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Það hefur hinsvegar ekkert – ég endurtek EKKERT – breyst í löggæslumálum þjóðarinnar og
fjármagn til reksturs lögreglunnar er enn skorið við nögl
líkt og fyrir þessar síðustu kosningar sem og kosningarnar
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kosningarnar þar áður o.s.frv.
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Íþróttir

Aðsendar greinar sem birtar eru í blaðinu skulu

u

blaðinu eða ekki.

ekki stjórnar LL.
u

Sendið gjarnan með myndir, stafrænar myndir eiga

u

Vinsamlega látið fylgja með stöður, nafn, fastanúmer
ef um lögreglumenn er að ræða, vinnustað, heimili

Samþykkt efni verður ritstýrt á þann hátt að það
passi við efnið sem ætlast er til að birtist í blaðinu.

að vera í jpg formati.
u

Ritstjóri fer í gegnum allt aðsent efni. Að þeirri vinnu
lokinni fær sendandi að vita hvort efnið birtist í

merktar höfundi. Greinin lýsir skoðun höfundar en

ll@logreglumenn.is
www.logreglumenn.is

22

Efni til birtingar í Lögreglumanninum
u

Lögreglumaðurinn
er gefinn út af Landssambandi
lögreglumanna
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u

Landssamband lögreglumanna (LL) hefur, árum og áratugum saman bent á það sem betur hefur mátt fara í löggæslumálum. Bent á leiðir til úrlausna og verið óþreytandi
við að benda nýjum og gömlum valdhöfum á villur síns
vegar í þessum málum. Allt hefur komið fyrir ekki. Ekkert
– nákvæmlega EKKERT – hefur breyst. Jú fyrirgefið mér.
Lögreglumönnum hefur fækkað. Lögreglubifreiðum hefur
fækkað. Akstur þeirra bifreiða sem eftir hafa verið hefur
minnkað. Sýnilegri löggæslu hefur farið stórlega aftur
og í sumum tilvikum varla sjáanleg lengur. Á sama tíma
hefur Íslendingum farið fjölgandi, bifreiðum í eigu sömu
Íslendinga – og reyndar annarra (ferðamanna) hefur farið
fjölgandi og það sem jú allir vita orðið ferðamönnum hefur
stórlega fjölgað.
Kosningar eftir kosningar hafa allir flokkar ruðst fram
á ritvöllinn með stefnuskrár og loforðalista þar sem m.a.
er lofað að taka af myndugleik til hendinni í hinum ýmsu
málaflokkum þ.m.t. löggæslumálum. Slíkir listar og skrár
eru sennilega, þegar öllu er á botninn hvolft, líkast til óteljandi. Loforðin eru það alveg klárlega. Svikin loforð eru
það líka. Það sem hinsvegar skilur að í dag er að listarnir
og loforðin eru farin að koma oftar fram en almennt gerðist á árum áður og þ.m.t. svikin oftar einnig.
Sá sem þetta skrifar hefur ítrekað bent á staðreyndar á
borð við þær sem týndar eru til hér að ofan sem og á þær
einföldu staðreyndir að hér á landi er hvorki til að dreifa
her né þjóðvarðliði ef eitthvað út af bregður svo stórt að

Formannshornið

afar fámennt lögreglulið landsins ræður ekki við
ástandið. Af þeirri ástæðu einni ættu stjórnvöld
að átta sig á því að ekki er hægt að miða fjölda
lögreglumanna á Íslandi við einhverja ímyndaða
erlenda staðla. Af þeirri ástæðu einni ættu lögreglumenn hér á landi að vera talsvert fleiri pr.
íbúa en gengur og gerist í þeim löndum sem við
gjarnan viljum miða okkur við. Af þeirri ástæðu
einni er ljóst að fjárframlög til löggæslu á Íslandi
þyrftu að vera hlutfallslega hærri en gengur í
öðrum löndum. Til viðbótar þessu er svo og þarf
líka að horfa til landfræðilegrar legu landsins og stærðar
auk erfiðra samgangna t.d. á vetrum.
Allt ofangreint og svo miklu, miklu meira til hefur LL
margítrekað bent stjórnvöldum á en jafnan talað við daufum eyrum – bæði hægra og vinstra eyra. Allt ofangreint
og miklu, miklu meira til hefur LL rætt á fundum með
hinum ýmsu stjórnmálaöflum sem birst hafa og horfið
jafnharðan sum hver aftur. Líka hinum sem náð hafa einhverjum stöðugleika í íslenskum stjórnmálum og jafnvel
boðið fram lista til Alþingis um áratugaskeið. Heyrnarleysið virðist hrjá alla jafnt – unga sem aldna. Loforðalistarnir hljóma allir nánast eins. Loforðasvikin eru öll alveg
eins.
Í síðast pistli mínum spurði ég m.a. „Er sá pólitíski vilji
og geta sem til þarf til að koma ástandi löggæslumála í
landinu í samt lag, til staðar á Alþingi núna?“. Rétt finnst
mér, í ljósi aðstæðna að endurtaka þá spurningu hér og
nú. Það er hinsvegar aðeins eitt sem mun leiða svarið í ljós
og það er tíminn. Tíminn sem leið ansi hratt fyrir síðustu
ríkisstjórn, hægar fyrir margar aðrar og eldri. Tíminn sem
hingað til hefur eingöngu leitt það í ljós að pólitískur vilju,
geta og þor, til að koma þessum hlutum í lag fyrir eitt skipti
og öll hefur ekki verið til staðar.
Lækurinn í þessum efnum rennur áfram til sjávar og LL
mun halda áfram að bera í hann bakkafullann þær staðreyndir sem við höfum verið að gera undanfarin ár og
áratugi
Snorri Magnússon
formaður LL.

Leyfi til birtingar efnis úr blaðinu er einungs veitt sé
þess getið hvaðan það er fengið.

og GSM númer sem hægt er að ná í viðkomandi.
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Upplýsingadrifin

LÖGGÆSLA
- Í alþjóðlegu- og íslensku samhengi

Höfundar:

Dr Adrian James

Eiríkur Valberg
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Dr Adrian James
Adrian James er fyrrum rannsóknarlögreglumaður
hjá Scotland Yard í London og nú dósent í lögreglufræðum við lögreglufræðasetur John Moores Háskólans
í Liverpool. Sem rannsóknarlögreglumaður leiddi
Adrian rannsóknarteymi, bæði svæðisbundið sem og
á landsvísu í Englandi. Adrian var jafnframt stjórnandi upplýsingateymis Lundúnalögreglunnar í flugöryggi (nú teymi gegn hryðjuverkastarfsemi). Adrian hlaut
doktorsgráðu frá London School of Economics fyrir
rannsókn á uppruna og þróun upplýsingadrifinnar löggæslu og hefur gefið út fjölda greina og bóka um stefnur og verklag í rannsóknum sakamála. Meðal þess
sem hann hefur gefið út er rit um rannsóknir á breska
kerfinu í meðferð upplýsinga (National Intelligence
Model) sem er almennt álitið fyrirmynd á heimsvísu í aðferðarfræði varðandi upplýsingadrifna löggæslu.
Adrian er í góðum tengslum við löggæslustofnanir í gegnum rannsóknir sínar og ráðgjöf og hefur nýverið lokið rannsókn fyrir breska lögregluskólann (College
of Policing) sem felst í því “hvað virkar” í upplýsingavinnslu lögreglu.

Eiríkur Valberg
Sem rannsóknarlögreglumaður í skipulagðri brotastarfsemi hefur Eiríkur haft mikla aðkomu að öllum
stigum upplýsingavinnu lögreglu. Eiríkur var um
nokkura ára skeið starfsmaður upplýsingateymis LRH
og á tímabili stjórnandi þess. Þá stýrði hann jafnframt sérstöku rannsóknarteymi gegn skipulögðum
brotahópum sem einbeitti sér að miklu leyti að upplýsingavinnslu. Eiríkur hefur lokið BSc gráðu í lögreglufræðum og rannsóknum og MSc gráðu í rannsóknum sakamála og upplýsingavinnslu lögreglu frá
Háskólanum í Portsmouth, Englandi.

Samantekt
Undanfarin 20 ár hefur hugmyndafræðin um upplýsingadrifna löggæslu (e. intelligence-led policing)
(UDL) skotið rótum og er hún af mörgum talin svarið við flestum af veikleikum lögreglu. UDL er byggð
á traustum viðskiptalögmálum og hefur leitt til þróunar á ýmsum upplýsingakerfum og verkferlum. Því
hefur verið haldið fram að UDL stuðli að hnitmiðaðri og faglegri löggæslu, sé henni beitt á viðeigandi
hátt. Þótt UDL virðist vera algjörlega rökrétt aðferðafræði í löggæslu eru vísindalegar sannanir fyrir
gagnsemi hennar í besta falli veikar. Það þarf því að
kafa dýpra þegar notagildi UDL er metið, af þremur
ástæðum. Í fyrsta lagi getur notkun sumra UDL aðferða leitt til verulegrar aukningar á því sem áður
var talið „óhefðbundnar löggæsluaðferðir“ sem kann
að hafa neikvæð áhrif á bæði stofnanirnar sem beita
þeim og samfélagið. Í öðru lagi geta UDL aðferðir
eins og skyggingar, hleranir eða notkun uppljóstrara
virkað ögrandi á almenning og ógnað réttindum
borgaranna. Í þriðja lagi krefjast þessar aðferðir
tæknilegrar kunnáttu, reynslu og samskiptafærni
sem stundum er skortur á innan löggæslunnar.
Þar sem UDL virðist lofa meiri árangri með minni
tilkostnaði er ekki skrýtið að aðferðin hafi vakið
heimsathygli. Jafnvel þó að UDL sé ekki töfralausn,
kann hún samt sem áður að búa yfir kostum sem
réttlæta notkun hennar. Engu að síður ætti falinn
kostnaður af henni, svo sem vegna samfélagslegra
áhrifa og lögmæti, að gefa löggjafanum og stjórnendum lögreglu tilefni til að íhuga málið gaumgæfilega
áður en stefnubreyting er gerð í átt að UDL.

Inngangur
Það er ekki nýtt að lögreglan noti upplýsingar við
vinnu sína, en sú hugmynd að það geti stuðlað að
árangursríkari og hagkvæmari löggæslu kom fram
á 10. áratug síðustu aldar. Þá færðust kenningar
um stjórnun lögreglu í átt að stjórnunarhyggju, þ.e.
að stjórnendur ættu frekar að vera sérfræðingar í
stjórnun en löggæslu. Upplýsingadrifin löggæsla, eins
og þessi nýja stefna varð fljótt nefnd, vakti strax eftirtekt hjá vestrænum þjóðum og virðist í dag vera alþjóðlega álitin með bestu leiðum til að haga löggæslu.
Við höldum því fram að árásirnar 11. september
2001 hafi verið ákveðinn vendipunktur í viðurkenningu á kostum UDL (sjá t.d. National Commission
of Terrorist Attacks Upon The United States (2004)).
Árásirnar virðast hafa sannfært stefnumótendur víðs
vegar um heiminn að framtíðin lægi í upplýsingadrifinni löggæslu fremur en viðbrögðum við vandamálum (e. problem-oriented policing). Einkum
sjáum við að í eftirmálum þessara hræðilegu atburða
breyttist hugafarið frá því að löggæsla ætti og gæti
notað upplýsingar til að ná betri árangri með minni
tilkostnaði yfir í að lögreglan verði að gera það. Fjöldi
„upplýsingamistaka” (e. Intelligence failure) síðan þá
staðfesta (a) áskoranirnar sem þjóðir standa frammi
fyrir við að gæta öryggis samfélagsins og (b) þörfina
fyrir rækilegar umbætur á kerfum og verkferlum,
sem hafa ekki tekið nægilega mið af tækniþróun.
Viðbrögð yfirvalda við þessum atburðum hafa verið með svipuðu móti hjá flestum þjóðum. Í Bretlandi
og Bandaríkjunum hafa upplýsingakerfi á landsvísu
verið tekin upp (e. National Intelligence Model)

Áhrifaþáttur

Umfjöllun

Árangursleysi af
afturvirkri löggæslu
(e. reactive)

Þrátt fyrir aukna tækni og fjárfestingu í mannskap við rannsóknir sakamála síðan
á 9. áratugnum, var almennt álitið að afturvirk löggæsla væri ekki nægjanlega
árangursrík við að draga úr afbrotum

Takmarkað sönnunargildi
framburða og játninga

Með auknum kröfum á ákæruvaldið og sönnunarbyrði getur lögreglan ekki
eingöngu treyst á óstaðfesta framburði og játningar lengur

Tæknilegar framfarir

Tæknilegar framfarir tengt forvirkri löggæslu hafa verið umtalsverðar

Aukin áhersla á alvarleg
afbrot og skipulagða
brotastarfsemi

Leita þurfti leiða til að bregðast við þróaðri brotamönnum

Tafla 1: Áhrifaþættir á þróun upplýsingardrifinnar löggæslu
Heimild: John og Maguire, 2011.

