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Ávarp formanns
Ágætu félagar, verið þið velkomin á þetta 11.ársþing HSV. Síðastliðið ár var
viðburðaríkt í starfsemi HSV og aðildarfélaga þess eins og ávallt er raunin í starfsemi
sem er eins víðfem og starf íþróttahreyfingarinnar er.
Stjórn HSV ásamt framkvæmdastjóra vann ötullega á árinu að hinum ýmsu verkefnum.
Haldnir voru tíu stjórnarfundir og fjölmargir aðrir minni fundir í hinum ýmsu nefndum og
með aðildarfélögum. Ég vill nota tækifærið og þakka þeim sem komu að starfsemi HSV
á árinu, stjórn, framkvæmdarstjóra og öðrum velunnurum sambandsins.
Í upphafi þessa þings fengu aðildarfélög afhent eintak af nýju upplýsingariti HSV.
Framkvæmdarstjóri HSV hefur tekið saman í samvinnu við stjórn þetta upplýsingahefti
fyrir formenn og stjórnarmenn. Tilgangurinn er að draga saman á einn stað upplýsingar
og þekkingu sem eru nauðsynlegar fyrir nýja stjórnarmenn í aðildarfélögum. Ég hef
rekið mig á það í starfi mínu sem formaður að þekking á það til að hverfa úr félögum
þegar örar skiptingar eru í stjórnum aðildarfélaga getur það reynst nýjum aðilum erfitt að
ná áttum í nýju hlutverki. Það er mikilvægt í öllum félögum að hægt sé að byggja á
reynslu þeirra sem lengur hafa starfað fyrir hreyfinguna. Það er því mikilvægt að allir,
bæði þeir sem nýjir eru og þeir sem meiri reynslu hafa, lesi þetta hefti með opnum hug
og vill stjórn HSV gjarnan fá innlegg ykkar og aðgang að reynslu ykkar.
Upplýsingaheftið verður í stöðugri endurskoðun á heimasíðu okkar og þar er ávallt hægt
að nálgast nýjustu útgáfu þess.

Ég hef orðið þeirra gæfu aðnjótandi á undanförum árum að fá að kynnast fjölda fólks
sem hefur gefið sig í félagsstarf á grundvelli ungmennafélagshreyfingarinnar. Það er
þessi grunnhugsjón sem tengir okkur öll saman, viljin til að gefa vinnu sína til að bæta
lífsskilyrði okkar allra. Þessi sterka grasrót er grunnurinn að allri starfsemi
íþróttahreyfingarinnar í Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp. Þetta hljómar einfalt, en því
miður er það tilfinning mín að mesta hættan sem að okkur steðjar, séu erfileikar í
grasrótinni. Að færri og færri séu tilbúnir að taka þátt og gefa vinnu sína. Þetta getur
leitt til þess að vinnan færist á sífellt færri hendur og verðum að lokum þeim
einstaklingum um megn.
Um leið og ég vill þakka sérstaklega öllum þeim sem hafa lagt hönd á plógin í starfsemi
aðildarfélaga HSV, þá vill ég hvetja alla, ekki bara þá sem taka þátt í þessu ársþingi
HSV. Heldur alla íbúa í Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp til að taka þátt í starfsemi
aðildarfélaga HSV og leggja hönd á plóg.
Sterk grasrót er lykillinn að góðu og heilbrigðu samfélagi og við verðum að minna okkur
á endrum og eins að það gerist ekki að sjálfu sér.
Íslandi Allt.
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Stjórnarfundir HSV
Á 10.héraðsþingi HSV sem haldið var í Edinborgarhúsinu 28. apríl 2010 var kosin ný
stjórn sambandsins. Formaður var kosinn sérstaklega samkvæmt lögum, en stjórn
skipti með sér verkum á fyrsta fundi.
Stjórn HSV starfsárið 2010-2011
Jón Páll Hreinsson, formaður
Gylfi Þ. Gíslason, varaformaður
Maron Pétursson, gjaldkeri
Sturla Páll Sturluson, ritari
Guðni Guðnason, meðstjórnandi
Varastjórn skipa:
Erla Jónsdóttir
Ari Hólmsteinsson
Margrét Högnadóttir
Stjórnarfundir voru 10 á árinu og er hægt að sjá hér fyrir neðan upplýsingar um
dagsetningu og mætingu á fundina. Varastjórn er ávalt hvött til mæta á alla fundi.
Fundirnir fóru oftast fram í frístundamiðstöðinni.

Jón
Páll
Gylfi
Maron
Sturla
Guðni
Erla
Ari
Margrét

12/5

1/7

30/8

21/10

16/12

2/2

14/2

5/4

15/4

2/5

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Formannafundir
Á starfsárinu voru haldnir þrír formannafundir. Formannafundir eru æðsta vald HSV
milli ársþinga og þar eru teknar allar mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir hjá HSV
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á milli þinga. Á fyrsta fundi var farið yfir drög að nýjum samstarfssamningi og
verkefnasamningi við Ísafjarðarbæ, störf búninganefndar kynnt, farið yfir þarfagreiningu
á Vallarhúsinu Torfnesi, kynntar viðræður um stúkubyggingu við Torfnes og kynning á
frístundamiðstöð og notagildi hennar. Á öðrum formannafundi var samstarfssamingur
við Ísafjarðarbæ kynntur, tillaga um skiptingu verkefnasjóðs lá fyrir fundi og var
samþykkt, tillaga að reglum fyrir sjóð til styrktar þjálfurum var samþykkt. Fyrir fundinum
lágu einnig fram tillögur um umsókn að Unglingalandsmóti 2013 og 2014 og þá í
samstarfi við HSB, voru þær tillögur samþykktar. Tillaga um stofnun
framkvæmdarnefndar fyrir íþróttaskóla HSV var einnig samþykkt. Á þriðja
formannafundi var ársreikningur HSV kynntur. Farið var yfir tillögur sem lágu fyrir
ársþingi HSV. Kynntar voru niðurstöður búninganefndar HSV og utanyfirbúningar
skoðaðir. Framkvæmdarstjóri kynnti fyrir formönnum Nori greiðslu og skráningarkerfi.
Framkvæmdarnefnd íþróttaskóla HSV var kynnt og farið var yfir nýtt upplýsingarit fyrir
stjórnir aðildarfélaga HSV.
Félag

16.nóvember 2010

22. febrúar 2011

BÍ

Svavar Guðmundsson

KFÍ
Ívar

Shiran Þórisson

Hörður

Hermann Níelsson

Höfrungur
SFÍ

Sigmundur Þórðarson
Hjalti Karlsson

Kristín Jónasdóttir

Vestri

Þuríður Vilmundardóttir

Þuríður Vilmundardóttir

GÍ
Skellur

Tryggvi Sigtryggsson
Sigurður Hreinsson

Tryggvi Sigtryggsson

Skotís
Hending

Guðmundur Valdimarsson

Guðmundur Valdimarsson
Marinó Hákonarson

Grettir

Björn Gunnarsson

Björn Gunnarsson

Sævar Óskarsson
Gylfi Gíslason

3.maí 2011

Svavar
Guðmundsson
Sævar
Óskarsson
Hermann
Níelsson
Sigmundur
Þórðarson

Harpa Grímsdóttir

Stefni

Arnar Guðmundsson

Geisli Súðavík
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Guðbjörg
Drengsdóttir
Tryggvi
Sigtryggsson
Gunnar Bjarni
Guðmundur
Valdimarsson
Björn
Gunnarsson
Svava Rán
Valgeirsdóttir
Laufey
Þ.Friðriksdóttir
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Verkefnasjóður 2010
Stjórn Verkefnasjóðs HSV var skipuð þeim Jóni Páli Hreinssyni formanni HSV, Gylfa
Gíslasyni varaformanni HSV og Maroni Péturssyni gjaldkera HSV. Auglýst var og
úthlutað fjórum sinnum úr sjóðnum. Hér fyrir neðan gefur að líta úthlutanir 2010. Árið
2010 var síðasta árið í bili sem verkefnasjóður HSV er starfræktur. Í nýjum
samstarfssamningi við Ísafjarðarbæ er ekki gert ráð fyrir styrk í sjóðinn en í stað hans
kemur sérstakur sjóður til styrktar þjálfurum í Ísafjarðarbæ.

Umsækjandi
Boltafélag Ísafjarðar
Martha Ernstsdóttir
KFÍ
Afreksbraut MÍ
Íþróttafélagið Grettir og
Vestfjarðarhreysti
Hermann Níelsson
Heilsuefling í
Ísafjarðarbæ
Boltafélag Ísafjarðar
Golfklúbbur Ísafjarðar
Blakfélagið Skellur
Jón Hálfdán Pétursson
Stúdíó Dan
Stella Hjaltadóttir
Handknattleiksdeild
Harðar
KFÍ

Úthlutanir úr verkefnasjóði 2010
Styrkur
Stutt lýsing á verkefni
140.000 Þjálfaranámskeið KSÍ I, II, II, IV
70.000 Hlaupaþjálfaranámskeið
200.000 Körfuboltabúðir KFÍ
100.000 Fræðsla, kynning
250.000 Átaksverkefni í hreyfingu fyrir alla aldurshópa
25.000 Þjálfaranámskeið – Hámarksnýting æfinga
240.000
100.000
400.000
129.190
14.760
280.000
35.000

Fjallapassinn
Knattspyrnuskóli BÍ
Undirbúningur og áætlun fyrir vetrarstarf GÍ
Þjálfaranámskeið
Þjálfaranámskeið
Tækjasalur
Þjálfaranámskeið

300.000 Handboltaskóli og kynningarit
100.000 Fjölskyldudagur KFÍ
2.383.950

Afreksmannasjóður 2010
Stjórn afreksmannasjóðs HSV var kosin á síðasta ársþingi HSV. Stjórn sjóðsins skipa
Jón Páll Hreinsson, Maron Pétursson og Erla Jónsdóttir og til vara Heimir Hansson og
Martha Ernstsdóttir. Auglýst var og úthlutað þrisvar sinnum. Sjóðurinn stendur vel eins
og sést á ársreikningi sjóðsins. Reglur sjóðsins er að finna á heimasíðu HSV. Hér fyrir
neðan gefur að líta úthlutun ársins 2010. Sjóðurinn var rekinn með 32.129 kr hagnaði á
síðasta ári og var staða hans um áramótin 5.237.421 kr.
7

Ársskýrsla HSV 2010
Úthlutanir úr afreksmannasjóði 2010
Umsækjandi
Styrkur
Ástæða
Ingvar Viktorsson (KFÍ)
20.000 Landsliðæfingar/verkefni
Guðmundur
Guðmundsson (KFÍ)
20.000 Landsliðæfingar/verkefni
Silja Rán
Guðmundsdóttir,
Rannveig Jónsdóttir,
Arnór Fjölnisson (SFÍ)
65.000 Landsliðæfingar/verkefni
Rannveig Jónsdóttir
65.000 Landsliðæfingar/verkefni
Arnór Fjölnisson
65.000 Landsliðæfingar/verkefni
Emil Pálsson (BÍ)
100.000 Landsliðæfingar/verkefni
Matthías Jóhannsson
(BÍ)
100.000 Landsliðæfingar/verkefni
Ragney Líf Stefánsdóttir
og Kristín Þorsteinsdóttir
(Ívar)
50.000 Landsliðæfingar/verkefni
Kristín Þorsteinsdóttir
50.000 Landsliðæfingar/verkefni
Elín Jónsdóttir (SFÍ)
300.000 Landsliðæfingar/verkefni
Anton Helgi Guðjónsson
150.000 Unglingamótaröð GSÍ
Jóhann Guðbjartsson
50.000 Landsliðæfingar/verkefni
Axel Sveinsson
50.000 Landsliðæfingar/verkefni
Eva Margrét
Kristjánsdóttir
50.000 Landsliðæfingar/verkefni
Thelma Rut
Jóhannsdóttir
150.000 Landsliðæfingar/verkefni
1.260.000

Verkefnasamningur
Nýr verkefnasamningur var undirritaður við Ísafjarðarbæ sem fól í sér að HSV tók að sér
ýmis verkefni fyrir Ísafjarðarbæ s.s. fjöruþrif, áramótaþrif, verkefni á Skíðaviku, þrif í
frístundarhúsi, vinna við 17.júní, umsjón með knattspyrnuvelli á Ísafirði, umsjón með
golfvöllum í Ísafjarðarbæ. Fyrir þessi verkefni fær HSV greitt 5.900.000 kr á ári. HSV
hefur svo þann hátt á að útdeila verkunum og semja við aðildarfélög sín um að vinna
verkin. Verkin á síðasta ári voru vel unnin og af miklum heilindum af félögunum. Mikil
ánægja er með verkefnasamninginn þó svo að erfitt geti verið að hafa fullt samhengi
með tímavinnu og peningum. Stjórn HSV reynir að vinna það af eins mikilli sanngirni og
stjórnin mögulega getur og telur rétt. Það eru margir þættir og margar breytur sem hafa
ber í huga þegar verkefnum er útdeilt og er iðkendafjöldi yngri en 16 ára helsta breytan
þó svo að einnig fari það eftir verkefnum, aðstæðum, staðsetning verkanna, hefðum og
8
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fleira. Verkefnasamningurinn gerir félögunum kleift að fá frekara fjármagn inn í félagið
og ætti það að leiða af sér félagið geti boðið upp á betri þjónustu til iðkenda sinna. Ný
verkefni koma inn í samninginn á þessu ári og er það vel að hægt sé að stækka sjóðinn.
Er það von HSV að Ísafjarðarbær telji þetta góðan vetvang til að koma verkefnum sínum
í vinnu. Einnig er það von HSV að þessi samningur verði endurnýjaður á næsta ári. Er
það trú okkar að það sé hagur beggja aðila samningsins ekki síst Ísafjarðarbæjar sem
fær verkin mjög vel unnin fyrir mjög sanngjarna fjárupphæð.

Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2010 var kjörinn við hátíðlega athöfn þann 23.janúar
síðastliðinn. Knattspyrnumaðurinn Emil Pálsson var útnefndur íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar annað árið í röð. Í umsögn um Emil kom fram að hann hafi verið
burðarstólpi í meistaraflokksliði BÍ/Bolungarvíkur og var fyrirliði liðsins sem vann sér
sæti í 1.deild. Þrátt fyrir ungan aldur er Emil einn allra besti knattspyrnumaður sem
Vestfirðingar hafa átt. Hann spilaði á æfingamóti í Svíþjóð með U-18 ára liði Íslands þar
sem hann var byrjunarmaður í öllum leikjum. Hann hefur verið fastamaður í
unglingalandsliðum KSÍ og stundar nú æfingar með U-19 ára landsliði Íslands. Hann
leggur hart að sér við æfingar jafnt sem leiki og er fyrirmynd allra íþróttamanna, yngri
sem eldri
Níu tilnefningar bárust frá íþróttafélögum og voru eftirfarandi tilnefndir. Anton Helgi
Guðjónsson GÍ, Cragi Schoen KFÍ, Elena Dís Viðarsdóttir Vestra, Elín Jónsdóttir SFÍ,
Emil Pálsson BÍ, Guðmundur Valdimarsson Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar, Jóhann
Bragason Hestamannafélaginu Stormi, Margrét Rún Rúnarsdóttir Ksf.Herði og Ragney
Líf Stefánsdóttir Íþróttafélaginu Ívar.

Aðalfundir félaganna
Samkvæmt lögum þurfa aðildarfélög HSV að halda aðalfund ár hvert. Mikilvægt er að
auglýsa aðalfundi vel og að láta HSV vita um aðalfund. Nauðsynlegt er að HSV geti
fylgst með aðalfundi og geti haft eftirlit með að allar venjur og reglur séu í lagi. Einnig er
mjög mikilvægt að leggja fram ársreikning undirritaða af stjórn félagsins og
skoðunarmönnum.
Á ársþingi HSV 2008 var samþykkt að öll félög skulu senda inn til HSV skýrslu stjórnar
og ársreikninga. Því miður er einhver brestur á þessu en flest öll félög standa sig vel í
skilum á þessum upplýsingum. Aftast í þessari ársskýrslu eru skýrslur stjórnar
félaganna og er það annað árið sem þessi siður er hafður á í ársskýrslu HSV. Stjórn
HSV telur mikilvægt að gefa út í einu riti árskýrslu HSV og aðildarfélaga þess. Með því
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móti er hægt að sjá í einu riti það mikla og blómlega starf sem íþróttafélögin og HSV
stuðla að í Ísafjarðarbæ og Súðavík.

Samstarfsverkefni
HSV tekur á ári hverju þátt í nokkrum samstarfsverkefnum og er sambandið ávalt opið
fyrir því að taka þátt í góðum verkefnum. Hér fyrir neðan eru talin upp helstu
samstarfsverkefni á síðasta ári.

Þátttaka er lífstíll
Þátttaka er lífstíll var málþing sem HSV hélt fyrir menntamálaráðuneytið í samtarfi við
íþrótta-og tómstundafulltrúa og menntaskólanum á Ísafirði. Málþingið var ætlað ungu
fólki frá 10 bekk grunnskóla til tvítugs og var haldið til að fá fram skoðanir ungs fólks á
svæðinu á hinum ýmsu málefnum. Málþingið skiptist í þrjá hluta, byrjað var á
fyrirlestrum, þá var farið í umræðuhópa og svo voru niðurstöður umræðuhópana
kynntar. Fyrirlesarar voru þau Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður íþrótta-og
tómstundanefndar Ísafjarðarbæjar og fjallaði hún um hlutverk sveitarfélagsins í þeim
málaflokki. María Rebekka Hermannsdóttir nemandi í Grunnskólanum á Ísafirði og
Anna Marzellíusardóttir nemandi í Menntaskólanum á Ísafirði héldu erindi um hvernig er
að vera ungur á Vestfjörðum 2010. Jón Þorsteinn Sigurðsson ungmennafulltrúi rauða
kross Íslands sagði okkur frá því hvernig best sé að virkja ungt fólk. Martha Ernsdóttir
fór yfir hvernig er að vera afreksmaður og þátttöku þeirra og svo fór Ingólfur Þórarinsson
(Ingó Veðurguð) knattspyrnu- og tónlistarmaður yfir það hvað maður öðlast með
þátttöku í íþrótta, tónlistar og tómstundastarfi. Hann fór yfir sína þátttöku og hvað það
hafi gefið honum. Hann flutti svo nokkur lög fyrir gesti.
Umræðuhóparnir voru fjórir .
Þátttaka er lífsstíll
Fjallað um lífsstílinn að vera þátttakandi en ekki einungis þiggjandi í samfélaginu. Hverju
skiptir öflugt félags- og tómstundastarf íbúa. Það er lífsstíll að taka þátt í félagsstarfi.
Staða og framtíð æskulýðsstarfs (félags- og tómstundastarfs) á Vestfjörðum
Rætt um stöðu og starfsemi félaganna á svæðinu, félagsmiðstöðvanna, félagsstarfsins í
skólunum, hverjir taka þátt, hverjir eru útundan, hvers vegna er staðan eins og hún er og
hvernig vilja menn að hún sé.
Fjárframlög og aðstaða til félags- og tómstundastarfs á Vestfjörðum
Rætt um framlög sveitarstjórna til málaflokksins og hverjar aðrar leiðir eru færar til þess
að afla starfseminni fjár og hvernig er þessu fé ráðstafað.
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Ungmennasmiðja
Nemendur úr 10. bekk Ungmennin fjalla um kosti og galla þess að búa á Vestfjörðum út
frá eigin sjónarhóli. Hvað hafa þau, hvað vilja þau.
Málþingið heppnaðist afskaplega vel. Ungmennin skemmtu sér konunglega og tóku
virkan þátt í umræðuhópunum.

Fjallapassinn
Fjallapassinn er annað verkefni sem HSV tók þátt í á síðasta ári. Heilsuefling
Ísafjarðarbæjar hefur verið með þennan heilsueflingarleik í nokkur ár og óskaði nú eftir
aðkomu HSV og unnu félögin að verkefninu í sameiningu. Leikurinn var áður í gangi
yfir sumartímann árin 2007 og 2008. Markmið Fjallapassans er að hvetja einstaklinga
og fjölskyldur til að nýta sér þær leiðir til heilsueflingar sem felast í náttúrunni í kringum
okkur. Með þátttöku í skemmtilegum leik getur hver og einn fundið fjall við sitt hæfi til að
klífa og elft um leið sitt líkamlega og andlega þrek svo ekki sé talað um þá mikilvægu
samverustund sem fjölskyldur og vinir geta átt með þátttökunni.
Í stuttu máli gengur leikurinn út á það að klífa ákveðin fjöll og stimpla í passa með
stimplum sem eru að finna á fjöllunum. Því næst er passanum skilað inn og eru nöfn
heppinna göngugarpa dregin út að leik loknum. Þær gönguleiðir sem voru í
Fjallapassanum á síðasta ári voru Naustahvilft, Fossavatn, Buná í Tungudal,
Þjófaskarð, Valagil og Mýrafell. Áttu þátttakendur að fara að minnsta kosti 4 af þessum
6 gönguleiðum áður en þeir skiluðu passanum sínum inn. Leikurinn stóð til 10.
september og voru vegleg verðlaun í boði fyrir heppna þátttakendur.

Fjölskyldan á fjallið
HSV tók einnig þátt í verkefninu fjölskyldan á fjallið í samstarfi við UMFÍ. Fjölskyldan á
fjallið er landsverkefni UMFÍ og hluti af verkefninu Göngum um Ísland. Tilgangur
verkefnisins er að fjölskyldur fari saman í léttar fjallgönguleiðir og verji því meiri tíma
saman um leið og lögð er rækt við útivist og líkamsrækt. Þau fjöll sem sambandsaðilar
UMFÍ hafa lagt til að þátttakendur gangi upp eru auðveld uppgöngu. Póstkassa með
gestabókum er að finna á rúmlega tuttugu fjöllum víðsvegar um landið. Eru allir
þátttakendur hvattir til að skrifa nafnið sitt í gestabækurnar því heppnir göngugarpar eru
dregnir úr þeim hópi og þeir veglega verðlaunaðir. Frekari upplýsingar er að finna á
www.ganga.is .

Frjálsíþróttadagur Grunnskólans á Ísafirði
Þetta er verkefni sem HSV hefur komið að ásamt að sjálfsögðu kennurum í
Grunnskólanum á Ísafirði og íþrótta-og tómstundafulltrúi Ísafjarðarbæjar. Var hann
haldinn í annað sinn í fyrra og gekk mjög vel. Frjálsíþróttadagurinn er haldinn á vorin í
þemaviku grunnskólans og er markmið hans að fá sem flesta krakka til að koma og taka
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þátt í skemmtilegum degi, hreyfa sig og kynnast frjálsum íþróttum. Létt keppni er fyrir
þá sem vilja og veittar viðurkenningar. Í lokin hefur HSV boðið öllum upp á ávaxtasafa
og ávexti.

Forvarnardagur Íslands
HSV tekur á hverju ári þátt í forvarnardegi Íslands. Aðkoma HSV og þeirra samtaka
sem HSV hefur aðild að UMFÍ og ÍSÍ byggir á þeirri staðreynd að þátttaka í skipulögðu
íþrótta-og æskulýðsstarfi dregur úr líkum þess að viðkomandi leiðist í óreglu.
Samtökunum er því mikilvægt að ungmennin séu meðvituð um okkar samtök og starf og
möguleika þeirra á að starfa innan okkar vébanda. HSV hefur kynnt starfsemi sína og
aðildarfélaga með stuttri heimsókn. Einnig hefur verið útbúinn Net-ratleikur og hefur
HSV séð um að kynna hann fyrir nemendum í grunnskólum Ísafjarðarbæjar.
Netratleikurinn hvetur ungmenni til að fara á heimasíður samtakanna þriggja sem
standa að honum ÍSÍ, UMFÍ og Bandalag Íslenskra skáta og leita þar svara við gefnum
spurningum og senda svörin síðan inn í gegnum heimasíðu forvarnardagsins.

Félagakerfið Felix
Félagakerfi Felix er sameiginlegt kerfi UMFÍ og ÍSÍ og er megintilgangur kerfisins að
skrá og halda utan um upplýsingar félaganna s.s. félagsmenn, iðkendur, stjórnir,
nefndir, æfingahópa o.sv.fr. Kerfið heldur utan um allar þessar upplýsingar á miðlægum
gagnagrunni þannig að þær er alltaf hægt að nálgast og engin hætta er á því að þær
tapist. Kerfið auðveldar allt utanumhald á skráningum félaganna. Í kerfinu er einnig
hægt nálgast tölfræðilegar skýrslur úr starfsemi félaganna. HSV hvetur aðildarfélög sín
að kynna sér felix og nýta sér kerfið. Mjög mikilvægt er að félögin séu virk í skráningu
iðkenda sinna og eru nokkur félög mjög virk í að uppfæra og skrá iðkendur sína og
hefur kerfið gefist mjög vel.
Á árinu 2010 skiluðu öll félög nema tvö felix skýrslu og er það von okkar að öll félög eigi
eftir að skila inn þetta árið. Verði töf á eða algjört skeytingarleysi við skil á skýrslu til ÍSÍ
leiðir það til keppnisbanns hjá ÍSÍ og hefur það einmitt hent félag innan HSV. Félög eru
hvött til þess að hafa samband við framkvæmdarstjóra HSV ef einhverjar spurningar
vakna varðandi felix kerfið.

