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REKSTUR OG FJÁRHAGUR

Síðasti aðalfundur félagsins var haldinn 10. maí 2021.
Engar breytingar urðu stjórn sem er skipuð Guðfinnu
Hreiðarsdóttur, formaður, Guðna Guðnasyni,
gjaldkeri, Sólrún Geirsdóttir, ritari, Hjalta Karlssyni,
Jónu Lind Kristjánsdóttur, Hlyni Reynissyni, Gísla
Jóni Hjaltasyni og til vara Jónas Gunnlaugsson og
Þorsteinn Þráinsson. Aðalstjórn fundaði sex sinnum
á árinu og tveir formannafundir voru haldnir. Í
þessari starfsskýrslu verður einungis tæpt á helstu
viðfangsefnum stjórnar og vísast að öðru leyti í
fundargerðir aðalstjórnar á heimasíðu félagsins.

Ýmis mál komu inn á borð aðalstjórnar Vestra á
síðasta starfsári og var húsaleigumálið svokallaða
þar fyrirferðamest. Var komið inn á þetta mál í
skýrslu stjórnar fyrir árið 2020 en um var að ræða
uppsafnaða húsaleiguskuld deilda félagsins
gagnvart HSV og fyrirkomulag á innheimtu húsaleigu
vegna íbúða í eigu Ísafjarðarbæjar. Búið er að gera
upp skuldina við HSV og breyta fyrirkomulaginu
þannig að nú leigja deildirnar beint af Ísafjarðarbæ
án milligöngu HSV. Lottótekjur fara þar af leiðandi
beint til félagsins en ekki upp í greiðslu á leigu eins
og verið hefur um árabil. Þrátt fyrir að þetta einfaldi
málið þá er það samt þannig að húsleigan er þungur
baggi í rekstri deildanna og hafa einhverjar skuldir
safnast upp gagnvart sveitarfélaginu frá því að
fyrirkomulagi innheimtunar var breytt sumarið 2021.
Er ljóst að deildirnar þurfa að taka húsnæðismálin til
gagngerrar endurskoðunar með það að markmiði
að lækka þennan kostnað í rekstrinum. Allar deildir,
að hjólreiðadeildinni undanskilinni, eru reknar með
tapi árið 2021 eins og sjá má í ársreikningi félagsins
sem sýnir tap upp á tæpar 10 m.kr. Ýmislegt spilar þar
inn í, ekki síst fjárhagsleg áhrif af völdum Covid-19,
en því verður ekki kennt um allt endalaust og þurfa
deildirnar að sýna ráðdeild og skynsemi í rekstri og
gæta þess að sníða sér stakk eftir vexti.

STARFSEMI FÉLAGSINS
Eins og getið var um í starfsskýrslu stjórnar fyrir árið
2020 þá hafði Covid-19 mikil áhrif á allt starf innan
félagsins það ár. Sama er að segja um árið 2021 þar
sem áframhald var á sóttvarnaraðgerðum, það komu
tímabil þar sem allt var með eðlilegum hætti og þess
á milli voru hertar sóttvarnaraðgerðir sem hömluðu
eðlilegri starfsemi. Engu að síður var gróska í öllum
deildum innan félagsins þar sem iðkendum fjölgaði
og eftirtektarverður árangur náðist þrátt fyrir erfiðar
aðstæður. Má þar helst nefna meistaraflokk karla í
körfunni sem sigraði úrslitakeppni KKÍ í 1. deild í júní
2021 og tryggði liðið sér sæti í Subway deild karla.
Meistaraflokkur karla í blaki átti líka gott tímabil í
úrvalsdeild þar sem liðið komst í undanúrslit bæði í
deild og bikar. Lið meistaraflokks karla í knattspyrnu
endaði í 5. sæti Lengjudeildarinnar og fór alla
leið í undanúrslit í Mjólkurbikarnum. Félagið fékk
heimaleik á móti Víking R. en heimaleikurinn fór
fram á höfuðborgarsvæðinu vegna vallaraðstæðna
á Ísafirði. Það var ekki bara gríðarlega svekkjandi
að geta ekki leikið svona mikilvægan leik heima
heldur fylgdi því líka mikill kostnaður af færa leikinn
til Reykjavíkur. Um starfsemi deilda félagsins er að
öðru leyti er vísað í starfsskýrslur þeirra fyrir árið
2021.
Íþróttafélagið Vestri

FJÖLNOTA ÍÞRÓTTAHÚS OG ÖNNUR
ÍÞRÓTTAMANNVIRKI
Annað mál sem hefur verið fyrirferðamikið í
umræðunni er fyrirhuguð bygging knatthúss
á Torfnesi. Þetta mál er fastur liður í skýrslu
aðalstjórnar og á síðasta aðalfundi leyfði formaður
sér að vitna í gamlar ræður fyrrverandi formanns þar
sem nákvæmlega ekkert hafði gerst í málinu. En eins
og við þekkjum þá hefur Ísafjarðarbær gert ráð fyrir
byggingu knatthúss í fjárhagsáætlunum bæjarins
undanfarin ár. Þrátt fyrir að verkið hafið verið
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boðið út í tvígang hefur það ekki skilað tilætluðum
árangri. Í fyrra útboðinu kom ekkert tilboð og í
síðara útboðinu kom eitt ógilt tilboð. Forráðamenn
knattspyrnudeildar Vestra hafa lagt sig fram um að
halda málinu vakandi og minna á það aðstöðuleysi
sem deildin býr við og, eins og áður er nefnt, kom
berlega í ljós þegar meistaraflokkur karla gat ekki
leikið heima í undanúrslitum Mjólkurbikarsins
vegna vallaraðstæðna. Á þessum tímapunkti hefur
enn ekkert hús verið reist en þann 22. mars sl. var
undirrituð viljayfirlýsing íþróttafélagsins Vestra og
Ísafjarðarbæjar þar sem Vestri lýsir yfir vilja sínum til
að taka yfir heildarumsjón og ábyrgð á verkefninu.
Í því felst hönnun, framkvæmd og fjármögnun á
byggingu fjölnota íþróttahús. Ísafjarðarbær lýsir yfir
vilja til að taka húsnæðið á leigu og greiða ákveðna
upphæð á ári í tiltekinn árafjölda sem nánar verður
kveðið á um í samningi þegar forsendur liggja
fyrir. Að leigutíma loknum eignast Ísafjarðarbæ
húsnæðið að fullu. Samkvæmt viljayfirlýsingunni
skal miða við að heildarkostnaður við verkið verði
á bilinu 550-650 milljónir króna. Kostnaður
við nauðsynlega undirbúningsvinnu greiðist af
sjálfsaflafé/ sjálfboðavinnu og styrkjum sem Vestri
aflar og/eða Ísafjarðarbæ en sá kostnaður verður
hluti af heildarkostnaði við framkvæmdina og þarf
að samþykkjast fyrirfram af Ísafjarðarbæ. Innan
Vestra hefur verið skipaður starfshópur til að vinna
að málinu og skoða þær leiðir sem eru færar miða
við forsendur viljayfirlýsingarinnar.
Íþróttafélagið Vestri

Að því sögu er rétt að minnast á skipulagsmál á
Torfnesi en vonir voru bundnar við að eitthvað
myndi gerast í þeim málum þegar Ísafjarðarbær
skipaði sérstaka nefnd haustið 2020 til að fara yfir
framtíðarskipulag fyrir Torfnessvæðið. Óskað var
eftir tillögum, m.a. frá Vestra sem sendi inn ýmsar
ágætar tillögur og hugmyndir. Því miður virðist þessi
nefnd hafa dáið drottni sínum og útförin farið fram í
kyrrþey. Málið er engu að síður brýnt og vonandi að
þeir sem verði við stjórnvölinn eftir kosningar í maí
taki þetta mál upp og sjái til þess að það verði klárað.
Lóð undir hjólapumpubraut er annað mál sem
virtist hafa dáið einhvers staðar í völundarhúsi
stjórnsýslu Ísafjarðarbæjar. Það var lengi að velkjast
um í kerfinu hjá Ísafjarðarbæ og erfitt að skilja af
hverju var ekki hægt að afgreiða það. Hjólreiðadeild
Vestra gerði á sínum tíma uppbyggingarsamning
við Ísafjarðarbæjar um hjólapumpubraut á lóð
bæjarins við Grænagarð og var komin með drög
að teikningum frá Velosolution en erfiðlega gekk
að fá formlega staðfestingu á afnotarétt af lóðinni.
Eftir mikla vinnu stjórnar var hjólreiðadeildinni loks
úthlutað lóðinni árið 2021 eftir bið í vel á annað ár en
sökum þess hversu seint það var náðist ekki að hefja
framkvæmdir árið 2021. Væntanlega verður byrjað á
þeim í sumar og ljóst að margir bíða spenntir eftir því
að hjólapumpugarðurinn verði tekinn í notkun.
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VALLARHÚSIÐ

Á síðast aðalfundi velti ég fyrir mér hvort Covid-19
myndi hafa áhrif á félagsstarf til framtíðar en þóttist
sjá þess merki að fólkið okkar myndi skila sér til baka
þegar aðstæður leyfðu. Það reyndist rétt og það
hefur verið sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað hefur
fjölgað í yngri hópunum hjá okkur. Hins vegar hafði
ég áhyggjur af framtíð sjálfboðaliðastarfs og þær
áhyggjur hafa ekkert minnkað. Almennt eru menn
á því að sífellt verði erfiðara að fá fólk til að taka
þátt í félagsstarfi og jafnvel vandkvæðum bundið
að fá foreldra iðkenda til að leggja sitt af mörkum
til að börnin geti átt kost á því að stunda íþróttir.
Þeir vilja, og finnst sjálfsagt, að þessi þjónusta sé til
staðar en eru ekki tilbúnir að leggja á sig vinnu til
þess að svo geti verið. En við sem hér erum vitum
nákvæmlega að án okkar væru engin börn að æfa
fótbolta á vellinum hér fyrir utan, eða körfu eða
blak í íþróttahúsinu eða á hjólaæfingum uppi í
hlíð. Og það væru engir meistaraflokkar þar sem
bæjarbúar standa sameinaðir og hvetja liðin sín. Og
ef við höfum ekki þetta, hvað höfum við þá? Hver
vill búa í sveitarfélagi sem hefur ekki þetta sem við
stöndum fyrir? Stundum er talað um máttarstólpa
samfélagsins og það er einfaldlega þannig að það
eru þið og allir aðrir sjálfboðaliðar sem leggja fram
vinnu og tíma til að byggja upp gott samfélag.
Takk fyrir ykkar framlag í þágu Vestra og í þágu
samfélagsins hér fyrir vestan.

