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Skýrsla stjórnar
Starfsmikið ár 2013

í fyrsta sinn veitt viðurkenning fyrir Skotíþróttamann HSH
og er það til marks um það aukna starf og áhuga skotmanna.
Á árinu voru haldin 3 landsmót hjá UMFÍ. Það voru 50+
sem var haldið daganna 7. – 9. júní sl. í Vík í Mýrdal.
Mótshaldið allt gekk vel og átti HSH keppendur þar sem
stóðu sig með prýði. Áhugi er hjá stjórn HSH að sækja um
að halda 50+ mót hér á Snæfellsnesi. Stóra landsmót UMFÍ
var haldið á Selfossi 4.-7. Júlí og var hið glæsilegast.
Aðstaða á Selfossi til mótahalds er ein hið besta á landinu.
Körfuboltalið Snæfells í karlaflokki keppti fyrir hönd HSH
og náði þeir 2 sæti. Unglingalandsmót UMFÍ var svo haldið
á Höfn í Hornafirði daganna 2-4 ágúst. Þrátt fyrir öflugan
undirbúning foreldra og ráða HSH var þátttaka með
minnsta móti og spilar þar inn kostnaður og fjarlægðir. 22
keppendur voru skráðir fyrir hönd HSH. Árangur þeirra var
til fyrirmyndar.

Árið 2013 var öflugt íþróttaár. Mikil gróska og kraftur í öllu
starfi eins og sjá má í skýrslu ársins.
3 lið voru í baráttu í efstudeildum í hópíþróttum. Snæfell
með karla og kvennalið í fremstu baráttu í körfubolta og
Víkingar í knattspyrnu karla. Ánægjulegt er að sjá þann
samhug sem almenningur sínir sínum liðum þegar þau eru
í keppni. Sérstaklega þegar áhorfendur eru að fara á milli
byggðarlaga og styðja sitt fólk. Hólmara og Grundarfirðingar
koma í Ólafsvík og styðja Víkinga í knattspyrnunni og
útnesjamenn koma í Stykkishólm að styðja körfuboltafólkið
sitt. Þar sést hin rétta samstaða Snæfellinga á íþróttasviðinu
og er okkur til fyrirmyndar.
Einnig er ánægjulegt að sjá það mikla og öfluga starf sem
er unnið hjá aðildarfélögum í hinum ýmsu greinum.
Frjálsar íþróttir hafa verið að sækja fram og hefur HSH
ásamt 6 öðrum héraðssamböndum verið í samstarfi um
eflingu frjálsra íþrótta í nafni Samvest. Haldnar hafa verið
sameiginlegar æfingar í Borgarnesi, Akranesi, Hólmavík og
svo í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal. Á árinu var svo veittur
aftur viðurkenning fyrir Frjálsíþróttamann HSH eftir að hafa
legið í dvala í nokkurn tíma.

Einnig er vert að minnast á nýliðun í stjórnum aðildarfélaga
og HSH. Á síðasta þingi kom inn nýtt fólk ásamt gömlum
reynsluboltum og hjá aðildarfélögum hefur orðið nokkur
endurnýjun stjórnarfólks bæði formanna og meðstjórnanda.
Að fá nýtt fólk til að halda uppi íþróttastarfinu er hreyfingunni
nauðsynleg, til að fá nýjar og ferska hugmyndir sem og til
að viðhalda kraftinum í starfinu. Því fólki sem hefur látið
af störfum viljum við þakka góð störf fyrir aðildarfélög og
HSH. Allt þetta stjórnarfólk er að leggja fram gefandi
sjálfboðavinnu í þágu allra Snæfellinga og er slíkt seint full
þakkað.

Blaklið hafa verið að taka þátt í Íslandsmótum og hefur
fjölgun verið þar í keppnum og eiga aðildarfélög 4 lið í
kvennadeildum. Auk þess sem nokkur lið taka þátt í
Íslandsmóti 30+. Einnig er ánægjulegt að sjá þá aukningu
sem er í skotíþróttum og er til fyrirmyndar starf Skotgrundar
en þar eru félagar af öllu Snæfellsnesi auk víðar að. Í ár var

Hermundur Pálsson, formaður HSH
Garðar Svansson, varaformaður HSH

Stjórn HSH starfsárið 2013
Hermundur Pálsson
Garðar Svansson
Elín Kristrún Halldórsdóttir
Sólberg Ásgeirsson
Kristján Magni Oddsson

formaður
v. formaður
ritari
gjaldkeri
meðstjórnandi

Framkvæmdastjóri:

Garðar Svansson

Skoðunarmenn reikninga:

Gunnar Kristjánsson
Kristján Guðmundsson
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Varastjórn 		
Dagný Þórisdóttir, Mostra
Dagbjartur Harðarson, Vestarr
Kristján Magnússon, Eldborg
Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, Snæfell

Snæfell
Vestarr
Víking
UMFG
Snæfelling
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Heiðursviðurkenningar
Frá ÍSÍ

Frá UMFÍ

Þjónustumerki
Kristján Jónsson

Gullmerki
UMF. Eldborg

1963

UMF. Staðarsveit
Íþróttafélag Miklah.
UMF. Víking
Golfklúbbnum Mostra
UMF. Grundarfjarðar
Golfklúbbnum Vestarr
UMF. Grundarfjarðar
UMF.Grundarfjarðar
Golfklúbbnum Vestarr

1997
1998
1998
2003
2003
2007
2008
2012
2013

UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF. Trausti
UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF. Eldborg
UMF. Snæfell
Skotgrund
Snæfelling
Snæfelling

1987
1992
1997
1998
2010
2012
2012
2013
2013
2013

Magndís Alexandersdóttir UMF. Snæfell

Silfurmerki
Kristján Þórðarson
Eggert Kjartansson
Elfa Ármannsdóttir
Ríkharður Hrafnkelsson
Garðar Svansson
Páll Guðmundsson
Kristín Halla Haraldsdóttir
Guðmundur Gíslason
Ásgeir Ragnarsson

Starfsmerki
Þórður Gíslason
Stefán Ásgrímsson
Ottó Árnason
Kristján Jónsson
Jón Pétursson
Jónas Gestsson
Pálmi Frímannsson
Hildur Sæmundsdóttir
Stefán Jóhann Sigurðsson
Guðrún A. Gunnarsdóttir
Sigurþór Hjörleifsson
Grétar D. Pálsson
Vilborg Lilja Stefánsdóttir
Eiður Björnsson
Bryndís Jónasdóttir
Garðar Svansson
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson
Gunnar Svanlaugsson
Guðmundur Runólfsson
Vilhjálmur Pétursson
Margrét Þórðardóttir
María A. Valdimarsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Gunnar Kristjánsson
Kjartan Páll Einarsson
Kristján Þórðarsson
Sesselja Pálsdóttir
Dagný Þórisdóttir
Anna María Reynisdóttir
Hallur Pálsson

Gullmerki
Magndís Alexandersdóttir
Sigurþór Hjörleifsson
Þóra Kristín Magnúsdóttir
Kjartan Páll Einarsson
Þorbergur Bæringsson
Haukur Sveinbjörnsson
Davíð Sveinsson
Þorsteinn Björgvinsson
Leifur Kr. Jóhannesson
Högni Bæringsson

1992

UMF. Staðarsveitar
Íþróttafélag Miklah.
UMF. Víkingur
UMF. Eldborg
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Víking
UMF. Snæfell
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Víking
UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF. Víking
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Staðarsveit
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Staðarsveit
UMF. Snæfell
UMF. Víking
UMF. Grundarfjarðar
UMF. Snæfell
UMF. Staðarsveit
UMF. Snæfell
UMF. Snæfell
UMF.Grundarfjarðar
UMF.Grundarfjarðar

1972
1972
1972
1972
1973
1984
1988
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1999
2000
2003
2003
2003
2003
2004
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2010
2013
2013

Hallur Pálsson, Helga Guðrún Guðjónsdóttir formaður UMFÍ og
Anna María Reynisdóttir

Garðar Svansson stjórnarmaður í Íþrótta og Ólympíusambandi Ísl
ands veitti Gullmerki íSí, Högni Bæringsson og Leifur Kr. Jóhannesson

Ólafur Rafnsson forseti ÍSÍ Þórey Jónsdóttir (tók við starfsmerki fyrir
hönd Ásgeirs) og Þorsteinn Björgvinsson
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Íþróttamenn HSH 2013

Útnefning 13 febrúar 2014

Íþróttamaður HSH 2013
Hildur Björg Kjartansdóttir, Umf. Snæfell
Hildur Björg Kjartansdóttir er jafnframt körfuknattleiksmaður
HSH 2013, hún er fyrirmyndarleikmaður í alla staði, hún er
reglusöm og gríðarlega samviskusöm við æfingar og allt í
kringum starfið.

Vinnuþjarkur HSH 2013.
Stjórn meistaraflokks Snæfells í Körfubolta. Fyrir frábært starf í þágu körfuboltans í Stykkishólmi
ÁRSSKÝRSLA HSH 2013
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Hestaíþróttamaður HSH 2013

Knattspyrnumaður HSH 2013

Frjálsíþróttamaður HSH 2013

Siguroddur Pétursson, Hestamanna
félaginu Snæfelling.
Siguroddur var atkvæðamestur hesta
manna árið 2013 bæði virkastur og með
besta árangurinn.

Einar Hjörleifsson, Umf. Víking.
Einar Hjörleifsson er leikjahæsti leik
maður Víkings í sögu félagsins frá
stofnun þess árið 1928 með alls 273
leiki að baki. Einar var einnig valinn
leikmaður ársins af liðsfélögum sínum á
lokahófi Víkings.

Katrín Eva Hafsteinsdóttir Umf. Snæfell.
Katrín var valin í úrvalshóp Frjálsíþrótta
sambandsins 2013
Hún er til fyrirmyndar jafnt innan vallar
sem utan.

Skotíþróttamaður HSH 2013

Blakmaður HSH 2013

Kylfingur HSH 2013

Unnsteinn Guðmundsson, Skotgrund.
Unnsteinn vann þau mót sem félagið
hefur haldið á árinu með miklum yfir
burðum og hefur verið mjög virkur í
starfi félagsins.

Bergur Einar Dagbjartsson, Umf.
Grundarfjarðar.
Bergur Einar Dagbjartsson er prúður og
agaður leikmaður. Hann er í unglinga
landsliði U17 og U19. Hann er fyrir
mynd bæði innan vallar sem utan.

Hermann Geir Þórsson Golfklúbbnum
Vestarr.
Hermann Geir er hæfileikaríkur íþrótta
maður. Prúður leikmaður og góð fyrir
mynd. Hann er forgjafarlægsti kylfingur
inn í golfklúbbnum. Vann meistaramót
klúbbsins og við liðsmaður í sveita
keppni.
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Fréttapunktar HSH
Stjórn HSH

Fjármálaráðstefna og formannafundur ÍSÍ

Stjórn HSH var svo skipuð, Hermundur Pálsson formaður, ,
Garðar Svansson varaformaður, Elín K Halldórsdóttir, ritari,
Sólberg Ásgeirsson, gjaldkeri og Kristján M Oddsson,
meðstjórnandi. Varastjórn, Dagbjartur Harðarson, Dagný
Þórisdóttir, Hjörleifur K. Hjörleifsson og Kristján Snorrason.
Stjórn fundaði 5 sinnum á starfsárinu.

Í tengslum við árlegan Formannafund ÍSÍ þann 29 nóvember,
var haldinn fjármálaráðstefna ÍSÍ. Á undan fjármálaráðstefnu
funduðu íþróttahéruð um sameiginleg málefni. Garðar
Svansson sótti þessa viðburði fyrir hönd HSH og tók virkan
þátt í þeim. Hafði hann umsjón með fundi íþróttahéraða en
þar var farið yfir mögulega samstarfskosti og hvernig
íþróttahéruð gætu aukið samstarf ásamt því að efla starf
íþróttahéraða.

Íþróttaþing ÍSÍ
Íþróttaþing ÍSÍ fór fram á Icelandair Hótel Reykjavík Natura
dagana 19.-20. apríl 2013. Ólafur E. Rafnsson var
endurkjörinn forseti sambandsins. Garðar Svansson var
kjörinn í framkvæmdastjórn og situr þar í afreks og
ólympíusviði, tölvunefnd og í vinnuhóp um rannsóknar og
afreksmiðstöð. Hermundur Pálsson sat þingið sem fulltrúi
HSH

50 ára afmæli Snæfellings
Hestamannafélagið Snæfellingur hélt upp á 50 ára afmæli
sitt á Vegamótum þann 2 desember. En félagið var stofnað
þar 2 desember 1963. Fjölmenni var mætt til að fagna
tímamótunum. Stjórn félagsins veitti viðurkenningar og
heiðranir. Hermundur og Garðar sóttu afmælið fyrir hönd
HSH. Garðar ver einnig í embættiserindum fyrir ÍSÍ en þeir
Högni Högnason og Leifur K Jóhannesson voru heiðraðir
með gullmerki ÍSÍ.

Útför Ólafs E. Rafnssonar
Þann 19. júní 2013 varð Ólafur E. Rafnsson forseti ÍSÍ
bráðkvaddur í Sviss, þar sem hann sinnti embættisstörfum
sem forseti FIBA Europe. Útför Ólafs fór fram frá
Hallgrímskirkju þann 4. júlí að viðstöddu fjölmenni.
Hermundur Pálsson og Garðar Svansson voru viðstaddir
sem fulltrúar HSH og vottuðu fjölskyldu Ólafs samúð.

Íþróttakonur og íþróttamenn ársins 2013
Þann 28. desember 2013 hélt ÍSÍ hóf sitt, þar sem val
sérsambanda og íþróttanefnda ÍSÍ á íþróttakonum og
íþróttamönnum ársins 2013 var tilkynnt, í Gullhömrum í
Grafarholti. Við sama tækifæri var kjöri Samtaka
íþróttafréttamanna á Íþróttamanni ársins 2013 lýst.
Hermundur Pálsson sótti viðburðinn fyrir hönd HSH og
Garðar Svansson var þar sem stjórnarmaður ÍSÍ.

48. Sambandsþing UMFÍ
48. sambandsþing Ungmennafélag Íslands var haldið
dagana 12.-13. október í Stykkishólmi 2013. Um 140
þingfulltrúar áttu rétt til setu á því. Þingin var starfsamt en
um 50 mál þingmál voru tekin til umræðu og afgreiðslu á
þinginu. Helga Guðrún Guðjónsdóttir var endurkjörinn
formaður UMFÍ en auk Helgu Guðrúnar var Stefán Skafti
Steinólfsson í framboði til formanns. HSH átti 5 þingfulltrúa
á þinginu og voru fulltrúar HSH þessir, Hermundur Pálsson,
Garðar Svansson, Davíð Sveinsson, María Valdimarsdóttir
og Hjörleifur K Hjörleifsson. Tóku þingfulltrúar HSH virkan
þátt í starfi þingsins.

ÁRSSKÝRSLA
ÁRSSKÝRSLA HSH
HSH 2013
2013

Samstarfsnefnd íþróttahéraða.
Garðar Svansson leiðir vinnu samstarfsnefndar íþróttahéraða
en framkvæmdastjórar hjá ÍBR, ÍA ÚÍA, HSK, HSH og ÍBA
vinna saman í nefnd sem var komið af stað á fundi
íþróttahéraða í nóvember 2011. Meðal verkefna sem voru
nefnd til úrvinnslu, bætt nýting fjármagns, öflun fjár,
skipulag íþróttahéraða, nánara samstarf, áhrif stefnumótunar
í íþróttamálum frá Mennta og Menningarmálaráðuneyti,
ofl. Vinnu nefndarinnar hefur verið vel tekið og ljóst að
þörf er á vettvangi íþróttahérað til að hittast og ræða er snúa
að störfum íþróttahéraða. Nefndin fundaði 4 sinnum á
árinu, einu sinni á Egilsstöðum og þrisvar í Rvk.
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Ýmsar upplýsingar
Fréttapunktar frá ÍSÍ

þau öll samþykkt að vera samstarfsaðilar ÍSÍ fram yfir
Ólympíuleikana í Ríó árið 2016.
Stuðningur fyrirtækjanna er afar mikilvægur en fyrirtækin
koma á ýmsan hátt að verkefnum ÍSÍ, bæði almennings
íþróttaverkefnum og afreksíþróttastarfi.

Íþróttaþing ÍSÍ
Íþróttaþing ÍSÍ fór fram á Icelandair Hótel Reykjavík Natura
dagana 19.-20. apríl 2013. Ólafur E. Rafnsson var
endurkjörinn forseti sambandsins. Aðrir í stjórn voru
kjörnir Gunnar Bragason, Lárus L. Blöndal, Sigríður
Jónsdóttir, Helga Steinunn Guðmundsdóttir, Friðrik
Einarsson, Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, Garðar
Svansson, Hafsteinn Pálsson, Örn Andrésson og Jón Gestur
Viggósson. Í varastjórn voru kjörnir Ingi Þór Ágústsson,
Guðmundur Á. Ingvarsson og Gunnlaugur Júlíusson.

Heimasíða ÍSÍ
Slóðin á heimasíðu ÍSÍ er sem fyrr www.isi.is og er þar að
finna ýmsan hagnýtan fróðleik um ÍSÍ og sambandsaðila
þess, auk fræðsluefnis af ýmsum toga, frétta og tilkynninga
um viðburði í hreyfingunni. ÍSÍ er einnig með Fésbókarsíðu.

Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ
Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ heldur utan um tölfræði
íþróttahreyfingarinnar en er einnig gott stjórntæki fyrir félög
og deildir til að halda utan um iðkendur og stjórnir.

Forsetaskipti
Þann 19. júní 2013 varð Ólafur E. Rafnsson forseti ÍSÍ
bráðkvaddur í Sviss, þar sem hann sinnti embættisstörfum
sem forseti FIBA Europe. Skyndilegt fráfall hans var mikið
áfall fyrir ÍSÍ og alla íþróttahreyfinguna en mestur er þó
missir eiginkonu hans og barna. Útför Ólafs fór fram frá
Hallgrímskirkju þann 4. júlí að viðstöddu fjölmenni.
Íþróttafólk sérsambanda ÍSÍ stóð heiðursvörð fyrir utan
kirkjuna á meðan kistan var borin út.
Við fráfall Ólafs tók Lárus L. Blöndal varaforseti við embætti
forseta ÍSÍ, eins og lög ÍSÍ kveða á um og Ingi Þór Ágústsson
1. varamaður tók sæti í stjórninni.

Þjálfaramenntun
Fjarnám ÍSÍ um 1. stig þjálfaramenntunar hefur slegið í
gegn og er orðið helsta form þjálfaramenntunar ÍSÍ á
landsvísu. Bæði 1. og 2. stig ÍSÍ hafa verið í boði þrisvar á
ári, vorönn, sumarönn og haustönn.
Vinna við gerð námsefnis fyrir 3. stig þjálfaramenntunar er
langt komin og er hún m.a. unnin í samvinnu við mennta
vísindasvið Háskóla Íslands. Undirbúningsvinna fyrir
þjálfaramenntun 4. og 5. stigs sem er á háskólastigi er þegar
hafin.

Heiðurshöll ÍSÍ
Árið 2013 voru fjórir útnefndir í Heiðurshöll ÍSÍ. Á 71.
Íþróttaþingi ÍSÍ í aprílmánuði voru Sigurjón Pétursson frá
Álafossi, Jóhannes Jósefsson og Albert Guðmundsson
útnefndir og á hófi Íþróttamanns ársins í desember 2013
var Kristín Rós Hákonardóttir útnefnd.

Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Fyrirmyndarfélög og fyrirmyndardeildir ÍSÍ eru um 120
talsins. Sérsambönd, íþróttabandalög og héraðssambönd
eru hvött til að leggja sitt af mörkum til að efla verkefnið og
styðja félög sem stefna vilja að þessari gæðaviðurkenningu.

Ferðasjóður íþróttafélaga

Forvarnardagur forseta Íslands

Til úthlutunar í Ferðasjóði íþróttafélaga vegna ferða á árinu
2013 voru 67 m.kr. Stuðningur ríkisins vegna ferðakostnaðar
íþrótta- og ungmennafélaga á landsvísu hefur haft gríðarlega
mikið að segja fyrir alla hreyfinguna. Standa þarf vörð um
þetta stóra hagsmunamál hreyfingarinnar og tryggja
áframhaldandi framlag ríkisins til sjóðsins. Núverandi
ríkisstjórn hækkaði framlag til sjóðsins á Fjárlögum Alþingis
2014 um 15 m.kr. og verður því framlag í sjóðinn vegna
ársins 2014 samtals 85 m.kr.

ÍSÍ kemur að skipulagningu og framkvæmd Forvarnardags
forseta Íslands, ásamt UMFÍ, Bandalagi íslenskra skáta,
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og
Háskólanum í Reykjavík.

Fræðsluefni ÍSÍ
ÍSÍ hefur gefið út fjölbreytt fræðsluefni um ýmsa þætti sem
snúa að íþróttum og íþróttaþátttöku. Þetta efni má nálgast á
heimasíðunni og í útprentuðum bæklingum sem nálgast
má á skrifstofunni. Á heimasíðunni er einnig að finna
annað efni sem snýr að forvörnum, siðareglur, viðbragðs
áætlun við óvæntum atburðum og fræðslu tengda Ólympíu
hreyfingunni, svo að eitthvað sé nefnt. ÍSÍ stendur fyrir
ýmsum fræðsluviðburðum og ráðstefnum á hverju ári.

Fjármögnun sérsambanda
Árið 2006 var skrifað undir samning við ríkisvaldið um
styrkveitingar til sérsambanda ÍSÍ. Upphæð styrksins var 40
m.kr. á árinu 2007, 60 m.kr. á árinu 2008, 70 m.kr. árið
2009, 63,7 m.kr. árið 2010, 61,8 m.kr. fyrir árið 2011, 60,5
m.kr. fyrir árið 2012 og 70 m.kr. fyrir árið 2013. Framlag
fyrir árið 2014 verður 85 m. króna.

Íþróttaslysasjóður
Iðkendur og keppendur innan vébanda ÍSÍ geta sótt um
40% endurgreiðslu á hluta af kostnaðarhluta sjúklings
vegna lækniskostnaðs og kostnaðs vegna sjúkraþjálfunar
vegna slysa sem þeir verða fyrir á æfingum og í keppni á
vegum íþrótta- og ungmennafélaga innan ÍSÍ. Allar nánari
upplýsingar er að finna á heimasíðu ÍSÍ.

Samningar við Ólympíufjölskyldu
Þann 28. desember 2013 voru undirritaðir samstarfs
samningar á milli ÍSÍ og þeirra fjögurra fyrirtækja sem
staðið hafa að Ólympíufjölskyldu ÍSÍ undanfarin ár. Það
eru fyrirtækin Icelandair, Íslandsbanki, Sjóvá og Valitor. Hafa
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Ólympísk verkefni

sérsambanda ÍSÍ, ásamt ÍBR, UMSK og fyrirtækja
íþróttahreyfingarinnar, Íslenskrar getspár og Íslenskra
getrauna.
Í Íþróttamiðstöðinni er kaffitería, sem er hjarta
miðstöðvarinnar, en þar er einnig góð aðstaða til
fundarhalda. ÍSÍ hvetur sambandsaðila sína að heimsækja
miðstöðina við tækifæri og kynna sér starfsemina.

Á árinu 2014 sendir ÍSÍ þátttakendur í tvö ólympísk
verkefni; Vetrarólympíuleikana í Sochi í Rússlandi og
Sumarólympíuleika ungmenna í Nanjing í Kína.

Ólympíudagurinn – árlegur viðburður
Alþjóðlegi Ólympíudagurinn er haldinn hátíðlegur um
allan heim 23. júní, ár hvert. Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands skipulagði í samstarfi við sambands- og
samstarfsaðila sína heila viku af íþróttatengdum viðburðum,
„Ólympíuviku ÍSÍ”. Sambandsaðilar ÍSÍ buðu upp á
íþróttakynningar fyrir börn sem voru þátttakendur á sumar
námskeiðum vikuna 24. –28. júní. Í boði voru keilubrautir,
skylmingar, kynning á frjálsíþróttum, hafnabolti, heimsóknir
á landsliðsæfingar kvennalandsliðsins í knattspyrnu o.fl.
Auk þess heimsóttu Ólympíufarar ÍSÍ íþróttafélög og
frístundaheimili. Frekari upplýsingar og fróðleik má finna á
heimasíðu Ólympíudagsins á www.olympiuleikar.com.