Lottó
Heildarlottótekjur til HSV voru 4.194.838 kr en til samanburðar voru þær árið 2009
3.857.799 kr og árið 2008 3.431.529 kr. Lottótekjur HSV koma frá UMFÍ og ÍSÍ eftir
ákveðnum reglum samtakanna.
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Lottótekjur HSV renna óskiptar til aðildarfélaga HSV með undantekningu því samkvæmt
reglum afreksmannasjóðs HSV samþykktar á ársþingi renna 10% af óskiptum
lottótekjum í afreksmannasjóðinn.
Úthlutunarreglur HSV á lottótekjum til aðildafélaga fer eftir iðkenda og félagatali. Miðað
er við tölur félaganna úr felix kerfinu. Enginn fær úthlutað rekstrarframlagi án skráningar
í felix og skýrsluskilum til ÍSÍ. Úthlutunarreglur skiptast eftirfarandi, 5% miðað við alla
félaga íþróttafélaganna, 70% eftir iðkendum yngri en 16 ára, 20% eftir iðkendum eldri en
16 ára og 5% jafnt á öll félög.

Getraunir og tippleikurinn
Tekjur af Íslenskum getraunum voru árið 2010 101.488 kr, árið 2009 184.720 kr, árið
2008 79.127 kr og 2007 761.933 kr. Eins og sjá má hefur orðið örlítil lækkun á milli
áranna 2010 og 2009 en tekjur eru ekki nálægt því þær sömu og þegar hæst bar árið
2007. Getraunaleikur HSV var í gangi eftir áramót í 2010 en ekkert hefur verið í gangi
eftir það. Tekjur af getraunum snúast um að leikmenn sendi seðla sína inn til Íslenskra
getrauna. Þegar það er gert er seðillinn sendur inn á númeri HSV nr 400 og fær HSV
þá ákveðið hlutfall af þeirri sölu. Gríðalega miklir möguleikar eru á að auka tekjur
aðildarfélaga HSV í gegnum Íslenskar getraunir og er nauðsynlegt að öll íþróttafélög
stuðli að því að fá fólk til að taka þátt í getraunarleiknum. Þá renna tekjur af sölu til
íslenskra getrauna til allra félaga samkvæmt sömu úthlutunarreglum og gilda með
lottótekjur. HSV hvetur öll félög, alla þá aðila sem koma að félögunum og alla aðra
sem vilja íþróttafélögunum í bænum vel að spýta í lófana og reyna eftir bestu getu að
efla getraunaleik HSV. Í eftirfarandi töflu má sjá greiðslur frá Íslenskum getraunum
undanfarin ár.

Íslenskar
Getraunir

2007

2008

2009

2010

761.933

79.127

184.720

101.488

37.sambandsráðsfundur UMFÍ
37.sambandsráðsfundur UMFÍ var haldinn á Egilsstöðum 16.október 2010. Á fundinn
fór frá HSV Jón Páll Hreinsson formaður og Kristján Þór Kristjánsson
framkvæmdarstjóri. Fundurinn fór vel fram og miklar og góðar umræður fóru fram um
tillögur á fundinum og sérstaklega var mikið rætt um ársreikning UMFÍ. Björn Ármann
Ólafsson formaður Unglingalandsmótsnefndar fór með fundarmönnum í skoðunarferð
um bæinn og sýndi þeim keppnissvæði Unglingalandsmóts. Ekki var annað að sjá en
fundarmönnum litist vel á aðstöðuna og hlökkuðu til að koma austur næsta sumar.
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Unglingalandsmót 2010
13. Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Borgarnesi um verslunarmannahelgina 2010
Keppt var í 10 íþróttagreinum; dansi, frjálsíþróttum, glímu, golfi, hestaíþróttum,
knattspyrnu, körfubolta, motocrossi, skák, sundi.
Þátttakendur hafa aldrei verið fleiri á Unglingalandsmótum en að þessu sinni, en um
1.650 keppendur skráðu sig til leiks. Gestir mótsins voru taldir vera um 12.000-13.000.
Aðstaða til keppnishalds var með ágætum og fór mótið vel fram. Veðrið var algjörlega
frábært og gerði það mótið enn minnisstæðara.
Á vegum HSV fóru rúmlega 70 keppendur en ásamt þeim fylgdu með foreldra og
fjölskyldur margra keppenda. HSV og HSB komu sér upp sameiginlegu samkomutjaldi
þar sem hægt var að setjast niður með mat og drykk sem og að hitta liðsfélaga og fá
fréttir af keppni. Einnig var muurika panna á staðnum sem hægt var að nota til að elda
á.
Keppendur HSV stóðu sig gríðarlega vel og fengu fjölmörg verðlaun ásamt því að
skemmta sér konunglega. Unglingalandsmót leggur einmitt meira upp úr skemmtun,
þátttöku og almennu heilbrigði frekar en úrslitunum sjálfum. Unglingalandsmót er
fjölskylduskemmtun án allra vímuefna og er góður kostur fyrir fjölskyldur og börn þeirra
ef gera á verslunarmannahelgina skemmtilega og minnisstæða.
Keppendur HSV kepptu í golfi, glímu, knattspyrnu, körfubolta, frjálsum íþróttum og
sundi. Fóru keppendur með fjölmarga verðlaunapeninga gull, silfur og brons. HSV
hvetur alla krakka, unglinga og fjölskyldur þeirra að fjölmenna á 14.unglingalandsmót
UMFÍ sem haldið verður á Egilsstöðum.
Guðni Guðnason var formaður unglingalandsmótsnefndar en í henni voru ásamt Guðna,
Anna Katrín Bjarnadóttir, Magnús Valsson og Hildur Pétursdóttir og höfðu þau veg og
vanda að skipulagningu og umsjón með unglingalandsmótunum ásamt
framkvæmdarstjóra HSV. Eru nefndinni færðar bestu þakkir fyrir gott starf.
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Ýmsar upplýsingar
Lög HSV
HSV sér um að dreifa styrkjum til aðildarfélaga skv. innsendum
starfsskýrslum. Styrkir þessir eru bein fjárframlög frá bæjarfélagi,
Lottógreiðslur og greiðslur frá Íslenskum getraunum.
Styrkir skulu skipast á milli aðildarfélaga skv. eftirfarandi reiknireglu:
70 % miðast við fjölda iðkenda, yngir en 16 ára
20 % miðast við fjölda iðkenda 16 ára og eldri
5 % miðast við skráða félaga
5 % er skipt jafnt á félög

I. kafli: Heiti og sambandssvæði.
II. kafli: Aðild:
a)
Réttur til aðildar.
b)
Umsókn um aðild.
c)
Réttindi og skyldur aðildarfélaganna.
III. kafli: Markmið og hlutverk sambandsins.
IV. kafli: Héraðsþing:
a)
Hlutverk.
b)
Fulltrúar.
c)
Réttur til þingsetu.
d)
Dagskrá þingsins.
e)
Aukaþing.
V. kafli: Stjórn:
a)
Skipun.
b)
Hlutverk.
c)
Formannafundir.
kafli: Lagabreytingar.
kafli: Ýmis ákvæði
VIII. kafli: Gildistaka.

Lög aðildarfélaga sambandsins skulu staðfest af stjórn HSV svo og
allar síðari lagabreytingar sem gerðar kunna að vera. .
Aðildarfélög skuli skila ársskýrslu til HSV að loknum aðalfundi sínum
hverju sinni.
III. kafli. Markmið og hlutverk sambandsins.
6. grein.
Markmið HSV er að sameina íbúa héraðsins um að efla sjálfstæði
Íslendinga. Markmiði sínu hyggst sambandið ná á eftirfarandi hátt:
a)
Að starfa í anda friðar, jafnréttis og menningarhugsjóna.
b)
Að vinna að útrýmingu skaðnautna og hafa samvinnu um
bindindismál við bindindisfélög.
c)
Að vinna að náttúruvernd og bættri umgengni við landið.
d)
Að glæða með fólki áhuga fyrir verndun móðurmálsins og
sögu þjóðarinnar.
e)
Að efla með fólki tryggð og rækt við heimili, átthaga og
ættjörð.
f)
Að efla í hvívetna almenna fræðslu og uppeldisstarf.
g)
Að vinna að kynningu æskunnar á sambandssvæðinu og
hjálpa félagsmönnum og öðrum æskulýð til aukins
menningarþroska, m.a. með heilbrigðum skemmtunum og
málfundastarfsemi.
h)
Að vinna að jafnrétti allra manna.
i)
Að vinna að öðru leyti samkvæmt stefnuskrá ÍSÍ og UMFÍ.

I. kafli. Heiti og sambandssvæði.

1. grein.
Sambandið heitir Héraðssamband Vestfirðinga. Skammstafað HSV.
Sambandssvæðið er Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur. Heimili og
varnarþing er Ísafjarðarbær.
II. kafli. Aðild.
2. grein.
Réttur til aðildar.

Hlutverk sambandsins er:

Rétt til að vera í sambandinu hafa þau ungmenna og íþróttafélög,
sem eru á sambandssvæðinu og hafa lög sín í samræmi við lög
Íþrótta- og ólympíusambands Íslands og Ungmennafélags Íslands og
starfa í anda þeirra.

a)

b)

3. grein.
Umsókn um aðild.

c)

Félag sem óskar inngöngu í sambandið, skal senda skriflega
umsókn til sambandsstjórnar HSV. ásamt lögum félagsins, skrá yfir
stofnfélaga, félagsmenn og stjórn.

d)
e)

4. grein.
Réttindi og skyldur aðildarfélaga.

f)

Félag öðlast ekki fulla aðild að sambandinu fyrr en sex mánuðum eftir
að sambandsstjórn hefur samþykkt inngönguna, er staðfestast skal á
héraðsþingi. Félagið hefur þó rétt til þátttöku í íþróttamótum.

g)

h)

5. grein.
Starfsskýrslur

i)
j)
k)

Hverju aðildarfélagi innan HSV er skylt að skila starfsskýrslu eigi
síðar en 1. apríl ár hvert. Starfsskýrslur skulu innihalda félagatal,
iðkendatal, og
ársreiknga.
Í starfsskýrslum skal aðgreina
meistaraflokk frá barna- og unglingastarfi.

l)

Verði vanhöld á skýrsluskilum er HSV heimilt að halda eftir styrkjum til
viðkomandi félags skv. úthlutun. Geri viðkomandi félag ekki skil á
starfsskýrslum fyrir 1. apríl annað árið í röð hefur stjórn HSV heimild
til að taka viðkomandi félag af úthlutunarlista. Það fjármagn sem
þegar hefur safnast upp skal renna til afreksmannasjóðs HSV.

m)

Að hafa forystu íþróttamála innan héraðsins, efla
samvinnu íþróttaiðkenda og vera fulltrúi þeirra gagnvart
ÍSÍ og UMFÍ og öðrum héraðssamböndum.
Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins og
vera fulltrúi ÍSÍ og UMFÍ, en sérráð ef stofnuð eru fara
með stjórn sérgreinamála innan héraðsins
Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar og
bæjarstjórnir og aðra opinbera aðila innan héraðs.
Að varðveita og skipta milli félaganna því fé sem til þess
hefur verið veitt.
Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd
íþróttamóta í héraði
Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfsins innan
héraðs.
Að staðfesta lög aðildarfélaga og fylgjast með því að
starfsemi aðildarfélaga fari fram skv. gildandi lögum þeirra
og íþróttahreyfingarinnar í heild.
Að annast íþróttaleg sérmál, meðan þau eru ekki falin
sérstökum ráðum.
Að gangast fyrir stofnun sérráða, sé þess þörf
Að gefa umsögn um íþróttamál,íþróttamannvirki o.s.frv.
Að annast milligöngu um tryggingamál fyrir einstök félög
eða sérráð, sé þess óskað.
Að efla áhuga almennings fyrir líkamsmennt, með
erindum eða annari fræðslu og örfa almenna þátttöku í
íþróttaiðkun og í keppni um íþróttamerki.
Að annast skýrslugerðir varðandi íþróttamál héraðsins.

IV. kafli. Héraðsþing.
7. grein.
Hlutverk.
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Sambandið skal árlega halda héraðsþing og skal það haldið fyrir
maílok ár hvert og til skiptis hjá sambandsfélögunum, um
sambandssvæðið.
Þó getur sambandsstjórn ákveðið aðra tilhögun með héraðsþing, ef
sérstakar ástæður eru fyrir hendi. Þingið skal boðað með minnst
mánaðar fyrirvara. Síðara fundarboð með dagskrá og upplýsingum
um tillögur og mál sem leggja á fyrir héraðsþing skal senda
aðildarfélögum með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara með
rafrænum hætti nema óskað sé eftir því skriflega.

e)

20.

Kosning til íþróttaþings skv. lögum ÍSÍ á því ári sem
íþróttaþing er haldið.
f)
Kosning til þings UMFÍ skv. lögum UMFÍ á því ári
sem þing þess er haldið
Þingslit.

Ef lægsta atkvæðatala til að ná kosningu fellur á tvo eða fleiri, skal
kjósa um þá á ný, bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir, ræður
hlutkesti. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum nema um lagabreytingar
sé að ræða.

8. grein.
12. grein.
Aukaþing.

Héraðsþing úrskurðar reikninga sambandsins, sem skulu miðast við
almanaksárið. Það ræðir og gerir tillögur um starfsemi sambandsins.
Ef deilur rísa milli félaga sambandsins, ber héraðsþingi að úrskurða
um þær, nema deilumál og kærur sem fara ber með samkvæmt
dóms- og refsiákvæðum ÍSÍ. Héraðsþing ákveður skatt félaganna til
sambandsins.

Aukaþing skal halda ef nauðsyn krefur og ef helmingur
sambandsaðila óskar þess. Allur boðunar- og tilkynningafrestur til
aukaþings má vera helmingi styttri en til reglulegs þings. Fulltrúar á
aukaþingi eru þeir sömu og voru á næsta reglulega þingi á undan og
gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn,
veikur eða forfallaður á annan hátt. Á aukaþingi má ekki gera lagaeða
reglugerðabreytingar
og
ekki
kjósa
stjórn
nema
bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér
eða hætt störfum af öðrum orsökum eða stjórnin hefur að eigin dómi
orðið óstarfhæf. Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og um
reglulegt héraðsþing.

9. grein.
Fulltrúar.
Sambandsfélögin kjósa aðalfulltrúa og varafulltrúa á félagsfundum
sínum, til að mæta á héraðsþingi, einn fyrir hverja 50, verði 25
umfram má kjósa einn fulltrúa fyrir það brot, gjaldskyldra félagsmanna
16 ára og eldri. Þó skulu fulltrúar aldrei vera fleiri en 9 frá sama félagi
og aldrei færri en einn. Stjórnarmeðlimir sambandsins hafa
atkvæðisrétt þótt þeir séu ekki kjörnir fulltrúar. Héraðsþing er
lögmætt, ef löglega er til þess boðað.
10. grein.
Réttur til þingsetu.

V. kafli. Stjórn.
13. grein.
Skipun.
Stjórn sambandsins skipa 5 menn. Formaður skal kosinn sérstaklega
til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, þó
þannig að aðeins skal kosið um tvo árlega. Árlega skal kjósa þrjá
menn í varastjórn og ennfremur tvo skoðunarmenn reikninga og tvo til
vara. Formaður eða varaformaður aðildarfélags er ekki kjörgengur í
stjórn sambandsins. Heimilt er stjórinni að skipa starfsnefndir sér til
aðstoðar við sérstök verkefni eða ákveðna þætti starfsins, telji hún
þess þörf.

Atkvæðisrétt á héraðsþingi hafa aðeins kjörnir fulltrúar þeirra félaga
sem skilað hafa inn starfsskýrslum skv. 5. grein. Auk þess hefur
sambandsstjórn atkvæðisrétt. Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa
þar málfrelsi og tillögurétt:
a).
b).
c).
d).

Fulltrúar ÍSÍ og UMFÍ.
Fulltrúar sveitafélaganna á sambandssvæðinu.
Skoðunarmenn reikninga.
Starfsmenn sambandsins.

14. grein.
Hlutverk.

Auk þess getur sambandsstjórn boðið öðrum aðilum þingsetu.
Aðeins sá sem er í félagi innan sambandsins er kjörgengur fulltrúi
þess á héraðsþingi. Hver fulltrúi hefur eitt atkvæði. Allir þingfulltrúar
með atkvæðisrétt skulu hafa kjörbréf.

Stjórnin stýrir málefnum sambandsins milli þinga og fylgist með
starfsemi félaganna. Hún varðveitir sjóði sambandsins og aðrar eignir
og leggur fram endurskoðaða reikninga á hverju héraðsþingi. Stjórn
sambandsins svo og nefndir þess skulu halda gerðabók.
,
15. grein.
Formannafundir.

11. grein.
Dagskrá þingsins.
Störf héraðsþings, sem er æðsti aðili Héraðssambands Vestfirðinga
eru þessi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti skal stjórn HSV halda fund
með formönnum félaga og sérráða eða fulltrúum þeirra, þar sem
stjórnin
skýrir
störf
sín
og
rædd
verða
viðfangsefni
héraðssambandsins og aðildarfélaga þess
VI. kafli. Lagabreytingar.

Þingsetning.
Kosning fyrsta og annars þingforseta.
Kosning fyrsta og annars þingritara.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
Skýrsla stjórnar lögð fram.
Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
Ávörp gesta.
Álit kjörbréfanefndar.
Staðfesting á aðild nýrra félaga.
Umræður um skýrslu stjórnar.
Umræður og atkvæðagreiðsla um reikninga.
Skipað í nefndir til starfa á þinginu:
a)
Kjörnefnd og aðrar nefndir ef þurfa þykir.
Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár lögð fram.
Laga- og reglugerðabreytingar lagðar fram.
Aðrar tillögur lagðar fram.
Nefndarstörf um framlagðar tillögur og önnur mál sem
nefndir ákveða að taka fyrir.
Afgreiðsla á áliti nefnda.
Önnur mál.
Kosningar,
a)
Kosning formanns.
b)
Kosning tveggja stjórnarmanna.
c)
Kosning þriggja manna í varastjórn.
d)
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og
tveggja til vara.

16. grein.
Tillögur til lagabreytinga skal leggja fram í upphafi þings og þeim
síðan vísað til laganefndar. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist
sambandsstjórn 15 dögum fyrir sambandsþing og skulu þær þá
sendar sambandsaðilum.
17. grein.
Héraðsþing getur breytt lögum þessum með 2/3 greiddra atkvæða,
atkvæðisbærra fulltrúa á héraðsþingi.
VII. kafli. Ýmis ákvæði.
18. grein.
Í lögum allra aðila að héraðssambandinu skulu vera ákvæði um
félagsslit, svo og um ráðstöfun eigna sambandsaðila.
19. grein.
Héraðsambandinu HSV. verður ekki slitið nema á héraðsþingi og þá
aðeins, að 4/5 atkvæðisbærra fulltrúa þeirra, er rétt eiga til setu á
þinginu sbr. 9. grein samþykki. Með slíkri samþykkt er störfum þessa
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þings tafarlaust lokið, en fráfarandi stjórn skal sitja áfram með fullu
umboði. Skal hún boða til annars ársþings sex mánuðum síðar. Sé þá
aftur samþykkt með 4/5 atkvæða atkvæðisbærra fulltrúa að slíta
sambandinu, er sambandinu formlega slitið.
Skulu eignir sambandsins renna til nýrra heildarsamtaka
íþróttafélaganna á sambandssvæðinu, í samráði við stjórnir ÍSÍ og
UMFÍ.
Gerðabækur
sambandsins
skulu
varðveitast
á
Héraðsskjalasafni Ísafjarðabæjar.

21. grein.
Lög þessi taka gildi við samþykki þeirra, enda reynist þau vera í
samræmi við lög ÍSÍ og UMFÍ.

22. grein.
Allar breytingar á lögum sambandsins þurfa að hljóta samþykki
stjórnar ÍSÍ og UMFÍ áður en þær taka að fullu gildi.

20. grein.
Þrátt fyrir ákvæði í 19. grein, skal heimilt að stytta sex mánaða
boðunarfrest til héraðþings ef um skipulagsbreytingar eða samruna er
að ræða. Boðunarfrestur skal ákveðast af þinginu.
VIII. kafli. Gildistaka.
.

Þannig samþykkt á Héraðsþingi HSV á 28. degi aprílmánaðar 2010

Jón Páll Hreinsson formaður
Sigrún Sigvaldadóttir ritari

Forvarnarstefna HSV

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 unlingum að þeim ungmennum sem eru virk í íþróttastarfi reiðið betur af í
daglegu lífi, standa sig betur í námi og neyta síður vímuefna.
Héraðssambandið vill hafa skýra afstöðu gegn neyslu vímuefna í tengslum við íþróttir
og starf íþróttafélaganna. Héraðssambandið hvetur íþróttafélögin innan sambandsins
að taka upp forvarnarstefnu gegn neyslu vímuefna. Þegar átt er við vímuefni er átt við
neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímuefna sem og neyslu hormónalyfja sem ekki eru
tekin í lækningalegum tilgangi eftir tilvísun læknis.
Til að ná árangri í framkvæmd á þessu hefur Hérassambandið 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
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fræði sína ungu iðkendur um lyfjamál og bendi þeim á þær hættur sem geta fylgt
lyfjanotkun.

STEFNUYFIRLÝSING ÍSÍ UM FORVARNIR OG FÍKNIEFNI.
Neysla áfengis, tóbaks eða fíkniefna á aldrei samleið með iðkun íþrótta og vill
íþróttahreyfingin á Íslandi efla forvarnahlutverk sitt á eftirfarandi hátt:
Setja fram markvissa stefnu
Hvetja íþrótta- og ungmennafélög til þess að festa í lög sín ákvæði þar sem tekin
er einörð afstaða gegn neyslu á áfengi og fíkniefnum.
Móta sameiginlegar starfsreglur um hvernig tekið skuli á fíkniefnavanda ungs
fólks á vettvangi íþróttahreyfingarinnar og hvernig unnið skuli að forvörnum og
gera öll íþróttamannvirki algerlega reyklaus.
Stuðla að aukinni og almennari þátttöku ungs fólks í íþróttastarfi
Hvetja íþrótta- og ungmennafélög til þess að vinna markvisst að því að fjölga
iðkendum íþrótta meðal barna og unglinga, m.a. með því að auka fjölbreytni í
iðkuninni og tryggja þannig að öll börn og unglingar fái tækifæri til að stunda
íþróttir í samræmi við eigin þarfir, getu og áhuga.
Nýta mannvirki og aðstöðu íþróttahreyfingarinnar til að festa íþróttastarf í sessi
sem raunhæfan valkost til skemmtunar fyrir unglinga, t.d. með því að bjóða upp á
iðkun óhefðbundinna greina.
Halda opin hús í íþróttamannvirkjum, eða efna til annars konar íþróttastarfs fyrir
þessa aldurshópa þar sem meiri áhersla er lögð á að koma til móts við þarfir
þeirra fyrir afþreyingu og skemmtun, en keppni og afrek.
Auka þekkingu á skaðsemi fíkniefna og forvörnum innan hreyfingarinnar
Gefa út fræðsluefni um fíkniefni og forvarnir fyrir þjálfara og iðkendur og gera
fræðslu um þessi málefni að föstum þætti í fræðslustarfi íþróttahreyfingarinnar og
í íþróttanámi í framhaldsskólum
Fela þjálfurum að fræða þá iðkendur sem þeir þjálfa um áhrif áfengis, tóbaks og
fíkniefna á heilbrigði þeirra og árangur í íþróttum
Hvetja sambandsaðila íþróttahreyfingarinnar til þess að fjalla um fíkniefni og
forvarnir í málsgögnum sínum og ritum.
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Úthlutunarreglur íbúða HSV
Almennar reglur.
Samningar við aðildarfélögin eru gerðir í maí og september ár hvert og skulu óskir um
íbúðir vera sendar inn fyrir 1.janúar og 1.ágúst. Í umsókninni skal koma fram hversu
margar íbúðir félagið óskar eftir, fyrir hvern íbúðin er ætluð þ.e. þjálfara/leikmenn eða
hvortveggja og til hvers langs tíma félagið óskar eftir íbúðinni. Ekki er gerður samningur
nema að hámarki eitt ár í senn nema í undantekningartilfellum. Hvert félag getur ekki
verið með nema eina íbúð í leigu í einu í hámarksleigutíma. Ef svo ber undir gætu félög
þurft að samnýta íbúð. Leiguíbúðir HSV eru ekki lausn á framtíðarhúsnæði
íþróttafélaga og ber að líta á þær sem skammtímalausn fyrir þjálfara og leikmenn.
Félag með íbúð í leigu ber fulla ábyrgð á skemmdum í íbúðinni. Horft verður til
menntun þjálfara s.s. íþróttafræðingur, íþróttakennari og/eða með þjálfaramenntun.
Forgangsreglur
1. Fyrsti forgangsflokkur: Þjálfarar á barna og unglingastigi.
a. Forgangur á þjálfurum á barna og unglingastigi.
i. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu er það í forgangi.
ii. Nýting á þjálfara gefur forgang í íbúðina þ.e.a.s. er hann
nýttur fyrir marga flokka og/eða árganga og fjölda iðkenda.
iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö tímabil eða fleiri hefur
forgang.
iv. Taka skal mið af æfinga og keppnistímabili íþróttarinnar.
2. Annar forgansflokkur: Aðrir þjálfarar.
a. Forgangur á aðra þjálfara.
i. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu er það í forgangi.
ii. Taka skal mið af æfinga og keppnistímabili íþróttarinnar.
iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö tímabil eða fleiri hefur
forgang.
3. Þriðji forgangsflokkur: Leikmenn.
a. Forgangur vegna leikmanna.
i. Taka skal mið af keppnistímabili leikmanna.
ii. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu hefur það forgang.
iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö tímabil eða fleiri hefur
forgang.

