„Að vinna að jafnrétti allra manna.“
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Ávarp formanns
Þingforseti, fulltrúi UMFÍ og ÍSÍ, kæru félagar aðildarfélaga HSV og aðrir gestir. Ég
býð ykkur hjartanlega velkomin á 20. ársþing HSV.
20.ársþing þýðir að Héraðssamband Vestfirðinga er 20 ára í ár. Til stóð að halda
veglegt ársþing á sjálfan afmælisdaginn 30.apríl sl. en sökum aðstæðna í
þjóðfélaginu var því frestað. Það er þó mikill vilji til þess hjá stjórn að halda upp á
afmælið með einum eða öðrum hætti í haust.
Starfsárið 2018-2019 var óvenjulegt að því leitinu til að báðir okkar föstu starfsmenn
sem starfað höfðu fyrir sambandið um árabil létu af störfum. Það er mikil blóðtaka
fyrir svona lítil samtök að missa starfsmenn með áralanga reynslu þó vissulega komi
alltaf maður í manns stað. Ég vil nota tækifærið og þakka Sigríði Láru fyrir frábært
starf síðastliðin ár og reyndar aðeins á þessu ári líka því hún hefur verið okkur innan
handar við að koma nýjum framkvæmdarstjóra inn í starfið. Bjarki Stefánsson tók til
starfa sem framkvæmdarstjóri í lok árs 2019 og má segja að fyrstu mánuðir í starfi
hafið verið ansi skrautlegir þökk sé Civid!

Stjórn kom saman og fundaði 7 sinnum á starfsárinu auk þess sem einn
stjórnarfundur var haldinn á Zoom. Auk þess voru haldnir 3 formannafundir og fundir
vegna íþróttaskólans. Fjöldi verkefna var unnin og verður aðeins stiklað á því helsta
hér en nánari upplýsingar um starfsemina er að finna í ársskýrslu.
Íþróttaþing ÍSÍ var þó haldið 3.-4. maí. Þar sem þetta þing var haldið á sama tíma og
einn stæðsti íþróttaviðburður landsins, Fossavatnsgangan, fór enginn fulltrúi að
vestan enda allir uppteknir við annað hvort sjálfboðavinnu eða að keppa sjálfir. HSV
fékk þó fulltrúa til að sitja þingið fyrir okkar hönd en það var Thelma Rut
Jóhannsdóttir.
Dagana 24. – 27. maí fóru formaður og Sigríður Lára framkvæmdarstjóri í ferð til
Kaupmannahafnar með stórum hópi fólks á vegum UMFÍ. Markmið ferðarinnar var
að hitta forsvarsmenn DGI – sem eru systursamtök UMFÍ Danmörku. Ferðin
heppnaðist afar vel í alla staði. Farið var á fyrirlestra m.a. um innleiðingu rafíþrótta í
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íþróttafélög sem okkur þótti sérstaklega áhugavert. Þar er lögð mikil áhersla á
skipulagt félagsstarf, skipulagaðar æfingar í íþróttahúsi þar sem úthald og snerpa er
æft ásamt ýmsum fínhreyfingum. Einnig eru æfingar fyrir framan tölvur þar sem
krakkar hittast. Með þessari uppbyggingu er verið að ná til krakka sem ekki þrífast í
hinu „hefðbunda“ skipulagða íþróttastarfi. Þarna er verið að ná þeim út, kynnast
öðrum börnum, læra að vera í hóp og efla félagsleg tengl. Við tókum margt með
okkur úr þessari ferð og ýmislegt sem við gætum tileinkað okkur í okkar
íþróttahéraði. Að fara í svona ferð er ekki einungis fræðandi heldur opnar það á
samtöl við aðra í hreyfingunni og þéttir hreyfingunni saman. Það er mikilvægt í svona
miklu einyrkjastarfi sem það er að reka héraðssamband að vera með öflugt
tengslanet í gegnum aðra sem starfa í íþróttahreyfingunni og geta þar með átt
auðveldara með að taka upp tólið til þess að fá ráð eða spyrjast fyrir. UMFÍ á hrós
skilið fyrir þessa ferð þar sem skipulag hennar og framkvæmd voru til fyrirmyndar.
Í október fóru fulltrúar HSV á 51. sambandsþing UMFÍ á Laugarbakka í Miðfirði. Á
þinginu var kosið um inngöngu íþróttabandalaga sem sótt höfðu um inngöngu í
UMFÍ. Var innganga þeirra samþykkt með miklum meirihluta og stækkaði því UMFÍ
margfalt og án efa mun íþróttahreyfingin eflast með öflugara UMFÍ en boðskapur og
fræðsla UMFÍ nú ná til mun stærri hóps.
Starfsemi aðildarfélaga
Aðildarfélög HSV árið 2019 voru 16. Innan þeirra vébanda voru 2539 virkir iðkendur.
Þar af 1371 iðkendur yngri en 18 ára. Innan aðildarfélaga HSV voru skráðir 4408
félagar.
SKV ánægjuvoginni sem er könnun sem gerð er meðal ungmenna sem stunda
íþróttir innan aðildarfélaga UMFÍ og ÍSÍ og unnin af HR kemur fram að 61% barna í
8., 9., 10. bekk æfa íþróttir a.m.k einu sinni í viku. 88% barna finnst gaman að æfa,
84% eru ánægð með þjálfara sinn og 83% barna eru ánægð með íþróttaaðstöðuna.
Niðurstaða þessara könnunar er nú aðgengileg á heimasíðu HSV.

Íþróttaskóli
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Um 110 iðkendur voru skráðir í íþróttaskólann hvora önn. Góð samskipti hafa verið
milli yfirþjálfara HSV og þjálfara aðildarfélaga í vetur og ber að þakka fyrir það. Þá
ber einnig að þakka fyrir einstaklega gott samstarf við starfsfólk dægradvalar en
starfsmenn dægrardvalar eru vel meðvitaðir hverjir stunda hvað í Íþróttaskólanum og
senda krakkana af stað þegar þeirra æfing er að byrja sem skiptir miklu máli
varaðandi allt skipulag þar sem tíminn er stuttur sem fer í æfingar. Á síðastliðnu þingi
var sagt frá því að það yrði faið í faglega úttekt á íþróttaskólanum og starfi hans.
Samið var við Háskólann í Reykjavík og er úttektin unnin af nemendum á lokaári
Íþrótta- og heilsufræðibrautar Háskólans í Reykjavík. Spurningalistar voru sendir út á
alla þjálfara, formenn deilda sem og foreldra iðkenda til þess að fá þeirra álit á
starfsemi Íþróttaskólans. Beðið er eftir niðurstöðum úr úttektinni og munu þær verða
nýttar til þess að bæta og þróa starf Íþróttaskólans enn frekar.

Fyrirmyndahérað
Á ársþingi 2018 var samþykkt að HSV yrði fyrirmyndarhérað ÍSÍ. Fyrirmyndarhérað
er gæðaverkefni íþróttahreyfingarinnar er snýr að íþróttastarfi. Með því að taka upp
gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf geta íþróttahéruð sótt um viðurkenningu til ÍSÍ
miðað við þær gæðakröfur sem ÍSÍ gerir. HSV hefur nú staðist þessar kröfur og mun
fulltrúi frá ÍSÍ veita viðukenningu hér á eftir.
Rekstur HSV
Rekstur félagsins gengur ágætlega en eins og áður þarf að halda vel á spöðunum og
ekki má mikið út af bregða. Skrifað var undir nýjan samstarfssamning við
Ísafjarðarbæ en að þessu sinni var einungis skrifað undir samning til eins árs með
breytingu á 11.gr sem sett verður inn að nýju í samningi fyrir árið 2021. Sú breyting
fól í sér að ekki var úthlutað fjármagni í afrekssjóð að þessu sinni. Fjármagn var
aukið til reksturs sambandsins og frá og með janúar sl hefur framkvæmdarstjóri verið
í 100% starfi sem áður var 75%. Lagt var til í samningagerðinni að samningurinn yrði
endurskoðaður í heild sinni í samstarfi við HSV fyrir árið 2021.
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Ekki er hægt að sleppa því að minnast aðeins á Covid. HSV vann náið með ÍSÍ og
UMFÍ og fór að öllu eftir þeim fyrirmælum sem lagt var til til íþróttahreyfingarinnar.
Það var mikið áhyggjuefni hvernig allt íþróttastarf lág niðri í margar vikur en nú er
hreyfingin loks að komast aftur á skrið. Það er ósk að þetta stopp í æfingum verði
ekki til þess að börn og unglingar hafi flosnað upp úr sínu íþróttastarfi en við höfum
ekki fengið að heyra neinar vísbendingar um það enn sem komið er.
Úthlutað var úr afrekssjóði, þjálfarasjóði og styrktarsjóði 3x. Umsóknir í afrekssjóði
hafa verið margar sl ár en ekki hefur verið hægt að úhluta nægjanlega úr bæði
þjálfarasjóði og styrktarsjóð 3X sökum þess hversu fáar umsóknir berast. Vill stjórn
hvetja íþróttafélögin að nýta sér þessa tvo sjóði sem báðir hafa það að markmiði að
efla faglegt starf innan íþróttafélagana.
Bjarney Gunnarsdóttir hefur starfað sem yfirþjálfari íþróttaskóla HSV lætur af stöfum
í júlí nk. og bíður það stjórnar að ráða nýjan starfsmann í hennar stað en gert er ráð
fyrir að nýr starfsmaður hefji störf í byrjun ágúst. Viljum við þakka Bjarney gott
samstarf og óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.
Fyrir þetta þing hefur einn stjórnarmaður ákveðið að gefa ekki kost á sér til
áframhaldandi setu, það er Karl Kristján Ásgeirsson sem setið hefur í stjórn sl. 4 ár.
Viljum við þakka Karli fyrir framlag sitt til HSV og aðildarfélaga þess. Ég vil að lokum
þakka stjórn, framkvæmdastjóra og aðildarfélögum fyrir gott starf og samstarf á
árinu, með ósk um áframhald á því, okkur öllum til framfara.
Ásgerður Þorleifsdóttir
Formaður HSV

7

Ársskýrsla 2019
Stjórnarfundir HSV
Á 19. héraðsþingi HSV sem haldið var í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði 15. maí 2019 fór
fram stjórnarkjör. Úr stjórn gekk Ingi Björn Guðnason ritari. Í hans stað kom Heimir
Hansson sem setið hefur í varastjórn HSV. Ásgerður Þorleifsdóttir var ein í framboði
og var kjörin formaður sambandsins. Í varastjórn kom inn Margrét Arnardóttir.
Stjórn HSV starfsárið 2019-2020:
Ásgerður Þorleifsdóttir, formaður
Hildur Elísabet Pétursdóttir varaformaður
Karl Ásgeirsson, gjaldkeri
Heimir Hansson, ritari
Baldur Ingi Jónasson, meðstjórnandi
Varastjórn skipa:
Elísa Stefánsdóttir
Margrét Arnardóttir
Karlotta Dúfa Markan
Stjórnarfundir voru 8 á árinu og er hægt að sjá hér fyrir neðan upplýsingar um
dagsetningar og mætingar á fundina. Varastjórn er ávalt boðuð á alla fundi.

Ásgerður
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Formannafundir
Á starfsárinu voru haldnir tveir formannafundir. Formannafundir eru æðsta vald HSV
milli ársþinga og þar eru teknar allar mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir hjá
HSV á milli þinga.
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Íþróttaskóli HSV
Íþróttaskóli HSV hóf sitt níunda starfsár föstudaginn 23. ágúst 2019. Íþróttaskólinn er
samvinnuverkefni HSV, aðildarfélaga HSV og Ísafjarðarbæjar. Íþróttaskólinn er
ætlaður börnum í 1.-4. bekk í grunnskólum Ísafjarðarbæjar og geta öll börn á
þessum aldri skráð sig í skólann og tekið þátt. Íþróttaskóli HSV leggur áherslu á
grunnþjálfun barna ásamt því að þau fái þjálfun í flestum þeim íþróttagreinum sem í
boði eru á eldri stigum aðildarfélaga HSV. Skólanum er skipt upp í þrjá hluta þ.e.
grunnþjálfun, boltaskóla og sund. Þegar skíðasvæðið opnar bætast við svig- og
gönguskíðaæfingar auk snjóbrettaæfinga.
Grunnþjálfun: Í grunnþjálfun er áhersla lögð á hreyfingu og hreyfiþroska barna.
Fjölbreyttar æfingar eru í boði, farið í leiki, þrautir, fimleika, hopp, hlaup, köst, aðrar
greinar kynntar og margt fleira. Í mánuð að hausti og vori eru útiæfingar en að
mestum hluta fara æfingar fram inni í íþróttasal. Grunnþjálfun er í boði tvisvar í viku.
Boltaskóli: Hjá iðkendum í 1. og 2. bekk er lögð áhersla á almenna boltafærni s.s. að
grípa og kasta. Einnig er lögð áhersla á hina ýmsu boltaleiki sem og kynningu á
boltagreinum eins og blaki, handbolta, fótbolta, körfubolta og bandý. Í boltaskólanum
hjá 3. og 4. bekk er boltagreinum skipt jafnt upp yfir veturinn. Boltagreinarnar í
skólanum eru knattspyrna, blak, körfuknattleikur og handknattleikur. Boltaskóli er í
boði tvisvar í viku.
Sund: Í Íþróttaskólanum er almenn sundþjálfun í boði og eru æfingar einu sinni í viku
fyrir hvern aldurshóp.
Skíði: Skíðaæfingar eru í boði það tímabil yfir veturinn sem skíðasvæðið er opið og
eru æfingar í alpagreinum, göngu og á snjóbrettum. Æfingar eru í boði tvisvar til
þrisvar sinnum í viku á meðan aðstæður leyfa.
Yfirþjálfari Íþróttaskólans er Bjarney Gunnarsdóttir. Yfirþjálfari sér um
grunnþjálfunarhluta skólans, boltaskóla fyrir 1.-2. bekk auk almenns skipulags
skólans. Samvinna við aðildarfélög HSV gefur okkur tækifæri til að bjóða börnunum
upp á afbragðsgóða þjálfun í boltagreinum, sundi og skíðum. Þjálfarar úr hverri
íþróttagrein koma inn með sérþekkingu sína og kafa dýpra í hverja grein. Hér á
svæðinu búum við yfir reynslumiklum og hæfileikaríkum þjálfurum sem tilbúnir eru að
leyfa Íþróttaskóla HSV að njóta krafta sinna.
Markmið Íþróttaskóla HSV er:
•

Að fá sem allra flest börn til að iðka íþróttir.

•

Að fyrstu kynni barna af íþróttaiðkun sé jákvæð.

•

Að börn fái að kynnast sem flestum íþróttagreinum.
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•

Að auka gæði þjálfunar.

•

Lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna.

•
Auka grunnþjálfunarhluta æfinga, almenna hreyfingu, hreyfiþroska og
hreyfigetu.
Íþróttaskólinn hefur gengið vel í vetur. Um 110 iðkendur voru skráðir í íþróttaskólann
hvora önn. Langstærsti hluti iðkenda prófar allar greinar og stór hluti iðkar þær allar
yfir veturinn. Góð samskipti hafa verið milli yfirþjálfara HSV og þjálfara aðildarfélaga í
vetur og ber að þakka fyrir það. Þau aðildarfélög HSV sem hafa séð um þjálfun í
Íþróttaskólanum hafa staðið sig vel og hafa þjálfarar frá þeim verið mjög færir og náð
vel til krakkanna. Boltadeildir Vestra og Hörður hafa séð um boltaskóla fyrir 3.-4.
bekk og SFÍ hefur séð um þjálfun í öllum skíðagreinum. Skíðaveturinn byrjaði
brösuglega vegna óveðurs og féllu margar æfingar niður. Ólíkt síðasta vetri var
nægur snjór en svo kom samkomubann vegna Covid-19 og allar skíðaæfingar sem
og aðrar æfingar íþróttaskólans féllu niður í 7 vikur.
Samskipti Íþróttaskóla HSV og dægradvalar hafa verið mjög góð og skiptir það miklu
máli fyrir íþróttaskólann hversu vel skipulagt starf dægrardvalar er. Starfsmenn
dægrardvalar eru vel meðvitaðir hverjir stunda hvað í Íþróttaskólanum og senda
krakkana af stað þegar þeirra æfing er að byrja. Íþróttaskólinn og dægradvöl eru
bæði staðsett í sundhöll Ísafjarðar og hjálpar það mikið til sem og góð samskipti
þarna á milli. Það ber þó að nefna að Íþróttaskólinn er ekki hluti af dægradvöl og því
geta börn sem ekki eru skráð í dægradvöl vel tekið þátt á æfingum Íþróttaskólans.
Undanfarna vetur hefur verið boðið uppá æfingar á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri
eftir því hvernig tekist hefur að manna þjálfun á hverjum stað. Á Þingeyri var þjálfari
sem sá um æfingar þar en þjálfarar frá Ísafirði tóku að sér æfingar á Flateyri og
Suðureyri. Haustið 2019 var boðið upp á boltaskóla á Suðureyri og grunnþjálfun á
Flateyri einu sinni í viku. Eftir áramót var ein boltaskólaæfing og ein
grunnþjálfunaræfing á Suðureyri og áfram ein grunnþjálfunaræfing á Flateyri. Þó
nokkrar æfingar féllu niður á báðum stöðum vegna ófærðar yfir veturinn. Unnið var
að skipulagningu á gönguskíðaæfingum á Flateyri en þær náðu ekki að hefjast
vegna samkomubannsins. Í bæjarfélagi eins og okkar er úrval tómstunda að stórum
hluta háð mannauðinum á hverjum tíma. HSV vinnur með íþróttafélögum í smærri
byggðarkjörnunum við að bjóða börnum á íþróttaskólaaldri upp á íþróttaæfingar að
einhverju tagi.
Íþróttaskóli HSV hóf göngu sína haustið 2011. Ýmsar breytingar hafa orðið á starfi
skólans frá upphafi þó svo að grunnhugmyndin haldi velli. Þessar breytingar sem
gerðar hafa verið snúast fyrst og fremst um aukinn fjölda iðkenda við skólann, auk
þess að undanfarin fimm ár höfum við boðið uppá æfingar í frístundahléi sem gert er
á miðjum skóladegi barna.

10

Ársskýrsla 2019
Unnið var að úttekt á starfsemi Íþróttaskólans þennan veturinn. Úttektin var unnin af
nemendum á lokaári Íþrótta- og heilsufræðibrautar Háskólans í Reykjavík. Meðal
annars voru spurningalistar sendir út á alla þjálfara, formenn deilda sem og foreldra
iðkenda til þess að fá þeirra álit á starfsemi Íþróttaskólans. Beðið er eftir niðurstöðum
úr úttektinni og mun þær verða nýttar til þess að bæta og þróa starf Íþróttaskólans
enn frekar.
Góð samvinna allra sem koma að þessu verkefni með HSV er mikilvæg svo hlutirnir
gangi eins vel og þeir gera. Að lokum má nefna það að horft er til Ísafjarðarbæjar frá
öðrum stöðum varðandi vel skipulagða íþróttaþjálfun fyrir börn í fyrstu bekkjum
grunnskóla og fáum við reglulega fyrirspurnir um þetta samvinnuverkefni okkar allra.