Eitt þeirra verkefna sem íþróttafélagið Vestri
hefur haft á sinni könnu síðustu ár er efri hæðin
í Vallarhúsinu á Torfnesi sem þjónar nú sem
félagsaðstaða fyrir Vestra. Það er þegar búið
að leggja nokkra vinnu og fjármuni í laga þetta
rými og fyrirhugað að koma þar upp eldhúsi og
salernisaðstöðu en væntanlega verður það ekki
að veruleika í náinni framtíð vegna kostnaðar við
slíka framkvæmd. Salurinn er nú talsvert notaður
fyrir fundi og aðra viðburði af öllum deildum. Ég vil
þakka Tinnu Hrund Hlynsdóttur sérstaklega fyrir
hennar vinnu hér innandyra en hún hefur í vetur
verið í heilmikilli tiltekt og betrumbótum þannig að
þetta sé aðlaðandi félagsaðstaða. Hún kom líka með
hugmyndina að því að stofna sérstaka facebooksíðu fyrir Vallarhúsið þannig að auðveldara væri að
halda utan um notkunina á salnum. Ég held að þetta
sé allt að skila sér í aukinni nýtingu. Nú þarf bara að
ákveða eitthvað gott fyrirkomulag á lyklamálum
þannig að auðvelt sé að nálgast lykil að húsinu þegar
eitthvað er um að vera.

FÉLAGSGJÖLD OG GETRAUNALEIKUR
Félagsgjöld hafa verið innheimt síðustu tvö ár og
skiluðu 646 þ.kr. árið 2021 sem er ívið minna en fyrra
ár. Til viðbótar eru tekjur af getraunaleik Vestra sem
hefur gengið vonum framar og skilaði rétt rúmlega
1.600 þ.kr. árið 2021 sem er ágæt hækkun frá árinu
2020 þegar þær voru 1.250 þ.kr. Þessar tekjur er
mikilvægar fyrir félagið þar sem þær eru nýttar til að
standa straum af ýmsum sameiginlegum kostnaði,
s.s. bókhaldskostnaði og rekstri á heimasíðu.

Áfram Vestri!
Fyrir hönd aðalstjórnar Vestra
Guðfinna Hreiðarsdóttir, formaður

AÐ LOKUM
Ársreikningurinn sýnir að Vestri er stórt fyrirtæki,
með veltu upp á næstum um 170 m.kr., þar af er
knattspyrnudeildin með um 110 m.kr. veltu. Við erum
stór og við erum líka fyrirferðamikil, og pottþétt að
finnst einhverjum við vera frek og tilætlunarsöm.
En það þarf bara ef fyrirtækið á að ganga og standa
undir þeim væntingum sem til þess eru gerðar.
Mikilvægast er að við, félagsmenn í Vestra, stöndum
saman og vinnum saman að framgangi félagsins.
Þannig náum við okkar markmiðum.
Íþróttafélagið Vestri
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HJÓLREIÐADEILD
VESTRA

HJÓLREIÐADEILD

Skýrsla stjórnar

Mikið líf var í hjólreiðadeild Vestra síðastliðið
ár. Starfsemi deildarinnar snýst bæði um að
halda úti starf fyrir iðkendur en að miklu leyti um
uppbyggingu leiða og svæðis, bæði fyrir bæjarbúa
og þá fjallahjólara sem sækja Ísafjörð heim. Svæðið
við Ísafjörð er að mörgum talið það skemmtilegasta
og fjölbreyttasta á Íslandi, tækifæri til frekari
uppbyggingar eru gríðarleg en ljóst er sú uppbygging
getur ekki byggst eingögnu á sjálfboðaliðastarfi án
alls stuðning frá bæjarfélaginu. Eini stuðningurinn
frá bæjarfélaginu 2021 kom inn í gegnum iðkendur.
Stjórn hjólreiðadeildar hefur lagt mikla vinnu í að
auka skilning bæjaryfirvalda á mikilvægi þessarar
uppbyggingar og saknar þess að aðalstjórn Vestra
og HSV aðstoði hjólreiðadeildina við uppbyggingu
á hjólreiðaaðstöðu.

auglýst á Facebook fyrirfram en þátttakan var ekki
mikil en alltaf góðmennt. Margir Racer hjólarar eru
í bænum sem virðast hjóla einir eða með öðrum
hópum, gott væri að ná að sameina þessa æfingar/
hjólatúra.
Þó nokkur vinna var framkvæmd við hjólaleiðir í
hjólalandinu okkar og stefnt er á enn meiri vinnu
við merkingar og að finna fleiri hjólaleiðir. Viðhald
er orðið aðkallandi á litlum brúm á Hnífa leiðinni. Að
hringtengja saman hjólasvæðin á Seljalandsdal og
Botnsheiði er verkefni sem allir vilja, þar verður til
stígur sem nýtist öllum, hjólandi, skíðandi, gangandi
og hlaupandi. Til verksins þarf jarðýtu í tvo daga.
Viðhald við t.d gönguskíðabrautir verður mun
auðveldara eftir að þessi slóði kemur.

Formlegir stjórnarfundir voru þrír talsins en einnig
þó nokkrir vinnufundir.
Yfir hásumarið voru þeir Atli og Oliver með hjól og
skutl fyrir börn á hjólasvæðið á Seljalandsdal frá
Grænagarði sem heppnaðist mjög vel.
Hjólreiðadeildin kom að HSV sumarnámskeiðum
undir stjórn Viðars.
Ungdúró tókst mjög vel en þar tóku 45 börn þátt.
Oliver og Atli voru í framlínu ásamt Heiðu.
Endúró keppni fyrir fullorðina heppnaðist einnig
mjög vel en þar voru alls 47 keppendur. Heiða leiddi
þetta verkefni, ásamt fjölmörgum starfsmönnum.
Einróma álit keppenda að þetta væri frábær keppni
og flottar hjólaleiðir og að margir væru væntanlegir
aftur á Ísafjörð að hjóla, sem eru bestu meðmælin.
Boðið var uppá samhjól í fjögur skipti í júní fyrir
fullorðina, hjóla og tækniæfingar, þátttaka hefði
mátt vera betri en þáttakendur voru frá 2-8 stk í
hvert sinn, enduðum á Dokku eftir síðustu æfinguna.
Þetta var auglýst á Facebook og í Nettó.
Racer-samhjól var annað slagið í boði frá kirkju,
Íþróttafélagið Vestri
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HJÓLREIÐADEILD

Hjólreiðadeildin fékk loks úthlutað lóð árið 2021
og hafði þá beðið hátt á annað ár eftir formlegri
afhendingu lóðarinnar. Stjórn hjólreiðadeildar taldi
ekki ráðlegt að fara af stað í framkvæmdir fyrr en
leyfið væri komið og sökum seinagangs í stjórnsýslu
Ísafjarðarbæjar við afgreiðslu á afhendingu
lóðarinnar náðist ekki að hefja framkvæmdir 2021.

Keyptir voru fánar og stórar veifur ásamt
veifustöngum frá Fánasmiðjunni sem verða
áberandi í kringum allar hjólakeppnir í sumar.
Seldar voru hettupeysur með hjóla-lógói á undir
stjórn Dómhildar.
Að halda úti svona öflugur starfi eins og
hjólreiðadeildin hefur gert er alveg aðdáunarvert
og er mjög vel gert hjá öllum þeim sem koma að
starfinu. Sjálfboðaliðar eru stórlega vanmetnir.

Vinna við styrkumsóknir eru alltaf mikil og er
framkvæmd yfir veturinn. Þar hefur Heiða dregið
vagninn og á miklar þakkir skildar fyrir, þetta er oft
flókin vinna og vanmetin. Hjólreiðadeildin fékk
1,7 m.kr. styrk úr Pokasjóðnum til framkvæmda
við Hjólagarð, sá styrkur fellur niður ef ekki
verður farið í framkvæmdir. Eins fékk 750 þ.kr. úr
Uppbyggingasjóði Vestfjarða til að markaðsetja
Ísafjörð sem áfangastað fjallahjólarans.

Hjólreiðadeild Vestra skorar á HSV og stjórn Vestra
til að styðja við og efla framgang uppbyggingar
hjólreiðadeildar Vestra á Ísafirði 2022.
Stjórn hjólafélagsins er skipuð eftirfarandi:
→ Sigurður A. Jónsson formaður
→ Kristján Jónsson gjaldkeri
→ Heiða Jónsdóttir meðstjórnandi
→ Ólöf Dómhildur Jóhannsdóttir meðstjórnandi.

Stærstu styrktaraðilar hjólreiðadeildarinnar voru
HG, Jakob Valgeir og Ísafjarðarbær. Dokkan
brugghús var deildinni einnig innan handar, en
verðlaunaafhending fór þar fram eftir Endúró við
mjög góðar undirtektir.

