsmótum og margra keppenda sem hafa varið umtalsverðum 

fjármunum í keppnistæki sín og til að ná árangri. 
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Kvartmíluklúbburinn og Bílaklúbbur Akureyrar hafa staðið fyrir keppnishaldi í spyrnugreinum 

undanfarin ár. 

Hringakstur 

2017 var byrjað að keppa í hringakstri á götuhjólum og með bættri aðstöðu má búast við aukningu í 

þeirri grein.  

Snjókross 

Árið 2018 voru tvö mót og árið 2019 tvö mót. Allt mót undir reglum og leyfum MSÍ. Og vonandi fleiri 

á næstu árum. 

 

Aldursviðmið 

Aldursviðmið keppenda á mótorhjólum ráðast af reglugerð um akstursíþróttir. 

Keppendur á torfærumótorhjólum og snjósleðum geta byrjað sex ára að aldri að æfa. 

Yngri keppendur í motocross byrja að keppa í mótum við 10 ára aldur á 85cc mótorhjólum. 

Afreksíþróttafólk 
Alþjóðlegt umhverfi mótorhjólaíþróttarinnar er gríðarlega sterkt og standa íslenskir afrekskeppendur 

ekki jafnfætis keppinautum sínum erlendis þar sem gríðarlegur munur er á æfingaraðstöðu, 

brautartíma og fjárhagslegum stuðning. 

Taka þarf tillit til þessara þátta þegar árangur íslenskra keppenda er borinn saman við aðrar íþróttir. 

Skilgreiningar á afrekum í viðkomandi íþróttagrein 

Við skilgreiningu afreks hefur MSÍ til hliðsjónar skilgreiningu ÍSÍ. 

● Framúrskarandi keppandi í mótorhjólum er sá einstaklingur sem skipar sér með árangri 

sínum í einu af þremur efstu sætum í sínum flokki í Íslandsmóti. 

● Afreksmaður í mótorhjólum er sá einstaklingur sem æfir markvisst, hefur skýr markmið og 

telst hafa möguleika, hæfileika og líkamlegt atgervi til að ná langt. 

● Afreksefni í mótorhjólum er sá einstaklingur sem ekki hefur náð jafn langt en talinn er með 

markvissri og mikilli þjálfun geta skipað sér á sess með þeim bestu. 
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Ástundun: 

Æfingar minnst fjórum til sex sinnum í viku og að lágmarki 2 tímar í senn. 

Siðferði: 

Hegðun íþróttamanns skal ávalt vera til fyrirmyndar, jafnt innan brautar sem utan og vera fyrirmynd 

fyrir aðra iðkendur. 

Að ástunda íþrótt sína eingöngu á löglegu og viðurkenndu svæði. 

Skilgreiningar á afrekshópum í viðkomandi íþróttagrein 

Samkvæmt FIM 

 

Fullorðnir 

 Lágmarksaldur Hámarksaldur 

Supersport 300 15 28 

European Superstock 1000 16  28 

Supersport 16 50 

Superbike  18 50 

Endurance 18  

Supercross 16 (50) 

 

Unglingar 

 Lágmarksaldur Hámarksaldur 

Moto3™ Junior World Championship 14 23 

Moto2™ European Championship  15  

European Talent Cup 12 17 
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Skilgreiningar á landsliðsverkefnum í viðkomandi íþróttagrein 

Coupe De l’Avenir Open - ungmenni (Motocross of Nations) 

Motocross of Nations - fyrir fullorðna 

Kröfur um ástundun og æfingamagn 

Til að keppandi sé valinn í afrekshóp þarf hann að taka þátt í reglulegum æfingum síns félags og 

Íslandsmeistaramóti MSÍ í sínum aldursflokki.  

MSÍ fylgist með markmiðum og árangri til að veita viðkomandi keppanda aðhald og stuðning til að ná 

markmiðum sínum. 

MSÍ gerir kröfur til þess að keppandi í afreksstarfi stundi reglulega æfingar að sumri til. Hann þarf að 

ná tökum á hjólinu við allar gerðir brauta og aðstæðum. Á veturna þarf keppandinn að stunda 

styrktar- og þolæfingar.  

Stjórn MSÍ velur einstaklinga til að taka þátt í afreksstarfi sambandsins. Við val á keppendum á erlend 

mót er farið eftir árangri í mótum hérlendis og erlendis. Að auki er rætt við þjálfara um hæfni 

keppenda til að taka við þjálfun og áhuga þeirra á að bæta sig og ná árangri.  

● Keppandi þarf að vera íslenskur ríkisborgari 

● Þátttaka í Íslandsmótinu 

● Neytir ekki ólöglegra lyfja og er tilbúinn að undirgangast lyfjapróf hvenær sem er 

● Gefur af sér til íþróttarinnar og sérstaklega til yngri iðkenda 

● Tekur þátt í þjálfun og fleira sem við kemur íþróttinni 

● Tekur þátt í félagsstarfi og kynningu á íþróttinni 

Núverandi staða og tímasett skammtíma- og langtímamarkmið 

Í dag eru nokkrir keppendur innan mótorhjóla- og snjósleðagreinanna sem uppfylla skilyrði til að taka 

þátt í afreksstarfi sambandsins, hvort sem heldur er unglingar eða fullorðnir.  