Lyfjamál
Alls voru tekin 89 sýni á árinu 2013, þar af 46 sýni í keppni
eða 52%. Lyfjapróf voru tekin í 15 íþróttagreinum. Fjögur
sýni reyndust jákvæð á árinu. Auk þessara sýna tók
Lyfjaeftirlitsnefnd 17 sýni fyrir aðra. Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ
stendur fyrir námskeiðum og fjölbreyttri fræðslu í tengslum
við málaflokkinn. Frekari upplýsingar um lyfjaeftirlit er að
finna á lyfjaeftirlitsvef ÍSÍ, www.lyfjaeftirlit.is.

Starfsskýrslur ÍSÍ
Sambandsaðilar eru minntir á að skila þarf starfsskýrslum til
ÍSÍ fyrir starfsárið 2013 fyrir 15. apríl nk. Búið er að opna
fyrir skilin á www.felix.is.
Aðstoð er veitt á skrifstofu ÍSÍ vegna skila á starfsskýrslum.

Úthlutun styrkja
Á árinu 2013 úthlutaði Afrekssjóður ríflega 85 m.kr. og
Styrktarsjóður ungra og efnilegra úhlutaði 10 m.kr.
Verkefnasjóður ÍSÍ úthlutar styrkjum til fræðslu- og
útbreiðsluverkefna ásamt þjálfarastyrkjum til einstaklinga.

Smáþjóðaleikarnir á Íslandi 2015
Sextándu Smáþjóðaleikarnir verða haldnir á Íslandi 1.-6.
júní 2015 og verður það í annað sinn sem leikarnir verðua
haldnir hér á landi. Á leikunum etja níu smáþjóðir kappi;
Andorra, Ísland, Kýpur, Liechtenstein, Lúxemborg, Malta,
Mónakó, San Marinó og Svartfjallaland. Gert er ráð fyrir því
að heildarfjöldi keppenda verði um 800 en reikna má með
1.500 erlendum þátttakendum, að meðtöldu fylgdarfólki.
Keppt verður í 11 íþróttagreinum og fer keppni í þeim að
mestu fram í Laugardalnum. Áætluð þörf sjálfboðaliða er
ríflega 1.200 manns en skráning sjálfboðaliða til verkefnisins
hefst í aprílmánuði 2014. Áhugasamir eru hvattir til að
fylgjast með á heimasíðu leikanna www.iceland2015.is og
skrá sig til þátttöku í þessu spennandi verkefni.

Almenningsíþróttir
Mikil
þátttökuaukning hefur átt sér stað í
almenningsíþróttaverkefnum ÍSÍ og þátttökumet verið slegin
á ári hverju.
„Lífshlaupið – landskeppni í hreyfingu“, er heilsu- og
hvatningarverkefni sem er í gangi allt árið en sérstakt átak
er í febrúarmánuði, það er vinnustaðakeppni sem stendur
yfir í þrjár vikur eða frá 5.-25. febrúar og grunnskólakeppni
sem stendur yfir í tvær vikur eða frá 5.-18. febrúar.
Framhaldsskólakeppni Lífshlaupsins fór fram 3. – 16.
október 2013.
Hjólað í vinnuna stendur yfir í þrjár vikur eða frá 7. - 27.
maí nk.
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ fer fram í 25. sinn 14. júní 2014.
Hjólað í skólann er haldið í september 2014.
Göngum í skólann er haldið 3. sept -1. okt. 2014.

Íþróttakonur og íþróttamenn ársins 2013
Þann 28. desember 2013 hélt ÍSÍ hóf sitt, þar sem val
sérsambanda og íþróttanefnda ÍSÍ á íþróttakonum og
íþróttamönnum ársins 2013 var tilkynnt, í Gullhömrum í
Grafarholti. Við sama tækifæri var kjöri Samtaka
íþróttafréttamanna á Íþróttamanni ársins 2013 lýst.

Hreyfitorg er nýtt verkefni sem fór í loftið í september
2013. Hreyfitorg er gagnvirk vefsíða sem er ætlað að stuðla
að aukinni hreyfingu landsmanna. Hlutverk vefsins er að
brúa bilið á milli þeirra sem leita eftir þjónustu fyrir sig eða
aðra (notenda) og þeirra sem standa fyrir hreyfitilboðum
(þjónustuaðila). Kynntu þér málið á www.hreyfitorg.is.

UMFÍ-fréttir 2013
48. sambandsþing UMFÍ

Sjálfboðaliðavefurinn „Allir sem einn“ er nýr vefur sem var
tekinn í notkun á síðasta Íþróttaþingi ÍSÍ. Megin markmið
með sjálfboðaliðavefnum   er að skapa vettvang fyrir
sjálfboðaliða til þess að halda utan um sitt framlag hvort
sem það er unnið í þágu íþróttahéraða, sérsambanda,
félagsliða eða ÍSÍ. Einnig er markmiðið að fá yfirsýn yfir það
fjölbreytta starf sem sjálfboðaliðar vinna innan
íþróttahreyfingarinnar. Slóðin á vefinn er www.isi.is/
sjalfboðaliðavefur.

48. sambandsþing Ungmennafélag Íslands var haldið
dagana 12.-13. október í Stykkishólmi 2013. Um 140
þingfulltrúar áttu rétt til setu á því. Þingin var starfsamt en
um 50 mál þingmál voru tekin til umræðu og afgreiðslu á
þinginu. Helga Guðrún Guðjónsdóttir var endurkjörinn
formaður UMFÍ en auk Helgu Guðrúnar var Stefán Skafti
Steinólfsson í framboði til formanns. Helga Guðrún fékk 80
atkvæði, en Stefán Skafti 34 atkvæði, en eitt atkvæði var
ógilt. Á þinginu var einnig kosið í stjórn og varastjórn. Í
aðalstjórn voru kjörin Hrönn Jónsdóttir, UMSB, Björg
Jakobsdóttir, UMSK, Gunnar Gunnarsson, UÍA, Haukur
Valtýsson, UFA, Helga Jóhannesdóttir, UMSK, og Örn

Íþróttamiðstöðin í Laugardal
Í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal eru höfuðstöðvar ÍSÍ og
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þátttakendur voru 845 en auk þess voru skráð 32 keppnislið
þannig að heildarfjöldi keppenda var 1.070.

Guðnason HSK. Í varsstjórn voru kosin Ragnheiður
Högnadóttir, USVS, Baldur Daníelsson, HSÞ, Kristinn
Óskar Grétuson, HSK, og Eyrún Harpa Hlynsdóttir HSV.

16. Unglingalandsmót UMFÍ á Höfn 2.-4. ágúst 2013

Stefnumótandi ráðstefna um Landsmót UMFÍ

Ungmennasambandið Úlfljótur var framkvæmdaraðili 16.
Unglingalandsmótsins sem var haldið á Höfn um
verslunarmannahelgina. Undirbúningur mótsins gekk í alla
staði vel og bjuggu heimamenn vel að því að hafa haldið
samskonar mót árið 2007. Mestur þunginn var eðlilega
síðustu vikurnar fyrir mót en þá kom inn góður hópur
sjálfboðaliða sem tók duglega til hendinni. 1295 keppendur
skráðu sig til leiks og var það meira en gert hafði verið ráð
fyrir. Allt keppnishaldið gekk mjög vel fyrir sig enda gott
fólk sem þar starfaði. Keppnisgreinarnar voru 13 talsins og
var alls staðar keppt við góðar aðstæður. Ný og stórglæsileg
mannvikri svo sem sundlaug og fjölnota íþróttahús (
knattspyrnuhús ) höfðu risið á síðustu árum og settu sitt
mark á mótið.

Stefnumótandi ráðstefna um Landsmót UMFÍ var haldin á
Húsavík þann 11. maí. sl. Ráðstefnan var opin öllum og
voru þátttakendur víðs vegar af af landinu. Á
sambandsráðsfundinum á Kirkjubæjarklaustri í fyrrahaust
var ákveðið að halda ráðstefnu þar sem framtíðarstefna um
landsmót UMFÍ yrðu tekin fyrir. Hópavinnan gekk vel,
málefnaleg í alla staði og fjölmargar hugmyndir og tillögur
litu dagsins ljós. Þessi vinna á örugglega eftir að koma að
góðum notum í því að gera góð mót enn betri. Unnið
verður úr niðurstöðum og opinber kynning á þeim verður
kunngjörð á Sambandsþingi UMFÍ í Stykkishólmi.

Landsmót UMFÍ 50 + 2013 Vík í Mýrdal
Dagana 7. – 9. júní sl. Var 3. Landsmót UMFÍ haldið í Vík í
Mýrdal. Mótshaldari var USVS. Undirbúningur fyrir mótið
stóð yfir í nokkra mánuði. Mótshaldið allt gekk eins og
fyrirfram var áætlað og ekkert stórvægilegt kom upp sem
raskaði dagskrá á einn eða annan hátt. Aðstaðan til keppni
í Vík var öll til fyrirmyndar. Keppt var í 16 keppnisgreinum.
Mikið var lagt uppúr fræðslu um heilbrigði og hollustu á
mótinu. Boðið var t.d. upp á heilsufarsmælingar sem alltaf
eru jafn vinsælar. Mótið í Vík sýnir að Landsmót UMFÍ 50+
er komið til að vera. Keppendur og gestir skemmtu sér
konunglega þrátt fyrir að nokkuð hafi rignt á keppendur og
gesti.

Ungt fólk og lýðræði
Dagana 20. – 22. mars hélt UMFÍ ungmennaráðstefnu á
Egilsstöðum sem ber yfirskriftina „Ungt fólk og lýðræði“.
Þema ráðstefnunnar var þátttaka ungs fólk í skipulagsmálum
sveitarfélaga. Ungmennafélag Íslands hefur ávallt lagt
áherslu á lýðræðislega þátttöku ungs fólks og hefur
ráðstefnan ávallt vakið mikla lukku meðal þátttakenda. Að
þessu sinni voru sextíu þátttakendur. Bæði ungmenni sem
starfa í ungmennaráðum víðsvegar um landið og starfsmenn
sem sjá um málefni ungmenna í sínu sveitafélagi. Ráðstefnan
tókst virkilega vel og áhugi fyrir að halda aðra að ári mikill.

27. Landsmót UMFÍ á Selfossi 4. – 7. júlí 2013

Lýðháskólar

27. Landsmót UMFÍ var haldið á Selfossi í sumar.
Mótshaldari var HSK en sama nefnd stóð vaktina og sá um
Unglingalandsmótið á Selfossi árið áður. Það má því með
sanni segja að vant fólk hafi verið í brúnni. Undirbúningurinn
gekk einnig vel og samkvæmt áætlunum nefndarinnar.
Keppnisgreinar á mótinu voru alls 25 talsins. Það var góður
hópur sérgreinastjóra sem hélt utan um keppnina og gerði
sitt besta til að láta alla hluti ganga upp. Keppnin gekk
einnig vel fyrir sig þrátt fyrir erfiðar aðstæður á nokkrum
mótsstöðum sökum veðurs sem setti því miður stóran svip
á mótið.Mótssetningin var flutt inn sökum veðurs en aðrir
liðir voru samkvæmt áætlun. Afar lítil nýting var á
tjaldsvæðinu og má rekja það til veðursins. Skráðir

Fjörtíu ungmenni fóru út á síðastaskólaári og fengu öll styrk
frá UMFÍ fyrir náminu. Skólastjóri íþróttalýðháskólans í
Sønderborg og einn kennari heimsóttu þjónustumiðstöð
UMFÍ í janúar, funduðu með starfsfólki og kynntu skólann
á opnu kvöldi fyrir ungmennum. Skólastjórinn hafði á orði
að það væri mikilvægt fyrir skólabraginn að fá íslenska
nemendur þar sem þeir væru upp til hópa kappsamir og
góðir leiðtogar.

Move Week
Hreyfivikan ,,Move Week“ stóð yfir dagana 7.-13. Október
og tók almenningur á öllum aldri víða um land þátt í
dagskránni sem var mjög metnaðarfull á nokkrum stöðum.
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leiðtogaþjálfunar, fræðslumála, útbreiðslu og kynningar og
á öðrum sviðum eftir því sem þurfa þykir. Á vormánuðum
2012 voru siðareglur ÆV gefnar út. Um var að ræða annars
vegar, Siðareglur um samskipti og hins vegar Siðareglur um
rekstur og ábyrgð. Sumarið 2012 hóf ÆV markvissa vinnu
gegn einelti. Unnin var Aðgerðaáætlun ÆV gegn einelti og
annarri óæskilegri hegðun sem og eineltisveggspjald.
Samhliða gerð og útgáfu áætlunarinnar hefur ÆV nú staðið
fyrir sextán opnum 90 mínútna fræðsluerindum um einelti,
forvarnir og úrvinnslu eineltismála.

Hér er um ræða árlega evrópska herferð sem hefur það að
markmiði að kynna kosti þess að taka reglulega virkan þátt
í hreyfingu og íþróttum.Herferðin er fjármögnuð af
Evrópusambandinu en markmiðið er að 100 milljónir fleiri
Evrópubúar verði orðnir virkir í hreyfingu og íþróttum fyrir
árið 2020 en eru í dag. ISCA-samtökin (International Sport
and Culture Association) halda utan um verkefnið en UMFÍ
er aðili að samtökunum og fylgir því eftir hérlendis. Þess
má geta að Íþróttafélagið Höttur og sveitarfélagið
Fljótsdalshérað fengu verðlaun fyrir eitt besta verkenið í
evrópsku ,,Move Week“ herferðinni og veittu verðlaununum
viðtöku á ráðstefnu ISCA sem haldinn var í Barcelona.

Ganga.is
Ganga.is hefur staðið fyrir sínu undafarin ár. Fjölmargir
heimsækja vefinn í hverjum mánuði. Flestar heimsóknir
eru samt sem áður yfir sumarmánuðina. Vefsíðan hefur að
geyma fjölmargar gönguleiðir um allt land sem og fréttir og
hina ýmsu fróðleiksmola sem tengjast hreyfingu. Einnig er
að finna sundstaði á landinu, golfvelli sem og fjallaskála. Á
síðunni er einnig hægt að halda utan um eigin hreyfingu
allt árið í tengslum við verkefnið Hættu að hanga!Komdu
að hjóla synda eða ganga!. Einnig er hægt að skrá þau fjöll
sem gengið er uppá og halda þannig skrá yfir þær
upplýsingar.
Hættu að hanga! Komdu að hjóla synda eða ganga!
Verkefni Hættu að hanga! Komdu að hjóla sýnda eða
ganga! hefst ár hvert 5. júní og lýkur 15 september. Öllum
er heimil þátttaka, Óháð aldri. Verkefni gengur útá að að
þátttakendur skrái hreyfingu sína inn á ganga.is eða þau
fjöll sem gengið er á. Tilgangur verkefnisins er að hvetja
almenning til að hreyfa sig sem mest og ýta undir aukna
samverustundir fjölskyldunnar.

NSU - Ungmennavika
NSU Ungmennavika NSU (Nordiske Samorganisation for
Ungdomsarbejde) Panorama of Youth – var haldin á
Sólheimum dagana 1.-8.júlí 2013. Þátttakendur voru 35 frá
sex löndum. Þema vikunnar var víðsýni, samvinna, traust
og umburðarlyndi en þessa þætti var unnið með í gegnum
íþróttir og leik. Markmiðið var að auka víðsýni þátttakenda
fyrir ólíkum einstaklingum og auka umburðarlyndi fyrir
skoðunum annarra. Heimilisfólk á Sólheimum tók virkan
þátt í starfi okkar þessa viku. Þátttakendur heimsóttu
Landsmót UMFÍ á Selfossi og kynntust áhugaverðum
stöðum á Suðurlandi.

Forvarnadagurinn
Forvarnadagur 2013 var haldinn 9. Október í öllum grunnog framhaldsskólum landsins. Dagurinn er helgaður
nokkrum heilráðum sem geta forðað börnum og unglingum
frá fíkniefnum, ráðum sem eiga erindi við allar fjölskyldur
í landinu.. Skipulögð dagskrá var í öllum skólum þar sem
nemendur voru beðnir um að takan virkan þátt í umræðum
um forvarnir gegn fíkniefnum og horfðu á myndband.
Forvarnardagurinn er haldinn að frumkvæði forseta Íslands
í samvinnu við Ungmennafélag Íslands, Samband íslenskra
sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands,
Bandalag íslenskra skáta, reykjavíkurborg, Háskóla Íslands
og Háskólans í Reykjavík. Verkefnið er stutt af Actavis.

Fjölskyldan á fjallið
Fjölskyldan á fjallið er verkefni sem UMFÍ hefur verið með
í nokkur ár. Verkefni hefur gengið mjög vel enda margir
sem taka þátt í verkefninu ár hvert. Verkefnið gengur út á
að Sambandsaðilar tilnefna fjöll í verkefnið. Í á eru tuttugu
og eitt fjall í verkefninu. Sambandsaðilar auglýsa göngur
upp á fjöllin og fara með póstkassa þangað upp. Fólk er
hvatt til að skrifa nöfn sín í bókina þegar toppnum er náð.
Í lok verkefnisins eru heppnir þátttakendur dregnir út og fá
verðlaun. Fjölskyldur eru hvattar til að ganga á fjöll sem eru
tilnefnd og skrifa nöfnin sín í bækurnar.

Æskulýðsvettvangurinn
Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) samanstendur hann af fjórum
félagasamtökum, Ungmennafélagi Íslands, KFUM og KFUK
á Íslandi og Bandalagi íslenskra skáta. Markmið ÆV er að
stuðla að samræðu og samstarfi aðildarfélaganna á sviði

ÁRSSKÝRSLA HSH 2013

14

Göngubókin göngum um Ísland

Ungenna- og tómstundabúðir að Laugum

Göngubókin kom út í byrjun sumars eins og undafarin ár.
Bókin er alls 128 síður. Þar eru lýsingar á 300 stuttum
gönguleiðum víðsvegar um landið. Í bókinni er einnig er að
finna 21 fjall. Þá hefur hún að geyma ýmsan annan
fróðleik, t.d um það hvað þarf að hafa í huga þegar lagt er
af stað í gönguferð. Göngubókinni var dreift á alla helstu
ferðamanna staði, sundstaði og íþróttahús.

Lífið á Laugum er í föstum skorðum og eru flest námskeið
búðanna orðin rótgróin. Starfið verður sífellt metnaðarfyllra
og fleiri skólar bætast í hópinn. Almenn ánægja er með
starf búðanna hvort sem nemendur, kennarar, foreldrar eða
skólastjórnendur eru spurðir. Ungmennabúðirnar hafa
verið meðlimir að Skóli á grænni grein síðan 2010 og fengu
búðirnar grænfánann 12. september 2013. Ungmenna- og
tómstundabúðirnar eru orðnir meðlimir alheimssamtakanna,
International Camp Fellowship sem veitir búðunum ótal ný
tækifæri. Búið er að betrumbæta útisvæðið, sem í dag heitir
Lillulundur og er það tileinkað Lillu heitinni sem lést 2011.
Í Lillulundi er m.a. lágþrautabraut byggð úr íslensku
skógartimbri. Þrír hópar af sjálfboðaliðum frá Seeds hafa
hjálpað til við uppbygginguna.

Grunnskólaganga UMFÍ
Grunnskólaganga UMFÍ er verkefni sem hefur verið í þróun
í nokkurn tíma. Í vor var farið í samstarf við Háskólann í
Reykjavík. Nemar í íþróttafræði prófuðu verkefnið á
nemendum grunnskóla landsins þegar þau fóru í verknám
í grunnskóla landsins. Nemarnir í íþróttafræðinni voru
ánægðir með verkefnið og hvernig það var útfært. Áfram
verður unnið í að gera verkefnið sem best. Áætlað er að
endurvekja verkefnið aftur á næstu árum.

Ungmennaráð UMFÍ
Ungmennaráðið fundar einni sinni í mánuði. Ráðið hefur
fundað reglulega og
kom að undirbúningi og
umsóknarskrifum bæði fyrir Ungt fólk og lýðræði og NSU
vikuna.
Ráðið hefur síðustu ár haldið svokallaðar
skemmtihelgar. Þessar helgar eru haldnar tvisvar á ári og
eru opnar öllum 16-30. Vímuefni eru með öllu bönnuð.
Síðasta skemmtihelgin var haldinn í nóvember á Sólheimum
í Grímsnesi og tókst vel. Fram undan er síðan undirbúningur
fyrir ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði sem verður á Ísafirði
í apríl.

Frjálsíþróttaskóli UMFÍ
Frjálsíþróttaskóli UMFÍ var stafræktur á fimm stöðum í
sumar, Borgarnesi, Sauðárkróki, Laugum í Reykjadal,
Egilsstöðum og á Selfossi. Mjög góð þátttaka var á öllum
stöðum í ár. Skólinn er ætlaður ungmennum á aldrinum 11
-18 ára. Aðaláhersla er lögð á kennslu í frjálsum íþróttum.
Auk frjálsra íþrótta er farið í sund, leiki, óvissuferðir og
haldnar kvöldvökur. Ungmennin láta mjög vel af dvölinni
og koma sömu ungmennin ár eftir ár í skólann.

Ungmennavika NSU

Eldri ungmennafélagar

Dagana 1.-8. júlí var haldin Ungmennavika NSU á
Sólheimum í Grímsnesi en þessar Ungmennavikur hafa
verið haldnar í nokkur ár í samstarfi UMFÍ við önnur félög
á Norðurlöndunum. Á hverri viku Ungmennaviku er þema
og að þessu sinni var þemað víðsýni, samvinna, traust og
umburðarlyndi. Þátttakendur í ár voru frá Noregi,
Danmörku, Finnlandi, Grænlandi, Þýskalandi og Íslandi.
Þátttakendur lýstu yfir mikilli ánægju með vikuna á
Sólheimum.