Íþróttafélagið Vestri

Fyrir hönd stjórnar hrd. Vestra
Sigurður A. Jónsson
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KÖRFUKNATTLEIKSDEILD
VESTRA

KÖRFUKNATTLEIKSDEILD

Skýrsla stjórnar

Á síðasta aðalfundi KKD. Vestra voru eftirtalin
kjörin í stjórn. Ingólfur Þorleifsson var kjörinn
formaður. Ingi Björn Guðnason, Stígur berg
Sophusson, Guðrún Harpa Guðmundsdóttir og Páll
Brynjar Pálsson sem aðalmenn. Til vara voru kjörin
Birna Lárusdóttir, Þóranna Þórarinsdóttir og Þórir
Guðmundsson Á fyrsta fundi skipti stjórn með sér
verkum og var Guðrún Harpa kjörin gjaldkeri og
Ingi Björn ritari. Fljótlega kom þó í ljós að vegna
anna í starfi gat Guðrún Harpa ekki tekið að sér
gjaldkerastörfin og var Baldur Smári Einarsson
fenginn í þau störf. Neil Shiran Þórisson starfaði
líka náið með stjórn allt tímabilið við skipulag
og fjármögnun. Aðalstjórn fundaði eftir þörfum
á tímabilinu. Mál voru einnig unnin í gegnum
samfélagsmiðla og tölvupósta líkt og undanfarin ár.
Stjórn skipulagði fjáraflanir og hélt utan um rekstur
meistaraflokks karla.

á tímabilinu og honum til aðstoðar var ráðinn Dmitris
Zakarias frá Grikklandi.
Leikmannahópur meistaraflokks taldi að jafnaði 1213 leikmenn. Liðið æfði eins og áður á Torfnesi og í
Bolungavík.
Eftirtaldir voru í meistaraflokkshópnum á tíma
bilinu 2021-22.
→ Alejandro Rubiera, bakvörður
→ Arnaldur Grímsson, framherji
→ Blessed Parilla, bakvörður
→ Friðrik Heiðar Vignisson, framherji
→ Hilmir Hallgrímsson, bakvörður
→ Hugi Hallgrímsson, framherji
→ Elmar Baldursson, bakvörður
(kom inní hópinn í síðustu 2 leikjum)
→ James Parilla, bakvörður
→ Julio De Asis, framherji (lék fyrri umferðina)
→ Krzysztof Duda,framherji
→ Ken Jah Bosley, bakvörður
→ Marko Jurica, bakvörður
→ Nemanja Knezevic,miðherji
→ Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson, bakvörður

Helstu fjáraflanir ársins voru líkt og árið áður
felldar niður að stærstum hluta, nema vinna vegna
samstarfssamnings Ísafjarðarbæjar við HSV um
skipulag og framkvæmd 17. júní hátíðarhalda og
flugeldahreinsun. Eitthvað var hægt að selja af
pappír í götusölu og var það gert sameiginlega með
BUR.
Fulltrúi stjórnar mætti á fjóra formannafundi á
vegum KKÍ á tímabilinu.

UM VETURINN HJÁ MEISTARAFLOKKI
KARLA

Einnig fundaði formaður fjórum sinnum með
formönnum allra liða í efstu deildum þar sem rædd
voru málefni erlendra leikmanna. Þeir fundir voru allir
á teams og var tillögum hópsins skilað inn til nefndar
á vegum KKÍ sem vinnur að framtíðarútfærslu á
málefnum erlendra leikmanna.

Liðið lék 22 leik í deildarkeppni og sigraði í 4 leikjum
og tapaði 18. Niðurstaðan var sú að liðið endaði í 11
sæti og leikur því aftur í 1. deild á næsta tímabili. Það
verður að segjast eins og er að liðið stóð sig þrátt
fyrir þetta mjög vel og var inni í mörgum leikjum sem
töpuðust naumt. Erfiðleikar við fjármögnun voru
að hrjá okkur allt tímabilið og því var ekki hægt að
styrkja liðið eins og vonir stóðu til og því fór sem fór.
Liðið lék svo tvo leiki í VÍS bikar karla og féll út eftir
tap gegn Haukum.

MEISTARAFLOKKUR KARLA 2021-22
Lið Vestra sigraði úrslitakeppni KKÍ í 1. deild í júní
2021. Sá árangur tryggði liðinu sæti í Subway deild
karla. Pétur Már Sigurðsson var áfram þjálfari liðsins
Íþróttafélagið Vestri
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MEISTARAFLOKKUR KVENNA 2021-22

UM VETURINN HJÁ MEISTARAFLOKKI
KVENNA

Kvennalið Vestra lék áfram í 1. deild kvenna. Liðið
var að mest skipað ungum heimaleikmönnum sem
hafa verið uppistaðan síðustu tvö tímabil. Amerískur
leikmaður lék með liðinu og eftir nokkrar umferðir
kom reynslumikill ítalskur leikmaður í hópinn.
Dimitris Zakarias frá Grikklandi var ráðinn þjálfari
liðsins. Hann sagði starfi sínu lausu eftir nokkra leiki
og tók Pétur Már við liðinu ásamt Allyson Caggio
leikmanni liðsins.

Liðið lék í 1. deild kvenna líkt og árið á undan. Leikin
var tvöföld umferð, 20 leikir. Liðið vann tvo leiki
og tapaði 18. Þær leika því áfram í 1. deild á næsta
tímabili.

UNGLINGAFLOKKUR KARLA 2021-22
Unglingaflokkur lék 14 leiki í 2. deild unglingaflokka.
Liðið vann 10 leiki og tapaði 4 og leikur í úrslitakeppni
gegn liði Hauka á næstu dögum.

Eftirtaldar eru í leikmannahópi mfl kvenna á tíma
bilinu.
→ Danielle Elizabeth Shafer, bakvörður
→ Sigrún Camilla Halldórsdóttir, bakvörður
→ Snæfríður Lilly Árnadóttir, framherji
→ Heiður Hallgrímsdóttir, Bakvörður
(á venslasamningi frá Haukum)
→ Lisbeth Inga Kristófersdóttir, bakvörður
(meiddist fyrir tímabilið og lék ekkert)
→ Sara Emily Newman, bakvörður
→ Deidre Ni Bahanin, bakvörður
→ Allysson Caggio, bakvörður
→ Linda Marín Kristjáns Helgadóttir, framherji
→ Gréta Hjaltadóttir, bakvörður
→ Stefanía Silfá Sigurðardóttir, bakvörður
(á venslasamningi frá Val)
→ Hera Magnea Kristjánsdóttir, miðherji
Íþróttafélagið Vestri

Eftirtaldar eru í leikmannahópi unglingaflokks á
tímabilinu.
→ Arnaldur Grímsson, framherji
→ Blessed Parilla, bakvörður
→ Egill Fjölnisson, framherji
→ Friðrik Heiðar Vignisson, framherji
→ Hilmir Hallgrímsson, bakvörður
→ Hugi Hallgrímsson, framherji
→ Elmar Baldursson, bakvörður
→ James Parilla, bakvörður
→ Krzysztof Duda, framherji
→ Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson, bakvörður
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að endingu þakka öllu því góða fólki sem ég hef
unnið með í gegnum tíðina fyrir samstarfið. Þetta
ferðalag sem spannar næstum aldarfjórðung hefur
verið mjög skemmtilegt og gefandi og skilur eftir svo
miklu fleiri góðar minninagr en ekki.

Síðustu tvö ár hafa verið mjög erfið í rekstri
deildarinnar og staðan oftast verið betri. Þrátt
fyrir mikla vinnu fjárhagsnefndar og einhverra
stjórnarmanna við að reyna að ná í peninga þá
vantar töluvert uppá að ná endum saman. Félagið
á þó mjög sterka bakhjarla og er það von mín að ný
stjórn komi deildinni á þann stað sem henni sæmir.
Körfubolti á að vera stór á Ísafirði og til þess að
svo sé þarf fólk að koma að starfinu. í síðustu viku
sáum við t.d. hvað við getum gert góða hluti þegar
5 leikmenn meistaraflokka deildarinnar voru valin
í æfingahópa U-20 ára landsliða KKÍ. Þau hafa
öll verið lykilleikmenn í meistaraflokkum okkar á
tímabilinu. Í dag ganga nokkrir aðilar úr stjórn eftir
mislangan tíma. Ég vil þakka þeim öllum fyrir þeirra
störf, en tel þó að ég þurfi sérstaklega að þakka þeim
Birnu Lárusdóttur og Inga Birni Guðnasyni. Þau hafa
bæði verið mjög virk í starfinu í mjög langan tíma,
Birna í tólf ár og Ingi í átta og eiga stóran þátt að
starfið er eins öflugt og raun ber vitni.

Áfram Vestri!
Fyrir hönd stjórnar kkd Vestra
Ingólfur Þorleifsson, formaður

Ég vil þakka öllum þeim sem komið hafa að starfinu
á síðasta starfsári. Þar ber fyrst að nefna leikmenn
og þjálfara. Stjórnarfólk og aðra sjálfboðaliða.
Styrktaraðila og síðast en ekki síst stuðningsmenn
sem mættu þegar sóttvarnareglur leyfðu.
Þar sem ég læt nú af störfum í stjórn Vestra vil ég
Íþróttafélagið Vestri
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Yngri flokkar
kkd. Vestra

Stjórn Barna- og unglingaráðs kkd. Vestra (BUR)
fyrir líðandi tímabil skipuðu Þórir Guðmundsson,
formaður, Guðfinna Hreiðarsdóttir, gjaldkeri,
Heiðrún Tryggvadóttir, ritari, Halldór Karl Valsson,
Magdalena M. Sigurðardóttir, Guðrún Kristín
Bjarnadóttir, Indíana Einarsdóttir, Hanna Mjöll
Ólafsdóttir og Hjördís Ósk Harðardóttir. Sigríður Ó.
Kristjánsdóttir var einnig í BUR framan af tímabili.