Taka skal allar umsóknir fyrir á stjórnarfundum HSV og mun
stjórnin taka ákvarðarnir um leiguíbúðir samkvæmt þessum
reglum.

19

Ársskýrsla HSV 2010
Aðildarfélög og formenn félaga árið 2010
Aðildarfélög HSV

Formaður

Blakfélagið Skellur
Boltafélag Ísafjarðar
Golfklúbbur Ísafjarðar

Sigurður Hreinsson
Svavar Guðmundsson
Tryggvi Sigtryggsson
Jóhannes Kristinn
Ingimarsson
Marinó Hákonarson
Nanna Björk Bárðardóttir
Sigmundur Þórðarson
Rúnar Arnarson
Svava Rán Valgeirsdóttir
Hermann Níelsson
Sævar Óskarsson
Hjalti Karlsson
Guðmundur Valdimarsson
Þuríður Vilmundardóttir
Guðmundur E Kjartansson
Laufey Þóra Friðriksdóttir
Björn R.Gunnarsson

Golfklúbburinn Gláma
Hestamannafélagið Hending
Hestamannafélagið Stormur
Íþróttafélagið Höfrungur
Íþróttafélagið Ívar
Íþróttafélagið Stefnir
Knattspyrnufélagið Hörður
Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
Skíðafélag Ísfirðinga
Skotíþróttafélag Ísafjarðar
Sundfélagið Vestri
Tennis- badmintonfélag Ísafjarðar
Ungmennafélag Geisli
Íþróttafélagið Grettir

Heiðursviðurkenningar HSV
Heiðursmerki HSV
2002
Gullmerki:
Jón Kristmannsson
Óli M. Lúðvíksson
Guðmundur Ágústsson
Gunnlaugur Jónasson
Hafsteinn Sigurðusson

Félag
KFÍ
BÍ
SFÍ
SFÍ
SFÍ

Silfurmerki:
Guðjón Már Þorsteinsson
Óli Reynir Ingimarsson
Sigmundur F. Þórðarson
Bergmann Ólafsson

Félag
KFÍ
KFÍ
Höfrun.
SFÍ

2004
Gullmerki
Gylfi Guðmundsson

Félag
SFÍ
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Kristján Rafn Guðmundsson
Páll Sturlaugsson
Halldór Margeirsson

SFÍ
SFÍ
SFÍ

Silfurmerki
Óskar Kárason
Þröstur Jóhannsson

Félag
SFÍ
SFÍ

2005
Gullmerki
Björn Helgason

Félag
Íþróttaf.

2006
Gullmerki
Guðbjörn Björnsso.
Eiríkur Jónsson.
Guðrún Guðjónsdóttir.
Helga Ásgrímsdóttir.
Sigrún Sturludóttir.

Félag
Stefnir
Stefnir
Stefnir
Stefnir
Stefnir
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Aðalheiður Friðbertsdóttir.
Ingibjörg Jónasdóttir
Eva Sturludóttir.
Lilja Magnúsdóttir.

Stefnir
Stefnir
Stefnir
Stefnir

Silfurmerki
Kristján Jóakims
Sigrún Sigvaldadóttir
Kristján Pálsson
Þorsteinn Þráinsson
Harpa Björnsdóttir
Hermann Níelsson
Tryggvi Guðmundsson
Steingrímur Guðmundsson
Anna Bjarnadóttir
Arnar Guðmundsson
Deborah Anne Ólafsson

Félag
Vestri
Vestri
BÍ
KFÍ
Ívar
Hörður
GÍ
Stefnir
Stefnir
Stefnir
Stefnir

2007
Silfurmerki
Baldur Ingi Jónasson
Halldór Sveinbjörnsson
Finnur Magnússon
Jens Magnússon

KFÍ
Sæfara
HSV
Skotís
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Ari Hólmsteinsson

Skotís

2008
Gullmerki
Kristján Pálsson

BÍ

Silfurmerki
Guðmundur Ásgeirsson
Svavar Þór Guðmundsson
Pétur Jónsson

BÍ
BÍ
BÍ

2009
Gullmerki
Guðríður Sigurðardóttir
Rannveig Pálsdóttir
Hermann Níelsson

HSV
HSV
Hörður

2010
Gullmerki
Harpa Björnsdóttir

Ívar

Silfurmerki
Marinó Hákonarson
Margrét Eyjólfsdóttir
Guðni Guðnason

Hending
Vestri
KFÍ
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Íþróttaiðkendur aðildarfélaga HSV
Félag

Blakfélagið Skellur

Kvk
Kvk
Kk
yngri
eldri en yngri
en 16
16 ára
en 16
ára
ára
31
21
14

Kk
eldri
en 16
ára
13

Alls
Alls
Alls
yngri
eldri en
en 16
16 ára
ára
45
34
79

Boltafélag
Ísafjarðar
Golfklúbbur
Ísafjarðar
Hestamannafélagið
Hending
Hestamannafélagið
Stormur
Hörður Ísafirði

69

8

102

23

171

31

202

2

38

15

114

17

152

169

6

27

3

29

9

56

65

27

20

18

29

45

49

94

3

3

75

19

78

22

100

Íþróttafélagið
Grettir Flateyri
Íþróttafélagið
Höfrungur
Íþróttafélagið Ívar

10

3

14

1

24

4

28

21

20

24

3

45

23

68

1

12

3

8

4

20

24

Íþróttafélagið
Stefnir
Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar
Skíðafélag
Ísafjarðar
Skotfélag Ísafjarðar

27

8

26

7

53

15

68

55

11

60

19

115

30

145

49

6

41

14

90

20

110

0

8

0

91

0

99

99

Sundfélagið Vestri
Tennis- og
badmintonfélag
Ísafj.
Umf. Geisli

64
0

2
2

34
4

0
17

98
4

2
19

100
23

2

10

5

38

7

48

55

367

199

438

425

805

22

624 1429
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Skipting rekstrar, lottó og getraunartekjum aðildarfélaga HSV

1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
19
20
22

B.Í.
G.Í.
Geisli
Hending
Höfrungur
Hörður
Ívar
KFÍ
Skellur
SFÍ
Skotfélag
Stefnir
Stormur
TBÍ
Vestri
Grettir
Samtals

Ísafjarðarbær
380.389 kr.
163.155 kr.
0 kr.
70.299 kr.
122.138 kr.
185.338 kr.
32.228 kr.
271.507 kr.
124.225 kr.
218.424 kr.
87.963 kr.
126.716 kr.
135.852 kr.
30.582 kr.
210.134 kr.
61.049 kr.
2.220.000 kr.

Framlagi til aðildarfélaga 2011
Framlög
Lottó
Getraunir
Skattur
Eftirstöðvar Tryggingar
636.798 kr. 17.390 kr. -74.400 kr.
960.177 kr. -84.320 kr.
260.431 kr.
7.458 kr. -25.350 kr.
405.695 kr. -28.730 kr.
101.546 kr.
0 kr. -24.750 kr.
76.796 kr. -28.050 kr.
112.687 kr.
3.213 kr. -10.200 kr.
175.999 kr. -11.560 kr.
202.573 kr.
5.583 kr. -43.350 kr.
286.945 kr. -49.130 kr.
309.226 kr.
8.472 kr. -42.000 kr.
461.036 kr. -47.600 kr.
51.763 kr.
1.473 kr.
-7.500 kr.
77.964 kr.
-8.500 kr.
453.271 kr. 12.412 kr. -78.750 kr.
658.440 kr. -89.250 kr.
205.514 kr.
5.679 kr. -13.800 kr.
321.618 kr. -15.640 kr.
364.467 kr.
9.985 kr. -94.050 kr.
498.826 kr. -106.590 kr.
138.489 kr.
4.021 kr. -19.650 kr.
210.823 kr. -22.270 kr.
211.313 kr.
5.793 kr. -21.000 kr.
322.821 kr. -23.800 kr.
223.770 kr.
6.210 kr. -14.100 kr.
351.732 kr. -15.980 kr.
49.131 kr.
1.398 kr.
-3.450 kr.
77.661 kr.
-3.910 kr.
352.736 kr.
9.606 kr. -47.850 kr.
524.626 kr. -54.230 kr.
101.640 kr.
2.791 kr. -17.700 kr.
147.779 kr. -20.060 kr.
3.775.354 kr. 101.484 kr. -537.900 kr. 5.558.938 kr. -609.620 kr.

Íþróttamaður Ísafjarðar og Ísafjarðarbæjar frá upphafi
Nafnalisti ártal og íþróttagrein
Guðmundur Jóhannsson

1980

skíðamaður

Einar Ólafsson

1981

Skíðamaður

Stella Hjaltadóttir

1982

skíðamaður

Einar Ólafsson

1983

skíðamaður

Ingólfur Arnarson

1984

sundmaður

Einar Ólafsson

1985

skíðamaður

Helga Sigurðardóttir

1986

sundmaður

Einar Ólafsson

1987

skíðamaður

Einar Ólafsson

1988

skíðamaður
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Helga Sigurðardóttir

1989

sundmaður

Helga Sigurðardóttir

1990

sundmaður

Helga Sigurðardóttir

1991

sundmaður

Ásta S. Halldórsdóttir

1992

skíðakona

Daníel Jakobsson

1993

skíðamaður

Pétur Þór Gretarsson

1994

golfmaður

Ásta S. Halldórsdóttir

1995

skíðakona

Arnór Þ. Gunnarsson

1996

skíðamaður

Friðrik E. Stefánsson

1997

körfuboltam.

Sigríður B. Þorláksdóttir

1998

skíðakona

Ólafur Th. Árnason

1999

Skíðamaður

Katrín Árnadóttir

2000

Skíðakona

Heiðar Ingi Marinóson

2001

Sundmaður

Ólafur Th. Árnason

2002

Skíðamaður

Ólafur Th. Árnason

2003

Skíðamaður

Sigurður G. Þorsteinsson

2004

Körfuboltamaður

Jakob Einar Jakobsson

2005

Skíðamaður

Þórir Guðmundsson

2006

Körfuboltamaður

Sólveig G Guðmundsdóttir

2007

Skíðakona

Ragney Líf Stefánsdóttir

2008

Sundkona

Emil Pálsson

2009

Knattspyrnumaður

Emil Pálsson

2010

Knattspyrnumaður

Styrkir úr íþróttasjóði ríkisins 2010
Eitt aðildarfélag HSV sendi inn styrktarbeiðni til Íþróttasjóðs menntamálaráðuneytisins.
Vert er að benda aðildarfélögum á að nýta sér þennan sjóð eins og mögulegt er. Eru
aðildarfélög nú hvött til að kynna sér sjóðinn og getur verið gott að skoða þau fjölmörgu
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verkefni sem hafa verið styrkt í gegnum árin. Hægt er að fá upplýsingar um sjóðinn og
fyrri úthlutanir á heimasíðu mennta- og menningarmálaneytisins
www.menntamalaraduneyti.is Mörg góð og fjölbreytt verkefni voru send inn en eins og
gengur og gerist þá fá ekki alltaf allir styrk en þá er bara að reyna aftur að ári og/eða
senda inn fyrir önnur verkefni.
Úthlutanir til aðildarfélaga HSV úr íþróttasjóði árið 2010
Umsækjandi
Styrkur
Ástæða
Golfklúbbur Ísafjarðar
400.000
Kaup á nýrri slátturvél
400.000

Ferðasjóður ÍSÍ
Ferðasjóður ÍSÍ hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir aðildarfélög HSV og hafa þau verið
dugleg að sækja í sjóðinn, árið 2007 fengu aðildarfélögin úthlutað 975.571 kr, árið 2008
2.275.892 kr, árið 2009 2.248.554 kr og árið 2010 2.370.449 Mjög mikilvægt er að öll
félög sendi inn í ferðasjóðinn fyrir þann ferðakostnað sem styrkhæfur er. Íþróttafélögin í
landinu geta með þessu móti sýnt fram á það hversu mikill kostnaður er fólgin í
ferðalögum og geta því sýnt yfirvöldum það svart á hvítu hversu mikilvægur ferðasjóður
ÍSÍ er og hversu mikilvægt er að styrkja hann í framtíðinni.
Félag
Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar

2009

2010

539.158

532.231

Skíðafélag Ísafjarðar

146.408

166.447

Boltafélag Ísafjarðar
Blakfélagið Skellur
UMF.Geisli
Sundfélagið Vestri
Hörður Ísafirði

1.168.735
151.970
49.486
192.797

1.333.191
125.341
17.328
50.114
145.797

2.248.554

2.370.449

Fréttapunktar frá ÍSÍ
Íþróttaþing ÍSÍ 2011
70. Íþróttaþing ÍSÍ verður haldið að Gullhömrum í Grafarholti, dagana 8. og 9. apríl
næstkomandi.
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100 ára afmæli ÍSÍ árið 2012
Árið 2012 verða liðin 100 ár frá stofnun Íþróttasambands Íslands en sambandið var
stofnað þann 28. janúar 1912 í tengslum við þátttöku í Ólympíuleikunum í Stokkhólmi.
Unnið er að Afmælisriti ÍSÍ sem gefið verður út í tengslum við afmælið en einnig er að
störfum Afmælisnefnd ÍSÍ sem undirbýr fjölbreytta dagskrá viðburða.
Ferðasjóður íþróttafélaga
Í byrjun febrúar 2011 var úthlutað úr Ferðasjóði íþróttafélaga vegna ferða sem farnar
voru á fyrirfram skilgreind mót á árinu 2010.
Ferðasjóði íþróttafélaga var úthlutað 54 m.kr. á fjárlögum 2011 en framlag til sjóðsins
var skert um 3 m.kr., líkt og síðasta ár.
Stuðningur ríkisins vegna ferðakostnaðar íþrótta- og ungmennafélaga á landsvísu hefur
haft gríðarlega mikið að segja fyrir alla hreyfinguna. Standa þarf vörð um þetta stóra
hagsmunamál hreyfingarinnar og tryggja áframhaldandi framlag ríkisins til sjóðsins.
Íþróttamiðstöðin í Laugardal
Í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal eru höfuðstöðvar ÍSÍ og sérsambanda ÍSÍ, ásamt ÍBR,
UMSK og fyrirtækja íþróttahreyfingarinnar, Íslenskrar Getspár og Íslenskra getrauna.
Í Íþróttamiðstöðinni er góð aðstaða til fundarhalds og kaffitería, sem er hjarta
miðstöðvarinnar. ÍSÍ hvetur sambandsaðila sína að heimsækja miðstöðina við tækifæri
og kynna sér starfsemi ÍSÍ.
Fjármögnun sérsambanda
Árið 2006 var skrifað undir samning við ríkisvaldið um styrkveitingar til sérsambanda ÍSÍ.
Markmiðið með samningnum er að aðstoða sérsambönd ÍSÍ til að efla og útbreiða
viðkomandi íþróttagreinar á Íslandi og koma fram erlendis fyrir þeirra hönd.
Upphæð styrksins var 40 milljónir á árinu 2007, 60 milljónir á árinu 2008 og 70 milljónir
árið 2009. Framlag ríkisins til sérsambanda ÍSÍ fyrir árið 2010 var 63,7 og framlag til
sérsambanda fyrir árið 2011 er á Fjárlögum Alþingis 61,8 m.kr.
Heimasíða ÍSÍ
Á heimasíðu ÍSÍ, www.isi.is , er að finna ýmsan hagnýtan fróðleik um ÍSÍ og
sambandsaðila þess, auk fræðsluefnis af ýmsum toga, frétta og tilkynninga um viðburði
í hreyfingunni. Sambandsaðilar eru hvattir til að heimsækja síðuna og kynna sér það
sem þar er í boði.
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ÍSÍ-fréttir
Í janúar 2011 hóf ÍSÍ rafræna útgáfu á fréttabréfinu ÍSÍ-fréttum, sem kom út reglulega í
pappírsformi hér áður fyrr. Stefnt er að mánaðarlegri útgáfu.
Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ
Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ heldur vel utan um tölfræði íþróttahreyfingarinnar en er
einnig gott stjórntæki fyrir félög og deildir til að halda utan um iðkendur og stjórnir.
Nýlega voru kynntar hagnýtar nýjungar í Felix, sem sambandsaðilar eru hvattir til að
kynna sér betur á www.felix.is.
Þjálfaramenntun
Fjarnám ÍSÍ um 1. stig þjálfaramenntunar hefur slegið í gegn og er orðið helsta form
þjálfaramenntunar á landsvísu. Á síðustu haustönn var 2. stig einnig keyrt í fjarnámi og
tókst vel til, en tæplega 40 nemendur útskrifuðust af námskeiðinu.
Verið er að vinna að gerð námsefnis fyrir 3. stig þjálfaramenntunar í samvinnu við
menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Fyrirmyndarfélög og fyrirmyndardeildir ÍSÍ eru ríflega 100 talsins. Sérsambönd,
íþróttabandalög og héraðssambönd eru hvött til að leggja sitt af mörkum til að efla
verkefnið og styðja félög sem stefna vilja að þessari gæðaviðurkenningu. Sú breyting
hefur verið gerð að nú geta öll félög orðið Fyrirmyndarfélög ÍSÍ að uppfylltum kröfum ÍSÍ,
óháð því hvort þau hafi barna- og unglingastarf á stefnuskrá sinni.
Forvarnardagur forseta Íslands
ÍSÍ kemur að skipulagningu og framkvæmd Forvarnardags forseta Íslands, ásamt UMFÍ,
Bandalagi íslenskra skáta, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, Háskóla
Íslands og Háskólans í Reykjavík.
Nýtt fræðsluefni ÍSÍ
Tveir nýir fræðslubæklingar voru gefnir út á rafrænu formi á haustmánuðum 2010.
„Íþróttir – félagslega hliðin“ fjallar um hina mikilvægu félagslegu hlið íþróttastarfsins.
„Íþróttir – foreldrar og börn“ fjallar um mikilvægi foreldra/forráðamanna vegna þátttöku
barna í íþróttum.
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Að auki var „Viðbragðsáætlun ÍSÍ við óvæntum atburðum“ unnin upp úr
viðbragðsáætlun ÍTR með góðfúslegu leyfi þeirra og heimfærð á íþróttahreyfinguna.
Einnig var sett saman leiðbeinandi efni fyrir leiðtoga í íþróttahreyfingunni sem ber heitið
„Áttavitinn“.
Allt ofangreint fræðsluefni er að finna á heimasíðu ÍSÍ.
Íþróttaslysasjóður
Iðkendur og keppendur innan vébanda ÍSÍ geta sótt um 40% endurgreiðslu á hluta af
kostnaðarhluta sjúklings vegna lækniskostnaðs og kostnaðs vegna sjúkraþjálfunar
vegna slysa sem þeir verða fyrir á æfingum og í keppni á vegum íþrótta- og
ungmennafélaga innan ÍSÍ. Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu ÍSÍ.
Ólympísk verkefni
Á árinu 2011 sendir ÍSÍ þátttakendur í þrjú ólympísk verkefni; Vetrarólympíuhátíð
Evrópuæskunnar í Liberec, Sumarólympíuhátíð Evrópuæskunnar í Trabzon og
Smáþjóðaleikana sem að þessu sinni verða haldnir í smáríkinu Liechtenstein.
Rúmt ár er í Ólympíuleikana í London og er undirbúningur þegar hafinn. ÍSÍ stefnir að
metnaðarfullri þátttöku í leikunum.
Ólympíudagurinn 2010
Íþrótta- og Ólympíusambandið ásamt Ólympíufjölskyldu ÍSÍ héldu upp á alþjóðlega
Ólympíudaginn þann 23. júní 2010 með því að bjóða upp á fjölbreytta dagskrá fyrir unga
sem aldna, í samvinnu við íþróttafélög í borginni.
Um 2000 þúsund manns tóku þátt í fjölbreyttri dagskrá. Hægt var að reyna sig í ýmsum
íþróttaþrautum víðs vegar um Reykjavík, svo sem hafnabolta, skylmingum, júdó,
hjólaskíðum, sundknattleik o.fl. Dagskránni lauk með Miðnæturhlaupinu þar sem um
1400 manns tóku þátt.
Úthlutun styrkja
Á árinu 2010 úthlutaði Afrekssjóður 50 m.kr. og Styrktarsjóður ungra og efnilegra
úhlutaði 12 m.kr.
Verkefnasjóður ÍSÍ úthlutar styrkjum til fræðslu- og útbreiðsluverkefna ásamt
þjálfarastyrkjum til einstaklinga.

28

Ársskýrsla HSV 2010
Almenningsíþróttir
Gríðarleg þátttökuaukning hefur átt sér stað í almenningsíþróttaverkefnum ÍSÍ og
þátttökumet verið slegin á ári hverju.
„Lífshlaupið – landskeppni í hreyfingu“, er hvatningarverkefni sem er í gangi allt árið en
sérstakt átak er í febrúarmánuði. Í ár stendur það átak yfir 2.-22. febrúar.
„Hjólað í vinnuna“ stendur yfir í þrjár vikur, tímabilið 4.-24. maí nk.
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ fer fram óvenju snemma í ár eða 4. júní.
Lyfjamál
150 sýni voru tekin á árinu 2010, þar af 93 sýni eða 62% í keppni. Lyfjapróf voru tekin í
20 íþróttagreinum. Eitt sýni reyndist jákvætt á árinu. Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ stendur fyrir
námskeiðum og fjölbreytilegri fræðslu í tengslum við málaflokkinn. Frekari upplýsingar
um lyfjaeftirlit er að finna á lyfjaeftirlitsvef ÍSÍ, www.lyfjaeftirlit.is.
Starfsskýrslur ÍSÍ
Sambandsaðilar eru minntir á að skila þarf starfsskýrslum til ÍSÍ fyrir starfsárið 2010 fyrir
15. apríl nk. Búið er að opna fyrir skilin á www.felix.is .
Aðstoð er veitt á skrifstofu ÍSÍ vegna skila á starfsskýrslum.