Verkefnum tengd eldri ungmennafélögum er alltaf að
fjölga. Greinilegt er að mikil þörf er á að sinna þessum
hópi. Mikil vakning er í hreyfingu eldri ungmennafélaga
sem má að einhverju leiti þakka Landsmóti UMFÍ 50+.
Nefnd eldri ungmennafélaga sinnir ýmsum verkefnum eins
og t.d. útbreiðslu á hinum ýmsu íþróttagreinum fyrir eldra
fólk. Í vor hélt nefndin námskeið á Reykjalundi 22. mars
þar sem fyrirlestrar og verkleg kennsla var um hreyfingu 50
ára og eldri. Námskeiðið gekk vonum framar þar sem fjöldi
manns mætti. Greinilegt er að mikil þörf er á námskeiði
sem þessu. Stefnt er á fleiri námskeið í framtíðinni.
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Formenn HSH
Guðmundur Illugason
Sveinbjörn Jónsson
Kristján Jónsson
Gunnar Guðbjartsson
Bjarni Andrésson
Sigurður Helgason
Þórður Gíslason
Haukur Sveinbjörnsson
Jónas Gestsson
Skúli Alexandersson
Jón Pétursson
Guðmundur Sigurmonsson
Gunnar Kristjánsson
Pálmi Frímannsson
Gylfi Magnússon
Jóhanna Leopóldsdóttir
Magndís Alexandersdóttir
Ísleifur Jónsson
Ingi Hans Jónsson
Sesselja Pálsdóttir
Guðrún A. Gunnarsdóttir
Hallur Pálsson
Eggert Kjartansson
Guðmunda J. Hermannsd.
Vigfús Örn Gíslason
Krisín Halla Haraldsdóttir
Guðmundur M. Sigurðsson
Garðar Svansson
Hermundur Pálsson

1922-1931
1931-1939
1934-1944
1944-1947
1947-1954
1954-1955
1955-1961
1961-1965
1965-1970
1970-1971
1971-1972
1973-1975
1976-1977
1978
1979-1981
1981-1983
1983
1984
1985-1988
1988
1989-1991
1991-1995
1995-1998
1998
1998-2000
2000
2000-2006
2006- 2011
2011-

Kolbeinsstaðarhrepp
Kolbeinsstaðarhrepp
Kolbeinsstaðarhrepp
Miklaholtshrepp
Stykkishólmi
Stykkishólmi
Staðarsveit
Kolbeinsstaðarhrepp
Stykkishólmi
Hellissandi
Stykkishólmi
Staðarsveit
Grundarfirði
Stykkishólmi
Ólafsvík
Miklaholtshrepp
Stykkishólmi
Stykkishólmi
Grundarfirði
Stykkishólmi
Stykkishólmi
Grundarfirði
Miklaholtshrepp
Stykkishólmi
Ólafsvík
Grundarfirði
Kolbeinsstaðarhrepp
Grundarfirði
Stykkishólmi

Nefndir og ráð HSH
Blakráð HSH

Knattspyrnuráð HSH

Anna María Reynisdóttir - UMFG
B. Unnur Guðbjartsdóttir -UMFG
Eiríkur Gautason – Víking
Snædís Hjartardóttir - Víking
Elín Ragna Þórðardóttir – Snæfell

Jónas Gestur Jónasson- Víking
Baldvin Leifur Baldvinsson - Víking
Freydís Bjarnadóttir - UMFG
Jón Björgvin Sigurðsson- UMFG
Steindór Hjaltalín- Snæfell
Unnar Valby - Snæfell

Frjálsíþróttaráð HSH
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir -Snæfell
Sigurður Þórarinsson - Snæfell
Eva Guðbrandsdóttir- Snæfell
Kristín Halla Haraldsdóttir- UMFG
Björg Ágústsdóttir - UMFG

Körfuknattleiksráð HSH

Golfráð HSH

Uppstillingarnefnd

Haukur Þórðarson - GST
Dagbjartur Harðarson- GVG
Örvar Ólafsson- GJÓ
Dagný Þórisdóttir- GMS

Kári P Ólafsson, formaður
Hjörleifur K Hjörleifsson
Einar M Gunnlaugsson
Ragnhildur Sigurðardóttir

Gunnar Svanlaugsson- Snæfell
Davíð Sveinsson - Snæfell
Hermundur Pálsson – Snæfell
Þorbergur Bæringsson –Snæfell

Sundráð HSH
María Alma Valdimarsdóttir - Snæfell
Íris Ósk Jóhannsdóttir - Reyni
Kolbrún Ósk

ÁRSSKÝRSLA
ÁRSSKÝRSLAHSH
HSH2013
2013
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Aðildarfélög og formenn félaga
Umf. Snæfell
stofnd. 23. október 1938
Umf. Víkingur
stofnd. 1928
Umf. Staðasveitar
stofnd. 11. janúar 1912
Umf. Reynir
stofnd.16. júlí 1934
Umf. Grundarfj.
stofnd.10 júlí 1933
Umf. Eldborg
stofnd. 8. ágúst 1915
Mótorkrossfélag Snæ		
Skotfélag Grundarf.
stofnd.10. október 1987
Íþróttafél. Miklaholtshr. stofnd. 31. janúar 1937
Hest.ma.f. Snæfellingur stofnd. 3. desember 1963
Golfklúbbur Staðasv.
stofnd. ágúst 1998
Golfklúbburinn Vestarr Stofnd. 27.júlí 1995
Golfklúbburinn Mostri stofnd.13.nóvember1984
Golfklúbburinn Jökull
stofnd. 21. júlí 1973

Form. Hjörleifur K. Hjörleifsson
Ásklif 11, 340
Stykkishólmi
Form. Fríða Sveinsdóttir
Brautarholt 28, 355 Ólafsvík
Form. Ragnhildur Sigurðardóttir
Álftavatni, 356 Snæfellsbæ
Form. Sigursteinn Þór Einarsson
Selhól 10, 360 Hellissandi
Form. Kári Pétur Ólafsson
Grundargötu 54, 350 Grundarf.
Form. Guðmundur Margeir Skúlason Hallkelsstaðahlíð, 311 Borgarnes
Form. Rúnar Már Jóhannsson
Brautarholti 15. 355 Ólafsvík
Form. Jón Pétur Pétursson
Hrannarstíg 4, 350 Grundarfirði
Form. Harpa Jónsdóttir
Hjarðarfell, 311 Borgarnes
Form. Ásdís Sigurðardóttir
Eiðhúsum, 311 Borgarnes
Form. Haukur Þórðarson
Votalæk, 356 Snæfellsbæ
Form.Dagbjartur Harðarson
Fellabrekku 21, 350 Grundarf.
Form. Dagný Þórisdóttir
Sjávarflöt 1, 340 Stykkishólmi
Form. Örvar Ólafsson
Stekkjarholt 8, 355 Ólafsvík

Lottó/ úthlutunarreglur HSH
1. 42% til HSH
2. 58 % til félaganna, sem skiptist á eftirfarandi hátt:
a) 5% jafnt milli félaga.
b) 15% skiptast milli starfandi félaga, eftir fjölda félagsmanna.
Starfandi telst félag sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði:
1) Heldur aðalfund samkvæmt félagslögum.
2) Skilar fullnægjandi skýrslum.
3) Sendir fulltrúa á þing HSH og sambandsráðsfundi.
4) Stendur fyrir virku félags-og íþróttastarfi.
c) 5% skiptist milli þeirra félaga sem senda fulltrúa á héraðsþing HSH.
þessi greiðsla sé í réttu hlutfalli við fjölda mættra fulltrúa hvers félags.
d) 65% skiptist hlutfallslega milli félaga eftir reiknuðum íbúafjölda á félagssvæði hvers
félags. Reiknuð íbúatala skal ekki vera hærri en þreföld félagstala hvers félags og
ekki hærri en skráður íbúafjöldi skv. manntali 1. desember næstliðins árs. Félög sem
starfa á öllu félagssvæði HSH skulu fá reiknaðan íbúafjölda sem er íbúafjöldi
svæðisins deilt með fjölda sveitarfélaga.
e) 10% renni til Landsmótssjóðs HSH.

Stærð félaga og tekjur af lottói
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LÖG HÉRAÐSSAMBANDS SNÆFELLSNESS- OG HNAPPADALSSÝSLU
1. KAFLI
TILGANGUR, MARKMIÐ OG HLUTVERK

g) Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram
skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í
heild. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum
tíma, skal stjórn héraðsambandsins, ef þörf krefur, boða
til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

1. GREIN
Sambandið heitir Héraðssamband Snæfellsness- og
Hnappadalssýslu, skammstafað HSH. Heimili þess og
varnarþing er Snæfellsness- og Hnappadalssýsla.

2. KAFLI
RÉTTINDI OG SKYLDUR
AÐILDARFÉLAGANNA

2. GREIN
Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu er
samtök ungmenna- og íþróttafélaga, og annarra slíkra
félaga, sem vinna að sömu markmiðum á starfssvæði
héraðsnefndar Snæfellinga. Tilgangur HSH er að hafa
forystu um sameiginleg hagsmunamál aðildarfélaganna,
efla samvinnu þeirra, svo og að vera fulltrúi þeirra jafnt
utan héraðs sem innan.

5. GREIN
Öll félög, sem vinna að sömu markmiðum og HSH og hafa
aðsetur í Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, hafa réttindi til
að gerast aðilar að sambandinu, enda fullnægi þau þeim
skilyrðum, sem sett eru á hverjum tíma

3. GREIN

6. GREIN

Markmið HSH er að sameina íbúa héraðsins um að efla og
vernda sjálfstæði Íslendinga. Markmiði sínu hyggst
sambandið ná með eftirfarandi stefnuskrá:
a) Að starfa í anda friðar, jafnréttis og menningarhugsjóna.
b) Að vinna að bindindi og útrýmingu skaðnautna.
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 íþróttir og viðhalda þeim meðal félaga innan
sambandsins, með því að styrkja íþróttanámskeið og
halda íþróttamót, þar sem fari fram íþróttakeppni og
íþróttasýningar, svo oft sem héraðsþing og stjórn telur
nauðsynlegt og framkvæmanlegt.
g) Að efla í hvívetna almenna fræðslu og uppeldisstarf.
h) Að vinna að kynningu æskunnar á sambandssvæðinu og
hjálpa félagsmönnum og öðrum æskulýð til aukins
menningarþroska, m.a. með heilbrigðum skemmtunum
og málfundastarfsemi.
i) Að vinna að jafnrétti allra manna.
j) Að vinna að öðru leyti samkvæmt stefnuskrá UMFÍ og
ÍSÍ.

Skilyrði fyrir inngöngu í héraðssambandið er:
a) Félagið vinni að sömu markmiðum og HSH.
b) Að félagið sendi lög sín, skýrslur um stofndag, félagafjölda
og stjórn félagsins til stjórnar HSH og að lögin séu í
samræmi við lög og reglur HSH, ÍSÍ og UMFÍ
c) Þegar félag hefur uppfyllt öll ákvæði og skyldur, nýtur
það þegar keppnisréttar á mótum HSH, en annarra
réttinda nýtur félagið ekki fyrr en sex mánuðum eftir að
héraðsþing HSH hefur samþykkt inngöngu þess í
sambandið.

7. GREIN
Öllum sambandsfélögum er skylt að halda skrá yfir félaga
sína. Í skránni skal standa nafn, kennitala og hvenær
viðkomandi gekk í félagið. Sambandsfélögin skulu senda
HSH afrit og breytingar á skránni með starfsskýrslum .

8. GREIN
Héraðsþing HSH ákveður skattgreiðslur félaga. Skatt þurfa
félög að inna af hendi til HSH fyrir árslok ár hvert og miðast
skattgreiðslur við tölu skattskyldra félaga, 16 ára og eldri,
eins og þeir voru í skýrslu síðastliðins árs. Skýrslu- og
reikningsár HSH er almanaksárið.

9. GREIN

4. GREIN

Sambandsfélög HSH skulu senda yfirlitsskýrslur yfir störf
síðastliðins árs fyrir 15. janúar hvert ár, til birtingar í
ársskýrslu HSH. Í þessari yfirlitsskýrslu komi fram það
helsta, sem gerðist á árinu innan viðkomandi félags.

Hlutverk héraðsambandsins er:
a) Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins og
vera fulltrúi ÍSÍ og UMFÍ, en sérráð er stofnuð er fara
með stjórn sérgreinamála innan héraðsins.
b) Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar- bæjarstjórnir
og aðra opinbera aðila innan héraðs.
c) Að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til þess
hefur verið veitt.
d) Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd
íþróttamóta í héraði.
e) Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfsins innan
héraðs.
f) Að staðfesta lög aðildarfélaga.
ÁRSSKÝRSLA
ÁRSSKÝRSLAHSH
HSH2013
2013

10. GREIN
Félög, sem ekki hafa greitt lögboðin gjöld eða sent
ársskýrslur fyrir 15.apríl missa atkvæðisrétt sinn á næsta
héraðsþingi HSH. Hafi skýrslur eða gjöld ekki borist næsta
ár á eftir, skal héraðsþing taka ákvörðun um hvort félaginu
skuli vikið úr sambandinu og ef ekki, hvort og þá hvernig
skuli refsa því.

18
18

11. GREIN

og helmingur kjörinna fulltrúa mættur.

Víkja má félagi úr HSH um stundarsakir ef það brýtur
gildandi lög, reglur eða ákvæði HSH og/eða lög
sérsambanda, sem sambandið á aðild að.

17. GREIN

Félag, sem misst hefur réttindi sín, getur ekki öðlast þau
aftur, nema það fullnægi settum refsiákvæðum, eða ef um
vanskil er að ræða, gert full skil.

Á héraðsþingi HSH eiga sæti fulltrúar þeir, sem
sambandsfélögin hafa kjörið til þingsetu eftir ákvæðum 16.
greinar. Heimild til þingsetu með tillögurétti og málfrelsi
hafa, auk stjórnar HSH, fulltrúar frá landssamtökum og
sérsamböndum, sem HSH á aðild að, svo og fulltrúar ríkis,
sveitarfélaga og sýslu um æskulýðs- og íþróttamál.

13. GREIN

18. GREIN

12. GREIN

Tilhögun héraðsþingsins skal vera þessi:
1.Þingsetning.
2.Tilnefning þingforseta, varaþingforseta og tveggja
þingritara.
3. Skipun kjörbréfanefndar.
4. Skýrsla stjórnar.
5. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
6.Umræður um skýrslu stjórnar og reikningar lagðir fram til
samþykktar.
7. Kosning nefnda þingsins:
a) Fjárhagsnefnd.
b) Íþróttanefnd.
c) Allsherjar- og laganefnd.
8. Ávörp gesta
19. Fjárhagsáætlun lögð fram.
10. Framkomnar tillögur lagðar fram og vísað til nefnda.
11. Nefndarstörf.
12. Nefndaálit, umræður og atkvæðagreiðslur.
13. Kosningar:
a) Formaður HSH
b) Aðrir í stjórn og varastjórn.
c) Tveir skoðunarmenn og tveir til vara.
d) Ráð og nefndir skv. gildandi samþykktum og
reglugerðum.
e) Uppstillinganefnd, 4 af formönnum aðildarfélaga
HSH, sem starfar fram að næsta héraðsþingi.
f) Kosning fulltrúa á Íþróttaþing ÍSÍ
14. Önnur mál.
15. Þingslit.

Vilji félag ganga úr sambandinu skal það senda skriflega
úrsögn fyrir héraðsþing. Er úrsögn ógild ef síðar kemur.
Eigi getur félag, sem gengur úr sambandinu, krafist
endurgjalds á fé, sem það hefur lagt til sambandsins. Einnig
sé það með öllu skuldlaust við sambandið.

3. KAFLI
STJÓRN HSH
14. GREIN
HSH er stjórnað af þessum aðilum:
a) Héraðsþingi.
b) Stjórn.

15. GREIN
Héraðsþing HSH er fulltrúaþing og hefur hvert félag rétt til
að senda:
1 fulltrúa fyrir fyrstu 50 félagsmenn
2 fulltrúa fyrir hverja 51-100félagsmenn
3 fulltrúa fyrir hverja 101-200 félagsmenn
4 fulltrúa fyrir hverja 201-400 félagsmenn
5 fulltrúa fyrir hverja 401 - félagsmenn
Aðrir þingfulltrúar skulu skráðir á kjörbréf, sem stjórn HSH
leggur til.

16. GREIN
Héraðsþing HSH skal halda fyrir 15. apríl ár hvert. Til þess
skal boða með ábyrgðarbréfi eða í símskeyti með 30 daga
fyrirvara. Skriflegt fundarboð, síðara fundarboð skal senda
með eigi minna en einnar viku fyrirvara stjórnum allra
sambandsfélaga og sérráða HSH og skal fylgja því dagskrá
þingsins svo og framkomnar tillögur um lagabreytingar og
önnur mál. Héraðsþing er löglegt sé löglega til þess boðað

Öllum meiriháttar málum skal vísað til nefnda.
Fjárhagsnefnd skal fjalla um reikninga, reikningsyfirlit og
fjárhagsáætlun næsta árs.
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19. GREIN

23. GREIN

Við atkvæðagreiðslu almennra mála á héraðsþingi HSH og
í kosningum ræður einfaldur meirihluti atkvæða viðstaddra
atkvæðisbærra fulltrúa, en til lagabreytinga þarf 2/3 hluta
sömu fulltrúa. Lögum sambandsins má eigi breyta nema á
héraðsþingi.

Stjórn HSH skal halda sambandsráðsfund með formönnum
sambandsfélaga og ráða. Að hausti, á haustfundi skal
sumarstarfið metið og gerð áætlun um störf vetrarins eftir
því sem við verður komið.

24. GREIN

20. GREIN

Stjórn HSH getur skipað nefndir innan sinna vébanda til
þess að sjá um framkvæmd einstakra mála. Einnig getur
hún falið félagi ákveðin verkefni, sem því er skylt að leysa
af hendi svo vel sem því er unnt. Stjórn HSH skal semja
fyrirfram við viðkomandi félag um skiptingu kostnaðar
vegna verkefnisins.

Aukaþing skal halda ef:
a)Tilmæli koma frá stjórnum landssamtaka.
b)Tilmæli koma frá a.m.k. 2/5 sambandsfélaganna.

21. GREIN
Í stjórn HSH eiga sæti 5 menn; formaður, varaformaður,
ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi, sem kjörnir eru af
Héraðsþingi HSH. Kosinn skal formaður til eins árs í senn
en aðrir stjórnarmenn til 2 ára. Formenn aðildarfélga HSH
skipti með sér setu í varastjórn, 4 formenn eitt ár í senn.

25. GREIN
Gera skal skýrslur um öll íþróttamót og senda til stjórnar
HSH sem skal veita þeim viðtöku og geyma í skjalasafni
sínu. Stjórn HSH skal skylt að senda sambandsfélögum
sínum afrit af öllum fundum sínum, svo og skýrslur af
mótum sambandsfélaganna.

22. GREIN
Stjórn HSH skal gera ráðum sambandsins erindisbréf að
loknu héraðsþingi. Í erindisbréfum ráða skulu koma fram
sérstök verkefni viðkomandi ráðs á starfsárinu.

26. GREIN
Lögum þessum breytt 23 febrúar 2010 og öðlast þegar
gildi.

REGLUGERÐ UM ÍÞRÓTTAMANN HSH
1. grein

4. grein

Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu veitir
árlega heiðursviðurkenninguna „ÍÞRÓTTAMAÐUR HSH“
þeim íþróttamanni á sambandsvæði HSH, sem þótt hefur
skara fram úr á íþróttasviðinu á því ári. Viðurkenning þessi
er tengd minningu Pálma Frímannsssonar.

Aðalstjórn HSH kalli saman kjörfund vegna íþróttamanns
HSH eigi síðar en 10 desember ár hvert. Atkvæðisrétt á
fundinum hafi stjórn og varastjórn HSH. Atkvæðagreiðsla
skal vera leynileg.

5. grein

2. grein

Kosning fari þannig fram, kjörmenn raði nöfnum tilnefndra
í númerað röð á sinn kjörseðill. Kjörseðill telst einungis
gildur með öllum nöfnum tilnefndra. Skal sá sem er settur í
1 sæti hljóta jafnmörg stig og fjöldi tilnefninga er. (8
tilnefningar, 8 stig og svo koll af kolli) Ef 2 eða fleiri eru
jafnir að kosningu lokinni skal kjósa milli þeirra þar til úrslit
fást.

Þeim íþróttamanni sem valinn er „íþróttamaður HSH“ skal
afhentur bikar til varðveislu í eitt ár. Auk þess skal hann fá
minni grip til eignar.

3. grein
Aðildarfélög HSH skili árlega tilnefningu eins íþróttamanns
hverrar iðkaðrar greinar viðkomandi félags, til aðalstjórnar
eigi síðar en 10. nóvember. Með tilnefningunni skal fylgija
greinargerð um íþróttalegan árangur, svo sem met, ástundun
við æfingar og fl. Miðað skal við viðkomandi sé 15 ára og
eldri. Hvert fagráð velur íþróttamann sinnar greinar úr
tilnefningum sem borist hafa frá aðildarfélögum.

ÁRSSKÝRSLA
ÁRSSKÝRSLAHSH
HSH2013
2013

6. grein
Útnefning íþróttamanns HSH fari fram á héraðsþingi HSH
eða við annað tækifæri sem stjórn ákveði.
Breytt á 73 þingi HSH.
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Skýrslur félaga
Skotfélagið Skotgrund

Aðgengi félagsmanna að æfingasvæðinu bætt
Félagsmönnum Skotgrundar hefur fjölgað mikið undanfarna
mánuði og hefur Skotgrund unnið markvisst að því að bæta
aðgengi allra félagsmanna að æfingasvæðinu. Sett var upp
lyklakerfi sem félagsmenn fá aðgang að og hefur það bætt
aðgengi félagsmanna að félagshúsnæðinu og
leirdúfuvellinum. Hvað riffilsvæðið varðar þá var settur
upp kassi með texplötum við riffilborðin sem skotmenn
geta gengið að vísum. Texplöturnar eru notaðar í riffilbattana
og skotskífur festar á þær.

Viðburðaríkt ár
Það má með sanni segja að árið
2013 hafi verið viðburðaríkt hjá
Skotfélaginu Skotgrund, með mörgum skemmtilegum uppákomum.
14 nýir félagsmenn skráðu sig í
félagið á árinu og mikil uppbygging
hefur átt sér stað á æfingasvæðinu.
Við ætlum aðeins að líta um öxl og rifja upp það helsta sem
gerðist á árinu 2013.

„Steini Gun“ sæmdur Gullmerki ÍSÍ
75. héraðsþing HSH var haldið í Samkomuhúsi
Grundarfjarðar í byrjun apríl. Þingið var vel sótt en 26
þingfulltrúar sóttu þingið.
Fjórir aðilar voru heiðraðir með starfsmerki en Hallur
Pálsson (UMFG), Anna María Reynisdóttir (UMFG) og
Ásgeir Ragnarsson (Vestarr) fengu silfurmerki UMFÍ. Okkar
maður Þorsteinn Björgvinsson fékk gullmerki ÍSÍ fyrir
óeigingjörn störf í þágu Skotfélagsins Skotgrundar. “Steini
Gun” eins og hann oftast er kallaður var einn af stofnendum
Skotgrundar og hefur setið í stjórn allar götur síðan, en
félagið fagnaði 26 ára starfsafmæli sínu á síðasta ári.

Aðalfundur
Aðalfundur félagsins var haldinn í félagshúsnæði félagsins
í Kolgrafafirði og var mætingin mjög góð, en það var nánast
húsfylli. Byrjað var á því að fara yfir hefðbundin
aðalfundarstörf og síðan var rætt um önnur mál og
framkvæmdir. Fram komu margar góðar hugmyndir og
ljóst var að félagsmenn voru stórhuga fyrir komandi starfsár.

Sjómannadagsmót
Sjómannadagsmót Skotgrundar var haldið í fyrsta skipti á
árinu, en það var haldið í samstarfi við Sjómannadagsráð.
Mætingin var mjög góð en keppendum var skipt upp í tvö
lið, sjómenn á móti landkröbbum. Allt var þetta á léttu
nótunum og til gamans gert, en jafnframt voru menn að
keppa sín á milli því veitt voru verðlaun fyrir bestan
árangur einstaklinga. Skráð voru úrslit hvers og eins og stig
sjómanna voru svo lögð saman gegn stigum landkrabba.
Keppnin var jöfn og spennandi framan af, en í seinni
umferðinni fóru línurnar að skírast. Fóru leikar þannig að
Unnsteinn Guðmundsson var hlutskarpastur einstaklinga,
en bráðabana þurfti til að skera úr um annað sætið.
Liðakeppnin var ekki alveg eins jöfn, en lið sjómanna vann
með nokkrum yfirburðum og fékk liðið að launum
farandbikar sem þeir ætla að reyna að verja á næsta ári.

Frá aðalfundi Skotgrundar – Á myndina vantar Jón Frímann, Jón
Pétur, Samúel Pétur og Þorstein Björgvinsson.

Heimsóknir
Skotgrund fékk góða gesti og hópa í heimsókn á árinu og
helst ber að nefna hóp lögreglumanna af Vesturlandi sem
komu um miðjan maí mánuð til að stunda skotæfingar.
Skiptu þeir sér í tvo hópa og var annar hópurinn við æfingar
með skammbyssu á meðan hinn æfði sig með haglabyssur
á leirdúfuvellinum. Lögreglan hefur sótt Skotgrund heim
nokkrum sinnum áður, en gott samstarf er á milli félagsins
og lögreglunnar og stefnir félagið á að byggja upp í
samstarfi við lögregluembættið, góða og varanlega aðstöðu
til skotæfinga á æfingasvæði Skotgrundar.

Framkvæmdir
Æfingasvæði félagsins hefur fengið töluverða andlitslyftingu
á árinu auk þess sem lagt hefur verið ríka áherslu á að
tryggja öryggi á svæðinu. Félagshúsnæðið var tekið
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rækilega í gegn að utan, var það málað hátt og lágt auk
þess sem þakskyggnið var merkt að utan með stöfum
félagsins. Smíðaðir voru nýir riffilbattar og æfingasvæðið
almennt lagað til. Sett hafa verið upp varúðar- og
leiðbeinandi skilti sem tryggja eiga öryggi á svæðinu og
einnig hefur verið keypt girðingarefni til að tryggja enn
frekar öryggi á svæðinu.
Byggingarefni hefur verið pantað til að endurnýja turninn
og markið, en þess má geta að Ragnar og Ásgeir ehf.,
Almenna Umhverfisþjónustan ehf., Vélsmiðjan Berg og KB
bílaverkstæði hafa reynst félaginu sérstaklega vel á árinu
með því að gefa vinnu sína og efni.
Þá hefur
Grundarfjarðarbær styrkt félagið með niðurfellingu
fasteignagjalda. Erum við þeim afar þakklát fyrir veittan
stuðning.
Æfingasvæðið er alltaf að verða betra og snyrtilegra og
hefur það orðið til þess að aðsóknin að æfingasvæðinu
hefur aukist mikið allt árið og gleður það okkur mikið.
Félagið vinnur markvisst að því að bæta aðstöðu skotmanna
á Snæfellsnesi til skotæfinga og stefnir á að byggja upp eitt
glæsilegasta æfingasvæði á landinu.

sýningarinnar var að kynna starfsemi félagsins og ræða við
gesti og gangandi um skotvopn á jákvæðum nótum.
Sýningin var mjög vel sótt og viljum við þakka þeim
fjölmörgu gestum sem sóttu sýninguna fyrir komuna, en
áætlað er að yfir 1.000 manns á öllum aldri hafi séð
sýninguna og kynnt sér starfsemi félagsins. Var ekki annað
að sjá en að gestirnir hafi verið ánægðir með sýninguna og
fékk félagið mikið lof fyrir.
Auk þess að geta fræðst um starfsemi félagsins og skoðað
skotvopn bauðst gestum sýningarinnar að taka þátt í léttum
getraunarleik, sem fólst í því að giska á hversu mörg tóm
skothylki var að finna í hjólbörum félagsins. Hjólbörurnar
höfðu verið fylltar af tómum haglabyssuskotum og fékk sá
sem var næstur réttri tölu Mackintosh´s dós að launum.
Úrslitin úr getraunarleiknum voru svo kunngjörð á
kvöldvökunni á hátíðarsvæðinu um kvöldið að viðstöddum
fjölda fólks. Alls tóku 135 manns þátt í getrauninni og var
það Laufey Lilja Ágústsdóttir frá Grundarfirði sem hlaut
verðlaunin og var hún kölluð upp á svið til að veita þeim
viðtöku.