Þáttur

Lýsing

Túlkun

Starfsfólk sem vinnur við öflun, úrvinnslu og og greiningu upplýsinga þurfa að geta túlkað
afbrotaumhverfið í þess víðasta skilningi, til að hámarka möguleika á aðgerðum og fyrir
greiningar á árangri og mati.

Vægi

Upplýsingastarfsfólk og greiningaraðilar þurfa að geta haft áhrif á ákvarðanatökur um notkun
búnaðar og aðgerðir.

Áhrif

Þeir sem taka ákvarðanir þurfa að hafa getu og áhuga á að hafa jákvæð áhrif á
afbrotaumhverfið.

Tafla 2: 3iMódelið
Heimild: (Harfield & Harfield, 2008; Ratcliffe, 2005)
(Brown, 2007). Evrópusambandið (ESB) lýsti því yfir
að upplýsingavinna skyldi verða eitt af meginatriðum
í löggæslu í Evrópu (Brown, 2007). Stór hagkerfi á
borð við Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjáland hafa gert
sérstakar ráðstafanir til að styrkja upplýsingavinnslu
sína (Brown, 2007). Á Íslandi var greiningardeild ríkislögreglustjórans komið á laggirnar, sem hefur það
hlutverk að afla og vinna upplýsingar og framkvæma
hættumöt, sem teljast til meginþátta UDL (Dóms- og
kirkjumálaráðuneytið, 2007).
Út af fyrir sig er þetta umfangsmikil þróun fyrir
hvert það ríki sem hefur stigið þessi skref. En er hún
nauðsynleg og er hún hluti af alþjóðlegri stefnubreytingu í átt að einsleitari löggæslu, eins og sumir vilja
halda fram? Meginmarkmið þessarar greinar eru að
fjalla um grundvöll þessarar stefnubreytingar; og að
meta gildi þeirra almennt sem og fyrir íslensku lögregluna. Eins og lesandanum verður ljóst er skortur
á vísindalegum gögnum um kosti UDL. Því er allur
stuðningur við hana takmörkunum háð. Þeir sem
tala fyrir UDL benda á „óhrekjandi“ rök fyrir upplýsingadrifnum aðgerðum, en við höldum því fram
að stuðningur við UDL byggi að mestu á veikum
grunni. Við leyfum lesendum að meta sjálfir hvort
þær stefnur sem notið hafa hylli annars staðar hafi
nægilegt gildi í íslensku samhengi.

Þótt UDL virðist vera
algjörlega rökrétt
aðferðafræði í löggæslu
eru vísindalegar sannanir fyrir gagnsemi hennar
í besta falli veikar

Af hverju upplýsingadrifin löggæsla?
Á undanförnum árum virðast yfirvöld í mörgum
þróuðum ríkjum hafa hallast að árangursríkari og
hagkvæmari aðferðum í baráttunni gegn æ fjölbreyttari ógnum; ekki síst þeim sem stafa af skipulagðri
brotastarfsemi og hryðjuverkum. Stjórnunarhyggja,
í þessu samhengi er sú hugmynd að UDL stuðli að
skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu á mannafla
og búnaði var líklega stærsti áhrifaþátturinn í uppgangi UDL, en fleira kom þó til. Í töflu 1 hér að ofan,
gefur að líta samantekt á helstu áhrifaþáttum (John &
Maguire, 2011).
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Reykjavík
A. Margeirsson ehf
A. Wendel ehf
A1 málun ehf
Aðalvík ehf
Antiksalan ehf
Arctic Trucks Ísland ehf
Arkís arkitektar ehf
Atlantsflug ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Áman ehf
Árbæjarapótek ehf
ÁTVR Vínbúðir
Bakarameistarinn ehf
Bakkus ehf
Barnatannlæknastofan ehf
Bending 1 ehf
Bergsson mathús
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Bíla-Doktorinn
Bílamálun Sigursveins Sigurðssonar
Bílasala Guðfinns, frúin hlær í betri bíl
Bílasmiðurinn hf
Björgun ehf
Blaðamannafélag Íslands
Bláfugl hf
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blossi ehf
Blómabúðin Hlíðablóm
Blómatorgið ehf
Bonafide lögmenn ráðgjöf sf
Boozt bar
Borgarpylsur
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónusta Júlíönu ehf
Bókhaldsþjónustan Vík
Breiðan ehf
Brim hf
Búseti svf
Curvy.is - tískuverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Dental stál ehf
Draupnir lögmannsþjónusta ehf
Durum restaurant & take away
Dýraspítalinn Víðidal ehf
E.T. hf
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf
Eignaumsjón hf
Endurskoðendaþjónustan ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernst & Young ehf
Eyrir fjárfestingafélag ehf
Felgur smiðja ehf
Félag íslenskra bifreiðaeigenda
Fjallamenn-Mountaineers of Iceland
Fjárhald ehf
Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa slf
Fljótavík ehf
Formverk
Fótógrafí ehf
Fríkirkjan í Reykjavík
Föt og skór ehf
Gagnaeyðing ehf
Gallerí Fold
Garðs Apótek ehf
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GÁ húsgögn ehf
Geiri ehf, umboðs- og heildverslun
Gilbert úrsmiður-www.jswatch.com
Gjögur hf
Gleraugað ehf
Guðmundur Arason ehf, smíðajárn
Gullkistan skrautgripaverslun-www.thjodbuningasilfur.is
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Gúmmísteypa Þ. Lárusson ehf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar - Við erum öll jöfn
Hárgreiðslustofan Aþena
Heimsferðir ehf
Hereford Steikhús ehf
Herrafataverslun Birgis ehf
Herrahúsið
Hey Iceland
Hilmar D. Ólafsson ehf
Hitastýring hf
Hjá Dóra ehf, matsala
Hjá GuðjónÓ ehf
Hjá Jóa Fel, brauð og kökulist
Hornið veitingastaður
Hókus Pókus ehf
Hótel Frón ehf
Hótel Leifur Eiríksson ehf
Hótel Óðinsvé
Hugvit hf
Húsalagnir ehf
Húseigendafélagið
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
IcePharma hf
IG Ferðir ehf
ILVA ehf
Indiska verslun
Inter ehf
Ísaga hf
ÍSAM ehf
Íslandsstofa
Íslenska Gámafélagið ehf
Ísmar ehf
Ísold ehf
Ís-spor ehf
Jens Guðjónsson ehf, skartgripaverslun
Jómfrúin veitingahús ehf
K. H. G. Þjónustan ehf
K. Pétursson ehf
K·R·S·T Lögmenn
Kári Arnórsson ehf
Kemi ehf-www.kemi.is
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
KOM almannatengsl
Kopar & Zink ehf
Kopar Restaurant ehf
Kortaþjónustan hf
Kramhúsið ehf
Kryddlegin hjörtu
Kvikk Þjónustan ehf
Kælitækni ehf
Lagahvoll slf
Lagnalagerinn ehf
Landhelgisgæsla Íslands

Landshús
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnir lögmannsstofa sf
Láshúsið ehf
LC Ráðgjöf ehf stjórnunar- og rekstrarráðgjöf
Le Bistro - franskur bistro & vínbar
Leiguval ehf
Ljósboginn ehf
Ljósin í bænum
Logy.is
Lækjarbrekka, veitingahús
Lögfræðiþjónusta Sigurðar Sigurjónssonar hrl
Lögmenn Árbæ slf
Lögmenn Höfðabakka ehf
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Lögvörn ehf
Löndun ehf
Margt smátt ehf
Matthías ehf
Málarameistarar ehf
Mentis Cura ehf
MG flísalagnir ehf
MS Armann skipamiðlun ehf
Múlakaffi
Múlaradíó ehf
Nexus afþreying ehf
Nonnabiti
NORDIK lögfræðiþjónusta
Nýi ökuskólinn ehf
Nýja bílahöllin ehf
Orka ehf
Ósal ehf
Pétur Stefánsson ehf
Pixel ehf
Plast - miðar og tæki ehf
Pósturinn
Prentsmiðjan Leturprent ehf
PricewaterhouseCoopers ehf
Profil Optik
Promennt ehf
Prófílstál ehf
Rafsvið sf
Rafval sf
Rafver hf
Rafþjónustan slf
Rarik ohf
Reki ehf
Reyktal þjónusta ehf
Réttingaverkstæði Bjarna og Gunnars ehf
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Samsýn ehf
Seljakirkja
Sendibílar og hraðþjónusta ehf
Shalimar, Pakistanska veitingahúsið
Sigurjónsson & Thor ehf
Sjávargrillið ehf
Skipamiðlarar ehf
Skipaþjónusta Íslands ehf
Skorri ehf
Skotfélag Reykjavíkur
Skóarinn í Kringlunni ehf
Skólavefurinn.is
SM kvótaþing ehf
Smurstöðin Klöpp ehf
Snaps ehf
Sólon Bistro

Mat á UDL
Jerry Ratcliffe, leiðandi fræðimaður á þessu sviði,
hefur haldið því fram að UDL stefna standi aðeins
undir nafni ef þrír þættir eru til staðar, þ.e. 3iMódelið. Þessir þættir eru: (i) túlkun, (ii) vægi og (iii) áhrif
(e. Interpret, Influence, Impact), og eru útskýrðir
nánar í Töflu 2 (Ratcliffe, 2005).
Upplýsingavinna lögreglu
Almennt hafa yfirvöld tekið nýjum upplýsinga- og
samskiptakerfum fagnandi og varið meiri mannskap og fjármagni til notkunar upplýsinga um afbrot
(Brown, 2007). Í sumum tilfellum hafa fylgt þessu
umtalsverðar breytingar á uppbyggingu lögreglunnar. Árið 2007 var greiningardeild ríkislögreglustjórans (GRD) stofnuð. Hún hefur það meginmarkmið
að afla, vinna úr, greina og miðla upplýsingum á vettvangi öryggis og afbrota. GRD framkvæmir jafnframt
hættu-, áhættu- og ógnarmöt (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2007). Við sjáum á þessari þróun að
grunnhugmynd öryggis- og upplýsingastofnana um
að umfang aðgerða ætti að stjórnast af upplýsingum
er nú fylgt við löggæslu á Íslandi, að einhverju marki.
Undirstöðuatriði upplýsingavinnslu eru vel skilgreind í öryggisfræðum. Við nýtum þær heimildir
til að útskýra nokkur fyrirbrigði sem almennt koma
fyrir í þjóðarstefnum í upplýsingavinnslu. Þessi
fyrirbrigði eru: upplýsingahringurinn (e. Intelligence
Cycle), greinar upplýsinga og greiningar. Við leggjum mat á þessa þætti og berum þá saman við hefðbundna starfshætti í upplýsingavinnslu og sýnum
hvernig þeir eru notaðir í breska lands-upplýsingakerfinu (National Decision Model).
Upplýsingahringurinn
Upplýsingahringurinn er sagður vera undirstaða
allrar upplýsingavinnu (James, 2016). Hann er gagnlegt tæki til að auðvelda fólki að vinna úr upplýsingum, mynda sér skoðun og leggja til aðgerðir. Það eru
til mörg afbrigði af hringnum, en það afbrigði sem er
almennt notað er sýnt í Mynd 1 (Harfield & Harfield,
2008; James, 2016).
Eins og lesendur sjá byrjar hringurinn klukkan 12
með stefnu, sem vísar til þess að ákvörðun er tekin
um hvaða upplýsinga þarf að afla. Hann heldur síðan
áfram réttsælis þar til komið er að miðlun, þegar afurð upplýsingavinnunnar er send notanda. Það gæti
bæði verið endir hringsins eða upphaf að nýjum.