Fréttapunktar frá UMFÍ
Þjónustumiðstöð UMFÍ
Ungmennafélag Íslands flutti í nýjar höfuðstöðvar hreyfingarinnar í Sigtún 42 í febrúar
2010. Í þjónustumiðstöðinni er haldið utan um starf UMFÍ og veitt ýmiss þjónustu við
aðildarfélögin og félagsmenn. Þar er einnig aðstaða til fundahalda sem er nýtt af hinum
ýmsu nefndum til nefndarstarfa, funda o.fl.
Ungmennafélag Íslands rekur þjónustumiðstöð að Víðigrund 5 á Sauðárkróki. Skrifstofa
Evrópu unga fólksins er með aðsetur í þjónustumiðstöð UMFÍ Sigtúni 42.
Forvarnadagurinn
Forvarnadagurinn var haldinn í fjórða sinn 3. nóvember 2010 í grunnskólum um land
allt. Eins og áður er haldinn að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við
Ungmennafélag Íslands, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, Bandalag íslenskra
skáta, Reykjavíkurborg, Rannsóknir og greining í Háskólanum í Reykjavík, Sambandi
íslenskra sveitarfélaga og með stuðningi frá lyfjafyrirtækinu Actavis.
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Þrastaskógur
Þrastaskógarnefnd hélt fund seinni partinn í apríl 2010 þar sem m.a. var rætt um
hlutverk skógarins. Nefndin var sammála um að nýta ætti skóginn frekar sem
útivistarsvæði en tjaldstæði.
Skinfaxi
Eins og undanfarin ár verða tölublöðin fjögur á þessu ári. Blaðið fór í góða dreifingu á
síðasta ári en allir grunn- og framhaldsskólar landsins fengu blaðið. Stærsta blaðið 2010
var að mestu helgað 13. Unglingalandsmóti UMFÍ sem fram fór í Borgarnesi
Ný og uppfærð heimasíða var tekin í notkun í byrjun árs 2010. Heimsóknum hefur
fjölgað jafnt og þétt.
Ungt fólk og lýðræði
Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði var haldin í annað sinn á Laugum í Dalasýslu dagana
7.-9. apríl sl. Um 50 þátttakendur voru á ráðstefnunni.
37. sambandsráðsfundur UMFÍ á Egilsstöðum
37. sambandsráðsfundur Ungmennafélags Íslands var haldinn á Egilsstöðum 16.
október 2010. Á fundinum var lögð fram vegleg ársskýrsla þar sem gat að líta yfirlit yfir
hið fjölbreytta starf sem unnið er innan hreyfingarinnar. Þó nokkrar umræður urðu um
reikninga UMFÍ. Um 40 fulltrúar héraðssambanda sóttu fundinn.
Hvatningarverðlaun UMFÍ
Hvatningarverðlaun UMFÍ 2010 voru afhent á 37. Sambandsráðsfundi UMFÍ á
Egilsstöðum 16. október. Verðlaunin féllu í skaut Ungmennasambands Eyjarfjarðar,
UMSE, fyrir öflugt og metnaðarfullt íþrótta- og ungmennafélagsstarf á breiðum grunni.
Samráðsfundur í Borgarnesi
Samráðsfundur Ungmennafélags Íslands var haldin í Borgarnesi 8. maí 2010.
Fundurinn var vel sóttur en yfir 50 fulltrúar sambandsaðila sátu samráðsfundinn.
Meistaradeild UMFÍ

Ungmennafélag Íslands og Landssamband hestamanna stóðu saman að meistaradeild
UMFÍ í hesta íþróttum annað árið í röð. Þrjú mót voru haldin og fóru þau öll fram í
Rangárhöllinni við Hellu.
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Ungmenna- og tómstundabúðirnar á Laugum
Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum eru fyrir nemendur í 9. bekk grunnskóla.
Búðirnar hafa verið starfræktar frá árinu 2005. Nemendum hefur fjölgað jafnt og þétt
síðan en nokkur breyting varð á 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Nemendum fjölgaði
umtalsvert 2010 og skráningar í vetur eru mjög góðar.
Lýðháskólar
UMFÍ er í samstarfi við sjö íþróttalýðháskóla í Danmörku og styrkir árlega íslenska
nemendur til náms í skólunum. UMFÍ styrkti nemendur sem komu víðsvegar af landinu.
ISCA
Stjórnarfundur ISCA fór fram í Reykjavík 21. Ágúst. ISCA eru samtök um
almenningsíþróttir og menningu hinna ýmsu landa í heiminum. Þá var aðalfundur ISCA
haldinn í Frankfurt 22. október.
NSU
UMFÍ er aðili að NSU sem stendur fyrir Nordisk samorganisasjon for Ungdomsarbeide.
Á aðalfundi sem haldinn var í Kaupmannahöfn í maí 2010 var Anna Möller endurkjörin
formaður samtakanna. Auk hennar eru í stjórn Björg Jakobsdóttir og Jörgen Nilsen fyrir
hönd UMFÍ.
Ungmennavika NSU var haldin í Sydslesvig dagana 18.–25. júlí 2010 og þar átti UMFÍ
sex fulltrúa ásamt fararstjóra Jörgen Nilsen.
VNU
VNU stendur fyrir Vest Nordisk Ungdomsforum og er samstarfsvettvangur þriggja
samtaka í þremur löndum, UMFÍ á Íslandi, Sorlak á Grænlandi og FUR í Færeyjum.
13.Unglingalandsmót UMFÍ
13. Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Borgarnesi 29.júlí–1.ágúst 2010.
Um eitt þúsund og sjöhundruð keppendur mættu til leiks á þetta fjölmennasta mót frá
upphafi. Keppt var í tíu íþróttagreinum og þurfti að hefja leik á fimmtudegi. Áætlaður
fjöldi gesta var á bilinu tíu til tólf þúsund. Mótahaldið gekk afar vel fyrir sig og veðrið lék
við mótsgesti. HSÞ var útnefnt fyrirmyndarfélagið að þessu sinni.
Umhverfismál
Ómar Ragnarsson fékk umhverfisverðlaun UMFÍ og Pokasjóðs og voru þau afhent í júlí
2010 við Nauthól í Nauthólsvík.
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Ganga.is
Stöðugt er verið að bæta inn gönguleiðum og fréttum inn á vefsíðuna ganga.is. Í vor var
unnið að nýju skráningarkerfi fyrir verkefnið Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda
eða ganga! Á vefsíðunni geta einstaklingar, fyrirtæki og hópar skráð inn þá hreyfingu
sem þeir hafa stundað og þannig haldið utan um hreyfinguna sína í sérstöku
hreyfingardagatali.
Göngubók
Í byrjun sumars kom út bókin Göngum um Ísland. Bókin er 128 blaðsíður með 278
stuttum gönguleiðum víðsvegar um landið og 24 fjöllum sem eru í boði í verkefninu
Fjölskyldan á fjallið.
Fjölskyldan á fjallið
Fjölskyldan á fjallið er verkefni sem unnið er með sambandsaðilum UMFÍ.
Sambandsaðilarnir tilnefna eitt fjall eða fleiri á sínu svæði sem auðvelt er fyrir alla
fjölskylduna að ganga á. Upp á öllum fjöllunum er að finna gestabók í merktum
póstkassa.
Hættu að hanga! Komdu að, hjóla synda eða ganga!
Verkefnið Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda eða ganga! hófst með fjölskyldudegi
UMFÍ þann 5. júní 2010 að Miðfelli í Hrunamannahreppi. Tilgangur verkefnisins er að
hvetja almenning til að stund heilbrigða hreyfingu sem og að ýta undir auknar
samverustundir fjölskyldunnar.
Helgi á göngu
Helgi á göngu er verkefni til minningar um gönguforkólfinn og ungmennafélagann Helga
Magnús Arngrímsson.
Grunnskólaganga UMFÍ
Grunnskólaganga UMFÍ var hluti af verkefni Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda
eða ganga. Markmið göngudagsins er að vekja grunnskólabörn til umhugsunar um
mikilvægi hreyfingar og gera þau meðvitaðri um þær gönguleiðir sem eru í nágrenni
skólans og í sveitarfélaginu.
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Frjálsíþróttaskóli UMFÍ
Frjálsíþróttaskóli UMFÍ var haldinn í þriðja sinn í sumar og var fyrirkomulag skólans með
sama sniði og verið hefur síðustu ár. Í sumar var skólinn haldinn á fimm stöðum á
landinu í umsjá HSÞ á Laugum í Reykjadal, UMSB í Borgarnesi, UÍA Egilsstöðum, HSK
á Laugarvatni, UMSS á Sauðárkróki.
FÁÍA
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra hefur staðið fyrir fjölda námskeiða og móta fyrir
eldri ungmennafélaga. Komið hefur verið upp góðri aðstöðu fyrir starfsemi þeirra í nýjum
höfuðstöðvum UMFÍ og er hún til mikils sóma.
Ungmennaráð
Starfið hefur verið öflugt hjá ungmennaráði UMFÍ undanfarið. Haft var samband við
forvarnarráð framhaldsskólanna og aðra tengiliði og héldum vímulausa helgi fyrir fólk á
framhaldsskóla aldri þar sem að allir gátu komið og haft það gott saman. Einnig átti
ungmennaráðið virkan þátt í skipulagningu ráðstefnunnar Ungt fólk og lýðræði sem
haldin var á Laugum á Sælingsdal.
Leiðtogaskólinn
Leiðtogaskólinn heldur utan um og skipuleggur námskeið hreyfingarinnar. Lögð er
áhersla á að hafa í boði námskeið sem gagnast félagsmönnum. Megináhersla hefur
verið lögð á námskeiðið Sýndu hvað í þér býr.
Á námskeiðinu er farið yfir ýmsa þætti er tengjast ræðumennsku, fundarsköpum.
Almenn ánægja er með námskeiðin og þykja þau bæði lærdómsrík og skemmtileg.
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Skýrslur Aðildarfélaga HSV
Blakfélagið Skellur
Í félagsstarfi sem þessu er trúlega varla hægt að viðhafa vitlausari ummæli en þau, að
síðasta ár verði seint toppað. Engu að síður má vel fullyrða að síðasta ár hafi verið
alveg hreint frábært og sérstaklega ánægjulegt að sjá hvað blakkrakkarnir okkar voru að
standa sig vel.
Iðkendur.
Segja má sem svo að starfsemi félagsins sé að vera komið með nokkuð fastar skorður.
Yngri flokkarmir eru að æfa með sama sniði núna og síðastu vetur. Félagið heldur úti
æfingum í krakkablaki í tveimur bæjarkjörnum Ísafjarðarbæjar, á Suðureyri, og í báðum
íþróttahúsunum á Ísafirði. Æfingarnar eru ætlaðar krökkum á aldrinum 6 til 14 ára og
teljast 32 einstaklingar iðkendur í krakkablaki.
Iðkendafjöldi í fullorðinsblaki hefur verið nokkuð svipaður síðustu tvö ár, en frekar hefur
borið á fækkun hjá körlunum. Kvennaliðið nýtur hinsvegar þess að kennsla á
háskólastigi er hafin á Ísafirði og hafa þær fengið liðstyrk frá fjarlægum löndum vegna
þess. Í vetur hafa nálægt 30 manns mætt á æfingar og ætlunin er að mæta með karla
og kvennalið á næsta öldungamót sem verður haldið núna í vor í Vestmanneyjum.
Keppnisferðir
Síðasta vetur tóku krakkarnir okkar í fyrsta skipti þátt á Íslandsmóti í krakkablaki. Á
fyrra mótið sem var um haustið, fóru 3 lið og á það síðara sem fram fór um miðjann apríl
og haldið var í Kópavog, fóru 4 lið. Eitt lið keppti í 4. Flokki og hin í þeim fimmta.
Árangurinn var vægast sagt ótrúlegur. Einn Íslandsmeistaratitill, annað sæti hjá öðru liði
og svo var hópurinn valinn sá prúðasti á Kópavogsmótinu.
Í haust var svo aftur farið á Íslandsmót, þegar fyrra mótið var haldið á Akureyri í byrjun
nóvember. Kepptu þar tvö lið í 4 flokki og 4 lið í 5 flokki. Eins og í fyrri ferðum stóðu
krakkarnir sig með sóma, öll liðin náðu að vinna einhverja leiki og er staða tveggja
þessara liða sérstaklega vænleg á Íslandsmótinu.
Á öldingamótinu 2010, sem haldið var í Mosfellsbæ, spiluðu eitt kvennalið og eitt karlalið
undir merkjum Skells. Ekki verður árangur mótsins mældur í verðlaunapeningum, en
markmið félagsins náðust, að halda báðum liðum uppi í þeim deildumsem þau unnu sig
bæði uppí árið áður. Margir bráðskemmtilegir háspennuleikir voru spilaðir og ljóst að í
sumum tilfellum hafa skapast ný markmið fyrir framtíðina.
Þessu til viðbótar fóru karla og kvennalið á Kjörísmót Hamars sem er hraðmót og var
haldið í lok mars. Þar nældi kvennaliðið í annað sætið í sinni deild og karlaliðið í þriðja
sæti.
Þá má þess einnig geta að þrjú lið undir merkjum Skells, kepptu í þeirri umferð
Íslandsmótsins í Strandblaki sem fram fór á Þingeyri, síðasta sumar. Var það í annað
skipti sem keppt er í nafni félagsins í þeirri útfærslu íþróttarinnar og var árangurinn
góður sé tekið mið af því.
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Keppnir á heimaslóðum
Hér á heimaslóðum, höfum við líka verið að sýna okkur og sjá aðra blakara. Samæfing
hjá krökkunum og páskablakmót Stefnis í mars. Æfingamót með Héraðssambandinu
Hrafnaflóka í október. Hurðaskellur, jólablakmót fyrir alla aldurshópa í desember. Það
sem stendur þó uppúr er þriðjudeildarmótið sem við héldum í lok október.
Kvennalið Skells hefur verið þátttakandi á Íslandsmótinu í 3. deild í blaki í vetur og er
þetta fjórði veturinn sem það er. Árangurinn síðasta vetur var nokkuð góður og var liðið
um miðjann deild eftir mótið.
Byrjunin á þessu keppnistímabili gefur væntingar um enn betri útkomu, en liðið rúllaði
upp fyrsta mótinu, án þess að tapa lotu, þegar 3. deildarmótið var haldið hér á Ísafirði
dagana 30-31 okt.
Innviðir og félagsstarf
Segja má að flestir innviðir félagsins verði traustari með ári hverju. Undanfarin ár hefur
félagið sent einstaklinga á námskeið til að treysta og efla þekkingu og getu
félagsmanna. Átta félagsmenn hafa nú leyfi til að dæma í 3. deild og var það fullnýtt á
þriðjudeildarmótinu hjá okkur síðasta haust.
Á síðasta aðalfundi voru samþykkt ný lög fyrir félagið og starfar nú yngriflokkaráð og sér
það um allan rekstur í kringum alla yngri flokkana.
Í haust réðum við nýjann aðalþjálfara fyrir félagið, háskólanemann Jamie Landry, frá
Bandaríkjunum. Óhætt er að segja að hún hafi staðið sína vakt með sóma, að öllum
öðrum ólöstuðum.
Fjárhagur félagsins er ágætur og nokkuð stöðugur og var velta félagsins er svipuð og
árið á undan. Fjáraflanir eru í aðalatriðum þær sömu og undanfarin ár; kvennahlapið,
fjöruhreinsun, kökubasar, styrkir í gegnum HSV og ÍSÍ. Þar að auki fengum við styrk frá
menntamálaráðuneytinu til uppbyggingar á blakíþróttinni.
Hugleiðingar formanns
Þar sem það er ætlan mín að víkja sem formaður á þessum aðalfundi ætla ég að leyfa
mér að kasta fram hér nokkrum hugleiðingum sem skotið hafa upp kollinum á liðnum
misserum:
Mér finnst það sérkennilegt, að í ekki stærra samfélagi en þessu sem við lifum í, séu
komin tvö atvinnumannafélög í íþróttum. Það er svo sem jákvætt að vera stórhuga, en
þegar komin eru jafn fjárfrek félög og þau sem ég er að tala um, þá bitnar það klárlega á
öðru íþróttastarfi. Það er mín skoðun að þessum peningum sé ílla varið. Eðlilegra væri
að efla starf í barna og unglingaflokkum og best væri ef þessu fé væri þannig varið að
ungmennum gæfist kostur á að æfa hvaða íþrótt sem hugurinn girnist, fyrir litla eða
enga þóknun.
Ég vill engan hræða, en mín tilfinning er sú að næstu 2 til 4 ár, verði dálítil baráttuár fyrir
okkur blakara. En þá er líka mikilvægt að hætta ekki bara og gefast upp. Við þurfum að
passa vel upp á þennan frábæra hóp og reyna að gæta þess að dreifa ábyrgð og
verkefnum. Ofhleðsla á fáa einstaklinga er líklegt til að fólk brenni of fljótt upp.
Markmið félagsins er að halda uppi æfingum í blaki í öllum aldursflokkum, okkur vantar
klárlega fleiri iðkendur í elstu flokkum unglinga og við getum alveg fjölgað fullorðnum
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iðkendum. Í þeim efnum þreytist ég ekki á því að halda fram þeirri skoðun minni, að
strandblakvöllur á starfsvæði Skells, myndi stórbæta þá möguleika fyrir okkur.
Ég vill að lokum þakka öllum fyrir samstarfið sem formaður félagsins undanfarin 3 ár.
Síðasta starfsár var ánægjulegt í alla staði, en ég vona að það starfsár sem hafið er,
verði jafnvel enn betra.
Sigurður Hreinsson

Boltafélag Ísafjarðar
Skýrsla stjórnar unglingaráðs starfsárið 2010
Í stjórn voru:

Svavar Þór Guðmundsson

formaður

Aníta Ólafsdóttir

gjaldkeri

Guðrún Karlsdóttir

ritari

Hannes Hrafn Haraldsson

meðstjórnandi

Stjórnin fundaði 1-2x í mánuði starfárið 2010, en einnig fóru mörg mál fram í gegnum
tölvupóst og síma. Félagið réð Jón Hálfdán Pétursson sem starfsmann og yfirþjálfara í
nóvember 2010.
Félagið var í samstarfi við UMFB í keppni á vegum KSÍ, og kepptu undir merkjum
BÍ/Bolungarvík.
Félagið hélt 3 innanfélagsmót á starfsárinu þ.e. innanhúsmót íþróttahúsinu Torfnesi,
Eimskipsmót á gerfigrasvellinum Torfnesi og svo Drulluboltamót í endaðan júlí í
samvinnu við UMFB.
8.flokkur:
Þjálfari 8.flokks var Svavar Þór Guðmundsson og æfði flokkurinn 1x á viku yfir
vetrartímann, en 2x yfir sumartímann. Flokkurinn var blandaður strákum og stelpum.
8.flokkur tók þátt í innanfélagsmótum Boltafélagsins og svo Sparisjóðsmóti UMFB.
7.flokkur kk og kvk:
Þjálfarar 7.flokks voru Birna Jónasdóttir, Sigþór Snorrason og Salóme Ingólfsdóttir.
Flokkurinn æfði 2x í viku yfir vetrartímann, en yfir sumartímann var æft 4x í viku.
Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88, Sparisjóðsmóti UMFB og svo
Smábæjarleikunum á Blönduósi.
6.flokkur kk:
Þjálfarar 6.flokks kk voru Jóhann Dagur Svansson,Stefán Pálsson og Jón Hálfdán
Pétursson. Flokkurinn æfði 2x í viku yfir vetrartímann, en 4x í viku yfir sumartímann.
Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88, Sparisjóðsmóti UMFB, Smábæjarleikunum
36

Ársskýrsla HSV 2010
á Blönduósi og Pollamóti KSÍ. Flokkurinn spilaði í G-riðli í Pollmóti KSÍ og fór riðillinn
fram á Gróttuvelli. 6.flokkur BÍ/Bolungarvík endaði í 4.sæti sins riðils.
6.flokkur kvk:
Þjálfari 6.flokks kvk var Stella Hjaltadóttir. Flokkurinn æfði 2x í viku yfir veturinn og svo
4x í viku yfir sumartímann. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88, Sparisjóðsmóti
UMFB, Smábæjarleikunum á Blönduósi, Pæjumótinu á Siglufirði og Hnátumóti KSÍ.
Flokkurinn spilaði í F-riðli í Hnátumóti KSÍ og fór riðillinn fram á Skallagrímsvelli.
6.flokkur BÍ/Bolungarvík endaði í 3.sæti sins riðils.
5.flokkur kk:
Þjálfari 5.flokks kk var Jón Hálfdán Pétursson og aðstoðarþjálfari var Stefán Pálsson.
Flokkurinn æfði 3x viku yfir veturinn og svo 4x í viku yfir sumarið. Flokkurinn tók þátt í
innanfélagsmótum BÍ88, Sparisjóðsmóti UMFB, Goðamóti Þórs á Akureyri, N1- mótinu
á Akureyri, ULM í Borganesi og svo var flokkurinn með 4 lið skráð á Íslandsmóti.
Skemmst er frá því að segja að b-lið 5.flokks endaði í 2.sæti sins riðils og komst þar
með í 8-liða úrslit Íslandsmótsins. Þar urðu þeir í 6.sæti.
5.flokkur kvk:
Þjálfari 5.flokks kvk var Stella Hjaltadóttir. Flokkurinn æfði 2x í viku yfir veturinn og svo
4x í viku yfir sumartímann. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88, Sparisjóðsmóti
UMFB, Smábæjarleikunum á Blönduósi, Pæjumótinu á Siglufirði og Íslandsmóti KSÍ.
4.flokkur kk:
Þjálfari 4.flokks kk var Atli Freyr Rúnarsson. Flokkurinn æfði 3x í viku yfir veturinn og
svo 4x yfir sumarið. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88, Greifamóti KA á
Akureyri og Íslandsmóti KSÍ.
4.flokkur kvk:
Þjálfarar 4.flokks kvk voru Atli Freyr Rúnarsson og Birna Jónasdóttir. Flokkurinn æfði 3x
í viku yfir veturinn og svo 4x í viku yfir sumarið. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum
BÍ88, Pæjumótinu á Siglufirði og svo Íslandsmóti KSÍ.
3.flokkur kk:
Þjalfarar 3.flokks kk voru Jónas Leifur Sigursteinsson og Ólafur Kristinn Kristínarson.
Flokkurinn æfði 4x í viku yfir vetur og sumar. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum
BÍ88, Greifamóti KA á Akureyri og Íslandsmóti KSÍ.
3.flokkur kvk:
Þjalfari 3.flokks kvk var Jónas Leifur Sigursteinsson. Flokkurinn æfði 4x í viku yfir vetur
og sumar. Flokkurinn tók þátt í innanfélagsmótum BÍ88 og Íslandsmóti KSÍ.
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2.flokkur kk:
Þjálfari 2.flokks kk er Jón Hálfdán Pétursson. Flokkurinn var settur í gang aftur í
september 2010, eftir nokkurt hlé.

BÍ/Bolungarvík
Skýrsla stjórnar meistaraflokksráðs starfsárið 2010
Í stjórn voru:

Jón Hálfdán Pétursson

formaður

Samúel Sigurjón Samúelsson

varaform.

Hákon Hermannsson

gjaldkeri

Anna Jörundsdóttir

ritari

Guðmundur Ásgeirsson

meðstjórnandi

Stjórnin fundaði 2x í mánuði yfir veturinn, svo fjölgaði fundum í 4x í viku yfir sumarið.
Félagið var í samstarfi við UMFB í keppni á vegum KSÍ, og kepptu undir merkjum
BÍ/Bolungarvík. Stefnan var sett á að tryggja liðinu sæti í 1.deild
Nóvember 2009:
Alfreð Elías Jóhannson ráðinn spilandi þjálfari 2.deildarliðs BÍ/Bolungarvík.
Desember 2009 - Febrúar 2010:
Þjálfari staddur á Ísafirði og æfingar fara þar fram. Hluti hópsins æfir á
höfuðborgarsvæðinu og er þeim leikmönnum komið í fóstur hjá félögum á svæðinu.
Liðið spilaði nokkuð marga æfingaleiki á þessu tímabili og hafði það jákvæð áhrif á liðið.
Febrúar 2010 - maí 2010:
Þjálfari staddur á Ísafirði og æfingar fara þar fram. Hluti hópsins æfir á
höfuðborgarsvæðinu og eru þeir leikmenn í fóstri hjá félögum á svæðinu. Liðið hóf
keppni í deildarbikarnum og gekk mjög vel. Liðið vann alla sína leiki í riðlinum og spilaði
í undanúrslitum gegn Völsungi. Sá leikur tapaðist eftir framlengingu.
Maí 2010 – September 2010:
Liðið spilaði 22 leiki í Íslandsmóti 2.deildar, vann 15 leiki, gerði 2 jafntefli og tapaði 5
leikjum. Liðið endaði í 2.sæti 2.deildar og vann sér þ.a.l. sæti í 1.deild næsta tímabil.
Liðið var einnig skráð til leiks í VISA-bikarinn og kemst þar í 16-liða úrslit. Liðið mætti
þar úrvalsdeildarliði Stjörnunar á Torfnesvelli, og töpuðu 2-0.
Október 2010:
Guðjón Þórðarson ráðinn þjálfari liðsins og mun liðið æfa á höfuðborgarsvæðinu, þar
sem að meirihluti liðsins vinnur og er í skóla.
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Nóvember 2010 – Desember 2010:
Æfingaleikir spilaðir og náði liðið fínum úrslitum. Liðið æfir 6-7x í viku.

Golfklúbbur Ísafjarðar
Stjórn Golfklúbbs Ísafjarðar:
Tryggvi Sigtryggsson, formaður, Jens Andrés Guðmundsson, varaformaður, Óðinn
Gestsson, ritari, Finnur Magnússon, gjaldkeri, Anna Guðrún Sigurðardóttir,
meðstjórnandi, Óli Reynir Ingimarsson, meðstjórnandi, Valtýr Gíslason, meðstjórnandi.
Í varastjórn:
Vilhjálmur Antonsson, Kristján Ásgeirsson og Vihjálmur Matthíasson.
Endurskoðendur reikninga:
Bjarki Bjarnason og Óli M. Lúðvíksson.