Fullur vilji er til þess hjá MSÍ að styðja við bakið á þessu unga fólki og komi því áfram innan 

íþróttarinnar. Þar sem þessir einstaklingar eru á mismunandi aldri og á mismunandi keppnistækjum 

verður leið þeirra í afreksstarfinu einstaklingsbundin. 

Velja þarf réttu mótin fyrir þau, bæði út frá stöðu og möguleikum á leigu. Helstu samlegðaráhrif eru í 

sameiginlegum æfingabúðum en sum þeirra geta æft saman og stutt við bakið á hvort öðru.  

Stefnt skal að því að gefa sem flestum tækifæri á því að komast á Norðurlanda- og Evrópubikarmót á 

hverju ári og reyna sig í erlendum mótum.  
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Þjálfarar 
Landsliðsþjálfarar eru skipaðir af MSÍ á tveggja ára fresti. Krafa er gerð um að þeir þjálfarar sem 

áhuga hafa á að taka verkefnið að sér, sýni afburða þekkingu og hæfni og skili inn metnaðarfullri 

vinnuáætlun. 

Hæfni, geta, menntun og kröfur til þjálfara 

Landsliðþjálfari þarf að vera með góða reynslu sem þjálfari í mótorhjólum annaðhvort eða bæði sem 

keppandi eða þjálfari. Þjálfari þarf að hafi að baki menntun sem styður við starf hans eins og 

menntun í íþróttafræði, íþróttasálfræði þjálfaramenntun eða sambærilegu. 

Landsliðþjálfari þarf að geta veitt keppendum stuðning og ráð vegna markmiða, tækni, forvarna 

vegna meiðsla, hugarþjálfun og herkænsku. Landsliðsþjálfari ber ábyrgð á undirbúning keppenda 

sem fara erlendis í verkefni á vegum MSÍ. Landsliðsþjálfari skilar inn skýrslu um framgang 

verkefnisins til MSÍ í lok ferðarinnar. 

Skammtíma- og langtímamarkmið 

Landsliðþjálfari vinnur að markmiðum með afreksmönnum; skammtímamarkmið (innan við 12 

mánaða markmið), Framtíðarmarkmið (1-3 ár) og langtímamarkmið (3-5 ár). 

Nú eru að minnsta kosti fjórir þjálfarar starfandi í Motocrossi á vegum MSÍ. Þeir hafa mikla 

keppnisreynslu og hafa sótt þjáfaranámskeið, skyndihjálparnámskeið og fleira.  

MSÍ fjárfestir í bæði reyndum og efnilegum þjálfurum með því að senda þá erlendis á námskeið og 

ráðstefnur á vegum FIM. 

Aðstaða 
Í dag eru átta fullbúnar motocross brautir á Íslandi: 

● Sólbrekka - Grindavík 

● Bolaalda - Ölfus 

● Selfoss 

● Þorlákshöfn 

● Akureyri 

● Ólafsvík 

● Motomos - Mosfellsbæ 

● Akranes 

 

Til að íþróttin geti vaxið og afreksstarfið dafnað verður að auka gæði brauta og æfingasvæða. 
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Ástand brauta og aðstaða er misjöfn og í flestum tilfellum er það skortur á fjármagni sem kemur í veg 

fyrir gæði og/eða viðhald. 

Afreksstarfsemin fer að mestu fram á Bolaöldusvæðinu, sem færir okkur bestu aðstæður til æfinga 

og keppna frá maí til október.  Aðra mánuði nýtist Þorlákshöfn flesta daga ársins.  

Skammtíma- og langtímamarkmið 

Skammtímamarkmið 

● Fyrir afreksmannastefnuna þarf að minnsta kosti eitt æfingasvæði sem hægt væri að nota 

allan ársins hring. Verið er að vinna í tólf mánaða æfinga- og keppnissvæði í nágrenni 

Reykjavíkur og kemur svæði KK vel til greina. Þar er nú þegar komin góð aðstaða fyrir 

kvartmílu, drift, sandspyrnu, tímaat og fleira. 

Langtímamarkmið 

● Samstarf MSÍ og mótorhjóla- og snjósleðafélaganna á Íslandi einkennist af samvinnu, 

metnaði, gleði og góðri upplifun. 

● Styðja aðildarfélögin við ungliðastarf. 

● Bæta aðstöðu til æfinga og keppni til þess að íþróttamenn MSÍ geti bætt árangur sinn. 

● Fjölgun keppenda í meistaraflokkum móta. 

● Auka fjölbreytni í mótahaldi og lengja keppnistímabilið. 

● Þjálfarar sæki námskeið og byggi upp og miðli þekkingu og reynslu. 

● Að efla metnað í afreksþjálfun hjá keppendum. 

● Keppnisreynsla eldri keppenda nýtist afreksfólki. 

● Stofnað verði stoðteymi landsliðs fyrir keppendur jafnt sem keppnistæki. 

● Samningar verði gerðir milli MSÍ og keppendur um skyldur þeirra og sameiginleg markmið. 