mannlegum upplýsingaveitum (Quarmby & Young,
2010, p. 17). Í öðru lagi eru samskipta-upplýsingar (e.
signal intelligence – SIGINT) sem eru allar upplýsingar sem aflað er með að hlera samskipti (Quarmby
& Young, 2010). Í þriðja lagi eru upplýsingar frá opnum heimildum (e. open source – OSINT), sem aflað
er frá heimildum sem eru aðgengilegar almenningi
án takmarkana. Undir OSINT er jafnframt undirflokkur upplýsinga sem aflað er af samfélagsmiðlum,
s.s. Facebook, Twitter, Tinder o.fl., en er jafnframt
þekkt sem Social Media Intelligence (SOCMINT)
(James, 2016; Quarmby & Young, 2010). Að lokum
eru fjármálaupplýsingar (e. financial intelligence –
FININT), sem eru allar upplýsingar um fjármál einstaklinga, hópa, fyrirtækja eða félagasamtaka (James,
2016).
Greiningar upplýsinga
Greiningum upplýsinga hefur verið lýst sem „túlkun
hrárra upplýsinga yfir í nothæfar upplýsingar fyrir

Upplýsingahringurinn

Greinar upplýsingar
Upplýsingaveitur lögreglu eru almennt flokkaðar í
mismunandi greinar. Fjórar aðskildar greinar eru
taldar þær mikilvægustu fyrir lögreglu. Í fyrsta lagi
eru mannlegar upplýsingar (e. human intelligence
– HUMINT), sem innihalda allar upplýsingar frá
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aðgerða. Þá ætti að vera til staðar þjóðarstefna um
upplýsingavinnslu í öryggis- og löggæslulegu tilliti.
Það er mikilvægt að átta sig á að upplýsingateymi
geta starfað á landsvísu eða svæðisbundið. Helst ættu
lönd að hafa hvoru tveggja. Greiningar upplýsinga
er lykillinn að gildi upplýsinga. Þar af leiðandi ættu
greinendur að uppfylla ákveðin viðmið. Vegna viðkvæms eðlis upplýsingavinnslu lögreglu, ættu allir
starfsmenn í slíkum teymum að vera bakgrunnskoðaðir vandlega (UNODC, 2006). Einnig ætti að vera
til staðar kerfi (yfirleitt tölvukerfi) til að halda utan
um og varðveita gögnin (UNODC, 2006).

aðgerðir“(Cope, 2004), eða sem „öflun innsæis sem
getur drifið eða stutt lögreglurannsóknir, aðgerðir
og stefnumótun, og haft áhrif á stefnu og ákvarðanir
stjórnvalda“(Interpol, 2015). Áherslan er á spár; að
einblína á brotamenn til að koma í veg fyrir fyrirætlanir þeirra um afbrot eða til að draga almennt úr
afbrotum, t.d. með því að endurskapa efnislegt eða
félagslegt umhverfi. Greinendur ættu fyrst að bera
kennsl á:
•
Þekkingu sem er til staðar
•
Þau gögn sem vantar til að fylla upp í upplýsingaeyður, og hvar er hægt að finna þau
•
Hvernig er hægt að afla þessara gagna
•
Hvaða ályktanir megi draga af gögnunum
Heimild: (James, 2016)
Greinendur framleiða upplýsingaafurðir, svo sem
mat á stefnumótun eða taktík; aðilagreiningar og
vandamálagreiningar sem upplýsa stjórnendur fyrir
upplýsingatöku. Það er afar sjaldgæft að greinendur
taki ákvarðanir um lögreglumálefni. Í grundvallaratriðum snúast stefnumiðaðar greiningar (e. strategic
analysis) um að nota líkindi til að skilja gögn sem oft
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eru ófullkomin og ósamhljóða og til að nýta þessa
þekkingu til að styðja ákvarðanatökur eða til að
greina hættu tímanlega. Aðgerðamiðaðar greiningar
(e. operational analysis) eru yfirleitt ítarlegri, greinandinn metur umhverfið, einstaklingana og hópana
í mun meiri smáatriðum. Taktískar greiningar (e.
tactical analysis) eru eingöngu notaðar til að undirbúa tilteknar aðgerðir og yfirleitt í framhaldi af aðgerðamiðuðum greiningum.
Uppsetning upplýsingateyma
Við útskýrðum fyrr í þessari grein að stefnumótun,
uppbygging og verkferlar í upplýsingavinnslu lögreglu hafi þróast víðast hvar með sambærilegum
hætti síðan á 10. áratugnum. Árið 2006 gaf fíkniog afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna út
skýrslu sem fór ágætlega yfir þessa þróun (UNODC,
2006). Fjallað verður um helstu atriði skýrslunnar hér
að neðan.
Undirstöður
Að minnsta kosti skal vera til staðar skipulag og
fyrirkomulag til að nýta afbrotatölfræði við stjórnun

Laga- og siðferðisleg íhugunarefni
Upplýsingavinnsla lögreglu verður alltaf að standast
mannréttindaákvæði. Allar aðgerðir verða að taka
mið af meðalhófi, vera lögmætar, heimilaðar og
nauðsynlegar (Harfield & Harfield, 2008). Á Íslandi
eru mannréttindi tryggð með Mannréttindasáttmála
Evrópu (MRE), sem var lögfestur með lögum um
MRE nr. 62/1994. Þó að margar greinar sáttmálans
nái til upplýsingavinnslu lögreglu, þá er það 8. greinin (friðhelgi einkalífs og fjölskyldu) sem líklega er sú
mikilvægasta, þar sem þær aðferðir sem starfsmenn
upplýsingateyma nota geta falið í sér inngrip í einkalíf fólks, langt umfram það sem almennar aðgerðir
lögreglu gera (UNODC, 2006).
Ef allt væri eins og best verður á kosið, ættu landslög að endurspegla grundvallar mannréttindi. Þau
ættu að vernda mannréttindi og setja lögreglu skorður, en á sama tíma tryggja að lögreglan hafi nauðsynlegar heimildir til að uppfylla væntingar hagsmunaaðila og samfélaga. Með öðrum orðum, lögreglan
þarf að hafa þau tæki, tól og stuðning, sem hún þarf
til að vinna vinnuna sína (UNODC, 2006). Á Íslandi er þá löggjöf sem gerir þetta fyrst og fremst að
finna í lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 og í
reglugerð um sérstakar aðferðir og aðgerðir lögreglu
við rannsókn sakamála nr. 516/2011. Reglugerðin
kveður á um öflun upplýsinga, þau skilyrði sem þarf
að uppfylla til að sú öflun sé lögmæt og hvaða aðferðum lögreglan getur beitt við öflun upplýsinga, þ.m.t.
notkun uppljóstrara, leynilegar aðgerðir, notkun
tálbeita og skyggingar.
Upplýsingateymi
Upplýsingateymi ættu að vera með sérfræðinga í
öflun og greiningu upplýsinga, sem geta notfært sér
allar þær upplýsingaveitur sem eru aðgengilegar lögreglu. Teymin ættu að skrá allar upplýsingar, bera
þær saman við eldri upplýsingar og miðla þeim. Með
öðrum orðum ætti starf upplýsingateyma að vera
byggt á upplýsingahringnum. Þá ættu slík teymi að
stofna til samvinnu við viðeigandi stofnanir og setja
gagnkvæma miðlun upplýsinga í forgang (UNODC,
2006).

Höfnin í Portsmouth

Þjóðarstefna Bretlands í öryggis- og
afbrotaupplýsingum og greiningar upplýsinga
Bretland var fyrsta þjóðin til að koma á laggirnar
kerfi utan um upplýsingavinnslu lögreglu. Árið 2000
var The UK National Intelligence Model (NIM)
kynnt, sem náði til helstu grundvallaratriða í upplýsingavinnslu og setti lágmarkskröfur um gagnastjórnun(National Centre for Policing Excellence, n.d.).
Líklegt er að NIM hafi verið fyrirmynd þeirra upplýsingakerfa sem aðrar þjóðir tóku í notkun í kjölfarið, en upplýsingahringurinn er uppistaðan í öllum
þessum kerfum. Flest meginatriði og verkferlar eru
því óhjákvæmilega sambærilegir í þessum kerfum,
þó blæbrigðamunur kunni að vera milli landa.
Ef til vill eru þær greiningaaðferðir, aðgerðir og
upplýsingaafurðir sem lýst er í NIM einn af helstu
styrkleikum NIM. Þar eru leiðbeiningar fyrir upplýsingastarfsfólk lögreglu sem stuðla að samræmi í
framkvæmd og afurðum (James, 2016). NIM lýsir
níu stöðluðum greiningaaðferðum. Tvær þeirra eru
notaðar meira en aðrar; greiningar á afbrotamynstri
er notuð til að nema mynstur og trend í afbrotum,
og greiningar á tengslanetum til að skilgreina og lýsa
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tengslum milli brotamanna og samtökum þeirra.
Greinendur upplýsinga vinna fjórar mismunandi
tegundir upplýsingaafurða til að styðja ákvarðanatöku. Þær eru: stefnumiðuð greining, sem stuðlar
að yfirsýn til langs tíma og styður stefnumótun og
forgangsröðun, taktísk greining sem ber kennsl á
skammtíma vandamál sem þarfnast athygli lögreglu,
aðilagreiningar sem er til að skilja hegðun og hagi
sakborninga eða annarra áhugaverðra einstaklinga,
og að lokum vandamálagreiningar sem stuðla að
meiri skilningi á vandamálum í löggæslu, til dæmis
brotahrinur eða heit svæði (National Centre for Policing Excellence, n.d.).
5 Umræða og lokaorð
Við höfum í þessum skrifum okkar lagt áherslu á
hina jákvæðu þætti UDL. Margir líta svo á að hún
standi fyrir skynsamlegri aðferð við löggæslu. Hún
knýr starfsfólk hennar áfram og sýnir fram á getu
lögreglunnar til að blanda saman tæknilegum,
stofnanalegum og mannlegum þáttum til að ná fram
breytingum. Eins og fram kom í umfjöllun hér að

ofan er UDL byggð á nokkrum grundvallaratriðum,
sem byggja fyrst og fremst á upplýsingahringnum.
Hún virðist byggja á samræmdum þáttum og verklagi sem „tryggir að allir syngi úr sömu sálmabók“.
Almennt er slíkt vel liðið innan stofnana, sér í lagi
þeirra sem vinna að öryggismálum.
Hinsvegar verðum við einnig að átta okkur á því
að það eru neikvæðar hliðar á UDL. Fræðasamfélagið
er stöðugt að vinna að prófunum á UDL. Samt eru
haldbærar sannanir fyrir ágæti þess af skornum
skammti. Því hefur verið haldið fram að það sé engin
leið fær til að mæla árangur af upplýsingavinnu lögreglu, sem oftar en ekki leiðir til þess að reynt er að
sanna neikvæð áhrif hennar (Gentry, 2010). Við
teljum að trú margra löggæslustofnana á verðleikum
UDL sé skiljanleg í menningarlegu og stofnanalegu
tilliti. Við höldum því fram að trú löggæslustofnana
á verðleikum UDL sé menningarlega og stofnanalega
mótsagnalaus. Þó er hægt að greina vanmat innan
einhverra stofnana um áhrif UDL á ríkjandi lagalegar
og siðferðislegar venjur. Fagþróun á þessu sviði og
aukin alþjóðleg samvinna lögregluliða, hefur leitt til

umtalsverðrar aukningar á óhefðbundnum aðferðum
lögreglu. Þetta hefur þýðingarmikil áhrif á löggjafa
og alþjóðalög, en virðist þó ekki hafa verið almennilega viðurkennt enn.
Þar sem UDL byggir oft á leynilegum aðgerðum
hefur hún veruleg áhrif á friðhelgi og réttindi borgara. Notkun slíkra aðferða reynir á getu og hæfni
þeirra sem beita þeim. Þær krefjast tæknilegrar
kunnáttu og jafnframt reynslu og tilfinningagreindar
(sem oft haldast í hendur) til að taka réttar ákvarðanir um meðalhóf og nauðsyn þeirra aðgerða. Þetta
þýðir að val á greinendum og þjálfun þess og annars
upplýsingastarfsfólks getur skipt sköpum.
Með tilliti til þess hversu mikilvægar greiningar
eru í allri upplýsingavinnslu verður að teljast ólíklegt
að UDL geti þrifist án (i) hæfra greinenda til að fá
botn í þær upplýsingar sem aflað er og auðvelda
þannig forgangsröðun og (ii) tiltæks aðgerðahóps
til að takast á við ríkjandi trend í afbrotum og aðrar
áskoranir lögreglu sem skilgreindar hafa verið sem
forgangsatriði vegna greiningarvinnu. Bæði þessi
atriði eru jafnmikilvæg og bæði eru grundvallaratriði
ef einhver möguleiki á að vera á að UDL stefnur
skili árangri. Við höfum lagt áherslu á að síðan UDL
kom fyrst fram í Bretlandi hefur hún orðið að alþjóðlegri þróun í löggæslu. Við skiljum að einhverjir
á Íslandi kunni að vera sannfærðir um ágæti UDL.
Rök byggð á almennri skynsemi um ágæti hennar
eru sterk. Hins vegar höfum við bent á að fræðilegar
sannanir um UDL eru veikar. Við mælum því með
að allar áætlanir um innleiðingu, eða frekari innleiðingu UDL á Íslandi, feli í sér áætlanir um greiningar á
árangri. Með því móti yrði íslenska lögreglan fljótari
að meta kosti og galla UDL og myndi afla gagna sem
gæti stutt við frekari þróun UDL á heimsvísu.

