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SKÝRSLA STJÓRNAR
Stjórn HSH starfsárið 2020-2021
Stjórn HSH:
Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, formaður

Snæfell

Garðar Svansson, gjaldkeri

Vestarr

Sæunn Dögg Baldursdóttir, ritari

Víkingur/Reynir

Berglind Long, varaformaður

Víkingur/Reynir

Ragnhildur Sigurðarsdóttir, meðstjórnandi UMF Staðarsveit
Varastjórn:
Þórhalla Baldursdóttir

UMF Víkingur/Reynir

Ragnar Smári Guðmundsson

UMF Grundarfjarðar

Hildur Þórsdóttir

Snæfellingur

Jón Pétur Pétursson

Skotfélag Snæfellsness

Framkvæmdastjórahittingur
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Íþróttamenn HSH 2019

Íþróttamenn HSH 2019 og 2020
Útnefning í íþróttamiðstöð Stykkishólms,
Stykkishólmi í janúar 2019 og 2020

Blakmaður HSH 2019, Margrét Helga
Guðmundsdóttir, UMFG
og Kylfingur HSH 2019, Sigurþór Jónsson
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Knattspyrnumaður HSH 2019

Körfuknattleiksmaður HSH 2019

Emin Dokara, UMF. Víking

Gunnhildur Gunnarsdóttir UMF. Snæfell

Hestaíþróttamaður HSH 2019

Skotíþróttamaður HSH 2019

Siguroddur Pétursson, Snæfelling

Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir, Skotfél. Snæf.
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Vinnuþjarkur HSH 2019 – Stjórn Snæfells
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hestamaður HSH 2019:
Siguroddur Pétursson er íþróttamaður Snæfellings árið 2019.
Siguroddur hefur tekið þátt í fjölmörgum mótum á árinu 2019 og sýnir háttvísi innan
vallar sem utan.
Á árinu 2019 var hans besti árangur á Reykjavíkurmeistaramóti þar sem hann vann
töltið á Stegg frá Hrísdal og á Íslandmóti fullorðinna var hann þriðji í Tölti og fjórgang
á Stegg frá Hrísdal. Á mótum hjá Snæfelling þá vann hann fjórgang og B flokk á Eyju
frá Hrísdal. Var efstur eftir forkeppni í fjórgang og tölti á Eldborgu frá Haukatungu
Syðri . Vesturlandsdeildina vann hann slaktaumatölt á Eldborgu frá Haukatungu og
fjórgang á Stegg frá Hrísdal og var annar á Eldingu frá Hvoli í fimmgang. Stóð svo
eftstur í einstaklingskeppninni eftir öll mótin í Vesturlandsdeildinni þriðja árið í
röð. Vann tölt á Elborgu frá Haukatungu Syðri og fimmgang á Sægrím frá Bergi á
Borgarverksmóti hjá Borgfirðing. Einnig hefur Siguroddur tekið þátt í
meistaradeildinni sem er vetrarmótaröð á meðal þeirra bestu.
Á stöðulistanum á Íslandi er hann þriðji í tölti og fjórði í fjórgang á Stegg frá Hrísdal.
Snæfellingur er stoltur af að hafa jafna færan íþróttamann og Siguroddur er innan
sinna raða.

Blak-kona HSH 2019:
Margrét Helga Guðmundsdóttir
Nafn félags: UMFG
Íþróttagrein: Blak
Umsögn:
Hún leggur sig fram á hverri einustu æfingu og er mjög metnaðafull.
Margrét Helga hefur mikinn metnað til að gera vel í öllum þeim íþróttagreinum sem
hún tekur sér fyrir hendur. Einnig einkenna hana mikil prúðmennska og hjálpsemi við
samkeppendur og æfingarfélaga.
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Kylfingur HSH 2019:
Sigurþór Jónsson
Sigurþór er afrekskylfingur og á topp 50 listanum á Íslandi.
Hann tók þátt í stigamótum Golfsambands Íslands í sumar og spilaði mjög gott golf.
Hann spilaði einnig á Íslandsmóti í höggleik, komst í gegnum niðurskurð og var við
fimmtugasta sæti af 115 keppendum
Sigurþór spilaði með liði Vestarr á Íslandsmóti golfklúbba 4. deildar sem var spiluð á
Bárarvelli.
Hann vann alla sína leiki og var frábær liðsfélagi.
Sigurþór er vel að tilnefningunni kominn.

Skotíþróttamaður HSH 2019:
Aðalheiður Lára Guðmundsdóttir.
Við viljum tilnefna Aðalheiði Láru Guðmundsdóttir sem skotíþróttamann HSH árið
2019. Heiða Lára eins og hún oftast er kölluð hefur verið ótrúlega virk í starfi félagsins
og náð frábærum árangri í sínum keppnisgreinum. Hún hefur keppt í nafni félagsins á
fjölda móta um allt land og einnig á erlendri grundu. Það sem af er ári þá hefur hún
keppt á 50 mótum (á 50 vikum) og unnið til 31 verðlauna. Þessi mót hefur Heiða Lára
sótt um land allt og má þar nefna Keflavík, Kópavog, Akranes, Snæfellsnes, Akureyri,
Ólafsfjörð, Egilsstaði og Hellu svo eitthvað sé nefnt og af þessum 31 verðlaunum hefur
hún unnið 19 verðlaun á opnum mótum þar sem keppendur koma af öllu landinu eða
jafnvel erlendis frá.
Heiða Lára hefur tekið þátt í öllum mótum sem skipulögð voru af Skotfélagi
Snæfellsness á árinu 2019 nema einu, en á því móti sá hún um mótsstjórn, en Heiða
Lára er formaður mótanefndar hjá Skotfélagi Snæfellsness og hefur komið að
skipulgningu og framkvæmd allra móta og annarra viðburða á vegum félagsins
undanfarin ár, þrátt fyrir að vera búsett á suðurnesjum. Þá gegnir hún einnig
óeigingjörnu sjálfboðaliðastarfi sem gjaldkeri félagsins.
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Eins og fyrr segir hefur Heiða Lára verið ótrúlega virk á líðandi starfsári og er óhætt að
fullyrða að fáir eða engir íþróttamenn hafi keppt á eins mörgum mótum á einu ári.
Heiða Lára hefur keppt bæði í karla- og kvennaflokki og má nefna að hún varð t.d.
vesturlandsmeistari í loftskammbyssu kvenna á árinu. Einnig tók hún þátt í móti sem
haldið var í Hamminklen í Þýskalandi í október þar sem hún gerði sér lítið fyrir og vann
til silfurverðlauna í BR50 flokki kvenna. Í kjölfar góðs árangurs í Þýskalandi hefur
henni verið boðið að keppa á tveimur mótum í Frakklandi og Luxemborg á næsta ári.
Það má með sanni segja að Heiða Lára hafi slegið í gegn á árinu sem er að líða og hafi
náð árangri sem erfitt er að toppa. Heiða Lára hefur með þessum árangri sýnt að hún
á mikla framtíð fyrir sér í skotíþróttinni og er öðrum íþróttamönnum góð fyrirmynd
þar sem hún hefur stundað sína íþrótt af miklum áhuga og ástríðu.

Knattspyrnumaður HSH 2019:
Emir Dokara.
Emir Dokara, sem er frá Bosníu, kom fyrst til Íslands árið 2011 og hefur spilað með
Víkingi Ó. allar götur síðan. Alls hefur hann spilað 172 leiki fyrir félagið í deild og bikar
auk þess sem hann hefur spilað 102 leiki í deildarbikar og öðrum keppnum.
Á afrekaskrá Emirs í treyju Víkings Ó. má nefna að að hann var í stóru hlutverki hjá
liðinu í bæði skiptin sem Víkingur Ó. hefur tryggt sér sæti í deild þeirra bestu og lék
hann með liðinu öll þrjú tímabilin sem Víkingur Ó. hefur verið í efstu deild. Þá fór hann
einnig fyrir liðinu sem komst í undanúrslit bikarkeppninnar í fyrra en tapaði að lokum
gegn Breiðabliki í vítaspyrnkeppni eftir hádramatískan leik. Undanfarin tvö tímabil
hefur Emir jafnframt verið fyrirliði liðsins.
Vorið 2018 fékk Emir svo íslenskan ríkisborgararétt. Hann er giftur Selmu Pétursdottur
og saman eiga þau synina Ismael og Emir.
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Vinnuþjarkur HSH 2019
Stjórn meistaraflokks Snæfells í körfuknattleik.
Þau eru að vinna kraftaverk á hverjum degi til að láta starfið ganga upp. Þeir sem sitja
í stjórn eru daglega að vinna þrekvirki í sjálfboðavinnu til þess að hlutirnir gangi upp í
rekstrinum. Það er ekki sjálfgefið að fólk nenni og hafi tíma til að leggja svo mikla
sjálfboðavinnu af mörkum, slíkt ber að virða og þakka fyrir.

Frjálsíþróttamaður HSH 2019
Ari Bergmann Ægisson.
Ari er 16 ára gamall Hólmari sem hefur æft frjálsar frá 7 ára
aldri. Hann hefur einnig æft körfubolta en eftir 10. Bekk
ákvað hann að einbeita sér að frjálsum íþróttum.
Því miður hefur Snæfell ekki getað boðið Ara upp á æfingar
þar sem enginn hefur fengist til að þjálfa frjálsar íþróttir
fyrir þann aldurshóp sem Ari tilheyrir, en Ari hefur ekki látið
það stoppa sig heldur hefur hann sýnt alveg ótrúlegan
sjálfsaga. Hann æfir 2-3 tíma á dag einn, 6 daga vikunnar,
bæði hlaup, lyftingar og aðrar styrktaræfingar. Hann passar
vel upp á matarræði og svefn.
Ari er mjög heppinn að fá að æfa með FH einu sinni í viku
við kjöraðstæður og með topp þjálfara.
Ari hefur tekið miklum framförum á síðust mánuðum. Hans bestu tímar í hlaupum eru
60 metra hlaup 7.76, 100 metra hlaup 12,26, 200 metra hlaup 24,77 og 400 metra
hlaup 58,57.
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Íþróttamaður/kona HSH 2019
Og
Körfuknattleiksmaður/kona HSH 2019
Gunnhildur Gunnarsdóttir körfuknattleikskona og íþróttamaður/kona HSH 2019.
Gunnhildur hefur verið einn af allra bestu körfuboltakonum á Íslandi um langt skeið
þrátt fyrir ungan aldur. Gunnhildur hefur leikið megnið af sínum ferli með Snæfelli
(Haukar 2010-2014) leikjafjöldi hennar með Snæfelli nálgast nú 400.
Gunnhildur hefur unnið marga titla á sínum ferli og margoft verið valin í lið ársins. Hún
á að baki 52 landsleiki þar af 36 með A landsliði Íslands hún hefur átt fast sæti í A
landslinu frá 2012 og oftar en ekki í byrjunarliðinu. Nálgun Gunnhildar á íþróttinni er
aðdáunarverð og hún hefur ávallt lagt sig 100% fram, er sannur leiðtogi utan vallar
sem innan sem gefur mikið af sér og er góð fyrirmynd.

ÁRIÐ 2020
Eins og gefur að skilja var íþróttastarfsemi skorður settar árið 2020.
Því bárust ekki tilnefningar fyrir alla flokka íþrótta sem starfsemi er í innan HSH.

Veittar voru viðurkenningar fyrir:
Íþróttamann HSH 2020
Anna Soffía Lárusdóttir, Snæfell

Hestaíþróttamann HSH 2020
Siguroddur Pétursson er íþróttamaður Snæfellings árið 2020.
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Sigurodddur er meðal fremstu knapa í hestamennskunni á Íslandi. Sama hvar hann
keppir er hann yfirleitt að raða sér í toppsætin. Siguroddur er góð fyrirmynd fyrir aðra
hestamenn, ávallt vel undirbúinn, snyrtilegur, sýnir fagmennsku og góða
reiðmennsku á vellinum. Á íþróttamóti Snæfellings stóð hann efstur í fjórgang með
Eyju frá Hrísdal og í tölti var hann efstur með Eldborgu frá Haukatungu-Syðri. Á
Gæðingamóti vesturlands var hann með tvö hross, þær Eldborgu og Eyju. Fór svo að
hann varð í öðru sæti í B – flokk með Eyju en 6 sæti með Eldborgu í Tölti. Á
Reykjvíkurmeistaramótinu var hann með þau Eyju frá Hrísdal og Stegg frá Hrísdal. Eyju
frá Hrísdal ríður hann í úrslit bæði í fjórgang og Tölti T3 og endar þar í fyrsta sæti í
fjórgang og öðru sæti í tölti. Hann fer líka með Stegg í úrslit í tölti T1 og endar þar í
þriðja sæti. Hann tók þátt í meistardeildinni sem er innan hús mót á meðal bestu
knapa Íslands og besti árangur hans þar er með Stegg frá Hrísdal í tölti þar sem þeir
enda í öðru sæti. Siguroddur tók líka þátt í Meistardeild KS sem gestaknapi á honum
Stegg frá Hrísdal og þeir félagarnir gera sér lítið fyrir og vinna töltkeppnina hjá þeim
fyrir norðan annað árið í röð.
Körfuknattleiksmann HSH 2020
Anna Soffía Lárusdóttir HSH körfuknattleiksmaður ársins 2020 og einnig Íþróttamaður
HSH 2020.
Á síðustu leiktíð tók Anna Soffía stórt stökk á sínum ferli. Hún spilaði stórt hlutverk í
úrvalsdeildar liði Snæfells. Anna Soffía fór úr því að verða efnileg í það að vera
fullmótaður leikmaður með mikinn metnað fyrir sínum leik. Hún var máttarstólpi
liðsins í vörninni og fékk ávallt það hlutverk að stoppa helstu skorara andstæðingsins.
Styrkur góðra leikmanna er hins vegar að vera góður á báðum endum vallarins en
Anna Soffía átti frábæra leiki í sóknarlega og var óhrædd að keyra á körfuna í bland
við hennar frábæra skot.
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Anna Soffía er mikill liðsmaður bæði innan sem utan vallar og er hún frábær fyrirmynd
yngri iðkenda. Anna Soffía hefur með miklum metnaði og aukaæfingum lyft sínum leik
á hærra plan.Anna á 7 landsleiki með undir 20 ára og 9 landsleiki með undir 16 ára.
Kylfing HSH 2020
Hermann Geir Þórsson er kylfingur HSH árið 2020.
Hermann iðkaði íþrótt sína vel á þessu ári.
Hann vann meistaramót klúbbsins Vestarr með nokkrum yfirburðum. Einnig var hann
lykilmaður í sveit Vestarr á Íslandsmóti golfklúbba GSÍ.
Á meistaramóti setti hann svo nýtt vallarmet. Bætti vallarmetið um 2 högg, met sem
hefur staðið síðan 2006. Hann spilaði á 67 höggum eða 5 höggum undir pari vallarins
(Bárarvöllur).
Fallegir eignargripir voru einnig afhentir frá Leir 7, Stykkishólmi og blóm frá Klemma,
Stykkishólmi.
Myndirnar af verðlaunahöfum tók Sumarliði Ásgeirsson