röð. Hjá drengjum er alveg úr 1. bekk í grunnskóla
og upp í 10. bekk í grunnskóla hópar sem eru
framtíðarleikmenn mfl. karla. Hjá stúlkunum vantar
aðeins inn í yngstu iðkendurna en erum við með
mjög flotta hópa frá 5. bekk í grunnskóla og alveg
upp í 10. bekk. Í 5. og 6. bekk vorum við með um 20
stúlkur á æfingum í vetur.
Eftirfarandi æfingahópar voru í vetur:
→ Krílakarfan (f. 2016-2017), þjálfari var Þórir
Guðmundsson og æfðu þau einu sinni í viku.
→ 1.-2. bekkur (f. 2014-2015), þjálfari var Hákon
Ari Halldórsson og æfðu þau tvisvar sinnum í
viku.
→ 3.-4. bekkur stúlkur (f. 2012-2013), þjálfari
var fyrst Linda Marín Kristjánsdóttir. Síðar tók
Þórir Guðmundsson við ásamt Guðbjörgu
Einarsdóttur. Þær æfðu tvisvar sinnum í viku.
→ 3.-4. bekkur drengir (f. 2012-2013), þjálfari var
Hákon Ari Halldórsson og æfðu þeir tvisvar
sinnum í viku.
→ Minnibolti drengja (f. 2010-2011), þjálfari var
Hugi Hallgrímsson og æfðu þeir þrisvar sinnum
í viku.
→ Minnibolti stúlkna (f. 2010-2011), þjálfari var
Danie Shafer ásamt Snæfríði Lillý Árnadóttur
og æfðu þær þrisvar sinnum í viku.
→ 7. flokkur stúlkna (f. 2009), þjálfari var
Gunnlaugur Gunnlaugsson og æfðu þær
fjórum sinnum í viku.
→ 8. flokkur stúlkna (f. 2008), þjálfari var
Gunnlaugur Gunnlaugsson og æfðu þær
fjórum sinnum í viku.
→ 7. – 8. flokkur drengja (f. 2008-2009), þjálfari
var Ken Ja Bosley og æfðu þeir fjórum sinnum
í viku.
→ 9. – 10. flokkur stúlkna (f. 2006-2007), þjálfari
var Danie Shafer og æfðu þær fjórum sinnum í
viku.
→ 9. – 10. flokkur drengja (f. 2006-2007), þjálfari

Sú breyting varð að Dagný Finnbjörnsdóttir lét af
störfum sem starfsmaður BUR. Nemanja Knezevic
var ráðinn til þess að hafa faglega umsjón með
þjálfurum yngri flokkana og mætti hann á æfingu
í hverjum mánuði hjá hverjum flokki. Hann gaf
formanni skýrslu eftir hverja æfingu og gátum við
þannig fylgst með hvernig þróunin var í þjálfuninni
hjá einstaka þjálfurum. Það gaf góða raun,
sérstaklega fyrir áramót.
Ein stærsta breytingin í starfi okkar í vetur var sú
að tekin var ákvörðun um að hækka æfingagjöldin.
Einnig settum við æfingagjöld á fyrir iðkendur í 1. – 4.
bekk vegna þess að við erum ekki hluti af íþróttaskóla
HSV, ásamt því að ákveðið var að innheimta
æfingagjöld fyrir iðkendur í Krílakörfunni. Síðustu
tveir hóparnir sem nefndir eru hér greiða þó mjög
lá æfingagjöld. Heildarhækkun æfingagjaldanna
á iðkanda í 5. bekk eða eldri, var um 20% og kom
sú hækkun til vegna lélegrar fjárhagsstöðu BUR.
Þessi hækkun skilaði tilætluðum árangri og gerði
rekstrarumhverfið aðeins bærilegra.

ÆFINGAHÓPAR YNGRI FLOKKA KKD.
VESTRA
Tímabilið hófst með bjartsýnina að leiðarljósi. Við
vorum með 11 æfingahópa skráða til leiks í upphafi
tímabilsins. Það hefur verið mikill stígandi í flestum
hópum hjá okkur og hefur iðkendafjöldi aukist.
Sérstaklega er gaman að sjá að í báðum kynjahópum
erum við með samfellu af iðkendum nokkra flokka í
Íþróttafélagið Vestri
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var Birgir Örn Birgisson og æfðu þeir fjórum
sinnum í viku.
→ Drengjaflokkur (f. 2004-2006), þjálfari var
Birgir Örn Birgisson og æfðu þeir fjórum
sinnum í viku.
→ Stúlknaflokkur (f. 2004-2006), þjálfari var
Danie Shafer og æfðu þær fjórum sinnum í viku.

í 7. Flokki sem var spilað á Torfnesi á Ísafirði og áttum
að fá að halda fjölliðamót í 8. flokki sem var svo blásið
af vegna þess að hin liðin komu ekki til Ísafjarðar. Við
héldum því fjölliðamót umferðina á eftir í 8. flokki
stúlkna og fór það mót fram í Bolungarvík.

ÆFINGAAÐSTAÐA

Níu hópar fóru til keppni á Íslandsmóti. Einn hópur,
Stúlknaflokkur, var dreginn úr keppni í desember.
Mikil meiðsli herjuðu á leikmenn liðsins og
passaði ekki að hafa sömu leikmenn að spila með
Stúlknaflokki og meistaraflokki kvenna. Það reyndist
of mikið álag því þeir leikmenn sem voru aðeins í
stúlknaflokki voru mikið meiddar.

Yngri flokkar kkd. Vestra hafa æft að mestu leyti í
þremur íþróttahúsum. Torfnesi á Ísafirði, Austurvegi
á Ísafirði og í Bolungarvík. Elsti drengjahópurinn
okkar hefur einnig æft á Flateyri nokkrum sinnum í
vetur.
Aðstaða til körfuboltaiðkunar utandyra er til
skammar, annars staðar en í Bolungarvík. Mjög brýnt
er að við leggjum áherslu á að nýr körfuboltavöllur
verði gerður á Ísafirði, en völlurinn við Torfnes er
úr sér genginn og vart nothæfur. Líkt og allir vita er
körfuboltavöllurinn fyrir fótboltavellinum á Torfnesi.
S.l. sumar var sótt um lóð fyrir nýjum körfuboltavelli
á Torfnesi en barst aldrei svar frá bæjaryfirvöldum
varðandi þá lóðarumsókn. Nú í apríl sendi ég inn
umsókn um uppbyggingarsamning fyrir kkd. Vestra
til þess að gera nýjan körfuboltavöll á Torfnesi.
Fyrir liggur að stór foreldrahópur er tilbúinn að
koma að því að vinna við framkvæmdir á nýjum
velli. Einnig er mjög mikilvægt að bæta aðstöðu til
körfuboltaiðkunar utandyra í minni byggðarkjörnum
svæðisins. Það hefur sýnt sig á tímum Covid-19
hversu mikilvægt er að hafa góða aðstöðu utandyra
til iðkunar á körfubolta.

Við héldum fjölliðamót í 8. flokki drengja og var það
spilað á Þingeyri. Við héldum fjölliðamót fyrir stúlkur
í 7. Flokki sem var spilað á Torfnesi á Ísafirði og áttum
að fá að halda fjölliðamót í 8. flokki sem var svo blásið
af vegna þess að hin liðin komu ekki til Ísafjarðar. Við
héldum því fjölliðamót umferðina á eftir í 8. flokki
stúlkna og fór það mót fram í Bolungarvík.
Níu hópar fóru til keppni á Íslandsmóti. Einn hópur,
Stúlknaflokkur, var dreginn úr keppni í desember.
Mikil meiðsli herjuðu á leikmenn liðsins og
passaði ekki að hafa sömu leikmenn að spila með
Stúlknaflokki og meistaraflokki kvenna. Það reyndist
of mikið álag því þeir leikmenn sem voru aðeins í
stúlknaflokki voru mikið meiddar.
Við héldum fjölliðamót í 8. flokki drengja og var það
spilað á Þingeyri. Við héldum fjölliðamót fyrir stúlkur
Íþróttafélagið Vestri
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FJÁRAFLANIR OG STYRKIR

AÐ LOKUM

BUR hefur undanfarin ár mannað sjoppu á
heimaleikjum meistaraflokks. S.l. tímabil var sérstakt
og var áhorfendabann í gildi fyrri hluta tímabilsins.
Eftir að áhorfendabanninu var aflétt mönnuðum við
sjoppu á leikjum meistaraflokkanna.

Þessu tímabili er að ljúka núna. Það var öðruvísi
vegna heimsfaraldurins og voru margar áskoranir
sem fylgdu því. Stærsta áskorunin var sú að Dagný
Finnbjörnsdóttir, starfsmaður BUR, hvarf á braut
og tók til starfa sem framkvæmdastjóri HSV. Sökum
fjárhagsstöðu var ekki hægt að ráða starfsmann
í hennar stað. Öll hennar verkefni fluttust yfir á
meðlimi í BUR og tók formaðurinn stærstan hluta á
sig. Það er okkar von að með hækkandi sól og betra
rekstrarumhverfi sé mögulegt að ráða starfsmann/
yfirþjálfara í eitthvað hlutastarf fyrir barna- og
unglingastarfið í félaginu. Það er til mikils að vinna
og hef ég hafið viðræður við nokkra aðila um það.

Farið var í sölu á eggjum í tvígang og seldum við kjöt
frá B. Jensen á Akureyri. Þessar fjáraflanir lukkuðust
vel. Allur ágóði fór í ferðasjóð iðkenda okkar. Í
ferðasjóðinn kom einnig árlegt framlag frá ferðasjóði
ÍSÍ. BUR niðurgreiddi hverja ferð um 5.000 kr fyrir
hvern iðkanda þetta tímabilið.
Körfuboltabúðir Vestra voru ekki á dagskrá
á síðasta ári frekar en árið á undan. Vegna
samkomutakmarkana og ástandsins í þjóðfélaginu
var ákveðið í upphafi árs að þær yrðu ekki á
dagskrá. Nú er undirbúningur í fullum gangi fyrir
körfuboltabúðir Vestra sem verða haldnar 9. – 12.
júní n.k.

Fyrir hönd barna- og unglingaráðs vill ég þakka öllum
iðkendum, þjálfurum, foreldrum og styrktaraðilum
innilega fyrir samstarfið á því tímabili sem er að líða
og vona ég að við getum unnið enn betra starf á
næsta ári með tilkomu yfirþjálfara/starfsmanns.
Fyrir hönd barna- og unglingaráðs kkd. Vestra
Þórir Guðmundsson, formaður

Við höfum reglulega sótt víða um styrki. Íþróttasjóður
og styrktarsjóður UMFÍ eru sjóðir sem við höfum
reglulega fengið úthlutað úr. Við fengum styrk frá
3x Technology til búnaðarkaupa. Einnig fengum
við styrk frá Orkubúi Vestfjarða til búnaðarkaupa.
Við fengum styrki úr ýmsum öðrum áttum. Við
erum gríðarlega þakklát fyrir þann stuðning sem við
höfum fundið fyrir.