Bogadregna húsið fyrir miðri mynd hýsir Institute of Criminal Justice Studies hjá
Háskólanum í Portsmouth.
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„DJØF“
Viðtalið tók Karina Bjørnholdt blaðamaður, þessi grein birtist í Dansk Politi
Þýðandi: Snorri Magnússon

– menningin drepur faglegheitin og viðkomuna
Eftir meira en 20 ár sem yfirsálfræðingur hjá hjá danska
ríkislögreglustjóranum hefur hinn 62 ára gamli
Bjarne Frøslee Ibsen hætt störfum. Það var ekki
að hans eigin ósk sem hann hætti.
Ríkislögreglustjórinn ákvað að endurnýja
ekki ráðningarsamband hans.

- Rökin voru m.a. þau að ekki var óskað frekar eftir
faglegri stjórnunarreynslu yfirsálfræðings hjá Ríkislögreglustjóranum heldur reynslu í markmiðasettri
stjórnun. Virðingin fyrir fagmennsku getur í framhaldinu legið á mjög þröngu sviði hjá ríkislögreglustjóranum. Breytingar eru komnar í guðatölu og það
eru starfsmennirnir sem á endanum borga brúsann.
Vinnuumhverfið og það að þrífast vel í vinnunni er í
hættu, segir Bjarne Frøslee Ibsen.
Ef einhver veit hversu slítandi, andlega, lögreglustarfið er þá er það Bjarne Frøslee Ibsen. Sem yfirsálfræðingur og leiðtogi sálfræðiþjónustu danska ríkislögreglustjórans hefur það verið hans hlutverk að
benda á þessa staðreynd, skilgreina hana og finna
leiðir til að takast á við þennan vanda til að gera
dönskum lögreglumönnum auðveldar um vik að
takast á við hin gríðarlega krefjandi verkefni sem
þeir fást við daglega í störfum sínum. Í samvinnu við
Landssamband danskra lögreglumanna hefur hann í
meira en 20 ár átt forystu um og frumkvæði að því að
lögreglumenn fái ekki einungis menntun og fræðslu
í lögum og reglugerðum og öðrum praktískum atriðum á borð við sjálfsvörn og skotæfingar hverskonar
heldur einnig innsýn í það andlega álag sem starfið
veldur og hvernig hægt er að bregðast við því. Hluti
af því hefur verið vitundarvakning í þá veru að það er
ekki eingöngu í lagi – heldur í raun við því að búast

– að lögreglumenn bregðist ofbeldisatburðum eða
öðrum hörmungum og að til séu leiðir til að aðstoða
lögreglumenn við að vinna úr slíkum neikvæðum
upplifunum.
Bjarne Frøslee Ibsen hefur m.a. verið drífandi í því
að innleiða félagastuðningskerfi innan dönsku lögreglunnar sem hefur verið kallað „Fyrir – á meðan
– og eftir” kerfið. Þá hefur hann séð um sálfræðiþjónustu og –stuðning við lögreglumenn sem fara
til friðargæslustarfa á vegum erlendra stofnana sem
og stuðningsprógram við þá sem sjá um yfirheyrslur
yfir börnum sem og rannsakara sem vinna við rannsóknir á barnaklámi. Síðasta verkefnið sem hann
hefur komið að er að þróa kennsluefni í sálrænu
viðbragði sem miðar að því að styrkja lögreglumenn
til að takast betur á við sálræna erfiðleika í störfum
þeirra. Hann hinsvegar náði því ekki að vera með
við innleiðingu verkefnisins þar sem ráðningarsambandi hans hjá ríkislögreglustjóranum lauk í ágúst s.l.
Vinnuveitandinn kaus að framlengja ekki ráðningu
hans.
„Það var jú dálítið strik í reikninginn. Ég hafði séð
fyrir mér að starfa áfram a.m.k. næstu þrjú árin eða
þar til ég færi á eftirlaun en nú hefur mér verið vísað á
dyr. Rökin voru m.a. þau að ekki væri horft til þess að
sá aðili sem færi með stjórn sálfræðingateymis ríkislögreglustjórans væri menntaður sálfræðingur og

Breytingar eru komnar
í guðatölu og það eru
starfsmennirnir sem á
endanum borga brúsann.

Bjarne Frøslee Ibsen

12

13

unum. Sem dæmi má nefna ef þeir hafa ekki yfirsýn
yfir þau verkefni sem þeim hafa verið falin eða þeir
eru fluttir til í starfi gegn eigin óskum og þeim finnst
þeir ekki hafa þekkingu eða reynslu til að sinna – þar
sem langt er um liðið síðan þeir sinntu þesskonar
störfum síðast. Þetta kemur svo ofan í þá staðreynd
að þeir hafa oft á tíðum ekki einu sinni stjórn á frítíma sínum lengur. Það liggur í hlutarins eðli að
þessar aðstæður koma niður á starfsánægju og viðkomu einstaklinga innan stéttarinnar.”
Lítið pláss fyrir skilning
„Þeir einstaklingar innan lögreglunnar sem eru í
stjórnunarhlutverkum hafa það einnig mun verra í
vinnunni en áður segir Bjarne Frøslee. Þetta á sérstaklega við þá sem eru í hlutverkum millistjórnenda
í lögreglunni. Einn af fylgifiskum „DJØF” menningarinnar er sá að afar lítið svigrúm er til þess að
sýna einhvern skilning. Þess í stað skal mæla allt
og árangurstengja og eina leiðin til að ná sér í fleiri
stjörnur á axlirnar í dönsku lögreglunni er að vinna
að breytingastjórnun – á kostnað samstarfsfólksins”
segir Bjarne Frøslee.
Hann undrar sig satt best að segja alls ekki á því að
lögreglunni skuli ganga illa í því að manna og ráða í
stöður nýrra stjórnenda í lögreglu.
„Hvað er það sem ætti að lokka fólk til þessara
starfa? Ekki eru það launin. Þeir sem ráða sig til
starfanna eiga það á hættu að vera hent landshluta á
milli og í lægri stjórnunarlögunum er nánast útilokað
að stjórna nokkrum sköpuðum hlut. Þar að auki hafa
þessir stjórnendur nánast ekki málfrelsi lengur. Það
kostar sitt fyrir þá að opna munninn, sér í lagi inn
við, er sú reynsla sem ég hef séð og upplifað.”

Árangursmælingamenningin eyðileggur
nefnilega faglegheitin
og viðkomuna
– og þar með einnig
starfsánægjuna
– í lögreglunni fullyrðir
Bjarne Frøslee.
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hefði þar með faglega þekkingu heldur einstaklingur
með menntun og reynslu í stjórnun og markmiðasetningu. Það vill segja einhver með allt annan bakgrunn en sálfræði. Frá mínum bæjardyrum séð þýðir
þetta einfaldlega það að sálfræðiþjónustan verður
sett skör lægra í skipuritinu. Mín meining er sú að ef
menn vilja innleiða eitthvað í danskri lögreglu, sem
n.b. er mjög þunglamaleg stofnun, þá verða fyrst og
fremst fagleg sjónarmið að sitja við borðið þar sem
ákvarðanir eru teknar. Fæstar hugmyndir ná einhverju flugi ef þær þurfa að fara í gegnum einhver lög
af stjórnendum – sérstaklega ef þessir stjórnendur
hafa ekki faglega innsýn inn í það sem þeir eru að
fjalla um.”
Mýtan um að breytingar séu alltaf af hinu góða
Bjarne Frøslee Ibsen, fyrrverandi yfirmaður sálfræðiþjónustu danska ríkislögreglustjórans undirstrikar
það að hann hafi ekkert á móti lögfræðingum, hagfræðingum eða ráðgjöfum sem einstaklingum. Hann
hefur í áraraðir unnið með mörgum mjög góðum
einstaklingum með þessa menntun og reynslu. Það
sem hann hinsvegar er mótfallinn er sú menning
sem í dag gegnsýrir danska lögreglu. Þar sem sífellt
er verið að breyta hlutunum, gera hagkvæmari (í
krónum og aurum) og árangursmæla allt og ekkert
í nafni framþróunar. Þetta er hinsvegar og nánast
alltaf gert á kostnað starfsfólksins. Árangursmælingamenningin eyðileggur nefnilega faglegheitin og
viðkomuna – og þar með einnig starfsánægjuna – í
lögreglunni fullyrðir Bjarne Frøslee.
„Það var eftir skipulagsbreytingarnar á dönsku lög-

reglunni árið 2007, sem urðu grundvallarbreytingar á
löggæslunni. Ég er ekki talsmaður stöðnunar og hef
aldrei verið. Það var þörf á því að endurskipuleggja
ýmislegt innan lögreglunnar. En í dag er hinsvegar
einhver eilífðartrú í gangi á því að allar breytingar
séu af hinu góða og stuðluðu að framþróun. Þetta
er mýta. Það er sennilega ekki nema um helmingur
þeirra skipulagsbreytinga sem ráðist er í sem skila
einhverri framþróun með betri og árangursríkari
vinnubrögðum. Hinn helmingur breytinganna gerir
í raun illt mun verra og leiðir til minni starfsánægju.”
Þegar lögreglumenn minna stjórnina
Yfirsálfræðingurinn hefur m.a. upplifað aukinn pirring innan lögreglunnar þar sem allt er í raun orðið
svo óöruggt. Þrátt fyrir að lögreglumenn séu mjög
góðir í störfum sínum og sinni vinnu sinni af mikilli
alúð og eljusemi geta þeir ekki lengur verið öruggir
með það að þeir mæti til sömu vinnu að næsta
morgni. Lögreglumönnum er þeytt fram og tilbaka
í hverri skipulagsbreytingunni á fætur annarri og
álagið hefur aldrei verið í líkingu við það sem nú er.
Lögreglumenn geta ekki einu sinni reitt sig á það að
frítími þeirra sé virtur lengur. Þeir vita aldrei orðið
hvort frídegi, sem þeir hafa gert ráð fyrir að eyða með
fjölskyldum sínum, verði aflýst vegna vinnu – enn og
aftur.
„Lögreglumenn eru í eðli sínu einstaklingar sem
eru vanir að stjórna. Það eru þeir sem þurfa að taka
ákvarðanir á sekúndubroti og taka stjórnina á erfiðum vettvangi. Af sömu ástæðu er það mjög erfitt
fyrir þá að upplifa það að þeir hafi ekki stjórn á hlut-

mara. Ef við gæfum okkur það að allar þær breytingar sem ráðist hefur verið í á undanförnum árum
væru eins góðar og upp var lagt með spyr maður sig
einfaldlega hvernig standi á því að lögreglan gengur
ekki í dag eins og vel smurð vél án vandkvæða?”
Kannski var mér greiði gerður
Bjarne Frøslee Ibsen er nú þegar kominn á kaf í
vinnu fyrir aðrar stofnanir sem sáu sér hag í þekkingu hans og reynslu í tengslum við sálræna hluta
starfsumhverfisins. Hann er því hæstánægður sjálfs
síns vegna.
„Mér fannst í fyrstu eins og mér hefði verið hent
á haugana en sennilega hefur ríkislögreglustjórinn
gert mér stóran greiða. Ég kann því afar vel að vinna
að þróunarverkefnum hverskonar og hef alltaf verið
með mörg járn í eldinum. Nú get ég betur leyft mér
það en áður án þess að þurfa að horfa til einhverrar
skriffinsku í kringum hlutina og hverskyns reglna
sem tilheyra því að stýra deild á borð við þá sem ég
stýrði innan lögreglunnar. Ég átti mörg gríðarlega
góð ár innan lögreglunnar og hitti margt frábært fólk
á starfsferli mínum þar en ég hef verið afar óhress
með það hvaða stefnu lögreglan hefur verið að taka
undanfarin ár með þeim skipulagsbreytingum sem
ráðist hefur verið í innan lögreglunnar.”
Höfundur greinarinnar,
sem þýdd er úr „DANSK POLITI”,
fagtímariti Landssambands
danskra lögreglumanna,
er Karina Bjørnholdt.