Félagsstarf
Á síðasta aðalfundi varð breyting á stjórn GÍ en úr stjórn áttu að ganga, Guðjón Helgi
Ólafsson og Oddný Bára Birgisdóttir sem hvorugt gaf kost á sér til endurkjörs. Í þeirra
stað voru kosin í stjórn Anna Guðrún Sigurðardóttir og Valtýr Gíslason.
Í upphafi vors var haldinn félagsfundur í klúbbnum eins og verið hefur undanfarin
ár þar sem starfið framundan var kynnt. Ágætlega var mætt á fundinn og góðar
umræður um málefni klúbbsins
Golfvöllurinn var opnaður formlega með Texas-scramble móti 9. maí en langt er
síðan völlurinn var opnaður svo snemma vors.
Félagar í golfklúbbnum er nú um 170 og fjölgaði lítillega frá fyrra ári. Mun fleiri
spiluðu golfvöllinn í ár en árið 2009. Í gestabók klúbbsins eru skráð 6050 nöfn og er
þetta töluvert fleiri iðkendur en s.l. ár. Sérstaklega var mikil aðsókn að golfvellinum í
júlímánuði þar sem ferðamenn voru mjög áberandi og er það til marks um hvað
golfvöllurinn í Tungudal hefur mikið gildi sem afþreying fyrir ferðamenn
Fréttabréf GÍ var gefið út annað árið í röð og var borið í öll hús í Ísafjarðarbæ
nema á Þingeyri. Í því var kynnt starfsemi klúbbsins í sumar auk almennra upplýsinga
um golfklúbbinn og félagsstarfið í sumar.
Í byrjun júní var haldið þriggja kvölda byrjendanámskeið í golfi sem var ókeypis
fyrir þátttakendur. Ágætis þátttaka var á námskeiðinu eða um 30 manns. Leiðbeinendur
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voru félagar í GÍ undir stjórn Rögnvaldar Magnússonar. Námskeiðið tókst vel og
væntanlega verður framhald á slíkum námskeiðum á næstu árum.
GÍ og GSÍ stóðu fyrir golfdómaranámskeiði í ágúst og luku 7 félagar GÍ prófi
héraðsdómara. Undanfarin ár hefur GÍ ekki haft á að skipa golfdómara með fullgild
réttindi.
Stjórnarfundir voru fjölmargir á árinu og yfir sumarmánuðina voru reglulegar opnir
stjórnarfundir þar sem stjórnin eða hluti hennar kom saman til að ræða málin. Eins og
fyrri ár setti stjórnin sér það markmið að reka klúbbinn með tekjuafgangi. Gerð var ný
fjárhagsáætlun þar sem ljóst var að tekjur klúbbsins mundu dragast verulega saman
eftir að bærinn yfirtók rekstur tjaldstæðisins sem klúbburinn hafði rekið í mörg ár.
Niðurstaða rekstrarreiknings 2010 sýnir að tekjur voru kr. 15.297.393 á móti kr.
17.329.097 árið 2009 og rekstrargjöld, fyrir utan fjármagnsgjöld, voru kr. 11.605.771
miðað við kr. 12.987.357- árið 2009. Verður það að teljast mjög viðunandi niðurstaða.
Frekari umfjöllun um reksturinn kemur fram í reikningum klúbbsins sem lagðir verða
fram hér á eftir (sjá nánar í reikningum klúbbsins).
Verkefni í samvinnu við Ísafjarðarbæ
Eins og undanfarin ár sá golfklúbburinn um slátt á knattspyrnuvellinum og slátt og
umhirðu púttvallarins við Hlíf.
Unglinga- og barnastarf
Unglinga- og barnastarf var með sama sniði og undanfarin ár. Unglingaráð skipulagði
æfingar tvisvar í viku fyrir börn og unglinga undir stjórn Rögnvaldar Magnússonar.
Æfingar voru sameiginlegar með GBO í unglingaflokki. Mótið US-kids á vegum GSÍ fyrir
börn 12 ára og yngri var haldið 26. júní og tókst mjög vel. Mótið var styrkt af
Landsbanka Íslands á Ísafirði. Lokamót í barnastarfinu var svo haldið í Bolungavík. Sjá
skýrslu unglinganefndar.
Kvennastarf
Kvennastarf var í sumar á vegum kvennanefndar GÍ sem skipulagði golf á þriðjudögum
fyrir konur sem eru að byrja í golfi og voru þessir tímar vel sóttir. Enn vantar þó á að
konur séu virkari í klúbbnum og taki þátt í mótum. Konum í klúbbnum fjölgaði þó á árinu
og fleiri stúlkur en áður stunda nú golfæfingar í barna- og unglingastarfinu.
Vallarmál
Miklar skemmdir voru unnar á golfvellinum s.l. vetur er snjósleðamenn tættu upp fjórar
flatir á vellinum og skildu eftir sig sleðaför víða á brautum. Málið var kært til lögreglu en
ekki tókst að hafa uppá skemmdarvörgunum. Ljóst var að verulegur kostnaður fælist í
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því að lagfæra skemmdirnar. Strax í maí kom Brynjar Sæmundsson golfvallarfræðingur
til að vinna við að lagfæra skemmdirnar og ráðleggja um viðgerðir. Golffélagar unnu
einnig í sjálfboðavinnu við lagfæringar á flötunum. Ísafjarðarbær styrkti klúbbinn að hluta
við lagfæringarnar. Sem betur fer þá var sumarið óvenju gott með miklum hlýindum og
því ákjósanlegt fyrir allan gróður. Betur fór því en á horfðist með flatirnar en það var þó
komið fram á mitt sumar þegar þær voru orðnar vel grónar. Þrátt fyrir þessar skemmdir
hefur golfvöllurinn í Tungudal sjaldan verið í betra ástandi eins og í sumar.
Farið var í þær framkvæmdir á golfvellinum að þurrka upp blauta svæðið á 2. braut
sem var á framkvæmdaáætlun 2009 en ekki tókst að ljúka við. Einnig var fyrirhugað að
ganga frá vökvunarkerfum við 1. og 2. flöt. Allmargir félagsmenn styrktu klúbbinn með
því að kaupa sprinklera í kerfið, allur búnaður hefur verið keyptur til verksins. Því miður
tókst ekki að koma vökvunarkerfinu í gagnið en stefnt er að því að hefja vinnu við það
strax næsta vor.
Ráðist var í að mála golfskálann í sumar og nokkur vinnukvöld voru auglýst á
golfvellinum. Það er mikilvægt fyrir stjórn klúbbsins að sem flestir félagsmenn séu
tilbúnir að leggja vinnu af mörkum og styðja vel við bakið á klúbbnum til að rekstur hans
geti gengið. Það verður að segjast að oftast er það sama fólkið sem mætir og sinnir
sjálfboðastörfum fyrir klúbbinn. Ég ætla að nota tækifærið og þakka þeim sérstaklega
sem lögðu fram vinnu fyrir klúbbinn í sumar.
Mótahald
Mótahald var öflugt á árinu eins og undanfarin ár. Haldin voru 20 mót á vegum GÍ auk
skálamótanna sem voru alla fimmtudaga í sumar. Fjölmennustu mótin í sumar voru
sjávarútvegsmótin. Samtals tóku 638 þátttakendur þátt í golfmótum á vegum GÍ sumarið
2010 fyrir utan þátttakendur í fimmtudagsskálamótum. Þótt þátttaka í
sjávarútvegsmótaröðin hafi verið mjög góð þá voru þátttakendur í öðrum mótum
klúbbsins færri en undanfarin ár. Sérstaklega var þátttaka í fimmtudagsmótum klúbbsins
dræm og í fyrsta skipti er ekki hægt að veita verðlaun í kvennaflokki þar sem engin kona
tók þátt í 5 mótum, en það er sá fjöldi móta sem þarf til að vinna mótið. Meistaramót GÍ
var haldið dagana 10. – 12. júlí. Keppt var í karla- og kvennaflokki. Erfitt reynist að
fjölga þátttakendum í Meistaramótinu þrátt fyrir að ýmsar breytinga hafi verið reyndar
t.d. með mismunandi dagafjölda. Það er keppikefli stjórnar að Meistaramótið verði eitt
helsta mót sumarsins eins og það er í flestum golfklúbbum landsins.
Meistarar Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2010:
1. flokkur karla:
2. flokkur karla:
3. flokkur karla:
Öldungaflokkur:
Kvennaflokkur:

Anton Helgi Guðjónsson.
Óli Rafn Kristinsson
Maron Pétursson
Jens Andrés Guðmundsson
Bjarney Guðmundsdóttir.
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Eins og undanfarin ár unnu fjórir efstu menn í Meistaramótinu sér sæti í
karlasveit GÍ í sveitakeppni 3. deildar. Karlasveitina skipuðu: Anton Helgi Guðjónsson,
Magnús Gíslason, Sigurður Fannar Grétarsson og Kristinn Kristjánsson. Aðrir í sveitinni
voru Einar Gunnlaugsson og Óli Rafn Kristjánsson.
Sveitakeppnin í 3. deild fór fram á Tungudalsvelli dagana 13.-14. ágúst. Keppnin
var mjög skemmtileg og spennandi þrátt fyrir að veðrið væri frekar leiðinlegt en það var
mikil rigning en hlýtt. Eftir mikla baráttu tryggði sveit GÍ sér sjötta sætið og þar með
áframhaldandi sæti í 3. deild. Mótið tókst í alla staði mjög vel og í lok mótsins var
golfklúbbnum þakkað sérstaklega fyrir vel skipulagt á mót. Mótsnefnd skipuðu: Tryggvi
Sigtryggsson, Guðjón Helgi Ólafsson, Jóhann Bæring Pálmason og Jakob Ólafur
Tryggvason. Dómari mótsins var Hannes Þorsteinsson.
Rekstur
Rekstrarafkoma GÍ s.l. rekstrarár var vel innan þeirra marka sem stjórnin setti sér.
Helstu tekjuliðir golfklúbbsins voru eins og áður; félagsgjöld, flatargjöld, mótahald,
rekstur golfskála, þjónustusamningar við Ísafjarðarbæ og auglýsingar.
Uppbygging og rekstur golfvallarins í Tungudal hefur til margra ára verið háð
stuðningi ýmissa aðila. Fjöldi fyrirtækja og einstaklinga hafa styrkt klúbbinn með
margvíslegum hætti. Þessum aðilum ber sérstaklega að þakka fyrir skilning þeirra og
traust á starfsemi klúbbsins og vonumst við eftir áframhaldandi samstarfi.
Framkvæmdastyrkur Ísafjarðarbæjar til GÍ sem kemur í gegnum HSV var kr.
500.000-Auk framkvæmdastyrks hefur Ísafjarðarbær greitt laun eins starfsmanns í 5
mánuði á ári og laun unglinga frá vinnuskólanum.
Eins og fram kom hér að framan voru framkvæmdir á golfvellinum aðallega við
að lagfæra skemmdirnar sem unnar voru s.l. vetur.
Framtíðarsýn
Þegar horft er til framíðar þá er mikilvægt fyrir golfklúbbinn að huga vel að barna- og
unglingastarfi og að styrkja félagsmenn í íþrótt sinni. Auka þarf aðstöðu félagsmanna til
æfinga og gera þeim sem vilja tækifæri á að stunda skipulagðar æfingar, bæði sumar
og vetur. Frá því í ágúst s.l. hefur verið unnið að því undir forustu Einars
Gunnlaugssonar að koma á vetraræfingum sem hófust svo nú í byrjun nóvember. Sótt
var um tíma í gamla íþróttahúsinu við Austurveg og um leið styrk til HSV fyrir
undirbúningi fyrir vetrarstarfi GÍ svo hægt væri að koma æfingunum af stað. Gert hefur
verið samkomulag við Auðun Einarsson, PGA kennara, um að skipuleggja
golfæfingarnar sem bæði eru ætlaðar fyrir börn og fullorðna. Þá hefur verið unnið að því
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að fá framtíðar húsnæði þar sem golfklúbburinn gæti verið með séraðstöðu fyrir
æfingar. Það er von stjórnar GÍ að félagsmenn verði virkir við æfingar í vetur og að það
skili sér með betri golfárangri og ánægju næsta sumar.
Lokaorð
Í skýrslu þessari hefur verið farið yfir starfsemi GÍ á liðnu starfsári. Stjórnarmönnum
Golfklúbbs Ísafjarðar, varastjórnarmönnum, nefndarmönnum, starfsmönnum og þeim
félagsmönnum sem lögðu fram vinnu til hagsbóta fyrir klúbbinn vil ég þakka fyrir mjög
góð störf á árinu. Félagsmönnum öllum eru þökkuð góð samskipti.
Ísafirði, 10. nóvember 2010
____________________________
Tryggvi Sigtryggsson, formaður GÍ

Hestamannafélagið Stormur
Skýrsla stjórnar Hestamannafélagsins Storms fyrir árið 2010.
Í byrjun mars var haldið járningarnámskeið á Þingeyri. Þar kenndi járningameistarinn
Gunnar Guðmundsson frá Hafnarfirði. Námskeiðið var vel sótt.
Seinni part mars stóðu Stormur og Hestamannafélagið Hending fyrir unglingahelgi á
Þingeyri. Þar komu saman ungir knapar frá Hendingu og Stormi sem áttu saman
skemmtilegan dag í Reiðhöllinni. Auk þess var farið í góðan útreiðartúr upp í Brekkudal.
Farið var í allskyns leiki í Reiðhöllinni um kvöldið og gistu síðan krakkarnir sem komu frá
Ísafirði og Bolungarvík í Grunnskólanum. Daginn eftir fengu aðkomu krakkarnir að
leika sér í Reiðhöllinni áður en haldið var heim.
Á föstudaginn langa stóð Stormur fyrir fjölskyldudegi í Reiðhöllinni. Þar var börnum og
fullorðnum boðið á hestbak auk þess sem hestamenn seldu heitt súkkúlaði og kökur.
Í mars og fram í maí var í gangi ,,Hestaval´´ fyrir elstu nemendur í Grunnskólanum á
Þingeyri. Kennt var einu sinni í viku í 80 mín. í senn. Alls tóku 16 nemendur þátt í valinu.
Í byrjun júní fór fram aðalfundur Hestamannafélgasins Storms. Þar bar hæðst
hestaflensan sem þá var byrjuð að herja á hesta á svæðinu. Uggur var í mönnum og
mikil óvissa um hverjar afleiðingar flensunnar kæmu til með að verða. Rætt var mikið
um félagsmót Storms, sem haldið er ár hvert um miðjan júlí, reiðnámskeið og aðra fasta
viðburði. Tekin var ákvörðun um að halda því til streitu að hafa mótið, ef hestar yrðu
ennþá veikir þá yrði bara meira um að vera í annarri afþreyingu.
Reiðnámskeið sem hafa verið í júní fyrir krakka á grunnskólaaldri var slegið af þar sem
hestar á Þingeyri voru margir hverjir veikir.
Lítið var um að vera í júní og júlí í hestamennsku hjá Stormi en félagsmótið var haldið
um miðjan júlí. Þar mættu menn með hesta sína, nánast óþjálfaða. Þó náðist að manna
allar keppnisgreinar. Mótið fór mjög vel fram og hafa áhorfendur ekki verið fleiri í langan
tíma. Vel var mætt á kvöldvöku, útreiðartúr og grillveisluna. Góður hópur kom ríðandi á
mót og var tjaldsvæðið vel nýtt. Knapi mótsins var kjörinn af dómurum; Bragi
Björgmundsson. Hestur mótsins var kjörinn af dómurum; Kolskeggur frá Laugarbóli.
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Formaður Storms fór á landsþing LH á Akureyri í haust og tók þátt í nefndarvinnu í
Æskulýðsnefnd.
Íþróttamaður Hestamannafélagsins Storms árið 2010 er Jóhann Bragason,
Traðarlandi 1, 415 Bolungarvík.
f.h. Stjórnar Hestamannafélagsins Storms
Nanna Björk

Íþróttafélagið Grettir
Ársskýrsla íþróttafélagsins Grettis Flateyri 2010
Janúar til 6. maí voru haldin námskeið í sundi tvisvar í viku og frjálsar og leikir 1 sinnum
í viku og voru námskeiðin tvískipt 6-9 ára og 10-15ára og voru þau vel sótt. Nadia og
Martin sem sá um æfingarnar.
Haldin voru 1viku leikjanámskeið um sumarið í júní var það vel sótt og voru Nadia og
Martin einnig með það.
1.október var byrjað með námskeið sem voru 2var í viku kennt voru handbolti,
körfubolti, og leikir, einnig var boðið upp á frjálsan tíma með börnum og foreldrum þeirra
á sunnudögum. Leiðbeinendur voru Jón Ágúst Þorsteinsson og Björn Gunnarsson sá
um handboltann og körfuboltan.
Fjárfestingar hjá Gretti:
Keypt var hlaupabretti þar sem það var ónýtt, Einnig voru keyptir boltar og svampboltar
fyrir handboltann.
Fjáraflanir hjá Gretti voru vöfflusalan á jólabasaranum og hreinsun á flugeldum sem
Ísafjarðarbær borgar fyrir, og seld voru dagatöl.
Tel ég mikil vægt fyrir íþróttafélagið að farið verður yfir gögn um félagssamþykktum
Grettis svo félagið geti starfað eftir einhverjum grunn.
Fyrir hönd Grettis
Björn Reynir Gunnarsson

Íþróttafélagið Höfrungur
Starfsár Höfrungs 2010.
Starfsár Höfrungs hefst ár hvert á því að 6. janúar er í samstarfi við
björgunarsveitina Dýra farið í blysför, sungið saman og gengið um eyrina og endað við
íþróttasvæðið á Oddanum. Þar er drukkið kakó, sungið, borðað góðgæti og í lokin
heljarinnar flugeldasýning í boði nokkurra fyrirtækja sem Höfrungur hefur aflað styrkja
hjá, nokkrum vikum áður. Björgunarsveitin sér um flugeldasýninguna en Höfrungur um
annað. Nú síðustu ár hefur verið safnast saman á hinu glæsilega víkingasvæði Víkinga
á Vestfjörðum, sem hér er og kveiktur er langeldur, harmonikkur þandar og sungið.
Margir koma að þessu og var þátttakan í ár einstaklega góð. Einnig var flugeldasýningin
frábær og er styrktaraðilum færðar sérstakar þakkir fyrir þeirra þátt og að hafa trú á
verkefninu.
Í febrúar fór svo á fullt undirbúningur á nýju leikriti sem frumsýna átti í apríl tengt
skíðaviku og Dýrafjarðardögum. Leikritið heitir EIKIN ÆTTAR MINNAR. Undirbúningur
tók sem fyrr nokkra mánuði og þar sem hér er enn um frumflutning að ræða á leikverki
eftir Elfar Loga Hannesson, þá var ljóst að undirbúningur þurfti að vera góður, þar sem
vitað var að enn var í burðarliðnum stórt sögulegt leikverk. Áætlaður kostnaður var á
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þriðju milljón sem var nokkuð nálægt lagi. Auglýst var eftir leikurum og vinna fór á fullt í
febrúar. Lesið saman, smíðuð leikmynd. Æfð tónlist með þeim tónlistarsnillingum Kristu
og Ravio Sildoja, sem voru bæði með í leikritinu frá því árið áður. Eru þau miklir
snillingar og ómissandi í þessu sambandi. Tónlistin er algjörlega á þeirra vegum og
gefur þessu líf. Búningar voru saumaðir og fengnir að láni og allt gekk eins og í sögu.
Frumsýning fór svo fram föstudaginn 2. Mars kl: 20.00 að viðstöddu fjölmenni. Reyndar
var húsfyllir. Verkið hlaut einróma lof gagnrýnenda. Ákveðnar voru 4 aðrar sýningar og
gengu þær allar vel. Ákveðið hefur verið að hefja sýningar á öðru leikverki á sama tíma
að ári.
Þó þessi vinna tæki hug og hjörtu margra var íþróttalíf í íþróttamiðstöðinni í miklum
blóma og öll almenn þjálfun í góðu lagi. Að sjálfsögðu er mjög gott samstarf við
Grunnskóla Þingeyrar og í rauninni fáránlegt ef svo væri ekki. Farið var á flest
íþróttamót sem í boði voru á svæðinu, en það er skoðun undirritaðs að fleiri samkomur
hvers konar íþróttalegs eðlis ættu að vera í fámennari byggðakjörnum bæjarins. Það er
að sjálfsögðu verkefni okkar heimamanna að breyta því. Myndi það stórefla íþróttalíf
Ísafjarðarbæjar, ef allir sæju hvers konar möguleika við ættum í þeim efnum. Nýta alla
þá frábæru aðstöðu sem við eigum í samfélaginu. Það sem mér finnst helst skorta á er
þátttaka áhorfenda sem ég fullyrði að fari mikils á mis og væri nær að mæta og taka þátt
í því sem gert er. Það er eitthvað að þegar fólk tekur upp á því að væla um að ekkert sé
gert fyrir unga fólkið. Þá segi ég bara: Líttu þér nær maður.
Í fjöld ára hefur Höfrungur staðið fyrir hátíðarhöldum á 17. júní og svo var einnig
nú. Dagskrá hófst að morgni með gróðursetningu og hefur svo verið allt frá ári trésins
1980 að Höfrungur hefur staðið fyrir gróðursetningu a.m.k. einu sinni á ári.
Víðavangshlaup var haldið að þessu sinni. Tekið var þátt í hátíðarhöldum á Hrafnseyri
og um kvöldið var sem fyrr hin sívinsæla og fræga söngvarahátíð í félagsheimilinu á
Þingeyri. Að sjálfsögðu húsfyllir og allir skemmtu sér vel, ungir sem aldnir. Það hefur
ekki dottið úr eitt einasta ár í nær tuttugu ár. Keppnin er því til gamans getið eldri en
IDOLIÐ margfræga og ég hef nefnt hér áður.
Vestfjarðarvíkingurinn var haldinn að þessu sinni á suðursvæði Vestfjarða. Hann
verður því ekki norðan megin fyrr en 2011.
Dýrafjarðardagar hafa skapað sér hefð og eru orðinn fastur liður fyrstu helgina í
júlí. Íþróttafélagið tók að sjálfsögðu þátt í undirbúningi þessarar hátíðar og á tvo fulltrúa í
undirbúningsnefnd. Þetta er gríðarlega mikil vinna og hátíðin fer alltaf stækkandi. Til
gamans má geta þess að á kvöldvökunni sem haldin var laugardagskvöldið var enn
aukning á þátttöku og hátt í 900 hundruð manns mættu í grillið. Þetta ætti að segja
nokkuð til um stærð hátíðarinnar. Það segir sig sjálft að margt þarf að gera og undirbúa.
Fjölmargir félagar Höfrungs leggja þarna hönd á plóg og gekk hátíðin vel að þessu sinni.
Veðrið er þó alltaf það sem ræður úrslitum. Íslandsmótið í strandblaki, sem jafnframt er
stigamót og Höfrungur sér um að hluta var haldið þessa helgi og góð þátttaka var og í
raun betri en árið áður. Strandblaksvöllurinn sem Höfrungur gerði hefur margsannað
gildi sitt og gefur þessu svæði afar góða og jákvæða mynd. Alltaf einhverjir að leik og
mikið notað m.a.af tjaldbúum sem eru þarna rétt hjá á sumrin. Boltar alltaf til taks og
lánaðir hverjum sem er.
Knattspyrnuskóli Íslands var haldinn aðra helgina í júlí og í annað sinn. Það er ósk
undirritaðs að skóli sem þessi verði starfræktur áfram og get ég vottað að skólinn sem
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er í umsjá Bjarna Stefáns Konráðssonar er fyrsta flokks. Svo fagmannlega unninn og
unglingunum gert hátt undir höfði. Allt innra skipulag pottþétt og vel undirbúið. Mikill agi
og alveg ljóst að unglingarnir fara betri einstaklingar frá svona skóla þó stuttur sé. Að
sjálfsögðu kostar þetta mikið fjármagn, en ég fullyrði að því er vel varið.
Þriðja helgin í júlí var einnig mikil vinnuhelgi. Þá var mikil hlaupahátíð á
Vestfjörðum. Samvinna áfram milli Höfrungs og aðstandenda Óshlíðarhlaups.
Óshlíðarhlaupið var hlaupið á föstudegi þ.e. hálfmaraþon (21,1 km) og 10 km hlaup. Á
laugardegi var svo 4 km. skemmtiskokk á Þingeyri, þar sem margt annað var í boði, svo
sem hópjóga o.m. fl. Vesturgötuhlaupið var svo á sunnudeginum. Þar voru hlaupnir 24
km og 12 km. Svo varð í fyrsta skipti boðið upp á hjólreiðakeppni, sem tókst algjörlega
frábærlega. Rétt tæplega 30 tóku þátt og kom okkur í raun mjög á óvart hversu margir
mættu. Þetta sló hreinlega í gegn og verður gert áfram. Hjólreiðakeppnin hófst við
íþróttamiðstöðina, hjólað út að flugvelli, upp Kirkjubólsdal yfir Álfamýrarheiði, niður
Fossdal og sömu leið og Vesturgatan er hlaupin og endamarkið var svo við
Íþróttamiðstöðina. Þátttökumet var á öllum vígstöðvum, reyndar varþátttaka í
Vesturgötunni svo mikil að takmarka þurfti fjöldann. Er mikil þörf á að bæta flutning
keppenda að rásmarki í Arnarfirði eða breyta einhverju. Jafnvel bjóða upp á lengri
vegalengdir.
Þátttaka á unglingalandsmótinu var einhver af okkar fólki, en eins og menn vita er
þetta aðallega háð vilja og dugnaði foreldra. Höfrungur reyndi þó sem fyrr að hafa áhrif
á bætta þátttöku í þessu, því við vitum hversu mikils virði þetta er.
Að sjálfsögðu má nefna hér fjölmargt annað sem félagið tekur þátt í eða stendur að
, en ekki má þó gleyma hinu árlega jólaballi Höfrungs, sem er ein af stærri
jólasamkomum á Vestfjörðum. Þarna er alltaf húsfyllir hin seinni ár og unga fólkið setur
stefnuna á að vera fyrir vestan þegar jólaballið er á Þingeyri. Þátttaka fer aldrei undir
200 manns. Þessi böll eru vel undirbúin og glæsileg í alla staði. Þar sem kostnaður
hefur alltaf verið mikill, hefur félagið því miður þurft að selja inn á samkomuna, en reynt
hefur verið að halda því í lágmarki.
Íþróttafélagið á og rekur Þingeyrarvefinn þ.e. thingeyri.is og gekk hann vel. Er
Jóhönnu Ósk Halldórsdóttur, sem sér um vefinn þökkuð góð störf. Það sem bæta þarf
þó, er upplýsingagjöf heimamanna á hvers konar jákvæðum fréttum, sem við gefum
okkur út fyrir að vera með. Það koma dagar sem ekki er nóg af fréttum og er það ekki
gott til afspurnar.
Sú starfsemi sem fer fram markvisst í íþróttamiðstöðinni er alltaf auglýst vel, bæði
haust- og vordagskrá. Er þar boðið upp á fjölmargt á vegu Höfrungs svo sem
knattspyrnu, krakkablak, blak er eitthvað stundað líka, boccia, badminton, sunderobikk,
handbolti fór eitthvað af stað fyrir áramót og ýmislegt gert í samstarfi við Grunnskólann.
Ekki verður það tíundað hér, en geta má að íþrótta og leikjadagur Höfrungs í samvinnu
við skíðavikuna tókst frábærlega. Útivist og ganga er í miklum hávegum höfð og mikið
stunduð. Ég minni á erindi okkar til HSV varðandi það mál.
Virðingarfyllst, fyrir hönd Höfrungs, Sigmundur F. Þórðarson. Þingeyri.
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Íþróttafélagið Stefnir
Stjórn Stefnis árið 2010
Á aðalfundi félagsins 8. mars 2010 var kosin ný stjórn og er hún þannig skipuð:
Svava Rán Valgeirsdóttir Formaður
Arnar Guðmundsson varaformaður
Snorri Sturluson Ritari
Þorgerður Karlsdóttir Gjaldkeri
Þorleifur Sigurvinsson Meðstjórnandi
Íþróttastarf 2010
Félagið hefur haft þá stefnu að bjóða upp á eins fjölbreytt íþróttastarf og unnt er, en
fámennið setur okkur þó ákveðin takmörk hvað það varðar.
Boðið var upp á eftirfarandi námskeið á síðasta starfsári:
Fótbolti: Þjálfari Arnar Guðmundsson
Frjálsar íþróttir og frjálsir tímar í sal: Þjálfari Arnar Guðmundsson
Körfubolti: Þjálfari Dominik Bochra
Blak: Þjálfari Þorgerður Karlsdóttir
Íþróttaskólinn: Kennari Arnar Guðmundsson.
Sundnámskeið: KennariStella Hjaltadóttir
Leikjanámskeið: Kennari Stella Hjaltadóttir
Spinning: Kennari Sturla Páll Sturluson.
Jóga – tímar: Kennari var Sigrún Viggósdóttir.
Fjölskyldutími í íþróttahúsinu: Opinn tími fyrir börn og foreldra.
Mót og upp ákomur á vegum félagsins
Víðavangshlaup:Að venju stóð félagið fyrir víðavangshlaupi þann 17. júní. Þátttaka var
mjög góð að þessu sinni og var aldur keppenda frá 3ja ára og uppúr. Veitt voru verðlaun
fyrir sjö flokka.
Leikjakvöld: Haldið var eitt leikjakvöld á vegum félagsins og farið var í skemmtilega
leiki með krökkunum. Vonandi verður áframhald á þessu enda heppnaðist þetta vel og
krakkarnir skemmtu sér vel.
Fjallganga: Áætlað var að bjóða upp á fjallgöngur sl. sumar á vegum Stefnis, en því
miður varð ekkert úr því. En vonandi getum við gert betur á næsta ári.
Öskudagsball: Að venju var haldið Öskudagsball í félagsheimilinu í samvinnu við
foreldrafélag Grunnskólans. Kötturinn var sleginn úr tunnunni, tunnukóngur krýndur og
mikil gleði var á ballinu.
Þátttaka Stefniskrakka í mótum
Tekið var þátt í Vormót BÍ og Vestfjarðarmóti U.M.F.B í Bolungarvík. Keppt var í
fótbolta í sameinilegum liðum með Geisla og U.M.F.B.
Afmælisrit Stefnis
Á síðasta ári var tekinn aftur upp þráðurinn í vinnu við að skrá sögu Stefnis. Sigrún
Edda Eðvarðsdóttir hefur verið fengin til þess að ritstýra verkinu en sagnfræðingurinn
Guðfinna Hreiðarsdóttir er að taka saman sögu Stefnis. Það væri vel við hæfi ef það
tækist að gefa út Stefnisblað á haustdögum 2011 en þá á Stefnir 105 ára afmæli.
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Framkvæmdir
Ekki voru miklar framkvæmdir á síðasta starfsári. Stendur þó alltaf til að endurbæta
skúrinn á vallarsvæðinu og hefur verið keypt efni til þess
Fjáröflun:
Aðal fjáröflun félagsins er í formi dósa- og flöskusöfnunar.
Vor- og áramótahreinsun á Suðureyri. Greitt er fyrir það í gegnum þjónustusamning
Ísafjarðarbæjar við HSV.
Á Sæluhelginni var félagið með pylsusölu til fjáröflunar.
Styrkir til félagsins:
Kvenfélagið Ársól færði félaginu 150þ króna peningagjöf. Ákveðið hefur verið að nýta
þennan styrk til kaupa á glímubeltum og áhöldum fyrir íþróttaskólann.
Félagið þakkar kvenfélagskonum kærlega fyrir þennan styrk og velvilja sem þær hafa
sýnt félaginu í gegnum tíðina.
Einnig þakkar félagið öllum þeim sem unnið hafa á árinu í sjálfboðavinnu fyrir félagið,
ykkar hjálp er ómetanleg og forsenda þess að við getum boðið börnum okkar upp á
öflugt íþóttastarf.
Svava Rán Valgeirsdóttir
Formaður Stefnis.