Fagteymi  
MSÍ hyggst byggja upp fagteymi sem afreksíþróttafólk sambandsins getur leitað til. Þetta verður 

bæði fyrir unga og efnilega keppendur ásamt fullorðnum.  

Megináherslan er á þrjá þætti; líkama, mataræði og sálfræði.  

Einnig er hugað að framkomu keppenda, bæði í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum ásamt því að 

keppendur séu fyrirmyndir yngri keppenda. Þetta er ein af áherslum landsliðsþjálfara. 

Þó slys séu sem betur fer fágæt í mótorsporti er keppnishald ávallt haldið í góðri samvinnu við 

bráðaliða og björgunarsveitir. 

Skilgreining á fagteymi sérsambands og rammi þess málaflokks 

● Líkami - MSÍ hyggst semja við World Class, Hreyfingu eða annað sambærilegt fyrirtæki um 

afslátt til keppenda fyrir styrktar- og úthaldsþjálfun. Einnig er stefnt á að semja við 

sjúkraþjálfara til að byggja upp líkamlegan styrk keppenda sem orðið hafa fyrir meiðslum. 
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Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttasamband Íslands 

● Mataræði - Leita á til næringarfræðinga um að halda námskeið fyrir afrekshópinn um rétt 

fæði til styrkingar og uppbyggingar. 

● Sálfræði - Sálfræðiþátturinn er nauðsynlegur fyrir keppendur. Bæði til að standast álag í 

fremstu röð og eins til að ná lengra í íþróttinni og jafnvel takast á við áföll í daglega lífinu. 

Áherslan er á góðan svefn, andlega  heilsu, streitu og kvíða. 

Núverandi staða og tímasett skammtíma- og langtímamarkmið 

Í samstarfi við formenn aðildarfélaga MSÍ verði myndaður afrekshópur. 

Þjálfurum verður gert mögulegt að sækja námskeið á vegum MSÍ og ÍSÍ. 

Allir þjálfarar sem komi að þjálfun afrekshóps hafi lokið námskeiði á vegum MSÍ. Þjálfarar skipuleggja 

æfingar og fræðslusamkomur fyrir yngri og eldri afrekshópa. Haldin verða námskeið um mótshald og 

fræðslu um keppnir innanlands sem utan. 

Skipulegar æfingar væru haldnar í þeim brautum sem best eru til þess fallnar. Gerður verður 

samningur við einstaklinga í afrekshóp um að ná ákveðum markmiðum. 

Stefnan er að komið verði upp teymi fagfólks á sviði heilbrigðisþjónustu og íþróttasálfræði, mögulega 

í samstarfi við AKÍS og önnur sérsambönd ÍSÍ. Fagteymið skal vera starfrækt og aðgengilegt 

afrekskeppendum. 

Einnig vill MSÍ koma af stað sérstöku fagteymi sem starfar fyrir yngri aldursflokka, t.d. með fræðslu 

um æfingar, æfingaálag, matarræði, heilbrigða markmiðasetningu og hvernig koma eigi í veg fyrir 

meiðsli. 

Fjármögnun 
Í fjárhagsáætlun MSÍ hvert ár er tilgreint hversu miklu fé sambandið getur veitt til afreksmála. Það 

fjármagn nægir þó engan veginn, þannig að íþróttamenn og aðstandendur þurfa sjálfir að leita 

styrkja hjá félögum og fyrirtækjum. 

Áætlanagerð og hverjir koma að henni 

Til þess að samfella náist í fjármögnun afreksstarfs er áætlanagerð um fjármögnun afreksstefnu 

unnin af landsliðsþjálfara í samstarfi við stjórn MSÍ. 

Núverandi staða og tímasett skammtíma- og langtímamarkmið 

MSÍ hefur styrkt keppendur til að taka þátt í Motocross of Nations og hyggst auka við þann styrk. 

Stefnt er að því að ráða sérstaka landsliðsþjálfara sem heldur utan um yngri og eldri afrekshópana. 
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Lokaorð 
Afrekstefna MSÍ skal vera til umfjöllunar á sérsambandsþingi eða formannafundi sérsambands ár 

hvert. 

MSÍ leggur áherslu á að kynna stefnuna fyrir aðildarfélögum og deildum, þjálfurum, iðkendum, 

aðstandendum íþróttamanna og öðrum þeim sem stefnan tengist. 

Afreksstefna MSÍ skal vera aðgengileg á heimasíðu sambandsins. 

Afreksstefnur sérsambanda ÍSÍ skulu sendar Afreks- og Ólympíusviði ÍSÍ til staðfestingar sem 

jafnframt skal birta afreksstefnur sérsambanda á heimasíðu sinni. 

Afreksstefna MSÍ tekur mið af Stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um afreksíþróttir (Afreksstefnu ÍSÍ). 

Samþykkt á Afreksþingi MSÍ 13. júní 2019: 

Jón H. Eyþórsson 
Pétur Smárason 
Kári Þór Kárason 
Grímur Helguson 
Aron Ómarsson 
Karl Gunnlaugsson 
Björk Erlingsdóttir 
Jón Bjarni Jónsson 
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