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 Fed cup 

o Tókst vel og umfjöllun góð. Sandra verður beðin um skila inn 
skýrslu um ferðina. Helgi mun hafa samband við Söndru.

o Stelpurnar fengu 3 pils og 3 toppa. Þær halda búningum og 
geta vonandi nýtt sér í keppnum í ár og næsta ár.

o Stelpurnar fengu galla, annað en það sem var ákveðið. Þær 
halda þeim. Hinir gallarnir verða pantaðir fyrir aðra. 

 Davis cup 
o Búið að hafa samband við nokkra til að taka stöðuna.  Birkir á 

erfitt með að komast frá skóla. Rafn Kumar óviss, Vlado, 
Sverrir og Maggi klárir.  Raj hefur verið að skoða þetta og 
keppni inann hópsins. Raj sér um búninga.  1 buxur og 2 
bolir.

 Verkefni HM öldunga 
o Styrktarbeiðni kom frá Raj. Sambandið sér ekki fært um að 

veita styrk í þetta verkefni núna. Sambandið velur verkefni 
fyrir hvert ár. Verið er að vinna í fjárhagsáætlun vegna 2014 
og verður þetta skoðað með þeirri vinnu eins og almennt 
styrkumsóknir gagnvart einstaklingum og/eða verkefnum sem 
eru og eru ekki á vegum TSÍ.

 Búnaður á Smáþjóðaleikum
o Helgi athugar.

 Árshátíð 
o Solon tilboðið samþykkt
o Dagsetningar 15.mars eða 12.apríl

 Helgi er í bústað og kemst ekki 12.apríl.  Ásta mun 
skoða aðrar dagsetningar með tilliti til salar og 
hljómsveitar. 

 Ársþing 
o 29 apríl. Helgi pantar sal og sendir fundarboð.

 World Tennis day
o Mánudaginn 3.mars. Helgi, Luigin og Jonas sjá um daginn í 

Tennishöllinni. 60 nemendur frá Klettaskóla með 10 
kennurum.  Ca 100 manns í heildina.

 Íslandsmót úti
o Tillaga að 11-17 ágúst. Stjórnin vill heyra í Jónasi og fleirum 

áður en dagar og fyrirkomulag er staðfest.
 Bæta inn Hvatninga verðlaunum á Uppskeru hátið.  Taka 

hugmyndina áfram með þjálfurum.  Kostningar á FB? Allir taka þátt.



TSÍ fundur Feb 2014
 Heimasíða Rakelpe@gmail.com.  Asta mun senda á Rakel 

hugmyndir. 
Tillögur:

o Upplýsingaflæði í gegnum fundargerðir á heimasíðu
o TO DO niður á einstaklinga – tölvupostur
o Uppfæra myndir og nafnalista á úrvalsfólki
o Sér svæði fyrir Afreksmál?
o Helstu fréttir allavega mánaðarlega
o Setja inn klausum um hvernig valið er í ferðir.
o Kosningar um tennisspila ársins og efnilegasta spilarann

 Efnilegasti spilarinn verður kosinn af stjórn, varastjórn 
og þjálfurum fyrir Íslansmót innanhúss.

o Leiðbeiningar/reglur
 1. Aðferð við að velja í keppnisferðir og hvernig það er 

tilkynnt
 2. Aðferð við að velja í landslið og hvernig það er 

tilkynnt
 Endurgreiddur kostnaður/útgjöld.  

o TSÍ endurgreiðir ekki kostnað/útgjöld nema samþykki hafi 
legið fyrir og kvittun.

 Námskeiðsstyrkur frá ÍSÍ frá 2013 
o Helgi er að vinna í þessu.

mailto:Rakelpe@gmail.com