Knattspyrnufélagið Hörður

Glímudeild Harðar
Stjórn:
Formaður: Rúnar Þór Brynjólfsson
Meðstjórnandi: Sigurður Bjarki Guðbjartsson
Ritari: Berglind Árnadóttir
Þjálfarar:
Yfirþjálfari og þjálfari 16 ára og eldri: Hermann Níelsson
Þjálfari 15 ára og yngri, fyrri hluta árs: Brynjólfur Örn Rúnarsson
Þjálfari 15 ára og yngri, seinni hluta árs: Steinar Bjarki Marinósson
Aðstoðarþjálfarar fyrri hluta árs: Birkir Örn Stefánsson og Sigurður Óli Rúnarsson
Æfingar:
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Fyrri hluta árs voru æfingar þrisvar sinnum í viku fyrir hvorn flokk, þ.e. yngri og eldri
flokk. Seinni hluta árs æfði yngri flokkur þrisvar sinnum í viku og eldri flokkur æfði tvisvar
í viku á afreksíþróttabraut Menntaskólans á Ísafirði. 25. janúar kom Ólafur Oddur
Sigurðsson til Ísafjarðar til að hafa glímukynningar í grunnskólum hér á norðanverðum
Vestfjörðum. Hann þjálfaði einnig glímumennina okkar á tveimur æfingum.
Fundir:
46. ársþing Glímusambands Íslands var haldið 6. mars í íþróttamiðstöð Íslands í
Laugardal. Margir Harðarmenn tóku þátt í þinginu. Aðalfundur Harðar var haldinn 23.
mars. Fundir stjórnar glímudeildar Harðar voru 3 og fundir með foreldrum urðu alls 4.
Annars voru samskipti einnig góð í formi hringinga og tölvusamskipta.
Fjáraflanir:
Glímudeild Harðar sá um að hreinsa bæinn eftir áramótagleðskapinn og safnaði saman
jólatrjám eftir þrettándann, þetta var gert í fjáröflunarskyni. Einnig voru fluttar búslóðir og
sjúkrahússtúnið slegið. Það var slegið 5 sinnum yfir sumarið og gekk það vel. Það
mættu frá 9 upp í 14 manns, bæði börn og fullorðnir. Slátturinn var aðalfjáröflun
glímudeildarinnar. Glímudeild Harðar tók líka að sér sáningu fyrir ofan gangnamunnann
í Hnífsdal og hreinsun í kringum verslunarmiðstöðina Neista.
Íþróttamaður ársins í Ísafjarðarbæ:
Margrét Rún Rúnarsdóttir var tilnefnd frá Herði til kjörs íþróttamanns ársins í
Ísafjarðarbæ. Hún hlaut ekki útnefningu.
Innanfélagsmót:
Páskamót Harðar fór fram 24. mars í íþróttahúsinu við Austurveg. Keppendur mótsins
voru 10 talsins. Sigurvegarar mótsins voru: Eggert Karvel Haraldsson (strákar 11 – 12
ára), Elvar Ari Stefánsson (piltar 13 – 14 ára), Margrét Rún Rúnarsdóttir (stúlkur 13 – 14
ára) og Sigurður Óli Rúnarsson (sveinar 15 – 16 ára).
Yngri kynslóðin á Ísafirði keppti á Þrastarmótinu þann 14. maí. Sigurvegarar mótsins
voru: Eggert Karvel Haraldsson (strákar 11 – 12 ára), Elvar Ari Stefánsson (piltar 13 –
14 ára), Margrét Rún Rúnarsdóttir (stúlkur 13 – 14 ára) og Sigurður Óli Rúnarsson
(sveinar 15 – 16 ára).
Glíman um Vestfirðingabeltið fór fram 15. maí í íþróttahúsinu á Suðureyri. Stígur Berg
Sophusson vann beltið í fjórða sinn og hlaut Sigurður Óli Rúnarsson fegurðarverðlaunin
þetta árið. Einungis þeir sem hafa heimilisfesti á Vestfjörðum geta keppt um beltið. Að
þessu sinni kepptu 4 glímumenn um það.
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Jólamót Harðar fór fram 20. desember. Sigurvegarar mótsins voru: Eggert Karvel
Haraldsson (strákar 11 – 12 ára), Elvar Ari Stefánsson (piltar 13 – 14 ára), Birkir Örn
Stefánsson (sveinar 15 – 16 ára) og Steinar Bjarki Marinósson (karlar 21 árs og eldri).
Opið mót:
Minningarmót um Guðna Albert Guðnason “kóngabana” fór fram 15. maí í
íþróttahúsinu á Suðureyri. Stígur Berg Sophusson sigraði í +85 kg flokki og Birkir Örn
Stefánsson í -85 kg flokki. Sigurður Óli Rúnarsson hlaut fegurðarverðlaunin. Að þessu
sinni komu keppendur einungis frá Herði.
Keppnisferðir:
Bikarglíma Íslands. 38. Bikarglíma Íslands fór fram þann 6. mars í íþróttahúsi
Hagaskóla. Frá Herði keppti Stígur Berg Sophusson í +90 kg karla og í opnum flokki
karla, hann sigraði í +90 kg flokki karla.
Lokaniðurstaða Meistaramót Íslands varð sú að Hörður fékk 1 silfur í unglingaflokki
(Birkir Örn Stefánsson – 80 kg) en 6 keppendur frá Herði tóku þátt í þeirri mótaröð.
Grunnskólamót Glímusambands Íslands fór fram laugardaginn 10. apríl í íþróttahúsi
Ármanns. Glímt var á fjórum völlum samtímis. Keppendur frá Herði voru samtals 9.
Margrét Rún Rúnarsdóttir varð grunnskólameistari 8.bekkjar. Hörður fékk alls 1 gull og 1
brons.
Bikarglíma Íslands 16 ára og yngri í sveitaglímu fór fram í íþróttahúsi Ármanns 10. og
11. apríl. Hörður var með tvær strákasveitir þ.e. 13-14 ára og 15-16 ára. 15-16 ára
sveitin sigraði. Sveitin var skipuð þeim Sigurði Óla Rúnarssyni, Birki Erni Stefánssyni og
Jóhanni Jakobi Friðrikssyni.
100. Íslandsglíman fór fram í íþróttahúsi Kennaraháskólans þann 10. apríl að
viðstöddu fjölmenni. Keppt var um Grettisbeltið í karlaflokki, þar voru 9 keppendur og
Freyjumenið í kvennaflokki, þar voru 6 keppendur. Hörður átti einn karlkyns keppanda á
mótinu, en sigurvegari mótsins var Pétur Eyþórsson Ármanni og hreppti hann því
Grettisbeltið í fimmta sinn og sæmdarheitið glímukóngur Íslands. Í glímunni um
Freyjumenið sigraði í sjötta sinn Svana Hrönn Jóhannsdóttir GFD og hlaut
sæmdarheitið glímudrottning Íslands. Fegurðarverðlaun fengu glímukóngur og
glímudrottning Íslands.
Unglingalandsmót UMFÍ fór fram í Borgarnesi dagana 30. júlí til 1. ágúst.
Glímukeppnin fór fram sunnudaginn 1. ágúst. Keppt var á tveimur grasvöllum samtímis í
Skallagrímsgarði. 3 keppendur kepptu fyrir Hörð (HSV). Margrét Rún Rúnarsdóttir varð
landsmótsmeistari stúlkna 13-14 ára. Hörður fékk alls 1 gull, 1 silfur og 1 brons.
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Meistaramót Íslands 1. umferð fór fram í íþróttahúsinu Iðu á Selfossi 23. október. 3
keppendur frá Herði tóku þátt í þessu móti og sigraði Birkir Örn Stefánsson í –80 kg
unglingaflokki.
Íslandsmeistaramót 15 ára og yngri fór fram í íþróttahúsinu Iðu á Selfossi 23. október.
4 keppendur frá Herði tóku þátt í mótinu. Enginn keppenda vann til verðlauna.
Meistaramót Íslands 2. umferð fór fram í íþróttahúsi Kennaraháskólans 13. nóvember.
Glímt var á tveimur völlum og tóku 3 keppendur frá Herði þátt í þessu móti.
Handknattleiksdeild Harðar 2010-2011
Eftir síðasta vetur þar sem við fórum af stað með yngriflokkastarf og fundum fyrir miklum
áhuga ákvað stjórn handknattleiksdeild Harðar að kanna möguleikann á því að fá
hingað vestur öflugan yngri flokka þjálfara. Ingvar Örn Ákason sóttist eftir því að koma
vestur til að hjálpa okkur að efla handknattleiksstarfið og var hann ráðin sem yfirþjálfari
hjá deildinni. Ingvar sér um að þjálfa 6.fl. 5.fl. sameiginlegan 3./4.flokka. Auk þess tók
hann að sér umsjón með morgunæfingum afreksbrautar menntaskólans. Maron
Pétursson sér um þjálfun 2.flokks karla.
Lagt var af stað í byrjun september með fjóra flokka: 6.flokk karla, 5.flokk karla,
sameiginlegan 3./4.flokk karla og 2.flokk karla. 6.flokkur, 5.flokkur og 2.flokkur léku á
Íslandsmótum vetrarins og svo spilaði meistaraflokkur karla í Bikarkeppni HSÍ en þar
spiluðu Harðverjar gegn sterku liði Stjörnunnar.
2.flokkur hefur spilað í vetur á Íslandsmóti HSÍ og staðið sig nokkuð vel miðað við
aðstæður og mannskap en allir leikmenn liðsins eru á yngsta ári flokksins og svo hafa
vaskir drengir úr 3.flokki spilað með þeim. Hópurinn æfir þrisvar sinnum í viku og leikur
reglulega á Íslandsmóti HSÍ.
3./4.flokkur hefur æft af kappi í vetur og farið m.a. í æfingaferð á Flateyri. Stefnan var
sett snemma á að þeir myndu æfa af kappi í vetur og mæta svo ferskir til leiks á
Íslandsmótið 2011/2012. Einnig fara þeir í tvær æfingaferðir í vor til að hita upp fyrir
næsta tímabil. Mikil fjölgun hefur verið í hópnum en þeir byrjuðu um 10-12 á æfingum í
haust en eru núna orðnir um 20-22 og þar á meðal er ein stelpa að æfa með hópnum.
Hópurinn æfir þrisvar sinnum í viku.
5.flokkur karla hefur tekið þátt á þremur Íslandsmótum í vetur og staðið sig feiknarvel.
Unnu sig upp um deild á sínu fyrsta Íslandsmóti. Þeir hafa keppt á Seltjarnarnesi, í
Mosfellsbæ og í Kaplakrika í vetur. Síðasta mót vetrarins verður á Akureyri í apríl. Þeir
byrjuðu veturinn rétt um 10 manns í flokknum en heildarfjöldinn er kominn yfir 20 manns
nú á vormánuðum og þar á meðal þrjár stelpur sem er frábært. Þau æfa þrisvar sinnum
í viku og þar á meðal einusinni með 6.fl á sameiginlegri spilæfingu.
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6.flokkur karla vann á dögunum fyrsta Íslandsmótsgull Harðar í karlaflokki í handbolta.
Þeir unnu sína deild á deildarmóti Fram í Álftamýraskóla. Þeir voru lengi vel 7-8 talsins
en eru orðnir 12. Þeir hafa keppt á þremur mótum í vetur sem fóru fram í
Álftamýraskóla, KR-heimilinu og í Haukaheimilinu. Þessir drengir eru mjög
metnaðarfullir og eru framtíð okkar hér á Ísafirði í handboltanum. Frábært að fylgjast
með þeim og sjá bætinguna, mót frá móti, og í raun á hverri einustu æfingu. Þeir æfa
þrisvar sinnum í viku og þar á meðal einusinni með 5.fl á sameiginlegri spilæfingu.
Heilt yfir hefur gengið mjög vel og deildin meðal annars haldið úti morgunæfingum á
vegum afreksbrautar Menntaskólans. Iðkendafjöldinn er kominn yfir 60 manns sem telst
nokkuð gott svona í upphafi vegferðarinnar. Stefnan er sett hátt með yngri flokka
handboltans og haldið verður áfram næsta vetur að byggja ofan á gott starf sem hafið
er. Logi Geirsson kom í heimsókn í vetur sem mældist vel fyrir og deildin hélt 40 manna
jólamót í svokölluðum „street ball“ sem heppnaðist gríðarlega vel. En Leggur og Skel og
Hamraborg gáfu verðlaun til mótsins.Margt er í bígerð hjá aðstandendum deildarinnar
en metnaður Ingvars yfirþjálfara liggur meðal annars í því að halda
Íslandsmótstúrneringu einn daginn hér á Ísafirði og koma félaginu á kortið í
handboltaheiminum. Heimasíða Harðar, www.hsv.is/hordur, hefur fengið smá
handboltalegt innsæi í vetur en við höfum reynt að halda síðunni lifandi með fréttum af
flokkum og myndum af mótum. Handboltaskóli, handboltanámskeið og fleira er á döfinni
og stefnan er bara sett á að festa deildina kyrfilega í rætur íþróttamenningar á Ísafirði á
komandi árum.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
Skýrsla Unglingaráðs veturinn 2010-2011
Unglingaráð:Óðinn Gestsson, Elvar Ingason, Helga Björk Jóhannsdóttir, Birna
Lárusdóttir, Kristín Örnólfsdóttir og Stefanía Ásmundsdóttir.
Yfirþjálfari: B.J. Aldridge og síðar Stefanía Ásmundsdóttir.
Fjórir flokkar tóku þátt í Íslandsmóti að þessu sinni og stóðu sig vel. Minnibolti drengja
var skráður í Íslandsmót en tók aðeins þátt í fyrstu túrneringunni. Mat manna var að
betra væri að einbeita sér að tveimur hraðmótum fyrir þennan aldurshóp og geyma
Íslandsmót til síðari tíma. Hópurinn fór því á Póstmótið í janúar og Nettómótið í mars.
Var það stærsti viðburðurinn á vegum minniboltans í vetur með 25 þátttakendum og 20
foreldrum. Sérstaka athygli vekur hversu margir foreldrar taka virkan þátt í starfi og
ferðum minniboltans en Nettómótið er gott dæmi um það. KFÍ skipuleggur nú í samstarfi
við Hörð á Patreksfirði einskonar Vestfjarðamót minnibolta og verður það haldið á
Patreksfirði fyrstu helgina í maí ef allt gengur upp. Fyrirhugað er að fara með sem flesta
yngri iðkendur félagsins á það mót og enda þannig leiktíðina af krafti.
Krílabolti var í boði í fyrsta sinn nú í vetur við mikinn fögnuð þeirra litlu en þetta eru
iðkendur á aldrinum 3-6 ára og hefur Shiran Þórisson leitt þetta mikilvæga starf. Allt að
15 iðkendur hafa mætt á reglulegar æfingar sem fram fara einu sinni í viku á
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föstudögum í íþróttahúsinu við Austurveg. Þá er rétt að minnast á Íþróttaskóla KFÍ sem
hefur verið undir stjórn Árna Ívarsonar, íþróttakennara, á laugardögum í vetur líkt og
undanfarna vetur. Þó svo að skólinn heyri ekki beint undir Unglingaráð þá starfar hann í
nafni KFÍ og kunnum við Árna bestu þakkir fyrir hans frábæra starf á undanförnum
árum.
KFÍ hefur á þessu ári ekki farið varhluta af því að íþróttagreinum í bænum hefur fjölgað
og hefur félagið því fengið færri tíma til umráða í íþróttahúsinu á Torfnesi en við hefðum
kosið. Þetta hefur að einhverju leyti verið leyst með því að hluti starfseminnar hefur farið
fram í Bolungarvík og kunnum við Bolvíkingum bestu þakkir fyrir það. Á móti hefur
komið að við höfum tekið að okkur stjórn á æfingum fyrir Bolvíkinga og hefur Guðjón
Þorsteinsson séð um þær ásamt fleirum. Hinsvegar er brýnt að leysa húsnæðisvanda
minniboltans á næsta starfsári því svo mjög hefur fjölgað í þeim aldursflokki að engin
leið er að sinna því án þess að til komi betri aðgangur að íþróttamannvirkjum á Ísafirði,
einkum á Torfnesi.
Fjáröflun Unglingaráðs hefur verið með hefðbundnu sniði sem felst í því að sjá um WC
og eldhúspappírssölu ásamt því að manna sjoppu á heimaleikjum meistaraflokks karla.
Hagnaður af sjoppurekstrinum hefur runnið beint í ferðasjóð iðkenda á Íslandsmót og
hefur okkur tekist að greiða hverja ferð niður um kr. 3.000.- fyrir hvern iðkanda í vetur.
Þetta er töluverð búbót nú í kreppunni. Þá hefur Unglingaráð ásamt stjórn KFÍ séð um
sölu á veitingum á „Aldrei fór ég suður“ hátíðinni og hefur það verkefni verið mjög
skemmtilegt að vinna við. Þá eru ótalin fjölmörg fyrirtæki sem styrkja starf Unglingaráðs
og eru framlög þeirra ómetanleg. Síðan eru það auðvitað æfingagjöldin sem hver
iðkandi greiðir. Þó finnum við fyrir því nú í miðri kreppunni að töluvert þyngra er fyrir fæti
í innheimtu æfingagjalda en verið hefur undanfarin ár. Þá tók Unglingaráð að sér að
selja hettupeysur merktar félaginu og var gerður góður rómur að þessu framtaki. Stefnt
er að því að þessar peysur verði í framhaldinu seldar í versluninni Legg og Skel á
Ísafirði fyrir þá sem vilja eignast þessa fallegu flík. Hugmyndir eru um að selja alla
búninga félagsins í versluninni líkt og sumar aðrar íþróttagreinar gera.
Unglingaráð vill taka undir þær hugmyndir sem fram hafa komið í stjórn KFÍ um að
nauðsynlegt sé að efna til fundar stjórnar, unglingaráðs, þjálfara og fleiri til að ræða
framtíðarstefnu KFÍ og móta hana til nokkurra ára. Þá hvetur Unglingaráð til þess að
„Fyrirmyndarhandbók KFÍ verði uppfærð og kynnt öllum þjálfurum og öðrum sem koma
að starfi félagsins.
Ástæða er til að vekja sérstaka athygli á þeirri nýliðun sem orðið hefur í barna- og
unglingastarfi KFÍ í vetur og eru umtalsvert fleiri iðkendur skráðir í yngstu flokkana nú en
var síðasta vetur. Félagið fór í sérstakt átak til að kynna körfuna, haldin var vegleg
fjölskylduhátíð auk þess sem allir nýir iðkendur fengu körfubolta að gjöf frá KFÍ. Hefur
þetta átak skilað sér m.a. í stórum hópi í Krílabolta, nýjum drengjahópi í minnibolti yngri
og nýjum og öflugum hópi í minnibolta eldri stúlkna. Flestar þeirra fara þó upp í 7. flokk í
haust og því þarf að halda vel á kynningarmálum meðal barna, einkum stúlkna, á
komandi hausti.
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Nýverið samþykkti Unglingaráð reglur sem eiga að gilda á keppnisferðum á vegum yngri
flokka KFÍ, þessar reglur munu verða aðgengilegar á heimasíðu félagsins og hvetjum
við alla foreldra til að kynna sér þær vel, þjálfarar og liðstjórar munu vinna eftir þessum
reglum í framtíðinni. Við þökkum Birnu Lárusdóttur og Kristínu Örnólfsdóttur fyrir að hafa
haft frumkvæði að þessari vinnu.
Stjórn Unglingaráðs vill þakka öllum þjálfurum, iðkendum og foreldrum fyrir samstarfið á
liðnu ári og vonandi munum við eiga áfram gott samstarf í framtíðinni.
En þá að einstökum flokkum og einstaklingum sem heyrt hafa undir Unglingaráð KFÍ á
þessu starfsári sem nú er að ljúka.
Drengjaflokkur:
Þjálfari B.J. Aldridge ásamt Joe Davenport og Síðar Carl Josey.
Tóku þátt í Íslandsmóti, og hafa þegar þetta er skrifað spilað 16 leiki - 9 leikir hafa unnist
en 7 hafa tapast. Þessi flokkur er nú í úrslitakeppni 8 bestu liða á Íslandi í þessum
aldursflokki og mun að óbreyttu verða uppistaðan í meistaraflokki KFÍ á næstu
leiktíðum. Frábær árangur hjá þessum strákum.
Komust í 2. umferð í bikarkeppni.
Stúlknaflokkur:
Þjálfari: Stefanía Ásmundsdóttir.
Árangur þessa flokks var mjög góður á síðasta starfsári. Alls léku stúlkurnar 15 leiki í
íslandsmóti - 10 leikir unnust en 5 töpuðust. Stúlknaflokkur byrjar næstu leiktíð í b riðli.
Í Bikarnum féllu stúlkurnar út í fyrstu umferð.
9. flokkur drengja:
Þjálfarar: Joe, Daði, Ari.
Þessi flokkur er skipaður miklum hæfileikamönnum sem eru mjög fjörugir og er vonandi
að þeim takist að nýta þennan mikla kraft í leikinn í framtíðinni. Töluvert los var á
þjálfaramálum þessa flokks á síðustu leiktíð en undir öruggri stjórn Ara Gylfasonar, sem
tók málin föstum tökum eftir að hann tók við þjálfuninni, vann liðið einn leik í síðustu
turneringunni. All voru leiknir 13 leikir í Íslandsmóti í þessum flokki á síðustu leiktíð.
Í Bikarnum féllu drengirnir út í fyrstu umferð.
9. flokkur stúlkna
Þjálfari: Stefanía Ásmundsdóttir.
Í þessum flokki lékum við 16 leiki í Íslandsmóti. Þarna unnust 8 leikir en 8 leikir
töpuðust. Þessi flokkur er þannig að þarna geta öll lið unnið hvert annað. 9. flokkur
byrjar í 10 flokki á næstu leiktíð í A riðli á meðal 5 bestu liða á íslandi.Stúlkurnar komust
í aðra umferð bikarkeppninnar. Þá er í þessum flokki eini landsliðsmaður KFÍ, Eva
Margrét Kristjánsdóttir, en hún spilar samhliða með stúlknaflokki og Meistaraflokki
kvenna. Við óskum Evu til hamingju með áfangann. Eva tekur þátt í landsliði U-15 sem
keppa mun fyrir Íslands hönd í Danmörku nú í sumar.
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Minnibolti eldri drengja:
Þjálfari: Byrjuðum með enskumælandi þjálfara sem gekk ekki. Guðjón Þorsteinsson tók
við.
Flokkurinn tók þátt í Póstmótinu í Kópavogi í haust og Nettómóti Keflavíkur/Njarðvíkur
nú í mars. Var einnig skráður í Íslandsmót en hætti eftir eina túrneringu. Verulega hefur
fjölgað í þessum hópi í vetur.
Minnibolti Stúlkna:
Þjálfari Stefanía Ásmundsdóttir og síðar Lindsey Church.
Stúlkurnar fóru á Nettómótið í Keflavík og ljóst er eftir þá ferð að þar eru mikil efni á
ferðinni.
Minnibolti yngri drengja:
Þjálfari: Guðjón Þorsteinsson.
Hópurinn var skráður á Nettómót en aðeins fjórir iðkendur fóru á endanum. Það var
leyst með einum úr hópi minnibolta eldri. Miklar framfarir voru hjá þessum flokki á
leiktíðinni.
Krílaboltinn:
Þjálfari: Shiran Þórisson.
Hér er um nauðsynlega nýjung að ræða hjá félaginu og verður spennandi að sjá hvort
iðkendur skila sér upp í minniboltann. Engin félagsgjöld eru greidd í þessum aldurshópi
og á það vafalaust þátt í góðri aðsókn.
Á uppskeruhátíð síðasta árs hlutu eftirtaldir iðkendur sérstakar viðurkenningar:

Besti leikmaður

Drengjaflokkur

Leó Sigurðsson

11. flokkur

Guðmundur
Guðmundsson

10. flokkur
stúlkna

Vera Óðinsdóttir

Mestu framfarir

Best ástundun

Hermann
Hermannsson

Guðni Páll
Guðnason

Ingvar Viktorsson

Hákon
Vilhjálmsson

Guðlaug Sigurðard

Sunna
Sturludóttir
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Mikilvægasti
liðsfélagi

Marelle Maekaelle
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8. flokkur
stúlkna

Eva Krisjánsdóttir

Linda Kristjánsdóttir

Lilja Júlíusdóttir

8. flokkur
drengja

Helgi Snær
Bergsteinsson

Andri Már
Skjaldarsson

Kjartan Elí
Guðnason

Viðurkenningar vegna úrvalshópa/Elítuhópa
Sunna Sturludóttir
Vera Óðinsdóttir
Ingvar Viktorsson
Eva Kristjánsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
Úrvalslið KFÍ
Fyrstu 5

næstu 5

5

Florijan

Hákon Vilhjálmsson

4

Sunna Sturludóttir

Marelle Maekaelle

3

Jón Sævarsson

Óskar Kristjánsson

2

Leó Sigurðsson

Sævar Vignisson

1

Vera Óðinsdóttir

Eva Kristjánsdóttir

Skýrsla stjórnar KFÍ 2010 - 2011
Ágætu fundarmenn.
Aðdragandi keppnistímabilsins
Síðasta starfsár KFÍ og raunar allt síðasta keppnistímabil félagsins, varð ekki eins og
lagt var upp með á vordögum síðasta árs. Eftir að hafa orðið deildarmeistarar í 1. deild á
síðasta tímabili, þá óx mönnum ásmegin og stefnan var tekin á að standa sig í Iceland
Express deildinni að ári. Mat stjórnar var að nauðsynlegt væri að láta nýja strauma
koma með nýjum og krefjandi verkefnum. Því fylgdi að Borce Iliveski myndi láta af
störfum og annar þjálfari yrði ráðinn, sem gæti breikkað og bætt við annars mjög gott
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starf fyrri þjálfara. Þetta taldi stjórn á þeim tíma nauðsynlegt til að tryggja framþróun í
félaginu og auka styrk liðsins í deild þeirra bestu.
Okkur óraði ekki fyrir því umróti sem þessi ákvörðun kom á starf félagsins og satt best
að segja þá voru orð og æði stuðningsmanna og annarra þeirra sem létu sig félagið
varða slík að menn gengu sárir frá borði. Af hverju er verið að rifja þetta upp nú? Jú,
vegna þess að sú umræða sem heyrðist og þau skrif sem sáust langt út fyrir félagið
okkar og byggðarlag settu mark sitt á félagið og allt starfsumhverfið á árinu. Við urðum
þess sterklega vör, þegar við vildum byggja upp lið með ungum og fljótum
körfuboltamönnum, sem hefðu metnað til að leggja á sig mikinn aga og erfiðar æfingar,
að KFÍ var ekki lengur aðlaðandi fyrir þá. Það vita ekki allir að þessi stjórn gældi við það
á vordögum 2010 að skipa lið KFÍ þremur erlendum leikmönnum, 4-5 íslenskum
aðkomumönnum og 5 mönnum héðan, úr okkar félagi. Af ástæðum sem ekki verða eltar
hér þá smá nagaðist af þessu og fyrir rest varð KFÍ að spila með 7 erlendum
leikmönnum, einum íslenskum aðkomumanni og drengjaflokknum, loksins þegar í efstu
deild var komið. Þetta var sannarlega ekki óskastaðan okkar, en slaginn varð að taka.
Þótt margt fleira hafi síðan reynst okkur andsnúið í vetur, þá má ekki gleyma því að
ýmislegt gekk okkur í hag og má þar nefna að nýliðun í félaginu á þessu starfsári fór
fram úr okkar björtustu vonum. Þeirri staðreynd vill stjórn halda sérstaklega á lofti.
Meistaraflokkur karla
Bob Jerome Aldrige var ráðinn þjálfari meistaraflokks KFÍ og má segja að við komu
hans hafi ferskir vindar blásið um félagið. Þarna var kominn maður sem keyrði á
gríðarlega hröðum körfubolta, mörgum skiptingum og raunar svo mörgum að reyndir
menn í boltanum urðu furðu lostnir. Sannarlega komu þarna nýjar áherslur í þjálfun og
ekki laust við að heldur hýrnaði yfir mönnum þegar tveir af þremur fyrstu leikjum mótsins
unnust nokkuð sannfærandi. En uppúr þessu fór að verða ljóst að sá mannskapur sem
við höfðum var ekki að ná því að keyra á þessum hraða, með þessu mikla álagi. Má
segja að BJ hafi ekki náð að stilla þjálffræðina við þann hóp sem hann hafði í höndunum
og fljótlega fór að bera á því að liðið var yfirkeyrt. Lið og þjálfari voru aldrei á sama stað
í þjálfuninni. Okkar besti maður, Edin Sulic, reyndist vera með gömul meiðsl sem tóku
sig upp við þetta álag, síðan fækkaði í hópnum hjá okkur eftir því sem kröfurnar jukust
og álagið óx. Að lokum, þegar stjórn varð ljóst að sá mannskapur sem eftir stóð var
einfaldlega ekki að ráða við það sem þjálfarinn krafðist, þá var ákveðið að reyna að
snúa þessu við, hægja á spilinu og leika körfubolta sem mannskapurinn réði betur við.
Segja má að það hafi tekist. Shiran Þórisson, sem þá var formaður félagsins tók það lítt
öfundsverða hlutverk að sér að stöðva fallið, þannig að ekki fjaraði algjörlega undan
félaginu þetta tímabil. Honum tókst á mjög skömmum tíma að koma skipulagi og festu á
leik okkar manna, þannig að KFÍ varð aftur verðugur andstæðingur hvaða liðs sem var,
og má þar minna á sigur okkar á Íslandsmeisturum síðasta árs - Snæfelli. Síðan komu
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margir góðir og jafnir leikir þar sem sigur gat fallið beggja vegna, en þetta árið nutu
andstæðingar okkar þess oftar en við. Stjórnin vill sérstaklega þakka Shirani þá dirfsku
sem hann sýndi með því að taka þennan slag fyrir félagið á erfiðum tímum.
Til að ljúka þessari samantekt um meistaraflokkinn þá unnust ekki nema 5 af 22 leikjum
leiktíðarinnar, sem er afleitur árangur. Við lukum keppni í neðsta sæti og leikum á
næsta tímabili í 1. deild karla.
Meistaraflokkur kvenna
Þá víkur sögunni að meistaraflokki kvenna. Stjórnin vill sérstaklega óska meistaraflokki
kvenna til hamingu með framganginn á þessu starfsári - í fyrsta lagi fyrir það afrek að
tefla fram liði í 1. deild kvenna og ekki síður fyrir að ná þeim árangri sem raun ber vitni.
Stelpurnar okkar unnu 6 af 13 leikjum sínum þetta tímabil og eiga þær mikið hrós skilið.
Meistaraflokkur kvenna er skipaður góðum eldri kjarna og síðan stelpum sem eru
einungis 14-16 ára gamlar. Breiddin er því mikil og er ekki annað að sjá en að framtíð
kvennaboltans sé björt hjá félaginu.
Unglingastarf félagsins
Þrátt fyrir töluverða umræðu, sem oft er í vandlætingartón, bæði hér og ekki síður í
körfuboltaheiminum um “útlendingahersveitina” hjá KFÍ, þá sýnir það sig að
unglingastarf félagsins stendur með miklum ágætum og er að skila fjölmörgum flokkum í
keppni í Íslandsmeistaramótum KKÍ. Ég ætla ekki frekar inn á störf unglingaráðs enda
mun formaður þess, Óðinn Gestsson, flytja ykkur skýrslu unglingaráðsins hér á eftir. En
ég ætla að nota þetta tækifæri og óska iðkendum okkar öllum til hamingu með þann
árangur sem þeir hafa náð, bæði persónulega og fyrir félagið.
Rekstur félagsins
Íþróttafélög af okkar stærðargráðu, sem halda úti metnaðarfullu starfi í öllum flokkum
fyrir bæði kyn, búa við umtalsverðan rekstur og stjórnsýslu. Þegar liði er síðan haldið úti
í efstu deildum þá er þetta nánast orðið eins og fyrirtækjarekstur, þar sem ekkert má
fara úrskeiðis. KFÍ er einstaklega gott félag í þeim skilningi að það er ríkt af
hæfileikamiklu fólki sem leggur oft fram ómælda vinnu til þess að iðkendur félagsins fái
notið þess besta sem félaginu er unnt að bjóða hverju sinni, bæði í þjálfun og keppni.
Þeim er umhugað um að kenna ungu iðkendum okkar að ávallt skuli leggja sig að fullu
fram í hvert verkefni og ekki síður að vera ævinlega sjálfum sér og félaginu til sóma hvar
sem félagið kemur til keppni eða leiks. Þessu ágæta fólki færir stjórn sérstakar þakkir
fyrir ómetanlegt starf sem ekki er alltaf sýnilegt.
KFÍ hefur einnig á að skipa breiðum hóp stuðningsaðila sem hafa stutt félagið af miklum
myndarskap. Öllum má vera ljóst að töluverður kostnaður fylgir því þegar félag keppir í
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efstu deildum, bæði vegna launa þjálfara og hlunninda til leikmanna sem hingað hafa
verið fengnir til að styrkja það. Stór hluti þessa kostnaðar er samt sú landfræðilega
staða KFÍ að ekkert lið er í nálægð og er því verulegur ferða- og gistikostnaður við hvern
einasta útileik meistaraflokka félagsins. Menn hafa lagt sig fram við að halda
ferðakostnaði í lágmarki og þar hefur hlutur Flugfélags Íslands reynst drýgstur, en
Flugfélagið hefur reynst KFÍ ómetanlegur bakhjarl í gegnum árin, enda ekki mörg lið í
okkar grein sem búa við jafn erfiðar leiðir að fara að vetrarlagi. Það er ekki laust við að
mótherjar okkar á Suðurlandinu séu öfundsverðir af því að þurfa ekki að fara nema einu
sinni til tvisvar á vetri yfir torleiðir eða í erfið flug til keppni. Þeim fjármunum sem fara í
þessar íþyngjandi ferðir væri betur varið í uppbyggingu félagsins. Þrátt fyrir nýjan sjóð
sem ætlað er að jafna ferðakostnað virðist hlutdeildin ævinlega vera lítil sé miðað við þá
fyrirhöfn og þann ferðakostnað sem á okkur brenna. KFÍ eða önnur metnaðarfull
íþróttafélög gætu ekki haldið úti svo miklu starfi ef ekki væri fyrir skilning og metnað
styrktarsaðilanna okkar. Stjórn færir þeim bestu þakkir fyrir. Félagið er rekið af ráðdeild
og öllum góðum reikningsskilareglum er fylgt. Vandaður ársreikningur er gerður fyrir
hvert almanaksár, sem við afhendum styrktaraðilum okkar, þannig að þeir geti betur
fylgst með hvernig fjármagni félagsins er ráðstafað. Guðni Ólafur Guðnason er gjaldkeri
félagsins og fer hann yfir reikninga félagsins hér á eftir.
Önnur verkefni félagsins
Iðkendur félagsins og aðstandendur þeirra hafa verið duglegir við að taka þátt í þeim
fjáröflunum sem félagið stendur að. Þar má helst telja okkar bráðnauðsynlega
klósettpappír og handþurrkusölu sem hefur gengið afskaplega vel. 17. júní hátíðin er
síðan vinna sem við leggjum fram á móti styrk frá Ísafjarðarbæ í gegnum HSV. Síðast
en ekki síst höfum við fengið að sjá um veitingasöluna á tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég
suður sem er drjúg tekjulind. Ýmsar minni fjáraflanir hafa einnig fallið til og sannast þar
að molar eru líka brauð.
Í lok nóvember blés KFÍ til mikillar fjölskylduhátíðar í íþróttahúsinu á Torfnesi. Fyrripartur
laugardags var allur helgaður KFÍ og má ætla að um 300 manns hafi sótt fjölbreytta
dagskrá og notið veglegra veitinga. Markmið hátíðarinnar var að vekja athygli á starfi
félagsins og fjölga um leið iðkendum í yngri hópum. Það tókst með ágætum enda hafa
sjaldan verið fleiri yngri iðkendur skráðir í félagið. Við fengum 100.000 króna styrk úr
verkefnasjóði HSV vegna hátíðarinnar og ber að þakka það. Brýnt er að fylgja þessu
átaki vel eftir á hverju hausti því samkeppnin um nýja iðkendur harðnar með hverju ári.
Eitt metnaðarfyllsta verkefnið sem KFÍ hefur staðið að eru körfuboltabúðirnar okkar í
byrjun júní. Reynsla þeirra sem fóru í ferðirnar til Serbíu á sínum tíma og sáu með eigin
augum hvernig krakkarnir uxu í íþróttinni á einni viku, kenndi mönnum að slíku yrði að
koma á hér heima og leyfa fleirum að njóta. Verður að segja eins og er að mjög vel
hefur til tekist enda er allur metnaður lagður í að þjálfarateymi slíkra búða sé gott og
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aðstæður og aðbúnaður sá besti sem gerist. Stjórn hefur fylgst með undirbúningi
búðanna þetta árið og er afskaplega ánægð með hversu vel hefur til tekist með
þjálfarateymi, enda stefnir í að þessar búðir verði umtalsvert betri en þær fyrri. Helgi
Sigmundsson og Guðjón Þorsteinsson hafa borið hitann og þungan af skipulagningunni
þetta árið og þakkar stjórn þeim vel unnið og metnaðarfullt starf.
Samstarf
Um nokkurt skeið hefur verið gott og farsælt samstarf félagsins við
Bolungarvíkurkaupstað um nýtingu mannvirkja þar. Nokkrir af efnilegri iðkendum
félagsins eru frá Bolungarvík, og lögðu þeir á sig töluvert erfiði og stundum vafasamar
ferðir fyrir Óshlíðina til að mæta til æfinga á Torfnesi. Þessi áhugi og kraftur varð síðan
til þess að félagið gerði samkomulag við Bolungarvíkurkaupstað um æfinga- og
keppnistíma í íþróttahúsinu í Bolungarvík, bæði fyrir meistaraflokka félagsins og
yngriflokka. Þetta samstarf hefur gengið afskaplega vel og erum við í KFÍ þakklát
Bolvíkingum fyrir stuðninginn. UMFB er nú komið með körfubolta innan sinna raða og
hefur samstarf við þá verið af ýmsum toga, s.s. æfingar og keppni. Tengslin eru líka
töluverð því þarna leika nokkrir af fyrrum afreksmönnum KFÍ.
Framtíðarsýn
Nú hillir undir að við getum loks aftur teflt fram karlaliði í 1. deildinni sem er að mestu
sprottið upp úr yngriflokkastarfi félagsins. Líklega gerðist það síðast í kringum 2000 að
meirihlutinn kom úr þeim hópi. Við höfum nú vænlegan hóp drengja sem geta með
Craig, og líklega einum stórum leikmanni undir körfunni, myndað mjög frambærilegt lið
til að keppa í 1. deild. Á þetta erum við nú að stefna og er vinna í fullum gangi við að
setja saman þetta lið. Væntingar okkar eru miklar og ánægjan sömuleiðis yfir því að
vera í þessum sporum á ný.
Sama má segja um meistaraflokk kvenna. Þar er að skapast tækifæri til gera góða og
skemmtilega hluti.Við höfum um nokkurt skeið verið að skoða hvernig við viljum sjá
meistaraflokk kvenna á næsta tímabili og er núverandi stjórn einhuga um að þær
verðskuldi ekkert minna en að vera á sama stalli og karlaflokkurinn. Þetta erum við að
útfæra í dag og má reikna með að gengið verði frá þessu næstu daga. Skemmtilegasta
verk nýrrar stjórnar verður að skrifa undir samninga við þetta frábæra íþróttafólk sem
mun keppa fyrir okkar hönd á næsta leiktímabili. Það hefur einnig verið rætt í stjórn að
nauðsynlegt sé að marka skýrari stefnu fyrir félagið til framtíðar. Fyrsta skrefið ætti að
vera að efna til stefnumótunarfundar stjórnar, unglingaráðs, þjálfara og fleiri
áhugasamra nú í vor til að ræða framtíðarstefnu KFÍ og móta hana til nokkurra ára. Eitt
verkefna nýrrar stjórnar verður að leiða þá vinnu.
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Ógnanir
Þó að þessi skemmtilegu verkefni séu framundan, þá er ekki hægt að láta hjá líða að
nefna það hér að liðin sem hafa hvað bestan aðgang að unga fólkinu á
höfuðborgarsvæðinu, telja sér það skylt að hafa vit fyrir okkur sem höfum ekki aðgang
að ómældum fjölda leikmanna. Nú er komin fram tillaga til þings KKÍ um að aðeins einn
erlendur leikmaður megi leika inni á vellinum hverju sinni og fjórir íslenskir. Einnig eiga
menn von á að fram komi tillaga um 2+3 reglu, þ.e. tveir útlendingar og þrír Íslendingar.
Hugsunin á bak við þetta er svo sem göfug en okkur, sem búum við það að iðkendur
okkar flytja til Reykjavíkur í skóla þegar þeir eru loksins orðnir frambærilegir leikmenn,
finnst þetta súrt í broti. Menn eru með slíkum tillögum í fullri alvöru að dæma félög á
botn 1. deildar eða jafnvel í 2. deild allt eftir því úr hvaða byggðarlögum þau koma.
Reynslan sýnir okkur að í 3500 manna byggðakjörnum þá munu koma göt í uppeldið hjá
félögunum og þeim götum verður að vera hægt að loka með aðkomumönnum, í það
minnsta yfir einhver timabil eins og KFÍ hefur gert.
Stjórnin óttast að körfuboltinn á minni stöðunum muni skaðast varanlega ef hömlur sem
þessar eru settar á félögin. Frjálsræði í þessu sem öðru er yfirleitt betra en höft. Það er
þó ekkert útilokað að félag eins og okkar geti keypt nokkra landsliðsmenn Íslands
hingað vestur frá öðrum liðum, en til þess að það sé hægt þarf umtalsvert meiri fjármuni
frá stuðningsaðilum en nú er. Það verður að viðurkennast að oft eru erlendir leikmenn
að koma til að bæta “stattið sitt” til þess að komast að hjá stærri félögum, og eru hér
nánast uppá vatn og brauð. En 1+4 regla fyrir KFÍ og lík félög er fráleit og sendir okkur
beint í 2. deild nema til komi töluverðir fjárstyrkir. 2+3 reglan gengur fyrir okkur á
ánægjulegum tímum eins og nú þegar við uppskerum úr yngriflokkastarfinu.Vonandi
getur slíkt lið komist í efstu deild, en til að það megi verða þá þarf vel til að takast.
Núverandi stjórn KFÍ er á móti hömlum sem kunna að standa í vegi fyrir metnaði og
kröfum stuðningsmanna okkar. Við áskiljum okkur þann sjálfsagða rétt að geta brugðist
við þeim aðstæðum sem skapast hverju sinni, enda er það yfirlýst markmið félagsins að
tefla öllu okkar fólki fram í meistaraflokkum félagsins ef þess er nokkur kostur.
Félögunum hlýtur að vera best treyst til að byggja upp og nýta sitt yngriflokkastarf. Og
fyrir utan þetta þá væru það ömurlegar aðstæður fyrir íþróttafélag, sem starfar í
fjölmenningarumhverfi eins og Vestfirðir eru, að þurfa að hafna fólki einungis vegna
þess að liturinn á passanum er ekki réttur.
Lokaorð
KFÍ hefur vissulega þurft að kljást lengi við þann vanda sem tengist skorti á nýliðun
iðkenda líkt og mörg önnur félög í Ísafjarðarbæ en á þeim vanda er þó einkar jákvæð
hlið, séð frá samfélagslegu sjónarmiði. Það er leitun að sveitarfélagi þar sem jafnmargar
íþróttagreinar eru stundaðar í jafnháum gæðaflokki og raun ber vitni hér. Framboðið er
mikið og skilar sem betur fer stórum hluta unga fólksins okkar í íþróttir. Það er í
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grunninn markmið allra íþróttafélaga. Íþróttir eru besta forvörnin við válegum
freistingum, endar er í félögunum alið á aga, metnaði, sjálftrausti og ekki síst því að vera
sjálfum sér, félaginu og bænum sínum til sóma.
Stjórn KFÍ vill þakka öllum þeim, sem hafa lagt hönd á plóginn í vetur til að halda
merkjum KFÍ á á lofti, hvort heldur það eru þjálfarar, iðkendur, foreldrar, stuðningsmenn
eða styrktaraðilar. Með samhentu átaki er enn eitt starfsárið að baki og undirbúningur
fyrir það næsta kominn langt á veg. Það er einlæg trú okkar að kröftugu félagi á borð við
KFÍ séu allir vegir færir.
Sævar Óskarsson
formaður stjórnar KFÍ