Afreksmannasjóður HSV
Afreksmannasjóður HSV hefur gengið í gegn um nokkrar breytingar á síðustu
þremur árum. Árið 2018 var í fyrsta sinn greiddir út mánaðarlegir styrkir til ungra
afreksmanna. Voru það 4 ungir iðkendur frá tveimur félögum sem hlutu þessa styrki.
Á árinu 2019 voru 7 ungir iðkendur sem að hlutu mánaðarlega styrki frá HSV. Ásamt
því að greiða mánaðarlega styrki, greiddi sjóðurinn staka styrki til ellefu íþróttamanna
í röðum HSV. Heildar greiðslur fyrir staka styrki voru upp á kr. 875.000 sem skiptist
á milli ellefu iðkenda.

Samningar um mánaðarlegar greiðslur voru gerðir við eftirfarandi íþróttamenn fyrir
árið 2019. Heildar upphæð er kr. 2.280.000:
Nafn

Félag

Mánaðaleg
upphæð

Árið
2019

Albert Jónsson

Skíðafélag Ísfirðinga

40.000

480.000

Anna María Daníelsdóttir

Skíðafélag Ísfirðinga

30.000

360.000

Dagur Benediktsson

Skíðafélag Ísfirðinga

40.000

480.000

Auður Líf Benediktsdóttir

Vestri Blak

20.000

240.000

Þórður Gunnar Hafsteinsson

Vestri Fótbolti

20.000

240.000

Hugi Hallgrímsson

Vestri Karfa

20.000

240.000

Hilmir Hallgrímsson

Vestri Karfa

20.000

240.000
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Í samningunum sem gerðir eru við afreksmennina eru gerðar kröfur til þeirra um að:
a) Stunda íþrótt sína af dugnaði og samviskusemi.
b) Vera virkur iðkandi í aðildarfélagi HSV.
c) Vera vímuefnalaus íþróttamaður/íþróttakona.
d) Geta tileinkað sér hugarfar og lífsstíl afreksíþrótta.
e) Vera góð fyrirmynd fyrir aðra íþróttamenn.
f) Koma fram á vegum HSV ef því verður viðkomið.
g) Gæta þess að öll framkoma hans og talsmáti séu sæmandi og til framdráttar
jákvæðri ímynd hans sjálfs og annara iðkenda HSV. Þetta gildir einnig um
notkun styrkþega á samfélagsmiðlum s.s. Facebook, Twitter, Instagram o.þ.h.
þar með talið að gæta að myndbirtingum.
h) Hlíta reglum ÍSÍ um lyfjanotkun og lyfjaeftirlit svo og þeim almennu siða- og
agareglum sem gilda um framkomu íþróttamanna innan vallar sem utan.
Gerist styrkþegi brotlegur gegn þessum reglum getur stjórn sjóðsins stöðvað
greiðslur til styrkþega og jafnvel krafist endurgreiðslu styrksins.
Ný reglugerð undirstrikar að HSV vill sjá unga og efnilega afreksmenn og konur vaxa
og dafna áður en þau halda áfram á stærra svið. Aukið utanumhald og
stefnumörkun, aukin áhersla á markmið og markviss.

Stakir styrkir:
Nafn

Upphæð

Félag

Jakob Daníelsson

100.000

Skíðafélag Ísfirðinga.

Kolfinna Íris Rúnarsdóttir

100.000

Skíðafélag Ísfirðinga.

Linda Rós Hannesdóttir

75.000

Skíðafélag Ísfirðinga.

Sigurður Arnar
Hannesson
Lilja Dís Kristjánsdóttir

100.000

Skíðafélag Ísfirðinga.

50.000

Skotíþróttafélag Ísfirðinga

Friðrik Heiðar Vignisson

75.000

Vestri Karfa

Hafsteinn Már Sigurðsson

75.000

Vestri Blak

Helena Haraldsdóttir

75.000

Vestri Karfa

Kári Eydal

75.000

Vestri Blak

Sóldís Björt Blöndal

75.000

Vestri Blak
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Svanfríður Guðný
Þorleifsdóttir

75.000

Vestri Blak

Styrktarsjóður þjálfara HSV
Stjórn styrktarsjóðs þjálfara HSV var kosin á ársþingi HSV. Stjórn sjóðsins skipa
Guðný Stefanía Stefánsdóttir, Jóhann Torfason og Baldur Ingi Jónasson .
Samkvæmt samstarfssamningi við Ísafjarðarbæ greiðast 750.000 kr. í sjóðinn ár
hvert.

Íbúðir til aðildarfélaga
HSV hefur til afnota átta íbúðir í eigu Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf fyrir aðildarfélög.
Fimm íbúðanna fær HSV sem styrk frá Ísafjarðarbæ en af þremur er greidd helmings
til full leiga. Einnig er greiddur allur kostnaður svo sem hiti, rafmagn og þrif á
sameign. Alls er kostnaður aðildarfélaga vegna þessa íbúða kr.4.563.293 en styrkur
Ísafjarðarbæjar kr. 7.672.538.

Verkefnasamningur
Verkefnasamningur HSV og Ísafjarðarbæjar hefur gengið vel eftir. Félögin sinna
sínum verkefnum almennt af kostgæfni og samviskusemi. 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 18 ára helsta breytan þó
svo að einnig fari það eftir verkefnum, aðstæðum, staðsetning verkanna, hefðum og
fleira.

Verkefnasamningurinn gerir félögunum kleift að fá frekara fjármagn inn í

félagið og ætti það að leiða af sér að félagið geti boðið upp á betri þjónustu til
iðkenda sinna.
Er það von HSV að Ísafjarðarbær telji þetta góðan vettvang til að koma verkefnum
sínum í framkvæmd og samningurinn muni vaxa á komandi árum. Er það trú okkar
að það sé hagur beggja aðila samningsins ekki síst Ísafjarðarbæjar sem fær verkin
mjög vel unnin.
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Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2019 var kjörinn við hátíðlega athöfn þann 29.
desember síðastliðinn. Mateusz Klóska blakari úr Vestra var þá útnefndur
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar.
Mateusz Klóska hefur verið besti leikmaðurinn í karlaliði Vestra í blaki undanfarin ár.
Hann átti stóran þátt í sigri Vestra í 1. deild á árinu og spilar nú með liðinu í
úrvalsdeild. Mateusz hefur sýnt í haust að hann er í hópi bestu blakara landsins.
Hann er stigahæsti maður Vestra nú þegar tímabilið er hálfnað og er einnig með
þeim stigahæstu í allri deildinni. Þjálfarar og leikmenn úrvalsdeildar völdu nýverið
Mateusz í draumalið fyrri hluta tímabilsins í Mizuno deildinni í blaki. Mateusz er góð
fyrirmynd fyrir yngri leikmenn og jákvæður og hjálpsamur liðsfélagi.
.
Tíu tilnefningar bárust frá íþróttafélögum og voru eftirfarandi tilnefndir;
Albert Jónsson - Skíðafélagi Ísfirðinga
Jón Hjörtur Jóhannesson - Golfklúbbi Ísafjarðar
Axel Sveinsson - Knattspyrnudeild Harðar
Zoran Plazonic - Knattspyrnudeild Vestra
Elías Ari Guðjónsson - Handboltadeild Harðar
Kristín Þorsteinsdóttir - Íþróttafélagið Ívari
Lilja Dís Kristjánsdóttir - Skotíþróttafélagi Ísafjarðarbæjar
Mateusz Lukasz Klóska - Blakdeild Vestra
Hugi Hallgrímsson - Körfuknattleikdsdeild Vestra
Heiða Jónsdóttir - Hjólreiðadeild Vestra

Efnilegasti íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2019 var útnefnd Linda Rós Hannesdóttir úr
Skíðafélagi Ísfirðinga. Linda er afburða hæfileikaríkur íþróttamaður, góð fyrirmynd
yngri sem eldri iðkenda. Hún er góður liðsmaður sem lætur gott af sér leiða fyrir sitt
félag. Hún hefur mikið keppnisskap og hefur unnið flest öll mót sem að hún hefur
tekið þátt í hér landi. Hún hefur verið. unglingameistari, Andrésarmeistari og
bikarmeistari. Linda var fyrst íslenskra kvenna í Fossavatnsgöngunni í vor. Hún var
valin til að keppa fyrir Íslands hönd á Ólympíuleikum æskunnar sem haldnir voru í
Sviss í janúar 2020.

Ásgeir Óli Kristjánsson - Handknattleiksdeild Harðar
14

Ársskýrsla 2019
Gréta Proppé Hjaltadóttir - Körfuknattleiksdeild Vestra
Linda Rós Hannesdóttir - Skíðafélagi Ísfirðinga
Jón Gunnar Shiransson - Golfklúbbi Ísafjarðar
Kári Eydal - Blakdeild Vestra
Ívar Breki Helgason - Knattspyrnudeild Harðar
Embla Kleópatra Atladóttir - Vestri hjólreiðar
Georg Rúnar Elfarsson - Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
Patrycja Janina Wielgosz - Íþróttafélagið Ívar
Þórður Gunnar Hafþórsson - Knattspyrnudeild Vestra
Á hófi Ísafjarðarbær vegna útnefningar íþróttamanns Ísafjarðarbæjar var veitt
viðurkenning til þeirra iðkenda aðildarfélaga HSV sem hafa verið valin til keppni fyrir
Íslands hönd á vegum sinna sérsambanda á árinu 2019. Í heildina eru þetta 16
ungmenni frá tveimur félögum. Eftirtaldir íþróttamenn fengu viðurkenningu:

Albert Jónsson SFÍ
Dagur Benediktsson SFÍ
Kolfinna Íris Rúnarsdóttir SFÍ
Jakob Daníelsson SFÍ
Kári Eydal Vestri blakdeild
Svanfríður Guðný Þorleifsdóttir Vestri blakdeild
Hafsteinn Már Sigurðsson Vestri blakdeild
Sóldís Björt Leifsdóttir Blöndal Vestri blakdeild
Sigurður Bjarni Kristinsson Vestri blakdeild
Auður Líf Benediktsdóttir Vestri blakdeild
Hilmir Hallgrímsson Vestri körfuknattleiksdeild
Hugi Hallgrímsson Vestri körfuknattleiksdeild
Friðrik Heiðar Vignisson Vestri körfuknattleiksdeild
Gréta Proppé Hjaltadóttir Vestri körfuknattleiksdeild
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Helena Haraldsdóttir Vestri körfuknattleiksdeild
Þórður Gunnar Hafþórsson Vestri knattspyrnudeild

Aðalfundir félaganna
Samkvæmt lögum eiga 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.
Aftast í þessari ársskýrslu eru skýrslur stjórnar félaganna. Ekki voru komnar í hús
allar skýrslur og því er listinn ekki tæmandi. Stjórn HSV telur mikilvægt að gefa út í
einu riti ársskýrslu HSV og aðildarfélaga þess. Með því 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.

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
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því að þær tapist. Kerfið auðveldar allt utanumhald á skráningum félaganna. Í kerfinu
er einnig hægt nálgast tölfræðilegar skýrslur úr starfsemi félaganna.
Nýtt Felix kerfi var tekið í notkun árið 2017. Það voru miklir erfiðleikar í notkun nýja
kerfisins til að byrja með en kerfið er komið vel í gang og hafa starfsskýrsluskil
gengið nokkuð vel þó alltaf megi gera betur.
HSV hvetur aðildarfélög sín að kynna sér felix og nýta sér kerfið. Mjög mikilvægt er
að félögin séu virk í skráningu iðkenda og félaga sinna. Skipting þeirra fjármuna sem
til HSV kemur og rennur til félaga byggist alfarið á tölum úr Felix skráningarkerfinu og
því mjög brýnt að upplýsingar séu réttar og reglulega uppfærðar.

Lottó
Heildarlottótekjur til HSV fyrir árið 2019 voru kr. 9.227.601 sem er svipuð aukning
milli ára og verið hefur. Til samanburðar voru tekjur HSV af lottó árið 2018 kr.
8.132.689, 2017 kr. 7.889.336, 2016 kr. 7.202.482, árið 2015 kr. 6.449.392, árið
2014 kr. 6.284.387, árið 2013 kr. 5.404.974 og árið 2012 kr. 5.183.329. Lottótekjur
HSV koma frá UMFÍ og ÍSÍ eftir ákveðnum reglum samtakanna.
Lottótekjur HSV renna óskiptar til aðildarfélaga HSV með þeirri undantekningu að
samkvæmt reglugerð Afreksmannasjóðs HSV, renna 10% af óskiptum lottótekjum
sambandsins í afreksmannasjóðinn.
Úthlutunarreglur HSV á lottótekjum til aðildarfélaga 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 og HSV. Í 5. grein laga HSV kemur fram
hvernig haga skuli skiptingu og hverju félög þurfa að skila til að fá úthlutað sínum
hluta.
Íslenskar getraunir
Tekjur af Íslenskum getraunum voru árið 2019 kr. 264.619 sem er á pari við árið
2018 þar sem tekjurnar voru kr. 260.853 sem er nokkur aukning frá árinu 2017
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þegar tekjurnar voru kr. 133.984. Íslenskar getraunir hafa um nokkurt árabil verið
vannýtt auðlind hjá HSV og tekjur verið nokkuð misjafnar en alltaf litlar. Aukninguna
má rekja til tippleiks sem aðalstjórn Vestra stendur fyrir en hann hefur aukið tekjur
bæði félgsins og HSV af Íslenskum getraunum.

Landsmót UMFÍ
Unglingalandsmót
17. Unglingalandsmót UMFÍ var haldið á Höfn um verslunarmannahelgina 2019
Keppt var í ýmsum keppnisgreinum eins og dansi, fimleikum, frjálsíþróttum, glímu,
golfi, hestaíþróttum, knattspyrnu, körfubolta, skák og sundi. Gestir mótsins voru taldir
vera um 8.000-10.000. Aðstaða til keppnishalds var með ágætum og fór mótið vel
fram í ágætis veðri. Keppendur HSV voru heldur fáir þetta árið líkt og undanfarin ár.
Markmiðið er að vekja betur upp áhuga á unglingalandsmóti hjá félögum HSV og
mæta á næstu mót með öflugan hóp. Unglingalandsmót er fjölskylduskemmtun án
allra vímuefna og er góður kostur fyrir fjölskyldur og börn þeirra ef gera á
verslunarmannahelgina skemmtilega og minnisstæða. Árið 2020 er mótið haldið Á
Selfossi og 2021 á Sauðárkróki. HSV hefur sótti um að halda unglingalandsmót á
Ísafirði og í Bolungarvík árið 2021 í samstarfi við HSB og HHF en varð ekki fyrir
valinu.

Landsmót 50+
Landsmót 50+ var árið 2019 var haldið á Neskaupstað. Á 50+ fóru að þessu sinni 14
keppendur frá Kubba ásamt mökum og kepptu í Boccia, Pútti og Golfi. Í Púttinu stóð
okkar fólk sig vel því í Pútti 70 ára og eldri varð Halldór Margeirsson í fyrsta sæti,
Egill Benediktsson í þriðja sæti, Finnur Magnússon í fjórða sæti, Gunnlaugur
Jónasson í 5. Sæti og Jens Kristmannsson í 6. Sæti. Hjá konunum 65 ára og eldri
varð Oddný Njálsdóttir í þriðja sæti

eftir bráðabana um 1. – 3. sætið, Sigríður

Þórðardóttir í 6.sæti og Árný Oddsdóttir í 11.sæti. Í Golfinu 70 ára og eldri varð
Finnur Magnússon í 3ja sæti, Halldór Margeirsson, í því 5. og Egill Benediktsson í
því 8. Næsta landsmót 50+ verður haldið á Borgarnesi, en nákvæm dagsetning
liggur ekki fyrir. Vonandi mun HSV eiga fjölda keppenda þar.
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Landsmót UMFÍ
Stjórn UMFÍ hefur ákveðið að Landsmótið verði haldið á nýjan leik í júlí árið 2020.
Mikil ánægja var með mótið sem haldið var á Sauðárkróki sumarið 2018.

Ýmsar upplýsingar
Lög HSV
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l.

kafli: Heiti og sambandssvæði.

II.
kafli: Aðild:
a) Réttur til aðildar.
b) Umsókn um aðild.
c) Réttindi og skyldur aðildarfélaganna.
III.

5. grein.
Starfsskýrslur/ársskýrslur

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.
VI.

kafli: Lagabreytingar.

Vll.

kafli:

VIII.

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.

Ýmis ákvæði

Hverju aðildarfélagi innan HSV er skylt að skila
starfsskýrslu eigi síðar en 15. apríl ár
hvert. Starfsskýrslur skulu innihalda félagatal,
iðkendatal og ársreikninga. Í starfsskýrslum skal
aðgreina meistaraflokk frá barna- og unglingastarfi.
Aðildarfélög skuli skila ársskýrslum til sambandsins að
loknum aðalfundum sínum eða eigi síðar en 31. maí.
Ársskýrslur skulu innihalda skýrslu stjórnar með
árituðum ársreikningi
Verði vanhöld á skýrsluskilum er HSV heimilt að halda
eftir styrkjum til viðkomandi félags. Geri viðkomandi
félag ekki skil á ársskýrslum á réttum tíma tvö ár 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.

kafli: Gildistaka.

I. kafli. Heiti og sambandssvæði.

HSV sér um að dreifa styrkjum til aðildarfélaga skv.
innsendum ársskýrslum. Styrkir þessir eru bein
fjárframlög frá bæjarfélagi, Lottógreiðslur og greiðslur
frá Íslenskum getraunum.
Styrkir skulu skipast á milli aðildarfélaga skv.
eftirfarandi reiknireglu:

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

1. 70 % miðast við fjölda iðkenda, yngri en 18 ára
2. 20 % miðast við fjölda iðkenda 18 ára og eldri
3. 5 % miðast við skráða félaga
4. 5 % er skipt jafnt á félög
Lög aðildarfélaga sambandsins skulu staðfest af
stjórn HSV svo og allar síðari lagabreytingar sem
gerðar kunna að vera.

2. grein.
Réttur til aðildar.
III. kafli. Markmið og hlutverk sambandsins.
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.
3. grein.
Umsókn um aðild.
Félag sem óskar inngöngu í sambandið, skal senda
skriflega umsókn til sambandsstjórnar HSV. ásamt
lögum félagsins, skrá yfir stofnfélaga, félagsmenn og
stjórn.
4. grein.
Réttindi og skyldur aðildarfélaga.

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.
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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.

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.
9. grein.
Fulltrúar.

Hlutverk sambandsins er:
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.

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

10. grein.
Réttur til þingsetu.
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). Fulltrúar ÍSÍ og UMFÍ.
b). Fulltrúar sveitafélaganna á
sambandssvæðinu.
c). Skoðunarmenn reikninga.
d). Starfsmenn sambandsins.
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.

IV. kafli. Héraðsþing.
7. grein.
Hlutverk.

11. grein.
Dagskrá þingsins.

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.