Einn af fylgifiskum
„DJØF” menningarinnar er sá að afar lítið
svigrúm er til þess að
sýna einhvern skilning.
Þess í stað skal mæla allt
og árangurstengja og
eina leiðin til að ná sér í
fleiri stjörnur á axlirnar
í dönsku lögreglunni er
að vinna að breytingastjórnun – á kostnað
samstarfsfólksins” segir
Bjarne Frøslee.

Nauðsyn á nýrri starfsmannastefnu
Bjarne Frøslee vonar það innilega að danska lögreglan beri gæfu til þess að laga og bæta starfsumhverfi
sitt og auka við starfsánægju sem allra fyrst.
„Það gerist í raun ekki nema þegar í stað verið
lögreglumönnum fjölgað stórlega þ.a. vaktaplönin
nái að ganga upp og lögreglumenn fái raunverulega
þau frí sem þeim ber hverju sinni. Þá lýsir hann eftir
starfsmannastefnu þar sem starfsfólkið er aftur sett í
hásæti. Í dag er staðan þannig að fólk upplifir sig í
raun bara sem einhver númer til uppfyllingar í stórri
maskínu.
Að leiða starfsfólk og útdeila verkefnum snýst um
það að skapa öryggi og starfsánægju. Þegar þessir
tveir mælikvarðar taka að stíga birtist það strax í betri
þjónustu við borgarana. Reiknidæmið er í sjálfu sér
alls ekki flókið. Við þurfum að hætta að horfa á
skipulagsbreytingar sem einhverskonar nauðsyn eða
Guð. Við þurfum að hætta að trúa því að ráðgjafarnir hafi alltaf rétt fyrir sér. Allar þessar endalausu
breytingar, breytinganna vegna, hvíla á fólki eins og
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Staukur ehf-leiktæki og sjálfsalar
Stál og stansar ehf
Stálbyggingar ehf
STEF Samband tónskálda og eigenda
Stjörnuegg hf
Stólpi gámar
Stóra bílasalan ehf
Styrja ehf
Suzuki bílar hf
Svarta Kaffið kaffihús
Sveiney ehf
Sægreifinn, Verbúð 8
Sögn ehf, Blueeyes Productions
Söluturninn Vikivaki
Tandur hf
Tannlæknastofa Sólveigar Þórarinsdóttur ehf
Tannsteini ehf
Tark - Arkitektar
TBG ehf
Thai matstofan ehf
THG Arkitektar ehf
Tollvarðafélag Íslands
Topplagnir ehf
Tort ehf
Tóbaksverslunin Björk
Tónastöðin ehf
Trésmiðjan Jari ehf
Trip ehf
Tösku- og hanskabúðin ehf
Ullarkistan ehf
Umslag ehf
Utanríkisráðuneytið
Útfaraþjónusta Rúnars Geirmundssonar
Útilegumaðurinn ehf
Vagnar og þjónusta ehf
Varma & Vélaverk ehf
VDO ehf
Velmerkt ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verslun Jóns og Óskars Laugavegi, Kringlunni og
Smáralind
Verslunin Rangá
Verslunin Vínberið
Vesturröst-Sérverslun veiðimanna
Vélar og verkfæri ehf
Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sf
Við og Við sf
Vilberg kranaleiga ehf
Vitabar, veitingahús
Víkurós ehf, bílamálun og réttingar
VT Þjónustan ehf
Vörubílastöðin Þróttur hf
www.tst.is
Þ.B. verktakar ehf
Þakpappaþjónustan ehf
Þrír Frakkar hjá Úlfari, veitingahús
Ökuskólinn í Mjódd ehf
Ölstofa Kormáks og Skjaldar ehf
Örninn ehf
Seltjarnarnes
Horn í horn ehf, parketlagnir
Ljósmyndastofa Erlings
Tannlæknastofa Ragnars Ó Steinarssonar ehf
Vekurð ehf
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Vogar
Loftræstihreinsun ehf
Sveitarfélagið Vogar
Kópavogur
Alhliða pípulagnir sf
Arnardalur sf
Baader Ísland ehf
Bak Höfn ehf
Bakkabros tannsmíðaverkstæði ehf
Bifreiðastillingin ehf
Bifreiðaverkstæði Jónasar ehf
bilalokkun.is
Birgir G. Magnússon hdl
Bílamarkaðurinn
Bílamálunin Varmi ehf
Bílasprautun og réttingar Hjartar
Bílaverkstæði Kjartans og Þorgeirs sf
Bílhúsið ehf
Bíljöfur ehf, gul gata
Bílvogur ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
BSA varahlutir ehf
Byggðaþjónustan bókhald og ráðgjöf
Conís ehf, verkfræðiráðgjöf
Dekkverk ehf
dk hugbúnaður ehf-www.dk.is
Dýrheimar heildsala
Exton ehf
Eyfeld ehf
Fatahreinsun Kópavogs
Fossar, tryggingar og ráðgjöf ehf
goddi.is
H. Hauksson ehf
Harðbakur ehf
HealthCo ehf - Lækningatæki
Hefilverk ehf
Hótel Kríunes
Hringás ehf
Hvellur-G. Tómasson ehf
Höll ehf
Iðnaðarlausnir ehf
Iðnvélar ehf
Ísnes ehf, heildverslun
JS-hús ehf
Kambur ehf
Kjöthúsið ehf
Kraftvélar ehf
Körfuberg ehf
Lakkskemman ehf
Ledlýsing
Línan ehf
Loft og raftæki ehf
Löggiltir endurskoðendur
Lögmannsstofa Guðmundar Þórðarsonar
Ólafssynir ehf
RadioRaf ehf
Rafmiðlun hf
Rafnar ehf
Rafport ehf
Rafvirkni ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Sport Company ehf
Sports Direct
Svansprent ehf
Söguferðir ehf

TERN SYSTEMS ehf
Vatn ehf
Vetrarsól ehf, verslun
Vinnuvernd ehf
Vídd ehf, flísaverslun
Zenus sófar
Blikksmiðjan Borg ehf
Vín tríó ehf
Garðabær
Aflbinding-Járnverktakar ehf
AKS viðskipti ehf
AÞ-Þrif ehf
B.B.Þ. Verktakar ehf
Elektra ehf
Engilbert ÓH Snorrason tannlæknastofa sf
Fagval ehf
Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hagráð ehf
IceCom ehf
K.C. Málun ehf
Krókur
Loftorka ehf
Pípulagnaverktakar ehf
S.S. Gólf ehf
Samey ehf
Úranus ehf
Val - Ás ehf
Versus bílaréttingar og málun
Öryggisgirðingar ehf
Hafnarfjörður
Aflhlutir ehf
Ás, fasteignasala ehf
Barkasuða Guðmundar ehf
Batteríð Arkitektar ehf
Bergplast ehf
Blekhylki.is
Danco - Daníel Pétursson ehf
Donna ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Firring ehf Meindýravarnir
Fjörukráin-Hótel Víking
Flúrlampar ehf
Geymsla Eitt ehf
Hafnarfjarðarhöfn
Hallbertsson ehf
HB búðin
Hlaðbær-Colas hf, malbikunarstöð
Hraunhamar ehf
Icetransport ehf
Íshestar ehf
Kæling ehf
Kænan veitingastofa
Lögafl - lögmannsstofa
Markus Lifenet
Milli hrauna, heimilismatur
Nonni Gull
Rafgeymasalan ehf
Rafhitun ehf
SIGN ehf, skartgripaverkstæði
Síló ehf, steypusala
Skerpa renniverkstæði
Sæblik ehf - Holtanesti

Snæbjörn Aðalsteinsson

Jón Eyjólfur Jónsson, Grétar Norðfjörð og Magnús Magnússon.
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Þróuð farsímastaðsetning
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Ræðst gegn verkjum
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þeirra sem kunna vera í nauðum staddir.”.
EENA gerir sér grein fyrir því að Apple
hefur verið að vinna í því að auka öryggi notenda iPhone snjallsíma með t.d. SOS möguleika Apple snjallúrsins sem sendir sjálfkrafa
staðsetningu þess sem ber úrið, til fyrirfram
ákveðins viðtakanda, ef möguleikinn er virkjaður. Samt sem áður vekur EENA athygli á
nauðsyn þess að möguleikinn verði einnig til
staðar fyrir iPhone snjallsíma þ.a. hægt verði
að senda nákvæma staðsetningu tækisins, til
viðbragðsaðila, ef notandi þess er í nauðum
staddur. Nýlegar fréttir af „Panic Command”
skipun fyrir iPhone snjallsíma, sem sjálfkrafa
sendir staðsetningu tækisins er skref í rétta átt
en það er hinsvegar ekki nóg þar sem sá möguleiki þarf að vera til staðar í símtækjunum að
staðsetning sé send í öll skipti sem hringt er í
neyðarnúmer.
Eftir því sem AML er innleitt í fleiri löndum
eru notendur iPhone snjallsíma settir skör
lægra en notendur Android símtækja, þegar
kemur að öryggi notenda þeirra í þeim tilvikum er mest liggur við – neyðartilvikum.
EENA hvetur Apple til að innleiða AML
búnaðinn í alla iPhone snjallsíma vegna öryggis notenda þeirra. Það er mikilvægt að
vekja athygli á því að AML er svokallaður

„Open Source” hugbúnaður og hvaða snjallsíma- sem og stýrikerfisframleiðandi sem er
getur komið hugbúnaðinum fyrir í tækjum
sínum og hugbúnaði.
Um AML
AML er opinn hugbúnaður (open-source
protocol) sem eykur nákvæmni þeirra staðsetningargagna sem send eru viðbragðsaðilum. Þegar hringt er í fyrirfram skilgreint
neyðarnúmer (112) sendir hugbúnaðurinn
sjálfkrafa nákvæmar upplýsingar um staðsetningu tækisins sem hringt er úr, til viðbragðsaðilans. Upplýsingarnar eru eingöngu sendar
beint til opinberra viðbragðsaðila án aðkomu
milliliða og þriðji aðili hefur þannig engan
aðgang að þessum staðsetningarupplýsingum.
Um EENA
EENA – European Emergency Number Association er sjálfseignarstofnun með aðsetur í
Brussel. Markmið stofnunarinnar er að stuðla
að auknum gæðum og þjónustu neyðarsímsvörunar. Sýn stofnunarinnar er sú að allir
íbúar Evrópu hafi aðgengi að neyðarsímsvörun og –þjónustu þar sem þeir fá nauðsynlegar
og réttar upplýsingar og viðbragð á neyðarstundu.

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A / A c t a v i s 7 1 1 0 1 1

Apple ætti að setja upp AML (Advanced Mobile Location (þróuð farsímastaðsetning))
möguleikann í iPhone símana vegna öryggis
iPhone notenda að mati European Emergency Number Association (EENA – www.
eena.org).
Í júní 2016 uppfærði Google alla Android
síma í heiminum með þróaðri farsímastaðsetningu (AML), tækni sem gerir viðbragðsaðilum kleyft að staðsetja nákvæmlega
innhringjanda sem kann að vera í nauðum
staddur. Hraðspólað ár fram í tímann, til ársins 2017, þá hefur þessi þjónusta verið sett upp
í mörgum löndum heims og hefur hún þegar
sannað sig sbr. upplýsingar á heimasíðu EENA
– http://www.eena.org/pages/aml-stories-around-europe#.WgRcLsZl-Ul
Á undanförnum mánuðum hafa fulltrúar
EENA ferðast vítt og breitt um Evrópu til að
vekja athygli á AML í eins mörgum löndum
og mögulegt er. Á öllum þeim fundum sem
EENA hefur haldið um AML víðsvegar um
Evrópu hefur sama spurningin komið upp
aftur og aftur: „Hvað með Apple?”. EENA
hefur mánuðum saman reynt að koma á samskiptum við Apple til að vinna að lausn sem
gerir það kleyft að viðbragðsaðilar fái sendar
nákvæmar staðsetningar á þeim iPhone símum sem hringt er úr í neyðarnúmer í Evrópu
en án árangurs.
Viðbragðsaðilar, ásamt öðrum þeim aðilum sem málið varðar, hafa opinberlega
hvatt Apple til að vinna að innleiðingu AML
í iPhone símana. Þetta hefur t.d. verið gert í
Ástralíu, Eistlandi, Svíþjóð og Belgíu. Belgía
tilkynnti um innleiðingu AML fyrir Android
notendur þann 13. júlí s.l. og tilkynntu á sama
tíma að iPhone notendur ættu að hlaða niður
„112BE” appinu þar sem AML þjónustan er
ekki til staðar fyrir iPhone notendur.
Stjórnmálamenn hafa einnig vakið athygli
á nauðsyn þess að AML kerfið verði aðgengilegt öllum snjallsímanotendum. Í viðtali við
EENA, í tilefni af heimsókn sinni til neyðarlínusvörunar í Tallin, vakti Evrópuþingmaðurinn Kaja Kallas athygli á nauðsyn AML þegar
hún sagði „Eins og staðan er núna þá virkar
AML eingöngu fyrir Android snjallsíma.
Nauðsynlegt er að tryggja það með öllum leiðum að þessi tækni verði aðgengileg til notkunar í öllum snjallsímum til að auka öryggi