Íþróttaþing ÍSÍ
75. Íþróttaþing ÍSÍ fór fram 7. maí sl. í formi fjarþings. Formaður HSH sat fundinn sem
og Garðar Svansson, gjaldkeri HSH, sem kosinn var áfram í framkvæmdastjórn ÍSÍ.
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ÝMSAR UPPLÝSINGAR
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Miklar umræður hafa verið í gangi varðandi mót sumarsins út frá sóttvarnarmálum og
tók langan tíma að komast að niðurstöðu, enda erfitt að sleppa móti þegar við viljum
gefa íþróttamönnum kost á að keppa á erlendum vettvangi. Það er því miður ljóst að
engar undanþágur verða gefnar á sóttkví frá rauðum löndum og myndi þá hópurinn
allur fara á sóttkvíarhótelið í 5 daga, sem þýðir að þessir íþróttamenn gætu ekki keppt
á Meistaramóti Íslands og ekki hafa aðstöðu til æfinga í 5 daga.
Niðurstaða stjórnar FRÍ er byggð á fundi með hreyfingunni og er þetta sameiginleg
ákvörðun þó erfið sé.
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Fréttapunktar UMFÍ 2019
UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ Á HÖFN Í HORNAFIRÐI
Unglingalandsmót UMFÍ fór fram á Höfn í Hornafirði um verslunarmannahelgina, dagana 1. 4. ágúst 2019. Þetta var 22. Unglingalandsmót UMFÍ og í þriðja sinn sem mótið var haldið á
Höfn. Mótshaldarar voru Ungmennasambandið Úlfljótur og Sveitarfélagið Hornafjörður.
Framkvæmdastjóri mótsins var Ómar Bragi Stefánsson en Gísli Vilhjálmsson var ráðinn
verkefnastjóri mótsins á Höfn.
Á mótið voru skráðir 960 einstaklingar, 448 stúlkur og 512 drengir á aldrinum 11 - 18 ára. Ætla
má að tveir til þrír hafi að jafnaði fylgt hverjum þátttakanda.
Skipulag mótsins var með hefðbundnu sniði.
Afþreying og kvöldvökur á ULM 2019
Eins og venja er var boðið upp á heilmikla afþreyingu fyrir alla fjölskylduna alla mótshelgina.
Leikjatorg var sett upp á mótssvæðinu. Á útihandboltavelli vöktu búningar mikla eftirtekt sem
þátttakendur gátu klæðst en þeir voru í formi sinneps og tómatsósubrúsa. Við leikjatorg var
tjald sem kvöldvökur fóru fram í. Öll kvöld voru kvöldvökur með landsþekktu tónlistarfólki.
Fram komu í tímaröð: DJ Sura, Úlfur Úlfur og Salka Sól, Briet og Daði Freyr, GDRN og Una Stef
& SP 74 en síðasttalda tónlistarfólkið kom fram á sunnudagskvöldinu.
Skemmtileg nýbreytni
Alltaf er gaman þegar bryddað er upp á nýjungum á mótum UMFÍ. Á Unglingalandsmóti UMFÍ
á Höfn var keppt í hlaupaskotfimi í fyrsta sinn. Þátttakendur og gestir gátu líka fengið að prófa
greinina. Strandhandbolti og strandblak voru á meðal nýjustu greina mótsins. Á Höfn voru
tveir vellir fyrir. En svo góð reyndist skráning í greinarnar að búa þurfti til þriðja völlinn með
dags fyrirvara úr timburbrettum, túnþökum og sandi. Athygli vakti að þátttakendur skrá sig
hver í nokkrar greinar. Þá hafa margir búið til sérstaka liðsbúninga sem vekja gjarnan mikla
eftirtekt.
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Þátttakendur til fyrirmyndar
Við slit Unglingalandsmóts UMFÍ var Vaka Sif Tjörvadóttir heiðruð sérstaklega. Vaka, sem er
11 ára, keppti í götuhjólreiðum á mótinu. Undir lok keppni sá hún að í vegkanti sat drengur
sem fengið hafði astmakast. Vaka stoppaði til að hjálpa drengnum og stöðvaði bíl sem í voru
ferðamenn sem höfðu púst til að gefa honum. Fleiri börn bættust í hópinn og hringdu þau á
Neyðarlínuna. Þegar drengurinn hafði komist undir læknishendur héldu Vaka og vinir hennar
keppni áfram en komu síðust í mark. Viðbrögð Vöku og annarra keppenda eru til fyrirmyndar.
Unglingalandsmóti UMFÍ á Höfn í Hornafirði var slitið eins og venja er með ræðuhöldum og
flugeldasýningu. Við slit mótsins var jafnframt tilkynnt að Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)
hlyti Fyrirmyndarbikar UMFÍ. Unglingalandsmót UMFÍ fer fram á Selfossi um
verslunarmannahelgina 2020.
LANDSMÓT UMFÍ 50+ Í NESKAUPSTAÐ
Landsmót UMFÍ 50+ var haldið í Neskaupstað dagana 28. - 30. júní. Landsmót UMFÍ 50+ var
fyrst haldið árið 2011 og var þetta níunda mót UMFÍ fyrir 50 ára og eldri. Mótshaldarar voru
Ungmenna- og íþróttasambands Austurlands (UÍA) ásamt sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Ómar
Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, og framkvæmdastjóri móta UMFÍ, hélt sem fyrr um alla
þræði mótsins, stýrði undirbúningi og framkvæmd þess.
Þátttakendur mótsins voru 266 talsins, 171 karl og 95 konur. Landsmót UMFÍ 50+ í Neskaupstað
hófst eins og venja er á föstudeginum og lauk því á sunnudegi. Mótið var sett með hátíðlegum
hætti í íþróttahúsinu í Neskaupstað. Við setninguna fluttu ávörp þeir Haukur Valtýsson,
formaður UMFÍ, og Karl Óttar Pétursson, bæjarstjóri sveitarfélagsins Fjarðabyggðar. Einar Ágúst
Víðisson, liðsmaður hljómsveitarinnar Skítamórals, og fleira tónlistarfólk tók lagið. Við
mótssetningu var keppt í línudansi og tóku tveir hópar þátt.
Skipulag mótsins var með hefðbundnu sniði. Á fyrsta degi opnaði þjónustumiðstöð þar sem
þátttakendur gátu náð í mótsgögn og nálgast helstu upplýsingar um mótið. Á
laugardagskvöldinu var haldið skemmtikvöld með hátíðarkvöldverði. Veislustjóri var Jens
Garðar Helgason. Danshljómsveit Guðmundar R. Gíslasonar lék fyrir dansi.
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Mótinu var slitið eins og venja var að lokinni keppni í stígvélakasti. Þar flutti ávarp Ragnheiður
Högnadóttir, sem sæti á í stjórn UMFÍ. Hún þakkaði gestum fyrir þátttökuna og minnti á
Landsmót UMFÍ 50+ sem fram fer í Borgarnesi árið 2020.
Hress og hundrað ára
Elsti þátttakandi mótsins var Stefán Þorleifsson sem var þá 102 ára. Fjölmiðlar veittu honum
mikla athygli enda Stefán skýr og skarpur þrátt fyrir háan aldur. Stefán tók þátt í pútti sem
fram fór á lokadegi mótsins og vakti hann heilmikla athygli.
HREYFIVIKA UMFÍ
Hreyfivika UMFÍ fór fram dagana 28. maí – 4. júní 2019. Alexandra Björg Ægisdóttir var ráðin
sérstakur verkefnastjóri Hreyfivikunnar í stað Sabínu Steinunnar Halldórsdóttur, sem þá var í
fæðingarorlofi.
Hreyfivika UMFÍ hefur fest sig víða í sessi og fjölmargir boðberar hreyfingar um allt land hafa
unnið ötullega að því að kynna kosti þess fyrir landsmönnum að hreyfa sig reglulega. Markmið
verkefnisins er að fjölga þeim sem stunda reglulega hreyfingu í Evrópu. Eitt af markmiðum
verkefnisins er að kynna kosti þess að taka reglulega virkan þátt í hreyfingu og íþróttum.
Hreyfivika UMFÍ var sem fyrr unnin í samstarfi við Ölgerðina. Myndband sem gert var á síðasta
ári var uppfært. Ölgerðin lét gera plaköt sem hengd voru upp víða um land og var Hreyfivikan
auglýst í útvarpi og sjónvarpi. Hreyfivika UMFÍ var ekki sett með formlegum hætti. Þess í stað
var hitað upp fyrir vikuna með fjölda viðburða víða um land. Í Reykjanesbæ var viðburður við
skátaheimili Heiðarbúa við Hringbraut og á túninu á bak við skrifstofu sýslumanns. Fjöldi
ungmenna tók þátt í viðburðinum. Í Hreyfivikunni þetta árið var lögð áhersla á að fá fyrirtæki
til að taka þátt í henni. Lyfja og Orka náttúrunnar tóku virkan þátt og brydduðu boðberar
hreyfingar hjá fyrirtækjunum upp á ýmsum viðburðum til að hvetja samstarfsfólk sitt til þess að
hreyfa sig. Fleiri fyrirtæki hafa lýst yfir vilja til þátttöku á þessu ári.
Sundkeppni sveitarfélaganna er einn liður í Hreyfiviku UMFÍ. Sundkeppnin hefur verið haldin
frá árinu 2015 en féll niður árið 2018. Árið 2019 var sundkeppnin endurvakin. Alls tóku 26
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sundlaugar í 20 sveitarfélögum þátt í keppninni. Sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri fór með sigur
af hólmi þetta árið með 264,8 metra synta á hvern íbúa í bæjarfélaginu.
Gunnskólakeppni UMFÍ og Kristals
Helsta nýjungin í Hreyfiviku UMFÍ var grunnskólakeppni UMFÍ og Kristals, vörumerkis
Ölgerðarinnar sem er opinber styrktaraðili Hreyfivikunnar. Keppnin gekk út á að nemendur
hreyfi sig eins mikið og þeir geti og fái aðra á hreyfingu með sér. Nokkrir skólar tóku þátt í
tilraunaverkefninu og tókst svo vel til að leikurinn verður endurtekinn árið 2020.
Nemendur í Grunnskóla Ísafjarðar stóðu sig best í keppninni. Í verðlaun veitti Kristall skólanum
100.000 króna peningagjöf og var ávísun með upphæðinni afhent við skólaslit. Þau skilyrði
fylgdu gjöfinni að ávísunina átti að gefa íþróttafélagi sem nemendur völdu. Héraðssamband
Vestfjarða (HSV) varð fyrir valinu. Framkvæmdastjóri HSV ákvað hins vegar að gefa skólanum
peninginn til baka og er stefnt á á að upphæðin gangi upp í kaup á niðurgröfnu trampólíni á
skólalóðinni.
UNGMENNA- OG TÓMSTUNDABÚÐIR UMFÍ
Ungmennabúðir UMFÍ hafa verið starfræktar að Laugum í Sælingsdal í Dalabyggð frá því í
janúar árið 2005. Þangað hafa um 2.000 nemendur í níunda bekk grunnskóla landsins komið
viku í senn á hverju skólaári. Haustið 2019 var síðasti veturinn á Laugum og flutti starfsemin í
íþróttamiðstöðina svokölluðu í dásamlegu og líflegu umhverfi á Laugarvatni.
Orðspor Ungmennabúða UMFÍ hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum árin og eru skólahópar víða
að frá landinu þéttbókaðir alla virka daga í ungmennabúðunum út skólaárið.
Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, og Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar, skrifuðu í
mars 2019 undir samning um leigu á Íþróttamiðstöðinni til næstu tíu ára. Vorið og sumarið
2019 einkenndist af endurbótum á gömlu íþróttamiðstöðinni á Laugarvatni og hefur það tekið
stakkaskiptum. Gamlir nemendur í íþróttafræðum þekkja húsið og nánasta umhverfi vel.
Húsið var heimavist Íþróttakennaraskóla Íslands um árabil og var þar auk þess starfrækt
íþróttamiðstöð UMFÍ, ÍSÍ og menntamálaráðuneytis, það notað fyrir námskeið, æfingabúðir
og aðra íþróttatengda viðburði. Stefnt er að því að íþrótta- og ungmennafélög fái tækifæri til
að nýta sér aðstöðuna í húsinu þegar nemendur dvelja þar ekki, svo sem um helgar, á
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tyllidögum og yfir sumartímann. Eftir því er leitað að fá húsið á leigu. Kanadíska fyrirtækið
Makwa, sem skipuleggur ferðir fyrir ungt fólk, leigði húsnæðið í júlí og hluta af ágúst. Í júní
leigði svo Íþróttasamband fatlaðra húsið undir sumarbúðir í hálfan mánuð. Sumarbúðirnar
hafa verið fastur liður í sumarstarfi fatlaðra fyrir 18 ára og eldri í um þrjátíu ár og hafa þær
ávallt verið í húsinu. Nú bauð þar Íþróttasamband fatlaðra í fyrsta sinn upp á ævintýraog
íþróttabúðir fyrir 10-14 ára. Mikil ánægja var með tilraunina og þykir líklegt að
ævintýrabúðirnar verði aftur í boði næsta sumar.
SÝNUM KARAKTER OG VERTU MEÐ
UMFÍ og ÍSÍ standa saman að nokkrum verkefnum. Þar á meðal eru verkefnin Vertu með og
Sýnum karakter. Vertu með hefur það að markmiði að auka þátttöku barna og ungmenna af
erlendum uppruna í skipulögðu íþróttastarfi. Á vegum verkefnisins hefur komið út bæklingur á
sex tungumálum ætlaður foreldrum barna og ungmenna af erlendum uppruna. ÍSÍ og UMFÍ
hafa jafnframt veitt fimm félögum / íþróttahéruðum styrki til að vinna að aukinni þátttöku
barna af erlendum uppruna í sinni heimabyggð.
UMFÍ og ÍSÍ halda reglulega ráðstefnur í nafni Sýnum karakter. Árið 2019 voru haldnar nokkrir
slíkir viðburðir, svo sem um breytt mótafyrirkomulag og hvernig ná má betur til barna og
foreldra þeirra af erlendum uppruna.
ÍSÍ og UMFÍ halda úti vefsíðu verkefnisins. Þar er hægt a nálgast ýmsar fróðleik til að styðja
betur við líkamlega og andlega þjálfun íþróttafólks, hlusta á hlaðvarp og margt fleira. Sýnum
karakter: www.synumkarakter.is

SAMBANDSÞING UMFÍ 2019
Sambandsþing UMFÍ fór fram að Laugarbakka í Miðfirði dagana 11. – 13. október 2019. Á
þinginu samþykktu fulltrúar sambandsaðila UMFÍ með nærri öllum atkvæðum umsókn þriggja
íþróttabandalaga að UMFÍ. Þetta eru Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR), Íþróttabandalag
Akureyrar (ÍBA) og Íþróttabandalag Akraness (ÍA). Við inngönguna fengu bandalögin stöðu
sambandsaðila innan UMFÍ.
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Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, sagði í kjölfar niðurstöðunnar ungmennafélagshreyfinguna
verða öflugri. „Nú getum við sameinað krafta okkar og orðið öflugri samtök en áður.“
Heiðranir
Á sambandsþingi UMFÍ var Helga Guðrún Guðjónsdóttir, fyrrverandi formaður UMFÍ, sæmd
heiðurskrossi ungmennafélagshreyfingarinnar og gerð að heiðursfélaga. Þau Örn Guðnason og
Hrönn Jónsdóttir voru bæði sæmd gullmerki á þinginu. Örn var þá varaformaður en Hrönn ritari.
Hvorugt gaf kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn. Þrír sambandsaðilar UMFÍ voru jafnframt
heiðraðir með Hvatningarverðlaunum UMFÍ. UMSK hlaut verðlaunin fyrir reiðskóla
Hestamannafélagsins Harðar. Skólinn er fyrir fatlað fólk og einstaklinga með þroskahömlun. Þá
hlaut USAH verðlaunin fyrir frumkvöðlastarf og verkefni fyrir eldri borgara. HSH hlaut svo
verðlaunin fyrir að stuðla að auknu samstarfi á milli aðildarfélaga og fyrir að ná vel til barna af
erlendum uppruna.
Breyting í stjórn
Stjórn UMFÍ er kosin á sambandsþingum UMFÍ. Nokkur breyting varð á stjórn UMFÍ að þessu
sinni. Haukur Valtýsson var endurkjörinn formaður til næstu tveggja ára. Í aðalstjórn voru
endurkjörin þau Guðmundur Sigurbergsson frá UMSK, Gunnar Gunnarsson frá UÍA, Gunnar Þór
Gestsson frá UMSS, Jóhann Steinar Ingimundarson frá UMSK, Ragnheiður Högnadóttir frá USVS
og Sigurður Óskar Jónsson frá USÚ. Í varastjórn voru kjörin Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir frá
UDN, Gissur Jónsson frá HSK, Hallbera Eiríksdóttir frá UMSB og Lárus B. Lárusson frá UMSK. Þau
Elísabet, Gissur og Hallbera komu ný inn í varastjórn UMFÍ.
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UNGMENNARÁÐ OG UNGMENNARÁÐSTEFNA
Ungmennaráðstefna UMFÍ, Ungt fólk og lýðræði, var haldin í Borgarnesi dagana 10. - 12. apríl
2019. Yfirskrift ráðstefnunnar var Betri ég - Hvernig get ég verið besta útgáfan af sjálfum mér?
Þátttakendur voru ungmenni á aldrinum 16 - 25 ára og komu þau víðs vegar af landinu.
Auk Ungmennaráðs UMFÍ, sem skipulagði ráðstefnuna, tók fjöldi ungmenna þátt í ráðstefnunni,
starfsfólk ungmennaráða sveitarfélaga og ráðamenn. Heildarfjöldi þátttakenda var um 85
manns.
Ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði hefur verið haldin árlega frá 2009 og hefur hún fest sig í sessi
á meðal mikilvægustu viðburða fyrir ungt fólk á Íslandi. Ráðstefnan var styrkt af Erasmus+.
Dagskrá ráðstefnunnar var fjölbreytt og innihélt hún verkfæri og hugmyndir fyrir þátttakendur
hvernig hægt er að bæta sig sem einstakling og leiðbeiningar um það hvernig þeim getur liðið.
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Fyrirlesarar voru Jón Halldórsson, framkvæmdastjóri KVAN. Unnur Arna Jónsdóttir og
Hrafnhildur Sigurðardóttir frá Hugarfrelsi og áhrifavaldarnir Fanney Dóra og Erna Kristín. Auk
fyrirlestra fór fram mikil hópavinna, tómstundasmiðjur og kvöldvökur. Góð þátttaka var frá
ráðamönnum á ráðstefnunni. Á setningu mættu og fluttu ávörp Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir,
dómsmálaráðherra, Gunnlaugur Júlíusson, sveitastjóri Borgarbyggðar, Salvör Nordal,
umboðsmaður barna, og Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ. Í
pallborðsumræður mættu og tóku þátt Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.
Soffía Ámundadóttir, formaður íþróttanefndar ríkisins. Guðmundur Ari Sigurjónsson, sem sæti
á í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
UMFÍ, Sigurður Guðmundsson, framkvæmdastjóri UMSB og Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir,
verkefnastjóri verkefnisins Sjúkást.