Verkleg skotpróf - hreindýrapróf
Samkvæmt reglugerð sem tók gildi haustið 2012 ber
hreindýraveiðimönnum að standast verklegt skotpróf áður
en haldið er til hreindýraveiða. Geta veiðimenn nú þreytt
slíkt próf hjá Skotfélaginu Skotgrund, en um miðjan júní
útskrifuðust fjórir fulltrúar Skotgrundar sem prófdómarar
fyrir verkleg skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn. Sóttu þeir
námskeið á vegum Umhverfisstofnunar, en Gunnar
Sigurðsson hjá Skotfélagi Reykjavíkur sá um kennsluna.
Með þessu vildi Skotgrund bæta enn frekar þjónustuna við
sína félagsmenn og sveitunga, en nú geta skotmenn af
Vesturlandi tekið skotprófið í heimabyggð í stað þess að
þurfa að keyra langar vegalengdir til að þreyta slíkt próf.
Það virðist hafa verið þörf á þessari þjónustu og luku
nokkrir veiðimenn skotprófi hjá Skotgrund í sumar.
Varðandi skotprófið sjálft þá hefur það tvennan tilgang.
Annars vegar að kanna hvort viðkomandi búi yfir þeirri
hittni sem krafist er og hins vegar að kanna hvort viðkomandi
kunni að meðhöndla skotvopn á ábyrgan hátt.

Nýr lóðarleigusamningur – lenging á riffilsvæði

Skotvopnasýning
Hin árlega bæjarhátíða Grundfirðinga “Á góðri stund” fór
fram í Grundarfirði síðustu helgina í júlí og meðal viðburða
var skotvopnasýning sem Skotfélagið Skotgrund stóð fyrir.
Til sýnis voru tæplega 40 skotvopn af ýmsum gerðum ásamt
öðrum búnaði tengdum skotfimi og veiði. Tilgangur

Í október var undirritaður nýr leigusamningur á milli
Skotgrundar og Grundarfjarðarbæjar, sem varðar leigu á
landsvæði fyrir skotæfingasvæði í Hrafnkelsstaðabotni í
Kolgrafafirði. Nýi samningurinn er til 15 ára og gildir til 30.
september 2028. Með nýja samningnum fær Skotgrund til
afnota stærra landsvæði til skotæfinga þar sem æfingasvæðið
var lengt úr 450 m í 1.000 m. Það gerir Skotgrund kleift að
tryggja betur öryggi á svæðinu og er forsenda fyrir frekari
uppbyggingu á svæðinu.
Skotgrund sem er skammstöfun af “Skotfélag Grundarfjarðar
og nágrennis” hefur verið með 67.500 m2 landsvæði í
Hrafnkelsstaðabotni á leigu frá árinu 1988, en leigusalinn
er Grundarfjarðarbær. Mikil uppbygging hefur verið á
svæðinu undanfarin ár og eins og áður hefur komið fram
hefur aðsókn að æfingasvæðinu aukist mikið. Félagsmenn
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eru góð blanda af vönum skotmönnum, óvönum og síðast
en ekki síst byrjendum, sem njóta góðrar leiðsagnar þeirra
sem vanari eru.
Markmið með stofnun félagsins var “að stuðla að góðri
meðferð skotvopna í víðasta skilningi þess orðs” , en
forsenda þess að félagið geti vaxið og dafnað er að það búi
yfir góðri aðstöðu til skotæfinga.

Þakkir til félagsmanna
Um leið og við óskum landsmönnum öllum velfarnaðar á
nýju ári viljum við þakka félagsmönnum okkar fyrir
samfylgdina á árinu sem er að líða og ekki síst þakka fyrir
þeirra framlag til félagsins, því án tryggra félagsmanna væri
félagið ekki að blómstra.
Við hlökkum til að ganga inn í nýtt ár með ykkur og
bjóðum um leið nýja félagsmenn velkomna í félagið.
Nánari upplýsingar um félagið er að finna á heimasíðu
félagsins www.skotgrund.123.is.

Æfingasvæði Skotgrundar var á sínum tíma, í sameiningu
við sveitarstjórn, bændur o.fl. valinn góður staður og er eitt
það besta hér á landi frá náttúrunnar hendi. Æfingasvæðið
er í rísandi landslagi og býður upp á mikla möguleika til
áframhaldandi uppbyggingar.
Með nýja lóðarleigusamningnum fékk Skotgrund til afnota
82.500 m2 til viðbótar við þá 67.500 m2 sem félagið hefur
haft, eða samtals 150.000 m2. Það gerir félaginu kleift að
tryggja öryggi enn frekar á svæðinu og bæta aðstöðu
skotáhugamanna til skotæfinga enn frekar.

UMF. Snæfell
Á aðalfundi sem haldinn var 18.
Mars 2013 voru eftirtalin kjörin í
aðalstjórn Snæfells
Hjörleifur K Hjörleifsson formaður
María Alma Valdimarsdóttir gjaldkeri
Birta Antonsdóttir ritari

Stjórn Skotgrundar er stórhuga fyrir framtíðina og sér fyrir
sér að þarna verði hægt byggja upp hið glæsilegasta
æfingasvæði. Því er það stjórn Skotgrundar mikil ánægja að
Grundarfjarðarbær skuli standa við bakið á félaginu með
undirritun þessa nýja samnings.

Ellefu deildir störfuðu á árinu; Frjálsíþróttdeild,
knattspyrnudeild, sundeild, blakdeild,körfuknattleiksdeild,
siglingadeild, íþróttaskóli Snæfells, þríþrautardeild,
badmintondeild, fimleikadeild, kraftlyftingadeild, einnig er
boðið uppá íþróttir fyrir fatlaða. Körfuknattleiks og
knattspyrnudeildir eru fjárhagslega og rekstrarlega tvískiptar,
þ.e í meistaraflokka og yngri flokka.
Á undanförnum árum hafa verið stofnaðar þrjár nýjar
deildir, því miður hafa þessar deildir ekki náð að verða neitt
sérstaklega öflugar og eru í dag með nánast enga starfsemi.
Til hvers voru þessar deildir stofnaðar ef enginn áhugi er á
meðal þeirra sem stóðu að stofnun þeirra. Sama má einnig
segja um íþróttaskóla Snæfells því miður hefur gengið illa
að þá einhvern til að sjá um íþróttaskólann,þó vekur það
furðu hversu áhuglausir foreldrar eru um hreyfingu barna
sinna.Annars starfa flestar deildir félagsins af miklum krafti.
Verð aðeins að minnast á rútu félagsins hún hefur haldið
áfram að bila eins og enginn sé morgundagurinn,greinilega
mánudagsframleiðsla.Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að eiga
rútu og er full eining innan félagsins að endurnýja rútuna
Að lokum vill aðalstjórn þakka þeim sem styrkja félagið á
einn eða annan hátt.Sérstakar þakkir fá þeir sem eru
tilbúnir að vinna mikið og fórnfúst starf til að félagið geti
vaxið og dafnað
F/h aðalstjórnar Snæfells
Hjörleifur K Hjörleifsson.

Afmælismót og gamlársmót
Afmælismót Skotgrundar fór fram í lok október á
æfingasvæði félagsins í Kolgrafafirði. Mætingin var góð og
fengu keppendur frábært veður til útiveru. Keppt var í
þremur riðlum og fóru leikar þannig að Unnsteinn
Guðmundsson hreppti sigurinn, Einar Hjörleifsson tók
annað sætið og Eymar Eyjólfsson það þriðja.
Þetta var í annað sinn sem þetta mót er haldið, en ætlunin
er að gera þetta að árlegum viðburði. Um leið var þetta
líka ágætis upphitun fyrir komandi rjúpnaveiðitímabil, en
fyrsti dagur tímabilsins var einmitt daginn eftir mótið.
Árinu lauk svo með Gamlársmóti Skotgrundar sem haldið
var daginn fyrir gamlársdag. Aðstæður voru ekki alveg eins
og menn eiga að venjast, en pallarnir voru á kafi undir 30
cm djúpum snjó. Menn létu það þó ekki stoppa sig og var
mætingin góð og var góð stemmning í hópnum.
Nokkrir nýliðar tóku þátt í mótinu og var sérstaklega gaman
að fylgjast með þeim. Gáfu þeir þeim sem vanari eru
ekkert eftir og eiga án efa eftir að veita þeim harða
samkeppni í framtíðinni.
Að lokum var áramótunum fagnað eins og hefð er fyrir, eða
með því að “skjóta” upp “RISA-bombum”. Menn voru
sammála um það að vel hefði tekist til og stefnt er að því
að gera þetta að árlegum viðburði um áramótin.
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Íþróttaskólinn
Íþróttaskóli Snæfells fyrir leikskólabörn á aldrinum 3-5 var
starfræktur sl. haust frá okt. til des. 2013. Um 25-30 börn
sóttu skólann á laugardögum klukkutíma í senn ásamt
foreldrum. Börnunum var skipt í tvo hópa eldri (börn fædd
2008) og yngri (börn fædd 2009-2010). Ýmis þema voru í
gangi í hverjum tíma fyrir sig og skiptist það þannig að
boðið var upp á körfubolta, fótbolta, badminton og frjálsar
og hver tími endaði svo alltaf með einhverjum skemmtilegum
leik. Þetta kom vel út og var ekki annað að sjá og heyra að
börnin voru ánægð.
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir og Karina Nielsen
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Frjálsar íþróttir

Gjaldkeri: Davíð Sveinsson
Meðstjórnendur: Atli Sigurþórsson, Páll Þorbergsson,
Þorbergur Bæringsson, Símon Hjaltalín og Guðmundur
Helgi Þórsson

Gísli Pálsson tók við sem þjálfari Snæfells í frjálsum
íþróttum sl. sumar. Þátttaka hefur verið fín og eru 30 börn í
eldri hóp að æfa og eru þau tvisvar í viku og 20 í þeim
yngri sem eru að æfa einu sinni í viku. Nokkur ungmenni
tóku þátt í keppni í frjálsum á Unglingalandsmótinu á Höfn
í Hornafirði og stóðu sig ágætlega. Snæfell á eina
frjálsíþróttastúlku sem var valin í úrvalshóp í frjálsum en
það er hún Katrín Eva Hafsteinsdóttir sem hefur verið að
æfa kúluvarp. Katrín hefur verið mjög dugleg að æfa enda
er árangurinn eftir því. Hérðasmót í frjálsum verður í lok
mars í Stykkishólmi og eru allir sem æfa frjálsar hvattir til
að mæta og taka þátt.

Kvennaráð Snæfells:
Berglind Þorbergsdóttir
Steinunn María Þórsdóttir
Sara Sædal Andrésdóttir

Körfuknattleiksdeild yngri flokka
Stjórn foreldraráðs yngri flokka körfuknattleiksdeildar
Snæfells skipuðu: Davíð Sveinsson, Guðný Pálsdóttir, Ingi
B. Ingason og Magnús Ingi Bæringsson. Jafnframt situr
fundi yfirþjálfari Ingi Þór Steinþórsson og léttir foreldraráði
starfið mikið. Foreldrum sem að starfinu koma meðal
annars með því að hafa umsjón með flokkum og
keppnishelgum eru færðar þakkir og rétt að nota þetta
tækifæri og ítreka mikilvægi þess fyrir stjórnina og starfið
að geta leitað til vasklegra foreldra.
Um 100 krakkar stunduðu körfubolta á vegum yngriflokka
Snæfells á síðasta ári.
Í byrjun árs voru neðantaldir flokkar með æfingar.

Fh. Frjálsíþróttadeildar Snæfells
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir

Körfuknattleiksdeild meistaraflokks karla
Karlaliðið fékk til sín um sumarið Stefán Karel Torfason sem
hefur alið manninn með Þór Akureyri en hann er búsettur
hjá þeim Baldri Þorleifs og Gyðu Steins, deildin er þeim
gríðarlega þakklátt fyrir þeirra framlag til deildarinnar.
Ráðinn var leikstjórnandinn Jay Threatt sem kom beint úr
háskóla Delaware State og stóð hann sig frábærlega með
liðinu. Einnig var ráðinn Asim McQueen en hann hafði
áður leikið í Argentínu en kom úr Tulane háskólanum.
Asim var látinn fara um áramótin en í hans stað kom þekkt
stærð og blóðvinur okkar allra Ryan Amoroso.
Liðið fór í fyrstu æfinga og keppnisferð sem félagið hefur
staðið fyrir, en í byrjun September fór liðið til Danmerkur
og gekk því frábærlega í ferðinni og hún í alla staði frábær.
Tímabilið hófst ágætlega og endaði liðið í 3. Sæti jafnt Þór
Þorlákshöfn að stigum með 16 sigurleiki og 6 tapleiki. Í
fyrstu umferð sigraði liðið Njarðvík í magnaðri rimmu en
meiðsli Jay Threatt komu í veg fyrir að liðið fóru í gegnum
Stjörnuna í undanúrslitum. Liðið tapaði einnig fyrir
Stjörnunni í undanúrslitum bikarkeppni KKÍ. Liðið tapaði
úrslitaleik gegn Tindastólsmönnum í Lengjubikarnum en
undanúrslit og úrslit fóru fram í Stykkishólmi.

1.– 5. bekkur stúlkna
Þjálfari: Elín Ragna Þórðardóttir
6.-8. bekkur stúlkna
Þjálfari: Gísli Pálsson
Stúlknaflokkur (sameiginlegt með KR)
Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
1.– 3. bekkur drengja
Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson		
4-5. bekkur drengja
Þjálfari: Ólafur Halldór Torfason
(minni bolti 11 ára).-7.flokkur pilta
Þjálfari: Hafþór Ingi
9-10. flokkur pilta
Þjálfari: Gísli Pálsson
Drengjaflokkur
Þjálfari: Gísli Pálsson

Körfuknattleiksdeild meistaraflokks kvennaliðið

Hafþór Ingi sá um morgunæfingar þrisvar í viku.

Kiaraah Marlow var endurráðin sem erlendur leikmaður
kvennaliðsins en annars var mannskapurinn óbreyttur.
Kvennaliðið hefur tekið miklum framförum og hafa ávallt
verið að skipa sér stærri og stærri sess. Kvennaliðið fór
einnig til Danmerkur í æfinga- og keppnisferð og var ferðin
frábær í alla staði. Á Íslandsmótinu enduðu dömurnar í
öðru sæti deildarkeppninnar á eftir Keflavík með 21 unnin
leik og 7 tapaða, á meðan að Keflavík töpuðu 5 og unnu
23. Í úrslitakeppninni mættu stelpurnar KR og sigruðu þær
röndóttu 1-3 þar sem eini sigur okkar kvenna kom á
útivelli. Í bikarkeppni KKÍ töpuðu stelpurnar í undanúrslitum
70-73 á heimavelli gegn Keflavík sem urðu tvöfaldir
meistarar þetta tímabilið.
Stelpurnar urðu
Lengjubikarmeistarar eftir góðan sigur á Keflavík á þeirra
heimavelli en úrslitaleikurinn var haldinn þar. 72-78 sigur
og frábær titill kominn í hús.
Stjórn deildarinnar:
Formaður: Gunnar Svanlaugsson
Varaformaður: Hermundur Pálsson

Í haust voru neðantaldir flokkar með æfingar
1.– 3. bekkur stúlkna
Þjálfarar: Rebekka Rán og Silja Katrín
4.-6. Bekkur stúlkna
Þjálfari: Hildur Sigurðardóttir
7.-8. bekkur stúlkna
Þjálfari: Gísli Pálsson
9. bekkur stúlkna
Þjálfari: Gísli Pálsson
Stúlkna&Unglingaflokkur (með Fjölin)
Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
1.– 4. bekkur drengja
Þjálfari: Kristján Pétur Andrésson		
5-6. bekkur drengja
Þjálfari: Finnur Atli
(minni bolti 11 ára).-7.bekkur pilta
Þjálfari: Hafþór Ingi
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8. Bekkur pilta
Þjálfari: Hafþór Ingi
10.-11. flokkur pilta
Þjálfari: Gísli Pálsson
Unglingaflokkur
Þjálfari: Ingi Þór

hún geti staðið við sínar skuldbindingar. Ljóst er þó að með
óbreyttu keppnisfyrirkomulagi geta útgjöld sveiflast mikið
milli ára allt eftir því hvaða lið raðast í riðla saman.
Það er von okkar að vel hafi tekist til með þjálfun og starfið,
þó alltaf megi bæta hluti. Mikilvægt að taka jákvætt á móti
athugasemdum og reyna að gera betur. Eins og áður þá
viljum við þakka sérstaklega þeim foreldrum sem hafa lagt
starfinu lið með aðkomu sinni að fjáröflunum og þeim sem
tóku að sér tengiliðastarf í öllum flokkum. Þátttaka foreldra
er stjórninni mjög mikilvæg, kemur fleiri sjónarmiðum að
og dreifir álagi þannig að sem flestir geti haft gaman af
starfinu.

Hafþór Ingi sá um morgunæfingar þrisvar í viku.
Morgunæfingarnar hafa verið vel nýttar af krökkum í 7.
bekk og eldri en Hafþór Ingi sá um þær æfingar á árinu.
Stjórnin hefur lagt áherslu á að morgun æfingar verði
geðrar persónumiðaðar þannig að reynt sé að vinna meira
með hvern einstakling.

Stjórn foreldraráðs yngriflokka,
1.-3. bekkur drengja og 1.-4. bekkur og 4-6. bekkur stúlkna
tóku ekki þátt í Íslandsmóti 2012/2013 en gafst kostur á að
fara á þrjú fyrirtækjamót yfir veturinn. Norðurálsmót
Skallagríms, Póstmót Breiðabliks, Actavismót Hauka og svo
hápunkturinn Nettómótið sem ávallt stendur uppúr hjá
krökkunum. Aðrir flokkar taka þátt í Íslandsmótinu í vetur
og hafa staðið sig með prýði.

Sund
Æfingar á vegum sunddeildar voru einungis í boði frá
janúar og út maí. Ákveðið var að bjóða ekki uppá æfingar
um sumarið þar sem þátttaka hefur verið mjög dræm á
þeim tíma. Um 15 börn og unglingar hafa stundað
sundæfingar í gegnum árin og hefur einungis verið boðið
upp á einn æfingahóp. Þetta hefur þýtt það að æfingatíminn
þarf að taka tillit til annarra íþróttagreina. Í haust tókst það
því miður ekki og lagðist starfsemi deildarinnar af, í bili að
minnsta kosti. Innilaugin er þéttsetin seinni partinn alla
daga vikunnar og því fór sem fór. Stefnt er að því að hefja
æfingar aftur haustið 2014.
Þjálfari deildarinnar er María Valdimarsdóttir.

Árangur liða í Íslands og Bikarkeppnum var þessi helstur:
Minnibolti 11 ára endaði í fyrra í C-riðli á íslandsmótinu
þar sem þeir hófu einnig leik.
7. flokkur karla hófu leik í B-riðli og enduðu í C-riðli
9. flokkur karla hófu leik í C-riðli en enduðu í B-riðli á
íslandsmótinu, strákarnir féllu út í 8-liða úrslitum í bikar
fyrir Njarðvík
10. flokkur karla hófu leik í D-riðli og enduðu í B-riðli, þeir
féllu út fyrir Haukum í fyrstu umferð í bikarkeppninni
Drengjaflokkur urðu neðstir í B-riðli á íslandsmótinu
7. flokkur kvenna hófu mótið í B og enduðu þar.
8. flokkur kvenna hófu og enduðu leik í B-riðli
Stúlknaflokkur voru með sameiginlegt lið með KR og hófu
þær leik í B-riðli og enduðu tímabilið með að tapa öllum
leikjunum í A-riðli og falla niður. Þær féllu úr bikarkeppninni
fyrir Haukum í 8-liða úrslitum.

Fh. sunddeildar
María Valdimarsdóttir

Siglingadeild Snæfells
Siglingadeildin var með kennslu á seglbátum og kajökum
eins og undanfarin ár fyrir 9 ára og eldri. Einhverjir fengu
að skipta timabilum og greiddu fyrir hálfa viku og svo
framvegis.
Einhverjir fengu að skipta timabilum og greiddu fyrir hálfa
viku og svo framvegis.
Unnur Lára Ásgeirsdóttir sá um kennslu og hafði til
aðstoðar Árþóru Álfgeirsdóttur og Ágúst Niels Einarsson.
Tryggvi Gunnarsson var eins og áður með fylgdarbát þeim
til aðstoðar á meðan á kennslu stóð.

Eins og undanfarin ár stóð yngriflokkastarfið fyrir kaupum á
merktum keppnisbúningum, hettupeysum og bolum fyrir
unga sem aldna og rennur ágóði af þeirri sölu í sjóð
yngriflokka.
Í lok árs 2013 veitti Brim yngriflokkum Snæfells veglegan
styrk sem gerði félaginu kleyft að niðurgreiða búningakaup
til allara þáttakenda. Búningar voru merktir með nafni og
númeri hvers keppanda og nýttu sér 85% af iðkendum
þetta tækifæri. Þetta hefur sett skemtilegri heildarbrag á
krakkana í þeim mótum sem þau hafa tekið þátt í auk þess
sem þetta hefur létt mikið á búningaumstangi fyrir leiki.
Styrktaraðila eru færðar þakkir fyrir.