Paratabs®

– Öflugur verkjabani!
Paratabs 500 mg filmuhúðaðar töflur innihalda parasetamól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast verkjalyf. Paratabs er notað
gegn vægum til miðlungi miklum verkjum og til að lækka hita. Paratabs má nota gegn höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum,
vöðvaverk og hita í tengslum við kvef. Töfluna skal gleypa með glasi af vatni. Athugið að hærri skammtar en ráðlagðir eru geta
valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum. Skammta hjá börnum og unglingum skal miða við líkamsþyngd og viðeigandi
lyfjaform notað. Forðast skal samhliða notkun Paratabs og áfengis. Gætið varúðar við samhliða notkun annarra lyfja sem
innihalda parasetamól. Töflurnar eru ekki ætlaðar börnum undir 26 kg. Ef hár hiti eða einkenni sýkingar eru enn til staðar eftir
meðferð í meira en 3 daga, eða ef verkur er enn til staðar eftir meðferð í meira en 5 daga, skalt þú leita til læknis. Lesið vandlega
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

www.pinex.is

Erlendar fréttir
Erlendar fréttir
Erlendar fréttir
Dansk Politi 03/2017
Hið opinbera sparar fjármuni og dregur úr þjónustu í heilbrigðiskerfinu við t.d. geðsjúka en sendir á sama tíma enn stærri reikning
á annan stað þ.e.a.s. til löggæslunnar. Allt verður í raun á þennan
hátt miklu dýrara fyrir ríkissjóð, óöryggi meira og einstaklingar sem
þurfa nauðsynlega hjálp fagaðila fá hana ekki.
„Við erum stödd á verulega vondum stað og ef þú hefðir spurt mig,
t.d. fyrir um fimm árum síðan, hefði ég svarað því þannig til að ástandið
gæti ekki versnað, það væri ekki hægt að skera meira niður en það hefur
því miður gerst.“

Dansk Politi 03/2017
Karlmenn sem vinna vaktavinnu og/eða næturvinnu eru 25% líklegri
til að fá blöðruhálskirtilskrabbamein en þeir sem eingöngu vinna
dagvinnu skv. nýlegri rannsókn sem Anders Knutsson prófessor við
Mid Sweden háskólann stóð fyrir.

Dansk Politi 03/2017
Polisförbundet – heimasíða
Landssamband sænskra lögreglumanna gaf út, í júní 2017, skýrslu
um hótanir og ofbeldi gegn lögreglumönnum „Hot och våld mot
poliser“.
Í skýrslunni kemur m.a. fram að sex af hverjum tíu lögreglumönnum
hafa orðið fyrir ofbeldi eða hótunum um ofbeldi í starfi.
Hægt er að nálgast skýrsluna á þessum hlekk:
http://www.polisforbundet.se/Polisf%C3%B6rbundets_rapport_2017_Hot_och_v%C3%A5ld_web.pdf
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Óánægja með launakjör er stærsta ástæða þess mikla flótta sem orðið
hefur úr sænsku lögreglunni undanfarið. Þó kemur það fyrir að þeir
sem hafa hætt sækja aftur um sitt gamla starf þar sem þeir sakna m.a.
vinnufélaga sinna.
Mörgum hefur þó verið neitað um endurráðningu á þeim forsendum
að það eru hreinlega ekki til peningar til að ráða þá aftur til starfa, sem
skýtur svolítið skökku við þar sem lögreglan í Svíþjóð hefur verið að
ráða inn ófaglærða einstaklinga til m.a. rannsóknarstarfa. Einstaklinga
sem í sumum tilvikum fá greidd laun sem eru allt að 10.000,- SEK hærri
á mánuði en lögreglumenn fengju greitt fyrir þessa vinnu.

Dansk Politi 04/2017
„Við þurfum endalaust að vera að færa til fókusinn. Hvað mig varðar
er stærsta vandamálið innan lögreglunnar það að allir hafa skoðanir á
því hvað lögreglan er að gera og blanda sér í fagleg málefni hennar og
vinnufyrirkomulag þ.a. við náum í raun aldrei að leysa þau mál sem
okkur er ætlað að leysa.“
Rannsóknarlögreglumaður á austur Jótlandi.

Dansk Politi 03/2017
Tímalína yfir hryðjuverkaárásir í Frakklandi frá árinu 2011:
11. – 22. mars 2012, Toulouse og Montauban
23. maí 2013, La Defense, París
20. desember 2014, Joue-le-Tours
21. desember 2014, Dijon
22. desember 2014, Nantes
7. – 9. janúar 2015, París
3. febrúar 2015, Nice
19. apríl 2015, Villejuif, París
26. júní 2015, Saint-Quentin-Fallavier
21. ágúst 2015, Oignies
13. – 14. nóvember 2015, París
1. janúar 2016, Valence
7. janúar 2016, París
13. júní 2016 Magnanville
14. júlí 2016, Nice
26. júlí 2016, Saint-Etienne-du-Rouvray
3. febrúar 2017, París
18. mars 2017, París
20. apríl 2017, París

Dansk Politi 04/2017
Breskir lögreglumenn þurfa sumir hverjir að reiða sig á matarmiða
frá hinu opinbera til að láta enda ná saman vegna lélegra launa.

Dansk Politi 04/2017
Árið 2016 fengu 156 lögreglumenn í Danmörku launalaust leyfi frá
störfum. Einungis 41 þeirra sneri aftur til starfa í lögreglunni. Á
fyrstu sex mánuðum ársins 2017 fengu 76 lögreglumenn launalaust
leyfi og af þeim sneru aðeins 26 til baka til starfa.

Polistidningen 05/2017
Eitthundrað sjötíu og fimm (175) skólapláss eru auð í lögreglunámi í
Svíþjóð þar sem mun færri en búist var við sóttu um skólavist. Þetta
kemur ofan í umtalsverðan flótta úr stéttinni undanfarin ár.
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rauðum teigum fjöldi keppenda 9
Mjög góð mæting var hjá lögreglumönnum
á eftirlaunum í flokki Heldri manna, nýjasti
meðlimurinn í þeim hópi Einar Ásbjörnsson
sigraði eftir hörkukeppni við Börk Skúlason.
1. sæti Einar Ásbjörnsson
39 punktar
2. sæti Börkur Skúlason
38 punktar
3. sæti Kristinn Pedersen
35 punktar
Sveitakeppni:
LRH
233 högg
Sigurður Pétursson, Páll Theodórsson
og Hörður Sigurðsson
A sveit LSS
248 högg
Annel Þorkelsson, Óskar Halldórsson
og Friðrik K. Jónsson
RLS/Vesturland
260 högg
Birgir M. Vigfússon, Sveinn Ægir Árnason
og Hinrik Konráðsson
Óskar Bjartmarz

Heldri mannaflokkur frá vinstri Einar Ásbjörnsson, Börkur Skúlason og Kristinn Pedersen.

Heldri menn.

Landsmót lögreglumanna í golfi 2017
Var haldið 2. ágúst 2017 á Hólmsvelli í Leirunni í Keflavík. Veður var mjög gott, sól og
blíða. 37 kylfingar skráðu sig í 6 flokka og
mættu 36 kylfingar til leiks.
A flokkur, höggleikur, fjöldi keppenda 7
Keppni í A flokki var spennandi en leikar fóru
þannig að Sigurður Pétursson sigraði með
einu höggi.
1. sæti Sigurður Pétursson LRH
74 högg
2. sæti Sigurbjörn Þorgeirsson LNE 75 högg
3. sæti Páll Theodórsson LRH
77 högg

D – flokkur, puntakeppni, forgjöf 24,1
og hærri. Fjöldi keppenda 3
Víðir sigraði örugglega og var jafnframt með
flesta punkta af öllum keppendum.
1. sæti Víðir Reynisson LS
43 punktar
2. sæti Kristján Kristjánsson LNE 35 punktar
3. sæti Gísli Þorsteinsson LRH
28 punktar

punktakeppni. Fjöldi keppenda 5
Annel sigraði þar sem hann var með fleiri
punkta punkta á seinni 9 eða 19 punkta á móti
18 punktum hjá Valgarði.
1. sæti Annel Þorkelsson LSS
36 punktar
2. sæti Valgarður Valgarðsson LRH 36 punktar
3. sæti Valur Magnússon LNE
30 punktar

Öldungaflokkur +50 ára,

Heldri manna flokkur, punktakeppni, leikið af

Sveit RLS/Vesturlands frá vinstri Sveinn Ægir
Árnason og Birgir Már Vigfússon. Á myndina
vantar Hinrik KonráðssonPedersen.

Öldungaflokkur frá vinstri, Valur Magnússon, Annel Þorkelsson og Valgarður Valgarðsson.

B- flokkur, punktakeppni,
forgjöf 10,0 - 18.4. Fjöldi keppenda 9
Jöfn keppni á milli heimamannsins Hjálmars,
sem tilkynnti þátttöku á síðustu stundu og
Vignis sem kom að norðan.
1. sæti Hjálmar Hallgrímsson LSS 39 punktar
2. sæti Vignir Stefánsson LNE
38 punktar
3. sæti Róbert Sigurðarson LSS
35 punktar
C- flokkur, punktakeppni,
forgjöf 18,5 - 24. Fjöldi keppenda 3
Skúli Jónsson sigraði örugglega.
1. sæti Skúli Jónsson LSS
34 punktar
2. sæti Oddur Ólafsson LRH
31 punktur
3. sæti Guðmundur Baldursson LSS 24 punktar
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D flokkur frá vinstri Gísli Þorsteinsson, Víðir Reynisson og Kristján Kristjánsson

Frá vinstri Guðmundur Baldursson og Skúli Jónsson. Á myndina vantar Odd Óafsson.

B flokkur frá vinstri, Róbert Sigurðarson og
Vignir Stefánsson, á myndina vantar Hjálmar
Hallgrímsson.

A flokkur frá vinstri Sigurbjörn Þorgeirsson
og Sigurður Pétursson. Á myndina vantar Pál
Theodórsson
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Landsmót ÍSL í skotfimi 2017
Frá keppni í Opnum flokki.

Fór fram í aðstöðu Skotfélags Kópavogs í
Digranesi, dagana 12. og 13. maí s.l.. Keppt
var í þremur greinum að venju, þ.e. Loftskammbyssu, Opnum flokki og Glock. Alls
mættu 20 lögreglumenn til keppni og var
þátttaka mest í Glock keppninni líkt og á
liðnum mótum.

Verðlaunaafhending Glock liðakeppni: Jón Arnar Sigurþórsson, Eiríkur Ó Jónsson og
Ólafur Egilsson, ásamt J.K.Þ.

Vesturland
Jón Arnar Sigurþórsson
Jón S. Ólason
Kristján Ingi Hjörvarsson

Úrslit voru þessi:
Loftskammbyssa einstaklingskeppni:
Kristína Sigurðardóttir
354 stig
Ólafur Egilsson
349 stig
Þórir Ingvarsson
348 stig
Ólafur var með 8 innri tíur og Þórir 4
Loftskammbyssa liðakeppni:
Blönduð sveit
Kristína Sigurðardóttir
Ólafur Egilsson
Eiríkur Ó Jónsson
Vesturland
Jón Arnar Sigurþórsson
Jón S. Ólason
Kristján Ingi Hjörvarsson
Opinn flokkur einstaklingskeppni:
Eiríkur Ó. Jónsson
Jón Arnar Sigurþórsson
Ólafur Egilsson
Opinn flokkur liðakeppni:
Blönduð sveit
Kristína Sigurðardóttir
Ólafur Egilsson
Eiríkur Ó Jónsson
Höfuðborgarsvæðið
Gísli Þorsteinsson
Þórir Ingvarsson
Stefán Fróðason
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Glock einstaklingskeppni:
Eggert Magnússon
Samúel William Ólafsson
Kristján Ingi Hjörvarsson
Glock liðakeppni:
Ríkislögreglustjóri
Samúel William Ólafsson
Bjarni Skúlason
Eiríkur Ó. Jónsson

1025 stig

997 stig

528 stig
515 stig
511 stig

Verðlaunaafhending Opinn flokkur: Eiríkur Ó. Jónsson, Samúel William Ólafsson
og Bjarni Skúlason ásamt J.K.Þ.