Störf héraðsþings, sem er æðsti aðili
Héraðssambands Vestfirðinga eru þessi:
1. Þingsetning.
2. Kosning fyrsta og annars þingforseta.
3. Kosning fyrsta og annars þingritara.
4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
5. Skýrsla stjórnar lögð fram.
6. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
7. Ávörp gesta.
8. Álit kjörbréfanefndar.
9. Staðfesting á aðild nýrra félaga.
10. Umræður um skýrslu stjórnar.
11. Umræður og atkvæðagreiðsla um reikninga.
12. Skipað í nefndir til starfa á þinginu:
a)
Kjörnefnd og aðrar nefndir ef þurfa þykir.

8. grein.
Héraðsþing úrskurðar reikninga sambandsins, sem
skulu miðast við almanaksárið. Það ræðir og gerir
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13. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár lögð fram.
14. Laga- og reglugerðabreytingar lagðar fram.
15. Aðrar tillögur lagðar fram.
16. Nefndarstörf um framlagðar tillögur og önnur mál
sem nefndir ákveða að taka fyrir.
17. Afgreiðsla á áliti nefnda.
18. Önnur mál.
19. Kosningar,
a. Kosning formanns.
b. Kosning tveggja stjórnarmanna.
c. Kosning þriggja manna í varastjórn.
d. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og
tveggja til vara.
e. 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
20. Þingslit.

Hlutverk.

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.

VI. kafli. Lagabreytingar.

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.
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

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.

12. grein.
Aukaþing.
Aukaþing skal halda ef nauðsyn krefur og ef
helmingur sambandsaðila óskar þess. Allur boðunarog 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 laga- eða
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.

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.

V. kafli. Stjórn.

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.

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
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.

14. grein.

20. grein.

13. grein.
Skipun.
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22. 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.
.
21. grein.

Allar breytingar á lögum sambandsins þurfa að
hljóta samþykki stjórnar ÍSÍ og UMFÍ áður en þær
taka að fullu gildi.
Þannig samþykkt á Héraðsþingi HSV á 18. degi
maímánaðar 2016

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

Guðný Stefanía Stefánsdóttir
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir

formaður
ritari

Siðareglur Héraðssambands Vestfirðinga
Hlutverk siðareglna er að veita þeim sem koma að íþróttum almennar
leiðbeiningar og vera þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem á að vera ríkjandi í
félaginu og þurfa að njóta almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru ekki
tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til
boðskapar reglnanna. Þær þarf að kynna öllum hlutaðeigandi.
Staða siðareglna er mismunandi, allt frá því að vera leiðbeinandi yfir í það að
hafa refsiákvæði af ýmsum gerðum. Í tilfelli íþróttafélags er ekki þörf á að hafa
refsiákvæði þar sem þau er að finna í keppnisreglum einstakra íþróttagreina.
Siðareglur
1. Forðastu að upp komi sérhver sú staða sem leitt getur til hagsmunaárekstra.
2. Vertu hlutlaus í samskiptum þínum við opinberar stofnanir, innlend og alþjóðleg
samtök sem og önnur sambönd eða hópa í samræmi við grundvallarhugsjónir
íþróttahreyfingarinnar. 3. Gættu þess að misbjóða ekki virðingu einstaklinga eða
hópi einstaklinga t.d. hvað varðar kynferði, þjóðerni, kynþátt, litarhaft, menningu,
tungumál, trúarbrögð, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir.
3. Tryggðu að persónuleg réttindi þeirra aðila sem þú ert í sambandi við og átt í
samskiptum við séu varin, virt og tryggð.
4. Gerðu þér grein fyrir trúnaðarskyldum við störf.
5. Taktu ekki við gjöfum og þess háttar ef verðmæti þeirra er umfram það sem
eðlilegt getur talist. Gefðu heldur ekki gjafir og þess háttar ef verðmæti þeirra er
umfram það sem eðlilegt getur talist.
6. Þiggðu aldrei mútur.
7. Taktu aldrei við umboðslaunum eða loforðum um umboðslaun, fyrir hvers konar
samningagerð við skyldustörf.
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8. Taktu aldrei, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti þátt í
veðmálum, fjárhættuspilum, happdrætti og þess háttar viðburðum eða viðskiptum
í tengslum við íþróttaviðburði sem þú getur haft áhrif á.
Hegðunarviðmið
Fyrir iðkendur
1. Gerðu alltaf þitt besta.
2. Þekktu reglur íþróttagreinarinnar og vertu háttvís í hvívetna.
3. Taktu þátt af því það er gaman, á eigin forsendum en ekki til að þjóna
hagsmunum styrktaraðila, foreldra eða þjálfara.
4. Berðu virðingu fyrir öðrum.
5. Ekki láta í ljósi neikvæðar eða niðrandi athugasemdir gagnvart öðrum iðkendum,
keppinautum, dómurum, þjálfurum og liðsstjórum sem og öðrum aðilum sem
koma að íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti.
6. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig.
7. Gerðu þér grein fyrir því að þú ert fyrirmynd þeirra sem yngri eru.
8. Hafðu heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðastu að taka áhættu varðandi heilsu
þína.
Fyrir þjálfara
1. Vertu iðkendum þínum góð fyrirmynd.
2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu iðkenda.
3. Skapaðu möguleika fyrir iðkendur til að þroska og nýta hæfileika sína og gættu
þess að æfingar hæfi aldri og þroska.
4. Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur hennar, venjur og siði. Stuðlaðu að því að
iðkendur geri slíkt hið sama og kenndu þeim að virða dómara og keppinauta.
5. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka.
6. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum,
trúarbrögðum og kynhneigð.
7. Hrósaðu iðkendum og taktu tillit til aldurs og þroska. Viðhafðu jákvæða gagnrýni.
8. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði.
9. Sýndu athygli og umbyggju þeim iðkendum sem orðið hafa fyrir meiðslum.
10. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara eða sérfræðinga þegar þess þarf.
11. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita ráða hjá öðrum þjálfurum.
12. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, bæði líkamlega og andlega.
13. Hafðu ávallt heilsu og heilbrigði iðkenda þinna í huga og varastu að setja þá í
aðstöðu sem ógnað gæti þessum þáttum.
14. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
15. Talaðu ávallt gegn notkun ólöglegra lyfja.
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16. Sæktu reglulega endurmenntun.
17. Leggðu þitt af mörkum til að skapa gott andrúmsloft og félagsleg tengsl.
18. Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með iðkanda.
19. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð.
Forðastu samskipti gegnum síma og internetið nema til boðunar æfinga og
upplýsingagjafar
20. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki á leiki né æfingar, nema með skriflegu
leyfi foreldra
21. Forðastu náið samband við iðkanda, fyrir utan æfingar- og keppnistíma.
22. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti.
Fyrir stjórnarmenn og starfsmenn
1. Stattu vörð um grunngildi íþróttahreyfingarinnar.
2. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og sjáðu um að hvort tveggja lifi áfram
meðal félagsmanna.
3. Komdu fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum,
stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.
4. Stuðlaðu að jöfnum tækifærum allra til þátttöku innan félagsins.
5. Vertu til fyrirmyndar í framkomu, bæði innan félags og utan.
6. Leystu ágreining og árekstra á sanngjarnan hátt og til samræmis við reglur og
venjur.
7. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
8. Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum.
9. Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk.
10. Rektu félagið ávallt eftir löglegum og ábatasömum reikningsaðferðum.
11. Misnotaðu aldrei aðstöðu þína til að koma eigin hagsmunum á framfæri á
kostnað félagsins.
12. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu félagsmenn að þátttakendum í
ákvarðanatöku eins og hægt er.
Fyrir foreldra og forráðamenn
1. Mundu að barnið þitt tekur þátt sín vegna, ekki þín vegna.
2. Hvettu barnið til þátttöku í íþróttum en ekki þvinga það.
3. Útskýrðu fyrir barninu að starfið fari fram eftir ákveðnum reglum og kenndu því að
leysa úr ágreiningi.
4. Styddu og hvettu öll börn og ungmenni, ekki bara þín eigin, bæði við æfingar og
keppni.
5. Ekki láta í ljósi neikvæðar eða niðrandi athugasemdir gagnvart iðkendum,
keppinautum, dómurum, þjálfurum og liðsstjórum sem og öðrum aðilum sem
koma að íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti.
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6. Sýndu jákvæðni, líka þegar á móti blæs.
7. Berðu virðingu fyrir ákvöðrðunum dómara og annarra starfsmanna.
8. Berðu virðingu fyrir réttindum barna.
9. Upplýstu um stríðni og/eða áreiti.
10. Lærðu að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá félaginu því án þeirra hefði barn þitt
ekki möguleika á að stunda æfingar og keppni með félaginu.

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. Samningur er aðeins
gerður til eins árs, 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 menntunar 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.
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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.

Aðildarfélög og formenn félaga í lok árs 2019
Aðildarfélög HSV

Formaður

Golfklúbbur Ísafjarðar
Golfklúbburinn Gláma
Hestamannafélagið Hending
Hestamannafélagið Stormur
Íþróttafélagið Höfrungur
Íþróttafélagið Ívar
Íþróttafélagið Stefnir
Knattspyrnufélagið Hörður
Skíðafélag Ísfirðinga
Skotíþróttafélag Ísafjarðar
Tennis- badmintonfélag Ísafjarðar
Ungmennafélagið Geisli
Íþróttafélagið Grettir
Íþróttafélagið Kubbi
Sæfari
Vestri íþróttafélag

Jakob Tryggvason
Marinó Hákonarson
Viktor Pálsson
Sigmundur Þórðarson
Harpa Björnsdóttir
Svava Rán Valgeirsdóttir
Salmar Már Salmarsson
Díana Jóhannsdóttir
Valur Richter
Guðmundur E. Kjartansson
Steinunn Guðný Einarsdóttir
G. Sigríður Þórðardóttir
Veiga Grétarsdóttir
Hjalti Karlsson
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Heiðursviðurkenningar HSV

Silfurmerki

Gullmerki
2002

Guðjón M. Þorsteinsson
Óli Reynir Ingimarsson
Sigmundur F. Þórðarson
Bergmann Ólafsson

KFÍ
KFÍ
Höfrungur
SFÍ

Jón Kristmannsson
Óli M. Lúðvíksson
Guðmundur Ágústsson
Gunnlaugur Jónasson
Hafsteinn Sigurðsson

KFÍ
BÍ
SFÍ
SFÍ
SFÍ

2003

Óskar Kárason

SFÍ

Þröstur Jóhannsson

SFÍ

2004
Gylfi Guðmundsson
Kristján Rafn
Guðmundsson
Páll Sturlaugsson
Halldór Margeirsson

SFÍ
SFÍ
SFÍ
SFÍ

2005
Björn Helgason

Kristján Jóakimsson
Sigrún Sigvaldadóttir
Kristján Pálsson
Þorsteinn Þráinsson
Harpa Björnsdóttir
Hermann Níelsson

2006
Vestri
Guðbjörn Björnsson
Vestri
Eiríkur Jónsson
BÍ
Guðrún Guðjónssdóttir
KFÍ
Helga Ásgreímsdóttir
Ívar
Sigrún Sturludóttir
Hörður
Aðalheiður Frðbertsdóttir
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Tryggvi Guðmundsson
Steingrímur Guðmundsson
Anna Bjarnadóttir
Arnar Guðmundsson
Deborah Anne Ólafsson

GÍ
Stefnir
Stefnir
Stefnir
Stefnir

Ingibjörg Jónasdóttir
Eva Sturludóttir
Lilja Magnúsdóttir

Stefnir
Stefnir
Stefnir

2007
Baldur Ingi Jónasson
Halldór Sveinbjörnsson
Finnur Magnússon
Jens Magnússon
Ari Hólmsteinsson

Guðmundur Ásgeirsson
Svavar Þór Guðmundsson
Pétur Jónsson

KFÍ
Sæfari
HSV
Skotís
Skotís

BÍ88
BÍ88
BÍ88

2008
Kristján Pálsson

BÍ88

2009
Guðríður Sigurðardóttir
Rannveig Pálsdóttir
Hermann Níelsson

HSV
HSV
Hörður

Marinó Hákonarson
Margrét Eyjólfsdóttir
Guðni Guðnason

2010
Hending
Harpa Björnsdóttir
Vestri
KFÍ/HSV

Ásdís Birna Pálsdóttir

Skellur

Ívar

2011

2012
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir
Hjalti Karlsson
Kristbjörn R. Sigurjónsson

Friðgerður Ómarsdóttir
Gísli Jón Kristjánsson
Sigríður Jónsdóttir

SFÍ
SFÍ
SFÍ
2013
Guðjón Þorsteinsson
Hending
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Þorsteinn Magnfreðsson

Óðinn Gestsson
Ingólfur Þorleifsson

Hending

KFÍ
KFÍ

2014
Jóhann Króknes Torfason

BÍ88

2015
Jónas Gunnlaugsson
Þórunn Pálsdóttir
Sigurður Erlingsson
Gunnar Sigurðsson
Hildur Elísabet Pétursdóttir
Stella Hjaltadóttir
Hannes Hrafn Haraldsson
Harpa Grímsdóttir
Sólveig Pálsdóttir
Þorgerður Karlsdóttir

SFÍ
SFÍ
SFÍ
SFÍ
BÍ88
BÍ88
BÍ88
Skellur
Skellur
Skellur

Sophus Magnússon
Guðmundur Valdimarsson
Valur Richter

2016
Jens Kristmannsson
Skotíþr.
Tryggvi Sigtryggsson
Skotíþr.

Stefanía Ásmundsdóttir
Hanna Mjöll Ólafsdóttir
Grétar Eiríksson
Svava Rán Valgeirsdóttir

HSV
Vestra
Herði
Stefni

Birna Lárusdóttir
Guðfinna Heiðarsdóttir
Heiðrún Tryggvadóttir
Kristján Kristjánsson
Jakob Ólafur Tryggvason
Jóhanna Oddsdóttir
Guðrún Snæbjörg Sigþórsd.
Gunnar Bjarni Guðmundsson

Vestra
Vestra
Vestra
Vestra
SFÍ
SFÍ
Höfrungi
HSV

Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir
Reynir Pétursson
Jón Hálfdán Pétursson
Heimir Hansson

GÍ
GÍ
Vestri
SFÍ

Kubbi/ÍBÍ
GÍ - ÍBÍ

2017
Tofi Einarsson

Herði/Sæfara

2018
Óskar Kárason
Sigmundur Fr. Þórðarson

SFÍ
Höfrungi

2019
Finnur Magnússon
Marínó Hákonarson

GÍ
Hending
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Félaga og iðkendatal HSV 2019
Félagar
Félag

Yngri en 18 ára

Golfklúbbur Ísafjarðar
Golfkl. Gláma
Hestam.f. Hending
Hestam.f. Stormur
Hörður
Grettir
Höfrungur
Ívar
Stefnir
Vestri
Siglingaf. Sæfari
Skíðafélagið
Skotíþróttaf. Ísafjb
TBÍ
Geisli
Kubbi
Víkingur
Samtals

12
0
8
37
363
33
13
4
55
453
67
135
18
0
40
0
0

Iðkendur

18 ára og eldri

1238

Samtals

139
0
44
98
307
98
249
40
119
1002
274
350
203
0
185
62
0
3170

151
0
52
135
670
131
262
44
174
1455
341
485
221
0
225
62
0
4408

Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samtals

13
0
10
16
325
27
12
4
80
692
6
124
35
0
27
0
0

138
0
42
86
100
8
98
14
12
138
44
5
395
17
26
62
0
1185

1371

151
0
52
102
425
35
110
18
92
830
50
129
430
17
53
62
0
2556

Félaga- og iðkendatal HSV 2018
Félagar

Iðkendur

Félag

Yngri en 18 ára

18 ára og eldri

Golfklúbbur Ísafjarðar
Golfkl. Gláma
Hestam.f. Hending
Hestam.f. Stormur
Hörður
Grettir
Höfrungur
Ívar
Stefnir
Vestri
Siglingaf. Sæfari
Skíðafélagið
Skotíþróttaf. Ísafjb
TBÍ
Geisli
Kubbi
Víkingur
Samtals

11
0
7
41
188
33
23
4
54
473
20
164
21
0
37
0
0

126
0
35
90
284
98
240
40
111
951
260
344
240
0
182
61
0
1076

3062
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Samtals

137
0
42
131
472
131
263
44
165
1424
280
508
261
0
219
61
0
4138

Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samtals

11
0
7
17
187
27
26
4
59
644
19
152
12
0
30
0
0

126
0
35
80
91
8
85
14
11
92
31
9
183
0
41
61
0
1195

867

137
0
42
97
278
35
111
18
70
736
50
161
195
0
71
61
0
2062
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Skipting rekstrar, lottó og getraunartekjum aðildarfélaga HSV
Framlög
Ísafjarðarbær
Lottó
Getraunir
Skattur
Eftirstöðvar Tryggingar
Golfklúbbur Ísafjarðar91.412 kr.
281.031 kr.
9.408 kr. -22.650 kr.
359.201 kr.
-21.037 kr.
Gláma
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
Hestam.f. Hending 42.531 kr.
130.104 kr.
4.355 kr.
-7.800 kr.
169.190 kr.
-7.079 kr.
Hestam.f. Stormur 78.545 kr.
221.319 kr.
7.409 kr. -20.250 kr.
287.023 kr.
-17.686 kr.
Hörður
495.028 kr. 1.535.369 kr. 51.397 kr. -100.500 kr. 1.981.295 kr.
-80.112 kr.
Grettir
52.059 kr.
159.779 kr.
5.349 kr. -19.650 kr.
197.536 kr.
-17.286 kr.
Höfrungur
75.919 kr.
232.805 kr.
7.793 kr. -39.300 kr.
277.218 kr.
-36.835 kr.
Ívar
22.249 kr.
67.271 kr.
2.252 kr.
-6.600 kr.
85.172 kr.
-6.108 kr.
Stefnir
123.850 kr.
382.957 kr. 12.820 kr. -26.100 kr.
493.527 kr.
-22.482 kr.
Vestri
1.011.217 kr. 3.138.410 kr. 105.060 kr. -218.250 kr. 4.036.438 kr. -188.295 kr.
Siglingaf. Sæfari
46.853 kr.
142.580 kr.
4.773 kr. -51.150 kr.
143.057 kr.
-45.803 kr.
Skíðafélagið
187.158 kr.
578.953 kr. 19.381 kr. -72.750 kr.
712.741 kr.
-63.449 kr.
Skotíþróttaf. Ísafjb 234.566 kr.
723.967 kr. 24.235 kr. -33.150 kr.
949.618 kr.
-30.770 kr.
TBÍ
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
Geisli
0 kr.
192.571 kr.
6.446 kr. -33.750 kr.
165.268 kr.
-30.401 kr.
Kubbi
38.613 kr.
117.712 kr.
3.940 kr.
-9.300 kr.
150.966 kr.
-8.848 kr.
Víkingur
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Samtals
338.165 kr.
- kr.
162.111 kr.
269.338 kr.
1.901.183 kr.
180.250 kr.
240.383 kr.
79.063 kr.
471.044 kr.
3.848.142 kr.
97.254 kr.
649.293 kr.
918.848 kr.
- kr.
134.866 kr.
142.118 kr.
- kr.