Guðbrandur Björgvinsson

Meistaraflokkur knattspyrnudeildar Snæfells
Ákveðið var um miðjan janúar að fara í samstarf við
Geislann Hólmavík og senda sameiginlegt lið til þátttöku á
íslandsmót um sumarið . Ljóst var að stærsti æfingahópurinn
væri búsettur í RVK. Æfingahópurinn sem var í RVK var að
mestu eða öllu leyti skipaður brottfluttum strandamönnum
,reynt var að fá brottflutta Hólmara í æfingahópinn í RVK
en áhuginn var enginn . Það má því segja að liðið hafi verið
skipað nær eingöngu leikmönnum frá Stykkishólmi og
Hólmavík. Ágætlega gekk framanaf tímabili en liðið þurfti
að þola óvenjumörg töp í leikjum sem voru alveg í jafnvægi

Kostnaður við að halda úti yngrideildum hefur aukist ár frá
ári og munar þar helst um aukin ferðakostnað við flugferðir
austur á land. Fjáraflanir hafa hingað til helstar verið páskaog jólabingó, sjoppurekstur á heimaleikjum og fyrrnefnd
sala á merktum fatnaði. Blásið var til sóknar með sölu á
saltfiski sem hefur gefist vel og mikilvægt að framhald verði
á. Fjárhagsstöðu yngriflokka þarf að tryggja betur þannig að
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krakkarnir í Stykkishólmi sem eru mörg hæfileikarík standi
áfram til boða að sækja mót og reyna sig við önnur lið,
þroskast sem íþróttamenn og sem einstaklingar.
Markmiðið er enn sem fyrr að þróa samstarfið enn frekar og
bæta fótboltann á Snæfellsnesi

þar til á seinustu mínútunum og tók það sinn toll af öllum
sem komu nálægt skipulagi liðsins. Einnig voru leikdagar
liðsins að stríða okkur, en strax um vorið kom upp
ágreiningur um leikdaga hjá stjórnendum liðsins og var það
bara smjörþefurinn af því sem kom, en illa gekk að koma á
góðu skipulagi og samstarfi í farveg hjá þeim sem komu að
liðinu. Samt sem áður héldu menn haus og kláruðu
sumarið eftir mikinn ágreining þjálfara og stjórnarmanna
.Það sem kom á óvart frá mér undirrituðum var hversu lítill
munur var samt á sterkustu liðum 4.deildarinnar og okkar
liði en Berserkir sem voru með okkur í riðli fóru upp um
deild en leikirnir gegn þeim enduðu 0-3 úti og 2-4 heima
en í heimaleiknum héldum við okkar skemmtilegu
Hólmarahefð að hafa einn 14 ára leikmann fd.1999 inn á
vellinum og einn 43 ára fd.1970 .
Eftir tímabilið ákvað formaður knattspyrnudeildar að hætta
störfum og ljóst var að stokka þurfti upp á nýtt . Samstarfi
við Geislann var slitið ekki var áhugi heldur frá Geislanum
að halda því samstarfi áfram en markmiðið er samt af hálfu
stjórnar knd. Snæfells að veita ungum upprennandi
leikmönnum frá Hólmavíkursvæðinu mikinn stuðning með
því að bjóða þeim að spila með Snæfelli. Þröstur Friðberg
leikmaður Snæfells með mikla reynslu af knattspyrnuiðkun
og 2. stig í þjálfun tók við þjálfun Snæfells í RVK eftir að
hafa náð góðu samkomulagi og vera sammála fram
kvæmdastjóra Mfl. Páli M sveinssyni um hvernig ætti að
haga uppbyggingu og skipulagi liðsinsfyrir næsta tímabil.
Hefur félagið verið að æfa á gervigrasi Víkings Reykjavík og
einnig í Fagralundi innanhús en innanhúsæfingarnar voru
hluti af undirbúningi fyrir íslandsmótið í Futsal sem skipt
var í NV-riðil. Víkingur Ólafsvík sigraði riðilinn en við
enduðum í þriðja sæti og vorum einu stigi frá því að komast
í úrslit. Stutt er í að lengjubikarkeppnin hefjist en það er um
miðjan marsmánuð og lítur alveg ágætlega út með
mannskap en mikil samkeppni er um leikmenn í RVK
vegna fjölgunar liða þar í 4 deildinni.
Páll Margeir Sveinsson.

Stjórn samsstarfsins Skipa Jón Sigursson formaður, Freydís
Bjarnadóttir gjaldkeri, Leifur Ívarsson, Jónas Gestur Jónas
son, Steindór Hjaltalín og Unnar Valby. Gunnar Örn
Arnarsson er framkvæmdastjóri.
Viljum við vekja athygli á síðu: Snæfellnessamstarf .is
Að venju fór 4. flokkur kvenna að þessu sinni, á Gothia
Cup leikana í Gautaborg í Svíþjóð. Fer 4. karla í ár.
Foreldrafélagið sá um að krakkarnir gengu í hús og seldu
kerti fyrir páskana og jólin, sem fjáröflun fyrir knattspyrnu
deild Snæfells.
Það starf sem foreldrafélagið hefur með höndum og reynir
hvað mest á er hlutverk dómarastjóra. Hann/hún hefur það
hlutverk að sjá um að finna dómara og línuverði fyrir
heimaleiki og hefur Páll sinnt því hlutverki og á hann
heiður skilið.

Fyrir hönd stjórnar foreldrafélagsins
Unnar Valby Gunnarsson.

Blakdeild
Blakdeildin spilaði í fjórðu deild Íslandsmótsins veturinn
2012 - 2013. Liðið endaði þar í öðru sæti og fór því upp
um deild. Nöfnum deildanna var svo breytt á vorþinginu
þannig að nú spilar liðið í annarri deild. Deildin er spiluð
á þremur mótum og var eitt mót í október á Laugarvatni.
Tvö mót eru svo á vorönninni. Markmiðið er að halda
okkar sæti í deildinni.
Liðið fór að venju á öldungamót sem haldið var í Reykjavík
og hélt sér þar í fimmtu deildinni.
Skipt var um þjálfara, en Haukur Garðarsson lét af störfum
eftir vorið og Högni F. Högnason tók við. Æfingar eru
tvisvar í viku auk þess sem við förum í spinning saman einu
sinni í viku.

Knattspyrna yngri flokka Snæfells
Stjórn foreldrafélagsins árið 2013 skipuðu:
Unnar Valby Gunnarsson formaður og fulltrúi Snæfells í
fótboltasamstarfinu
Steindór Hjaltalín gjaldkeri og fulltrúi Snæfells í fótbolta
samstarfinu
Hrefna Frímannsdóttir
Páll Margeir Sveinsson

Happdrættið okkar var haldið í nóvember og voru allir
miðar seldir líkt og venjulega. Þar sem okkur gengur vel
viljum við láta gott af okkur leiða og látum 10% af seldum
miðum í góð málefni. Í ár var það söfnun Þorbergs fyrir
Landsspítalann og minningarsjóðurinn um Hadda Sig sem
fengu að njóta.

Páll þjálfaði alla flokka hjá Snæfelli árið 2013 og er Palli
einnig starfsmaður fótboltavallarins. Varðandi manna
breytingar í foreldrafélaginu og þjálfaramálum þá hætti Páll
Margeir Sveinsson sem þjálfari og þökkum við hans störf.
Við tók Sigríður Guðnadóttir íþróttafræðingur og fyrrverandi
atvinnumaður í fótboltabjóðum, við bjóðum hana vel
komna.

Stjórnin er enn óbreytt, Berglind Lilja Þorbergsdóttir er
formaður og meðstjórnendur eru Guðný Pálsdóttir og Elín
Ragna Þórðardóttir.
Fyrir hönd stjórnar
Berglind Lilja Þorbergsdóttir

Árið 2013 hélt samstarf Umf. Snæfells, Umf. Grundafjarðar
og Umf. Víkings/ Reynis áfram og endurnýjum við samstarfið
til 3ja ára.
Það samstarf hefur gengið, en oft erfitt sérstaklega vegna
fjarlægðar og fámennis í hverjum flokki. Mikilvægt er að
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Badmintondeild

Knattspyrna:

Það helsta sem hefur verið að gerast hjá okkur er að það
heimsóttu okkur spilarar af suðurnesjunum í nóvember á
síðasta ári. Um jólin mættu spilarar úr Ólafsvík og eru enn
að mæta stöku sinnum svo höfum við ætlað okkur að fara
út í Ólafsvík og taka leiki þar. Við erum oftast 6-8 spilara en
mesti fjöldinn hefur verið 11 manns.

Knattspyrnuráð UMFG er smám saman að vinna nær
eingöngu í málefnum Snæfellsnessamstarfsins. Rekstur
knattspyrnuráðs UMFG hefur falist í niðurgreiðslum
þátttökugjalda fyrir krakka sem fara á mót með Samstarfinu.
Í haust var Björn Sólmar endurráðinn sem þjálfari og heldur
sinni stöðu á tímabilinu 2013-2014 sem þjálfari allra flokka
kk og kvk hjá félaginu.
Knattspyrnuráð hélt utan um dómgæslu á Grundarfjarðarvelli
í sumar.
Að öðru leiti má benda á starf Snæfellsnessamstarfsins á
síðasta ári.

Rúnar Birgisson

Ungmennafélag Grundarfjarðar
Breytingar urðu á stjórn félagsins á
Aðalfundi 2013. Tómas Kristinsson
lét af formennsku og var Kári P.
Grundarfjörður
Ólafsson kjörinn í hans stað. Lára
Magnússdóttir vék úr stjórn og
1933
Dagný Ósk Guðlaugsdóttir var kjörin
ritari í hennar stað. Auk Kára og
Dagnýjar skipuðu stjórnina Sólberg
Ásgeirsson (gjaldkeri), Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir og
Ragnheiður Dröfn Benediktsdóttir.
Boðið var upp á 6 íþróttagreinar á árinu auk þess sem
félagið stóð fyrir sundnámskeiði í sumar.

Frá Blönduósmóti

Körfubolti:
Veturinn 2013-2014 bauð UMFG upp á körfuboltaæfingar
á laugardögum. Aldurshópar voru tveir: 6. bekkur og yngri
og svo 7. bekkur og eldri. Æfingar voru misvel sóttar en
hin síðustu ár hefur ekki verið mikil hefð fyrir æfingum um
helgar. Aðalsteinn Jósepsson sá um þjálfun og hafði hann
Kára P. Ólafsson sér til aðstoðar. Félagið naut faglegrar
aðstoðar Snæfells við þjálfun og stóð iðkendum UMFG til
boða að mæta á æfingar í Stykkishólmi og keppa undir
merkjum Snæfells á mótum. Fimm iðkendur fóru frá
UMFG með Snæfelli á Nettómót í ár sem heppnaðist
ákaflega vel. Ingi Þór og Chynna Brown heimsóttu okkur í
vetur og sáu um eina æfingu og buðu iðkendur velkomna í
Stykkishólm. Vonir standa til að samstarf allra íþróttafélaga
á nesinu eflist á næstu árum – öllum til hagsbóta. 		

Karate:
Karatedeildin hóf æfingar aftur í janúar 2013 eftir jólafrí.
Þjálfari er sem áður Dagný Ósk Guðlaugsdóttir.
Dagana 26-28. apríl fór deildin á æfingabúðir að Ásvöllum
í Hafnarfirði hjá Karatedeild Hauka. Það var Sensei Jan
Spatzek 7. Dan JKS sem kenndi á æfingabúðunum. Þar
lærðu krakkarnir að berjast með vopnum eins og
dagblöðum, pennum og regnhlífum. Eins lærðu þau að
afvopna hvort annað. Þetta voru mjög skemmtilegar æfingar
og krakkarnir stóðu sig vel. Í maí var svo gráðun þar sem
krakkarnir tóku próf og fengu nýtt belti. Í haust héldu svo
æfingar áfram eftir sumarfrí. Í desember kom þjálfari að
sunnan, Hákon Ingi Haraldsson 1. Dan og var með æfingar.
Krakkarnir tóku miklum framförum á árinu en því miður
náðist ekki að hafa gráðun fyrir jól og frestaðist prófið fram
yfir áramót í þetta sinn.

Ingi Þór og Chynna Brown frá Snæfelli tóku eina æfingu að sér í vetur.

Fimleikar
Boðið var upp á fimleikaæfingar aftur eftir nokkurt hlé.
Þjálfarar voru Erna Katrín Gunnarsdóttir og Heiður Björk
Óladóttir. Aldurshópar voru tveir: 1.til 4. bekkur og 5. Til
10. bekkur. Krakkarnir æfa tvisvar í viku og eru æfingar
mjög vel sóttar. Starfið geldur dálítið fyrir slakan tækjakost
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Breyting varð á deildum hjá BLÍ haustið 2013 og var gerð
úrvalsdeild þar af leiðindum færðust allar deildir upp um
eina. UMFG KVK var stórhuga og hugðist spila í úrvalsdeild
veturinn 2013-2014. En þar sem leikmenn heltust úr
lestinni og erfitt reynist að fá þjálfara var ákveðið að biðjast
undan úrvalsdeild og spila í fyrstu deild. Því miður vorum
við of seinar með þessar breytingar okkar og höfum því
spilað í annari deild í vetur með góðum árangri. Erum sem
stendur í 3 sæti. Lið okkar sem spila í fjórðu deild standa
sig vel þar sem UMFG C er í 1 sæti og UMFG b er í 4 sæti.
Eitt mót er eftir þegar þetta er skrifað.
Karlar enduðu í 6 sæti. Hjá karlaliðinu gengur illa að halda
úti æfingum í vetur þar sem þeir eru að vinna hér og þar.
Því miður var staðan sú í haust að æfingar þeirra lögðust af.
En ætla sér að koma sterkir inn á öldung.
ÖLDUNGUR: UMFG er með 3 lið á öldung, 2 kvennalið
og 1 karlalið. Síðasta öldungamót var haldið í Kórnum
Kópavogi. Þar voru liðin að gera góða hluti. Karla spiluðu í
2 deild og enduðu í 2 sæti. Konur spiluðu í 3 deild og
enduðu í 2 sæti, 7 deild og enduðu í 5 sæti. Næsta
öldungamót veður haldið á Akureyrir og stefnum við á að
fara með 3 lið þar sem karlar spila í 2 deild og konur í 2 og
7 deild.

en þjálfarar hafa gert sitt besta til að láta hlutina ganga upp
– og einbeitt sér að grunnæfingum, dansi og skemmtilegum
leikjum. Markmiðið með þessum æfingum er ekki endilega
að fara á mót heldur frekar að stuðla að fjölbreyttri
hreyfingu fyrir alla og reyna að ná til þeirra sem ekki finna
sig í hópíþróttum, frjálsum eða karate. Í haust fóru fram
viðræður við fimleikaþjálfara sem þjálfað höfðu hjá Snæfelli
og Víking áður. Ræddur var möguleiki á einhverskonar
samstarfi félaganna hvað varðar þjálfun, sameiginlegar
æfingar (t.d. helgar workshop) á einhverjum staðnum
o.s.frv. Viðbrögð voru mjög góð á báðum stöðum en því
miður vannst ekki tími til að láta þetta verða að veruleika í
ár.

Frjálsar íþróttir:
Við æfum flestar greinar sem flokkast undir frjálsar íþróttir;
stökkgreinar, hlaup og kastgreinar. Á sumrin erum við með
útiæfingar á íþróttavellinum en á veturna er æft í
íþróttahúsinu. Æfingar eru tvisvar í viku og er hópnum
þrískipt, 1. – 3. bekkur saman, 4. – 7. bekkur og 8. – 10.
bekkur. Á haustönn 2013 var föstudagsæfingum 4.-10.
bekkjar skeytt saman í eina, vegna dræmrar þátttöku, en
tímarnir röðuðust mjög seint að degi til í töflu UMFG/
íþróttahúss – og það dregur úr mætingu.
Á vorönn 2013 var fjöldi iðkenda 39 úr öllum bekkjum
grunnskólans, nema 5. og 9. bekk. Á haustönn 2013 voru
36 iðkendur úr öllum bekkjum nema 6. bekk. Til
samanburðar voru 92 nemendur í grunnskólanum á
haustönn 2013.
Sem fyrr, var Kristín Halla Haraldsdóttir þjálfari í frjálsum
íþróttum, en hún hefur nú séð um starfsemina í um 15 ár.
Hún er með grunnskólakennararéttindi og er í meistaranámi
í uppeldis- og menntunarfræðum. Eva Kristín Kristjánsdóttir
var afleysingaþjálfari. Í frjálsíþróttaráði eru Björg
Ágústsdóttir, formaður og Jóhann Þór Ragnarsson, auk
Kristínar.

Blak:
Blakárið 2013 var hefðbundið, þjálfarar voru Anna María,
Elvar, Eva Kristín.
KRAKKABLAK: Farið var á Íslandsmót 2012-2013 með fjóra
yngriflokka. Fjórði flokkur stóð sig frábærlega og landaði
Íslandsmeistara titli. Aðrir flokkar stóðu sig vel en kláruðu
ekki öll mótin þrjú. Íslandsmót barna fer fram á þrem
helgum og mislangt að sækja. Tekin var álvörðun um að
fara ekki með 3 og 5 flokk lokamót sem fram fór á
Neskaupstað. Þess vegna náðu þessir flokkar ekki að
berjast um Íslandsmeistaratitil en stóðu sig mjög vel á þeim
mótum sem þau mættu á.
ÍSLANDSMÓT: Vorið 2013 var keppnisárið 2012-2013
klárað. Þar var UMFG með 3 kvennalið, eitt í 2 deild og tvö
í 6 deild og eitt lið karla í 2 deild.
Keppnistímabilið 2012-2013: 2 sæti í 2 deild kvk, 1 og 2
sæti í 6 deild kvk. KK í 6 sæti.

Mót 2013
Á árinu fóru keppendur frá okkur á samtals ellefu mót í
frjálsum íþróttum, 6 innanhússmót og 5 utanhússmót. Þar
er bæði um að ræða mót sem UMFG skipulagði þátttöku í

Frá héraðsmóti HSH í frjálsum íþróttum, 9. mars 2013
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10 ára og yngri með þátttökuverðlaun á héraðsmóti HSH

og eins mót sem okkar krakkar sækja á eigin vegum.
Krakkarnir stóðu sig mjög vel og margir bættu persónulegan
árangur sinn verulega. Auk þess áttum við einn keppanda í
sameiginlegu liði SamVest í Bikarkeppni FRÍ 15 ára og
yngri, sem haldið var í Kópavogi í ágúst.
Hefðbundið er að miða einstaklingskeppni á mótum við 11
ára aldur. Það skýrir af hverju 11 ára og eldri taka þátt í
fleiri mótum en þau yngri. Á öllum mótum er keppt undir
merkjum HSH, sem einnig greiðir þátttökugjöld sinna
þátttakenda á mótum. Árangur utanhúss og innanhúss er
ekki borinn saman, heldur skráður í sitt hvorn flokkinn, skv.
alþjóðlegu skráningarkerfi.

þeim voru því miður fáir í hverjum flokki, einungis 15
krakkar í heildina í 6 flokkum, þannig að dugði tæplega til
að fylla verðlaunasætin, gull, silfur og brons. Það er til
umhugsunar fyrir okkur Snæfellinga af hverju svo er og
hvort hægt sé að auka þátttöku barna og unglinga í frjálsum
íþróttum, bæði æfingum og keppnum.
Eitt héraðsmet var sett á mótinu. Björg Hermannsdóttir,
UMFG stökk 4,59 m í langstökki og bætti þar með
héraðsmet HSH í langstökki innanhúss í flokki stúlkna
11-12 ára. Eldra met átti Heiðdís Lind Gunnarsdóttir,
4,51m en það hafði verið sett fyrir nákvæmlega 16 árum,
þann 9. mars 1997.

Helstu mót og þátttaka voru þessi á árinu 2013:
Stórmót ÍR, Laugardalshöll, 26. janúar; 10 keppendur
Freyja Líf Ragnarsdóttir fékk silfurverðlaun (önnur af 22) í
hástökki 12 ára stúlkna, stökk 1,27 m. Björg Hermannsdóttir
fékk bronsverðlaun (3ja af 33) í langstökki 12 ára stúlkna,
stökk 4,11 m.

Vormót Fjölnis, utanhúss, Laugardalsvelli, 11-15 ára, 11.
júní; 2 keppendur
Meistaramót Íslands í frjálsum utanhúss, 11-14 ára,
Kaplakrikavelli 22.-23. júní; 1 keppandi
Héraðsmót HSS, Sævangsvelli, 13. júlí; 2 keppendur

Meistaramót Íslands, Laugardalshöll, 11-14 ára, 23. febrúar;
2 keppendur

Unglingalandsmót UMFÍ, 3.-5. ágúst
UMFG átti einn af þremur keppendum HSH á mótinu, sem
fór að þessu sinni fram, í fremur hryssingslegu veðri, á Höfn
í Hornafirði. Í 60 m hlaupi varð Björg Hermannsdóttir í
4.-6. sæti af 31 keppendum í flokki 12 ára stúlkna og komst
þar með í 12 manna úrslit. Í úrslitahlaupinu endaði hún í 4.
sæti. Hún átti líka ágætan árangur í öðrum keppnisgreinum
og var m.a. í blönduðu liði sem hreppti gullið í 4x100 m
boðhlaupi 12 ára stúlkna.

Héraðsmót HSH, innanhúss, 9. mars
Árlegt héraðsmót HSH í frjálsum íþróttum innanhúss var
haldið í íþróttahúsinu Stykkishólmi laugardaginn 9. mars
2013. Keppendur voru tæplega 58 talsins, 38 frá Snæfelli
og 20 frá UMFG. Allir flokkar kepptu í 35 m spretthlaupi,
langstökki með og án atrennu. Níu ára og eldri kepptu auk
þess í hástökki og hjá 11 ára og eldri bættist kúluvarp við.
Mótið gekk vel fyrir sig og leikgleðin var ríkjandi. Tíu ára og
yngri, alls 43 keppendur, fengu þátttökuverðlaun. Veitt voru
verðlaun fyrir efstu sæti í aldursflokkum frá 11-16 ára, en í

SamVest frjálsíþróttamót, Skallagrímsvelli, Borgarnesi, 13.
ágúst; 4 keppendur
Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, 25. ágúst
SamVest-samstarfið sendi í fyrsta skipti sameiginlegt lið, til
að keppa í Bikarkeppni Frjálsíþróttasambandsins. Liðið átti
einn keppanda í hverri mótsgrein og komu þeir úr ýmsum
félögum á starfssvæði SamVest. Meðalaldur liðsins var
nokkuð undir meðalaldri flestra hinna liðanna. HSH átti
einn keppanda í hópnum. Björg Hermannsdóttir keppti í
100 m hlaupi stúlkna 15 ára og yngri, en hún var tæplega
12 ára þegar keppnin fór fram og keppti þar við stúlkur allt
að 3 árum eldri.

Keppt í 35m hlaupi á héraðsmóti í Stykkishólmi
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Dósa- og flöskutalningar fóru fram í mars og júlí og skiluðu
okkur 75 þúsund kr. í sjóð. Eftir það hefur flöskutalning
lagst af og tekjur deildarinnar því dregist saman. Nýrra
tekjuleiða hefur verið leitað. Við sóttum um styrki í
Íþróttasjóð ríkisins, en fengum ekki í ár.
Frjálsíþróttaráð þakkar iðkendum og foreldrum fyrir ötult
starf og skemmtileg samskipti, sem og öllum samstarfs- og
stuðningsaðilum.

Silfurleikar ÍR, Laugardalshöll, 16. nóvember; 8 keppendur
Aðventumót Ármanns, Laugardalshöll, 7. desember; 1
keppandi

Samæfingar
Við tókum þátt í samæfingum SamVest sem haldnar voru á
árinu, á Akranesi í febrúar, í Laugardalshöll í apríl, í
Borgarnesi í júní, júlí og ágúst og aftur í Laugardalshöll í
nóvember. Á flestum þessara æfinga eru fengnir
gestaþjálfarar, yfirleitt frá stóru félögunum á
höfuðborgarsvæðinu. Þeir sjá um að þjálfa einstakar
greinar ásamt þjálfurunum okkar, sem oftast hafa haldið
utan um æfingarnar. Þetta fyrirkomulag hefur gefist mjög
vel og við lítum björtum augum á samstarfið innan
SamVest.

Íþróttaskóli UMFG
Í íþróttaskóla UMFG leggjum við áherslu á að fyrstu kynni
barna af íþróttahúsum séu jákvæð. Mikið er lagt upp úr því
að öllum líði vel inni í íþróttasalnum. Við teljum það vera
ein af forsendum þess að börn haldi áfram að iðka íþróttir.
Það er mjög mikilvægt að að börnin finni þörf til þess að
hreyfa sig en einnig er lögð áhersla á að börnin læri ýmsar
reglur (t.d. að bíða í röð) og hugtök (t.d. heiti leikja og
áhalda). Lögð er áhersla á að allir njóti þess að vera í
hreyfistund og leikjum í íþróttasalnum. Rannsóknir hafa
sýnt fram á að staðgóð grunnþjálfun þar sem áhersla er
lögð á alhliða líkamsæfingar, styðja við hreyfiþroska.
Íþróttaskólinn er tilvalinn vettvangur til þess að undirbúa
börnin fyrir hinar hefðbundnu íþróttagreinar og eiga
skemmtilega stund eftir amstur dagsins.
Þjálfari í
íþróttaskólanum var Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir.
Aldurshópar voru tveir og skiptust eins og eldra og yngra
stig á leikskólanum. Ein æfing var á viku fyrir hvorn hóp
– hálftími í senn.

Kári Steinn Karlsson og Sveinbjörg Zophoníasdóttir ásamt iðkendum
UMFG.

Afreksíþróttamenn í heimsókn
Föstudaginn 10. maí sl. fengum við hjá frjálsíþróttadeild
UMFG og HSH góða gesti. Það voru þau Kári Steinn
Karlsson langhlaupari úr Breiðabliki og Ólympíufari og
Sveinbjörg Zophoníasdóttir 21 árs sjöþrautarkona frá
Hornafirði, sem nú æfir með FH.
Markmiðið með heimsókn þeirra var að fræða, hvetja og
leiðbeina krökkunum okkar, en æfingarnar voru opnar fyrir
alla krakka á Snæfellsnesi.
Gestirnir ræddu við grunnskólanemendur og leiðbeindu
síðan á frjálsíþróttaæfingum allra aldurshópa. Heimsóknin
tókst vel og í lokin voru gestirnir leystir út með fiski frá
fiskvinnslum í Grundarfirði og broddmjólk frá bændunum
á Eiði.