1448 stig

242 stig
239 stig
238 stig
681 stig

Frá keppni í Glock 25 m. færi.

Blönduð sveit
Kristína Sigurðardóttir
Jóhanna K. Skjönhaug
Magnús Ragnarsson

642 stig

Vesturland
Jón Arnar Sigurþórsson
Jón S. Ólason
Kristján Ingi Hjörvarsson

638 stig

Möguleiki er á að fyrirkomulagi Glock
keppninnar verði breytt í framtíðinni.
Á
þingi Norræna lögregluíþróttsambandsins,
NPSA, í sumar var samþykkt að bæta við
grein í skotfimi þar sem keppt verður með
lögregluvopnum. ÍSL lagði tillögu varðandi
þessa keppni fyrir þingið og lagði þar til að
keppt yrði með sama hætti og við höfum gert.
Danir komu svo með aðra tillögu um útfærslu

á mótinu. Ekki var tekin ákvörðun um framkvæmd keppninnar á fundinum en Dönum og
Íslendingum falið að útfæri keppni.
Skoðað verður, þegar útfærslan liggur fyrir
hvort við breytum okkar keppnisfyrirkomulagi til samræmis við norðurlanda útfærsluna.
Það verður þó í fyrsta lagi 2019.
JSÓ

526 stig

1502 stig
Verðlaunaafhending Opinn flokkur sveitakeppni, frá vinstri: Eiríkur Ó. Jónsson, Ólafur Egilsson og Kristína
Sigurðardóttir og Jóhann Karl Þórisson varaformaður ÍSL.
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Tannlæknastofa Harðar V Sigmarssonar sf
Te & Kaffi hf
Trefjar ehf
Trésmiðjan okkar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víðir og Alda ehf
Víking Björgunarbúnaður
Þvottahúsið ehf
Reykjanesbær
B & B Guesthouse
Bílar og Hjól ehf
Bílaver Ák ehf
Bílrúðuþjónustan ehf
Bókhalds og rekstrarþjónusta Gunnars Þórarinssonar
Brunavarnir Suðurnesja
Dacoda ehf
Eldey Airport Hotel ehf
Ferðaþjónusta Reykjaness ehf
Happy Campers bílaleiga
Húsagerðin ehf, trésmiðja
Icelandair Hotel Keflavík
Lögmannsstofa Reykjaness ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Olsen Olsen
Pulsuvagninn í Keflavík
Pústþjónusta Bjarkars ehf
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Rétt sprautun ehf
Rörvirki sf
SB Trésmíði ehf
SBK ehf
Skólamatur ehf
Smur- og hjólbarðaþjónustan ehf
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf
TM Bygg ehf
Toyota Reykjanesbæ
Undri ehf
Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verslunin Kóda
Grindavík
Bakaríið Hérastubbur ehf
Einhamar Seafood ehf
EVH verktakar ehf
TG raf ehf
Sandgerði
Bátasmiðjan Sólplast
Verk- og tölvuþjónustan ehf
Verslunarfélagið Ábót
Garður
Aukin Ökuréttindi ehf
GSE ehf
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður
Völundarhús ehf
Mosfellsbær
Alefli ehf byggingaverktakar
Dalsgarður ehf, gróðrarstöð
Fasteignasala Mosfellsbæjar ehf
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Gylfi Guðjónsson ökukennari, s: 6960042
Hestaleigan Laxnesi
Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Nonni litli ehf
Pétur ehf
Reykjalundur endurhæfingarmiðstöð SÍBS
Sjúkraþjálfun Heilsuefling Mosfellsbæjar
Smíðastofa Sigurðar R. Ólafs ehf
Spíssar ehf - stífluþjónusta

Ísafjörður
Akstur og löndun ehf
GG málningarþjónusta ehf
Ísblikk ehf
Jón og Gunna ehf
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Akranes
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarsonar
Bifreiðaverkstæðið Ásinn ehf
Fasteignasalan Valfell, Kirkjubraut Akranesi &
Borgartúni Rvk.
Framvinda ehf
Gámaþjónusta Vesturlands ehf
Hús og bátar ehf
Markstofa ehf
MVM ehf
Rafþjónusta Sigurdórs ehf
Rakarastofa Hinriks
Smurstöð Akraness sf
Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar ehf
Viðar Einarsson ökukennsla ehf
Ylur pípulagnir slf
Þorgeir og Ellert hf

Patreksfjörður
Verslunin - bakaríið Albína
Vesturbyggð

Borgarnes
Bílabær sf, bifreiðaverkstæði
Borgarbyggð
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf
Ensku húsin gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsnesi
Golfklúbbur Borgarness
Kaupfélag Borgfirðinga
Loftorka í Borgarnesi ehf
Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar
Samtök sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi
Sorpurðun Vesturlands hf
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið Borgarness sf
Verkalýðsfélag Vesturlands
Stykkishólmur
Skipasmíðastöð Skipavík hf
Grundarfjörður
Þjónustustofan ehf
Ólafsvík
Litlalón ehf
Þrif og þjónusta ehf
Hellissandur
Esjar ehf
Skarðsvík ehf
Snæfellsbær
Búðardalur
K.M. þjónustan ehf
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Bolungarvík
Endurskoðun Vestfjarða ehf

Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Bíldudalur
Melódíur minninganna Reynimel
Staður
SG verkstæði ehf
Hvammstangi
Villi Valli ehf
Blönduós
Glaðheimar-sumarhús opið allt árið, s: 820 1300
Húnavatnshreppur
Kjalfell ehf, s: 6953363
Stéttarfélagið Samstaða

Þing norræna lögregluíþróttasambandsins, NPSA, 2017
Fór fram á Jægtvolden hotel á Inderøy í Noregi,
nálægt Þrándheimi. Óskar Bjartmarz, Jóhann
Karl Þórisson og Jón S. Ólason voru fulltrúar
íþróttasambands lögreglumanna, ÍSL, á þinginu
þá var Guðmundur St. Sigmundsson með í för
en hann var fráfarandi tækninefndarmaður.
Eistar urðu fullgildir meðlimir að sambandinu.
Mesti tíminn fór í að fara yfir lög og reglur sambandsins en vegna innkomu Eista verður opinbert
tungumál sambandsins enska í stað sænsku. Tækifærið var einnig notað til að bæta lög sambandsins
s.s. að setja inn ákvæði varðandi notkun ólöglegra
lyfja (Doping). Tillaga ÍSL um að taka upp kepnni
með þjónustuskotvopn á skotmóti var samþykkt
en þó á þann hátt að skoða skyldi útfærslu þess,
þ.e. hvort okkar háttur með keppnina yrði ofaná
eða einhver annar. Danir komu með tillögu um
sína útgáfu og því var frekari vinnsla á þessari tillögu sett í vinnslu.
Kosið var í stjórn og tækninefnd NPSA. Danir
tóku við formennsku í hvorutveggja. Óskar Bjartmarz er fulltrúi ÍSL í stjórninni og Jóhann Karl
Þórisson er í tækninefndinni. Hann verður með
sömu íþrótta-greinar og G.St.S var með eða handknattleik og golf. Næst þing NPSA árið 2019
verður haldið í Danmörku.
Óskar Bjartmarz og Guðmundur St. Sigmundsson
fengu gullmerki NPSA fyrir frábært starf fyrir
sambandið.
Óskar Bjartmarz
formaður ÍSL

Jón S. Ólason, Óskar Bjartmarz, Guðmundur St. Sigmundsson og Jóhann Karl Þórisson.

Guðmundur St. Sigmundsson, Jón S. Ólason og Óskar Bjartmarz..

Sauðárkrókur
Efnalaug og þvottahús
Háskólinn á Hólum
K-Tak ehf
Skinnastöðin hf
Steypustöð Skagafjarðar
Stoð ehf, verkfræðistofa
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Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Bakkaflöt - Riverafting.is
Siglufjörður
Fjallabyggð
Raffó ehf
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Akureyri
Akureyrarbær
Amaro heildverslun
AUTO ehf, bílapartasala
Ásbyrgi - Flóra ehf
Becromal Iceland ehf
Bílapartasalan Austurhlíð
Blikk- og tækniþjónustan ehf
Blikkrás ehf
Dexta orkutæknilausnir ehf
Framtal sf
Hvítspói, art studio
Höldur ehf, bílaleiga
J M J Herradeild
Keahótel ehf
Kjarnafæði hf
Kraftbílar ehf
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sta pa prent
Prentþjónusta
Sími 421 4388
Netfang stapaprent@simnet.is
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Eftirtaldir aðilar óska
lögreglumönnum velfarnaðar í starfi
Malbikun KM ehf
Meðferðarheimilið Laugalandi
Miðstöð ehf
Molta ehf
Múriðn ehf
Pólarhestar ehf
Rafmenn ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
S.S. byggir ehf
Sjómannablaðið Víkingur
Sjúkrahúsið á Akureyri
Steypustöð Akureyrar ehf
Straumrás hf
Tannlæknastofa Árna Páls
Timbra ehf, byggingarverktaki
Veislubakstur - Betra brauð

Ferðaþjónustan Mjóeyri
Fjarðaþrif ehf
Kaffihúsið Eskifirði

Eldhestar ehf
Garpar ehf
Skjólklettur ehf

Neskaupstaður
Haki ehf verkstæði
Síldarvinnslan hf

Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðasveppir ehf
Gröfutækni ehf
Kaffi-Sel ehf

Dalvík
Gistihúsið Skeið-www.thule-tours.com
Klaufi ehf
Steypustöðin Dalvík ehf

Höfn í Hornafirði
Ferðaþjónustan Gerði
Gistiheimilið Hafnarnesi-www.hafnarnes.is,
s: 844 6175
Jökulsárlón ferðaþjónusta ehf
Rósaberg ehf
Sveitafélagið Hornafjörður
Vélsmiðjan Foss ehf
Þingvað ehf, byggingaverktakar

Ólafsfjörður
Árni Helgason ehf, vélaverkstæði
Húsavík
Bílaþjónustan ehf
E G Jónasson rafmagnsverkstæði
Hóll ehf, vinnuvélar og verktakar
Höfðavélar ehf
Steinsteypir ehf
Trésmiðjan Rein ehf
Vermir sf
Mývatn
Dimmuborgir guesthouse
Hestaleigan Safarí hestar
Hlíð ferðaþjónusta ehf
Þórshöfn
B.J. vinnuvélar ehf
Egilsstaðir
Austfjarðaflutningar ehf
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Bólholt ehf
Gistihúsið - Lake Hotel Egilsstadir
Hitaveita Egilsstaða og Fella ehf
Rafey ehf
Sentrum ehf
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf
Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Reyðarfjörður
Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi
Fjarðaveitingar ehf
Hárstofa Sigríðar ehf
Stjórnendafélag Austurlands
Tærgesen, veitinga- og gistihús
Eskifjörður
Egersund Ísland ehf
Eskja hf
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Fáskrúðsfjörður
Kaffi Sumarlína ehf
Vöggur ehf
Breiðdalsvík
Hótel Bláfell
Djúpavogur
Berunes farfuglaheimili ehf

Selfoss
Árni Ragnarsson
Árvirkinn ehf
Báran stéttarfélag
Bílaþjónusta Péturs ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og bílaréttingar
Bjarnabúð
Fossvélar ehf
Hótel Gullfoss
Hvíta Húsið
Jeppasmiðjan ehf
Kökugerð H P ehf
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Nesey ehf
Pylsuvagninn Selfossi við brúarendann
Reykhóll ehf
Súperbygg ehf
Sveitarfélagið Árborg
Vélaverkstæði Þóris ehf
Vélaþjónusta Ingvars
Þjónustumiðstöð Hraunborgum Grímsnesi
Hveragerði
Bílaverkstæði Jóhanns ehf
Jón Þórisson ehf
Raftaug ehf
Þorlákshöfn
Hreingerningarþjónusta Suðurlands - Hreint um allt
suðurland
Járnkarlinn ehf
Landsbanki Íslands
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja
Ölfus
Dýralæknaþjónusta Suðurlands