FORVARNARDAGURINN
Forvarnadagurinn var sem fyrr haldinn 2. Október 2019. Að deginum standa Reykjavíkurborg,
Samband íslenskra sveitarfélaga, UMFÍ, ÍSÍ, Bandalag íslenskra skáta, Embætti forseta Íslands,
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Samstarfsráð félagasamtaka í forvörnum og Embætti landlæknis sem jafnframt sér um alla
verkefnastjórn fyrir verkefnið.
Blaðamannafundur í tengslum við daginn var haldinn 30. september í Fellaskóla í Breiðholti.
Þar voru Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, Dagur B. Eggertsson, borgastjóri í Reykjavík,
og Alma D. Möller landlæknir auk fulltrúa frá UMFÍ, ÍSÍ og Skátunum. Á Forvarnadaginn sjálfan
heimsótti Guðni nemendur í Borgarbyggð og Mosfellsbæ og ræddi hann við þá um forvarnir.
Áhersla forvarnadagsins var aukin notkun rafretta, svefn og orkudrykkir. Forvarnadagurinn er
helgaður nokkrum heillaráðum sem geta forðað börnum og ungmennum frá fíkniefnaneyslu,
ráðum sem eiga erindi við allar fjölskyldur í landinu og fleiru því tengdu en íslenskar
rannsóknir sýna að ungmenni, sem verja minnst klukkustund á dag með fjölskyldum sínum,
eru síður líklegir til að hefja neyslu fíkniefna en aðrir. Að sama skapi sýna niðurstöður að mun
ólíklegra er að ungmenni, sem stunda íþróttir og annað skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir
fíkniefnum. Í þriðja lagi sýna rannsóknir fram á að því lengur sem ungmenni bíða með að hefja
áfengisneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau neyti fíkniefna.
SKINFAXI OG ÚTGÁFUMÁL UMFÍ
Á árinu 2019 komu út þrjú tölublöð af Skinfaxa, tímariti UMFÍ. Blöðin fjalla í meiri mæli en áður
um ráð til stjórnenda í hreyfingunni og fréttir af góðum verkum hjá einstökum félögum.
Aðdraganda stórra viðburða fá þeir sérstaklega mikið rými. Leitast hefur verið við að hafa þemu
í blöðunum, s.s. um transfólk og íþróttir, fatlaða og ýmsar hindranir sem iðkendur geta
mögulega staðið frammi fyrir, áskoranir félaganna og leiðir til lausna.
Skinfaxi er sendur til áskrifenda og stjórnar og stjórnenda inna UMFÍ um allt land er er auk þess
dreift í sundlaugar og íþróttamiðstöðvar auk þess sem blöðin eru fáanleg á bensínstöðvum.
Einnig

er

hægt

að

lesa

Skinfaxa

á

PDF-formi

á

vef

UMFÍ.

Slóðin

er:

https://www.umfi.is/utgafa/skinfaxi/
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GÖNGUBÓK UMFÍ
Göngubók UMFÍ kom út sumarið 2019 eftir hlé árið 2018. Göngubókin árið 2019 var unnin í
samvinnu við göngugarpinn Einar Skúlason, stofnanda fyrirtæksins Wappið sem á og starfrækir
samnefnt smáforrit. Einar er jafnframt leiðsögumaður og stofnandi gönguhópsins Vesen og
vergangur. Bókinni var dreift um allt land, í sundlaugar, á ferðamannastaði og víðar.
Bókina

er

jafnframt

hægt

að

lesa

á

vefsíðu

UMFÍ

undir

liðnum

útgáfa:

https://www.umfi.is/utgafa/gongubok/

FRÉTTABRÉF UMFÍ
UMFÍ sendi út fréttabréf að jafnaði á tveggja vikna fresti. Á póstlista eru sambandsaðilar UMFÍ,
formenn, framkvæmdastjórar, fjölmiðlafólk og hagsmunaaðilar. Í fréttabréfinu eru sagðar
fréttir af UMFÍ, viðburðum, gagnlegum ráðstefnum fram undan og bent á góð ráð. UMFÍ sendir
auk þess sambandsaðilum og aðildarfélögum þeirra fréttabréf um sérstök mál ef svo ber undir.
Fréttabréfsformið hefur jafnframt verið nýtt á Unglingalandsmótum UMFÍ, Landsmótum UMFÍ
50+ og Landsmótinu. Í aðdraganda móta hafa þátttakendur fengið upplýsingabréf um viðburði.
Hægt er að skrá sig fyrir fréttabréfinu á www.umfi.is eða með því að senda línu á
umfi@umfi.is
ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ
Þjónustumiðstöð Ungmennafélags Íslands er í Sigtúni 42 í Reykjavík. Framkvæmdastjóri UMFÍ
er Auður Inga Þorsteinsdóttir. Starfsmaður UMFÍ og framkvæmdastjóri landsmóta UMFÍ er
Ómar Bragi Stefánsson og er hann búsettur á Sauðárkróki. Í þjónustumiðstöðinni er haldið
utan um starf UMFÍ og veitt ýmis þjónusta við aðildarfélög og félagsmenn. Þar er líka aðstaða
til fundarhalda sem ýmsar nefndir nýta sér. Í þjónustumiðstöðinni er líka skrifstofa
Æskulýðsvettvangsins auk Landssambands eldri borgara, Fræðsla og forvarnir (FRÆ) og
Æskulýðsvettvangurinn (ÆV).
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SAKAVOTTORÐ
Sambandsaðilar og aðildarfélög þeirra geta haft samband við þjónustumiðstöð UMFÍ og leitað
eftir aðgangi að sakavottorðum þeirra sem sækja um störf hjá viðkomandi félagi. Æ fleiri
aðildarfélög hafa nýtt sér þennan möguleika. Sakavottorð er fyrir þá dóma og brot á
viðurlögum sem við-komandi hefur hlotið hjá dómstólum og öðrum yfirvöldum. Samkvæmt
æskulýðslögum er óheimilt að ráða einstaklinga til starfa með börnum og ungmennum sem
hafa hlotið refsidóma vegna ofbeldisbrota, ávana- og fíkniefnabrota eða kynferðisbrota.
Heimildin, sem aðildarfélög sambandsaðila UMFÍ veita, gefur rétt til að sækja gögn vegna
ofbeldisbrota 3-5 ár aftur í tímann. Engin tímamörk eru hins vegar vegna kynferðisbrota.

Fréttapunktar UMFÍ 2020
Árið 2020 var árið sem íþróttahreyfingin þurfti á ímyndunaraflinu að halda og finna lausnir á
alls konar flækjum. Þetta var árið sem íþróttahreyfingin tileinkaði sér nýja tækni, sat netfundi
og hélt iðkendum á öllum aldri virkum í hreyfingu.
COVID-faraldurinn markaði allt starf ungmennafélagshreyfingarinnar árið 2020. Upptakturinn
var sleginn í Kína í lok árs 2019 með fréttum af undarlegum öndunarfærasjúkdómi sem dreifði
hratt á milli fólks. Strax í ársbyrjun tóku að berast fréttir af útbreiðslu sjúkdómsins í fleiri
löndum. Í janúar greindist fyrsta tilfelli hans í Bandaríkjunum, í Noregi í febrúar og í mars
skilgreindi Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) COVID-19 sem heimsfaraldur. Um svipað leyti
var fyrsta smitið staðfest á Íslandi.
Í kjölfar smits á Íslandi var sótthreinsandi spritt gert aðgengilegt víða og hvatt til sértækra
þrifa hjá UMFÍ og sambandsaðilum um allt land. Við tóku fundir með stjórnvöldum og
íþróttahreyfingunni, gríðarleg upplýsingagjöf til sambandsaðila og aðildarfélaga og aðgerðir
sem miða að því að draga úr eða hefta mögulega útbreiðslu smita. Á sama tíma greip
íþróttahreyfingin til ýmissa hugvitsamlegra ráða til að halda iðkendum virkum og starfseminni
gangandi. Mikil samstaða var innan íþrótta- og ungmennafélagshreyfingarinnar gegn COVID19.
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Aðgerðir til að hefta útbreiðslu COVID-faraldursins leiddu til þess að allt íþróttastarf
stöðvaðist í tvígang, fyrst frá 20. mars - 4. maí og aftur 8. október á höfuðborgarsvæðinu og
30. október á landinu öllu. Hömlum var ekki aflétt af íþróttastarfi fyrr en eftir áramótin eða
13. janúar 2021.
VISSIR ÞÚ ÞETTA UM UMFÍ?
Ungmennafélag

Íslands

er

landssamband ungmennafélaga.
Heiti þess er skammstafað UMFÍ.
UMFÍ var stofnað í ágúst árið
1907. Sambandsaðilar UMFÍ eru
28 talsins sem skiptast í 21
íþróttahérað

og

7

ungmennafélög með beina aðild.
Alls eru um 450 félög innan UMFÍ
með rúmlega 270 þúsund félagsmenn um allt land.

UNGMENNABÚÐIR UMFÍ
Ungmennabúðir UMFÍ hafa verið starfræktar að Laugum í Sælingsdal í Dalabyggð frá því í
janúar árið 2005. Starfsemin var flutt í dásamlegt og líflegt umhverfi í Íþróttamiðstöðinni á
Laugarvatni sumarið 2019. Orðspor Ungmennabúða UMFÍ hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum
árin og eru skólahópar víða að af
landinu þéttbókaðir alla virka daga í
ungmennabúðunum út skólaárið.
Fyrstu skólahóparnir komu í nýjar
Ungmennabúðir UMFÍ á Laugarvatni
í upphafi skólaárs haustið 2019.
Árlega koma rúmlega 2.000
ungmenni í búðirnar á Laugarvatni.
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Vel gekk að skrá hópa í búðirnar fram að samkomubanni vorið 2020 en þá féll allt skólastarf
niður.
UMFÍ hefur leigt út húsnæði Ungmennabúða UMFÍ um helgar og utan skólaárs þegar
skólahópar nýta það ekki, fyrir námskeið sambandsaðila og aðildarfélaga, æfingabúðir og aðra
íþróttatengda viðburði. Margir hafa gripið tækifærið og átt ógleymanlegar stundir í faðmi
náttúrunnar á Laugarvatni. Handboltadeild Víkings í Reykjavík var meðal þeirra sem tóku
húsnæðið á leigu sumarið 2020. Íþróttasamband fatlaðra hefur starfrækt sumarbúðir fatlaðra
í húsinu sem nú hýsa Ungmennabúðir á Laugarvatni frá árinu 1986. Þær hafa mælst afar vel
fyrir og má búast við að búðirnar verði mjög eftirsóttar hjá ungmennafélögum á næstu árum.

ÁNÆGJUVOGIN 2020
Ánægjuvogin er unnin af Rannsóknum og greiningu (R&g) fyrir ÍSÍ og UMFÍ. Rannsóknir og
greining hafa lagt spurningalista fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk frá árinu 1992 undir heiti
verkefnisins Ungt fólk. Spurt er m.a. um ánægju iðkanda með félag viðkomandi, aðstöðuna og
helstu áhersluatriði þjálfarans í starfi. Einnig eru skoðuð tengsl íþróttaiðkunar við aðra þætti á
borð við vímuefnaneyslu, námsárangur, andlega og líkamlega heilsu og sjálfsmynd.
Niðurstöður Ánægjuvogarinnar sýna m.a. að eftir því sem krakkar stunda oftar í viku íþróttir
með íþróttafélagi, því ólíklegri eru þau til að neyta vímuefna. Hlutverk þjálfara og ábyrgð hans
í uppeldi iðkanda er líka ótvírætt og skiptir sköpum hvaða áherslur hann hefur í forgangi í
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starfi sínu, s.s. sem hvernig hann horfir á sigur í keppni, drengilega framkomu og heilbrigt
líferni.
Niðurstöður Ánægjuvogarinnar eru mjög jákvæðar fyrir íþróttahreyfinguna á Íslandi og taka
ÍSÍ og UMFÍ þeim fagnandi. Þar kemur skýrt fram að nemendum sem eru virkir í skipulögðu
íþróttastarfi líður betur og þeir vinna betur í hópi en aðrir. Þetta er mikill fjöldi barna því um
90% grunnskólanema í hverjum árgangi fer í gegnum íþróttastarf með íþróttafélagi. Í
niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að 61% nemenda í efstu bekkjum
grunnskóla æfi með íþróttafélagi einu sinni í viku eða oftar.
Niðurstöðurnar voru greindar niður á íþróttahéruð og hafa skýrslurnar verið sendar út til
héraðanna.
MIKILVÆGI ÍSLENSKRAR GETSPÁR
Íslensk getspá, lottóleikir og 1X2, hafa reynst íslenskum íþróttafélögum afar dýrmætir
bakhjarlar og traustir stuðningsaðilar þegar gefið hefur á bátinn.
UMFÍ á 13,33% hlut í Íslenskri getspá. Fyrirtækið hefur greitt eigendum sínum mánaðarlega og
fer fjármagnið að nærri öllu leyti áfram til sambandsaðila UMFÍ. Útgreiðslur til UMFÍ hafa
aukist á hverju ári og námu árið 2019 182,4 milljónum króna sem voru greiddar til
sambandsaðila. Í október 2020 var ákveðið að greiða aukalega til eigenda Íslenskrar getspár,
þar á meðal til UMFÍ. Aukagreiðslan nam 300 milljónum króna sem skiptist á milli ÍSÍ, ÖBÍ og
UMFÍ. UMFÍ fékk 40 milljónir króna sem greiddar voru út til sambandsaðila.
Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri Íslenskrar getspár, skrifaði pistil til íþrótta- og
ungmennafélagshreyfingarinnar í ársskýrslu UMFÍ 2020. Þar sagði hann hlutverk og þýðingu
Íslenskra getrauna í fjármögnun fyrir íþrótta- og ungmennafélög afar mikilvæga.
En svo skrifaði hann:
„Erlendur íþróttaleikjamarkaður hefur breyst ógnarhratt á undanförnum árum, þar sem krafa
fjárfestanna í hinum erlendu vogunarsjóðum, sem fjármagna að stórum hluta þennan
markað, er aukin arðsemi. Sú krafa kallar á fleiri og hættulegri spilaform […] eins og
hagræðingu úrslita, peningaþvætti og markaðsáherslur sem beint er að yngri hópum.
Íslenskar getraunir geta ekki og vilja ekki taka þátt í slíkri vegferð. Erlend spilayfirvöld eru, sem
betur fer, farin að taka vel við sér og þrengja að slíkum fyrirtækjum og sekta þau. Við höfum
ítrekað á þessum vettvangi bent á mikilvægi þess að koma á lagabreytingu til að vernda
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innlenda happdrættisstarfsemi. Miklar áherslubreytingar virðast vera í farvatninu varðandi
ólögleg spilafyrirtæki án starfsleyfis í Evrópu. Ef sú þróun heldur áfram hlýtur ríkisvaldið hér á
landi að vakna og skoða málið af alvöru. Krafa Íslenskra getrauna er og verður sú að fyrirtækið
verði verndað fyrir ólöglegum erlendum spilafyrirtækjum.“
SÝNUM KARAKTER OG VERTU MEÐ
UMFÍ og ÍSÍ standa saman að nokkrum verkefnum. Þar á meðal eru verkefnin Vertu með og
Sýnum karakter. Vertu með hefur það að markmiði að auka þátttöku barna og ungmenna af
erlendum uppruna í skipulögðu íþróttastarfi. Á vegum verkefnisins hefur komið út bæklingur á
sex tungumálum ætlaður foreldrum barna og ungmenna af erlendum uppruna. Víetnamska og
arabíska bættust við í bæklingaflóruna í lok árs.
ÍSÍ og UMFÍ hafa jafnframt veitt fimm félögum / íþróttahéruðum styrki til að vinna að aukinni
þátttöku barna af erlendum uppruna í sinni heimabyggð.
ÍSÍ og UMFÍ halda úti vefsíðu Sýnum karakter. Þar er hægt a nálgast ýmsan fróðleik til að styðja
betur við líkamlega og andlega þjálfun íþróttafólks, hlusta á hlaðvarp og margt fleira. Sýnum
karakter: www.synumkarakter.is.