Samtals

9.432.058 kr.

2.500.000 kr. 7.904.830 kr. 264.619 kr. -661.200 kr. 10.008.249 kr. -576.191 kr.

Íþróttamaður Ísafjarðar og Ísafjarðarbæjar frá upphafi
Nafnalisti ártal og íþróttagrein
Guðmundur Jóhannsson
Einar Ólafsson
Stella Hjaltadóttir
Einar Ólafsson
Ingólfur Arnarson
Einar Ólafsson
Helga Sigurðardóttir
Einar Ólafsson
Einar Ólafsson
Helga Sigurðardóttir
Helga Sigurðardóttir
Helga Sigurðardóttir
Ásta S. Halldórsdóttir
Daníel Jakobsson
Pétur Þór Gretarsson
Ásta S. Halldórsdóttir
Arnór Þ. Gunnarsson
Friðrik E. Stefánsson
Sigríður B. Þorláksdóttir

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

skíðamaður
skíðamaður
skíðamaður
skíðamaður
sundmaður
skíðamaður
sundmaður
skíðamaður
skíðamaður
sundmaður
sundmaður
sundmaður
skíðakona
skíðamaður
golfari
skíðakona
skíðamaður
körfuboltamaður
skíðakona
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Ólafur Th. Árnason
Katrín Árnadóttir
Heiðar Ingi Marinóson
Ólafur Th. Árnason
Ólafur Th. Árnason
Sigurður G. Þorsteinsson
Jakob Einar Jakobsson
Þórir Guðmundsson
Sólveig G Guðmundsdóttir
Ragney Líf Stefánsdóttir
Emil Pálsson
Emil Pálsson
Thelma Rut Jóhannsdóttir
Eva Margét Kristjánsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir
Kristín Þorsteinsdóttir
Albert Jónsson
Elmar Atli Garðarson
Mateusz Klózka

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

skíðamaður
skíðakona
sundmaður
skíðamaður
skíðamaður
körfuboltamaður
skíðamaður
körfuboltamaður
skíðakona
sundkona
knattspyrnumaður
knattspyrnumaður
skíðakona
körfuboltakona
sundkona
sundkona
sundkona
sundkona
skíðamaður
knattspyrnumaður
blakmaður

Ferðasjóður ÍSÍ
Ferðasjóður ÍSÍ hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir aðildarfélög HSV og hafa þau verið
dugleg að sækja í sjóðinn. 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 hversu brýnt er að hann
verði efldur til mikilla muna.
Landsbyggðarstuðullinn sem settur var á fyrir fjórum árum er að vinna vel með
félögunum úti á landi sem sýnir sig í hærri styrk til HSV. Stofnun Vestra hefur líka áhrif
en með því að sækja um styrki undir sama félaginu þá fæst betri hlutdeild í pottinum því
að heildarupphæð umsóknar hvers félags hefur áhrif á útgreiðsluhlutfall.
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Skýrslur aðildarfélaga HSV

Golfklúbbur Ísafjarðar
Stjórn Golfklúbbs Ísafjarðar 2019:
Kristinn Þórir Kristjánsson, formaður, Jakob Ólafur
Tryggvason, varaformaður, Bjarki Bjarnason, gjaldkeri, Kristín Hálfdánsdóttir, ritari,
Guðni Ólafur Guðnason, meðstjórnandi, Kristján Ásgeirsson meðstjórnandi og Guðbjörn
Salmar Jóhannsson meðstjórnandi.
Varastjórn:
Guðjón Helgi Ólafsson, Anton Helgi Guðjónsson og Einar Gunnlaugsson
Skoðunarmenn reikninga:
Jens Andrés Guðmundsson og Baldur Geirmundsson.

Fastanefndir klúbbsins:
Forgjafanefnd:
Gunnar Sigurðsson, formaður og Kristinn Þórir Kristjánsson.
Húsnefnd:
Guðni Ólafur Guðnason.,formaður,
Mótanefnd:
Guðbjörn Salmar Jóhannsson, formaður og Guðni Ólafur Guðnason.
Unglinganefnd
Jakob Ólafur Tryggvason, formaður, Guðjón Helgi Ólafsson og Jóhann Bæring
Pálmason
Vallarnefnd:
Kristján Ásgeirsson, formaður, Gunnlaugur Einarsson, Finnur Magnússon, Reynir
Pétursson og Tryggvi Sigtryggsson
Kvennanefnd:
Kristín Hálfdánsdóttir, formaður og Anna Guðrún Sigurðardóttir.
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Öldunganefnd:
Finnur Magnússon
Aganefnd:
Tryggvi Guðmundsson, formaður, Tryggvi Sigtryggsson.
Félagsstarf
Á þessum aðalfundi GÍ eiga að ganga úr stjórn: Guðni Ólafur Guðnason, Kristján
Ásgeirsson og Guðbjörn Salmar Jóhannsson.

Á árinu voru haldnir stjórnarfundir, Formlegt starfsár Golfklúbbsins hófst með opnun
golfvallar þann 27. apríl.

Eftir endurskoðun á félagatali í lok sumars voru skráðir félagar í golfklúbbnum 143 það
er svipað og á síðasta ári. Aðsókn að golfvellinum í sumar var að mjög góð en skráning
í gestabók var ekki í samræmi við aðsókn.

Starfsmannamál
Tryggvi Sigtryggsson tók að sér vallarstjórn, Ásgeir Kristjánsson, Egill Fjölnisson voru
ráðnir fastir starfsmenn einnig vann Reynir Pétursson á golfvellinum og púttvellinum.
Einnig sá Finnur Magnússon um golfskálann. Auk þeirra voru 4 unglingar frá
vinnuskólanum í vinnu á golfvellinum í júní og júlí. Öllum þessum starfsmönnum er
færðar bestu þakkir fyrir vel unnin störf.

Verkefni í samvinnu við Ísafjarðarbæ
Samkvæmt samningi við HSV sá GÍ áfram um slátt og umhirðu púttvallarins við Hlíf í
sumar í góðri samvinnu við Félag eldri borgara. Púttvöllurinn hefur aldrei verið í eins
góðu standi, Reynir Pétursson á þakkir skilið fyrir umhirðu púttvallar.
Æfingar og æfingaaðstaða
Það voru skipulagðar inniæfingar sem Auðunn Einarsson stjórnaði frá janúar til apríl
2019. Golfhermir og púttvöllur voru vel nýttir til æfinga, þessi kennsla og aðstaða hefur
fjölgað félögum hjá GÍ. Búið er að festa kaup á nýjum golfhermi, Trackman verð
1.740.000.kr.
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Barna -og unglinganefnd
Æfingar hófust fyrir börn og unglinga í Júlí og ágúst, Anton Helgi tók að sér að kenna
börnum og unglingum sumarið 2019.

Halda þarf enn betur utan um og efla barna og unglingastarf til að ná til fleiri yngri
kylfinga. Til þess þarf að kynna golfíþróttina enn betur í skólum, auka æfingar og mót
yfir sumartímann.
Kvennastarf
Kvennastarf var í sumar eins og undanfarin ár. Skipulagðir voru golftímar fyrir konur á
Þriðjudögum kl.17:00. þessir tímar voru nokkuð vel sóttir.
Vallarmál
Golfvöllurinn kom vel undan vetri, er það helst að þakka þeim dugnaðarforkum Tryggva
og Reyni Péturs. Nokkrir eldri félagar voru duglegir að undirbúa völlinn fyrir sumarið og
hefur það eflaust átt sinn þátt í að völlurinn kom betur undan vetri.
Snemma vors voru allar flatirnar skornar upp og sáð í þær. Sú aðgerð tókst mjög vel,
líklega vegna góðs hita í vor. Aftur voru þrjár flatir skornar í júlí og sáð í þær. Árangurinn
af þessum aðgerðum var mjög góður og eru flatirnar allar frábærar. Vonandi verður
þessi vetur góður og við sleppum við kal þannig að flatirnar verði í góðu ástandi næsta
sumar.
Áfram var unnin eftir uppbyggingaráætlun fyrir framkvæmdir á golfvellinum til næstu ára,
samkvæmt teikningu Hannesar Þorsteinssonar golfvallarhönnuðar sem samþykkt var á
aðalfundi GÍ árið 2013. Í framhaldi af því var sótt um uppbyggingastyrk til
Ísafjarðarbæjar, sem veitti golfklúbbnum styrk upp á kr. 1.500.000. Unnið var eftir
verkáætlun sem gerð var fyrir árið 2019. Áætlað er að gera nýjan teig á 4.braut, það
verður farið í að stækka og laga innkomu inn á 4.grín, einnig verður farið í að lengja
göngustíg á 7.braut, hann mun liggja meðfram 8.teig að neðan verðu.

Stjórnarmenn fóru í að skoða hvort við gætum fengið land til að stækka völlinn um þrjár
holur, lagst var í vinnu við að teikna og sækja um land austan megin Tunguár.Vélamál
Ástand vinnuvéla klúbbsins er í nokkuð góðu lagi. Klúbburinn hefur yfir að ráða tveimur
stórum brautavélum, röffvél, stórri flatarsláttuvél, hand-flatarsláttvél og tveimur minni
vélum.
Eins og tvö undanfarin ár hefur stjórnin rætt um að það þurfi að endurnýja vélakost
klúbbsins. Mögulegt er að fjármagna kaupin að hluta með sölu á gömlu brautarvélinni.
Til framtíðar þarf að gera áætlun um kaup á öðrum vélum til viðhalds golfvallarins.
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Húsnæðismál
Á síðasta aðalfundi var m.a.rætt um hvort hægt væri að byggja aðstöðu fyrir golfsett
undir sólpallinum þar sem mikill eftirspurn er eftir skápum. Því miður hefur ekkert meira
verið unnið í þeim málum.

Mótahald
Mótahald var með svipuðu sniði og s.l. ár. Haldin voru 25 golfmót á vegum GÍ sem er 1
færri en árið áður. Fjölmennasta mótið var Arctic Fish með 44 keppendur en almennt
var þátttaka í mótum heldur betri en árið 2018. Alls voru 604 keppendur 2019 sem er 15
feiri en árið 2018.
Meistaramót GÍ var haldið dagana 26. – 29. júní. Keppt var í unglinga-, kvenna- og
karlaflokkum. Keppendur voru 25 og eru það 6 færri en árið áður.

Meistarar Golfklúbbs Ísafjarðar árið 2019 eru:
1. flokkur karla:
2. flokkur karla:
Kvennaflokkur:
Unglingaflokkur:
Öldungaflokkur:

Jón Hjörtur Jóhannesson
Guðni Ólafur Guðnason
Anna Guðrún Sigurðardóttir
Jón Gunnar Shiransson
Kristinn Þórir Kristjánsson

Sveitakeppni GSÍ í 2. deild fór að þessu sinni fram í Vestmannaeyjum. Sveit GÍ var að
þessu sinni skipuð eftirtöldum kylfingum: Anton Helgi Guðjónsson,
Einar
Gunnlaugsson, Stefán Óli Magnúson, Janusz Pawel Duszak, Baldur Ingi Jónason, Karl
Ingi Vilbergsson. Liðstjóri var Einar Gunnlaugsson og sá hann um allan undirbúning liðs
GÍ fyrir keppnina. Sveit GÍ lenti í 7. sæti og spilar í 3. deild á næsta ári.
skálameistaramótin voru ?. og leikið var á fimmtudögum. Þátttakendur í þeim voru 126,
en voru 126 árið áður. Mótin hófust kl. 18.30 og voru þátttakendur dregnir saman í lið og
ræst út á öllum teigum. Markmiðið með þessum mótum er að nýliðar öðlist
keppnisreynslu og fái tækifæri til að spila með sér reyndari kylfingum.

Skálameistarar GÍ 2019 eru:
Kvennaflokkur:

Ásdís Birna Pálsdóttir

Karlaflokkur:

Friðbjörn Gauti Friðriksson
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Rekstur
Afkoma ársins er betri en 2018 sem skýrist aðallega af meiri aðsókn, lægri
launakostnaði.
Frekari skýringar og umfjöllun um reksturinn koma fram í reikningum klúbbsins sem
lagðir verða fram hér á eftir.

Helstu tekjuliðir voru eins og áður félagsgjöld, flatargjöld, mótsgjöld, rekstur golfskála,
styrktarsamningar og þjónustusamningur við HSV. Eins og áður greiðir Ísafjarðarbær
laun fyrir einn starfsmann í 5 mánuði og lagði til vinnu 4 unglinga frá Vinnuskólanum.

Rekstur Golfklúbbs Ísafjarðar og golfvallarins í Tungudal er háður stuðningi margra
aðila. Bæjarstjórn, fyrirtæki og einstaklingar hafa styrkt klúbbinn. Það er einnig mikill
styrkur fyrir klúbbinn hvað margir félagsmenn eru tilbúnir að leggja fram sjálfboðavinnu
við margvíslegar framkvæmdir á golfvellinum auk þess hvað það styrkir félagsstarfið.

Lokaorð.
Rekstur golfklúbbsins gekk að mörgu leyti vel í ár. Uppbygging og breytingar á
golfvellinum hafa gengið mjög vel samkvæmt nýju skipulagi. Vonandi verður hægt að
halda þeirri vinnu áfram og ljúka við uppbygginguna á næstu árum. Þá ætti golfvöllurin í
Tungudal að geta orðið einn af bestu 9 holu golfvöllum landsins.

Í skýrslu þessari hefur verið farið yfir starfsemi GÍ á liðnu starfsári. Ég þakka
félagsmönnum sérstaklega árangursríkt og ánægjulegt samstarf svo og öðrum stjórnarog nefndarmönnum.

Ég hef ákveðið að gefa ekki kost á mér til formennsku í klúbbnum eftir gott golf sumar.
14. nóvember 2019
Kristinn Þórir Kristjánsson, formaður GÍ
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Stefnir

Stjórn Stefnis árið 2019
Á aðalfundi félagsins 10. apríl 2019 var kosin ný stjórn og er hún þannig skipuð: Svava
Rán Valgeirsdóttir formaður, Svala Sigríður Jónsdóttir ritari, Þorgerður Karlsdóttir
gjaldkeri, Dominik Bochra meðstjórnandi, Tara Óðinsdóttir meðstjórnandi.
Íþróttastarf 2019
Starfið var með nokkuð hefðbundnu sniði á síðasta starfsári, æfingar voru í blaki fyrir
krakka en óhætt er að segja að mikill áhugi er á blakinu og hafa krakkar frá Suðureyri
verið að standa sig mjög vel á blakmótum. Á síðasta starfsári bauðst krökkunum að taka
þátt í þremur blakmótum í samstarfi við Blakdeild Vestra. Áhugi krakka á fótbolta hefur
einnig verið mikill og náðum við að bjóða upp á fótboltaæfingar á vorönninni. Það er líka
alltaf á dagskrá að reyna að auka samstarfið við Knattspyrnudeild Vestra en á síðasta
starfsári fengu krakkar frá okkur að taka þátt í móti með þeim. Vonandi mun þetta
samstarf aukast á næsta ári og gaman væri ef hægt væri að bjóða upp á eina æfingu í
viku á Suðureyri og á móti myndu krakkar mæta á æfingar á Ísafirði. Við erum mjög
ánægð með hvað Boltaskóli HSV náði að kynna fjölbreyttar boltagreinar fyrir
krökkunum, en þeir buðu upp á körfubolta, handbolta og fótbolta. Þar að auki er Stefnir
með blakæfingar þannig að krakkarnir fá kynningu á öllum boltagreinum.
Að venju var boðið upp á sund- og leikjanámskeið yfir sumartímann.
Af stóru verkefnum þessa árs er helst að nefna samstarfssamning Stefnis og
Ísafjarðarbæjar vegna uppsetningar á útihreystitækjum. Það er von okkar að tækin muni
nýtast almenningi á Suðureyri vel og vera skemmtileg viðbót við íþróttaiðkun íbúanna.
Það er spurning hvort að næsta stóra verkefnið okkar sé að þrýsta á bæinn um að gera
hjóla- og göngustíg inn að Laugum. Slíkir stígar hafa algjörlega sannað gildi sitt og
virkað hvetjandi til íþróttaiðkunar og hreyfingar.
Námskeið á síðasta starfsári
Blak: Blakæfingar voru fyrir krakka í 1. – 5. bekk. Tihomir Paunovski var með
æfingarnar en Katarzyna Maliszewska var honum til aðstoðar.
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Fjölskyldutími í íþróttahúsinu: Foreldrum og börnum var boðið upp á frjálsan tíma í
íþróttahúsinu einu sinni í viku.
Sundnámskeið: Í sumar var boðið upp á sundnámskeið fyrir börn á aldrinum 4–14 ára.
Frábær mæting var á námskeiðið en fjórtán börn voru í yngri hópnum og sautján í þeim
eldri. Þjálfari var Stella Hjaltadóttir íþróttakennari, Aldís Jóna Haraldsdóttir var henni til
aðstoðar með eldri hópinn og kennarar frá leikskólanum með yngri hópinn.
Leikjanámskeið: Skemmtilegt og fjölbreytt námskeið fyrir börn á aldrinum 7–14 ára.
Mjög góð þátttaka var á námskeiðinu en um 24 börn tóku þátt. Stella Hjaltadóttir
íþróttakennari var með námskeiðið, unglingar úr vinnuskólanum aðstoðuð.
Íþróttaskóli HSV fyrir 1.- 4. bekk: Samstarf er á milli Íþróttaskóla HSV og Stefnis um
íþróttakennslu fyrir börn í 1. - 4. bekk. Á vorönn var boðið upp á fjölbreytta grunnþjálfun
einu sinni í viku og var Þorgerður Karlsdóttir með tímana. Ekki tókst að ráða þjálfara á
haustönn til að vera með grunnþjálfun.
Á vorönn var bara boðið upp á fótbolta í boltaskólanum og voru Dominik Bochra og
Álfdís Hrefna Þorleifsdóttir þjálfarar. Á haustönn náðist að bjóða upp á fjölbreyttar
boltagreinar og var skipulagið þannig, að til skiptis var handbolti, fótbolti og körfubolti.
Íþróttaskóli HSV sá um að ráða þjálfara í þetta verkefni og gekk skipulagið mjög vel upp.
Fótbolti: Boðið var upp á fótboltatíma einu sinni í viku á vorönn fyrir krakka í 5. - 10.
bekk. Dominik Bochra var þjálfari. Á haustönn var Sara Hrund Signýjardóttir með
fótbolta fyrir unglinga og fullorðna einu sinni í viku.
Mót og upp ákomur á vegum félagsins
Víðavangshlaup: Að venju stóð félagið fyrir víðavangshlaupi þann 17. júní. Góð
þátttaka var í hlaupinu þar sem 41 tóku þátt, 24 krakkar og 17 fullorðnir. Atli Þór
Jakobsson, vann hlaupið þetta árið, Helga Guðný Kristjánsdóttir var elsti þátttakandinn
og Regína Myrra Svavarsdóttir var yngsti þátttakandinn.
Stefnisgangan og leikjakvöld féllu niður þetta sumarið, en áhugi er á að halda því inni
í sumardagskránni okkar.
Jólablakmót Stefnir: Boðið var upp á skemmti-jólablakmót fyrir unglinga og fullorðna.
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Öskudagsball: Að venju var haldið Öskudagsball í félagsheimilinu í samvinnu við
foreldra-félag Grunnskólans.
Þátttaka á mótum
Fosshótelmót Patreksfirði: Samvinna var við Knattspyrnudeild Vestra um að vera
með sameiginlegt lið á fótboltamóti á Patreksfirði. Um var að ræða mót fyrir 4. – 8. flokk
og tóku fjórir krakkar frá Suðureyri þátt í mótinu. Virkilega vel heppnað mót og krakkarnir
ánægðir eftir mótið.
Blakmót: Krakkarnir í Stefni tóku þátt í þremur blakmótum á síðasta starfsári í samstarfi
við Blakdeild Vestra. Á vorönn var keppt í Mosfellsbæ og á haustönninni var farið í
keppnisferð til Akureyrar og Seyðisfjarðar. Mikil ánægja er með samstarfið við Blakdeild
Vestra.
Jólablakmót Vestra: Þeir krakkar sem eru að æfa blak með Stefni tóku þátt í
jólablakmóti Vestra.
Knattspyrnuskóli Vestra: Stefniskrökkum bauðst að taka þátt í Knattspyrnuskóla
Vestra og voru nokkrir krakkar frá Suðureyri sem tóku þátt.
Knattspyrnukynning KSÍ: Krökkunum á Suðureyri var boðið að taka þátt í námskeiði
KSÍ „Komdu í fótbolta“ en um er að ræða átaksverkefni félagsins til að auka áhuga
krakka á minni stöðum á fótbolta. Farið var í skemmtilega leiki og allir fengu gjafir í lokin.
Sigurjón Kristjánsson var með námskeiðið og voru krakkarnir mjög ánægðir með það.
Fjáröflun:
Dósa- og flöskusöfnun. Aðalfjáröflun félagsins er í formi dósa- og flöskusöfnunar. Á
hverju ári eru farnar nokkrar ferðir um þorpið til þess að safna dósum. Þess á milli getur
fólk sjálft farið með flöskur og dósir í skúrinn okkar við íþróttavöllinn.
Áramóta- og vorhreinsun: Greitt er í fyrir það í gegnum þjónustusamning
Ísafjarðarbæjar við HSV.
Samstarf við Fisherman: Stefnir var með kynningu á fiskibollum fyrir Fisherman þegar
66°N voru með Bryggjutónleika hér á Suðureyri. Félagið fékk greitt fyrir þessa kynningu
og heppnaðist það í alla staði mjög vel.
Styrkir sem félagið veitti á árinu: Hægt er að sækja um styrki í dósasjóð Stefnis en
nokkuð var um að sótt væri um styrki til að sækja mót innanlands.
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Minningar- og styrktar Zumba: Í samstarfi við Hildi Sólveigu Elvarsdóttur hélt Stefnir
minningar- og styrktar Zumbatíma fyrir fjölskyldu Atla Arnar Snorrasonar sem lést á
síðasta ári eftir erfiða baráttu við krabbamein. Atli Örn tók þátt í ýmsum mótum fyrir
hönd Stefnis og var mjög efnilegur íþróttamaður. Við minnumst Atla með hlýhug og
vottum fjölskyldu hans innilegrar samúðar. Allur ágóði af tímanum rann til fjölskyldu Atla.
Á síðast starfsári féll einnig frá Steingrímur Guðmundsson. Steini eins og flestir kölluðu
hann var mikill Stefnismaður og hvatti hann sitt fólk til dáða svo eftir var tekið. Það er
óhætt að segja að Stefnir eigi honum margt að þakka og félagsmenn minnast hans með
hlýhug og þakklæti í huga.
Árangur krakka frá Suðureyri í íþróttum árið 2019
Sóldís Björt Leifsdóttir Blöndal og Svanfríður Guðný Þorleifsdóttir voru valdar í U–17
landsliðshópinn í blaki. Þær kepptu báðar á EM í Danmörku fyrir hönd Íslands. Í lok árs
var Sóldís Björt einnig valin í 24 manna æfingahóp fyrir A landslið kvenna.
Óskum við þessum flottu stelpum innilega til hamingju með árangur sinn á síðasta ári og
er félagið virkilega stolt af þessum súgfirsku krökkum.
Uppbyggingarsamningur Stefnis og Ísafjarðarbæjar
Undirritaður var uppbyggingarsamningur milli Stefnis og Ísafjarðarbæjar vegna
uppsetningar á útihreystitækjum á Suðureyri árið 2018. Ákveðið var í samvinnu við
Ísafjarðarbæ að tækin verði sett niður við hliðina á Tjörninni. Staðsetningin var valin
með tilliti til nálægðar við grunnskólann og nýja göngustíginn. Haustið 2019 voru síðan
tækin sett upp, við í Stefni eru virkilega ánægð með þessa framkvæmd og samstarfið
við Ísafjarðarbæ. Sjá nánar í skýrslu um verkið.
Svava Rán Valgeirsdóttir
Formaður Stefnis.