Evrópumót lögreglumanna í skotfimi fór fram í Rússlandi

Hella
Bílaverkstæðið Rauðalæk ehf
Freyðing ehf
Verkalýðsfélag Suðurlands
Hvolsvöllur
Ferðaþjónusta bænda Stóru-Mörk
Ferðaþjónustan Hellishólum ehf
Torf túnþökuvinnsla ehf
Vík
Mýrdalshreppur
Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hótel Klaustur
Skaftárhreppur
Vestmannaeyjar
Eyjavík ehf
Grétar Þórarinsson ehf, verslun og verkstæði
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Miðstöðin ehf
Ós ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Skipalyftan ehf

Kristína Sigurðardóttir.
Evrópumót lögreglumanna í skotfimi fór
fram í Kazan í Rússlandi dagana 17 – 22 júlí.
Íþróttasamband lögreglumanna sendi tvo
keppendur á mótið, þau Eirík Óskar Jónsson
sem keppti í grófbyssu og Kristínu Sigurðardóttur sem keppti í loftbyssu. Með þeim í för
var Jón S. Ólason gjaldkeri ÍSL sem liðs- og
fararstjóri.
Keppnisaðstaðan í Kazan er ein sú allra
besta í heiminum og fram kom við setningarathöfnina að Rússneska ríkisstjórnin hafi
á sínum ákveðið að borgin yrði höfuðborg
íþróttanna í landinu og var ráðist í að byggja
upp íþróttaaðstöðu fyrir flestar eða allar
íþróttagreinar. Markmiðið var að hver íþróttagrein fengi þarna keppnisaðstöðu sem væri
sambærileg við það sem best gerist í heiminum. Ekki annað að sjá en að það hafi tekist
a.m.k. hvað skotfimina varðar.
Keppendur á mótinu voru frá 14 löndum
sem er óvenju lítið og var að heyra á fólki að
skýringar á því væru líklega tvær. Annars vegar tímasetningin sem er á miðju orlofstímabili
og svo sú staðreynd að fyrir flesta er óvenju
kostnaðarsamt að komast á staðinn.
Það breytti því þó ekki að þarna mátti sjá
nokkra af bestu skotmönnum heims m.a.
gullverðlaunahafa frá Olympíuleikum.
Það var því á brattann að sækja fyrir áhugaíþróttamenn. Eiríkur náði 531 stigi í sinni
keppni en það er árangur sem vel gæti hæglega dugað til að landa íslandsmeistaratitli hér
heima en skilaði 11 sæti á þessu móti. Kristína skaut 362 stig í loftbyssunni sem skilaði
áttunda sæti og sæti í úrslitakeppninni. Henni
tókst þó ekki að hækka sig upp á listanum í
úrslitum og endaði því í áttunda sæti. Verður
að teljast frábær frammistaða miðað við styrkleika mótsins.
Mótið var hið skemmtilegasta og vel hugsað
alla þáttakendur bæði innan vallar og utan.

Kristína Sigurðardóttir, Eiríkur Ó. Jónsson og Jón S. Ólason.

Eiríkur Ó. Jónsson ásamt rússneskri lögreglukonu.
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Norðurlandamót lögreglumanna í handknattleik
Það var vaskur hópur lögreglumanna er fór
um borð í flugvél Icelandair kl 08 að morgni
2. júní á leið til Árósa til að taka þátt í Norðurlandamóti lögreglumanna í handknattleik
NPM 2017. Flogið var á Billund á Jótlandi
og þaðan farið með rútu til Árósa.
14 leikmenn í karlaflokki þeir Sveinn Andri
Brimar Þórðarson, Ómar Friðriksson, Guðni
Kristjánsson, Kári Walter Margrétarson, Ásbjörn Stefánsson, Jóhann Gunnar Guðbjartsson, Guðjón Rúnar Sveinsson, Sigurkarl Gústafsson, Grétar Stefánsson, Tómas Ómarsson
og Árni Felix Gíslason frá LRH, Kjartan Ægir
Kristinsson frá LS, Gunnar Bacmann Ólafsson
frá Héraðssaksóknara og Sigurjón Þórðarson
frá LNE.
Þjálfarar voru þeir Valgarð Valgarðsson, frá
LRH og Birgir Straumfjörð Jóhannsson frá
RLS.
12 leikmenn í kvennaflokki, þær Hafdís
Björk Albertsdóttir, Sunnefa Burgess, Guðbjörg Fjóla Ægisdóttir, Arnþrúður Felixdóttir,
Ruth Þórðardóttir, Elín Hrafnsdóttir, Karen
Þórisdóttir og Jóhanna Steingrímsdóttir frá
LRH, Jóhanna Kristín Skjönhaug frá LSS,
Guðrún Árnadóttir frá Héraðssaksóknara,
Guðrún Helga Tryggvadóttir frá LNV og
Katrín Vilhjálmsdóttir frá LNE.
Þjálfarar voru þeir Árni Friðleifsson og Jóhann Karl Þórisson, LRH.
Fararstjóri var Guðmundur St Sigmundsson, LRH, og nuddari Kristján Freyr Geirsson,
LSS.
Dagskráin var þétt eftir að við komum á
hótelið í Árhúsum sökum einnar klst. seinkunnar í KEF, þjálfarar fóru strax á tækninefndarfund þar sem farið var yfir dagskrá

Hópur ÍSL á mótinu.
næstu daga, reglur mótsins og litir keppnisbúninga ákveðnir í hverjum leik. 10 mín eftir
að fundi lauk var brottför í íþróttahúsið Söften
kunst og Idrættscenter sem staðsett var í 20
mín aksturfjarlægð frá hótelinu.
Ljómandi gott íþróttahús með tveimur
handboltasölum, kaffiteríu og setustofu. Mótið var sett skv. venju og liðin gengu í salinn í
íþróttagöllum sínum, haldnar voru ræður og
mótið sett formlega.
Fyrsti leikur var Danmörk – Ísland í

kvennaflokki. Leikurinn fór rólega af stað
og tókst okkur að halda niðri hraða leiksins
og áttum í fullu tré við Danina í fyrri hálfleik staðan í hálfleik var 10 – 7 Dönum í vil.
Danirnir náðu síðan að keyra upp hraðann í
byrjun síðari hálfleiks og náðu vænu forskoti,
leikurinn jafnaðist að nýju og lokatölur 22 - 13
sem voru fín úrslit fyrir okkur þegar allt kom
til alls. Katrín Vilhjálmsdóttir var markahæst
íslensku stúlknanna með 7 mörk, Guðrún
Helga skoraði 3, Sunnefa 2 og Elín Hrafns-

Mótalisti: 2017
Umsjón/mótsstaður

Dags.

Landsmót:
Lögguhreysti CF Throwdown
Lögguhreystinefnd ÍSL
Október
Innanhússknattspyrna
Suðurnes
Nóvember
Skotfimi
Skotnefnd ÍSL
2018
Landsmót í golfi		
2018
Holukeppni í golfi 		
2018
Öldungamót í innanhússknattsp.		
2018
							
Norðurlandamót: 							
Skíði
Noregur
2018

dóttir 1. Guðrún Árnadóttir átti stórleik í
markinu og varði 15 skot.
Seinni leikur þetta kvöld var Danmörk Noregur í karlaflokki. Danir unnu næsta auðveldan sigur
26 - 21
Eftir leikina var boðið upp á grillan kjúkling
og pylsur í íþróttahöllinni. Stúlkurnar fréttu
að opið væri í nærliggjandi verslunarmiðstöð
til miðnættis þar sem helstu verslanir væri að
finna og hvarf því fljótlega nánast allt kvennaliðið á braut. Við strákarnir tókum rútuna
aftur á hótel og fórum snemma í háttinn.
Eftir morgunmat á laugardeginum 3. júni
var farið aftur í höllina, fyrri leikur dagsins var
Ísland – Noregur í kvennaflokki. Þær norsku
höfðu séð viðureign okkar við Dani og vildu
greinilega ekki leyfa okkur að hægja of mikið
á leiknum. Þær keyrðu því á okkur af fullum
krafti allan leikinn og refsuðu grimmilega ef
við misstum boltann. Leikurinn endaði 35 21 fyrir Noreg eftir mikil hlaup þar sem norðmenn skoruðu 25 mörk úr hraðaupphlaupum.
Guðrún Helga okkar helsti leikstjórnandi
meiddist á hné eftir 16 mín í fyrri hálfleik
og var borin af velli við það riðlaðist leikur
okkar. Katrín Vilhjálmsdóttir tók þá til sinna
ráði og fór hamförum á vellinum. Þegar upp
var staðið þá hafði hún skorað 17 af 21 marki
Íslendinga, Hafdís, Guðbjörg Fjóla, Guðrún
Helga og Elín skoruðu síðan sitt markið hver.
Kvennaliðið hafði nú lokið keppni áður en
strákarnir léku sinn fyrsta leik en síðari leikur
dagsina var einmitt viðureign Norðmanna og
Íslendinga í karlaflokki. Strákarnir mættu
vel mótiveraðir til leiks en fljótlega sá í hvað
stefndi Norðmenn nýttu sér tæknifeila okkar
og refsuðu með hraðaupplaupum og marki í
hvert sinn sem við misstum boltann. Í hálfleik var staðan 18 - 8 og við höfðum misst
boltann 8 sinnum. Sama sagan var í seinni
hálfleik og endaði leikurinn 40 - 21. Mörk íslands skoruðu Árni Felix 6, Jóhann Gunnar 5,
Ásbjörn 3, Ómar Friðriksson 2 og þeir Sveinn
Andri Brimar, Kjartan Ægir, Guðjón Rúnar
sitt markið hver, þá skoraði Sigurjón Þórðarson markmaður eitt mark með því að kasta
boltanum yfir endilangan völlinn, en Norðmennirnir voru þá einum færri og höfðu tekið
markmanninn út af til að fjölga í sókninni.
Kvöldmatur var síðan á hótelinu. Stelpurnar höfðu lokið sínum leikjum og gátu

Katrín Vilhjálmsdóttir ásamt varaformanni danska lögregluíþróttasambandsins.

Karlalið ÍSL.

því djammað aðeins ein strákarnir sátu með
Dönunum og fylgdust með úrslitaleiknum í
Meistaradeildinni á Risatjaldi á hótelinu. Að
leik loknum var gengið til náða.
Úrslitaleikur kvenna milli Noregs og Danmerkur var fyrri leikurinn á sunnudeginum 4
maí. Leikurinn var í járnum allan leikinn en
Norðmenn sigu fram úr á lokamínútunum
en Danir fengu mörg tækifæri til að minnka
muninn og jafna leikin en allt kom fyrir ekki
og Norðmenn sigruðu 20 - 17 en staðan var 8
- 8 í hálfleik. Norsku stúlkurnar eru því Norðurlandameistarar í handknattleik árið 2017
Seinni leikur íslensku strákanna var svo
seinni leikur dagsins. Danir mættu ógnarsterkir til leiks og keyrðu hraðann upp þannig
að ekkert var við ráðið. Ásbjörn gat ekkert
spilað vegna meiðsla rýrnaði bit sóknarleiksins aðeins við það. Eftir að hafa verið undir
17 - 6 i hálfleik var ljóst að seinni hálfleikur
yrði erfiður. Hygg að leikmenn hafi verið
nokkuð fegnir þegar flautað var til leiksloka og
25 marka tap staðreynd lokatölur 39 - 14 að
öðrum ólöstuðum þá báru þeir uppi sóknar-

Kvennaflið ÍSL ásamt þjálfurum.

leik okkar þeir Jóhann Gunnar og Árni Felix.
Jóhann skoraði 6 mörk, Árni Felix 4, Ómar
2 og þeir Sveinn Andri og Guðni sitt markið
hvor.
Að leik loknum fór fram verðlauna afhending, norðurlandameistarar lögreglumanna í
handknattleik 2017 eru því Danir í karlaflokki
og Norðmenn í kvennaflokki
Íslendingar fengu einnig verðlaun en Katrín
Vilhjálmsdóttir var valin besti leikmaður
kvenna í mótinu, Emil Jakobsen markmaður
danska liðsins var valinn besti leikmaður karla
en hann var okkur afar erfiður ljár í þúfu
Lokahófið var svo haldið á lögreglustöðinni
í Árhúsum þar sem hljómsveit lék fyrir dansi
eftir matinn fram á rauða nótt.
Fyrir hönd íþróttasambands lögreglumanna
þakka ég þeim lögreglumönnum sem buðu sig
fram í verkefnið, þeir voru Íslandi til sóma í
alla staði innan vallar og utan þrátt fyrir að
getumunur í íþróttinni sjálfri hafi verið töluverður.
Jóhann Karl Þórisson
Varaformaður ÍSL

		
Evrópumót:
Körfuknattleikur karla
Grikkland/Aþena
23. – 30. sept.
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