
Nd. 607. Nefndarálit [192. mál]
um frv. til laga um að banna hnefaleika.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin mælir með, að frv. verði samþykkt. - Einn nefndarmanna, Jónas
Rafnar, var fjarstaddur afgreiðslu málsins.

Alþingi, 26. marz 1956.
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íÞRÓTTASAMBAND ÍSLANDS (ÍSÍ)

Alþingi íslendinga, Reykjavík.
A fundi framkvæmdastjórnar ÍSÍ, sem haldinn var mánudaginn 26. marz 1956,

var tekið fyrir og rætt frumvarp, sem lagt hefur verið fram á Alþingi og fjallar um
að banna hnefaleika.

Samþykkti framkvæmdastjórnin eftirfarandi ályktun í máli þessu:
"Framkvæmdastjórn Ísí mótmælir frumvarpi því, sem fram er komið á Alþingi

um að banna hnefaleika, og skorar á háttvirt Alþingi að visa þvi frá."
Til skýringar ályktun þessari viljum vér benda háttvirtu Alþingi á eftirfarandi:
Hnefaleikar eru og hafa verið viðurkennd iþróttagrein um allan heim, þar sem

íþróttir eru á annað borð, og hefur svo verið um langan aldur, og í þessari íþrótt
er m. a. keppt á hverjum Ólympíuleikum.

Reykjavík, 26. marz 1956.



Hér á landi hafa hnefa leikar verið iðkað ir um árabil, en gagnrýni eigi komið
fram á þeim sem íþrótt fyrr en á síðari árum.

A Norðurlöndum hefur mjög verið rætt um hnefaleika, og á ráðstefnu íþrótta-
sambands Norðurlanda, sem haldin var í Kaupmannahöfn 14.-15. febr. 1955, var
upplýst, að Norðurlöndin öll að íslandi einu undanskildu hafa um nokkurn tíma
látið fram fara rannsókn á hnefaleikum, .og hefur sú rannsókn verið bæði læknis-
leg og félagsleg. Ráðstefnan samþykkti eftirfarandi í þessu máli:

"Það kom fram í umræðum, að ráðstefnan telur árásirnar á hnefaleikana órök-
studdar.

Þar sem íþróttasamböndin í Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi hafa
þegar látið framkvæma um nokkurt skeið læknislega og félagslega rannsókn á
hnefaleikum, var ráðstefnan sammála um að sameina þessar rannsóknir og þegar
þeim lýkur þá leggja fram niðurstöður þeirra fyrir næstu ráðstefnu ríkisíþrótta-
sambandanna. "

Sú ráðstefna er þegar ákveðin í júní í sumar í Helsingfors í Finnlandi.
Það má geta þess hér, að stjórn ísí hefur tekið þátt í undirbúningi að stofnun

norrænnar vísindastofnunar, sem m. a. á að annast vísindalega rannsókn á áhrif-
um íþróttanna. A stjórnarfundi í Íst í febrúar s. 1. kom til tals m. a. að hefja sam-
vinnu við Háskóla íslands (læknadeild) eða Læknafélagið í máli þessu.

Er þetta atriði enn í undirbúningi, en vænta má þess, að ákvarðanir verði
teknar í sumar á þingi Ríkisíþróttasambanda Norðurlanda.

Leggja viljum vér sérstaka áherzlu á þá staðreynd, er vér teljum að skipti
meginmáli í sambandi við mál þetta, en hún er sú, að samkvæmt íþróttalögunum
frá 1940 er Íþróttasamband íslands æðsti aðili um alla frjálsa íþróttastarfsemi i
landinu, og hnefaleikar hafa lengi verið á stefnuskrá ÍSt.

Fáum vér eigi annað séð en það sé í ósamræmi við áðurnefnd lög, að Alþingi
banni tiltekna íþróttagrein, sem í þessu tilfelli er hnefaleikar.

Samkvæmt gildandi lögum er það verkefni Íþróttasambandsins að ákveða sjálft,
hvaða íþróttagreinar það hefur á stefnuskrá sinni. Hefur svo verið frá því að íþrótta-
lögin voru samþykkt 1940 og í raun og veru miklu lengur, eða allt frá því að íSÍ
var stofnað 1912, að um þetta hefur verið viðurkennd hefð.

Ef Alþingi nú tæki sig til og samþykkti framkomið frumvarp um að banna
hnefaleika. verður það eigi skilið á annan veg en þann, að sjálft löggjafarvaldið
líti svo á, að Íþróttasambandið sé ekki fært um að gegna einu af meginhlutverk-
um sinum.

Þar að auki virðist oss það fráleitt, að Alþingi ákveði það hverju sinni, hvaða
íþróttagreinar séu leyfðar eða bannaðar, og bliðstæðu þess mun ekki að finna Í
neinu lýðfrjálsu landi.

Væntum vér þess, að háttvirt Alþingi vísi frá áðurnefndu frumvarpi um að
banna hnefaleika.

Virðingarfyllst,

f. h. íþróttasambands Íslands,

Ben. G. Waage,
forseti ÍSt.

Stefán Runólfsson,
ritari.