Meistaraflokkur karla í knattspyrnu
Meistaraflokkur Grundarfjarðar tefldi fram liði í Íslandsmóti
KSÍ árið 2013. Árið áður náðum við að vinna okkur sæti í
nýrri 3.deild KSÍ með góðum sigri á Létti í úrslitaleik um
laust sæti. Þetta er 10 liða deild með sama fyrirkomulagi og
efri deildir Íslandsmótsins. Aleksandar Linta sá um þjálfun
annað árið í röð og voru töluverðar breytingar á
leikmannahóp liðsins. Til að mynda fengum við liðsstyrk frá
Spáni en 3 leikmenn komu til Grundarfjarðar til að hjálpa
liðinu í baráttunni. Sparkspekingar höfðu spáð Grundarfirði
botnsætinu í deildinni og það var okkar að afsanna það.
Við byrjuðum undirbúninginn með þátttöku í Lengjubikar
KSÍ. Þar unnum við 2 leiki og töpuðum 3 og svolítill
vorbragur á liðinu. Næst tók Borgunarbikar karla við en þar
drógumst við á móti liði Kóngana og sigruðum við þann

Yngstu iðkendurnir skoðuðu sveitalífið hjá Kristínu Höllu þjálfara á
vordögum 2013.
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UMF Víkingur og Reynir

leik 1-4 á Framvelli. Næst var það Reynir Sandgerði á
Sandgerðisvelli og steinlágum við þar 7-0 og
bikardraumurinn úti það árið.

Í stjórn Víkings eru: Einar Magnússon formaður, Rakel
Gunnarsdóttir ritari og Fríða Sveinsdóttir gjaldkeri. Og í
stjórn Reynis eru: Þóra Olsen formaður, Aðalheiður
Aðalsteinsdóttir gjaldkeri, Sjöfn Anna Halldórsdóttir ritari
og Helen Rachel Billington meðstjórnandi.
Starfsemi Víkings er með svipuðu móti og undanfarin ár.
Við erum í samstarfi við UMF Reyni um barna- og
unglingastarfið og gengur það mjög vel.
Fjáröflun hefur gengið ágætlega, dósasöfnun er á 6 til 8
vikna fresti, þá er krökkunum skipt uppí hópa og verða þau
að mæta ásamt foreldrum. Við höfum einnig verið að selja
klósettpappír og eldhúsrúllur. Í sumar vorum við með
sjoppur á öllum heimaleikjum, leigðum sölugám sem
staðsettur var við hliðina á íþróttahúsinu og svo var einnig
sjoppa inní íþróttarhúsinu. Urðum að hafa tvær sjoppur
vegna Pepsideildarinnar.

Þá tók sjálft Íslandsmótið við. Fyrsti leikur var gegn Huginn
frá Seyðisfirði. Við gerðum okkur lítið fyrir og sigruðum
austfirðingana 3-2 í æsispennandi leik á Grundarfjarðarvelli.
Við vorum svo slegnir niður á jörðina og eftir fylgdu 4
tapleikir sem allir töpuðust með markatölunni 2-1. Svo
steinlágum við 6-0 gegn ÍH og vorum komnir í bullandi
botnbaráttu. Næst kom svo langþráður 4-1 sigur gegn
Augnablik en sú gleði reyndist skammvinn því að aftur
komu 4 tapleikir í röð og útlitið svart. En þá var gefið í og
gerðum við jafntefli við Magna hér heima á bæjarhátiðinni
“Á góðri stund”. Við fengum Danijel Smiljkovic til okkar í
júlí glugganum og var það sannarlega mikill liðsstyrkur.
Eftir jafnteflið við Magna komu 4 sigurleikir í röð og þar á
meðal 9-1 sigur gegn ÍH á heimavelli. Næst var það svo
sannkallaður botnbaráttuslagur við liðsmenn Kára sem
einnig höfðu möguleika á að bjarga sér frá falli. Þetta var
nánast úrslitaleikur um hvort liðið næði að bjarga sér og
urðu Káramenn að sigra til að eiga möguleika en okkur
dugði jafntefli. Það fór svo þannig að leiknum lyktaði með
1-1 jafntefli og úrslitin ráðin. Þar með vorum við eiginlega
búnir að bjarga okkur frá falli því að við hefðum þurft að
tapa síðasta leiknum með 15 marka mun ef við áttum að
falla. Við áttum einn leik til góða gegn Víði Garði sem að
við gerðum svo 1-1 jafntefli við. Það fór því þannig að við
lukum keppni í 7 sæti deildarinnar með 21 stig.
Sumarið var tvískipt en mikil vandræði voru á liðinu fyrri
hluta sumars og erfiðlega gekk að finna netmöskva
andstæðinganna en dæmið snerist við seinni hluta sumars
og tókum við mikinn endasprett sem skilaði okkur í öruggt
sæti.
Aleksandar Linta hefur nú sagt skilið við liðið eftir 2 frábær
ár og þökkum við honum mikið fyrir vel unnin störf.
Sumarið 2014 verður því spennandi fyrir Grundfirðinga en
það mun einnig einkennast af löngum ferðalögum austur á
firði eins og sumarið á undan.

Knattspyrna
Ejub Purisvic er yfirþjálfarinn í fótboltanum, Bega er hans
hægri hönd og sjá þeir til dæmis um byrjendaboltann, það
eru elstu börnin á leikskóla ásamt 7 flokk sem er blandaður
af stelpum og strákum, þau æfa 2 í viku. Einnig sjá þeir um
æfingar hjá 6 -3 flokk karla. Hver flokkur æfir 3 sinnum í
viku.
Björn Sólmar er þjálfari stúlknanna og sér hann um æfingar
hjá öllum flokkunum þar, þær æfa einnig 3 sinnum í viku.
6 og 5 flokkur æfir saman og 4 og 3 flokkur saman.
Á sumrin er krökkunum skipt niður eftir aldri, yngri
krakkarnir bæði stelpur og strákar mættu strax eftir hádegi

Áfram Grundarfjörður !
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og svo eldri krakkarnir þar á eftir. Við nutum góðs af
leikmönnum meistaraflokks Víkings sem aðstoðuðu við
allar æfingarnar og ekki síst af markmannsþjálfaranum sem
sá um að þjálfa krakkana sem æfa mark. Í sumar fóru allar
æfingarnar fram á vellinum útá Hellissandi, en hann er í
mjög góðu ástandi. Búið er að bæta aðstöðuna mikið, til
dæmis að setja upp klósettaðstöðu, búningsaðstöðu fyrir
krakkana, og einnig gám fyrir áhöld og bolta. Aðstaðan á
Hellissandsvelli er alveg til fyrirmyndar og var vel nýtt í
sumar því að ekki mátti nota völlinn í Ólafsvík vegna
Pepsídeildarinnar. Allir heimaleikir í Íslandsmótinum fóru
fram á Hellissandi. Allir flokkar tóku þátt í Íslandsmótinu, 6
flokkur karla tók þátt í Pollamótinu og 6 flokkur kvenna tók
þátt í Hnátumótinu. Við fórum á Smábæjarleikina á
Blönduósi með flest alla flokka. Einnig var farið á Shellmótið
í Vestmannaeyjum með 5 flokk karla. Fórum á Pæjumótið
á Siglufirði með 6 flokk kvenna, og fórum til Vestmannaeyjar
á Pæjumótið með 5 flokk kvenna. Í ár fóru stúlkur í 4 flokki
til Gothia Cup í Svíþjóð með Snæfellsnessamstarfinu, og
stóðu þær sig frábærleg.

Sund
Sundið er sú grein sem heldur alltaf dampi hjá okkur,
iðulega 20 til 30 börn sem æfa sund. Þjálfari er Helen
Billington. Við fórum á Lionssundmótið í Borgarnesi, alveg
frábært mót fyrir krakkana, einnig hefur Helen verið í
samráði við sundþjálfara Snæfells farið inní Stykkishólm og
svo hafa krakkarnir frá Stykkishólmi komið til okkar.

Golfklúbburinn Mostri
Eftirtaldir skipuðu stjórn Mostra
2013: Dagný Þórisdóttir formaður,
Eyþór Benediktsson ritari, Hulda M.
Hallfreðsdóttir gjaldkeri, Rúnar
Gíslason formaður vallarnefndar,
Elísabet Valdimarsdóttir formaður
mótanefndar, Einar Gunnarsson
formaður unglinga- og nýliðanefndar og Ásgeir
Guðmundsson meðstjórnandi.
Starfsmenn Golfklúbbsins voru Gunnar Björn Guðmundsson
vallarstjóri ásamt Gauta Daðasyni, Margeiri Inga Rúnarssyni
og Kristjáni Pétri Andréssyni. Skálastjóri var Björg Guðrún
Einarsdóttir og aðrir starfsmenn þar voru Sara Mjöll
Magnúsdóttir, Ellen Högnadóttir og Stefán Karel Torfason.
Stjórnin hélt 12 fundi á starfsárinu og hófst undirbúningur
fyrir sumarið snemma. Fyrirliggjandi voru framkvæmdir við
æfingarsvæðið og einnig var skipt út salernistækjum á
snyrtingu í skála.
Starf í nefndum gekk vel og þátttaka í mótum var í

Fimleikar
Fimleikar er sú íþrótt sem er öllum krökkum nauðsynleg,
mjög góð hreyfing og félagsskapur. Góð þátttaka var í
fimleikum, um 70 krakkar stunduðu þessa íþrótt á árinu.
Ungmennafélögin Víkingur/Reynir ásamt fimleikaráði
keypti stökkdýnu, sem er með lofti, þannig að hægt sé að
stilla mýktina á henni. Einnig var keypt slá, en það var
Lionsklúbbur karla í Ólafsvík sem styrkti Ungmennafélögin
fyrir kaupunum. Við bættum við þjálfara í fimleikunum,
Ásdís Lilja Pétursdóttir og Iris Ösp Hreinsdóttir hafa verið
bara tvær en í haust bættum við Marsibil Katrínu
Guðmundsdóttir, og Brynja Mjöll vinnur á móti Ásdísi. Við
höfum ekki farið á nein mót með krakkana í fimleikum en
þjálfarar hafa haft sýningar sem krakkarnir hafa sýnt í lok
tímabilsins.
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meðallagi. Veðurfar hafði þau áhrif að starfið var minna og
hin almenni félagi spilaði eflaust minna golf en oft áður.
Mostri átti lið í Sveitakeppni GSÍ í kvenna og karla flokki.
2. deild kvenna var haldinn á Víkurvelli dagana 17.18. ágúst og náður stelpurnar þar 2. sæti og munu spila í 1.
deild næsta sumar. Strákarnir fóru til Norðfjarðar þar sem
þeir spiluðu í 3. deild karla, þeir enduðu í neðsta sæti og
munu því spila í 4. deild næsta sumar.
Eins og fram kemur í skýrslu vallarnefndar varð klúbburinn
fyrir tjóni með fimmtu flötina. Síðast liðinn vetur voru
framin skemmdarverk sem hefur leitt til þess að ráðast
verður í endurbyggingu flatarinnar og verður leitast við
halda kostnaði í lágmarki. Sótt var um styrk í Íþróttasjóð
Mennta- og Menningarmálaráðherra vegna framkvæmdanna
en þegar þetta er skrifað er ekki komið svar um styrkinn.
Veðurfarið hefur líka farið illa með völlinn í vetur, klaki
hefur legið yfir vellinum alveg síðan í desember. Nokkrir
vaskir félagsmenn hafa síðustu helgar mætt með járnkarlana
sína og unnið við að brjóta klakann á flötunum, virðingarvert
framtak þar á ferð.
Starfsemi upplýsingamiðstöðvar gekk vel og fékk
upplýsingamiðstöðin margar heimsóknir. Heimsóknir og
gistinæstur á tjaldsvæði voru færri en árið 2012 og er
líklegasta skýringin veðrið sem var í sumar. Mikilvægt er að
haldi áfram uppbyggingu tjaldsvæðisins og huga vel að
umhirðu og endurnýjun. Gerðar voru breytingar á vegi frá
Aðalgötu upp að golfskála sem kom vel út og almenn
ánægja er með. Í september 2013 sagði Stykkishólmsbær
upp samningi við golfklúbbinn vegna upplýsingamiðstöðvar
þannig að ljóst er að starfsemi upplýsingamiðstöðvar

Stjórn og nefndir Mostra árið 2013:
Stjórn Golfklúbbsins Mostra
Dagný Þórisdóttir, formaður
Hulda M. Hallvarðsdóttir, gjaldkeri
Eyþór Benediktsson, ritari
Ásgeir Guðmundsson, meðstjórnandi
Einar Gunnarsson, meðstjórnandi
Elísabet Valdimarsdóttir, meðstjórnandi
Rúnar Gíslason, meðstjórnandi
Móta- og forgjafarnefnd:
Elísabet Valdimarsdóttir, formaður
Björgvin Ragnarsson
Eyþór Benediktsson
Kjartan Páll Einarsson
Sigurþór Hjörleifsson
Vallarnefnd:
Rúnar Gíslason, formaður
Davíð Hafsteinsson
Gunnar Björn Guðmundsson
Rúnar Örn Jónsson
Sigursveinn Hjaltalín

verður ekki staðsett í golfskálanum næsta sumar. Þetta mun
kalla á einhverjar breytingar á starfsemi skálans sumarið
2014.
Á þessu ári, árið 2014, eru tímamót í klúbbnum,
Golfklúbburinn Mostri fagnar 30 ára afmæli sínu. Þetta
hafa verið viðburðarrík ár og er klúbburinn kominn miklu
lengra en stefnt var að í upphafi. Framundan eru spennandi
tímar og hefur klúbburinn alla burði til að eflast og stækka.
Rástímaskráning gekk vel og er örugglega komin til að vera,
annað starf í golfskálanum og á golfvellinum gekk einnig
vel og vil ég þakka starfsfólkinu fyrir gott starf og skemmtilegt
sumar.
Að lokum vil ég þakka öllu því góða fólki sem vann mikið
og óeigingjarnt starf fyrir klúbbinn okkar, því það er ekkert
eins mikilvægt í svona starfi en að hafa gott fólk sem er
tilbúið að taka þátt og leggja fram vinnu sína.
Dagný Þórisdóttir, formaður
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Unglinga- og nýliðanefnd:
Einar Gunnarsson, formaður
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir
Jón Þór Eyþórsson
Skoðunarmenn reikninga:
Davíð Sveinsson
Klæmint S. Antoniusses
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Skýrsla mótanefndar 2013
Mótanefnd Mostra 2013 var skipuð eftirtöldum: Björgvini
Ragnarssyni, Eyþóri Benediktssyni, Kjartani Páli Einarssyni,
Sigurþóri Hjörleifsyni og Elísabetu Valdimarsdóttur,
formanni nefndar.
Það er ekki hægt að segja að sumarið hafi verið gott til
útivistar og hvað þá að spila golf. Sumarið 2013 verður
minnst sem köldu og blautu sumri.
Þrátt fyrir slæmt tíðarfar var mótahaldið með hinum mestu
ágætum. Sveitakeppni kvenna 2.deild GSÍ var haldið hér á
Víkurvelli í ágúst og tókst í alla staði mjög vel. Mótanefnd
vill koma fram þakklæti til allra þeirra sem komu að
framkvæmd mótsins fyrir aðstoðina.
Hápunktur sumarsins var þó Meistaramót klúbbsins sem
var haldið í júlí. Þátttakendur í mótinu voru alls 31. Leikar
enduðu á þann veg að Einar Gunnarsson varð klúbbmeistari
karla og Auður Kjartansdóttir varð klúbbmeistari kvenna.
Vesturlandsmót kvenna var haldið á Víkurvelli þar sem 36
konur tóku þátt.
Að öðru leyti var kappleikjahald að mestu með hefðbundnu
sniði. Mótanefnd þakkar klúbbfélögum góða þátttöku og
gott samstarf á árinu 2013.

Skýrsla vallarnefndar Mostra 2013
Skipan vallarnefndar Mostra 2013 var óbreytt frá fyrra ári. Í
henni voru eftirtaldir.:
Davíð Hafsteinsson, Gunnar Björn Guðmundsson, Sigur
sveinn Hjaltalín, Rúnar Örn Jónsson og Rúnar Gíslason,
sem var formaður. Nefndin hélt fjóra formlega fundi á árinu
auk margra óformlegra funda í tenglsum við vinnu á vell
inum.
Á vordögum samdi nefndin við Brynjar Sæmundsson hjá
Grastec á Akranesi um að koma í vettvangsskoðun á Víkur
völl og fara yfir helstu verkefni sumarsins með okkur. Lagði
Brynjar sérstaka áherslu á umhirðu flata og vinnu við
æfingasvæðið, tók sýni og skoðaði og veitti ráðgjöf um
áburðarnotkun og sáningu.
Aðalframkvæmd ársins var við æfingasvæðið. Jarðvegsvinna
við æfingaflötina var þar langfyrirferðamesti hlutinn. Allur
sandur í flötina var fluttur úr Borgarfirði en mold sótt á
vallarsvæðið. Samið var við Loftorku í Borgarnesi um
sandflutningana en BB og synir sáu um jarðvegsfram
kvæmdirnar. Sérstök áhersla var lögð á að svæðið falli sem
best að holtunum umhverfis það. Lokafrágang svæðisins og
sáningu önnuðust Mostrafélagar og verður vonandi hægt
að taka púttflötina í notkun þegar líða tekur á næsta sumar.
Á vordögum kom í ljós mikil skemmd þvert yfir fimmtu flöt
á þeim stað sem göngustígur lá áður. Verður ekki annað séð
en að hún sé af mannavöldum. Allar tilraunir til viðgerðar
með sáningu voru árangurslausar. Að vandlega athuguðu
máli var ákveðið að ráðast í endurbyggingu flatarinnar, ekki
einungis að gera við skemmdina. Leitast verður við að
halda kostnaði í lágmarki. Eins og oft áður njótum við góðs
stuðnings Stykkishólmsbæjar, bæði við vélavinnu og
efnisflutninga en vart verður hjá því komist að kaupa
einhverja vinnu við lokamótun svæðisins. Ráðgert er síðan
að þökuleggja flötina og umhverfis hana þannig að hægt
verði að taka hana í notkun sem fyrst, helst á meistaramótinu.
Meðan á framkvæmdum stendur verður notast við
bráðabirgðaflöt sem staðsett verður þar sem áður var 6.
teigur. Framkvæmdir við flötina eru hafnar og er stefnt að
því að ljúka efnisflutningum á svæðið og mótun þess
meðan klaki er í jörð og hægt að koma þungum tækjum
við. Lokafrágangur yfirborðs og þökulagning fer síðan fram
þegar klaki er farinn úr jörð. Áætlað er að flötin stækki
umtalsvert frá því sem nú er og hún verður á einum fleti.
Langstærsti kostnaðarliðurinn við framkvæmdina verður
við kaup á þökum.
Ekki var ráðist í fleiri stórframkvæmdir á árinu en áhersla
lögð á góða hirðingu vallarins og að halda honum
snyrtilegum.
Rúnar Gíslason

Hér á eftir fylgja helstu úrslit úr mótum sumarsins 2013.
Með kveðju
Elísabet Valdimarsdóttir,
formaður mótanefndar.

Klúbbmeistarar Mostra
Einar Gunnarsson – karla
Auður Kjartansdóttir – kvenna

Stigameistarar Mostra
Stigameistari Mostra í kvennaflokki árið 2013 er Auður
Kjartansdóttir og úrslitin í kvennaflokki má sjá í töflu 1.

Tafla 1: GMS stigameistari kvenna árið 2013

Auður Kjartansdóttir
Helga Björg
Marteinsdóttir
Elísabet Valdimarsdóttir
Unnur Valdimarsdóttir
Hulda Mjöll
Hallfreðsdóttir
Lára Guðmundsdóttir
Erna Guðmundsdótttir
Sara Jóhannsdóttir
Erla Gísladóttir
Katrín Pálsdóttir

Snæfellsnes
mótaröð
10
8

Meistaramót

HSH

10
6

10
8

Vesturlandsmót
kvenna
10
7

7
5

6
5
7

4
6

3
4
8

4
3

1
3
8
5
2

GMS Samtals
mótin
40
10
39

Röð
1
2

7
4
5

20
18
18

3
4
5

8
6

16
16
16
5
2

6
7
8
9
10

Stigameistari Mostra í karlaflokki árið 2013 er Gunnar Björn Guðmundsson og úrslitin í
karlaflokki má sjá í töflu 2.

Stigameistari Mostra í karlaflokki árið 2013 er Gunnar
Björn
og úrslitin í karlaflokki má sjá í töflu
Tafla 2: Guðmundsson
GMS stigamótsmeistari karla 2013
2.
Firmakeppni Snæfellsnes Meistaramót
HSH
GMS Samtals Röð

35

Gunnar B.
Guðmundsson
Davíð Hafsteinsson
Rúnar Örn Jónsson
Einar Marteinn
Bergþórss
Kjartan Páll Einarsson
Egill Egilsson
Einar Gunnarsson
Helgi Reynir

mótaröð

7
10
5

10
8
4

8
6

6
5
7

mótin

6
4
8

10

10
5
3

10
8
7

43
35
27

1
2
3

6

6
5
3

26
16
10
10

4
5
6
7
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Stigameistari Mostra í karlaflokki árið 2013 er Gunnar Björn Guðmundsson og úrslitin í
karlaflokki má sjá í töflu 2.
Tafla 2: GMS stigamótsmeistari karla 2013

Gunnar B.
Guðmundsson
Davíð Hafsteinsson
Rúnar Örn Jónsson
Einar Marteinn
Bergþórss
Kjartan Páll Einarsson
Egill Egilsson
Einar Gunnarsson
Helgi Reynir
Guðmundsson
Högni F. Högnason
Kristinn Bjarni
Heimisson
Rúnar Gíslason
Sigursveinn Hjaltalín
Björgvin Ragnarsson
Daði Jóhannesson
Ólafur Þorvaldsson
Vignir Sveinsson
Eyþór Benediktsson
Kristján J. Kristjánsson
Rafn J. Rafnsson
Sigurþór Hjörleifsson

Firmakeppni

Snæfellsnes
mótaröð

Meistaramót

HSH

GMS
mótin

Samtals

Röð
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8
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2

1

8
4

1

7
7
1

3
4

4
3
1

2

3
2
2
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Meistaramót Mostra 72. holu höggleikur án forgjafar – 37
þátttakendur
Karlar 1.flokkur
1
Einar Gunnarsson		
324 högg
2
Margeir Ingi Rúnarsson		
329 högg
3
Rúnar Örn Jónsson		
338 högg
Karlar 2.flokkur
1
Ólafur Þorvaldsson		
2
Rafn Júlíus Rafnsson		
3
Högni Friðrik Högnason		

365 högg
369 högg
374 högg

Karlar 3. Flokkur
1
Jón Þór Eyþórsson		
2
Björn Arnar Rafnsson		
3
Einar Marteinn Bergþórsson

387 högg
406 högg
419 högg

GMS mótaröðin
5	
  
GMS
1 – 16 þátttakendur
	
  
1
Davíð Einar Hafsteinsson		
2
Margeir Ingi Rúnarsson 		
3
Rafn Júlíus Rafnsson		

35 punktar
35 punktar
34 punktar

Öldungaflokkur karla
1
Rúnar Gíslason			
2
Egill Egilsson			
3
Daði Jóhannesson

352 högg
360 högg
395 högg

GMS 2 -16 þátttakendur
1
Gunnar Björn Guðmundsson
2
Rúnar Örn Jónsson		
3
Daði Jóhannesson		

40 punktar
36 punktar
34 punktar

Konur 1.flokkur
1
Auður Kjartansdóttir		
2
Sara Jóhannsdóttir		
3
Elísabet Valdimarsdóttir		

363 högg
395 högg
438 högg

GMS 3 – 15 þátttakendur
1
Gunnar Björn Guðmundsson
2
Kristófer Tjörvi Einarsson		
3
Davíð Einar Hafsteinsson		

41punktar
38 punktar
38 punktar

Öldungaflokkur kvenna – 54 holur
1
Helga Björg Marteinsdóttir
2
Unnur Hildur Valdimarsdóttir
3
Erna Guðmundsdóttir		

326 högg
370 högg
379 högg

GMS 4 – 15 þátttakendur
1
Egill Egilsson			
2
Högni Friðrik Högnasson		
3
Kjartan Páll Einarsson		

33 punktar
33 punktar
33 punktar

GMS 5 – 34 þátttakendur
1
Sigursveinn P. Hjaltalín		
2
Davíð Einar Hafsteinsson		
3
Elísabet Valdimarsdóttir		

36 punktar
35 punktar
32 punktar

Skýrsla barna-, unglinga- og nýliðanefndar Mostra
Nefndina skipuðu Einar Gunnarsson, Eydís Eyþórsdóttir,
Margeir Ingi Rúnarsson (sem hætti í byrjun maí) og Jón Þór
Eyþórsson (sem kom inn í nefndina í maí). Undirbúningsvinna
nefndarinnar fór fram á fyrstu mánuðum ársins og í apríl var
skipulag sumarsins orðið niðurneglt og lagt fyrir stjórn.