Kubbi - íþróttafélag eldri borgara á Ísfirði
Árið 2019 í byrjun janúar hófst starfið með æfingum í Boccia í Íþróttahúsinu á
Torfnesi og sundleikfimi í Sundhöll Ísafjarðar .
Sund:
Þjálfari var áfram Rannveig Pálsdóttir, íþróttakennari og var æft tvisvar í viku allan
veturinn til maíloka. Að jafnaði mættu 15 – 20 konur í hvern tíma
Boccia:
Þjálfari í Boccia var eins og áður Jens Kristmannsson, 25 manns stunda nú boccia
og eru um 15 á hverri æfingu. Æfingar eru eins og undanfarin ár þrisvar í viku frá
október til maí loka. Það er á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, að lokinni
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æfingu á miðvikudögum er kaffi, sem þéttir hópinn og þar ræðum við ýmis mál, er
varðar íþróttina.
Nokkur æfingamót voru hjá okkur bæði liðakeppni og tvímenningur, voru þessi mót
bæði fyrri hluta árs og síðari hluta ársins. Okkar árlega Góumót í Boccia var haldið
10.mars og voru sjö lið skrá til þátttöku 5 lið frá Kubba g 2 lið frá Ívar íþróttafélagi
fatlaðra. Í fyrsta sæti var Kubbi 5 (Finnur-Jens-Reynir)
í öðru sæti Kubbi 2 (BjörnHeiðar-Valdís) og þriðja sæti Kubbi 4 (Gunnl. J. - Grétar-Jón H) .
Halldórs Högna mót Ívars var haldið á Þingeyri þann 19.maí, þar átti Kubbi 3 lið, en 6 lið
voru skráð til keppni. Í fyrsta sæti var Kubbi 3 (Finnur-Heiðar-Valdís) í þriðja særi varð
Kubbi 1 (Egill-Gunnar- Kristján K).
Íþróttafélaginu Ívar var falið að sjá um Íslandsmót fatlaðra í Boccia fyrir árið 2019
mótið var haldið hér á Ísafirði þann 10.október, þetta var einstaklingskeppni og voru
skráðir keppendur um 150 frá 15 félögum. Óskað var eftir aðstoð við dómgæslu og
ritara störf frá félögum Kubba, sem var að sjálfsögðu veitt tóku 14 félagar þátt í þessu
og lærðu mikið því keppt var eftir nýjum reglum.
Boccia hópurinn tók sér síðan jólafrí þann 17.desember á hefð bundin hátt.

Púttvöllurinn.
Púttvöllurinn kom óvenju góður undan vetri það er mjög óvenjulegt að hægt sé
að byrja pútt snemma vors. Völlurinn var opnaður þann 25.apríl og heimsóknir á völlinn
voru frá apríl til október 1792. Völlurinn var opin í 178 daga, að jafnaði sóttu völlinn 298
pr. mánuð eða um 11 hvern dag. Daglega umsjón með vellinum höfðu Reynir
Pétursson og Finnur Magnússon og sáu þá um að opna og loka ásamt vökvun. Opnun
og lokun vallarins um helgar var svo skipt á félaga í Kubba. Gólfklúbbur Ísafjarðar sér
um að slá, gata, sópa og sanda samkvæmt samningi við Ísafjarðarbæ og hafa
Kubbafélagar tekið þátt í því.
Pútt.
Sumarið 2019 voru haldin 6 púttmót á vegum félagsins: Opnunarmót,
Héðinsmót, Skemmti- og Plankamót, Paramót, Fyrirtækjamót og Lokamót.
Fyrirtækjamótið er eina fjáröflunarmótið sem við höldum.
Íslandsmót 60+ í pútti var haldið á Akranesi 22.ágúst þar var skráð til
leiks ein sveit frá Kubba í henni voru: Reynir Pétursson, Finnur Magnússon og Jón
Ólafur Jónsson. Sveit Kubba varð í fyrsta sæti í sveitakeppni karla. Í
einstaklingskeppninni var okkar maður Reynir Pétursson í þriðja sæti.
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Púttmeistari eldriborgara 2019 varð Reynir Pétursson, með 268 högg. Við val á
púttmeistara er skrá niðurstaða úr mótum sumarsins og 4 bestu telja, en í ár voru mótin
7.
Umsjón og mótsstjórn púttmóta var í höndum: Reynis Péturssonar, Finns
Magnússonar og Jens Kristmannssonar.
Púttvellinum var svo formlega lokað þann 19.október.

Landsmót UMFÍ 50+
Ákveðið var að taka þátt í Landsmóti 50+ á Neskaupstað, sem haldið var í lok júní.
Frá Kubba voru skráðir til þátttöku 14 félagar, sem kepptu í Boccia, Pútti og Golfi. ---Ekkert varð af verðlaunasætum í Boccia því lið okkar komust ekki í úrslitakeppnina. Í
Púttinu stóð okkar fólk sig vel því í Pútti 70 ára og eldri varð Halldór Margeirsson í
fyrsta sæti, Egill Benediktsson í þriðja sæti, Finnur Magnússon í fjórða sæti, Gunnlaugur
Jónasson í 5. Sæti og Jens Kristmannsson í 6. Sæti. Hjá konunum 65 ára og eldri varð
Oddný Njálsdóttir í þriðja sæti eftir bráðabana um 1. – 3. sætið, Sigríður Þórðardóttir í
6.sæti og Árný Oddsdóttir í 11.sæti. Í Golfinu 70 ára og eldri varð Finnur Magnússon í
3ja sæti, Halldór Margeirsson, í því 5. og Egill Benediktsson í því 8.
Færeyjaferð:
Þegar fyrir lá að UMFÍ 50+ yrði á Neskaupstað og ákvörðun hafði verið tekin
um okkar þátttöku þar kom uppástunga frá formanni um hvort við ættum ekki að fara til
Færeyja í leiðinni úr því við værum kominn á Austurlandið. Var vel tekið í þessa
hugmynd, því var leitað tilboða í ferð hjá Tanna Travel. Tilboð barst okkur um viku
ferð, sem við tókum. Ferðin var farinn viku fyrir landsmót og voru 29 manns sem fóru
félagar, makar og vinir. Þetta var alveg dásamleg ferð farið var með Norrænu frá
Seyðisfirði og enginn sjóveikur. Færeyjar tóku vel á móti okkur með smá súld fyrsta
daginn, en svo skein sólin alla næstu daga. Við höfðum til umráða „Rútu“ og bílstjóra
frá „Tanna Travel“ og fórum nánast um alt. Útkoman varð algjörlega frábær ferð.

Fjáraflanir.
Ein helsta fjáröflun félagsins er Fyrirtækjamótið í „Pútti“ að þessu sinni voru 16
fyrirtæki sem tóku þátt. Sigurvegari var „Endurskoðun Vestfjarða „ keppendur voru
Halldór Margeirsson og Egill Benediktsson. Á öllum púttmótum sumarsins eru
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kaffiveitingar, sem stjórnarkonur sjá að mestu um, en keppendur greiða kr 500,- í
mótsgjald, vegna veitinganna.

Lokaorð:
Félaginu hefur verið falið að sjá um Íslandsmót 60+ í Pútti árið 2020 og verður
mótið haldið þann 21,ágúst næst komandi. Bókaðir stjórnar fundir á árinu voru fjórir, en
nokkrir óformlegir fundir í tengslum við framkvæmd móta og annarra viðburða, sem
félagið var þátttakandi í.
Stjórn félagsins var þannig skipuð s.l. ár:
Formaður;
Sigríður Þórðardóttir,
varaformaður; Finnur Magnússon,
ritari;
Árný Oddsdóttir,
gjaldkeri;
María Hagalínsdóttir,
meðstjórnandi; Kristján Kristjánsson.

Varastjórn skipuðu: Reynir Pétursson, Gunnar Veturliðason,
Gunnlaugur Gunnlaugsson.

Að lokum þakka undirrituð, stjórn og félagsmönnum, sem og öðrum velunnurum
félagsins fyrir gott og ánægjulegt samstarf á árinu, með von um svo verði áfram.

Ísafirði 1.apríl 2020.
Sigríður Þórðardóttir, formaður.
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Vestri Íþróttafélag
Aðalstjórn
Inngangur
Fjórða starfsár íþróttafélagsins Vestra er nú runnið sitt skeið. Árið 2019 reyndist
Vestrafólki nokkuð gott og var starfsemin í blóma. Á öðrum aðalfundi aðalstjórnar
Vestra, þann 30. apríl 2019 voru eftirtaldir kosnir í aðalstjórn:
Til eins árs; Hjalti Karlsson, formaður
Tveggja ára; Guðfinna Hreiðarsdóttir
Sigurður Jón Hreinsson
Jóna Lind Karlsdóttir
Varam. eitt ár: Jónas Gunnlaugsson
Þorsteinn Þráinsson
Fyrir voru í stjórn Gísli Jón Hjaltason
Guðni Guðnason
Sólrún Geirsdóttir
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar þann 21. maí, skipti stjórn með sér verkum með
sama hætti og árið 2018, þ.e. Guðfinna Hreiðarsdóttir var kjörinn varaformaður, Guðni
Guðnason gjaldkeri og Sigurður Jón Hreinsson ritari. Aðalstjórn kom saman níu sinnum
að aðalfundi þessum meðtöldum. Þann 26. nóvember var haldinn fundur með
formönnum deilda og ráða og var þátttaka góð. Fundað var eftir þörfum og aðstæðum
en tölvusamskipti einnig nýtt til starfsins. Í þessari starfsskýrslu verður einungis tæpt á
nokkrum viðfangsefnum stjórnarinnar. Vísast að öðru leyti í fundargerðir aðalstjórnar á
heimasíðu félagsins og starfsskýrslur deilda.
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Gróska
Eins og öllum er kunnugt tók til starfa ný deild á síðasta ári, reiðhjóladeild. Mikill
kraftur var í starfsemi hennar og var haldinn metnaðarfull keppni hér á Ísafirði sem
góður rómur var gerður að. Mikið starf hefur verið unnið í brautum til fjalla í nágrenni
Ísafjarðar og er mikill hugur í reiðhjólafólki. Áhugamenn um klifur og lyftingar hafa verið í
sambandi við aðalstjórn og sýnt því áhuga að stofna deildir innan vébanda Vestra.
Jákvætt hefur verið tekið í þessa málaleitan og er nú boltinn hjá þessu áhugafólki sem
þarf að semja sér reglugerð og kjósa stjórn. Að því loknu getur starfsemi hafist undir
merkjum Vestra en aðeins innan s.k. almenningsdeildar fram að næsta aðalfundi. Þá
fyrst er hægt að bera upp tillögu um formlega stofnun nýrrar deildar.
Rétt er einnig að geta þess að þær ánægjulegu fréttir hafa borist að
næstkomandi tímabil mun meistaraflokkur kvenna í körfuknattleik verða starfræktur. Er
það mikið fagnaðarefni að gróska undanfarinna ára í körfunni skuli nú skila þessum
árangri, sem er að mínu viti mikilvægari en margan grunar.
Fjárhagur Vestra
Allar deildir félagsins hafa haldið sína aðalfundi og birt ársreikninga. Samstæða
Vestra velti á árinu 115 milljónum króna sem gríðarhá upphæð fyrir ekki stærra
samfélag og má segja að rekstur Vestra í heild á árinu 2019, hafi gengið erfiðlega. Það
er kunnara en frá þurfi að segja að það er mikið verk og erfitt, að afla íþróttafélögum fjár
til rekstrar. Gríðarleg ferðalög og launakostnaður er þungur baggi og því þarf umhverfið
að vera hagfellt til að endar nái saman.
Þriðja árið í röð er körfuknattleiksdeild rekin með tapi. Blakdeild var að þessu
sinni röngu megin við núllið en knattspyrnudeild skilar góðum rekstrarafgangi líkt og í
fyrra. Það er viðbúið að öðru hvoru lendi deildir í vanda en afar óheppilegt er þegar það
gerist ítrekað. Það er einlæg og von og trú aðalstjórnar að með öflugu fólk í brúnni takist
að rétta af slagsíðu í rekstri.
Fjölnota knattspyrnuhús
Formaður hugðist flytja nákvæmlega sama pistil og á síðasta aðalfundi um þetta
málefni þar sem fátt verulega markvert hafði gerst síðasta ár. Pistillinn var svohljóðandi;
Eitt mikilvægasta hagsmunamál íþróttahreyfingarinnar í Ísafjarðarbæ er og hefur verið
bætt aðstaða knattspyrnumanna. Um nokkurt skeið hefur verið stefnt að byggingu
knattspyrnuhúss sem mun gjörbreyta aðstöðu knattspyrnumanna til hins betra. Hafa ber
í huga að fleiri íþróttagreinar koma til með að njóta góðs af þessari uppbyggingu því
fótbolti hefur notað u.þ.b. 33% af tiltækum tímum í íþróttahúsunum á Torfnesi og í
Bolungarvík. Þar sem eftirspurn eftir tímum er langt umfram framboð munu aðrar
íþróttagreinar bera meiri tíma úr býtum með tilkomu nýs húss.
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Um hið væntanlega hús væri hægt að fjalla um í löngu máli og sýnist sitt
hverjum. Hvernig hús, hvaða stærð, hæð þess, staðsetning og kostnaður. Ekki er
ástæða til að fjölyrða um það hér, heldur fagna því að nú hyllir í að löngu tímabær
uppbygging hefjist á Torfnesi.
Þannig hljóðaði pistill síðasta árs. Nú ber svo hinsvegar við, að hreyfing virðist
komin á málið, þó ekkert sé naglfast. Í gær fól bæjarráð bæjarstjóra að skrifa undir
viljayfirlýsingu við fyrirtæki um byggingu knattspyrnuhúss. Því ber sannarlega að fagna
sem stórum áfanga í langri sögu. Um það hvort nú sé virkilega rétti tíminn til slíkra
framkvæmda segi ég aðeins, að furðulegt nokk virðist stundum aldrei vera rétti tíminn til
tiltekinna framkvæmda. Hvað sem tíminn leiðir í ljós kýs ég að treysta kjörnum
bæjarfulltrúum bæði fyrir fjárhag og framkvæmdum Ísafjarðarbæjar.
Siðamál
Í kjölfar viljayfirlýsingar Bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar þess efnis að fjárveitingar til
íþróttafélaga verði m.a. skilyrt því að félögin setji sér siðareglur og viðbragðsáætlanir fór
fram mikil vinna í mótun slíkra reglna fyrir Vestra. Voru þær samþykktar á síðasta
aðalfundi og eru nú aðgengilegar á íslensku og ensku á heimasíðu Vestra.