UNGT FÓLK OG LÝÐRÆÐI
Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði var haldin í ráðstefnu- og tónlistarhúsinu Hörpu í
Reykjavík 17. september. Þetta var fyrsta skiptið sem hún hefur verið haldin á
höfuðborgarsvæðinu.
Ráðstefnan hefur verið haldin á hverju ári frá 2009. Ætíð hefur verið haldið í upphafleg
markmið hennar, sem er að leggja áherslu á og efla lýðræðislega þátttöku ungs fólk í leik og
starfi. Eins er lögð áhersla með henni að einstaklingar styrki sjálfsmynd sína og geti tekið
upplýstar ákvarðanir um eigið líf og lífsstíl.
Þátttakendur á Ungu fólki og lýðræði eru langflestir á aldrinum 16-25 ára.
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Dagskrá ráðstefnunnar í Hörpu var fjölbreytt og innihélt hún m.a. samtal ungmenna og
ráðamanna, fyrirlestra og pallborðsumræður. Fyrirlesarar voru Jón Halldórsson frá KVAN og
Bergsveinn Ólafsson fyrirlesari.
METFJÖLDI RÁÐAMANNA SÓTTI VIÐBURÐINN
Á setninguna mættu Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og Dagur B. Eggertsson,
borgarstjóri í Reykjavík, Lilja D. Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.
Þingmennirnir Andrés Ingi Jónsson, Björn Leví Gunnarsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Helga
Vala Helgadóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðjón S. Brjánsson og Vilhjálmur Árnason tóku
þátt í umræðum. Ásamt þeim gerðu það Ketill Berg Magnússon, mannauðsstjóri Marel, og
Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Í pallborðsumræður mættu og tóku þátt Sigurður Ingi
Jóhannsson, samgöngu/ sveitarstjórnarráðherra, og þingmennirnir Andrés Ingi Jónsson,
Willum Þór Þórsson, Bryndís Haraldsdóttir og Steinunn Þóra Árnadóttir auk Sönnu Magdalenu
Mörtudóttir borgarfulltrúa.
SAMSKIPTARÁÐGJAFINN
Sigurbjörg Sigurpálsdóttir var um mitt ár 2020 ráðin í starf samskiptaráðgjafa í íþrótta- og
æskulýðsstarfi. Samskiptaráðgjafinn er óháður aðili sem styður við, leiðbeinir og aðstoðar þá
sem hafa upplifað einhvers konar ofbeldi, einelti eða telja sig hafa tekið eftir slíku í skipulögðu
íþrótta- og æskulýðsstarfi.
Ekki er innheimt gjald af þjónustu samskiptaráðgjafa í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi.
Þeir sem telja sig hafa orðið fyrir ofbeldi eða einelti í sínu íþrótta- og æskulýðsstarfi eða eru
ekki vissir og vilja fá ráðgjöf varðandi slík mál, geta haft samband við sigurbjorg@dmg.is eða
hringt í síma 839-9100.

SAKAVOTTORÐ
Sambandsaðilar og aðildarfélög þeirra geta haft samband við þjónustumiðstöð UMFÍ og leitað
eftir aðgangi að sakavottorðum þeirra sem sækja um störf hjá viðkomandi félagi. Æ fleiri
aðildarfélög hafa nýtt sér þennan möguleika.
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Sakavottorð er fyrir þá dóma og brot á viðurlögum sem viðkomandi hefur hlotið hjá
dómstólum og öðrum yfirvöldum. Samkvæmt æskulýðslögum er óheimilt að ráða einstaklinga
til starfa með börnum og ungmennum sem hafa hlotið refsidóma vegna ofbeldisbrota, ávanaog fíkniefnabrota eða kynferðisbrota. Heimildin, sem aðildarfélög sambandsaðila UMFÍ veita,
gefur rétt til að sækja gögn vegna ofbeldisbrota 3-5 ár aftur í tímann. Engin tímamörk eru hins
vegar vegna kynferðisbrota.
Sakavottorðin eru sambandsaðilum UMFÍ að kostnaðarlausu.
FRAMKVÆMDASTJÓRAR HITTAST
Stjórn og starfsfólk UMFÍ hefur boðað framkvæmdastjóra og/eða starfsfólk sambandsaðila og
aðildarfélaga þeirra í óformlegan hitting í þjónustumiðstöð UMFÍ. Fundirnir hafa slegið í gegn
hjá framkvæmdastjórum enda er þetta frábært tækifæri til að hitta kollega, ræða málin og
mynda tengsl innan íþróttahreyfingarinnar. Síðasti hittingur fór fram fimmtudaginn 4. júní
2020. Hann hófst við þjónustumiðstöð UMFÍ og var farið á nokkrum bílum á Laugarvatn. Þar
var farið í leiki í Ungmenna- og tómstundabúðum UMFÍ. Eftir það var ekið á fjórhjólum undir
Esjurótum. Góður rómur var gerður að ferðinni og varð hann til þess að framkvæmdastjórar
sambandsaðila kynntust enn betur.

HREYFIVIKA UMFÍ
Hreyfivika UMFÍ fór fram dagana 25.-31. maí 2020. Undirbúningur fór á fullt um leið og
Almannavarnir gáfu grænt ljós á skólastarf með eðlilegum hætti eða um miðjan apríl.
Viðburðir í Hreyfivikunni voru af ýmsum toga, allt frá opinni íþróttaæfingu fyrir alla,
skipulögðum göngutúrum og mörgum fleiri þar sem fólk var hvatt til þess að hreyfa sig saman.
Í Hreyfivikunni efndu UMFÍ og Kristall í annað sinn til sérstaks leik á meðal grunnskóla.
Leikurinn fólst í því að kennarar grunnskóla landsins voru hvattir til að bjóða nemendum í
brennibolta og auka framboð á skemmtilegri hreyfingu. Á vegum Grunnskólans á Þórshöfn
voru skráðir 17 viðburði í Hreyfiviku UMFÍ í maí og voru þeir hvergi fleiri. Skólinn hlaut
100.000 krónur í verðlaun sem á hvíldi sú kvöð að vinningshafar skyldu gefa hana ákveðnu
góðgerðarfélagi. Nemendur skólans í samráði við kennara ákváðu að gefa verðlaunaféð
Velferðarsjóði Þingeyinga.
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Tveir aðrir skóla voru dregnir út og áttu þess kost að vinna 50.000 krónur til að gefa
góðgerðarfélagi. Dregnir voru út Fellaskóli í Reykjavík og Grundaskóli á Akranesi.
MÓTAHALD UMFÍ 2020
Þrjú mót voru á dagskrá UMFÍ sumarið 2020. Landsmót UMFÍ 50+ átti að vera í Borgarnesi í
lok júní, Íþróttaveisla UMFÍ í Kópavogi viku síðar og Unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi um
verslunarmannahelgina. Undirbúningur allra mótanna var samkvæmt áætlun.
Undirbúningsnefndir allra mótanna voru vel meðvitaðar um Covid-19 og þær afleiðingar sem
mótahald gæti haft. Því voru teknar vel ígrundaðar og ábyrgar ákvarðanir um mótahaldið.
Á vormánuðum var tekin ákvörðun um að fresta Landsmóti UMFÍ 50+ og Íþróttaveislunni. Það
var þá ljóst að engin leið yrði að halda mótin og tryggja öryggi þeirra sem þau myndu sækja.
Þessum mótum var frestað um eitt ár og mótsstaðirnir verða þeir sömu. Ákveðið var að bíða
með ákvörðun um Unglingalandsmótið en vonir stóðu til að ástandið mundi batna og
samkomur sem þessar gætu farið fram. Hins vegar, þegar seinni bylgja Covid-19 skall á okkur
og samkomutakmarkanir voru hertar til muna, varð ljóst að ekki væri hægt að halda þetta
mót með þeim hætti sem framkvæmdaaðilar vildu. Ekki yrði hægt að tryggja öryggi mótsgesta
og eftir samtöl og fundi með Almannavarnateymi ríkislögreglustjóra var ákvörðun tekin um að
fresta mótinu um eitt ár.
UMFÍ fékk hrós fyrir þessar ákvarðanir og lagði sitt á vogarskálarnar til að hefta útbreiðslu
Covid-19. Framundan í haust verður þráðurinn tekinn upp að nýju og vinna sett í gang með
framkvæmd þessara móta á næsta ári. Mikið af þeirri vinnu sem unnin var mun nýtast á
komandi mánuðum og er stefnt á að halda glæsileg mót á næsta ári.

SAMBANDSRÁÐSFUNDUR UMFÍ 2020
Til stóð að halda 43. sambandsráðsfund UMFÍ á Hótel Geysi í Haukadal í Bláskógabyggð dagana
23.-25. október 2020. Sambandsráðsfundurinn er haldinn annað hvert ár og er hann æðsta vald
í málefnum ungmennafélagshreyfingarinnar á milli sambandsþinga. Samkomutakmarkanir og
aðrar hömlur af völdum COVID-faraldursins ollu því hins vegar að halda þurfti fundinn í fyrsta
sinn með rafrænum hætti á Microsoft Teams 29. október 2020.
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Fundurinn var vel sóttur en um sextíu fulltrúar sátu hann.
Á fundinum sagði Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, ljóst að COVID-19 muni hafa hamlandi
áhrif á allt íþrótta- og æskulýðsstarf fram á árið 2021. Ekki sé annað í boði en að vera bjartsýn
og mæta þeim verkefnum sem á þurfi að taka hverju sinni. Hvatti hann til samstöðu við þessar
aðstæður.
Hvatningarverðlaun UMFÍ
Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands (UÍA) og Íþróttafélagið Höttur hlutu
hvatningarverðlaun UMFÍ fyrir vel heppnað nýtt íþróttahús á Egilsstöðum fyrir fimleika og
frjálsar íþróttir. Félagið byggði húsið í samvinnu við sveitarfélagið Fljótsdalshérað. Sprettur
sporlangi,

lukkudýr

UÍA,

afhenti

Davíð

Þór

Sigurðarsyni,

formanni

Hattar,

Hvatningarverðlaunin.
Minnisblað UMFÍ
Á sambandsráðsfundinum var kynnt sextán blaðsíðna minnisblað UMFÍ um veirufaraldurinn,
afleiðingar hans og tillögur að aðgerðum til að hjálpa íþrótta- og æskulýðsfélögum að sporna
við neikvæðum áhrifum faraldursins á félög og iðkendur. Lagðar voru fram nokkrar tillögur
sem byggðu á samtölum við einstaklinga úr grasrótarstarfi UMFÍ og stjórnendur aðildarfélaga
UMFÍ í kjölfar þriðju bylgju faraldursins sem stöðvaði íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu í
byrjun október.
Um var að ræða aðgerðir í vörn og sókn, enda lykilatriði í góðu íþróttastarfi að huga að báðum
þáttum til að ná árangri. Til grundvallar er staða mála og þær aðgerðir sem nú þegar hefur
verið gripið til af hálfu stjórnvalda.
Minnisblaðið má nálgast á vefsíðu UMFÍ: https://www.umfi.is/media/4741/umfi_covid11.pdf

FORVARNARDAGURINN
Forvarnadagurinn var haldinn 7. október 2020.
Í aðdraganda dagsins gerði auglýsingastofan Sahara myndband þar sem forseti Íslands ræddi
um áherslur Forvarnadagsins og rætt við fjölskyldur, börn og ungmenni um forvarnir og
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heilbrigt líferni. Því til viðbótar gerði Sahara nokkrar myndir með slagorðum dagsins og birti
þær ásamt vídeóum á samfélagsmiðlun þeirra félagasamtaka sem standa að
Forvarnadeginum.
Að Forvarnadeginum standa Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga, UMFÍ, ÍSÍ,
Bandalag íslenskra skáta, Embætti forseta Íslands, Samstarfsráð félagasamtaka í forvörnum og
Embætti landlæknis, sem jafnframt sér um verkefnastjórn. Dagurinn er helgaður nokkrum
heillaráðum sem geta forðað börnum og ungmennum frá fíkniefnaneyslu og ráðum sem eiga
erindi við allar fjölskyldur.
SKINFAXI OG ÚTGÁFUMÁL UMFÍ
Á árinu 2020 komu út þrjú tölublöð af Skinfaxa, tímariti UMFÍ. Blöðin innihalda ráð til
stjórnenda í hreyfingunni og fréttir af góðum verkum hjá sambandsaðilum og aðildarfélögum
þeirra. Leitast hefur verið við að hafa þemu í blöðunum, s.s. um áskoranir félaganna og leiðir til
lausna.
Hægt er að nálgast eintak Skinfaxa víða um land, m.a. í íþróttahúsum og sundlaugum. Blaðið er
einnig á PDF-formi á vef UMFÍ.
Slóðin er: https://www.umfi.is/utgafa/skinfaxi/

GÖNGUBÓK UMFÍ
Göngubók UMFÍ kom út sumarið 2020. Hún var eins og árið áður unnin í samvinnu við
göngugarpinn Einar Skúlason, stofnanda fyrirtæksins Wappið sem á og starfrækir samnefnt
smáforrit. Bókinni var dreift um allt land, í sundlaugar, á ferðamannastaði og víðar. Bókin fór í
gegnum heilmikla yfirlegu, gönguleiðir voru uppfærðar, sumum hent út en öðrum bætt við. Þá
voru öll kort endurnýjuð.
Bókina

er

hægt

að

lesa

á

vefsíðu

UMFÍ

undir

liðnum

útgáfa:

https://www.umfi.is/utgafa/gongubok/
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FRÉTTABRÉF UMFÍ
UMFÍ sendi út fréttabréf að jafnaði á tveggja vikna fresti. Á póstlista eru sambandsaðilar UMFÍ,
formenn, framkvæmdastjórar, fjölmiðlafólk og hagsmunaaðilar. Í fréttabréfinu eru sagðar
fréttir af UMFÍ, viðburðum, gagnlegum ráðstefnum fram undan og bent á góð ráð. UMFÍ sendir
auk þess sambandsaðilum og aðildarfélögum þeirra fréttabréf um sérstök mál ef svo ber undir.
Fréttabréfsformið hefur jafnframt verið nýtt á Unglingalandsmótum UMFÍ, Landsmótum UMFÍ
50+ og Landsmótinu. Í aðdraganda móta hafa þátttakendur fengið upplýsingabréf um viðburði.
Útgáfa fréttabréfa og önnur upplýsingagjöf í tengslum við COVID-19 var sérstaklega tíð og mikil
á árinu 2020.
Hægt er að skrá sig fyrir fréttabréfinu á www.umfi.is eða með því að senda tölvupóst á
umfi@umfi.is.

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ
Þjónustumiðstöð Ungmennafélags Íslands er í Sigtúni 42 í Reykjavík og er starfsstöð á
Sauðárkróki. Í þjónustumiðstöðinni er haldið utan um starf UMFÍ og veitt ýmis þjónusta við
aðildarfélög og félagsmenn. Þar er líka aðstaða til fundarhalda sem ýmsar nefndir nýta sér.
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79. Héraðsþing HSH haldið 14. mars 2019
í Grunnskólanum í Stykkishólmi

1.

Þingsetning: Formaður HSH, Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson setti 79. Héraðsþing HSH
og bauð fulltrúa velkomna.

2. Tilnefning þingforseta: Davíð Sveinsson tilnefndur sem þingforseti, samþykkt
samhljóða, Davíð þakkaði traustið. Þingritarar Harpa Jónsdóttir og María Alma
Valdimarsdóttir.

3. Skipun kjörbréfanefndar: Sigríður Arnardóttir frá UMFG, Viðar Gylfason frá
Golfklúbbnum Jökli og Ríkharður Hrafnkelsson frá Golfklúbbnum Mostra og er hann
jafnframt formaður nefndarinnar, kjörnefnd tók þegar til starfa.

4. Skýrsla stjórnar: Hjörleifur Kristinn fór yfir skýrslu stjórnar/framkvæmdastjóra, sjá bls
5 í ársskýrslu.

5. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar: Garðar, gjaldkeri HSH, lagði fram reikninga
sambandsins, sjá bls 96 í ársskýrslu.
6. Umræður um skýrslu stjórnar og reikningar lagðir fram til samþykktar:
Orðið gefið laust varðandi umræðu um skýrslu stjórnar og reikninga. Davíð kom inná
að í litlum samböndum þurfi að vera með launabókhald, væri nær að heimilt væri að
skrá starfsmenn sjálfboðaliðasamtaka sem listamenn. Sjálfboðaliðasamtök þurfi að
greiða háar fjárhæðir í launatengd gjöld. Þröstur kom inná að skatturinn hefði fyrir
nokkrum árum tekið „rassíu“ í þessum málum. Davíð vildi þakka Kidda fyrir að taka að
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sér að vera formaður HSH, á miklar þakkir skyldar fyrir það, hvetur til að einhver gefi
kost á sér í þetta ef Kiddi ætlar ekki að gefa kost á sér áfram.