Íþróttafélagið Vestri

15

Ársskýrsla 2021

KNATTSPYRNUDEILD
VESTRA

KNATTSPYRNUSDEILD

Skýrsla stjórnar
meistaraflokksráðs

Í stjórn voru:
→ Samúel Samúelsson formaður
→ Daði Valgeir Jakobsson varaform.
→ Ívar Pétursson gjaldkeri
→ Júlíus Ólafsson ritari
→ Jón Hálfdán Pétursson meðstjórnandi
→ Hafþór Halldórsson meðstjórnandi
Stjórnin fundaði 4x í mánuði yfir veturinn, alla
þriðjudaga. En svo fjölgaði fundum í 4-6x í mánuði
yfir sumarið. Félagið keppti í sjötta sinn undir
merkjum Vestra í keppni á vegum KSÍ, félagið lék í
Lengjudeildinni tímabilið 2021.
Tímabil Vestra einkenndist af miklu aðstöðuleysi
knattspyrnu Vestfjörðum. Liðið spilaði fyrsta
heimaleik 1.maí í bikarkeppni KSÍ og fór leikurinn
fram Borgarnesi, þar sem að vallaraðstæður á
Ísafirði voru ansi lélegar. Félagið komst einnig í
undanúrslit bikarkeppninnar. Félagið fékk heimaleik
á móti Víking R., en heimaleikurinn fór fram á
höfuðborgarsvæðinu vegna vallaraðstæðna á
Ísafirði. Einnig þurfti félagið að leggja út í mikinn
kostnað til að geta æft fyrir leikinn. Félagið var einnig
við æfingar í Borgarnesi í 6 daga fyrir leikinn vegna
vallaraðstæðna.

spilaðir æfingaleikir né var farið í æfingaferð til
Spánar vegna Covid-19. Bjarki Stefánsson var ráðinn
sem aðstoðarþjálfari til loka tímabils.

NÓVEMBER 2020 - FEBRÚAR 2021
Heiðar Birnir Thorleifsson var ráðinn þjálfari m.fl
kk. knattspyrnudeildar Vestra. Æfingar fóru fram á
Ísafirði og Bolungarvík, en einnig æfði hluti af liðinu
í Reykjavík hjá öðrum félögum. Félagið tók þátt í
B-deild Fótbolta.net-mótsins og spilaði fjóra leiki,
einn sigur og þrjú töp. Bjarki Stefánsson var ráðinn
sem aðstoðarþjálfari til loka tímabils.

MAÍ 2021 – SEPTEMBER 2021
Liðið spilaði 22 leiki í Lengjudeildinni, vann 11 leiki,
gerði 3 jafntefli og tapaði 8 leikjum. Liðið endaði í
5.sæti Lengjudeildarinnar og tryggði sér þar með
áframhaldandi veru í Lengjudeildinni. Liðið var
einnig skráð til leiks í Mjólkurbikarinn og fór alla
leið í undanúrslit. Á leið sinni sló liðið m.a út Hamar,
KFR, Aftureldingu, Þór A. og Val R. Liðið spilaði í

FEBRÚAR 2021 - APRÍL 2021
Liðið hóf keppni í Lengjubikarnum og spilaði fimm
leiki, og tapaði öllum fimm leikjunum. Ekki voru
Íþróttafélagið Vestri
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undanúrslitum gegn Víking R. á KR-vellinum og fór
leikurinn 3-0 fyrir Víking.

→
→
→
→
→
→
→
→

Heiðar Birnir og Bjarki létu af störfum 11.júlí og
tók Jón Þór Hauksson við liðinu út tímabilið. Með
honum var ráðinn Jón Hálfdán Pétursson.

OKTÓBER 2021 – DESEMBER 2021:
Samið var um áframhaldandi samstarf við Jón Þór
Hauksson og var Jón Hálfdán.

Luke Morgan Conrad Rae (2000)
Martin Montipo (2000)
Nicolaj Madsen (1988)
Pétur Bjarnason (1997)
Sergine Modou Fall (1993)
Sindri Snæfells Kristinsson (1994)
Steven Van Dijk (1997)
Viktor Júlíusson (1998)

→ Vladimir Tufegdzic (1991)

Leikmannahópur m.fl.kk Vestra 2021:
→ Aurelin Norest (1992)
→ Benedikt Wáren (2001)
→ Brenton Muhammad (1990)
→ Casper Gandrup Hansen (1999)
→ Celso Daniel Caeiro Raposo (1996)
→ Daniel Osafo-Badu (1987)
→ Daníel Agnar Ásgeirsson (1997)
→ Diego Garcia Bravo (1990)
→ Diogo Manuel Goncalves Coelho (1992)
→ Elmar Atli Garðarsson (1997)
→ Friðrik Þórir Hjaltason (1998)
→ Guðmundur Arnar Svavarsson (2002)
→ Ignacio Gil Echevarria (1993)
→ Jesus Maria Meneses Sabater (1995)
→ Kundai Benyu (1997)

Íþróttafélagið Vestri
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Skýrsla stjórnar
barna- og
unglingaráðs
Í stjórn sátu Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg
formaður, Aníta Ólafsdóttir gjaldkeri, Jenný
Hólmsteinsdóttir ritari, Kristján Kristjánsson og
Hagbarður Marinósson. Enn og aftur hafði Covid
áhrif á starfið, en við fengum þó fínasta sumar
og krakkarnir okkar fóru á sín helstu sumarmót,
Orkumót, TM mót, N1 mót, Króksmót og
Íslandsmót. Í júlí buðum við öðru sinni upp á leikjaog fótboltaskóla fyrir yngstu krakkana okkar og
var vel mætt. Þar var leikja og knattspyrnuþjálfun
í 3klst á dag, fimm daga vikunar í hálfan mánuð
og tókst vel til. Við sóttum um styrk hjá HSV til að
halda slíkt námskeið aftur í sumar og fengum við
velyrði fyrir því.

Knattspyrnuskóli Vestra var ekki heldur núna árið
2021 vegna Covid, en við vonumst eftir því að geta
haldið flottan skóla með hækkandi sól.
Fjárhagur barna og unglingastarfs hefur verið í
jafnvægi undanfarin ár og engin breyting var árið
2021. Þjálfarakostnaður hefur hækkað ár frá ári með
hækkandi launum og betri þjónustu.
Stjórn barna og unglingaráðs vill þakka öllum
iðkendum, foreldrum, tengiliðum, þjálfurum,
styrktaraðilum og öðrum velunnurum fyrir árið.
Við vonumst eftir áframhaldandi góðu samstarfi
og uppbyggingu grasrótarinnar í knattspyrnu á
svæðinu.

Iðkendum okkar fjölgaði í fyrra og hefur sú fjölgun
haldist áfram vel.

STARF YNGRI FLOKKA Á ÁRINU 2021

Þjálfarahópurinn okkar samanstendur af frábærum
hóp reynslumikilla þjálfara og erum við vel stödd
í þeim málum. Hér erum við með góðan kjarna
sem hefur langa reynslu að baki, mikla menntun í
knattspyrnuþjálfun. Félagið hefur stutt vel við bakið
á þjálfurum þegar kemur að því að afla sér aukinnar
menntunar í þjálfunarfræðum. Síðustu misseri
höfum við fengið inn nýja þjálfara í bland við þessa
sem hafa verið lengi hjá okkur. Einnig byrjuðum
við í haust á því að fá inn elstu iðkendur okkar sem
aðstoðarþjálfara í þeim flokkum sem þess þarf. Það
hefur gengið vel og lítum við svo á að með þessu
séum við að efla okkar elstu iðkendur og mögulega
kveikja áhuga þeirra á þjálfun.

8. flokkur drengja og stúlkna
8. flokkur er fyrir bæði kyn og er æft tvisvar í viku allt
árið um kring á Ísafirði, einu sinni í viku í Bolungarvík
á veturnar en tvisvar á sumrin. Þjálfari um veturinn
var Sigríður Guðjónsdóttir, en um sumarið Margeir
Ingólfsson.
Flokkurinn tók þátt á TM móti Stjörnunnar.
7. flokkur drengja
7. flokkur drengja æfði tvisvar í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Daniel Badu.
Flokkurinn tók þátt í Norðurálsmótinu á Akranesi og
TM móti Stjörnunnar.

Áframhald varð á samstarfi Vestra og Harðar í 2.fl og
mfl Harðar. Verkefnið gengur ágætlega en helstu
vandamál snúa að of fáum iðkendum til að halda úti
báðum flokkum. Er það verkefni félaganna að leita
betri leiða til að halda þessu gangandi. Einnig mætti
vera betri tenging á milli 2.fl, mfl. Harðar og mfl.
Vestra og er það ósk okkar að mfl. Vestra stígi meira
inn í þetta verkefni.

Íþróttafélagið Vestri

7. flokkur stúlkna
7. flokkur stúlkna æfði tvisvar í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var Atli
Freyr Rúnarsson.
Flokkurinn fór á Símamótið í Kópavogi.
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6. flokkur drengja
6. flokkur drengja æfði 2-3 í viku um veturinn og
4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var
Daniel Badu.

4. flokkur drengja
4. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Daniel
Badu.

Flokkurinn fór ekki á mót um veturinn vegna
Covid-19, en um sumarið var farið á Orkumótið
í Vestmannaeyjum, TM mót Stjörnunnar og
Hamingjumót Víkings.

Um veturinn tók flokkurinn þátt í Stefnumóti KA. Um
sumarið tók flokkurinn þátt í Íslandsmóti REY-Cup.
4. flokkur stúlkna
4. flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Sigþór
Snorrason.

6. flokkur stúlkna
6. flokkur stúlkna æfði 2-3 í viku um veturinn og 4
sinnum í viku um sumarið. Þjálfari flokksins var Atli
Freyr Rúnarsson.

Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti KA.
Um sumarið tók flokkurinn þátt í REY-Cup og
Íslandsmóti.

Flokkurinn fór á GeoSilica-mótið í Reykjanesbæ,
Steinullarmótið á Sauðárkróki og Símamótið í
Kópavogi.