Starf deilda
Starf deilda var með blómlegum hætti að undanskilinni sunddeild en starf hennar
hefur verið í lágmarki um nokkurt skeið. Deildin hefur þó staðið fyrir sundæfingum í
íþróttaskóla HSV. Fjölmargir iðkendur hafa náð prýðilegum árangri og sumir verið valdir
í landsliðsverkefni. Ef stiklað er á stóru má nefna að blaklið karla keppti í efstu deild og
var meistaraflokkur karla í körfu á miklu skriði og kominn í úrslitakeppni þegar keppni
var stöðvuð nú í vetur. Í knattspyrnu komst karlalið Vestra upp í fyrstu deild og verður
sumarið óneitanlega krefjandi og spennandi. Í yngri flokkum deilda var haldið úti
kröftugu starfi og keppni. Þess skal einnig getið að blakmaðurinn Mateusz Klóska var
kjörinn íþróttamaður Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur.
Um starf deildanna vísast að öðru leyti í starfsskýrslur þeirra sem finna má á
heimasíðu Vestra.
Kófið
Þó starfsskýrsla þessi fjalli um árið 2019 er ómögulegt að horfa framhjá því
ástandi sem varað hefur nú í byrjun árs. Heimsfaraldur hafði gríðarleg og víðtæk áhrif á
líf og heilsu fólks sem eðli málsins samkvæmt teygði sig einnig inní íþróttastarfið. Ekki
skal tíundað hér með nákvæmum hætti áhrif faraldursins á starfsemi deilda en áhrifin
voru mismikil. Æfingar voru stöðvaðar, keppnir í körfu og blaki einnig. Ljóst er að áhrif
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covid munu verða nokkur á fjárhag deilda, styrktaraðilar halda að sér höndum eða
ganga jafnvel úr skaftinu og skipulag og framkvæmd viðburða og fjáraflana riðlast.
Ríkisstjórn Íslands fól ÍSÍ að útfæra útdeilingu 450 milljóna til
íþróttahreyfingarinnar til að bæta það tjón sem einingar innan hennar urðu fyrir. Ákveðið
var að skipta aðgerðum í tvo hluta; almennar aðgerðir, 300 milljónir og sértækar
aðgerðir, 150 milljónir. ÍSÍ úthlutaði félögum eftir reiknireglu sem miðaði við fjölda
skráðra iðkenda á aldursbilinu 6-18 ára árið 2019 og tóku einnig tillit til fjölgreinafélaga
sem báru meira úr býtum. Sértæku aðgerðirnar, 150 milljónir, miða að því að bæta
félögum tekjutap vegna einstakra viðburða eða móta og þarf að sækja sérstaklega um á
heimasíðu ÍSÍ. Eru deildir hvattar til að kynna sér þær aðgerðir og ganga úr skugga um
hvort tjón þeirra uppfylli sett skilyrði. Formaður hyggst undir liðnum önnur mál kynna
niðurstöðu aðalstjórnar um skiptingu þessara fjármuna.
Að lokum
Í dag gengur úr aðalstjórn Vestra, Siguður Jón Hreinsson sem verið hefur ritari
stjórnar frá stofnun félagsins. Sigurður vann einnig ötullega í undirbúningsnefnd fyrir
stofnun Vestra sem starfaði í á annað ár að stofnun félagsins. Sigurður hefur nú verið
kjörinn formaður blakdeildar og því tilhlýðilegt að víkja úr aðalstjórn. Honum þakka ég
gott samstarf undangengin ár en einnig þakka ég öðru stjórnarfólki og deildum fyrir
ánægjulegt samstarf. Formaður aðalstjórnar Vestra er samkvæmt lögum félagsins
kjörinn til eins árs í senn. Sá er hér stendur gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu
formaður aðalstjórnar Vestra og þakkar samstarf liðinna ára.
Hjalti Karlsson fomaður

Körfuknattleiksdeild Vestra
Starfsemi stjórnar
Á síðasta aðalfundi KKD. Vestra voru eftirtalin kjörin í stjórn: Ingólfur Þorleifsson
var kjörinn formaður. Birna Lárusdóttir, Ingi Björn Guðnason, Helga Salóme
Ingimarsdóttir og Harpa Guðmundsdóttir sem aðalmenn. Til vara voru kjörnir Birgir Örn
Birgisson, Gunnlaugur Gunnlaugsson og Sveinn Rúnar Júlíusson. Á fyrsta fundi skipti
stjórn með sér verkum og var Harpa kjörin gjaldkeri og Ingi Björn ritari. Aðalstjórn
fundaði eftir þörfum á tímabilinu. Mál voru einnig unnin í gegnum samfélagsmiðla og
tölvupósta líkt og undanfarin ár. Stjórn skipulagði fjáraflanir og hélt utan um rekstur
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meistaraflokks karla. Frá miðjum mars fór starfsemi stjórnar eingöngu fram í gegnum
samfélagsmiðla og Zoom forritið vegna Covid-19
Helstu fjáraflanir ársins voru, líkt og áður, vinna á grundvelli samstarfssamnings
Ísafjarðarbæjar við HSV vegna 17. júní hátíðarhalda og flugeldahreinsun, vinna við
körfuboltabúðir Vestra, klósettpappírsala, vinna við hópeflisdag Ísafjarðarbæjar og
útskrift MÍ ásamt fleiri smærri fjáröflunum.
Fulltrúi stjórnar mætti á tvo formannafundi á vegum KKÍ á tímabilinu. Annar var í
gegnum Zoom forritið en hinn í íþróttamiðstöðinni í Laugardal.
Meistaraflokkur karla 2019-2020
Yngvi Páll Gunnlaugsson yfirþjálfari Kkd. Vestra lét af störfum í lok 18-19
tímabilsins. Hann hafði þá stýrt liðinu í þrjú ár og eru honum færðar bestu þakkir fyrir
samstarfið.
Stjórn ræddi við nokkra aðila óformlega áður en farið var í samningaviðræður við
erlendan þjálfara. Þær viðræður skiluðu ekki tilsettum árangri. Um líkt leyti og þeim lauk
kom óvænt upp að fyrrverandi þjálfari og leikmaður okkar, Pétur Már Sigurðsson,
losnaði úr sínu starfi hjá Stjörnunni og náðust samningar við hann fljótt og vel um að
taka við sem þjálfari meistaraflokks karla hjá Vestra. Síðar var Baldur Ingi Jónasson
ráðinn sem aðstoðarþjálfari með Pétri.
Leikmannahópur meistaraflokks taldi að jafnaði 14-15 leikmenn. Liðið æfði eins
og áður á Torfnesi og í Bolungavík.
Liðið var skemmtilega samsett af reynslumiklum leikmönnum og ungum
heimamönnum. Það tók smá tíma að slípa mannskapinn saman og nýjan þjálfara að
koma sínum hugmyndum inn. Þegar Íslandsmótið var blásið af um miðjan mars vegna
Covid-19 hafði liðið unnið 7 leiki af síðustu 8 og tryggt sér sæti í úrslitakeppni 1. deildar.
Þegar tímabilinu var lokið var ljóst að einhverjar breytingar yrðu á leikmannahópnum
fyrir tímabilið 20-21. Þeim leikmönnum sem nú hverfa frá borði er þakkað fyrir sitt
framlag og óskað velfarnaðar á nýjum slóðum. Þar ber vissulega hæst að fyrirliði okkar
Nebojsa Knezevic hefur samið við Skallagrím í Borgarnesi eftir 7 tímabil á Ísafirði.
Stjórn samdi við Pétur Má um að stýra liðinu áfram á komandi tímabili og hefur
hann í samstarfi við stjórn þegar hafið viðræður við leikmenn og ganga þær viðræður
vel. Nú í maí hefur meistaraflokkur karla verið skráður í Íslandsmót, bikarkeppni og
deildarbikar á vegum KKÍ á komandi tímabili.
Eftirtaldir voru í meistaraflokkshópnum á tímabilinu 2019-20.
Blessed Parilla Bakvörður
50

Ársskýrsla 2019
Egill Fjölnisson Framherji
Friðrik Heiðar Vignisson Framherji
Helgi Bergsteinsson Bakvörður
Hilmir Hallgrímsson Bakvörður
Hugi Hallgrímsson Framherji
Ingimar Aron Baldursson Bakvörður
James Parilla Bakvörður
Krzysztof Duda Framherji
Marko Dimitrovic Framherji/Miðherji
Matic Macek Bakvörður
Nebojsa Knezevic Bakvörður
Nemanja Knezevic Miðherji
Toni Jelenkovic Bakvörður (kom um áramót)
Þorleifur Hallbjörn Ingólfsson Bakvörður
Veturinn hjá meistaraflokki karla
Liðið lék 22 leik í deildarkeppni og sigraði í 14 leikjum og tapaði 8. Takmarkið
fyrir tímabilið var eins og árið áður að komast í úrslitakeppni 1. deildar og náðist það.
Niðurstaðan var sú að liðið endaði í fjórða sæti þegar mótið var blásið af. Það voru mikil
vonbrigði að ekki var leikin úrslitakeppni þetta vorið. Liðið var á mikilli siglingu og átti
góða möguleika á að tryggja sér sæti í úrvalsdeild.
Stjórn studdi þó heilshugar allar aðgerði KKÍ á þessum fordæmalausu tímum og fór í
einu og öllu eftir tilmælum yfirvalda. Ljóst að er að félagið verður fyrir umtalsverðum
tekjumissi vegna þess að mótið var blásið af. Vonir standa til að eitthvað af því komi til
baka frá ÍSÍ, en aðalstjórn Vestra hefur með höndum að skipta bótum til undirdeilda
sinna.
Liðið spilaði í Geysisbikarnum og sat hjá í 32 liða úrslitum. Í 16 liða úrslitum dróst
liðið gegn úrvalsdeildarliði Fjölnis úr Grafarvogi á heimavelli á Torfnesi. Þar var
úrvalsdeildarliðið aðeins of sterkt og sigraði 68-85. Þess ber þó að geta að besti maður
Vestra, Nemanja Knezevic var fjarverandi vegna meiðsla og munaði um minna.
Veturinn var einn sá erfiðasti í mörg ár til ferðalaga. Oft þurfti að fresta leikjum,
bæði heima og heiman, einnig þurfti liðið að gista oftar eftir útileiki en oft áður. Einu sinni
þurfti svo að kalla eftir björgunarsveit til að sækja okkar menn er þeir sátu fastir og er
björgunarsveitarfólki á Hólmavík færðar bestu þakkir fyrir hjálpina. Það má alltaf búast
við að röskun verði á starfi sem fram fer yfir háveturinn á Íslandi. Töluverð umræða
skapaðist inna körfuknattleikshreyfingarinnar vegna frestunar leikja á tímabilinu. Við
teljum að þar eigi að ráða almenn skynsemi en ekki hentistefna. Þetta er jú bara leikur
og ekki nokkur ástæða til að stofna mannslífum í hættu að óþarfa.
Öllum leikmönnum og þjálfurum meistaraflokks karla eru færðar bestu þakkir fyrir
samstarfið á tímabilinu.
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Meistaraflokkur kvenna 2020-2021
Stjórn hefur um langt skeið stefnt að stofnun meistaraflokks kvenna. Í byrjun maí
var ákveðið að kanna hug iðkenda og foreldra með það að markmiði að tefla fram
meistaraflokki á komandi tímabili. Fundað var með elstu iðkendum í stúlknaflokkum
félagsins þar sem stjórn kynnti áform sín. Þar var jafnframt tilkynnt að Pétur Már yrði
þjálfari meistaraflokks kvenna ef af stofnun hans gæti orðið. Niðurstaða þeirra samtala
var jákvæð og er nú svo komið að stjórn hefur skráð liðið til keppni í 1. deild
Íslandsmótsins og sömuleiðis bikarkeppni KKÍ. Unnið er að mönnun meistaraflokksráðs.
Síðast var starfræktur meistaraflokkur kvenna í körfubolta leiktímabilið 2014-2015 og þá
undir merkjum KFÍ. Hér er því um að ræða fyrsta meistaraflokk kvenna í körfubolta hjá
Vestra og eru það gleðileg tímamót.
Að lokum
Stjórn vinnur stöðugt að því að finna fjármagn í rekstur félagsins og mun þeirri
vinnu aldrei ljúka. Við höfum verið heppin að eiga nokkra stóra styrktaraðila sem hafa
staðið þétt með okkur og gera vonandi áfram. Einnig er fjöldi af smærri styrktaraðilum
sem eru ekki síður mikilvægir. Allt þetta gerir það að verkum að við getum haldið áfram
að bjóða uppá samkeppnishæfan körfubolta á Vestfjörðum. Það er hægt að líkja vinnu
stjórnarmanna við rekstur á litlu fyrirtæki í sjálfboðavinnu. Okkur hefur tekist ágætlega
að skipta verkum niður á stjórnarmenn. Ég vill þakka samstjórnendum mínum fyrir þeirra
miklu vinnu í vetur.
Kkd. Vestra á marga mjög góða sjálfboðaliða og færi ég þeim öllum bestu þakkir
fyrir þeirra ómetanlegu störf. Á tímabilinu náðum við aðeins að stækka hópinn og er það
von mín að það haldi áfram. Það er ljóst að til þess að körfuboltastarf haldi áfram á
svæðinu þarf nýtt blóð að koma reglulega inn í félagið.

Fyrir hönd stjórnar Kkd. Vestra vil ég þakka öllum þeim sem komið hafa að
starfinu á síðasta starfsári og hafa ekki fengið þakkir nú þegar fyrir þeirra ómetanlega
framlag.

Suðureyri 31. maí 2020
Ingólfur Þorleifsson
formaður Körfuknattleiksdeildar Vestra