Fundarstjóri gerði hlé á dagskrá meðan kjörbréfanefnd skilaði af sér
Ríkharður formaður kjörbréfanefndar fór yfir kjörgengi fundarmanna: 13 félög hafa
rétt á að senda fulltrúa á þingið, 11 félög senda fulltrúa. Um leið og nöfn hvers og
eins voru lesin upp rétti viðkomandi upp hönd.
Snæfellingur 4 fulltrúar, allir mættir : Herborg Sigríður Sigurðardóttir, Nadine E.
Walter, Hlynur Þ. Hjaltason og Björn Benediktsson
Golfklúbburinn Mostri 3 fulltrúar, allir mættir: Rafn Júlíus Rafnsson, Helga Björg
Marteinsdóttir og Ríkharður Hrafnkelsson
Umf. Staðarsveitar 3 fulltrúar, 1 mættur: Ragnhildur Sigurðardóttir
Umf.Víkingur 5 fulltrúar, allir mættir: Margrét Sif Sævarsdóttir, Þórhalla
Baldursdóttir, Berglind Magnúsdóttir, Selma Pétursdóttir og Harpa Finnsdóttir
Umf. Reynir 3 fulltrúar, allir mættir: Þorsteinn Harðarson, Ari Bent Ómarsson og
Alexander Kristinsson
Umf. Snæfell 5 fulltrúar, allir mættir: Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson, María Alma
Valdimarsdóttir, Gunnar Svanlaugsson, Davíð Sveinsson og Þröstur Auðunsson
Umf. Grundarfjarðar 5 fulltrúar, 4 mættir: Sigríður G. Arnardóttir, Lára Magnúsdóttir,
Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir og Jón Frímann Eiríksson
Golfklúbburinn Vestarr 4 fulltrúar, 1 mættur: Garðar Svansson
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Golfklúbburinn Jökull 3 fulltrúar, allir mættir: Jón Bjarki Jónatansson, Gunnar
Gunnarsson og Viðar Gylfason
Íþróttafélag Miklaholtshrepps 3 fulltrúar, 1 mættur: Harpa Jónsdóttir
Skotfélagi Snæfellsness 4 fulltrúar, 1 mættur: Jóhanna Ómarsdóttir
Engir fulltrúar frá Eldborg og Golfklúbbi Staðarsveitar.
Davíð þakkaði kjörbréfanefnd fyrir sína vinnu.
7. Kosning nefnda þingsins:
Kosning nefnda fundarins: Garðar lagði til að tillögur þingsins verði lagðar fyrir
fundinn til afgreiðslu. Fundarmenn skoði tillögurnar yfir súpunni og taki síðan þátt í
umræðum.
Samþykkt að skipa í nefndir: a) fjárhagsnefnd: Alexander Kristinsson formaður
b) íþróttanefnd: Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir formaður c) Allsherjar- og laganefnd:
Þorsteinn Harðarson formaður
8. Ávörp gesta: Jóhann Steinar Ingimundarson mætti fyrir hönd UMFÍ hvetur félög til
að nýta sér skrifstofu sambandsins. Skrifstofan er alltaf að reyna að auka þjónustu við
félögin. Lýsti yfir ánægju með skýrsluna og gaman að sjá að búið sé að taka til í
reikningum sambandsins, lýsir öflugu og skemmtilegu starfi. Tók eftir
fjölmenningarverkefninu sem HSH stóð fyrir, gríðarlega mikilvægt fyrir félögin að
tengja nýbúa við íþróttafélögin, hjálpar fólki að koma inní íslenskt samfélag,
sérstaklega börnunum. Stóra landsmótið var haldið með nýjum brag í fyrsta skipti og
tókst það mjög vel. Framundan er unglingalandsmót á Höfn og landsmót 50+ í
Neskaupstað, hvetur félög til að taka þátt. Stjórn UMFÍ hefur ákveðið að halda áfram
með stóra landsmótið og næsta mót verður 2020, ef ekki er áhugi hjá samböndum og
félögum þá væri sjálfhætt með þessi landsmót. Í síðasta Skinfaxa var tekið saman
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hvað verið sé að gera í íþróttastarfi í sveitarfélögunum, reyna að sjá hverju
sveitarfélögin eru að skila inn í íþróttastarfið, í þetta skiptið eru tölur ekki alveg
samanburðarhæfar. Vonandi hægt að þróa ársreikninga sveitarfélaga þannig að þetta
sé samanburðarhæft. Minnir á heimasíðu UMFÍ þar sem flestar upplýsingar um hvað
er að gerast í starfinu birtast. Félögin geta líka komið við á skrifstofunni í spjall.
Bendir líka á hina ýmsu sjóði sem hægt er að sækja styrki í og hvetur félögin til að
athuga hvort þau verkefni sem þau eru að vinna í eigi rétt á styrkjum. UMFÍ hefur
lagt áherslu á að sem mest af Lottótekjum fari til félaganna. Á haustdögum verður
þing UMFÍ og þar verður væntanlega tekin umræða um skiptingu Lottótekna, tryggja
þarf að landsbyggðin fari ekki varhluta af því.
Félög eins og okkar væru lítið ef ekki væri fyrir gríðarlega mikla og óeigingjarna vinnu
sjálfboðaliða. Það er því mikill heiður að sæma Davíð Sveinsson starfsmerki UMFÍ.
Davíð Sveinsson hefur verið gríðalega ötull stjórnarmaður fyrir Snæfell í gegnum
tíðina. Davíð var formaður Snæfells árin 1989-1990 og hefur auk þess setið í stjórnum
flestra deilda Snæfells síðastliðin 40 ár. Hann er enn gjaldkeri meistaraflokks
körfuknattleiksdeildar félagsins. Davíð keppti lengi í körfubolta og fótbolta fyrir
Snæfell og hann hefur einnig lagt sitt af mörkum í þjálfun og dómgæslu fyrir Snæfell.
Davíð þakkaði fyrir sig. Jóhann þakkaði fyrir sig og hlakkar til að fylgjast áfram með
starfssemi fundarins.
Garðar Svansson fulltrúi ÍSÍ, er formaður almenningsíþróttasviðs, Lárus Blöndal og
Líney Rut Halldórsdóttir ásamt starfsfólki ÍSÍ senda kveðjur til fundarins. Starfsemi ÍSÍ
er mikil og mikið starf unnið innan almenningíþróttasviðs. Eiga í góðu samstarfi við
UMFÍ og er talsmaður þess að þessi félög starfi saman að þeim verkefnum sem eru til
heilla fyrir bæði félögin. Fagnar frumkvæði UMFÍ að fara í þetta fjármálaverkefni,
Felix er samstarfsverkefni sambandanna og þarf að vinna betur í því. Hvetur
aðildarfélögin til að skila inn til UMFÍ og ÍSÍ tillögum um það hverjir það eru sem eigi
skilið að vera heiðraðir. Starf íþróttafélaganna er ótrúlega gott og við eigum að vera
stolt af því. Það er honum því sönn ánægja að heiðra eftirfarandi: Silfurmerki ÍSÍ:
María Alma Valdimarsdóttir. María hefur setið í aðalstjórn Snæfells frá 1993 fyrst sem
ritari, gjaldkeri frá 1997 og er enn. María var einnig í stjórn sunddeildar. María keppti
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lengi í sundi og blaki fyrir Snæfell. Einnig sá María um sundþjálfun hjá félaginu í mjög
langan tíma. Gullmerki ÍSÍ: Gunnar Svanlaugsson. Gunnar hefur verið mjög virkur í
öllu starfi Snæfells nánast frá fæðingu og er formaður körfuknattleiksdeildar
meistaraflokks, Gunnar hefur keppt og þjálfað í flestum greinum sem stundaðar eru
hjá Snæfelli, Gunnar er gríðarlega öflugur og mikilvægur fyrir allt starf félagsins. Og
Ríkharður Hrafnkelsson. Ríkharður er fyrsti formaður Golfklúbbsins Mosta í
Stykkishólmi 1984 og var formaður fram til 2009 Hann var forsvarsmaður stofnunar
Mostra og var formaður klúbbsins í 25 ár. Jafnframt hefur hann starfað fyrir
Körfuknattleikssambandið og setið þar í mótanefnd og þar af formaður til nokkura
ára. Hann var sæmdur gullmerki KKÍ 1991, gullmerki GSÍ 2004 og silfurmerki ÍSÍ 2003.
Hann hefur starfað vel fyrir íþróttahreyfinguna og starfar ennþá. Hann er í vallarnefnd
Mostra auk annarra verkefna fyrir Héraðssambandið og annarra íþróttagreina.
Auður Inga Þorsteindsóttir framkvæmdastjóri UMFÍ vildi koma því á framfæri að
íþróttafélög gætu fengið, í gegnum UMFÍ, ókeypis aðgang að Nóru fjárhagskerfi.
9. Fjárhagsáætlun lögð fram Fjárhagsáætlun lögð fram. Garðar lagði fram áætlunina.
10. Framkomnar tillögur lagðar fram og vísað til nefnda
Tillaga 1.
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms, samþykkir
fjárhagsáætlun 2019
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Vísað í fjárhagsnefnd
Tillaga 2
79. Héraðsþing HSH haldið 14. mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
hvetja aðildarfélög til að taka þátt í Hjólað í vinnuna 8 – 28 maí, Sjóvá Kvennahlaup
ÍSÍ 15 Júní, Göngum í skólann 4 sep – 2 okt, Hjólum í skólann 4 sep – 2 okt, Íþróttavika
Evrópu 23 – 30 sept., Unglingalandsmóti UMFÍ sem verður haldið á Hornafirði 1. – 4.
ágúst 2019
og Landsmóti UMFÍ 50+ sem haldið verður á Neskaupstað 28. – 30. júní 2019
Vísað í íþróttanefnd
Tillaga 3
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
koma með tillögur um framtíðarskipulag HSH.
Hvert ætti hlutverk HSH að vera?
Vísað til allra nefnda
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Tillaga 3a
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
koma með tillögur um framtíðarskipulag HSH.
Hverju ætti HSH helst að beita sér fyrir?
Vísað til allra nefnda
Tillaga 4
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
þakka sveitarfélögum á Snæfellsnesi, héraðsnefnd og fyrirækjum fyrir stuðning við
íþróttastarf á aðildarsvæði HSH. Mikið og öflugt starf er unnið hjá HSH og
aðildarfélögum og því áríðandi að sveitarfélög á Snæfellsnesi tryggi gott starf
íþróttahreyfingarinnar með öflugum stuðning.
Vísað í allsherjar-og laganefnd
Tillaga 5
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
hvetja félög HSH til þess að taka þátt í Íþróttadögum HSH 2019
Vísað í íþróttanefnd
Tillaga 6
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
skattur aðildarfélaga sé 180 kr.
Vísað í fjárhagsnefnd
Matarhlé

46

11. Nefndarstörf
12. Nefndarálit, umræður og atkvæðagreiðslur
Þingskjal 6: samþ Alexander steig í pontu og skýrði frá breytingartillögu við þingskjal
1 fjárhagsáætlunina, styrkur frá Héraðsnefnd hækkaður um 500.000.- og yrði því
2.000.000.- Samþykkt með breytingum.
Tillaga 1
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir
fjárhagsáætlun 2019

Tillagan með breytingum samþykkt samhljóða
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Tillaga 6
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
skattur aðildarfélaga sé 180 kr.
Tillagana samþykkt samhljóða
Halldóra steig í pontu og mælti fyrir að þingskjal 2 yrði samþykkt óbreytt, þingskjal 5
yrði samþykkt óbreytt, tillögur 3 og 3a sjá blað frá Halldóru. Tillaga 2 samþykkt
óbreytt sem og tillaga 5,
Tillaga 2
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
hvetja aðildarfélög til að taka þátt í:
Hjólað í vinnuna 8 – 28 maí,
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ 15 Júní,
Göngum í skólann 4 sep – 2 okt,
Hjólum í skólann 4 sep – 2 okt,
Íþróttavika Evrópu 23 – 30 sept.,
Unglingalandsmóti UMFÍ sem verður haldið á Hornafirði 1. – 4. ágúst 2019 og
Landsmótii UMFÍ 50+ sem haldið verður á Neskaupstað 28. – 30. júní 2019.
Tillagan samþykkt samhljóða
Tillaga 5
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
hvetja félög HSH til þess að taka þátt í Íþróttadögum HSH 2019.
Tillagan samþykkt samhljóða
Þorsteinn fyrir allsherjarnefnd: mælti fyrir að þingskjal 4 yrði samþykkt óbreytt.
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Tillaga 4
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
þakka sveitarfélögum á Snæfellsnesi, héraðsnefnd og fyrirækjum fyrir stuðning við
íþróttastarf á aðildarsvæði HSH. Mikið og öflugt starf er unnið hjá HSH og
aðildarfélögum og því áríðandi að sveitarfélög á Snæfellsnesi tryggi gott starf
íþróttahreyfingarinnar með öflugum stuðning.
Tillagan samþykkt samhljóða
Tillaga 3
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
koma með tillögur um framtíðarskipulag HSH.
Hvert ætti hlutverk HSH að vera?
Tillaga 3a
79. Héraðsþing HSH haldið 14.mars 2019 í Grunnskóla Stykkishólms samþykkir að
koma með tillögur um framtíðarskipulag HSH.
Hverju ætti HSH helst að beita sér fyrir?
Ríkharður kom í pontu og talaði fyrir því að þingskjöl 3 og 3a yrðu ekki samþykkt á
þessu þingi þar sem framtíðarskipulag fyrir HSH er mikil og stór ákvörðun og ekki
hægt að breyta bara eftir kortersspjall um þetta mál. Laufey kom inná að hún ásamt
stjórn HSH hefði velt þessum málum upp og upp hefði komið sú hugmynd að tala við
Sigurborgu Kr. Hannesdóttur hjá Ildi um að hún stjórnaði vinnufundi um þessi mál.
María kom inn á að þær hugmyndir sem upp komu í nefndarstörfum í tengslum við
þingskjöl 3 og 3a væru fín vinnuskjöl til stjórnar. Ýmsar umræður um þessi mál og
fundarmenn sammála um að þessari vinnu og þeim hugmyndum sum upp komu í
nefndarvinnu yrði vísað til stjórna félaganna og stjórnar HSH til áframhaldandi vinnu.
Garðar kom fram með breytingartillögu við tillögur 3 og 3a: Tillögum 3 og 3a verði
vísað til stjórnar. Haldinn verði fundur með félögum HSH og sveitarfélögum um
markmið og hlutverk HSH, samþykkt samhljóma.
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Hugmyndir varðandi þingskjöl 3 og 3a frá nefndum:
Allsherjarnefnd: 1) beita sér fyrir auknu samstarfi íþróttafélaga/ungmennafélaga á
Snæfellsnesi. 2) tryggja fjölbreytni, kynna „það sem vantar“-> höfða til þeirra barna
og ungmenna sem finna sig ekki í hefðbundnum íþróttum (rafíþróttir, fá kynningu á
íþróttagreinum sem eru ekki í boði á Snæfellsnesi sbr. borðtennis ofl.) 3) Fræðsla /
fyrirlestrar og námskeið. Fá góðar fyrirmyndir til að segja frá. Leggja áherslu á
mataræði, rétt hugarfar, öryggismál, það sem styrkir og hvetur. 4) Íþróttadagar á
Snæfellsnesi voru gott framtak, endilega halda þeim áfram.
Íþróttanefnd: 1) Beita sér fyrir því að aðildarfélögin vinni öll saman í öllum greinum
sem ein heild, að vinna markvisst að því að gera nesið (Snæfellsnesið) sterka heild og
vera montin af því að koma af nesinu á opinberum vettfangi t.d. í keppnum og slíkt.
Slagorð: Sterkara Snæfellsnes. 2) að passa að allir séu á jafnréttisgrundvelli, þá
sérstaklega á andlega sviðinu, * Sjálfstyrking * Þjálfaramál * forvarnir 3) fyrirlestur
fyrir þjálfara í öllum íþróttagreinum varðandi andlegt ofbeldi – hundsun. Þjálfarar
eiga að koma í veg fyrir að börnum líði illa í íþróttinni. Þjálfarar eiga að koma fram við
iðkendur á jöfnum grundvelli og veita öllum jafna þjónustu.
Fjárlaganefnd: 1) HSH sé regnhlífasamtök fyrir íþróttafélögin á Snæfellsnesi. 2) Að
framkvæmdastjóri hafi umsjón með íþróttum sbr. fótboltasamstarfinu þar sem í
stjórn séu aðilar frá hverju félagi. Framkvæmdastjóri HSH taki við framkvæmdastjórn
Snæfellsnessamstarfsins.
Tillögum 3 og 3a frestað samhljóða fram á næsta héraðsþing
13. Kosningar
Kosningar: Garðar fyrir hönd uppstillingarnefndar fór yfir tillögur þeirra:
Formaður HSH: Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson Snæfell
Gjaldkeri: Garðar Svansson Vestarr
Varaformaður: Berglind Long Víkingur/Reynir
Ritari: Sæunn Dögg Baldursdóttir Víkingur/Reynir
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Meðstjórnandi: Ragnhildur Sigurðardóttir UMF Staðarsveitar
Varastjórn: Jón Bjarki Jónatansson Jökull, Jón Pétur Pétursson Skotfélag
Snæfellsness, Þórhalla Baldursdóttir Víkingur/Reynir og Hildur Þórsdóttir
Hestamannafélagið Snæfellingur
Skoðunarmenn: Alexander Friðþjófur Kristinsson Víkingur/Reynir og Oddur Orri
Brynjarsson Víkingur/Reynir,
til vara: Ragnar Smári Guðmundsson UMFG og Rafn Júlíus Rafnsson Mostri
Körfuboltaráð:
Gunnar Svanlaugsson Snæfell
Davíð Sveinsson Snæfell
Selma Sól Margeirsdóttir Snæfell
Aðalsteinn Jósepsson UMFG
Knattspyrnuráð:
Þröstur Auðunsson Snæfell
Þórhildur Eyþórsdóttir Snæfell
Tryggvi Hafsteinsson UMFG
Sigurður Gísli UMFG
Berglind Magnúsdóttir Víkingur/Reynir
Guðjón Árnason Víkingur/Reynir.
Frjálsíþróttaráð:
Kristín H. Haraldsdóttir UMFG
Ragnhildur Sigurðardóttir Umf Staðarsveitar
Kristgeir Kristinsson Víkingur/Reynir
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir Snæfell
Erla Friðriksdóttir Snæfell.
Golfráð:
Jón Bjarki Jónatansson Jökull,
Garðar Svansson Vestarr
Rafn Júlíu Rafnsson Mostra
Sundráð:
Kristín H. Haraldsdóttir UMFG
Helen R. Billington Víkingur/Reynir
Ragnhildur Sigurðardóttir Umf. Staðarsveitar
Blakráð: ekki staðfest
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Unglingalandsmót:
Ragnhildur Sigurðardóttir Umf. Staðarsveitar
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir Snæfell
Magnús Ingi Bæringsson Snæfell
Lára Magnúsdóttir UMFG
Uppstillinganefnd: Garðar Kristjánsson Víkingur/Reynir, Rafn Júlíus Rafnsson
Mostri, Jón Pétur Pétursson skotfélag Snæfellsness, Ragnhildur Sigurðardóttir
Umf. Staðarsveitar
14. Önnur mál
Önnur mál, Ragnhildur Íþróttadagar tengdir Strandmenningardögum.
Ungmennafélagsandinn þarf að lifa, hvetur félögin til að halda félagsmálanámskeið
því það eru svo margir sem treysta sér ekki í að vera formenn, gjaldkerar, ritarar ofl.
En við getum þetta öll. Gunnar sagði frá að körfuboltaráð HSH verði með
körfuboltadag í Ólafsvík sumardaginn fyrsta. Ekkert gerist ef við gerum það ekki sjálf.
Við eigum ekki að vera feimin við það að vera stolt af okkar félagi, flutti hressandi
hvatningarræðu.
Halldóra sagði að félögin á nesinu væru öll félögin hennar. Lára vil sjá fleiri foreldra
koma með börnunum sínum á æfingar hjá öðrum félögum, sérstaklega þegar
greinarnar eru ekki í boði hjá því félagi sem barnið stundar æfingar hjá, hún keyrir
með börnin sín á körfuboltaæfingar í Stykkishólmi nokkrum sinnum í viku.
Hjörleifur Kristinn þakkaði Davíð fyrir fundarstjórn og riturum fyrir sína vinnu og sagði
fundi slitið 20:56. Næsta þing verður haldið í Snæfellsbæ að ári, þakkaði fyrir traustið.
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Punktar úr öllum áttum vegna ársins 2021:
Hjólað í vinnuna 2021 hófst 5. maí