2. flokkur stúlkna
2. flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn
og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Jón
Hálfdán Pétursson

5. flokkur drengja
5. flokkur drengja æfði 3-4 í viku um veturinn og
4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Eyþór
Bjarnason.

Flokkurinn tók þátt í Stefnumóti KA um veturinn.
Um sumarið tók flokkurinn þátt í Íslandsmóti.

Flokkurinn fór á Njarðvíkurmótið í janúar, og um
sumarið var hann á Íslandsmóti og á N1-móti á
Akureyri.

2. flokkur drengja
2. flokkur drengja æfði með meistaraflokk Vestra og
Harðar yfir veturinn og æfði svo 2-3 yfir sumarið með
meistaraflokki Vestra og meistaraflokki Harðar Um
sumarið spiluðu strákarnir í meistaraflokki Harðar og
í Íslandsmóti.

5. flokkur stúlkna
5. flokkur stúlkna æfði 3-4 í viku yfir veturinn og 4
sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins var Atli Freyr
Rúnarsson.

Þjálfari flokksins var Margeir Ingólfsson.
Fyrir hönd barna- og unglingaráðs
knattspyrnudeildar Vestra
Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg

Flokkurinn fór á TM-mótið í Eyjum, Símamótið í
Kópavogi og tók einnig þátt í Íslandsmóti.

Íþróttafélagið Vestri
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Skýrsla formanns

Árið 2021 var óumdeilanlega enn eitt metárið
hjá Blakdeild Vestra. Töluverð starfsemi í yngri
flokkum félagsins og hjá meistaraflokkum félagsins
voru áskoranirnar stærri en áður hafa sést. Þá var
strandblak mikið stundað og allt þetta á sama tíma
og heimsfaraldur Covid19 gerði allt starf svo til
óvinnandi.

Þess má geta að á ársþingi BLI sem haldið var í
byrjun júní, var Juan útnefndur þjálfari ársins í
úrvalsdeildinni, en fulltrúar allra liða í deildinni tóku
þátt í atkvæðagreiðslunni.

MEISTARAFLOKKAR

Í vetur hefur blakdeildin haldið úti æfingum, á
Suðureyri, Ísafirði og í Bolungarvík, sem er sama og
veturna á undan.

B-kvennaliðið Vestra keppir í 5. Deild, sem er
næst neðsta deild Íslandsmóts kvenna. Það lið
samanstendur aðallega af reynslumiklum blökurum
en einnig nokkrum ungum stelpum. Þessi deild er
spiluð í túnneringum og eru þá þrjár yfir tímabilið.
Vegna Covid var ekkert spilað í þeim deildum sem
spila í mótafyrirkomulagi á tímabilinu 2020-21.
Nýliðið tímabil lukkaðist hinsvegar mun betur og nú
tókst að halda öll þrjú mótin. Fyrsta mótið var haldið
fyrstu helgina í nóvember og stóðu stelpurnar
okkar sig alveg hreint stórkostlega, fóru taplausar í
gegnum það mót og stóðu því vel að vígi fyrir annað
mótið sem fór fram í lok febrúar 2022.

Stærstur hluti iðkenda, ungir sem aldnir, hafa verið
hluti af okkar hóp í allnokkur ár og er sérstaklega
ánægjulegt að sjá krakkana okkar yngja upp og
efla meistaraflokksliðin. Þá hafa verið hjá okkur í
vetur nokkrir erlendir leikmenn. Að meðtöldum
þjálfaranum okkar, þá hafa fimm erlendir leikmenn
spilað með karlaliðinu í vetur, Juan, Carlos og
Antonio hafa verið hjá okkur í allan vetur. Kevin var
fyrstu tvo mánuði tímabilsins og svo var Eduardo
með okkur síðustu tvo og hálfan mánuðinn.

Síðasta haust skráðum við B-lið í karlaflokki, þar sem
við höfum verið með mjög stórann hóp af ungum
strákum. Það lið var skráð í 3ju deild og spilaði því
með túnneringa fyrirkomulagi. Fyrsta mót vetrarins
fór fram fyrstu helgina í nóvember og stóðu
strákarnir sig ágætlega unnu tvo leiki en töpuðu
þremur. Örlögin höguðu því svo þannig að liðið
komst ekki á annað mótið sem fór fram í lok febrúar,
þar sem nánast allir strákarnir lögðust í Covid á
einungis rúmri viku.

Það er því vel við hæfi að halda í þann góða sið
að segja síðasta ár hafa verði það besta í sögu
deildarinnar hingað til.

IÐKENDUR
Á síðasta ári urðu óverulegar breytingar á starfsemi
félagsins og iðkendafjöldi í heildina nokkuð svipaður
og árin á undan.

Vorið 2021 lauk karlaliðið sitt annað tímabil í
úrvalsdeildinni í blaki. Leikmannahópurinn er
trúlega einn sá minnsti í deildinni, en í grunninn
hefur hópurinn verið 7-8 leikmenn síðasta tímabil
sem og þetta sem nú er ný lokið, þar af eru fjórir
þeirra spænskumælandi sem við lokkuðum til okkar.
Heildar hópurinn er samt töluvert stærri eða um 20
manns en stór hópur af ungum strákum eru farnir að
máta sig við úrvalsdeildarliðið.

ÞJÁLFARAMÁL
Haustið 2020 tók Juan Escalona við starfi
aðalþjálfari blakdeildar Vestra. Auk þess að þjálfa
alla flokka í blaki er hann leikmaður í úrvalsdeildarkarlaliði Vestra og sannarlega betri en enginn.
Síðasta vor var skrifað undir tveggja ára samning
við Juna og eru því útlitið ágætt hjá okkur hvað
það varðar.
Íþróttafélagið Vestri
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YNGRI FLOKKAR

Covid hafði einnig áhrif á karlaliðið tímabilið 202021, þar sem leikir hliðruðust og í lok tímabilsins varð
að fella niður nokkra leiki, til að ná að ljúka tímabilinu
með úrslitakeppni. Því miður fyrir okkur féllu bara
niður heimaleikir hjá okkur, en engu að síður lauk
deildinni þannig að Vestri sat í 5 sæti. Vegna þess
að ekki náðist að klára deildina, var úrslitakeppnin
útvíkkuð þannig að öll liðin tóku þátt í henni. Vestri
spilaði í 8 liða úrslitum við Aftureldingu, tvo leiki og
vann þá báða en mættu þá stórliði Hamars og datt
þá úr keppni. En niðurstaðan að enda í 3-4 sæti er í
öllu falli glæsileg.

Það má alveg segja að Covid hafi farið sérstaklega
ílla með yngri iðkendur og yngri-flokkamótin.
Tímabilið 2020-21 sendi Vestri bara yngriflokkalið
á eitt blakmót. Það var bikarmót sem haldið var á
Akureyri helgina 19-21 febrúar. Fá Vestra fóru 15
leikmenn og spiluðu þau sem U15 drengja lið og eitt
U15 blandað gestalið. gekk þeim ágætlega, unnu
nokkra leiki og töpuðu nokkrum.
Þá sendi Vestri nokkur lið á yngriflokkamót sem
fram fór í Mosfellsbæ helgina 29-31 október, en alls
fóru 19 krakkar á mótið. Á mótinu var Vestri með lið í
eftirfarandi flokkum; U16 piltar, U12stúlkur A og B líð
og svo blönduð lið með fleiri félögum í U14 stúlkur
og U12 strákar.

Karlalið Vestra komst einnig á úrslitahelgi
Kjörísbikarsins 2021, sem er stærsti viðburður í
blaki á Íslandi ár hvert. Í fjögura liða úrslitum spilaði
Vestri á móti Hamri, en varð að lúta í lægra haldi fyrir
þeim, en Hamar náði þeim einstaka árangri á síðasta
tímabili að tapa ekki leik. Engu að síður er 3-4 sæti í
Kjörísbikarnum mjög góð niðurstaða fyrir ekki stærri
klúbb.

LANDSLIÐSMENN FÉLAGSINS
Starf landsliðana var í lágmarki framan af ári, en
hófst svo af fullum krafti með haustinu. Það er ekki
hægt að segja annað en að Vestri hafi komið vel út
úr landsliðsvali haustsins.

Nýtt tímabil hófst svo um í byrjun september hjá
liðinu. Tímabilið fór ílla af stað hjá okkar mönnum,
en fyrstu 4 leikirnir töpuðust. Ástandið lagaðist þó
heldur eftir því sem leið á og um áramót hafði liðið
unnið 4 leiki og tapað 5 leikjum og stóð því ca í miðri
deild.

Í október spiluðu U17 landsliðin á norður-Evrópu
mótinu sem haldið var í Ikast í Danmörku. Þar áttum
við fulltrúa í báðum liðum, Sverrir Bjarki í stráka
liðinu og Sóldís Björt í stúlkuliðinu. Stúlkuliðið stó
sig stórkostlega og hirti gullverðlaunin á mótinu en
strákarnir töpuðu leiknum um bronsið. Þar var Sóldís
valin í lið mótsins og jafnframt valin verðmætasti
leikmaður mótsins (MVP).

ÖLDUNGAFLOKKAR
Af öldungablaki hafa verið litlar fréttir, en
öldungamóti BLI, sem vera átti í Vestmanneyjum
í maí 2020 var aflýst vegna Covid. Reyna átti aftur
vorði 2021 en það fór eins, aflýst. En núna í næstu
viku verður loks blásið til Öldungamóts og mæta þar
karla og kvennalið frá okkur.

Í lok október kepptu U19 landsliðin á NEVZA mótinu
sem fram fór í Rovaniemi í Finnlandi. Þar voru þau
Sóldís í stúlku liðinu og Sigurður Bjarni í stráka liðinu.
Þá voru að lokum þau Hafsteinn Már og Sóldís valin
í æfingahópa A-landsliðana fyrir leiki sem fara áttu
fram í lok desember 2021, en vegna Covid var þeim
mótum frestað.