Barna og unglingastarf
Barna og unglingastarf ársins 2013 var uppbyggt á örlítið
annan hátt í en undanfarin ár aðallega vegna breyttra
aðstæðna Einars Gunnarssonar PGA golfkennara.
Inniæfingar voru vikulega frá áramótum yfir háveturinn en
þær fóru fram á bókasafni Grunnskólans í Stykkishólmi.
Þegar maí gekk í garð hófust æfingar utandyra. Ákveðið var
að æfa stífar en undangengin sumur að vori til og setja svo
á laggirnar öfluga mótaröð í júní og júlí en þá mánuðið
minnkaði tíðni æfinga. Æft var þrisvar sinnum í viku í
maímánuði og fyrstu dagana í júní eða þar til Arion Banka
mótaröð barna og unglinga hófst þann 10. júní. Mótaröðin
var vikulega fram að meistaramótsviku GMS og hófst aftur
að þeirri viku lokinni. Mótin voru sex talsins í Arion Banka
mótaröðinni. Nefrndin vill koma á framfæri þakklæti til
Arion Banka fyrir að styrkja barna- og unglingastarf GMS
árið 2013. Nefndin stóð einnig fyrir Meistarmóti barna og
unglinga í meistaramótsvikunni ásamt daglegum æfingum
þá vikuna.
Miðað við fyrri ár var fjöldi barna og unglinga svipaður þó
einstaka þátttakendur hafi byrjað golfiðkun í sumar. Um 20

GMS 6 Var frestað vegna veðurs
GMS 7 Fellt niður vegna þátttökuleysi
GMS 8 – 12 þátttakendur
1
Jón Bjarki Jónatansson		
2
Gunnar Björn Guðmundsson
3
Margeir Ingi Rúnarsson		

37 punktar
34 punktar
33 punktar

GMS meistarar 2013
1
Gunnar Björn Guðmundsson
2
Davíð Einar Hafsteinsson		
3
Margeir Ingi Rúnarsson		

146 punktar
135 punktar
133 punktar

Snæfellsnes mótaröðin – 33 þátttakendur
1
Gunnar Björn Guðmundss. GMS 37 punktar
2
Pétur Pétursson		
GJÓ 36 punktar
3
Margeir Ingi Rúnarsson
GVG 34 punktar
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Ólafsvík, meðstjórnandi og Lárus S Guðmundsson Ólafsvík,
varastjórn en aðrir í stjórn eru formaður Ásdís Ólöf
Sigurðardóttir á Eiðhúsum í Eyja- og Miklaholtshreppi,
Sæþór Þorbergsson, Stykkishólmi, varaformaður, Herborg
Sigríður Sigurðarsóttir Bjarnarhöfn í Helgafellssveit, ritari,
Ólafur Tryggvason Grundarfirði, gjaldkeri. Stjórnin hélt
reglulega fundi.

barna kjarni stundaði æfingar og keppni og því til viðbótar
voru um 5 – 10 börn sem hafa kíkt á æfingar eða sýnt
íþróttinni áhuga og myndu teljast líkleg til að hefja
golfiðkun á næstu árum.
Einar Gunnarsson PGA golfkennari hélt utanum allar
æfingar barna og unglinga en um mótahald sáu Eydís
Eyþórsdóttir og Jón Þór Eyþórsson. Í lok sumars var haldið
skemmtilegt lokamót sem endaði með grillveislu og
verðlaunaafhendingu fyrir bæði Meistaramót barna og
unglinga sem og Arion Banka mótaröð barna og unglinga.

Félagsstarfið
Æskulýðsnefndin var með þrautabraut og grill fyrir krakkana
laugardaginn 20. apríl í reiðhöllinni í Grundarfirði.
Folaldasýning var haldin í Snæfellingshöllinni í Grundarfirði
og tókst vel.
Einnig var haldin fjölsótt folaldasýning í samstarfi við
hestamiðstöðina í Söðulsholti.
Það voru einnig ýmis námskeið haldin bæði í
Snæfellingshöllinni og í Söðulsholti.

Úrslit móta
Meistaramót barna
Litli Víkurvöllur
Benjamín Ómar Kristjánsson
Ellert Þór Hermundarson
Benedikt Breki Baldvinsson og Eiríkur Már Sævarsson

Mót

Víkurvöllur
Kristófer Tjörvi Einarsson
Aron Ingi Hinriksson
Dawid Einar Karlsson
Arion Banka mótaröðin

Tóku nokkrir félagsmenn þátt í liði Snæfellinga í KB
mótaröðinni í Borgarnesi og gekk það vel.

Íþróttamót í Grundarfirði miðvikudaginn 1. maí.
Íþróttamótið í Grundarfirði átti að vera sunnudaginn 28.
apríl en vegna veðurs var það fært til 1. maí. Tókst það
mjög vel og þökkum við öllum fyrir vel unnin störf og þeim
Grundfirðingum fyrir aðstöðuna og aðstoðina.
Einnig þökkum við þeim sem styrktu mótið.

Litli Víkurvöllur
Eiríkur Már Sævarsson
Kristófer Kort Kristjánsson
Ellert Þór Hermundarsson
Víkurvöllur
Aron Ingi Hinriksson
Andri Þór Hinriksson
Dawid Einar Karlsson

Félagsmót og úrtaka fyrir Fjórðungsmát
Gæðingakeppni og úrtaka fyrir Fjórðungsmót var haldið á
Kaldármelum laugardaginn 8. júní.

A-flokkur

Nýliðar

Haki frá Bergi, eigandi Jón Bjarni Þorvarðarson, knapi
Viðar Ingólfsson
Atlas frá Lýsuhóli, eigandi Agnar Gestsson, knapi Lárus
Ástmar Hannesson
Snær frá Keldudal, eigandi Hrísdalshestar sf, knapi Fredrica
Fagerlund
Fannar frá Hallkelsstaðahlíð, eigandi og knapi Guðmundur
Margeir Skúlason
Glóð frá Prestbakka, eigandi Hrísdalshestar sf. knapi
Siguroddur Pétursson

Nýliðadagur var haldinn í byrjun júní en eins og undanfarin
ár var þátttakan dræm. Stundin var samt sem áður góð og
þeir fáu sem mættu fengu sitt út úr fræðslunni. Fyrirhugað
var að halda annan slíkan dag síðar um sumarið en ekkert
varð úr því.
Í júnímánuði stóð nefndin fyrir nýliða- og byrjendamóti
sem lukkaðist ágætlega. Þátttökurétt höfðu allir kylfingar
sem voru með 30 eða hærra í forgjöf. Nefndin leggur til að
slík mót verði sett á dagskrá næsta sumar þannig að slík
mót verði fleiri og reglulega og hluti af mótaskrá GMS.

B- flokkur
Brá frá Brekkum, eigandi Steinar Torfi Vilhjálmsson, knapi
Jón Gíslason
Sleipnir frá Kverná, eigandi Ragnar R Jóhannsson knapi
Jóhann Kristinn Ragnarsson
Vala frá Hvammi, eigandi Þorsteinn Einarsson knapi Jóhann
Kristinn Ragnarsson
Svanur frá Tungu, eigandi Sverrir Hermannsson knapi
Bylgja Gauksdóttir
Stássa frá Naustum, Illugi Guðmar Pálsson knapi Birna
Tryggvadóttir

Hestamannafélagið Snæfellingur
Árið 2013 var svipað og önnur ár þar
sem veður setur strik í vetrarstarfið á
Snæfellsnesi, keppni og önnur
félagsstörf voru í lágmarki vegna
ófærðar þar sem þurfti að fresta eða
aflýsa vegna veðurs fyrrihluta árs.

Barnaflokkur
Sindri frá Keldudal, eigandi Söðulsholt ehf knapi Inga Dís
Víkingsdóttir
Loftur frá Reykhólum, eigandi Lárus Ástmar Hannesson knapi

Stjórn Snæfellings
Aðalfundur Snæfellings var haldinn í Fákaseli í Grundarfirði
14. Mars 2013. Þá voru kjörnir í stjórn Heimir Þór Ívarsson
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Valdimar Hannes Lárusson
Kátína frá Ytri-Kóngsbakka, eigandi Hrefna Frímannsdóttir
knapi Tinna Guðrún Alexandersdóttir

Unglingaflokkur
Lyfting frá Kjarnholtum I, eigandi Siguroddur Pétursson,
knapi Guðný Margrét Siguroddsdóttir  
Gára frá Snjallsteinshöfða 1, eigandi Hrísdalshestar sf.,
knapi Borghildur Gunnarsdóttir
Sprettur frá Brimilsvöllum, eigandi Gunnar Tryggvason,
knapi Fanney O. Gunnarsdóttir
Albína frá Möðrufelli, eigandi Margrét Björg Sigurðardóttir
Thelma Dögg Harðardóttir
Hrókur frá Grundarfirði, eigandi Ólafur Tryggvason knapi
Harpa Lilja Ólafsdóttir

Þau fengu viðurkenningu í barnaflokki: Tinna Guðrún Alexandersdóttir,
Róbert Vikar Víkingsson, Inga Dóra Sigurbjörnsdóttir og Inga Dís
Víkingsdóttir, á myndina vantar Valdimar Hannes Lárusson

Fjórðungsmót

Ungmennaflokkur

Fulltrúar Snæfellings stóðu sig með prýði á Fjórðungsmótinu
og voru félagi sínu til sóma. Inga Dís Víkingsdóttir og Sindri
frá Keldudal sigruðu glæsilega barnaflokkinn með
einkunnina 8,59.
Guðný Margrét og Lyfting frá Kjarnholtum voru í 5. sæti í
unglingaflokki og í 5. sæti í tölti 17 ára og yngri, Thelma
Dögg Harðardóttir og Albína frá Möðrufelli voru í 7. sæti í
unglingaflokki og 6. sæti tölt 17 ára og yngri og Borghildur
Gunnarsdóttir og Gára frá Snjallsteinshöfða voru í 11. sæti
í unglingaflokki og 7. sæti í tölti 17 ára og yngri.
Í ungmennaflokki komust í úrslit
Kliður frá Hrauni, eigandi Hrísdalshestar sf knapi Maiju
Maaria Varis 7. sæti,
Krummi frá Reykhólum,   eigandi Lárus Hannesson,
knapi  Hrefna Rós Lárusdóttir 13. sæti.
Í B flokki voru:
Sleipnir frá Kverná, eigandi Ragnar R Jóhannsson knapi
Jóhann Kristinn Ragnarsson í 6. sæti,
Brá frá Brekkum, eigandi Steinar Torfi Vilhjálmsson, knapi
Jón Gíslason í 11. sæti og
Stássa frá Naustum, Illugi Guðmar Pálsson knapi Birna
Tryggvadóttir í 14. sæti.
Í A flokki voru:
Atlas frá Lýsuhóli, eigandi Agnar Gestsson, knapi Lárus
Ástmar Hannesson 5. sæti,
Snær frá Keldudal, eigandi Hrísdalshestar sf, knapi Fredrica
Fagerlund 15. sæti.
Hópurinn tók þátt í fánareið á Fjórðungsmóti undir stjórn
Ásdísar Ó. Sigurðardóttur.

Kliður frá Hrauni, eigandi Hrísdalshestar sf knapi Maiju
Maaria Varis
Krummi frá Reykhólum,   eigandi Lárus Hannesson,
knapi  Hrefna Rós Lárusdóttir

Úrslit:
A-flokkur
Atlas frá Lýsuhóli, eigandi Agnar Gestsson, knapi Lárus
Ástmar Hannesson

B- flokkur
Svanur frá Tungu, eigandi Sverrir Hermannsson knapi
Bylgja Gauksdóttir

Ungmennaflokkur
Kliður frá Hrauni, eigandi Hrísdalshestar sf knapi Maiju
Maaria Varis

Unglingaflokkur
Sprettur frá Brimilsvöllum, eigandi Gunnar Tryggvason,
knapi Fanney O. Gunnarsdóttir

Barnaflokkur
Sindri frá Keldudal, eigandi Söðulsholt ehf knapi Inga Dís
Víkingsdóttir

Hestur mótsins , Svanur frá Tungu
Hryssa mótsins, Brá frá Brekkum
Knapi mótsins, Lárus Hannesson
Efnilegasti knapinn, Fanney O. Gunnarsdóttir

Þau fengu viðurkenningu í unglingaflokki: Guðrún Ösp Ólafsdóttir,
Harpa Lilja Ólafsdóttir, Guðrún Margrét Siguroddsdóttir og Fanney O.
Gunnarsdóttir, á mynda vantar Borghildi Gunnarsdóttir og Önnu
Soffíu Lárusdóttir

Heiðursfélagar, formaður Ásdís, Svavar Edilonsson, Halldís Hallsdóttir
og Einar Ólafsson
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Golfklúbburinn Vestarr
Stjórnin þakkar öllum félögum fyrir
gott og óeigingjarnt starf. Golf
klúbburinn okkar endurspeglar það
fólk sem í honum er og stendur fyrir
það sem við erum.
Einnig þakkar stjórnin öllum þeim styrktaraðilum sem styrkt
hafa okkur í gegnum árin á þessara styrktaraðila væri okkar
gegni ekki svona gott.
Sveitakeppni karla fór fram á Norðfirði, þar stóð okkar sveit
sig mjög vel og enduðu í fjórða sæti. Strákarnir unnu sig
upp í 3 deild fyrir ári. Sveit karla skipuðu: Hermann Geir
Þórsson, Ásgeir Ragnarsson, Margeir Ingi Rúnarsson, Pétur
Vilberg Georgsson, Magnús Jónsson, Steinar Þór Alfreðsson
sem einnig var liðstjóri. Sveitakeppni kvenna fór fram í
Stykkishólmi þar sem konur lentu í þriðja sæti í annari
deild, sveit kvenna skipuðu: Anna María Reynisdóttir, Eva
Pétursdóttir, Hugrún Elísdóttir, Jófríður Friðgeirsdóttir,
Unnur Birna Þórhallsdóttir, Kolbrún Haraldsdóttir, liðstjóri
var Dagbjartur Harðarsson.
Vestarr konur komu og sáu og sigruðu á Vesturlandsmóti
kvenna þar sem Kristín Pétursdóttir varð punktameistari og
Anna María Reynisdóttir varð Vesturlandsmeistari í
höggleik.

Þau fengu viðurkenningu í ungmennaflokki: Hrefna Rós Lárusdóttir og
Guðný Margrét tók við viðurkenningur fyrir Maiju Maaria Varis

Bikarmót Vesturlands
Bikarmót hestamannafélaga á Vesturlandi var að þessu
sinni haldið af Glað í Búðardal og þar stóðu Snæfellingar
sig vel eins og alltaf.  

Gerður hefur verið sláttusamningur við Grundarfjaðarbæ til
fimm ára þar sem meira svæði verður slegið en verið hefur.
Skoðuð verða kaup á nýrri röffvél þar sem núverandi vél er
komin á tíma.
Golfklúbbur festi kaup á SNAG til að efla áhuga á golfi. Á
þessari slóð er hægt að finna upplýsingar um það hvað
SNAG snýst um http://www.snaggolf.com/ SNAG er
fyrir alla aldurshópa og gott að nýta til æfinga inni yfir
vetratímann.Golfklúbbur ætlar að færa íþróttahúsi
Grundarfjaðrar SNAG að gjöf til að allir aldurshópar fái
tækifæri til að æfa SNAG og verði til þess að fjölga
iðkendum í golfi. Haldið verður leiðbeinenda námskeið í
kjölfarið og mun GSÍ styrkja komu kennara á svæðið.
Á starfsárinu voru fjórir starfsmenn á golfvelli og kom það
vel út.
Stjórnin þakkar þeim vel unnin störf. Golfvöllurinn var í
frábæru ástandi þetta sumarið þrátt fyrir leiðinda veður sem
einkenndi golfsumarið. Mikil vinna var lögð viðhald véla
sem orðið var ábótavant, einnig voru starfmenn duglegir að
koma frá sér fréttum um starfsemi á velli bæði á heimasíðu

Hrísdalur var valið ræktunarbú ársins. Á myndinni eru formaður Ásdís
Sigurðardóttir, Siguroddur Pétusson og Gunnar Sturluson

Afmælishátíð Snæfellings
Haldið var uppá afmæli Snæfellings á Vegamótum 2.
desember en Snæfellingur er stofnaður á Vegamótum og
þótti okkur alveg tilvalið að velja þennan stað núna 50
árum seinna
Í tilefni dagsins voru veittar viðurkenningar og 3 félagar
voru heiðraðir, 2 félagar fengu svo Gullmerki ÍSÍ.
Þétt var setið en vel fór um okkur á Vegamótum, rúmlega
60 manns mættu í afmælið.
Allir sem ávörpuðu samkomuna, takk fyrir hlý orð í garð
Snæfellings.
Verðlaunahafar og aðrir sem hlutu viðurkenningu til
hamingju með flottan árangur á árinu
Heiðurfélagar og Gullmerkisfélagar til hamingju, og takk
fyrir frábært starf í þágu félagsins.

Bjarni Jónasson hlaut Þotuskjöldinn fyrir hans frábæra starf að þremur
síðustu fjórðungsmótum, með honum eru Lárus Hannesson og Leifur
Kr. Jóhannesson

Formaðurinn í framkvæmdum
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og á facebook. Störf nefnda gegnu að mestu vel.
Dagbjartur Harðarson lætur af stöfum sem formaður og
Anna María Reynisdóttir lætur af störfum sem ritari. Stjórn
Vestarr þakkar þeim vel unnin störf.

Mótanefnd
Vestarr 2013 Starfssemi mótanefnda var með hefðbundnu
sniði eins og síðustu ár. Ágætis þátttaka var í mótum
sumarsins þrátt fyrir ekkert sérstak golfveður en kylfingar
reyndu að lágmarka áhrif veðurs á iðkun golfs í sumar.Á
mótaskrá sumarsins voru 22 mót en 3 mót voru ekki
haldinn af ýmsum ástæðum. Frábær þátttaka var í
Sjómannadagsmóti Guðmundar Runólfssonar hf. En yfir 60
keppendur mættu og tóku þátt í skemmtilegu móti sem
gengur út á skemmtun og gleði en keppni er í aukasæti. Í
mótaröðinni var þátttaka upp og ofan en þar kom veður
einna mest inn. Góð mæting var á Opna Soffamótinu eins
og vanalega og er föstudagurinn að festa sig sem mótsdagur
á Góðri stundu. Reynt hefur verið að færa mótið til á alla
daga helgarinnar og hafa gefist misvel. ÍToyotabikarkeppninni
var reynt nýtt fyrirkomulag en það gekk út að þeir sem
duttu út í fyrstu umferð héldu áfram í úrsláttarkeppni um
hver væri mesti taparinn. Því miður kláraðast sú keppni
ekki en byrjaði ágætlega. Helmingi færri voru skráðir í
bikarkeppnina þetta árið en árið á undan. Í mótanefnd
voru Edvarð F. Vilhjálmsson, Helga Reynisdóttir, Dóra
Henriksdóttir, Gunnar Ragnarsson og Ágúst Jónsson og
Garðar Svansson, formaður nefndarinnar.

Krakkanámskeið.

Unnu sveitakeppnina en hana skipuðu, Anna María
Reynisdóttir, Bryndís Theodórsdóttir, Guðrún Björg
Guðjónsdóttir og Kristín Pétursdóttir. Anna María
Reynisdóttir var ennfremur Vesturlandsmeistari kvenna í
höggleik á 89 höggum og Kristín Pétursdóttir punktameistari
kvenna með 35 punkta.
Kvennanefndin vonar að sjálfsögðu að betur takist til næsta
sumar og að meira líf verði á golfvellinum okkar.
Stjórn kvennanefndar Vestarr 2013 skipuðu þær,
Bryndís Theodórsdóttir formaður,
Guðrún Björg Guðjónsdóttir,
Kolbrún Haraldsdóttir
Unnur Birna Þórhallsdóttir.

UMF Eldborg

Skýrsla kvennanefndar fyrir árið 2013
Kvennastarfið byrjaði með skemmtilegri vorferð í umsjón
þeirra Unnar Birnu Þórhallsdóttur fyrir hönd Vestarr kvenna
og Elísabetar Valdimarsdóttur fyrir hönd Mostrakvenna. En
26 konur úr báðum félögum skelltu sér í Grímsnesið í lok
mai, til að kynna sér velli þar um kring. Þrátt fyrir fremur
óhagstætt veður skemmtu konur sér vel og eitthvað var
spilað.
Mikil tilhlökkun var hjá báðum klúbbfélögum fyrir komandi
sumarstarfi og tilheyrandi golfiðkun en heldur rólegt
reyndist þó sumarstarfið vera er yfir lauk.
Veður lék ekki alveg við okkur heilt yfir og hafði það m.a.
áhrif á hve fáar konur mættu almennt á völlinn.
Kvennakvöldin breyttust frá mánudögum yfir á þriðjudaga
kl. 17.15. Þurfum að skoða það fyrir næsta sumar þar sem
oft voru mót sett á þriðjudaga, sérstaklega fyrri hluta
sumars.
Ekki tókst að halda úti þeim skemmtimótum sem fyrirhuguð
voru um sumarið, ef tíminn hentaði þá kom veðrið í veg
fyrir framkvæmdir, má þar nefna t.d. síðkjólamótinu
vinsæla.
Ekki var heldur haldin ryderkeppni kvenna milli Vestarr
kvenna og Mostra kvenna en til stóð að halda a.m.k. eina
keppni yfir sumarið.
Nokkrar konur spiluðu þó, á almennum mótum,
meistaramótinu og í sveitakeppninni í 2.deild í Stykkishólmi.
Þá sveit skipuðu þær Hugrún Elísdóttir, Eva Jódís Pétursdóttir,
Anna María Reynisdóttir, Jófríður Friðgeirsdóttir, Unnur
Birna Þórhallsdóttir og Kolbrún Haraldsdóttir.
Svo gerðu Vestarrkonur góða ferð á Vesturlandsmót kvenna
sem haldið var í Stykkishólmi laugardaginn 31. ágúst.
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Árið 2013 hófst að venju hjá okkur
með þrettándabrennu í góðu veðri,
fjöldi manns kom og þáði veitingar á
eftir í Lindartungu. Í byrjun feb. var
síðan haldið hið árlega þorrablót og
var húsfylli eins og vant er.
Aðalfundur félagssins var haldinn í
byrjun júní, ný stjórn tók við en hana
skipa Þráinn Ásbjörnsson formaður, Karen Gestdóttir
gjaldkeri og Guðmundur Skúlason ritari. 17.júní hátíðarhöld
voru að vanda haldin og mætti fjöldi manns og lék sér í
leikjum og fótbolta, þessi hátíð er haldin í sameiningu við
kvenfélagið Björk sem sér um kaffi. Milli jóla og nýárs var
svo haldið spilakvöld.
Fyrir hönd Umf. Eldborgar
Þráinn Ásbjörnsson
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í HSH þingi.
Haldið var upp á þjóðhátíðardaginn með hefðbundinni 17.
júní hátíð við Lýsuhólslaug. Góð þátttaka, skemmtilegir
leikir, pylsupartý og fatasund. Ingunn, Ólöf, Iðunn og Rósa
héldu utan um hátíðina.
Íþróttaæfingar voru haldnar á íþróttavellinum öll
miðvikudagskvöld.Umsjón: Ólöf og Ingunn Kristjánsdætur
og Iðunn Hauksdóttir. Vel heppnaðar æfingar, ágæt mæting.
Samstarf, samæfingar og íþróttamót: félagar voru hvattir til
að taka þátt í samæfingum og mótum. Miklir möguleikar
felast í samstarfi sjá t.d. á hsh.is og umfi.is. Ungmennafélag
Staðarsveitar tók virkan þátt í SAMVEST samstarfinu um
frjálsíþróttaæfingar og félagar hafa farið á æfingar á
Akranesi, í Borgarnesi og Laugardalshöllinni. Foreldrar fá
stóran plús fyrir áhuga og stuðning, þeir hafa keyrt öll þau
börn sem áhuga hafa haft og tekið virkan þátt í þessu starfi.
Ungmennafélagið stóð fyrir þrautabraut og leikjum á vel
sóttum sveitamarkaði við Breiðablik s.l. sumar.
Glímukynning fyrir nemendur Lýsuhólsskóla
Traustamót í frjálsum íþróttum við samkomuhúsið á
Arnarstapa,með áhöldum Ungmennafélagsins Trausta.
Mjög vel heppnað, góð mæting og mikil gleði.
Göngu- og söguferð um milli Arnarstapa og Hellna
Göngustjóri Kristín María Kristinsdóttir. Sérlega vel heppnað
og góð þátttaka.
Gönguferð um Bláfeldarskarð
Vegna fjölda áskorana var gönguferð yfir Bláfeldarskarð
endurtekin s.l. sumar undir leiðsögn systkinanna á Bláfeldi.
Mjög vel heppnuð ferð og góð þátttaka úr hópi unga
fólksins í sveitinni.
Vatnasund
Í ágúst var haldin árleg vatnasundkeppni Ungmennafélagsins.
Synt var í Torfavatni. Ágæt mæting og vel heppnað sund.
Vatnasundbikarinn Hilmar frá Neðri Hól. Í nefnd um
vatnasund sitja Þorri, Símon Kristinn, Björk og María.