04.05.2021
Hjólað í vinnuna fer fram dagana 5. - 25. maí 2021. Veðrið leikur sannarlega við
höfuðborgarbúa um þessar mundir og tilvalið að taka þátt í Hjólað í vinnuna sem hefst á
morgun.
Hér eru nokkrir punktar sem gott er að hafa í huga:
- Verkefnið fer fram frá 5. - 25. maí en þátttökudagar í verkefninu eru alls 13 talsins.
- Það er hægt að skrá sig til leiks þar til verkefnið klárast þann 25. maí og skrá hreyfingu aftur í
tímann. Það er þó mælt með því að skrá sig sem fyrst til leiks.
- Það er hægt að nota hvaða virka ferðamáta sem er en rafhlaupahjól telja ekki með.
- Ef þú ert að vinna heima getur þú tekið þátt með því að byrja og enda vinnudaginn á því að
hjóla/ganga/hlaupa hring .
- Ef þú ert atvinnulaus og í atvinnuleit getur þú tekið þátt og t.d. notað þína eigin kennitölu til
að stofna vinnustað.
- Ef þú ert að ferðast langar leiðir getur þú valið að taka strætó hluta af leiðinni og farið út fyrr
en vanalega og gengið/hjólað/hlaupið hluta af leiðinni.
- Allt telur, þó vegalengdin sé ekki löng þá telur það með til jafns við aðra sem fara lengra. Þeir
sem vilja taka þátt í kílómetrakeppninni geta gert það sér. Sjá allt um kílómetrakeppnina hér
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- Allt um reglur Hjólað í vinnuna má finna hér
- Allar leiðbeiningar vegna skráningar má finna hér
- Ef einhverjar spurningar eða vangaveltur vakna er hægt að hafa samband
á hjoladivinnuna@isi.is

Nefndir og ráð HSH
Nefndir og ráð HSH starfsárið 2018-2019

Körfuboltaráð
Gunnar Svanlaugsson

Snæfell

Davíð Sveinsson

Snæfell

Selma Sól Margeirsdóttir

Snæfell

Aðalsteinn Jósepsson

UMFG

Einar Þór Jóhannsson

UMFG

Þröstur Auðunsson

Snæfell

Þórhildur Eyþórsdóttir

Snæfell

Tryggvi Hafsteinsson

UMFG

Sigurður Gísli

UMFG

Berglind Magnúsdóttir

Víkingur/Reynir

Guðjón Árnason

Víkingur/Reynir

Björg Ágústsdóttir

UMFG

Kristín H. Haraldsdóttir

UMFG

Knattspyrnuráð

Frjálsíþróttaráð
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Ragnhildur Sigurðardóttir

UMF Staðarsveit

Sæunn Dögg Baldursdóttir

Víkingur/Reynir

Theódóra Friðbjörnsdóttir

Víkingur/Reynir

Eydís Eyþórsdóttir

Snæfell

Erla Friðriksdóttir

Snæfell

Haukur Þórðarsson

Golfklúbbur Staðarsveitar

Jón Bjarki Jónatansson

Jökull

Garðar Svansson

Vestarr

Rafn Rafnsson

Mostri

Kristín H. Haraldsdóttir

UMFG

Helen Billington

Víkingur/Reynir

Ragnhildur Sigurðardóttir

UMF Staðarsveitar

Guðrún Jóna Jósepsdóttir

UMFG

Gylfi Freyr Karlsson

UMF Víkingur/Reynir

Golfráð

Sundráð

Blakráð

Skoðunarmenn reikninga
Alexander Kristinn Friðþjófsson UMF Víkingur/Reynir

Varamenn

Oddur Orri Brynjarsson

UMF Víkingur/Reynir

Ragnar Smári Guðmundsson

UMFG

Rafn Rafnsson

Mostri

Garðar Kristjánsson

Víkingur/Reynir

Uppstillinganefnd
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Unglingalandsmótsnefnd

Laga- og reglunefnd

Rafn Rafnsson

Mostri

Jón Pétur Pétursson

Skotfélag Snæfellsness

Ragnhildur Sigurðardóttir

UMF Staðarsveitar

Ragnhildur Sigurðardóttir

UMF Staðarsveitar

Eydís Bergmann Eyþórsdóttir

Snæfell

Magnús Ingi Bæringsson

Snæfell

Björg Ágústdóttir

UMFG

Garðar Svansson

Vestarr

Björg Ágústdóttir

UMFG

Kristján Þórðarson

UMF Staðarsveitar

Formenn HSH
•

Guðmundur Illugason 1922-1931 Kolbeinsstaðarhrepp

•

Sveinbjörn Jónsson 1931-1939 Kolbeinsstaðarhrepp

•

Kristján Jónsson 1934-1944 Kolbeinsstaðarhrepp

•

Gunnar Guðbjartsson 1944-1947 Miklaholtshrepp

•

Bjarni Andrésson 1947-1954 Stykkishólmi

•

Sigurður Helgason 1954-1955 Stykkishólmi

•

Þórður Gíslason 1955-1961 Staðarsveit

•

Haukur Sveinbjörnsson 1961-1965 Kolbeinsstaðarhrepp

•

Jónas Gestsson 1965-1970 Stykkishólmi
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•

Skúli Alexandersson 1970-1971 Hellissandi

•

Jón Pétursson 1971-1972 Stykkishólmi

•

Guðmundur Sigurmonsson 1973-1975 Staðarsveit

•

Gunnar Kristjánsson 1976-1977 Grundarfirði

•

Pálmi Frímannsson 1978 Stykkishólmi

•

Gylfi Magnússon 1979-1981 Ólafsvík

•

Jóhanna Leopóldsdóttir 1981-1983 Miklaholtshrepp

•

Magndís Alexandersdóttir 1983 Stykkishólmi

•

Ísleifur Jónsson 1984 Stykkishólmi

•

Ingi Hans Jónsson 1985-1988 Grundarfirði

•

Sesselja Pálsdóttir 1988 Stykkishólmi

•

Guðrún A. Gunnarsdóttir 1989-1991 Stykkishólmi

•

Hallur Pálsson 1991-1995 Grundarfirði

•

Eggert Kjartansson 1995-1998 Miklaholtshrepp

•

Guðmunda J. Hermannsd. 1998 Stykkishólmi

•

Vigfús Örn Gíslason 1998-2000 Ólafsvík

•

Kristín Halla Haraldsdóttir 2000 Grundarfirði

•

Guðmundur M. Sigurðsson 2000-2006 Kolbeinsstaðarhrepp

•

Garðar Svansson 2006- 2011 Grundarfirði

•

Hermundur Pálsson 2011-2014 Stykkishólmi

•

Hjörleifur Kristinn Hjörleifsson 2016 – Stykkishólmi
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Aðildarfélög og formenn félaga
Umf. Snæfell stofnd. 23. október 1938
Form. Hjörleifur K. Hjörleifsson, Ásklif 11, 340 Stykkishólmi
Umf. Víkingur stofnd. 1928 / Umf. Reynir stofnd.16. júlí 1934
Form. Margrét Sif Sævarsdóttir, Hábrekka 11, 355 Ólafsvík
Umf. Staðasveitar stofnd. 11. janúar 1912
Form. Ragnhildur Sigurðardóttir, Álftavatni, 356 Snæfellsbæ
Umf. Grundarfj. stofnd.10 júlí 1933
Form. Sirrý Arnardóttir, Sæbóli 5, 350 Grundarf.
Umf. Eldborg stofnd. 8. ágúst 1915
Form. Guðmundur M. Skúlason, Hallkelsstaðahlíð, 311 Borgarnesi
Skotfélag Snæfellsnes stofnd.10. október 1987
Form. Jón Pétur Pétursson, Hrannarstíg 4, 350 Grundarfirði
Íþróttafél. Miklaholtshr. stofnd. 31. janúar 1937
Form. Harpa Jónsdóttir, Hjarðarfell, 311 Borgarnes
Hestamannafélagið Snæfellingur stofnd. 3. desember 1963
Form. Herborg Sigurðardóttir, Bjarnarhöfn 2, 341 Stykkishólmi
Golfklúbbur Staðasv. stofnd. ágúst 1998
Form. Haukur Þórðarson Votalæk, 356 Snæfellsbæ
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Golfklúbburinn Vestarr stofnd. 27.júlí 1995
Form. Garðar Svansson, Ölkelduvegi 9, 350 Grundarfirði 27
Golfklúbburinn Mostri stofnd. 13.nóvember 1984
Form. Rafn Júlíus Rafnsson, Ásklifi 4a, 340 Stykkishólmi
Golfklúbburinn Jökull stofnd. 21. júlí 1973
Form. Jón Bjarki Jónatansson, Naustabúð 11, 360 Hellissandur

Heiðursviðurkenningar frá UMFÍ og ÍSÍ
UMFÍ
Gullmerki
Magndís Alexandersdóttir, HSH1992
Starfsmerki
Kristján Jónsson

1972

Ottó Árnason

1972

Stefán Ásgrímsson

1972

Þórður Gíslason

1972

Jón Pétursson

1973

Jónas Gestsson

1984

Pálmi Frímannsson

1988

Hildur Sæmundsd.

1996

Grétar D. Pálsson

1997

Guðrún A. Gunnarsd.

1997

Sigurþór Hjörleifsson

1997

Stefán J. Sigurðsson

1997

Eiður Björnsson

1998
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Lilja Stefánsdóttir

1998

Bryndís Jónasdóttir

1999

Garðar Svansson

2000

Guðmundur Runólfsson

2003

Gunnar Svanlaugsson

2003

Hjörleifur K. Hjörleifsson

2003

Vilhjálmur Pétursson

2003

Margrét Þórðardóttir

2004

María Alma Valdimarsdóttir 2006
Sigrún Ólafsdóttir

2006

Gunnar Kristjánsson

2008

Kristján Ágúst Magnússon

2008

Ásta Guðrún Pálsdóttir

2008

Kjartan Páll Einarsson

2008

Kristján Þórðarson

2009

Dagný Þórisdóttir

2010

Sesselía Pálsdóttir

2010

Hallur Pálsson

2013

Anna María Reynisdóttir

2013

Harpa Jónsdóttir

2014

Rán Kristinsdóttir

2017

Guðmundur Gíslason

2018

Davíð Sveinsson

2019

ÍSÍ
Þjónustumerki
Kristján Jónsson UMF. Eldborg 1963
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Silfurmerki
Kristján Þórðarson UMF. Staðarsveit 1997
Eggert Kjartansson Íþróttafélag Miklaholtshrepps 1998
Elfa Ármannsdóttir UMF. Víking 1998
Ríkharður Hrafnkelsson Golfklúbbnum Mostra 2003
Garðar Svansson UMF. Grundarfjarðar 2003
Páll Guðmundsson Golfklúbbnum Vestarr 2007
Kristín Halla Haraldsdóttir UMF. Grundarfjarðar 2008
Guðmundur Gíslason UMF.Grundarfjarðar 2012
Ásgeir Ragnarsson Golfklúbbnum Vestarr 2013
Hilmar Hauksson UMG Víkingur 2017
Kristmundur Sumarliðason UMF Víkingur 2017
Björg Ágústdóttir UMF Grundarfjarðar 2018
Eyþór Benediktsson Golfklúbbnum Mostra 2018
María Alma Valdimarsdóttir 2019
Gullmerki
Magndís Alexandersdóttir UMF. Snæfell 1987
Sigurþór Hjörleifsson UMF. Snæfell 1992
Þóra Kristín Magnúsdóttir UMF. Trausti 1997
Kjartan Páll Einarsson UMF. Snæfell 1998
Þorbergur Bæringsson UMF. Snæfell 2010
Haukur Sveinbjörnsson UMF. Eldborg 2012
Davíð Sveinsson UMF. Snæfell 2012
Þorsteinn Björgvinsson Skotgrund 2013
Leifur Kr. Jóhannesson Snæfelling 2013
Högni Bæringsson Snæfelling 2013
Ríkharður Hrafnkelsson 2019
Gunnar Svanlaugsson 2019
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Lottó úthlutunarreglur HSH
REGLUGERÐ UM SKIPTINGU LOTTÓTEKNA 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 næstliðisins 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 lottó

62

LÖG HSH
1. KAFLI
TILGANGUR, MARKMIÐ OG HLUTVERK
1. GREIN
Sambandið heitir Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, skammstafað
HSH. Heimili þess og varnarþing er Snæfellsness- og Hnappadalssýsla.
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.
3. 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.
4. GREIN
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.
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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.
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. 33

2. KAFLI
RÉTTINDI OG SKYLDUR AÐILDARFÉLAGANNA
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
6. GREIN
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 .
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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. 34
9. 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.
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.
11. GREIN
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.
12. 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.
13. GREIN
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: 35
a) Héraðsþingi.
b) Stjórn.
15. GREIN
Héraðsþing HSH er fulltrúaþing og hefur hvert félag rétt til að senda:
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2 fulltrúa fyrir fyrstu 50 félagsmenn 3 fulltrúa fyrir hverja 51-150félagsmenn 4 fulltrúa
fyrir hverja 151-300 félagsmenn 5 fulltrúa fyrir hverja 301- 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 og
helmingur kjörinna fulltrúa mættur.
17. GREIN
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.
18. GREIN
Tilhögun héraðsþingsins skal vera þessi:
1.Þingsetning.
2.Tilnefning þingforseta, varaþingforseta og tveggja þingritara.
3. Skipun kjörbréfanefndar. 36
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
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14. Önnur mál.
15. Þingslit.
Öllum meiriháttar málum skal vísað til nefnda. Fjárhagsnefnd skal fjalla um reikninga,
reikningsyfirlit og fjárhagsáætlun næsta árs.
19. 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.
20. GREIN
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.
22. GREIN
Stjórn HSH skal gera ráðum sambandsins erindisbréf að loknu héraðsþingi. Í
erindisbréfum ráða skulu koma fram sérstök verkefni viðkomandi ráðs á starfsárinu.
23. GREIN
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
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.
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.
26. GREIN
Lögum þessum breytt 23 febrúar 2010 og öðlast þegar gildi
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Reglugerð um íþróttamann HSH
1. 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.
2. grein
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.
4. grein
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
Kosning fari þannig fram, kjörmenn riti 3 nöfn á sinn kjörseðill. Kjörseðill telst einungis
gildur með 3 nöfnum. Ef 2 eða fleiri eru jafnir að kosningu lokinni skal kjósa milli
þeirra þar til úrslit fást.
6. grein
Útnefning íþróttamanns HSH fari fram á héraðsþingi HSH eða við annað tækifæri sem
stjórn ákveði.
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Reglugerð um starfsemi ráða HSH
1. ALMENN ÁKVÆÐI.
Á héraðsþingi HSH ár hvert skal kosið í eftirfarandi ráð: Frjálsíþróttaráð,
knattspyrnuráð,
körfuknattleiksráð, golfráð, blakráð,skíðaráð, sundráð og glímuráð. Formenn allra
ráðanna skulu tilnefndir á héraðsþingi. Við val á fulltrúum í ráðin skal leitast eftir að
velja fólk, sem tilbúið er að leggja á sig þá vinnu, sem seta í ráðinu útheimtir. Ekki skal
búseta eða það í hvaða félagi viðkomandi er skipta máli við val á fulltrúum í ráðinu.
Stjórn skal vera heimilt að fela einstaka ráði ýmis sérverkefni þó þar sé ekki um að ræða
samþykktir héraðsþings. Ekkert ráð kosið af héraðsþingi HSH hefur ákvörðunnarrétt í
meiriháttar málum og getur ekki tekið á sig fjárhagslegar skuldbindingar. Kjörtímabil
ráðanna skal vera milli héraðsþinga.
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SKÝRSLUR AÐILDAFÉLAGA HSH