Konurnar hafa þrátt fyrir þennan mótbyr, staðið
vaktina með æfingum í kvennaliðinu. Karlahópurinn
er hinsvegar farinn að þynnast talsvert, þar sem
einhver feimni er í mönnum að mæta á æfingar
með úrvalsdeildarliði og er orðið mjög nauðsynlegt
að finna einhverja leið út úr þeirri þróun, því
öldungaflokkarnir eru mjög mikilvægir fyrir
félagið, félagslega upp á stærð félagsins, út frá
lýðheilsusjónarmiði og ekki síður fjárhagslega. Því
verður að teljast mikilvægt að finna leið til að efla
þennan hóp aftur.

Það er rétt að taka það fram að Sóldís gekk í raðir
HK í haust, en hún hóf að æfa blak með Vestra
(Skell) þegar hún var aðeins 6 ára. Árangur hennar
er jafnvel ennþá eftirtektarverðari þegar horft er til
þess að kvennalið Vestra, sem hún var þá í, spilaði
aðeins á einu æfingamóti allt tímabilið 2020-21.

FJÁRHAGUR OG FJÁRAFLANIR
Fjárhagur félagsins hefur í aðalatriðum verið

Íþróttafélagið Vestri

23

Ársskýrsla 2021

BLAKDEILD

ásættanlegur undanfarin ár en hefur verið nokkuð
sveiflukenndur. Árið 2019 var til að mynda erfitt
fjárhagslega en árið 2020 slapp reksturinn réttu
megin við núllið. Afkoma ársins 2021 er hinsvegar
frekar slæm á okkar mælikvarða, en tap deildarinnar
á síðasta ári er nálægt 2,5 milljónir króna.
Ferðakostnaður keppnisliða er vaxandi viðfangsefni
auk hækkandi húsnæðiskostnaðar vegna innfluttra
leikmanna. Áfram þarf að efla tekjustofna félagsins
á komandi misserum en áform um að ná fleiri
styrktarsamningum við fyrirtæki hafa því miður ekki
gengið eftir til þessa.
Fjáraflanir hafa til þessa verið nokkuð hefðbundnar,
en nánast útilokað var á síðasta ári að ganga í
hús hjá íbúum, vegna sóttvarnarsjónarmiða. Ein
sölufjáröflun hefur farið fram á þessum vetri og var
það núna í apríl.
Þá hefur félagið tekið þátt í fjöruhreinsun í
Skutulsfirði og einnig hreinsun á Eyrinni í Skutulsfirði.
Vegna Covid féllu hinsvegar út nokkuð mikilvægar
fjáraflanir, en þannig hefur td gæsla í kringum Aldrei,
oft skilað ágætum tekjum. Einnig hafa fallið út mót
sem halda átti hérna fyrir vestan og hefðu skipt
okkur talsverðu máli rekstrarlega.

LOKAORÐ
Ég vill þakka félagsmönnum fyrir stórkostlegt en
jafnframt erfitt ár 2021. Að minnsta kosti reyndi það
töluvert á þann sem þetta skrifar.

Einn nýr tekjupóstur kom upp í hendurnar á okkur
á síðasta ári og aftur núna á þessu, en það var
sú staðreynd að karlaliðið komst á úrslitakeppni
Kjörísbikarsins. Á síðasta ári náðum við að skrapa inn
einhvað rúmar 200 þúsund með sölu á auglýsingum
á viðburðinum og okkar hlut í miðasölu, en tölurnar
fyrir þetta ár eru umtalsvert betri. Þetta er samt
tekjupóstur sem ekki er gott að treysta á.

Árangur ársins, ef hann er mældur út frá verðlaunum
og sætum, er eftirtektarverður satt að segja. 3-4 sæti
í Íslandsmótinu og Bikarkeppninni er nokkuð gott.
Áður hefur verið nefnt að Juan var valinn þjálfari
ársins í úrvalsdeild fyrir tímabilið 2020-21. Fyrir
sama tímabil var Hafsteinn Már valinn efnilegasti
leikmaðurinn í karlaflokki, auk þess að hafa verið
valinn í draumalið Úrvalsdeildar og draumalið
Kjörísbikarsins. Og Hafsteinn var svo kjörinn
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2021, en þá
viðurkenningu má blakdeild Vestra svo sannarlega
eigna sér að miklu leiti.

STRANDBLAK
Frá því að framkvæmdum lauk við strandblakvöllinn
í Tungudal, hefur verið hægur stígandi í iðkun
strandblaks í Skutulsfirði.

Það er því ástæða til bjartsýni og það eru spennandi
áskoranir framundan og mikið af efnilegum
iðkendum hjá félaginu. Ég held engu að síður að
nú sé ágætis tími til að leggja línur fyrir framhaldið,
meta stöðuna og þétta raðirnar.

Á síðasta sumri var í fyrsta skipti skipulagt starf í
kringum strandblakið en Antonio okkar, var hér á
landi fram undir lok júní og sá um æfingar nokkrum
sinnum í viku á meðan hann var til staðar. Félagsmenn
eru duglegir að nýta sér sandinn, sérstaklega ungu
strákarnir, og hafa verið að mæta á stöku stigamót í
Íslandsmótaröðinni.

Íþróttafélagið Vestri

Fyrir hönd stjórnar bd. Vestra
Sigurður Hreinsson, formaður
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GILDI OG STEFNUR
VESTRA

GILDI
VESTRA

Hlutverk Vestra

Hlutverk félagsins er að skapa umhverfi sem hvetur félagsmenn til að ná markmiðum
sínum og skara fram úr í leik og starfi.
Stjórnendur og aðstandendur Vestra íþróttafélags eru þess meðvitaðir að jafnhliða keppni og sigrum, þá
er íþróttastarf uppeldisstarf. Þar eru iðkendum kennd gildi félagsins og þau viðhorf sem samfélagið vill
halda á lofti. Félagið hefur sett sér gildi sem endurspegla það sem við viljum standa fyrir. Þau ungmenni
sem eru í góðu líkamlegu formi, með sterka félagsfærni og gott hugarfar eru líkleg til að ná árangri í
hverju sem þau taka sér fyrir hendur innan sem utan íþróttavallar.

VIRÐING

Við berum virðingu fyrir félagi okkar, iðkendum, samherjum og mótherjum.

GLEÐI

Við viljum leggja áherslu á að gleði endurspegli starf félagsins. Skemmtilegur félagsskapur og
jákvæð hvatning eru lykilatriði í starfi Vestra.

METNAÐUR

Við höfum metnað fyrir framgangi félagsins og stefnum að því að gera Vestra að öflugu og
heilbrigðu félagi. Við höfum metnað fyrir afrekum allra iðkenda í öllum deildum félagsins.

GLEÐI

VIRÐING
METNAÐUR

GILDI VESTRA

Íþróttafélagið Vestri
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SIÐAREGLUR
VESTRA

Hlutverk siðareglna (code of ethics) er að veita þeim sem koma að íþróttum almennar
leiðbeiningar og vera þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera
ríkjandi í félaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru
ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til
boðskapar reglnanna.
Foreldri/forráðamaður, hafðu ávallt hugfast að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju en ekki til að gleðja þig.
Hvetja barnið þitt til þátttöku í íþróttum, ekki þvinga það.
Hvetja barnið þitt til að fara eftir og virða reglur íþróttanna og að leysa deilur án
fjandskapar eða ofbeldis.
Styðja og hvetja öll börn og ungmenni – ekki bara þín eigin.
Vera jákvæður, bæði þegar vel gengur og þegar illa gengur.
Gera aldrei grín að barni eða hrópa að því ef það gerir mistök.
Ekki reyna að hafa áhrif á störf þjálfara meðan á leik eða keppni stendur.
Líta á dómarann sem leiðbeinanda barna, ekki gagnrýna ákvarðanir hans.
Börn læra mest af því að framkvæma. Lærðu að meta góða frammistöðu allra
barna í hópnum.
Læra að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefði barn þitt
ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu.
Virða rétt hvers barns, óháð kyni, kynstofni eða trúarbrögðum.

Stjórnarmaður/starfsmaður:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvort tveggja lifi áfram
meðal félagsmanna
Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum,
stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í
ákvarðanatöku eins og hægt er.
Vertu ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og
utan.
Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
Hafðu hagkvæmni og löghlýðni í heiðri við rekstur félagsins.
Öll samskipti við iðkanda á samfélagsmiðlum skulu fara fram í hópsamtölum/
hópsíðum.
Ekki er æskilegt að vera vinur iðkanda, sem er yngri en 18 ára á samfélagsmiðlum.
Aldrei eiga í samskiptum við iðkanda með kynferðislegum undirtóni, eða vísa í
eitthvað slíkt.
Notfærðu aldrei stöðu þína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins.

SIÐAREGLUR VESTRA

Íþróttafélagið Vestri
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Stuðningsmaður:
1.

Mundu að mikilvægast er að hvetja þitt lið áfram og hrósa þegar vel er gert.
Stuðningsmenn eiga að hvetja og hrósa.
2. Forðastu niðrandi ummæli í garð andstæðinga og samherja, jafnt
stuðningsmanna sem og leikmanna og þjálfara.
3. Forðastu neikvæða hegðun á kappleikjum, svo sem ölvun og ólæti. Mundu
að þú ert mikilvæg fyrirmynd félagsmanna og slæm hegðun þín getur skaðað
ímynd félagsins alls.
4. Berðu virðingu fyrir störfum dómara og þjálfara liðsins.
5. Hlutverk stuðningsmanna er félaginu mjög mikilvægt og því ber
stuðningsmanni að standa ávallt vörð um gildi félagsins utan vallar sem innan.

Iðkandi (yngri) - Þú ættir að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gera alltaf þitt besta.
Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair Play) í íþróttum.
Taka þátt í íþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða
þjálfari vilja það.
Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum.
Þræta ekki eða deila við dómarann.
Sýna öðrum virðingu og vera heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og
forystufólki félagsins, sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni.
Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara,
þjálfara eða starfsmenn félagsins.
Koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.
Vera ávallt stundvís á æfingar og keppnir.