Skýrsla stjórnar barna- og unglingaráðs
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Körfuknattleiksdeildar Vestra starfsárið 2018-2019
Barna- og unglingaráð Kkd. Vestra (BUR) veturinn 2019-2020 var skipað
eftirtöldum einstaklingum: Birna Lárusdóttir, formaður, Guðfinna Hreiðarsdóttir, gjaldkeri,
Heiðrún Tryggvadóttir, ritari, Dagný Finnbjörnsdóttir, Elísabet Margrét Jónasdóttir,
Hörður Snorrason, Halldór Karl Valsson og Lilja Debóra Ólafsdóttir.
Skýrsla þessi nær yfir tímabilið júní 2019 til júní 2020.
Umfang yngri flokkanna
Æft var í 11 yngri flokkum í vetur:
Krakkakarfa stúlkur 1.-2. bekkur
Krakkakarfa drengir 1.-2. bekkur
Minnibolti yngri stúlkur (3.-4. bekkur)
Minnibolti yngri drengir (3.-4. bekkur)
Minnibolti eldri stúlkur (5.-6. bekkur)
Minnibolti eldri drengir (5.-6. bekkur)
7.-8. flokkur stúlkna
7.-9 flokkur drengja
10. flokkur stúlkna
Stúlknaflokkur
Drengjaflokkur
Níu flokkar tóku þátt í Íslandsmótum í vetur:
Minnibolti eldri (MB10) stúlkur
Minnibolti eldri (MB11) stúlkur
Minnibolti eldri (MB11) drengir
7. flokkur stúlkna
8. flokkur stúlkna
9. flokkur drengja
10. flokkur stúlkna
Stúlknaflokkur
Drengjaflokkur
Í yngstu aldurshópunum var, líkt og undanfarin ár, lögð áhersla á tvö
minniboltamót félaga. Fyrra mótið var Sambíómót Fjölnis í byrjun nóvember og hið
seinna átti að vera Nettómótið í Reykjanesbæ í byrjun mars. Nettómótið var hins vegar
slegið af daginn fyrir mót vegna Covid-19. Þá voru allir keppendur Vestra komnir á
suðvesturhornið. Haldið var eitt innanfélagsmót í febrúar fyrir 1.-6. bekk
(Hamraborgarmótið). Til stóð að halda annað innanfélagsmót, Húsasmiðjumótið, fyrir
sama aldurshóp í lok apríl en af því varð ekki vegna Covid-19.
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Íþróttaskóli HSV
Aðkoma Kkd. Vestra að íþróttaskóla HSV var takmörkuð á þessu tímabili. Bent
var á mögulega þjálfara en HSV hafði síðan beint samband við einstaklinga sem ekki
voru þó beint á vegum deildarinnar. Brýnt er að Kkd. Vestra og HSV meti starfsemi og
árangur Íþróttaskólans með tilliti til þess takmarkaða tíma sem körfuboltinn fær í
skólanum. Grunnhugmyndafræði skólans er jákvæð og félagið hefur til þessa stutt
starfsemi hans en skólinn þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Töluvert vantar upp á að
starf skólans sé metið með markvissum hætti. Gæta þarf þess að hagsmunir Kkd.
Vestra séu tryggðir þannig að eðlileg nýliðun geti átt sér stað hjá félaginu.
Aðstaða yngri flokkanna
Langflestar æfingar yngri flokkanna fara fram á Torfnesi en einnig er æft á
Austurvegi og í Bolungarvík þar sem deildinni er ávallt vel tekið.
Bolungarvíkurkaupstaður fær sérstakar þakkir fyrir frábært samstarf á umliðnum árum.
Lítið hefur verið um æfingar hjá deildinni í minni byggðakjörnunum Flateyri, Suðureyri
og Þingeyri en nú er íþróttahúsið á Þingeyri orðið það vel búið að hægt er að nýta það til
keppni í yngri flokkum. Ný klukka er í húsinu og nýjar körfur væntanlegar. Þessar
betrumbætur bæta til muna aðstöðu yngri flokka til æfinga og keppni. Húsið hefur verið
nýtt til mótahalds.
Fyrir tveimur árum benti Kkd. Vestra á að mikil þörf væri á því að koma upp betri
félagsaðstöðu fyrir börn og unglinga í íþróttahúsinu á Torfnesi. Iðkendur koma úr öllum
þéttbýliskjörnum bæjarins og Bolungarvík og þurfa oft að bíða í lengri og skemmri tíma,
bæði fyrir og eftir æfingar. Ekkert bólar á lagfæringum sem þó hafa verið boðaðar en
brýnt er að vel verði staðið að þeim og þær gerðar þannig úr garði að sómi verði að.
Brýnt er að koma upp nýjum útikörfuboltavelli við Torfnes. Sá gamli er úr sér
genginn og uppfyllir ekki nútímakröfur. Í Covid-ástandinu kom glögglega í ljós hve
nauðsynlegt er að hafa aðgang að góðri aðstöðu utandyra. Einnig er mikilvægt að bæta
útikörfuboltaaðstöðu í Holtahverfi og í minni byggðakjörnum bæjarins.
Innanfélagsstarfið
Síðastliðið sumar voru sérstakar sumaræfingar skipulagðar að afloknum
Körfuboltabúðum Vestra 2019. Æfingar voru ætlaðar eldri iðkendum og var æft þrisvar í
viku að undanskildum júlí. Krökkum í verðandi 1.-4. bekk bauðst að koma á tvö
sumarnámskeið, í júní og ágúst, sem hvort um sig samanstóð af klukkustundarlöngum
æfingum í fimm daga.
Vetrarstarfið hófst með Körfuboltadeginum í byrjun september. Þar var
starfsemi yngri flokka og æfingataflan kynnt og brugðið á leik með leikmönnum
meistaraflokks karla. Körfuboltadagurinn í upphafi vetrar er einn besti vettvangurinn til
að bjóða nýja iðkendur velkomna og kynna þá fyrir starfi félagsins.
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Hamraborgarmótið, minniboltamót meistaraflokks Vestra og Hamraborgar, fór fram 10.
Febrúar ætlað iðkendum í 1.-6. bekk. Mótið er hugsað sem upphitun fyrir Nettómótið.
Covid-19
Um miðjan mars varð Covid-19 til þess að allt starf yngri flokka körfunnar
stöðvaðist, jafnt æfingar sem keppni. Engar fjáraflanir voru haldnar, hið árlega
Páskaeggjamót féll niður sem og kökufjáröflunin á skírdag. Ekki varð af keppnisferð 8.
flokks stúlkna og 9. flokks drengja á Götaborg Basketball Festival sem fyrirhuguð var í
maí. Stefnt er á mótið að ári. Æfingar grunnskólabarna hófust aftur með eðlilegu sniði
11. maí en iðkendur á framhaldsskólastigi máttu bíða til 25. maí eftir því að hefðbundnar
æfingar hæfust á ný. Æfingar eldri iðkenda og fullorðinna máttu fara fram frá 11. maí en
þær voru háðar miklum takmörkunum og ekkert spil leyfilegt.
Vorhátíð yngri flokka verður haldin 12. júní á Torfnesi með pylsuveislu og
viðurkenningum til iðkenda. Kemur hún í stað hinnar árlegu uppskeruhátíðar sem alla
jafna er haldin í maí. Þrátt fyrir Covid-19 verður reynt að hafa vorhátíðina með sama
sniði og uppskeruhátíðina.
Körfuboltabúðir Vestra áttu að fara fram í júní að venju en vegna Covid-19 var þeim
frestað til 6.-11. ágúst. Það eru tólftu búðirnar. Undirbúningur er kominn vel á veg og eru
búðirnar orðnar fullsetnar.
Þjálfarahópurinn
Dagný Finnbjörnsdóttir var ráðin umsjónarmaður yngri flokka deildarinnar í haust
og þjálfaði einnig stúlkur í 1.-4. bekk. Aðrir fastir þjálfarar voru: Pétur Már Sigurðsson,
Gunnlaugur Gunnlaugsson, Nebojsa Knezevic og Nemanja Knezevic, Matic Macek og
Sigríður Guðjónsdóttir og Helga Salóme Ingimarsdóttir. Einnig leysti Aleksandar Tasev
mikið af í vetur auk þess sem tilfallandi þjálfarar leystu af þegar þurfti.
Aðstoðarþjálfarar voru í stærri hópum og komu þeir úr röðum elstu iðkenda okkar
en lögð er áhersla á að elstu iðkendurnir spreyti sig í þjálfarahlutverkinu. Eiga þjálfarar
deildarinnar miklar þakkir skilið fyrir fagmennsku, alúð og eftirfylgni í þjálfarastörfum
sínum.
Foreldrasamskiptin
Öll foreldrasamskipti yngri flokka Kkd. Vestra fara fram í lokuðum Facebook
hópum auk þess sem deildin er með opna síðu undir heitinu „Körfuknattleiksdeild Vestra
- yngri flokkar“. Allt fréttatengt efni fer þar inn ásamt því að heimasíða Vestra er vel nýtt.
Miðað er við að iðkendur í 8. flokki og eldri séu einnig inni á síðunum.
Sérstakur tengiliðahópur er á Facebook en þar í eru allir tenglar hinna mörgu
æfingahópa deildarinnar - alls um 25 manns. Gera þarf mun betur í því að virkja þennan
hóp. Þörf er á frekari uppfræðslu um hlutverk tengiliða og miðla þarf betur af reynslu
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þeirra sem best þekkja til í skipulagi ferða og uppákoma svo að nýir foreldra þurfi ekki í
sífellu að finna upp hjólið.
Brýnt er að foreldrar gefi í auknum mæli kost á sér í sjálfboðaliðastörf innan
deildarinnar s.s. í barna- og unglingaráð, stjórnarstörf, framkvæmd körfuboltabúða og
önnur verkefni sem þarf að inna af hendi til að halda úti þróttmiklu íþróttastarfi fyrir
börnin okkar. Hér sannast máltækið „Margar hendur vinna létt verk“.
Uppbyggingarstarfið
Körfubolti nýtur töluverðra vinsælda á landsvísu um þessar mundir og er kjörið að
nýta þann meðbyr til að efla nýliðun í yngstu hópunum. Slíkt kallar á gott kynningarstarf
með haustinu. Nauðsynlegt er að huga enn betur að þjálfunarþættinum samhliða
kynningarstarfinu en félagið þarf á mörgum öflugum þjálfurum að halda ef standa á
undir fleiri yngri flokkum. Liður í því er að hvetja eldri iðkendur til að sækja
þjálfaranámskeið sem í boði eru á vegum ÍSÍ og KKÍ. Ljúki þjálfari námskeiði greiðir
BUR námskeiðsgjöldin. Námskeiðin veita einnig einingar í framhaldsskólum og eru
þannig enn frekari hvatning. Nokkrir ungir þjálfarar hafa þegar nýtt sér þetta. Einnig er
mikilvægt að styðja við bakið á þeim sem vilja sækja dómaranámskeið sem í boði eru á
vegum KKÍ. Því til viðbótar er mikilvægt að hvetja elstu iðkendur okkar til að koma að
þjálfun sem aðstoðarþjálfarar jafnvel þótt þeir hafi ekki öðlast aldur til að stýra eigin
æfingum. Þannig læra þeir mest og koma betur undirbúnir inn í þjálfarastarfið þegar
réttum aldri er náð.
Fjáraflanir og aðrar tekjur
BUR rekur og mannar sjoppuna á Torfnesi á heimaleikjum meistaraflokks og á
ýmsum uppákomum á okkar vegum í húsinu, s.s. þegar umferðir í Íslandsmóti fást
hingað heim. Hagnaður af sjoppurekstrinum hefur runnið beint í ferðasjóð iðkenda
vegna ferða á Íslandsmót og minniboltamót. Þangað rennur einnig framlag úr Ferðasjóði
ÍSÍ en það hefur hækkað með fleiri hópum á Íslandsmótum. BUR niðurgreiddi hverja
ferð iðkanda á Íslandsmót um 6.000 krónur í vetur.
Haustsalan á grænmeti var á sínum stað og lukkaðist vel. Farið var í eina
kaffipakkasölu og batterí í reykskynjara seld fyrir jólin. Kaffi var aftur selt eftir áramót
en þar með lauk fjáröflunum síðasta leiktímabils. Körfuboltabúðirnar eru ein stærsta
fjáröflun sem ráðist er í innan deildarinnar á hverju ári en minni aðsókn var að þeim
2019 en oft áður. Ein skýring er sú að Afreksbúðir KKÍ fóru fram sömu helgi. Það mun
ekki verða í ár. BUR kom einnig að hefðbundinni fjáröflun félagsins í tengslum við
hátíðahöld Ísafjarðarbæjar á 17. júní en það er verkefnastyrkur til félagsins. Þá má
nefna að elstu iðkendur félagsins tóku þátt í stærri fjáröflunum á borð við uppstillingu á
sal fyrir árshátíð Ísafjarðarbæjar og útskrift MÍ og kvöldvinnu í tengslum við það.
Reglulega er sótt um styrki í Íþróttasjóð og styrktarsjóði UMFÍ og hafa ýmis
verkefni fengist styrkt í gegnum tíðina. Einnig er sótt í styrktarsjóð 3X Technology. Þá
eru ótalin fjölmörg fyrirtæki og einstaklingar sem styrkja starfsemi yngri flokkanna með
ýmsum hætti. Sá stuðningur er ýmist í formi beinna peningastyrkja, vöruúttekta eða
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aðstoðar við ólík verkefni. Slíkur stuðningur er ómetanlegur og verður seint hægt að
fullþakka.
Æfingagjöldin eru innheimt mánaðarlega af iðkendum í 5. bekk og eldri og renna
þau til greiðslu þjálfaralauna. Gjöldin duga þó ekki fyrir þjálfaralaunum. Deildin verður af
umtalsverðum tekjum með því að innheimta ekki æfingagjöld í yngstu aldurshópunum
en benda verður á að í samkomulagi HSV og félaganna var ákveðið að heimila æfingar
fyrir íþróttaskólaaldurinn án þess þó að innheimt yrðu æfingagjöld. Slíkt fyrirkomulag
gengur ekki til lengdar. BUR mun beita sér fyrir því að einhverjar breytingar verði gerðar
á því fyrirkomulagi.
Samstarf við MÍ um afreksíþróttasvið
Körfuknattleiksdeildin hefur átt gott samstarf við Menntaskólann á Ísafirði um
afreksíþróttasvið. Deildin hefur haft milligöngu um að útvega þjálfara á tvær
körfuboltaæfingar á viku og hefur Nebojsa Knezevic séð um þær æfingar. Sextán eldri
iðkendur körfunnar voru skráðir afreksíþróttasvið í vetur og er karfan fjölmennasta
íþróttagreinin þar.
Landsliðsverkefni KKÍ
Alls komu þrír iðkendur Kkd. Vestra til greina í landsliðsverkefni í sumar á vegum
KKÍ. Bræðurnir Hilmir og Hugi Hallgrímssynir voru í æfingahópi U18 og Gréta Proppé
var í æfingahópi fyrir U16. Öll landsliðsverkefni ársins voru slegin af um miðbik Covid-19
og ekki valið í lokahópa. Þegar þetta er skrifað stefnir því ekki í nein verkefni fyrir
landsliðskrakka í sumar. Ekki hefur verið tilkynnt um val í Úrvalsbúðir og Afreksbúðir en
þær munu fara fram í ágúst. Kkd. Vestra mun eiga fulltrúa í Úrvalsbúðunum og vonandi
einnig Afreksbúðum.
Einstakir flokkar
Drengjaflokkur:
Þjálfari: Nebojsa Knezevic
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2001-2004, keppti í 1. deild og bikarkeppni KKÍ.
Stúlknaflokkur:
Þjálfari: Nemanja Knezevic
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2002-2004, tók þátt í Íslandsmóti í 1. deild og
bikarkeppni KKÍ. Stjórn Kkd. Vestra hefur tekið þá ákvörðun að stefna að meistaraflokki
kvenna á næsta leiktímabili. Vonir standa til þess að meistaraflokkurinn reynist
iðkendum yngri flokka mikil lyftistöng enda verður hópurinn væntanlega að langmestu
leyti skipaður stúlkum sem heyra í reynd undir yngri flokka.
10. flokkur stúlkna:
Þjálfari: Nemanja Knezevic
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2004-2007, tók þátt í Íslandsmóti í B-riðli og
bikarkeppni KKÍ.
57

Ársskýrsla 2019
9. flokkur drengja:
Þjálfari: Pétur Már Sigurðsson
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2004-2005, tók þátt í Íslandsmóti og
bikarkeppni KKÍ.
7. flokkur drengja:
Þjálfari: Pétur Már Sigurðsson
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2007-2008, tók þátt í Íslandsmóti.
Minnibolti eldri drengja:
Þjálfari: Matic Macek
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2009-2010, tók þátt í Íslandsmóti.
Minnibolti eldri stúlkna:
Þjálfari: Gunnlaugur Gunnlaugsson
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2009-2010, tók þátt í Íslandsmóti MB10 og
MB11.
Minnibolti yngri drengir (3. og 4. bekkur):
Þjálfari: Pétur Már Sigurðsson/Helga Salóme Ingimarsdóttir
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2011-2012, tók þátt í Sambíómóti.
Minnibolti yngri stúlkur (3. og 4 bekkur):
Þjálfari: Dagný Finnbjörnsdóttir
Liðið, sem er skipað leikmönnum fæddir 2011-2012, tók þátt í Sambíómóti.
Krakkakarfa stúlkur (1.-2. bekkur):
Þjálfari: Dagný Finnbjörnsdóttir
Liðið er skipað leikmönnum fæddir 2012-2013. Farið var á Sambíómót.
Krakkakarfa drengir (1.-2. bekkur):
Þjálfari: Sigríður Guðjónsdóttir
Liðið er skipað leikmönnum fæddir 2012-2013. Farið var á Sambíómót.

Barna- og unglingaráð Kkd. Vestra færir öllum iðkendum, þjálfurum, foreldrum og
styrktaraðilum bestu þakkir fyrir farsæla samvinnu á því sérkennilega starfsári sem nú er
á enda og bindur miklar vonir við gróskumikið starf á næstu leiktíð.

Ísafirði, 31. maí 2020
Fyrir hönd barna- og unglingaráðs Kkd. Vestra
Birna Lárusdóttir, formaður
58

Ársskýrsla 2019

Blakdeild Vestra
Árið 2019 var viðburðaríkt að venju og reyndi töluvert á stjórn félagsins. Hér
verður stiklað á stóru varðandi starfið og helstu viðburði á árinu
Almennt um starfið
Tihomir Paunovski var endurráðinn þjálfari félagsins fyrir tímabilið 2019-2020.
Hann hefur því þjálfað alla flokka félagsins frá því í lok janúar 2017. Starfið var með
nokkuð hefðbundnum hætti, en stærsta breytingin á árinu var sú að karlalið Vestra fór
upp í úrvalsdeild, eða Mizuno deild karla.
Meistaraflokkur karla
Vestri varð deildarmeistari í 1. deild karla (Benecta deildin) vorið 2019. Liðið átti
gott tímabil og endaði með 39 stig, en liðið í öðru sæti var með 32 stig. Þetta var í
annað sinn á þremur árum sem Vestri sigrar 1. deild og ljóst var að liðið var fullsterkt
fyrir deildina. Ákveða þurfti fyrir tímabilið 2019-2020 hvort liðið færi upp um deild og
spilaði í úrvalsdeild. Vandamálið var tvíþætt: Hópurinn var lítill og það er mikill
getumunur á milli deilda – úrvalsdeildin er miklu sterkari. Staðan var því sú að það var
ekki ljóst hvort Vestri næði að manna karlalið, en ef það væri hægt að manna lið yrði
það of sterkt fyrir 1. deild. Ákveðið var að fara upp í úrvalsdeild og ná í fleiri leikmenn til
þess að fjölga í hópnum og styrkja liðið. Var þetta gert með hagsmuni ungu
heimastrákanna í liðinu í huga, að leyfa þeim að spreyta sig í efstu deild og spila með
sterkari leikmönnum. Það gekk á ýmsu við að fá leikmenn, en að lokum náðust þrír
leikmenn frá Spáni (einn þeirra með ríkisborgararétt í Venesúela). Einn þeirra sneri
heim eftir stuttan tíma, en annar leikmaður fékkst í staðinn. Gengið í deildinni var upp og
ofan eins og við var að búast en fyrsta stigið náðist gegn KA á útivelli í 2-3 tapi. Mateusz
Klóska sem spilað hefur með Vestra undanfarin ár í 1. deild, var stigahæsti maður
liðsins og var valinn í úrvalslið fyrri hluta tímabilsins. Hann var einnig kjörinn
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar og íþróttamaður Bolungarvíkur og er það í fyrsta sinn sem
blakara hlotnast sá heiður.
Meistaraflokkur kvenna
Meistaraflokkur kvenna spilaði í 1. deild tímabilið 2018-2019. Vestri endaði í 5.
sæti í jafnri deild þar sem lítill stigamunur var á liðunum í 3.-7. sæti. Haustið 2019
bættist einn spænskur leikmaður við hópinn, en hún þurfti þó að hætta að spila fyrir
áramót af heilsufarsástæðum. Áfram var spilað í 1. deild og liðið var skipað leikmönnum
sem flestar eru á aldrinum 15-20 ára og hafa æft saman í fjöldamörg ár. Það skilaði
árangri og átti Vestri gott tímabil. Talsverðar breytingar urðu á 1. deildinni, en liðum var
fjölgað úr 7 í 11 og því voru ferðalög mörg.
Yngri flokkar
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Vorið 2019 var bikarmót 2.-4. flokks á Akureyri í febrúar og svo var Íslandsmót allra
yngri flokka í Mosfellsbæ í maí. Vestri sameinaðist Huginn frá Seyðisfirði í 3. og 4. flokki
stráka á báðum þessum mótum. Því miður hafði Vestri ekki haft heil lið í
unglingaflokkunum í talsverðan tíma núna, en þá hefur reynst virkilega vel að sameinast
öðrum liðum. Það eykur víðsýni og gefur unglingunum heilmikið að spila með
leikmönnum úr öðrum félögum. Í Mosfellsbæ var Vestri líka með lið í 5. og 6. flokki.
Haustið 2019 voru mikil ferðalög hjá yngri flokkum félagsins. Því miður rákust
allar yngriflokkaferðir á við meistaraflokksleiki hjá félaginu og því komst Tihomir þjálfari
ekki með í yngriflokkamót. Aðrir félagsmenn og leikmenn þurftu því að sinna liðsstjórn á
mótunum. Vestri var með öflugt lið í 4. flokki stráka sem ferðaðist á mót til Húsavíkur og
Neskaupstaðar þetta haust og náði góðum árangri. Einnig sendi Vestri nokkur lið á mót
5.-6. flokks en þar er spilað í þriggja manna liðum. Þessir krakkar ferðuðust bæði til
Akureyrar og Seyðisfjarðar. Eins og fyrri ár voru yngriflokka leikmenn frá Suðureyri,
Þingeyri og Ísafirði. Það er heilmikil vinna fyrir leikmenn, foreldra og yngriflokkaráð að
fjárafla og skipuleggja svona margar langar ferðir, en leikmenn nutu þeirra í botn og
eiga örugglega eftir að eiga góðar minningar um ókomna tíð.
Hugleiðingar formanns
Barna- og unglingastarf hófst hjá Skelli, sem síðar varð Blakdeild Vestra árið
2007. Þá byrjuðu líka æfingar ætlaðar körlum. Næstu árin á undan hafði bara verið eitt
öldungalið kvenna starfandi innan Skells. Þegar horft er yfir farinn veg þá óx félagið
ótrúlega hratt næstu árin, en eins og gengur þá eru sveiflur í starfinu og síðustu árin
hafa verið blikur á lofti. Það voru öflugir hópar krakka sem byrjuðu sem kríli í blaki á
árunum 2007-2010 bæði á Suðureyri, Þingeyri og Ísafirði. Þessir krakkar hafa mörg
hver haldið áfram í blaki, vaxið og dafnað og enduðu á því að taka yfir meistaraflokkana
af gamlingjunum og bæta árangur þeirra svo um munaði. Hinsvegar eru þau engir
krakkar lengur og nú er svo komið að stór hópur iðkenda er búinn með menntaskóla og
fluttur af svæðinu í bili. Því miður hefur ekki tekist að ná inn iðkendum í mörgum
aldurshópum og því er skortur á endurnýjun leikmanna inn í meistaraflokkana. Það lítur
því út fyrir að meistaraflokkur kvenna leggist af í bili, en B-lið kvenna mun vonandi spila
áfram í neðri deildum Íslandsmótsins.
Áskorunin framundan er því að hlúa að yngri flokkunum og laða að yngri
iðkendur. Það hefur reyndar sýnt sig að börn og barnabörn leikmanna öldungaflokka eru
líkleg til þess að æfa blak, og því ætti kannski að hlúa að öldungahópunum sérstaklega