UMF Víkingur / Reynir

Starfsskýrsla Víkings 2019
Knattspyrna:
Árið var mjög viðburðarríkt hjá Snæfellsnesi og U.M.F. Víking/ Reynir. Æfingarnar fóru
allar fram utandyra á gervigrasvellinum í Ólafsvík þar sem veðrið lék við okkur allt
sumarið. Fjölda móta var farið á hjá yngstu iðkendum og einnig þeim eldri, enn alls
voru 114 leikir spilaðir á árinu 2019. Af þeim leikjum voru 30 leikir spilaðir á
Ólafsvíkurvelli á gervigravellinum. Voru 19 sigrar, 3 jafntefli og 8 tap leikir af þessum 30
leikjum. 5, 4 og 3 fl. tóku þátt í Íslandsmótinu og voru það stelpur og strákar. Einnig var
spilað síðustu leikina á Faxaflómótinu frá janúar til lok apríl. Haldið var áfram að spila á
Íslandmótinu þegar fór að líða á sumarið og einnig tóku við fjöldi móta hjá yngri
flokkunum 8 til 6 fl. karla og kvenna. Það var meðal annars farið á Pollamótið sem fór
fram 13. júní. Af þeim leikjum voru 6 sigrar, 1 jafntefli og 5 tapaðir leikir. Síðan fór annað
Pollamót fram 13. ágúst þar var 1 sigur, 1 jafntefli og 2 tapaðir leikir. Stelpurnar okkar í
6 fl. Fóru á Símamótið og unnu þær alla 8 leikina og stóðu því uppi með bikar að loknu
móti. Einnig unnu strákarnir í 5 fl. Chile deildina á N1 mótinu á Akureyri. Tímabilið á
Íslandsmótinu hjá 5 fl. KVK endaði 21. ágúst og 22. ágúst hjá 5 fl. KK. Hjá 4 fl. KK endaði
tímabilið 25. ágúst og hjá 3 fl. KVK endaði það 1. október. Hins vegar var 4 fl. KVK ekki
með neitt lið þar sem að þær náðu ekki í lið vegna fjölda og fengu þær að spila upp fyrir
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sig með 3 fl. KVK. Faxaflómótið tók svo aftur við í byrjun nóvember. Hins vegar tóku
stelpurnar í 4 fl. KVK þátt í Keflavíkurmótinu þann 14. desember og gerðu þær jafntefli
í öllum fjórum leikjunum.
Helsta afrekið á þessu ári var hjá 3 fl. KVK en komust þær í undanúrslit á
Íslansdmótinu. Töpuðu þær á móti Breiðablik á Origo vellinum 3-0 en er þetta besti
árangur hjá 3 fl. kvenna á Snæfellsnesi sem hefur verið gerður og skrifast þessi
árangur því í sögubækurnar hjá Snæfellsnesi.

Frjálsar
Frjálsar íþróttir héldu áfram sem fastur liður hjá U.M.F. Víkingur/ Reynir en sá Eva
Kristín Kristjánsdóttir um æfingarnar en hún tók sér veikindaleyfi seinni hluta árs 2018
og var en að ganga í gegnum veikindi að hluta til í byrjun árs 2019. Margrét Sif
Sævarsdóttir hélt áfram að standa vaktina í fjarveru hennar þegar þess þurfti. Hins
vegar tóku æfingarnar breytingar þegar U.M.F. Víkingur/ Reynir réði Kristfríði Rós
Stefánsdóttir sem þjálfara og tók hún alveg yfir frjálsunum. Breytt fyrirkomulag var á
frjálsunum og var boðið upp á æfingar tvisvar í viku fyrir krakka í 1.-5. bekk. Iðkendum
var svo getuskipt eftir aldri á æfingum. Kristfríður hefur góðan grunn í frjálsum íþróttum
þar sem hún er að klára B.Sc. í íþrótta- og heilsufræði og hefur farið í gegnum
kennslustig í frjálsumíþróttum.
Lagður var því grunnur fyrir iðkendur þar sem farið var í grunnstigin í frjálsum og svo
var greinunum skipt upp og hver og ein grein æfð í 2-3 vikur í senn. Kristfríður fékk
vinkonu sína hana Auði Maríu til að koma vestur og halda námskeið yfir eina helgi í
frjálsumíþróttum í október fyrir krakka á öllum aldri eða í 1.-10. bekk. Auður María
hefur mikinn grunn í frjálsum en æfði frá 6 ára til 20 ára aldurs þar sem hún var sérhæfð
í stangastökki og einnig var hún þjálfari í frjálsum hjá ÍR. Þar mættu þó einungis 5
iðkendur en gekk námskeiðið vel fyrir sig og voru miklar framfarir hjá þeim iðkendum
sem mættu og er stefnt á að hafa aftur slíkt námskeið haustið 2020. Í lok nóvember fór
svo fram jólamót HSH í frjálsumíþróttum þar sem allir iðkendur frá U.M.F. Víkings/
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Reynis mættu eða um 20 talsins. Allir þátttakendur fengu HSH bakpoka að gjöf í lok
móts.
Allir iðkendur fengu svo mandarínur og piparkökur á síðustu æfingu ársins og var farið
í ýmsa leiki sem tengdust frjálsumíþróttum.

Sund
Bryndís Guðrún Kristjánsdóttir hélt áfram að þjálfa sundið og var sama fyrirkomulag og
árið á undan. Þar voru nemendur frá 1.-2. bekk saman, 3.-5. bekk og 6.-10. bekkur.
Undir hennar handleiðslu hafa sundæfingar gengið vel og börnin hafa tekið
umtalsverðum framförum og einnig orðið töluverð aukning á iðkendum í sundi.
Kristfríður Rós framkvæmdastjóri U.M.F. Víkings/ Reynis setti svo fram sundmót sem
fór fram í lok nóvember. Bryndís Guðrún fékk að sjá um skipulagið eða hvernig iðkendur
myndu keppa og var keppt í boðsundi og einnig einstaklingsgreinum. Mótið gekk mjög
vel fyrir sig og fengu allir iðkendur verðlaunapening fyrir þátttöku sína á mótinu sem
fór fram ásamt smákökum og kakó. Góð þátttaka var á mótinu þar sem allir þeir sem
æfa sund mættu og tóku þátt á mótinu sem er gaman að sjá því þau eru að sýna þessu
mikinn áhuga.
Í síðasta tíma ársins fengu svo iðkendur frjálst í sundi og í lok kennslu fengu allir
mandarínur og piparkökur.

Körfubolti
Félagið ákvað að byrja aftur að bjóða upp á körfubolta en sú íþróttagrein var ekki í boði
árið áður. Kristfríður Rós tók það verkefni að sér haustið 2019 þar sem hún vildi bjóða
upp á fleiri íþróttagreinar svo börn- og unglingar hafi um meira að velja en mikið hefur
verið um knattspyrnu síðustu ár og því er frábært að sjá þá fjölbreyttni sem
ungmennafélagið býður upp á í dag.
Körfuboltinn fór vel af stað en byrjuðu 20 iðkendur en var einungis í boði fyrir börn í 1.5. bekk og æfingar einu sinni í viku, til að sjá áhuga og koma íþróttinni af stað. Iðkendur
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í dag er frá 10 til 12 talsins og eru einungis drengir sem æfa íþróttina. Kristfríður Rós
hafði samband við Hildi Björg körfuknattleikskonu, Hildur er landsliðskona í kröfubolta
og spilar í dag með KR. Hildur Björg kemur reglulega til Ólafsvíkur þar sem að systir
hennar býr hér. Hildur kom á laugardegi og var með körfuboltanámskeið í 2 til 3 klst.
Mættu um 12 krakkar og gekk þetta vel fyrir sig og jókst áhuginn hjá mörgum sem voru
að prufa í fyrsta skiptið. Í lok námskeiðsina gaf Hildu Björg ungmennafélaginu
körfubolta fyrir iðkendur á aldrinum 6 til 10 ára frá KKÍ sem hefur komið sér vel að
notum.
Kristfríður Rós hafði einnig samband við kröfuknattsleiksfélagið Snæfell í Stykkishólmi.
Hefur okkur boðist að keppa með félaginu undir þeirra merki og mæta á æfingar hjá
þeim í Stykkishólmi og er því komið gott samstarf á milli Snæfellsbæjar og Stykkishólms
í körfuboltanum.
Á síðustu æfingu ársins var iðkendum boðið upp á mandarínur og piparkökur.

Viðburðir
Haustið 2019 var nýr framkvæmdastjóri ráðinn til starfa hjá U.M.F. Víking/ Reyni og var
hún Kristfríður Rós Stefánsdóttir ráðin til starfa. Kristfríður Rós klárar B.Sc. sumarið
2020 í íþrótta- og heilsufræði en stundar hún meðfram því M.Ed. nám við Íþrótta- og
heilsufræði. Einnig er hún ÍAK einkaþjálfarar og hefur lokið ýmsum námskeiðum
samhliða náminu sem varðar hreyfingu og heilsu. Kristfríður Rós var ráðin til ÍR sumarið
2019 til að sjá um sumarnámskeiðið sem fer þar fram yfir allt sumarið eða 14 vikur. Hins
vegar lét hún það frá sér þar sem að hún flutti vestur og kom svo inn sem þjálfari hjá
U.M.F. Víking/ Reyni.
Miklar breytingar hafa orðið hjá U.M.F. Víking/ Reyni síðan hún kom til starfa en vinnur
hún bæði sem framkvæmdastjóri og þjálfari hjá félaginu. Fleiri viðburðir hafa orðið hjá
hverri íþróttagrein fyrir sig og er engin ein íþróttagrein í forgang. Ungmennafélagið hélt
einnig jólahappadrætti í desember sem var stór fjáröflun hjá félaginu og var það vel
sótt. Rétt fyrir jólin fer fram hin árlega jólatréssala hjá félaginu og gekk sú sala vel þar
sem margir vilja styrkja félagið og kaupa tré sem félagið er að bjóða upp á fyrir jólin.
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Mynd 1. Stelpurnar komnar í undanúrslit.

Mynd 2. Stelpurnar eftir leikinn gegn Breiðablik.
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Mynd 3. 3 fl. KVK eftir uppskeruhátíðina

Mynd 5. Frjálsíþróttanámskeið hjá Auði Maríu.

Mynd 4. Kristfríður Rós Stefánsdóttir framkvæmdastjóri.
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Mynd 6. Hildur Björg og iðkendur með nýju körfuboltana.

Mynd 7. Síðasta æfingin í körfuboltanum fyrir jól.
Mynd 8. 4 fl. KVK eftir Keflavíkurmótið.
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Mynd 9, 10 og 11. Jólahappdrætti U.M.F.
Víkings/ Reynis
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Mynd 12 og 13. Jólasundmót

78

79

UMF Víkingur / Reynir

Starfsskýrsla Víkings/Reynis 2020
Knattspyrna:
Árið var mjög viðburðarríkt hjá Snæfellsnesi og U.M.F. Víking/ Reynir. Nýr yfirþjálfari
var ráðinn í byrjun árs en var síðan látinn fara yfir sumarið. Æfingarnar hafa flest allar
farið fram utandyra á gervigrasvellinum í Ólafsvík þar sem veðrið lék við okkur allt árið
2020 og þann tíma sem hægt var að æfa, en líkt og á öðrum stöðum hafði
heimsfaraldurinn mikil áhrif á æfingarnar hjá ungmennafélaginu og Snæfellsnesi. Árið
fór vel af stað en æfingar voru settar í pásu um land allt í fyrstu COVID bylgjunni. Margir
þjáflarar buðu upp á heimaæfingar og settu æfingar upp svo iðkendur gætu æft heima
hjá sér. Í byrjun maí fóru æfingar aftur af stað og fljótlega einnig leikir og mót hjá
knattspyrnunni. Sumarið gekk vel yfir heildina litið þrátt fyrir mótlæti vegna COVID og
annara hindrana. Alls var farið á 6 mót í sumar undi nafni Snæfellsnes. 8., 7 og 6 fl. KK
og KVK spilaði á Vís- mót Þróttar, 8 fl. og 7 fl. KK spilaði einnig á Norðurálsmótinu á
Akranesi og 6 fl. KK í Vestmanneyjum. 7. fl. KVK tók einnig þátt í Símamótinu. Allir
flokkar stóðu sig hrikalega vel á þessum mótum og náðu frábærum árangri.
Á íslandsmótinu þá voru alls 58 leikir spilaðir hjá 5., 4. og 3. fl. Iðkendur í 5 fl. KK spilaði
10 leiki og lentu þeir í 2. sæti í sínum riðli, einnig kepptu þeir á N1 mótinu á Akureyri og
náðu þar einnig frábærum árangri, en lentu þeir í 7. sæti. Iðkendur í 5 fl. KVK spiluðu 10
leiki og lentu í 1. sæti í sinum riðli, einnig kepptu þær á pæjumótinu og Símamótinu og
náður þar einnig frábærum árangri. 4 fl. KK spilaði 10 leiki og lentu í 2. sæti í sínum riðli.
4 fl. KVK spilaði 14 leiki og lentu í 6. sæti í sínum riðli. 3 fl. KK og KVK hafa spilað 12 leiki
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af 14, en eiga þeir 2 leiki eftir í sínum riðli, en hefur verið miklar hindranir hjá 3 fl. vegna
COVID þar sem frestað hefur verið leikjum hægri vinstri og margir leikir spilaðir með
skömmu millibili. Þrátt fyrir það hafa iðkendur staðið sig með prýði. Segja má að við
höfum átt virkilega gott sumar og allir flokkar staðið sig vel, bæði á leikjum og á
æfingum.
Maraþon 2020 fór fram laugardaginn 05. september og var einnig uppskeruhátíðin að
loknu maraþoni. Voru breytingar þetta árið hvað varðar fyrirkomulag. Þetta
fyrirkomulag er komið til að vera en telur stjórn Snæfellsnessamstarfsins að þetta gangi
betur fyrir sig að skipta flokkunum upp og láta þau spila færri klukkutíma í einu, en á
sama tíma halda einbeitingu lengur þegar kemur að því að spila knattspyrnu sem er
megin markmiðið. Yngri iðkendur fengu allir þátttökuverðlaun á uppskeruhátíð og pizzu
frá SKER að loknu maraþoni. Uppskeruhátíðin hjá eldri iðkendum er með því sniði að
veitt eru verðlaun í hverjum flokki fyrir sig, annars vegar fyrir stúlkur og hins vegar fyrir
drengi. Veitt eru tvö verðlaun annars vegar fyrir efnilegast leikmann og leikmann sem
náði mestu framförum. Horft er út frá bæði æfingum og leikjum sem voru yfir veturinn
og sumarið. Þjálfarar sem hafa fylgt flokkunum í sumar völdu leikmennina þegar kemur
að því að afhenda verðlaunin. Þegar uppskeruhátíð er lokið fara iðkendur formlega upp
um flokk eða úr yngri upp í eldra árið í sínum flokki, hins vegar munu iðkendur sem fara
upp í 2 fl. hafa tækifæri á að halda áfram að æfa með 3 fl. KK og KVK út veturinn þar
sem að ekki er 2 fl. í boði eins og er, einnig klárast tímabilið hjá Mfl. ekki fyrr en 17.
október en þá fara þeir í frí og því engar æfingar þar fyrr en þeir hafa komið aftur úr fríi.
Æfingar fóru fram utandyra að mestu leyti yfir veturinn og gekk vel þrátt fyrir ýmsar
hindranir vegna COVID, en þjálfararnir okkar tóku vel á því og fóru eftir öllum
sóttvarnareglum.

Frjálsar
Frjálsaríþróttir héldu áfram sem fastur liður hjá U.M.F. Víkingur/ Reynir en sá Kristfríður
Rós Stefánsdóttir um æfingarnar á meðan þeim stóð, þegar ekki voru lokanir vegna
COVID. Frjálsar fóru fram tvisvar í viku fyrir krakka í 1.-5. bekk. Iðkendum var svo
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getuskipt eftir aldri á æfingum. Kristfríður hefur góðan grunn í frjálsum íþróttum þar
sem hún hefur klárað B.Sc. í íþrótta- og heilsufræði og hefur farið í gegnum kennslustig
í frjálsumíþróttum.
Lagður var því grunnur fyrir iðkendur þar sem farið var í grunnstigin í frjálsum og svo
var greinunum skipt upp og hver og ein grein æfð í 2-3 vikur í senn. Kristfríður fór í
fæðingarorlof í September og tók Elín Dögg Þráinsdóttir við, en fór hún eftir tímaseðlum
sem Kristfríður hafði sett saman fyrir hverja æfingu. Allir iðkendur fengu svo
mandarínur og jólanammi á síðustu æfingu ársins og var farið í ýmsa leiki sem tengdust
frjálsumíþróttum.