Stjórn:
Ragnhildur Sigurðardóttir, form.
Lilja Björk Kristjánsdóttir, ritari.
Þórður Svavarsson, gjaldkeri.
Meðstjórnendur: 			
Símon Kristinn Þorkelsson		
Iðunn Hauksdóttir
				
Varamenn:
Silja Sigurðardóttir
Þóra Kristín Magnúsdóttir
Kristján Þórðarson
Endurskoðendur:
Þorkell Símonarson
Rósa Erlendsdóttir

Inngangur
Ungmennafélag Staðarsveitar heldur íþróttaæfingar á
sumrin, tekur þátt í starfi HSH og öðru samstarfi eftir
aðstæðum, styrkir árlega danskennslu í Lýsuhólsskóla;
ásamt ungmennafélaginu Trausta, heldur við íþróttavellinum
á Lýsuhóli, heldur upp á 17. júní, stendur fyrir brennu og
flugeldasýningu um áramót o.fl. Ungmennafélagið er
mikilvægt til að næra samfélagið og auk fastra liða byggist
starfið á því sem félagar óska eftir hverju sinni. Árangurinn
er í beinu samhengi við þá vinnu sem félagar leggja til.
Stjórnin hafði sem áður margar hugmyndir og félagsmenn
lágu ekki á liði sínu. Góð þátttaka var t.d. í gönguferðum
og vatnasundi sumarsins 2013, á fundum, þjóðhátíð og á
vikulegum æfingum á íþróttavellinum s.l. sumar, sem full
ástæða er til að nota enn meira. Ungmennafélags síðan á
Facebook sem m.a. er notuð til að auglýsa viðburði
félagsins og er töluvert skoðuð. Gefið var út árlegt fréttabréf.
Fulltrúi Ungmennafélagsins tók þátt í starfshópi undir
forsæti Magnúsar skólastjóra GSB, þar sem markmiðið er
að auka fjölbr. og þátttöku í félagsstarfi fyrir börn og
unglinga í sveitarfélaginu og undir þessum formerkjum var
boðið var upp á helgar karatenámskeið sem nokkrir félagar
okkar tóku þátt í. Á vordögum 2013 fengum við góða
heimsókn frá UMFÍ og námskeið í fundarstjórnun og
ræðumennsku. Góð þáttaka var frá félögum á breiðu
aldursbili.

Með góðri kveðju
Stjórn Ungmennafélags Staðarsveitar

Golfklúbbur Staðarsveitar
Starf Golfklúbbs Staðarsveitar árið
201 var með hefðbundnum hætti.
Nú var nýjabrumið farið af rekstrinum
og vissum við betur við hverju mátti
búast. Rekstur Garðavallar undir
Jökli gekk vonum framar ekki síst
fyrir velvilja fjölda fyrirtækja sem
lögðu okkur lið með fjárstuðningi og
tekjur af mótum urðu meiri en oft áður. Tíðafarið var okkur
óhagstætt og ekki miklar tekjur af lausatraffík þetta sumarið.
Ekki hefur fjölgað sem neinu nemur í klúbbnum en félagar
eru um 30 talsins en virkir félagar færri.
Grínvélin bilaði illa og varð að ráði að kaupa eina
handsláttuvél sem notuð var þar til tókst að gera við þá
gömlu til bráðabirgða. Handsláttuvélin nýtist síðan sem
varavél í framtíðinni. Þá var ákveðið að kaupa golfbíl sem
er nýttur til ýmisa verka á vellinum og er einig til leigu fyrir
þá sem eru ekki góðir til gangs mikið þarfaþing sá bíll.

Stutt yfirlit yfir það helsta í starfi Ungmennafélagsins
2013
Vorfundur var haldinn 8. apríl, góð mæting og margar
hugmyndir komu fram. Skipaðir voru umsjónarmenn með
öllum þeim verkefnum sem ákveðið var að ráðast í.
Aðalfundur Ungmennafélags Staðarsveitar var haldinn 22.
apríl 2013. Þar voru hefðbundin mál tekin fyrir, svo sem
skýrsla stjórnar og afgreiðsla reikninga. Aðallega var rætt
um það sem framundan er og margar góðar hugmyndir
komu fram.
Borðtennisnámskeið var haldið 9. apríl 2013 og þar var
mjög góð mæting, 99 % mæting hjá nemendum
Lýsuhólsskóla.
Vallardagur. Að þessu sinni var áhersla lögð á girðingavinnu
undir stjórn Þórðar á Ölkeldu.
Þórður og Símon Kristinn voru fulltrúar Ungmennafélagsins
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Jón Björgvin Sigurðsson (Formaður) UMF.Grundarfjarðar
Steindór Hjaltalín Þorsteinsson
UMF.Snæfell
Unnar Valby Gunnarsson 		
UMF.Snæfell

Golfsumarið var tekið snemma með svokölluðu Kríumóti
sem haldið var 25. maí og var vel mætt af félögum okkar
frá öllum klúbbum héðan af Snæfellsnesi og víðar af
Vesturlandi.
11. júní var svo Snæfellsnesmótaröðin á dagskrá hjá okkur
og var góð þátttaka frá félögum okkar í samstarfsklúbbunum.
Afmælismót Jóns var síðan haldið 6. júlí en sökum tíðafars
tókst okkur ekki að manna sveit á HSH mótið sem haldið
var hjá Golfklúbbunum Mostra og þótti okkur það miður að
geta ekki mætt þar og vonandi kemur það ekki fyrir aftur.
Minningarmót var haldið 13. júlí og töðugjöld 10. ágúst.
Tuddamótið var haldið 7. september. Þar er slegið saman
keppni Golfklúbbs Staðarsveitar og Golfklúbbs Guttorms
tudda og boðsmóti fyrir styrktaraðila klúbbsins. Þetta mót
var líka meistaramótið okkar félaga í GST. Um kvöldið var
síðan haldin hátíðarkvöldverður í boði klúbbsins og veitt
verðlaun sem voru afurðir úr sveitinni gefið af
heimamönnum. Þá voru einnig krýndir meistarar klúbbsins
en þetta árið var Jón Svavar Þórðarson meistari án forgjafar
og Þórður Svavarsson varð klúbbmeistari með forgjöf.
Hlutu þeir veglega bikara til geymslu eitt ár og fá nöfn sín
grafinn á þá.
Haldið var áfram að laga völlinn eins og fjármagn leyfði.
Tveir starfsmenn voru við störf á vellinum allt sumarið.
Gerðir voru nýjir teigar á 6. holu sem lengir hana um 30m
og nýr kvennateigur á 9. braut. Þá var barðið við 8. grínið
fyllt og þökulagt mikil bót af því. En hvað sem fjármálum
og ytri aðstæðum líður á komandi ári stefnir Golfklúbbur
Staðarsveitar ótrauður á gera félagsmönnum sínum til hæfis
og að bæta völlin sinn þannig að það verði eftirsóknarvert
að koma og spila hann.

Mótamál
Starf Snæfellsnessamstarfsins í knattspyrnu var líkt og
undanfarin ár yfirgripsmikið á knattspyrnusviðinu.
Samstarfið var með skráð lið á Íslandsmóti í flest öllum
flokkum, bæði úti og inni auk þess að taka þátt í fjölda
helgarmóta um land allt. Alls lék Snæfellsnessamstarfið 190
leiki í Íslandsmóti árið 2013.

2. flokkur karla
Lið 2. flokks karla tók þátt í Íslandsmóti KSÍ C deild þar sem
liðið endaði í 7. sæti síns riðils með 8 stig. Strákarnir unnu
bæði Gróttu og sameiginlegt lið Dalvíkur, Reynis og KF á
heimavelli ásamt því að gera jafntefli við BÍ/Bolungarvík og
Dalvík/Reynir/KF á útivelli.
Liðið tók einnig þátt í Bikarkeppni KSÍ þar sem liðið komst
í aðra umferð eftir sigur gegn Gróttu á heimavelli í þeirri
fyrstu. Liðið beið svo lægri hlut gegn sameiginlegu liði
Fylkis og Elliða með fimm mörkum gegn einu.
Suad Begic sá um þjálfun 2. flokks í samstarfi við Dzevad
Saric og Ejub Purisevic.

3. flokkur karla
Lið 3. flokks tók þátt í Íslandsmóti 7 manna liða þar sem
liðið gerði sér lítið fyrir varð Íslandsmeistari án þess að tapa
leik.
Strákarnir fóru með öruggan sigur í riðli sínum með 21 stig
af 24 mögulegum. Úrslitakeppni mótsins var haldin á
Akureyri þar sem strákarnir sigruðu alla andstæðinga sína
og stóðu uppi sem sigurvegarar.
Suad Begic og Dzevad Saric skiptu með sér þjálfun liðsins
líkt og hjá 2. flokk. Þá hlupu Vilberg Inga Kristjánssyni og
Ásdísi Lilju Pétursdóttur í skarðið fyrir þjálfarana í
úrslitakeppninni og stýrðu liðinu til sigurs.

Haukur Þórðarson formaður

Íþróttafélag Miklaholtshrepps
Starfsemi Íþróttafélags Miklaholts
hrepps er enn í lágmarki og vegna
veðurs var árlegt spilakvöld ekki
haldið fyrr en eftir áramót.

4. flokkur karla
4. flokkur karla lék í 11 manna bolta á Íslandsmóti í riðli
með Leikni, Njarðvík, BÍ/Bolungarvík og Reyni/Víði.
Strákarnir stóðu sig með stakri prýði og enduðu í 2. sæti C
riðils með 16 stig en Leiknir R. var í 1. sæti með 24 stig.
Fimm sinnum báru strákarnir sigur út bítum, einu sinni
gerðu þeir jafntefli og tvisvar máttu þeir þola tap.
Dzevad Saric sá um þjálfun liðsins og var hann ánægður
með framgang strákanna á mótinu. Flokkurinn var einnig
skráður til leiks á Smábæjarleikunum á Blönduósi þar sem
þeir gerðu stóðu sig vel.

Snæfellsnessamstarfið í knattspyrnu
Stjórn Snæfellsnessamstarfsins
Stjórn Snæfellsnessamstarfsins í
knattspyrnu er kjörin til eins árs í
senn og er skipuð tveimur fulltrúum
aðildarfélaga samstarfsins, alls sex
aðilar. Aðildarfélögin eru Ungmenna
félag Grundarfjarðar, Ungmennafélög
Víkings/Reynis Snæfellsbæ og Snæ
fell Stykkishólmi.

4. flokkur kvenna (7&11)
Gífurlegur fjöldi iðkenda var í 4. Flokk kvenna þetta
starfsárið, svo mikill að flokkurinn var bæði skráður í 11 og
7 manna bolta á Íslandsmóti. Auk þess fór flokkurinn til
Svíþjóðar og tók þátt á alþjóðlega fótboltamótinu Gothia
Cup í Gautaborg.
Í 11 manna bolta enduðu stelpurnar í 11 sæti síns riðils
með 3 stig þar sem liðið bar sigurorð af sameiginlegu liði
ÍR og Leiknis 10-0. Þrátt fyrir brösótt gengi öðluðust
stelpurnar mikilvæga reynslu sem mun án ef nýtast þeim
þegar fram í sækir.

Núverandi stjórn Snæfellsnessamstarfsins:
Baldvin Leifur Ívarsson 		
Freydís Bjarnadóttir (Gjaldkeri)
Jónas Gestur Jónasson 		
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UMF Víkingur/Reynir
UMF.Grundarfjarðar
UMF Víkingur/Reynir
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7. flokkur & Byrjendabolti

Í 7 manna bolta enduðu stelpurnar í 3 sæti af þremur
mögulegum með 4 stig. Spilað var á þremur hraðmótum
sem fóru fram í Borgarnesi, Ólafsvík og í Bolungarvík.
Þjálfari beggja liða var Björn Sólmar Valgeirsson.

7. flokkur karla og kvenna fóru bæði á Vís-mót Þróttar í maí
auk þess að fara á Intersport-mótið í Mosfellsbæ seinnipart
ágústmánaðar. Þá fór 7. flokkur kvenna á Símamót
Breiðabliks í Kópavogi og strákarnir á Smábæjarleikana á
Blönduósi.
Þjálfari 7. flokk kvenna var Ása Dögg Aðalsteinsdóttir og
Ejub Purisevic sá um að stýra strákunum.

5. flokkur karla
5. flokkur karla var skráður með tvö lið til leiks á
Íslandsmóti, A- og B í C riðli mótsins. Þrátt fyrir nokkra
erfiðleika er ekki annað hægt að segja en að strákarnir hefi
staðið sig með miklum ágætum.
Þá tóku strákarnir einnig þátt í Smábæjarleikunum á
Blönduósi og skemmtu sér vel. Þjálfarar flokksins voru þeir
Einar Magnús Gunnlaugsson og Páll Margeir Sveinsson.

Stjórn Snæfellsnessamstarfsins vil nýta tækifærið og þakka
þjálfurum, iðkendum og foreldrum fyrir samstarfið á síðasta
starfsári.

5. flokkur kvenna

Ekki bárust skýrslur frá

5. flokkur kvenna var líkt og 5. flokkur karla skráður með
tvö lið á Íslandsmóti. A-liðið endaði í 5 sæti síns riðils af 11
mögulegum með 15 stig. Stelpurnar báru þrisvar sigur úr
bítum, sex sinnum gerði liðið jafntefli og aðeins einu sinni
tapaði liðið leik.
B-lið 5. flokks endaði í 9 sæti af 11 liðum með 7 stig.
Tvisvar báru stelpurnar sigur úr bítum, einn leikur endaði í
jafntefli og átta sinnum máttu þær þola tap.
Þá fóru stelpurnar á hið stórskemmtilega Pæjumót TM í
Vestmannaeyjum og höfðu gaman af. Ása Dögg
Aðalsteinsdóttir fór með þjálfun 5. flokks kvenna yfir
sumarið.

Mótokrossfélagi Snæfellsbæjar
Golfklúbbnum Jökli

6. flokkur karla
6. flokkur karla tók þátt í Pollamóti KSÍ þar sem tvö lið voru
skráð til keppni en leikið var á Fjölnissvæðinu í Grafarvogi.
Þá fór eldri árgangur flokksins á Shell-mótið í
Vestmannaeyjum og sá yngri á Smábæjarleikana á
Blönduósi. Flokkurinn fór einnig á Intersport-mótið í
Mosfellsbæ seinnipart ágústmánaðar.

6. flokkur kvenna
6. flokkur kvenna átti þrjú lið á Hnátumóti KSÍ sem leikið
var á Akranesi seinnipartinn í júní. C-lið Snæfellsness fór
alla leið í úrslit og endaði í 2. sæti á eftir Valsstelpum sem
báru sigur úr bítum.
Stelpurnar í 6. Flokk fóru einnig Vís-mót Þróttar, Pæjumót
TM á Siglufirði og Símamótið í Kópavogi. Ása Dögg
Aðalsteinsdóttir sá einnig um þjálfun 6. flokks kvenna.
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Ársreikningur 2013
Árið …….

Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu.
kt 620169-5289
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Rekstrarreikningur fyrir árið 2013

1. Tekjur

2013

2012

5.604.785
3.076.295
65.307
8.746.387

5.007.981
2.892.345
0
7.900.326

2.420.589
4.072.256
2.331.033
8.823.878

1.734.480
3.763.331
2.624.763
8.122.574

Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði

(77.491)

(222.248)

2.5
2.8
2.9

0
14.408
(12.220)
2.188

0
10.530
(10.428)
102

(75.303)

(222.146)

1.1
1.2
1.3

Rekstrartekjur ...................................................................
Önnur framlög og styrkir .................................................
Aðrar tekjur ......................................................................
Tekjur alls

2. Gjöld
2.1
2.3
2.4

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ...................................
Kostnaður vegna íþróttastarfs ..........................................
Annar rekstrarkostnaður ..................................................
Gjöld alls

Afskriftir fastafjármuna ...................................................
Fjármunatekjur ................................................................
Fjármagnsgjöld ................................................................
Afskriftir og fjármagnsliðir alls

Tekjuafgangur (tekjuhalli)
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Yfirlit um sjóðstreymi árið 2013
Rekstrarhreyfingar:

2013

2012

(75.303)

(222.146)

0
0
(75.303)

0
0
(222.146)

Vörubirgðir lækkun, (hækkun) .......................................
Skammtímakröfur lækkun, (hækkun) ..............................
Skammtímaskuldir hækkun, (lækkun) ............................
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

0
0
(255.140)
(255.140)

0
0
476.189
476.189

Handbært fé frá rekstri

(330.443)

254.043

Kaup á fastafjármunum ............................................................
Aðrar fjárfestingahreyfingar .....................................................
Fjárfestingahreyfingar alls

0

0
0

0 0
0
0
0

0
0
0
0

Hagnaður (tap) ársins ...............................................................
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Verðbætur af langtímaskuldum .......................................
Afskriftir .........................................................................
Veltufé frá rekstri

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Fjárfestingahreyfingar:

Fjármögnunarhreyfingar:
Tekin ný langtímalán ................................................................
Afborganir af langtímalánum ...................................................
Aðrar fjármögnunarhreyfingar .................................................
Fjármögnunarhreyfingar alls

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(330.443)

254.043

Handbært fé í ársbyrjun

446.431

192.388

Handbært fé í árslok

115.988

446.431
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Sundurliðun fyrir ársreikning

Skýringar og sundurliðanir
Sundurliðun tekna 2013
1.1 Rekstrartekjur

1.1.1 Lottó ÍSÍ ................................................................................................................
1.1.2 Lottó UMFÍ ...........................................................................................................
Getraunir ...............................................................................................................
Rekstrartekjur

1.2 Önnur framlög og styrkir

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Styrkur frá Héraðsnefnd ........................................................................................
Útbreiðslustyrkir ÍSÍ og UMFÍ ..............................................................................
Mótteknir styrkir, UMFÍ fræðslusjóður ................................................................
Skattur aðildarfélaga .............................................................................................
Styrkur frá Ríki vegna íþróttahéraða .....................................................................
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum ..............................................................
Styrkur frá Íþróttasjóði vegna Samvest .................................................................
Önnur framlög og styrkir

1.3 Aðrar rekstrartekjur

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Seldur íþróttafatnaður ...........................................................................................
Seldar aðrar vörur ..................................................................................................
Endurseld vinna ....................................................................................................
Aðrar tekjur ...........................................................................................................
Aðrar rekstrartekjur

Sundurliðun gjalda
2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Laun ......................................................................................................................
Mótframlag í lífeyrissjóð ......................................................................................
Tryggingagjald ......................................................................................................
Dagpeningar ..........................................................................................................
Bifreiðastyrkir .......................................................................................................
Önnur launatengd gjöld .........................................................................................
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.3

Verðlaun ................................................................................................................
Ferðakostnaður, gisting og uppihald .....................................................................
Þátttökugjöld .........................................................................................................
Lottó til aðildarfélaga ...........................................................................................
Unglingalandsmót .................................................................................................
Keyptar íþróttavörur ..............................................................................................
Veittir styrkir og viðurkenningar vegna íþróttastarfs ............................................
Keyptir búningar og brosbolir ...............................................................................
Vallarleiga Laugardalshöll vegna Samvest í nóv 2012 .........................................
Kostnaður vegna íþróttastarfs

2013

2012

2.043.340
3.239.693
321.752
5.604.785

1.714.235
2.949.308
344.438
5.007.981

1.500.000
346.295
180.000

1.500.000
682.345
500.000
210.000

900.000
150.000
3.076.295

2.892.345

65.307
0
0

0
0
0

65.307

0

2013

2012

540.000
43.200
110.609
899.010
819.505
8.265
2.420.589

985.000
78.800
84.643
416.000
140.961
29.076
1.734.480

129.350
856.849
250.432
1.761.458
486.665
155.688
371.814

179.470
475.466
139.041
1.792.954
368.053
115.230
391.800
301.317

60.000
4.072.256

3.763.331
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2.4 Annar rekstrarkostnaður

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11
2.4.12
2.4.13
2.4.14
2.4.15
2.4.16
2.4.17

Rekstur skrifstofu ..................................................................................................
Sími og burðargjöld ..............................................................................................
Kostnaður vegna funda og námskeiða ..................................................................
Reikningsleg aðstoð ..............................................................................................
Pappír, ritföng, prentun og prentun ársskýrslu ......................................................
Auglýsingar og styrkir ..........................................................................................
Áskrift ...................................................................................................................
Viðhald áhalda ......................................................................................................
Tryggingar .............................................................................................................
Kaffikostnaður og risna .........................................................................................
Félagsgjöld UMFÍ .................................................................................................
Sjúkrakostnaður ....................................................................................................
Rekstur bifreiðar ...................................................................................................
Námskeið ..............................................................................................................
Tölvukostnaður og internet ...................................................................................
Þjónustugjöld og bankakostnaður .........................................................................
Önnur gjöld ...........................................................................................................
Annar rekstrarkostnaður

Sundurliðun efnahags
3.1 Skrifstofubúnaður

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Stofnverð í ársbyrjun .............................................................................................
Afskrifað áður .......................................................................................................
Afskrifað á árinu ...................................................................................................
Annað ....................................................................................................................
Skrifstofubúnaður

49.802
107.606
512.037
80.000
363.566
99.866

101.770
99.585
654.369
80.000
300.033
66.892

383.025
10.709
136.051

367.189
12.611
266.650

36.895
482.872
19.350
46.207
3.047

28.970
596.045

2.331.033

2.624.763

2013

2012

571.502
-561.442
0
10.060

571.502
-561.442
0
0
10.060

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
115.988
115.988

0
446.431
446.431

0
0
0

0
0
0

43.437
7.212

Veltufjármunir

3.2 Vörubirgðir

3.2.1 Búningabirgðir ......................................................................................................
3.2.2 Verðlaunapeningar ................................................................................................

3.4 Viðskiptakröfur

3.4.1 UMFÍ vegna Lottó í desember ..............................................................................
3.4.2 Íslenskar getraunir .................................................................................................
3.4.3 Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur .......................................................................
Viðskiptakröfur

Handbært fé
3.5 Landsmótssjóður ...................................................................................................
3.9 Bankainnstæður og sjóðir (0309-26-5452 og 0191-15-370322) ...........................
Handbært fé

4.1 Endurmatsreikningur

4.1.1 Endurmatsreikningur 1/1 .......................................................................................
4.1.2 Endurmat ársins ....................................................................................................
Endurmatsreikningur 31/12
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4.2 Óráðstafað eigið fé

4.2.1 Óráðstafað eigið fé 1/1 ..........................................................................................
4.2.2 Rekstrarafkoma ársins ...........................................................................................
Óráðstafað eigið fé 31/12

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

-1.540.587
-75.303
-1.615.890

-1.318.441
-222.146
-1.540.587

0
0
1.613.944
0
0
127.994
1.741.938

0
0
1.792.954
0
0
204.124
1.997.078

Skuldir
Veðskuldir .............................................................................................................
Aðrar langtímaskuldir ...........................................................................................
Skuld við aðildarfélög vegna Lottó .....................................................................
Skuldir við lánastofnanir .......................................................................................
Næsta árs afborganir .............................................................................................
Aðrar skammtímaskuldir (Ógr lífeyrissjóður og tryggingagjald) .........................
Skuldir samtals
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