Iðkandi (eldri) - Þú ættir að:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gera alltaf þitt besta.
Sýna ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr.
Virða alltaf reglur og venjur varðandi heiðarleika (Fair play) í íþróttum.
Hafa heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðast að taka áhættu varðandi heilsu
þína.
Virða alltaf ákvarðanir dómara og annara starfsmanna leiksins.
Bera virðingu fyrir hæfileikum og getu annarra óháð kyni, kynþætti,
stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð.
Forðast neikvæð ummæli eða skammir.
Vera heiðarlegur og opinn í samvinnu við þjálfara og aðra sem styðja þig.
Taka sjálfur höfuðábyrgð á framförum þínum og þroska.
Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi framkomu, jafnt utan vallar sem innan, og
hafa hugfast að þú ert fyrirmynd yngri iðkenda.
Samþykkja aldrei eða sýna ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
Forðast náin persónuleg samskipti við þjálfara þinn.
Neyta aldrei ólöglegra lyfja til að bæta árangur þinn.

SIÐAREGLUR VESTRA
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Þjálfari:
1.
2.
3.

Meðhöndlaðu alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum.
Styrktu jákvæða hegðun og framkomu.
Sjáðu til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs,
reynslu og hæfileika.
4. Haltu á lofti heiðarleika (Fair Play) innan íþróttarinnar.
5. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
6. Fáðu iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenndu
þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni.
7. Vertu réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart iðkendum þínum.
8. Viðhafðu jákvæða gagnrýni og forðastu neikvæða gagnrýni.
9. Settu ávallt á oddinn heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í
aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra.
10. Sýndu athygli og umhyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
11. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf.
12. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum.
13. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
14. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti.
15. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki á leiki né æfingar, nema með leyfi
foreldra.
16. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð.
Forðastu samskipti gegnum síma og Internetið nema til boðunar æfinga og
upplýsingagjafar.
17. Náið líkamlegt samband við iðkanda er ekki leyfilegt.
18. Ekki er æskilegt að vera vinur iðkanda sem er yngri en 18 ára á
samfélagsmiðlum.
19. Öll samskipti við iðkanda á samfélagsmiðlum skulu fara fram í hópsamtölum/
hópsíðum. Hverskyns einstaklings samtöl milli iðkenda og þjálfara á
samfélagsmiðlum eru ekki æskileg.
20. Aldrei eiga í samskiptum við iðkanda með kynferðislegum undirtóni eða vísa í
eitthvað slíkt.
21. Ekki vera með niðrandi athugasemdir um iðkanda, svo sem um holdafar,
kynþátt, kynhneigð, trúarskoðanir eða stjórnmálaskoðanir iðkanda.
22. Talaðu alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja.
23. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
24. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum,
trúarbrögðum og kynhneigð.
25. Notfærðu þér aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á
kostnað iðkandans.
26. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
27. Vertu meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmyndar, bæði utan vallar og innan.

SIÐAREGLUR VESTRA
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FORVARNARSTEFNA
HSV

Mikilvægt er að Héraðssamband Vestfirðinga stuðli að því að forvarnarstefna sé til og
virk innan íþróttafélaga sambandsins. Neysla vímuefna og íþróttir fara ekki saman og
hefur skaðleg áhrif á árangur í íþróttum. Sýnt hefur verið fram á það í rannsóknum á
börnum og unglingum að þeim ungmennum sem eru virk í íþróttastarfi reiði betur af í
daglegu lífi, standi sig betur í námi og neyta síður vímuefna.
Héraðssambandið leitast eftir að hafa skýra afstöðu gegn neyslu vímuefna í tengslum við íþróttir og starf
íþróttafélaganna. Héraðssambandið hvetur íþróttafélög innan sambandsins að taka upp forvarnarstefnu
gegn neyslu vímuefna. Þegar átt er við vímuefni er átt við neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímugjafa
sem og neyslu hormónalyfja sem ekki eru tekin í lækningalegum tilgangi eftir tilvísun læknis.
Til að ná árangri í framkvæmd á þessu hefur Héraðssambandið sett sér markmið.

Markmið:
Hvert og eitt félag skilgreini sitt fræðslu og forvarnastarf. Félögin eru sjálf ábyrg fyrir framkvæmd
stefnunnar. Mikilvægt er að íþróttahreyfingin sé trúverðug í fræðslu- og forvarnarstarfi. Áfengis- og eða
tóbaksneysla á ekki að eiga sér stað í tengslum við íþróttastarf, s.s.:
■
■
■
■

Áfengissala í tengslum við íþróttakeppni.
Áfengisneysla í lokahófum þar sem börn og unglingar eru á.
Reykingar og munntóbaksneysla á íþróttasvæðum.
Áfengisauglýsingar á eða við íþróttasvæði.

Íþróttafélög þurfa að skapa aðstæður svo öll börn og unglingar geti stundað íþróttir. Íþróttafélög setji
sér reglur og/eða marki sér stefnu í forvarnarmálum samkvæmt stefnu ÍSÍ. Félög og deildir fræði börn og
unglinga um skaðsemi vímuefna auk þess sem þau fræði sína ungu iðkendur um lyfjamál og bendi þeim
á þær hættur sem geta fylgt lyfjanotkun.

FORVARNARSTEFNA HSV

Íþróttafélagið Vestri
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FYRIRMYNDIR
HJÁ VESTRA

Vestri leggur mikla áherslu á að þjálfarar og aðrir þeir sem starfa með félaginu séu
iðkendum ávallt til fyrimyndar.
Ég er fyrirmynd!
■
■
■
■
■
■

■

■
■
■

Ég er stundvís. Ég gef mér tíma til að undirbúa æfingar, sækja bolta og önnur tæki
fyrir iðkendur, ég kem upplýsingum til iðkenda og foreldra til skila á réttum tíma.
Ég er Vestramaður, ég er klæddur Vestramerktum fatnaði á æfingum, mótum og
öðrum uppákomum á vegum Vestra s.s. foreldrafundum.
Ég kem fram af kurteisi við iðkendur, foreldra, mótherja og dómara á æfingum, í
leikjum, á mótum og á fundum.
Ég gæti orða minna og forðast niðrandi ummæli og ég gæti fordómaleysis í garð
iðkenda, foreldra og mótherja.
Ég tala ávallt tala vel um félagið og allar deildir þess en kem ábendingum um það
sem betur má fara á framfæri til réttra aðila.
Ef þjálfari verður var við einelti í garð iðkenda af hálfu annarra iðkenda,foreldra
eða annarra þjálfara ber honum að skerast í leikinn og koma málinu til réttra aðila,
barna og unglingaráðs deildarinnar eða íþróttafulltrúa
Ég hrósa, hvet og efli einstaklinginn, og kenni iðkendum að taka mótlæti og
gagnrýni á uppbyggilegan hátt og með engum hætti brýt ég einstaklinginn niður
og dreg úr sjálfstrausti hans.
Þjálfari skal í samráði við deildir leitast við að kynna sér nýjungar í þjálfun og efla og
styrkja sig sem þjálfara.
Ég neyti aldrei, tóbaks, áfengis né annarra vímuefna á leikjum, í mótum eða þar
sem barnungir iðkendur Vestra eru.
Ég er ein sterkasta fyrirmynd sem ungir krakkar hafa. Ég er til fyrirmyndar.

FYRIRMYNDIR HJÁ VESTRA
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JAFNRÉTTIS
STEFNA
VESTRA

Það er stefna íþróttafélagsins Vestra að allir eigi jafnan rétt til þátttöku í íþróttum hjá
félaginu og fordómar, einelti og hvers kyns ójafnrétti innan félagsins er ekki liðið.
Allir einstaklingar innan Vestra skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika
sína óháð kynferði, kynþætti, kynhneigðar, aldurs, trúarbrögðum, skoðunum, þjóðerni, litarhætti,
uppruna, efnahag, fötlunar eða stöðu að öðru leyti. Félagið leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu
starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar
vígsluathafnir er ekki liðin innan félagsins.

Til að stuðla að jafnrétti innan félagsins leggur Vestri áherslu á:
■
■

■
■

■
■
■
■

■

Að jafnréttissjónarmiða sé gætt í hvívetna í starfi félagsins og að hvers kyns
kynja- eða kynþáttamismunum verði ekki liðinn.
Að veita báðum kynjum jöfn tækifæri til æfinga. Ekki er gerður greinarmunur á
drengja- og stúlknaflokkum við útdeilingu æfingatíma og skulu bæði kyn njóta
sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.
Að allir iðkendur eiga rétt á góðum þjálfara sem hæfir getu þeirra og aldri.
Nauðsynlegt er að hafa vel menntaða og hæfa þjálfara í öllum flokkum.
Að gerðar séu sömu ráðningarkröfur til þjálfara drengja- og stúlknaflokka.
Leitast sé eftir því að hafa sem jafnasta kynjaskiptingu þjálfara og
aðstoðarþjálfara hjá félaginu.
Að þjálfarar njóti sömu launa, óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg störf.
Að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum
félagsins og í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara.
Að þess sé gætt við skipan í stjórn, ráð og nefndir að hlutfall kynjanna sé sem
jafnast.
Mikilvægi þess að öllum líði vel í leik og starfi innan félagsins og sá
grundvallarréttur að fá að vera óáreittur sé virtur. Einelti innan félagsins er ekki
liðið en lögð áhersla á jákvæð samskipti þar sem hver og einn er ábyrgur fyrir
orðum sínum og gjörðum.
Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn hafi ekki uppi orð eða athafnir
sem líta má á sem fordóma gagnvart öðrum (s.s. vegna kynferðis, kynþáttar,
kynhneigðar, trúarbragða, þjóðernis eða efnahags), hvort sem um ræðir
einstaklinga eða hópa innan eða utan félagsins.

Jafnréttisstefna íþróttafélagsins Vestra nær til iðkenda, þjálfara,
stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri starfsemi félagsins. Hún
er endurskoðuð og lagfærð ef þurfa þykir. Stjórn Vestra væntir þess
að allir félagsmenn, ungir sem aldnir leggi sitt að mörkum til að
jafnréttisstefna félagsins nái fram að ganga.
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