
sþ. 582. Tillaga til þingsályktunar [315. mál]
um fjárstuðning við Handknattleikssamband Íslands.

Flm.: Ellert B. Schram, Jón Baldvin Hannibalsson, Stefán Guðmundsson,
Steingrímur J. Sigfússon, Friðrik Sophusson, Guðmundur Einarsson.

Alþingi ályktar að skora á fjármálaráðherra að veita Handknattleikssambandi Íslands
fimm milljóna króna fjárstuðning í verðlauna- og viðurkenningarskyni í tilefni af frábærri
frammistöðu íslenska landsliðsins í heimsmeistarakeppninni í Sviss.

Greinargerð.
Frammistaða íslenska handknattleiksliðsins í heimsmeistarakeppninni í Sviss hefur

vakið þjóðarhrifningu. Með glæsilegum leik gegn bestu liðum heims hafa íslensku
landsliðsmennirnir unnið hug og hjörtu ungra sem gamalla Íslendinga. Hver svo sem
endanleg úrslit verða í heimsmeistarakeppninni hafa handknattleiksmenn okkar sýnt og
sannað með fræknum sigrum og frábærum leik að íþróttirnar verðskulda stuðning og styrk
þings og þjóðar. Afrek íslenska landsliðsins hafa ekki aðeins þýðingu inni á leikvellinum.
Þau vekja athygli á landi og þjóð. En umfram allt efla afrek landsliðsins þjóðarmetnað.
samstöðu og trú þjóðarinnar allrar á eigin getu og hlutverk í samfélagi þjóðanna. Íslendingar
eru stoltir af liði sínu og þjóðerni þegar glæsimörkin birtast á sjónvarpsskjánum.

Árangur íslenska landsliðsins hefur ekki náðst fyrirhafnarlaust. Ómældum tíma hefur
verið varið í undirbúning, undirbúning sem hefur kostað gífurleg útgjöld. Meiri hluti
landsliðsmanna eru áhugamenn í íþrótt sinni. Forustumenn Handknattleikssambandsins eru
áhugamenn í stjórnarstörfum sínum. Þrátt fyrir mikinn fjárstuðning og velvilja fyrirtækja,
einstaklinga og opinberra aðila er óvíst með öllu hvort endar nást saman í fjármálum HSÍ
vegna þátttöku í heimsmeistarakeppninni. Fram undan eru mörg önnur verkefni og
nauðsynlegt er að fylgja frammistöðu liðsins eftir og gera HSÍ kleift að efla landsliðið og
handknattleiksíþróttina í kjölfar þessa góða árangurs.

Með flutningi tillögu þessarar er lagt til að Alþingi Íslendinga sýni í verki vilja sinn og
aðdáun á frammistöðu íslenska landsliðsins með því að verðlauna HSÍ með nokkrum
fjárstuðningi.

Flutningsmenn eru þess fullvissir að það er eindreginn vilji þjóðarinnar að þessu litla
broti af skattpeningum hennar sé vel varið með samþykkt þessarar tillögu. .

Þjóðin vill fá að þakka fyrir sig. Það getur hún gert með myndarlegri fjárveitingu eins
og hér er lagt til.