Harpa Grímsdóttir formaður
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Knattspyrnudeild Vestra
Meistaraflokksráð karla
Skýrsla stjórnar meistaraflokksráðs starfsárið 2017
Í stjórn voru:
Samúel Samúelsson
Hafþór Halldórsson
Ragnar Heiðar Sigtryggsson
Júlíus Ólafsson
Veigar Guðbjörnsson
Jón Hálfdán Pétursson
Hákon Hermannsson

formaður
varaform.
gjaldkeri
ritari
meðstjórnandi
meðstjórnandi
meðstjórnandi

Stjórnin fundaði fjórum sinnum í mánuði yfir veturinn, alla þriðjudaga. En svo fjölgaði
fundum í 4-6x í mánuði yfir sumarið.
Félagið keppti í fjórða sinn undir merkjum Vestra í keppni á vegum KSÍ, félagið lék í
2.deild tímabilið 2019
Nóvember 2018 - Febrúar 2019:
Bjarni Jóhannsson að byrja sitt annað tímabil sem þjálfari m.fl kk þjálfari. Æfingar fóru
fram á Ísafirði og Bolungarvík, en einnig æfði hluti af liðinu í Reykjavík í samvinnu við
önnur landsbyggðarlið. Bjarni Jó sá um þær æfingar.
Félagið tók þátt í B-deild Fótbolta.net-mótsins og spilaði fjóra leiki, eitt jafntefli og þrjú
töp
Febrúar 2019 - apríl 2019:
Liðið hóf keppni í Lengjubikarnum og vann tvo leiki, eitt jafntefli og tapaði tveimur
leikjum. Einnig voru spilaðir nokkrir æfingaleikir og fór liðið ma. í æfingaferð til Spánar
mánaðarmótin mars/apríl. Jón Hálfdán Pétursson var ráðinn sem aðstoðarþjálfari frá
15.apríl og til loka tímabils.
Maí 2019 – September 2019:
Liðið spilaði 22 leiki í Íslandsmóti 2.deildar, vann 15 leiki og tapaði 7 leikjum. Liðið
endaði í 2.sæti 2.deildar og tryggði sér þar með langþráð sæti í Inkasso-deildinni. Liðið
var einnig skráð til leiks í Mjólkurbikarinn og var slegið út í 16-liða úrslitum af Grindavík.
Október 2019 – Desember 2019:
Bjarni Jóhannsson heldur áfram sem þjálfari liðsins. Heiðar Birnir Thorleifsson ráðinn
aðstoðarþjálfari mfl.kk í nóvember. Hluti liðsins æfir fyrir vestan þar sem að Heiðar Birnir
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sér um æfingarnar, en Bjarni Jó hefur umsjón með leikmönnum hópsins sem er
staðsettur í Reykjavík.
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Leikmannahópur m.fl.kk Vestra 2019:
Aaron Robert Spear (1993)
Brenton Muhammad (1990)
Daniel Osafo-Badu (1987)
Daníel Agnar Ásgeirsson (1997)
Dejan Dordevic (1992)
Elmar Atli Garðarsson (1997)
Friðrik Þórir Hjaltason (1998)
Gunnar Jónas Hauksson (1999)
Hammed Obafemi Lawal (1996)
Hákon Ingi Einarsson (1995)
Isaac Freitas Da Silva (1989)
Joshua Ryan Signey (1997)
Milos Ivankovic (1988)
Páll Sindri Einarsson (1992)
Pétur Bjarnason (1997)
Robert Blakala (1994)
Sigurbergur Bjarnason (1999)
Viktor Andri Hafþórsson (2001)
Viktor Júlíusson (1998)
Zoran Plazonic (1989)
Þórður Gunnar Hafþórsson (2001)

Barna og unglingaráð
Í stjórn sátu:
Kristján Þór Kristjánsson formaður,
Aníta Ólafsdóttir gjaldkeri,
Gunnar Páll Eydal ritari
Guðbjartur Jónsson
Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg
Árið 2019 var nokkuð hefðbundið ár í barna og unglingaflokkum. Iðkendum
fjölgaði lítillega á síðasta ári miðað við árið þar á undan og þá sérstalega í
stelpuflokkum. Eins og undanfarin ár eru árgangar og flokkar misstórir og er það of erfitt
að skipuleggja félagið í heild vegna þess. Þjálfarahópurinn hjá félaginu er mjög góður
og reynslumikill og hefur það verið lán hversu vel hefur haldist á góðum þjálfurum.
KSÍ kom líkt og áður með hæfileikamótun hér og einnig fór hópur krakka á
sameiginlega hæfileikamótun Vesturlands sem haldin var í Ólafsvík. Krökkunum gekk
mjög vel og gaman að sjá krakkana okkar í samanburði við aðra á öðrum svæðum.
Knattspyrnuskóli KSÍ fór fram í Garði fyrir 2005 árgang og fóru þau Guðmundur Páll
Einarsson og Sigrún Betanía Kristjánsdóttir fyrir hönd Vestra og stóðu sig með mikilli
prýði.
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Samstarf Vestra og Harðar jókst verulega í fyrra en þá var gerður samningur milli
Harðar og barna og unglingaráðs Vestra um sameiginlega æfingar 2.fl og Harðar og var
svo spilað sameiginlega undir merkum mfl. Harðar. Þetta er góð þróun en enn vantar
síðasta púslið en það er að fá mfl Vestra að borðinu. Að mínu mati ætti 2.fl að heyra
undir mfl líkt og hann gerði hér á árum áður og virkja þarf betur samstarf mfl Vestra, 2.fl
Vestra og mfl Harðar. Með því móti náum við betur að halda utan um krakkana okkar,
höfum betri yfirsýn fyrir leikmannahópinn og getum fundið hverjum og einum verkefni.
Mun minni hætta er á brottfalli og utanum halda miklu betra.
Knattspyrnuskóli Vestra var haldin í fyrsta sinn í maí og tókst frábærlega vel.
Þjálfarar Vestra ásamt færum þjálfurum annarstaðar af sáu um þjálfun á mótinu, Silja
Úlfarsdóttir var með hlaupaþjálfun, Salome Elín Ingólfsdóttir sá um næringarráðgjöf og
svo kom enginn annar en Eiður Smári Guðjonsen og hitti krakka og lék sér með þeim.
Frábær knattspyrnuskóli sem á eftir að vera flott viðbót í gróskumikið starf.
Knattspyrnuskólinn er ókeypis fyrir iðkendur Vestra og er það vegna hins flotta
konukvölds Vestra sem það er mögulegt. Er vert að þakka fyrir það fórnfúsa starf sem
stelpurnar sem standa að konukvöldinu vinna.
Fjárhagur barna og unglingastarfs hefur verið í jafnvægi undanfarin ár og engin
breyting var árið 2019. Þjálfarakostnaður hefur þó hækkað meira en æfingagjöld og er
það helst vegna meiri þjónustu við iðkendur án þess að æfingagjöld hafi hækkað.
Stjórn barna og unglingaráðs vill þakka öllum iðkendum, foreldrum, tengiliðum,
þjálfurum, styrktaraðilum og örðum velunnurum fyrir árið.
Vert er að minnast á það að sökum anna mun ég ekki endurnýja umboð mitt sem
formaður barna og unglingaráðs Vestra í knattspyrnu. Ég hef verið formaður í 7 ár og
tel ég tíma til að annar formaður taki við. Það er hverju félagi hollt að fá inn ferskt blóð
og að reglulega blási ferskir vindar um félagið. Ég mun áfram bjóða mig fram til
stjórnarsetu nýjum formanni til stuðnings. Ég vil þakka öllum þeim sem ég hef unnið
með sem formaður, stjórnarmönnum, þjálfurum, tengiliðum, foreldrum, iðkendum og
öllum öðrum innilega fyrir samstarfið.

Hér fyrir neðan er svo létt ágrip fyrir hvern flokk.
8. flokkur drengja og stúlkna
8. flokkur er fyrir bæði kyn og er æft tvisvar í viku allt árið um kring á Ísafirði, einu sinni í
viku í Bolungarvík á veturnar en tvisvar á sumrin. Þjálfarar voru Halldór Jónbjörnsson,
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Lára Ósk Albertsdóttir og Guðmundur Jónason. 8.flokkur fór á Fosshótelmót á
Patreksfirði.

7. flokkur drengja
7. flokkur drengja æfði tvisvar í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari
flokksins voru Daniel Badu og Axel Sveinssin. Flokkurinn fór á Norðurálsmótið á
Akranesi, Króksmótið á Sauðárkróki og Fosshótelmótið á Patreksfirði.
7. flokkur stúlkna
7. flokkur stúlkna æfði tvisvar í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari
flokksins var Atli Freyr Rúnarsson. Flokkurinn fór á Landsbankamótið á Sauðárkróki,
Símamótið í Kópavogi, og Fosshótelmótið á Patreksfirði.
6. flokkur drengja
6. flokkur drengja æfði 2-3 í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari
flokksins var Jón Hálfdán Pétursson. Flokkurinn fór Goðamót Þórs um veturinn og um
sumarið á Orkumótið í Vestmannaeyjum, Króksmótið á Sauðárkróki og Fosshótelmótið
á Patreksfirði.
6. flokkur stúlkna
6. flokkur stúlkna æfði 2-3 í viku um veturinn og 4 sinnum í viku um sumarið. Þjálfari
flokksins var Atli Freyr Rúnarsson. Flokkurinn fór á Landsbankamótið á Sauðárkróki,
Símamótið í Kópavogi, Weetos mót Aftureldingar og Fosshótelmótið á Patreksfirði.
5. flokkur drengja
5. flokkur drengja æfði 3-4 í viku um veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins
var Jón Hálfdán Pétursson. Flokkurinn fór á Goðamót Þórs um veturinn og um sumarið
var hann á Íslandsmóti og á N1 mótið á Akureyri og Fosshótelmótið á Patreksfirði.
5. flokkur stúlkna
5. flokkur stúlkna æfði 3-4 í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari flokksins
var Pálína Jóhannsdóttir. Flokkurin fór á Goðamót Þórs um veturinn og um sumarið var
flokkurinn á Íslandsmóti og fór á Símamótið í Kópavogi.
4. flokkur drengja
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4. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari
flokksins var Daniel Badu og Axel Sveinsson. Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti
KA. Flokkurinn var á Íslandsmóti um sumarið og fór á Reycup.
4. flokkur stúlkna
4.flokkur stúlkna æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari
flokksins var Atli Freyr Rúnarsson. Um veturinn tók liðið þátt í Stefnumóti KA. Um
sumarið fór flokkur á Íslandsmót og á Reycup.
3.flokkur drengja
3. flokkur drengja æfði 3-4 sinnum í viku yfir veturinn og 4 sinnum yfir sumarið. Þjálfari
flokksins var Jónas Sigursteinsson. Flokkurinn fór á Stefnumót KA um veturinn og á
Íslandsmóti um sumarið.
2. flokkur drengja
2. flokkur æfði með meistaraflokk yfir veturinn og voru 2.flokks strákarnir svo með Mfl
Harðar um sumarið.
Kristján Þór Kristjánsson Formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar Vestra

Hjólreiðadeild Vestra
Árskýrsla fyrir starfsárið 2018-2019
Stjórn 2019:
Þórdís Sif Sigurðardóttir - formaður
Heiða Jónsdóttir - gjaldkeri
Viðar Kristinsson - ritari
Nanný Arna Guðmundsdóttir
Kristján Jónsson
Stjórn 2020
Heiða Jónsdóttir kjörin formaður, Kristján Jónsson gjaldkeri og Elvar Ari Hagalín kom
inn sem meðstjórnandi.
Starfsemi deildar og fjöldi félagsmanna:
Starfið sumarið 2019 var fjölbreytt, reynt var að halda mánaðarleg félagakvöld í vetur.
Þegar vóra tól var biðgerðardagur á Silfurtorgi, námskeið og mikið um samhjól. Mikill
tími var lagður í uppbyggingu á stígakerfi í Ísafjarðarbæ.
Námskeið:
Haldið var fullorðins námskeið með kennara frá HFR.
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Haldið var barna og unglinganámskeið.
Sumarið 2020 var ákveðið að fara í samstarf við HSV og auglýsa 4 vikulöng barna og
unglinganámskeið. Vestri hjólreiðar býður upp á vikulegar hjólaæfingar fyrir bæjarbúa á
mánudögum í sumar. Áform eru um að koma á barna og unglinga hjólakvöldum.
Búnaður:
Hjólreiðadeildin smíðaði hjólakerru 2019, ætlaða til þess að selflytja hjól. Smíðaðar voru
þrautir úr timbri frá Bykó. Hjólreiðadeildin hefur fjárfest í skóflum, slátturorfum og öðru
tilheyrandi til stígauppbyggingar.
Mót:
Hjólreiðadeidlin hélt tvö mót síðastliðið sumar. XCO mót í júlí og Enduro Ísafjörð í ágúst:
Þar voru 90 manns skráðir til leiks. Hjólreiðadeildin þakkar styrktaraðilum fyrir
stuðningin en allur ágóði var nýttur í uppbygginu á aðstöðu til hjólreiðaiðkunar í í
bæjarfélaginu.
Styrkir:
Sótt var í ýmsa styrktarsjóði, deildin fékk styrk úr uppbyggingasjóði ferðamannastaða til
Merkinga á hjólaleiðum á svæðinu. Deildin gerði einnig uppbyggingasamning við
Ísafjarðarbæ og fékk 50þkr styrk frá Orkubúi Vestfjarða. Hjólreiðadeildin fékk einnig
styrk til menntunar þjálfara og gert er ráð fyrir að nýta þann pening þegar
ferðatakmörkunum vegna Covid verður aflétt.
Framtíðarsýn:
Hjólreiðadeildin sér fyrir sér að vaxa og dafna á komandi árum. Stefnan er sett á að efla
barna og unglingastarf sem og halda ótrauð áfram í uppbyggingu á hjólaleiðum í
bænum. Hjólreiðar og hreyfiferðamennska eru í svo mikilli sókn í heiminum með þeim
vexti.
Hjólreiðadeildin sér fyrir að búa til öruggt hjólaleiksvæði fyrir börn og unglinga er á
teikniborðinu og bíður hjólreiðadeildin spennt eftir því að aðalstjórn Vestra og HSV hjálpi
til við að koma því í gegn.
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Ársskýrsla Hestamannafélagsins Hendingar 2019
Stjórn Hendingar árið 2019 var skipuð þeim Marinó Kr.
Hákonarsyni, formanni, Jóhönnu Ásu Einarsdóttur, gjaldkera,
Þuríður K. Þorsteinsdóttur, ritara, Ólöfu Einarsdóttur, varaformanni
og Fanneyju Rósu Jónsdóttur meðstjórnenda. Stjórnin hélt fimm
stjórnarfundi, auk þess sem ýmis störf sem rædd voru á fundunum
voru kláruð í netsamskiptum.
Elfar Reynisson var fulltrúi Hendingar í reiðveganefnd á
Vesturlandi og Ólöf Einarsdóttir var æskulýðsfulltrúi.
Reiðnámskeið var haldið á vormánuðum, kennarar voru Jósep
Magnússon og Katrín Grétarsdóttir. Alls sóttu 25 manns
námskeiðið og voru allir mjög ánægðir. Stefnt var á að halda
járninganámskeið á haustmánuðum en það gekk ekki eftir þar sem
að ekki fékkst kennari.
Uppbyggingarsamningur var gerður við Ísafjarðarbæ, en hann
hefur ekki verið uppfylltur af hálfu bæjarins þar sem að þeir hafa
ekki greitt fjárframlag sitt. Á borðinu er uppbyggingarsamningur
fyrir árið 2020 en hann hefur ekki verið undirritaður, þar sem að
hann er ekki boðlegur Hendingu og þykir okkur furðulegt að þegar
samningur er skrifaður þá sé einungis annar aðilinn sem gerir
samninginn og ætlast síðan til að hinn skrifi undir.
Stjórn sótti um styrk í Fræðslusjóð UMFÍ en fékk ekki. Einnig var
sótt um ferðastyrk til að greiða niður kostnað vegna þátttöku á
Landsmóti LH sem halda átti á Hellu sumarið 2020. Fékkst sá
styrkur ekki heldur.
Þar sem að ekki hefur verið aðstaða hjá félaginu til að halda mót
á sínum vegum þá hefur verið lítið um mótahald. Sjáum við ekki
fram á að geta haldið fullgilt mót á komandi ári. En það er eitthvað
hægt að gera okkur til skemmtunar í reiðskemmunni þó svo að hún
sé ekki fullkláruð.
Framkvæmdir eru enn í gangi í reiðskemmunni. Þó hefur minna
orðið úr verki en áætlað var síðasta hálfa árið, það stendur þó til
bóta og er búið að gera verkáætlun fyrir komandi haust. Einnig
hefur fjárhagsáætlun aðeins farið fram úr áætlun en ekki það mikið
að dæmið gangi ekki upp.
Nú þegar hafa komið fyrirspurnir um afnot af skemmunni en
eldri menn sem vilja spila fótbolta hafa falast eftir afnotum á henni,
en urðu að hætta við vegna Covid. Einnig hafa félagsmenn verið
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duglegir að nýta sér aðstöðuna sem komin er og þá sérstaklega á
meðan að veðrið var sem verst í vetur. Gjaldi er stillt í hóf og er það
miðað við árið og að hvert gjald gildi fyrir tvo í hverri fjölskyldu.
Til að geta fjölgað hestamönnum á svæðinu þarf félagið að fara
að huga að því að eignast hesthús sem fólk getur fengið leigt til
einhvers tíma, á meðan að það er koma sér upp aðstöðu og athuga
hvort að sportið sé eitthvað sem það hefur hug á að stunda til langs
tíma.
Félagsmenn hafa verið duglegir að taka þátt í þeim viðburðum
sem haldnir eru á svæðinu fyrir hestamenn. Eru þetta karlareið,
kvennareið og mót á Söndum í Dýrafirði. Eru félagsmenn hvattir til
að halda því áfram þar sem að maður er manns gaman.
Nú stendur til að félagssvæði hestamanna í Bolungarvík á að
færast og vonumst við til að það muni nýtast þeim eins vel og
kostur er. Einnig lýsum við yfir ánægju okkar með þetta þar sem að
núverandi svæði er á snjóflóðasvæði.
Fyrir hönd stjórnar
Marinó Kristinn Hákonarson
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