Skíðafélag Ísfirðinga
Skýrsla stjórnar starfsárið 2010-2011
Í stjórn voru: Hjalti Karlsson
Kristín Ósk Jónasdóttir
Martha Sigríður Örnólfsdóttir
Jóhanna Oddsdóttir

formaður
varaformaður
gjaldkeri
ritari

Ný stjórn var kjörinn á aðalfundi félagsins í maí 2010. Hér á eftir fer stutt samantekt af
helstu verkefnum stjórnar.
Fundir
Stjórnin fundaði einu sinni í mánuði í sumar, en hefur svo fundað einu sinni til tvisvar
sinnum í mánuði í vetur eftir þörfum.
Þjálfarar
Kristján Flosason var yfirþjálfari alpagreina eins og undanfarinn ár. En auk hans voru við
þjálfun alpagreina Óskar Albertsson, þjálfari 9-10 ára og Ólafur Njáll Jakobsson þjálfari
átta ára og yngri. Stella Hjaltadóttir er yfirþjálfari í göngu og kemur alltaf til starfa eftir
áramót þegar þjálfun á skíðum hefst. Haustæfingar sá Hólmfríður Vala Svavarsdóttir
um.
Fjármál
Nokkurn tíma tók fyrir nýja stjórn að fóta sig á nýjum vettvangi. Í gildi er enn
styrkarsamningur við helsta bakhjarl Skíðafélagsins, Íslandsbanka og standa vonir til að
hægt verði að endurnýja hann. Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. hefur einnig verið félaginu
tryggur bakhjarl. Um þessar mundir er verið að vinna frekar í öflun styrkja hjá
fyrirtækjum. Félagið hefur staðið fyrir tveimur fisksölum sem gengið hafa vel og hafa
tekjur þeirra runnið í ferðasjóði skíðabarna og til félagsstarfsins. Fyrir páska kemur út
veglegt skíðablað félagsins og gekk öflun auglýsinga vel hér á svæðinu en þyngra var
undir fæti á Reykjavíkursvæðinu.
Í byrjun árs 2011 endurnýjaði SFÍ samning við Ísafjarðarbæ um rekstur skíðaskála í
Tungudal. Nokkrar breytingar voru gerðar á fyrri samning sem fólust m.a. í sér að
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skíðaskáli á Seljalandsdal var innifalinn í hinum nýja samning. Eins og áður var ráðinn
fastur starfsmaður til verksins en helgar auk þess mannaðar foreldrum skíðabarna.
Veturinn hefur leikið rekstur skíðasvæðisins illa og þar með rekstur skíðaskálanns. Lítill
snjór og óstöðugt veðurfar hafa leitt til lítillar aðsóknar og þvi minni umsvifa. Auk þess
eru páskar óvenju seint og þarf nokkra bjarsýni til að áætla að páskasala verði mikil.
Í gildi er samstarfsamningur við HSV, Ísafjarðarbæjar og SFÍ. Gegn ýmissi vinnu sem
félagið ynnir af hendi greiðir Ísafjarðarbæ tiltekna upphæð. Þessi samningur var
endurnýjaður nú í vetur og tekjur SFÍ af honum lækkaðar um eitthundrað þúsund vegna
fækkunar iðkenda. Á móti kemur minnkað vinnuframlag af hendi SFÍ.
Segja má að fjármál félagsins séu í járnum og þarf því að gera nokkurn skurk í þeim nú
á næstunni.
Mótamál
Eins og undanfarinn ár hefur snjóleysi sett svip á veturinn, sérstaklega fyrir þá er stunda
alpagreinar. Þó hefur ástandið verið heldur skárra en síðasta vetur þegar ekki tókst að
halda eitt einasta mót í alpagreinum. Á þessum vetri stóð til að halda tvö bikarmót í
alpagreinum á Ísafirði og tókst aðeins að halda annað. Tókst það á allan hátt afar vel.
Hitt mótið var flutt á annan stað. Fyrsta heimamót félagsins í alpagreinum var síðan
haldið síðustu helgi marsmánaðar. Aðra helgi aprílmánaðar stendur síðan til að halda
Púkamót Íslandsbanka bæði í alpagreinum og göngu fyrir krakka tólf ára og yngri. Þetta
mót er einnig s.k. meistarmót fyrir 11-12 ára krakka á landsvísu. Hafa rúmlega sextíu
börn tilkynnt þáttöku þegar þetta er ritað og því vonandi að snjór haldi.Allt annað ástand
hefur á göngusvæðinu og hafa áætlanir um mótahald vetrarins lítið raskast. Haldin haf
verið fjölmörg heimamót auk bikarmóts og vel til tekist.
Æfinga- og keppnisferðir
Þrátt fyrir snjóleysi sem hamlað hefur mótahaldi í alpagreinum hefur ástandið ekki verið
jafn slæmt æfinga eins síðasta vetur. Því hefur aðeins verið farin ein ferð til Akureyra í
æfingaferð en annars æft heimavið. Mót vetrarins hafa dreifs heldur jafnara um landið
en í fyrra þegar flest mót fóru fram á Eyjafjarðasvæðinu. Auk ferða á Dalvík og Akureyri
var farið í Oddskarð og meira að segja á Landsmót í Reykjavík. Ferðakostnaður
félagsins hefur því verið umtalsverður á vetrinum.
Afreksmenn
Þær Elín Jónsdóttir og Thelma Rut Jóhannsdóttir voru valdar í æfinga hóp
Skíðasambands Íslands. Fóru þær með þeim hóp í tvær æfingaferðir til Noregs á
vetrinum en í þeim var jafnframt tekið þátt í keppnum.
Stúlkurnar hlutu góðan styrk úr afrekssjóði HSV til fararinnar og er það hérmeð þakkað.
Fjárfestingar
Fjárfestingar voru óverulegar.
Önnur verkefni
Skíðafélagið tekur alltaf að sér veghreinsun fyrir Vegagerðina á vorin og efnir til17.júní
kaffihlaðborðs í Tungudal sem jafnan er vel sótt.
Síðastliðið vor var haldin glæsileg Fossavatnsganga þrátt fyrir að snjóalög hömluðu því
að ganga hefbundna leið. Var gangan vel skipulögð að allra mati og mikill fjöldi SFÍ
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félaga og annarra velunnara lögðu hönd á plóg við mótshald og aðra viðburði sem fylgja
núorðið göngunni.
Að lokum ber að þakka öllum þeim sem af óeigingirni vinna að fjölmörgum verkefnum
sem fylgja hinum ýmsu verkefnum SFÍ. Með von um snjó í haga og góða Skíðaviku.
Fyrir hönd stjórnar Skíðafélags Ísfirðinga
Hjalti Karlsson

Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
Stjórn SÍ skipuðu eftirfarandi.
Guðmundur Valdimarsson formaður, Björn Bergsson varaformaður, Jón Guðni
Pálmason ritari, Kristinn Mar Einarsson gjaldkeri, Valur Richter meðstjórnandi.
Starfsemi
Aðalfundurinn var haldinn 10. Mars. Okkar ástkæri ritari til margra ára, Barði
Önundarson, gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í stjórninni. Kunnum við honum
bestu
þakkir
fyrir
óeigingjarnt
starf
í
þágu
félagsins.
Kosið var milli tveggja félaga til ritara, þeirra Jóns Guðna Pálmasonar og Hermanns
Hermannssonar. Jón Guðni bar sigur úr býtum með meirihluta atkvæða fundarmanna.
Skíðaskotfimin á skíðaviku var haldin á æfingasvæði okkar á Dagverðardal og tókst
bærilega þrátt fyrir erfiðar aðstæður.
Skotæfingasvæðið kom þokkalega undan snjónum, en þó þurfti að smíða upp einhverjar
undirstöður á skotstöðvunum sem brotnað höfðu undan snjóþunga.
Fastir æfingatímar voru á miðvikudagskvöldum og var þokkalega góð mæting á þær auk
þess sem nokkuð var um að hópar fengu aukaæfingar á haglabyssuvellinum.
Riffilsvæðið var líka vel nýtt, enda hafa þeir félagsmenn sem greitt hafa árgjaldið
ótakmarkaðan aðgang að því.
Mót sumarsins voru þessi;
Fimmtudaginn 27. maí
Leirdúfuskotfimi
=Skeed ,2x25 dúfur farnir eru 2 hringir,hefðbundin Skeet
skotfimi.
Þríþraut 22cal.
=3x5 skot = skotstaða = standandi ,liggjandi og á
hné.tímamörk.
Fimmtudaginn 10. júni
Leirdúfuskotfimi = pallaskot = skotið af pöllum 2 dúfur á hverjum palli á tíma, 2x10
dúfur
Þríþraut centerfire.
=50m standandi x 3skot ,100m liggjandi x3 skot, 200m á borði
x
5skot.
Fimmtudaginn 1. júlí.
Leirdúfuskotfimi
=Skeed ,2x25 dúfur farnir eru 2 hringir, hefðbundin Skeet
skotfimi.
Benchrest . 22 cal
=3x10 skot, skotið á 50 metra færi
Skammbyssa
=allar gerðir 2x10 skot ,tímamörk ,skotið á 25metra færi
Fimmtudaginn 22. júlí.
500 metrar centerfire.
= 3x3 skot liggjandi.
Leirdúfuskotfimi = pallaskot = skotið af pöllum 2 dúfur á hverjum palli á tíma, farnir 2
hringir.
64

Ársskýrsla HSV 2010
Afar góð þátttaka var á flestum mótum, en þó setti veður strik í reikninginn í júlí þegar
fresta þurfti mótum í tvígang.
Guðmundur Valdimarsson náði besta samanlagða árangri bæði í kúlugreinum og
haglabyssugreinum og varð því félagsmeistari í báðum greinum.
Félagið sá að venju um verklega kennslu á skotvopnanámskeiði á haustdögum fyrir
verðandi skotvopnaleyfishafa, og voru hátt í 20 manns skráðir að þessu sinni.
Félagsmönnum fjölgaði um hvorki meira né minna en 18 á árinu og er það vel.
Vonir standa til þess að SÍ verði komið með æfingaaðstöðu innanhúss á Ísafirði innan
tíðar en það kemur væntanlega í ljós í júní eða júlí hvort af verður.

Sundfélagið Vestri
Dagskrá sl. Árs
Mikið hefur verið að gera hjá sundfólki á sl. ári. Ekki er ætlað að tíunda hér alla
þá viðburði sem félagið hefur tekið þátt í enda kemur það fram í skýrslu þjálfara.
Helstu mót má nefna ÍM-25, ÍM-50, Bikarmót SSÍ, AMÍ, Gullmót KR, Sparisjóðsmót ÍRB,
Vestfjarðameistaramót, minningamót um Fylkir Ágústsson og nokkur innanfélagsmót.
Einnig höfum við farið í æfingabúðir, haldið skemmtikvöld, jólafundi o.fl o.fl.
Þjálfaramál
Um áramót lét Benedikt Sigurðsson af störfum sem yfirþjálfari hjá félaginu til
margra ára. Þökkum við honum fyrir gott samstarf undanfarin ár.
Við yfirþjálfarastöðu tók Martin Ashkenazy-Jones. Martin hefur mikla reynslu sem
tækniþjálfari barna og bindur félagið miklar vonir við hans starf. Sem aðstoðarþjálfari tók
Svala Sif Sigurgeirsdóttir til starfa við hlið Martins. Hún sinnir morgunæfingum hjá elstu
krökkunum og telur stjórn hana vera afar góða viðbót í þálfaraflóru félagsins.
Áfram hjá félaginu starfa þær Margrét Eyjólfsdóttir og Guðrún Baldursdóttir og
vinna þær afar gott starf.
Sundfélagið færir út kvíarnar
Sunddeild UMFB og Vestri hófu samstarf á sl. ári og felur það í sér m.a. það að Vestri
leggur til þjáfara fyrir sunddeildina og reynum við að efla félagslega samveru liðanna.
Þessi samvinna er í stöðugri þróun.
Á haustdögum var stofnaður innan Vestra þríþrautahópur ÞRÍR-VEST. Hópurinn æfir
þrisvar sinnum í viku undir stjórn Guðrúnar Baldurs.
Er Vestri afar stolt af þessum viðbótum í félagið.
Þrif á sundhallarloftinu
Meðal fjáraflana hjá félaginu er að sjá um þrif á frístundamiðstöð sem staðsett er
á á sundhallarloftinu. Foreldrar hafa fengið úthlutað viku í senn þar sem þeir eiga að sjá
um þrif á loftinu. Þetta er liður í verkefnasamning Ísafjarðabæjar við HSV
Stjórn HSV sér um að ráðstafa verkefnum og fjárhæðum þeim tengdum á milli félaga
með tilliti til umfangs barna- og unglingastarfs þeirra. Sú upphæð sem rennur til Vestra
er
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Stjórn HSV sér um að ráðstafa rekstrarframlaginu milli félaga með tilliti til umfangs
barna- og unglingastarfs þeirra, enda hafi HSV eftirlit með því að slíkt starf fari fram hjá
viðkomandi félögum.
Fjáraflanir
Á síðasta aðalfundi var samþykkt að breyta fyrirkomulagi í fjáröflunum og koma
upp punktakerfi. Meginreglan er að hvert barn fær einn punkt fyrir að mæta í fjáröflun og
tvo punkta mæti foreldri með. Þetta kerfi hefur gefið góða raun og er óhætt að segja að
mæting í fjáraflanir hafi aukist. Því tel ég að þetta sé kerfi sem er komið til að vera.
Fararstjóramál
Oft hefur gengið illa að fá fararstjóra í ferðir á vegum Vestra og þurftum við því
miður að fella niður eina ferð í haust.
Komið hefur fyrir að við höfum farið af stað með of fáa fararstjóra í ferð og fyrir vikið
hefur ansi mikið mætt á þessum einstaklingum. Stjórnin gerir sér grein fyrir þessu og
leggur til að tekin verði sú ákvörðun að blása ferðir af, fáist ekki nægur fjöldi fararstjóra.
Slíkar ákvarðanir séu teknar með tilliti til öryggissjónarmiða þ.e. að ekki sé verið að
senda of fáa fararstjóra af stað í ferðir með of mörg börn á sínum snærum.
Næstu misseri
Það sem fyrir stafni er á næstunni má m.a. nefna Páskamót Vestra,
Sparisjóðsmót ÍRB og AMÍ sem verður á Akureyri 23- 26. Júní. Stefnt er að því að fara í
æfingabúðir fyrir AMÍ, verið er að skoða hvort möguleiki sé á að æfa í lauginni á
Akureyri einhverja daga fyrir mót.
Ferðahópurinn starfar nú af fullum krafti í fjáröflunum. Áætlað er að fara til
útlanda í æfingabúðir í september. Um 15 krakkar eru nú skráðir til þátttöku í þá ferð.
Allar góðar hugmyndir eru vel þegnar frá foreldrum varðandi uppákomur í
félaginu. Einnig er stjórn sífellt að leita eftir nýjum fjáröflunum og þiggur allar hugmyndir
er varða slíkt.
Formaður vill þakka foreldrum fyrir ánægjuríkt, gott og óeigingjarnt samstarf á
undanförnu ári. Án samstarfs við foreldra væri ógerlegt að vinna allt það góða starf sem
unnið er hjá félaginu.
Kosningar í stjórn
Þær breytingar verða á stjórn félagsins að Anna Katrín Bjarnadóttir hefur ákveðið
að ganga úr stjórn eftir margra ára stjórnarsetu. Ragna Ágústsdóttir gjaldkeri og Magnús
Valsson ritari hafa ákveðið að ganga úr stjórn eftir tveggja ára stjórnasetu, Þökkum við
þeim öllum fyrir óeigingjarnt og vel unnin störf í þágu félagsins. Þuríður Katrín
Vilmundardóttir hefur einnig ákveðið að gefa ekki kost á sér í áframhaldandi setu sem
formaður en býður sig fram til annarra starfa í stjórn. Það liggur því fyrir að kjósa
eftirmenn þeirra hér á eftir.
Áframhaldandi setu í stjórn sem meðstjórnandi hefur tilkynnt Sigríður Sigþórsdóttir sem
kosin var á síðasta aðalfundi til tveggja ára. Varamenn í stjórn eru tveir, Rannveig
Björnsdóttir og Guðrún Baldursdóttir. Hafa þær báðar ákveðið að halda áfram störfum
innan stjórnar.
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UMF.Geisli Súðavík

Starfsskýrsla Ungmennafélagsins Geisla 2010
Félagsstarfið hjá Geisla var líflegt árið 2010. Í lok janúar kom landsliðskonan í
knattspyrnu Hólmfríður Magnúsdóttir í heimsókn ásamt Guðlaugi Gunnarssyni frá K.S.Í.
Hólmfríður var með krökkunum á æfingum í íþróttahúsinu einn dag og kenndi þeim
ýmsa góða takta í íþróttinni. Var mikil ánægja með þessa heimsókn sem Halldór
Jónbjörnsson þjálfari skipulagði.
Fótboltaæfingar voru 3 x í viku fyrir grunnskólabörn og var meirihluti grunnskólabarna í
Súðavík að stunda þær. Fóru þauá hin ýmsu mót, bæði hér á Vestfjörðum og einnig fyrir
sunnan og norðan. 4. og 5. flokkur karla fóru til Reykjavíkur á Íslandsmót og áttu þeir
þar góða helgi. Stóðu sig með mikilli prýði á mótinu og einnig notuðu þeir ferðina til
hópeflis, skelltu sér í keilu og bíó svo eitthvað sé nefnt, en þeir voru búnir að vera
duglegir að afla styrkja hjá fyrirtækjum fyrir þessa ferð.
Í mars var gengið frá sölu á fasteign félagsins við Aðalgötu 2 sem Sumarbyggð hf hafði
verið með á leigu. Söluverð var kr. 520.000. Í kjölfarið flutti félagið aðsetur sitt í
leiguhúsnæði á Langeyri við hlið líkamsræktaraðstöðunnar.
Aðalfundur var haldinn 2. maí og var Halldóri Jónbjörnssyni fóboltaþjálfara Geisla veittur
kr. 50.000 þakklætisbónus,fyrir öflugt og gott starf við þjálfun og hvatningu
fótboltakrakkanna okkar.
Í maí fóru krakkarnir á fótboltamót á Ísafirði og stóðu þau sig vel þar að vanda.
Hinn árlegi hreinsunardagur var svo í slyddu og kalsaveðri þann16.maí. Þrátt fyrir
óhagstætt veður var góð mæting og gekk hreinsunin hratt og vel fyrir sig, voru u.þ.b. 2
klukkutíma,sem sýndi að margar hendur vinna létt verk. Á eftir var pylsupartý á Jóni
Indíafara, en Óskar var svo almennilegur að leyfa okkur að vera inni svo við þyrftum
ekki að standa úti í kuldanum. Hreinsunardagurinn er mikilvægur þáttur í fjáröflun
fótboltakrakkanna og foreldra þeirra, sem hafa séð um að hreinsa þorpið að vori
undanfarin ár fyrir Súðavíkurhrepp.
Í júní var farið á Blönduósmótið í knattspyrnu og fóru krakkar í 4.-7.flokk á það mót
ásamt foreldrum. Er það mót orðið ómissandi hluti af sumrinu hjá sumum fjölskyldum.
Bolungarvíkurmótið var í lok júlí og sömu helgi var Mýrarboltamót á Ísafirði sem
krakkarnir í 5.-7. flokk tóku þátt í.
Fyrir utan mótin sem Geisli tók þátt í, í knattspyrnu kepptu þau Slavyan ,Elmar, Alda
Marín og Birta með BÍ á Íslandsmótum, auk þess sem Alda og Birta fóru með BÍ á
Pæjumót á Siglufjörð.
Seinnipartinn í ágúst fóru fótboltastelpurnar okkar til Reykjavíkur á landsleik þar sem
íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu lék á móti því franska. Alda Marín, Birta og
Mekkín fengu þann heiður að leiða landsliðskonur inn á völlinn og var það stór stund í
lífi þessara ungu fótboltastúlkna. Eftir leikinn hittu stelpurnar svo Hólmfríði Magnúsdóttur
sem gaf sér tíma til að spjalla við þær, rifja upp kynnin frá því veturinn áður og að
sjálfsögðu að gefa eiginhandaráritanir. Að því loknu var farið í keiluhöllina þar sem
stelpurnar áttu góða stund með fjölskyldum sínum og þjálfara. Fyrir þessa ferð var
safnað með því að foreldrar sáu um að baka og sjá um kaffisamsæti fyrir
Súðavíkurhrepp.
Krakkarnir voru duglegir við fjáröflun, söfnuðu dósum, seldu lyklakippur fyrir Blátt áfram,
ásamt þeim fjáröflunum sem áður var minnst á. Var sá peningu nýttur til að styrkja
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þáttakendur í fótboltaferðum. Dísa og Inga Dís sáu um skipulagningu fyrir mótin í góðri
samvinnu við UMFB og BÍ þegar krakkarnir léku í blönduðum liðum með þeim og einnig
héldu þær utan um flestar safnanirnar.
Þann 19. júní var 21. kvennahlaupið haldið og tók hópur kvenna hér þátt, en að þessu
sinni var þema hlaupsins.´´Konur eru konum bestar´´
Yoga var haldiðí Íþróttahúsinu yfir vetrarmánuðina undir leiðsögn Mörtu Ernsdóttur
.Einnig voru bæði konur og karlar í batmintoni 3x í viku yfir veturinn. Karlabolti var einnig
2x í viku.
Líkamsræktaraðstaðan á Langeyri var einnig töluvert notuð, hlaupahópur hljóp 3x í viku
yfir sumarið og töluvert var um að fólk væri að ganga sér til heilsubóta. Það er því óhætt
að segja að íþróttlíf í Súðavík hafi verið í miklum blóma.
Geisli heldur jólaball á hverju ári og að þessu sinni var það haldið 30.desember sl. Sáu
Haukur og Lilja um tónlistina eins og á síðasta ári.
Umræða var um á árinu að setja upp sparkvöll en eftir að hafa kynnt sér kostnað við
uppsetningu slíks vallar og í ljósi efnahagsástandsins var fallið frá því að sinni. Haldnir
voru sjö stjórnarfundir á árinu og að auki var stjórnin í töluverðum samskiptum í gegnum
netið um hin ýmsu mál.
Súðavík, 31.mars 2011.
LaufeyÞóraFriðriksdóttir.

68