Sund
Bryndís Guðrún Kristjánsdóttir hélt áfram að þjálfa sundið og var sama fyrirkomulag og
árið á undan. Þar voru nemendur frá 1.-2. bekk saman, 3.-5. bekk og 6.-10. bekkur.
Undir hennar handleiðslu hafa sundæfingar gengið vel og börnin hafa tekið
umtalsverðum framförum og einnig orðið töluverð aukning á iðkendum í sundi. Þrátt
fyrir COVID þá hefur fyrirkomulagið gengið vel fyrir sig og fengu allir iðkendur í síðasta
tíma ársins mandarínur og jólanammi, einnig voru leikir undir stjórn Bryndísar. Engin
sundmót voru haldin þetta árið vegna ýmsa hindrana vegna COVID.

Körfubolti
Körfuboltinn fór vel af stað og tók Stefán frá Deildartungu við Körfuboltanum og var
boðið upp á fyrir 1.-5. Bekk annars vegar og 6.-10. Bekk hins vegar. Æfingarnar eru
kenndar einu sinni í viku og hvor æfingin í klukkutíma í senn, á þriðjudögum. Góð
aðsókn hefur verið í körfuboltan þrátt fyrir COVID, en ekki var farið á nein mót þetta
árið vegna COVID. Á síðustu æfingu ársins var iðkendum boðið upp á mandarínur og
jólanammi.
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Viðburðir
Rétt fyrir jólin fór fram hin árlega jólatréssala hjá félaginu og gekk sú sala vel þar sem
margir vilja styrkja félagið og kaupa tré sem félagið er að bjóða upp á fyrir jólin. Að
þessu sinni var breyting á jólatrésölunni en var ungmennafélagið í samstarfi við
Skógræktarfélag Ólafvíkur þar sem einnig var boðið upp á að höggva sitt eigið tré í
skógrækt Ólafsvíkur. Ársfundur fór fram um maí og voru tveir nýjir meðlimir teknir inn
í stjórn ungmennafélagsins, þau Selma og Heimir Berg í stað Garðars og Margrétar Sif.
Ungbarnasund Erlu átti að fara fram í ágúst en vegna COVID var því frestað til janúar
2021.
Covid setti strik í reikninginn hvað varðar hina ýmsu viðburði, en ekki var haldið
jólahappdrættið þetta árið vegna COVID. Ungmennafélagið fékk veglegan styrk frá
Kjörbúðinni að upphæð 100.000kr.- og kom það sér vel fyrir ungmennafélagið, en var
upphæðin m.a. notað í góðgæti fyrir iðkendur á síðustu æfingunni fyrir jól en fengu
iðkendur mandarínur og jólanammi.
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Ungmennafélag Grundarfjarðar
Starfsskýrsla maí 2019 – maí 2020

Sigríður G. Arnardóttir, formaður
Dagný Ósk Guðlaugsdóttir, gjaldkeri
Halldóra Dögg Hjörleifsdóttir, ritari
Ragnar Smári Guðmundsson, meðstjórnandi
Tómas Freyr Kristjánsson, meðstjórnandi

Yfirferð á starfsemi félagsins
Maí
Pannavöllur félagsins var settur á lóð grunnskólans 27. maí við mikinn fögnuð nemenda
skólans. Hann var settur þar til bráðarbirgða til að kynna völlinn fyrir nemendum því
um sumarið var hann fluttur á svæðið þar sem ærslabelgurinn er. Uppskeruhátið
félagsins var haldin 28. maí í sundlaug og íþróttahúsi Grundarfjarðar. Í sundlauginni var
vatnsbyssustríð en í íþróttahúsinu voru tveir hoppukastalar í boði sjómannadagsráðs.
Uppskeruhátíðin tókst mjög vel, allir iðkendur félagsins fengu handklæði með merki
félagsins og endað var á að grilla fyrir alla. Vinnudagur félagsins var haldin í samráði við
Grundarfjarðarbæ þann 30. maí. Helsta áhersluatriðið var að gera íþróttavöllinn okkar
tilbúin fyrir sumarið. Vinnudagurinn tókst mjög vel þar sem meðal annars var
vallargrindverk lagað, kúluvarpskastgryfja var hreinsuð, varamannaskýli voru máluð,
farið var yfir geymslugáminn og hlutum hent sem voru orðnir lúnir. Grjót var týnt af
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vellinum og hafin vinna við að hreinsa meðfram vellinum og salta. Þeir sem vinnudaginn
sóttu voru allir á sama máli að hann hefði tekist mjög vel og almenn ánægja var með
daginn. Vinnudeginum lauk svo með grillveislu í boði Grundarfjarðarbæjar.

Júní
Ungmennafélagið Grundarfjarðar hélt úti þremur íþróttagreinum sl. sumar fótbolta,
frjálsum íþróttum og sundi. Frjálsar og sundæfingar voru undir stjórn Kristínar Höllu og
um þjálfun fótbolta sáu tveir leikmenn Víkings Ólafsvík þeir Ívar Örn og Grétar Dagur.
Ungmennafélagið

skipulagði

hátíðardagskrá fyrir

17.

júní

í

samstarfi

við

Grundarfjarðarbæ. Grundar- og Kvernárhlaupin voru vel sótt. Félagið hélt lítið sundmót
áður en hátíðardagskráin hófst sem tókst vel, krakkarnir stóðu sig allir vel og fannst
gaman. Hugur var í fólki að reyna að koma á litlum sundmótum yfir sumartímann líkt
og tíðkaðist hér áður.

Júlí
Æfingar félagsins fóru í sumarfrí viku fyrir bæjarhátíðina „Á góðri stund“ og hófust aftur
mánudaginn 12. ágúst. Í sömu viku og æfingar félagsins fóru í sumarfrí var Ívar Örn
kallaður aftur til KA og hætti því sem þjálfari við mikinn söknuð iðkenda. Þökkum við
Ívari fyrir góð störf hjá félaginu. UMFG hefur margvísleg verkefni á bæjarhátíðinni „Á
góðri stund“. á þriðjudeginum var hátíðartjaldið sett upp með góðri aðstoð
sjálfboðaliða, á fimmtudeginum voru settar upp merktar ruslatunnur ætlaðar undir
dósir á tjaldsvæðinu á kirkjutúni og á hátíðarsvæðinu. Dósirnar voru svo taldar og er
þetta góð fjáröflun fyrir félagið. Félagið mannaði sem fyrr ballgæslu bæði á föstudagsog laugardagskvöldi auk þess að reka sjoppu á hátíðarsvæðinu þar sem foreldrar standa
vaktir á laugardeginum. Á sunnudeginum var tjaldið tekið niður með góðri hjálp
sjálfboðaliða.
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Ágúst
Í byrjun ágúst fjárfesti félagið í nýjum fimleikadýnum. UMFG fékk skrifstofu og
fundaraðstöðu á efri hæð Samkomuhússins, þar sem áður var til húsa skrifstofa HSH.
Þess má geta að Ungmennafélagið var í forsvari fyrir byggingu samkomuhússins. Unnið
var að því að laga til á vinnuaðstöðu félagsins, farið yfir gömul gögn og þau skipulögð til
að halda betur utan um sögu og starfsemi félagsins. Um miðjan ágúst samþykkti
bæjarráð að malbika spjótkastsatrennu á íþróttasvæðinu. Krums var fengið til að
hannaði fyrir félagið ný þátttökuskjöl. KSÍ kom í heimsókn með Grasrótarverkefnið –
Komdu í fótbolta. Mjög góð ásókn var hjá iðkendum félagsins þar sem 35 krakkar mættu
ásamt foreldrum. Frá KSÍ kom Siguróli sem kallar sig Mola sem vakti mikla lukku hjá
krökkunum. Hann skráði alla sem mættu niður og sagðist ætla muna eftir þeim þegar
þau kæmust í landsliðið. Siguróli hafði einnig á orði að við ættum met í
foreldramætingu. Hann var búin að fara flest landssvæði og það hefðu hvergi eins
margir foreldrar mætt á völlinn eins og hjá okkur. Það eru frábærar fréttir. Þegar
æfingunni var að ljúka var malbikunarteymi á vegum Grundarfjarðarbæjar mætt til að
malbika spjótkastsatrennu fyrir félagið.

September
Ætlunin var að halda annan vinnudag í byrjun september sem myndi ljúka á sundmóti
og litlu frjálsíþróttamóti þar sem prófuð yrði nýja spjótkastsatrennan og
langstökksatrennan sem malbikuð fyrir nokkrum árum. Því miður þá var veðrið okkur
ekki hagstætt og munu þessi mót að fara fram við fyrsta tækifæri. Ný stundatafla tók
gildi 2. september, í vetur hélt félagið úti fimm íþróttagreinum auk íþróttaskóla. Grétar
Dagur hætti sem þjálfari og þökkum við honum fyrir góð störf. Nýir þjálfarar komu inn
á haustönn, Lydía Rós Unnsteinsdóttir þjálfari í blaki, Einar Bjarnason umsjónarmaður
íþróttaskóla, Anel Crnac og Breki Þór Hermannsson þjálfarar í knattspyrnu fyrir 4.-7.
flokk og Kristín Lilja Friðriksdóttir sá um þjálfun í stubbaboltanum þ.e. 8. fl. ásamt Írisi
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Birtu Heiðarsdóttir aðstoðarmanni þjálfara. Fótboltaæfingarnar fóru að mestu fram
utandyra það sem af var september mánuði.

Október
Kristín Lilja Friðriksdóttir hætti sem þjálfari hjá félaginu og tók Halldóra Dögg
Hjörleifsdóttir við af henni sem þjálfari í stubbaboltanum. Þökkum við Kristínu Lilju fyrir
sín góðu störf hjá félaginu. Félagið hvatti iðkendur að mæta í bleikum fatnaði til að sýna
stuðning við þá sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendur þeirra.

Desember
Breki Þór Hermannsson hætti sem þjálfari félagsins og þökkum við honum fyrir góð
störf hjá félaginu.

Janúar
Í tengslum við Evrópumótið í handbolta fór meira að bera á handboltatöktum í
iðkendum og tóku nokkrir þjálfarar það upp og bættu inn handboltaæfingum inn í
þjálfun nemenda. Okkur hefði bara mátt ganga betur á mótinu sjálfu. Nemendur á
Eldhömrum hófu æfingar í frjálsum íþróttum með yngri hóp grunnskólans.

Febrúar
Félagið hvatti alla foreldra að mæta á fræðslufund á vegum forvarnarverkefnisins Eitt
líf. Fyrirlesturinn var vel sóttur af foreldrum barna í Grundarfirði. Lionsklúbbur
Grundarfjarðar styrkti Ungmennafélagið um 500.000 kr. á árlegu Kútmagakvöldi
klúbbsins og þökkum við þeim kærlega fyrir styrkinn.

Mars
Vegna Covid19 var öllum æfingum á vegum félagsins hætt frá 16. mars.
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Maí
Ráðgert er að allar íþróttaæfingar geti hafist.
Stjórn UMFG

Yfirferð á starfsemi félagsins 2020-2021
Hér fyrir neðan má sjá helstu verkefni félagsins frá síðasta aðalfundi í maí 2020.

Maí
Æfingar UMFG hófust aftur 4. maí eftir stopp vegna Covid. 14. maí var haldin aðalfundur
félagsins þar þær Dagný og Halldóra Dögg gengur út stjórn og í þeirra stað komu Lísa
Ásgeirsdóttir ritari og Guðbrandur Gunnar Garðarsson meðstjórnandi. Þann 15. maí var
James Dale ráðinn sem fótboltaþjálfari með Anel Crnac fyrir sumarið. Fyrsti fundur
nýrrar stjórnar var haldin mánudaginn 25. maí.

Júní
Sumartafla félagsins tók gildi 8. júní í sumar, í boði var að æfa frjálsar, sund og fótbolta.
Vegna lítillar ásóknar þá sá félagið sér ekki stætt að halda úti æfingum í frjálsum og
sundi nema rétt út mánuðinn. Uppskeruhátíð félagsins var haldin 17. júní og gert er ráð
fyrir að það verði að föstum lið inn í dagskrá hátíðarinnar. Stjórn félagsins hefur sl. ár
unnið að skipulagningu hátíðarinnar og því þótti það tilvalið að félagið heldi sína hátíð
einnig á þeim degi. Kristín Halla Haraldsdóttir þjálfari UMFG hafði veg og vanda að
umsjón með Grundár- og Kvernárhlaupunum líkt og hún hefur gert í kringum 20 ár, hún
hafði einnig umsjón með sundmóti félagsins. Uppskeruhátíð UMFG var svo haldin frá
kl. 12:00 – 14:00, þar sem grillaðar voru pylsur og iðkendur fengu vatnsbrúsa með merki
félagsins að gjöf.
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Júlí
Í byrjun júlí, nánar tiltekið þann 9. var stofnuð klifurdeild við félagið sem Marta
Magnúsdóttir hefur umsjón með ásamt stjórn klifurdeildarinnar. Siguróli Kristjánsson
eða Moli frá KSÍ kom í heimsókn til okkar þann 15. júlí með átakið ,,komdu í fótbolta“.
Samkvæmt honum eigum við Grundfirðingar enn ,,heimsmet“ í aðsókn foreldra á
æfinguna, að lokum fékk félagið 10 bolta að gjöf frá KSÍ. Í lok mánaðar tók stjórn
félagsins ákvörðun um að stofna rafíþróttadeild UMFG og var í framhaldi haft samband
við Arnar Hólm Einarsson og hann síðan ráðin inn sem ráðgjafi stjórnar vegna
deildarinnar. Síðasta fótboltaæfing fyrir sumarfrí var svo 23.júlí.

Ágúst
Æfingar hófust aftur mánudaginn 10.ágúst eftir sumarfrí félagsins, iðkendur mættu
hressir og kátir eftir smá frí. Vetrartaflan tók gildi 31.ágúst og fyrir veturinn voru ráðnir
tveir nýjir þjálfarar annarsvegar Minela Crnac sem sér um stelpubolta og Mladen
Svitlica sem þjálfar krakkablak og m.fl. kvenna í blaki.

September
1. september sótti Tómas Freyr gjaldkeri félagsins námskeið vegna skráningarforritsins
Sportabler, félagið hóf svo að nota forritið þann 14. september sem hefur gengið mjög
vel. 29. september var keyptur fatnaður á nýja þjálfara og ný vesti upp í íþróttahús. 29.
september var einnig haldin kynningarfundur fyrir bæjarstjór í gegnum zoom vegna
rafíþróttadeildar félagsins með Arnari Hólm Einarssyni.

Október
Þann 1. okt funduðu tveir stjórnarmeðlimir með bæjarstjórn og skoðuðu kjallarann á
Grundargötu 30 vegna staðsetningu rafíþróttadeildarinnar. Þann 9. október fékk
UMFG gjöf frá aðstandendum Guðmundar Runólfssonar í tilefni að 100 ár voru frá
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fæðingu hans, aðstandendum viljum við færa þakkir fyrir höfðinglega gjöf. 30. október
komu fréttir þess efnis að allt íþróttastarf var lagt niður vegna hertra covid aðgerða.

Nóvember
Þann 10. nóvember, fékk félagið 100.000 kr. styrk frá Kjörbúðinni. Vegna hertra
aðgerða yfirvalda útaf covid sem fól í sér að stopp var á öllu íþróttastarfi þá gaf UMFG
það út 17. nóvember að foreldrar fengju 30% afslátt af æfingagjöldum á vorönn 2021.
Æfingar hófust aftur 18. nóvember. Í lok nóvember kom í ljós eftir athuganir að
kjallarinn að Grundargötu 30 þótti ekki hentugur kostur sem aðstaða fyrir rafíþróttir
þar sem m.a. þótti erfitt og mjög kostnaðarsamt að fara í framkvæmdir til að koma
loftræstingu inn í rýmið.

Desember
Allt starf félagsins fór í jólafrí eftir 17. desember. Mánudaginn 21. desember samþykkti
bæjarráð Grundarfjarðar að UMFG fengi afnot af húsnæði félagsmiðstöðvarinnar Eden
að Borgarbraut fyrir rafíþróttadeildina.

Janúar
Mánudaginn 4. janúar hófst ný önn hjá félaginu, æfingar byrjuðu og opnað var fyrir
skráningar í Sportabler með 30% afslætti vegna covid. Vegna mikillar ásóknar og
ánægju með stelpuboltann var tekin ákvörðun í jólafríinu að bæta æfingu inn í tímatöflu
félagsins fyrir stelpurnar. Miðvikudaginn 27. janúar fékk UMFG afhenta lykla að
húsnæði Grundarfjarðarbæjar vegna rafíþróttadeildar félagsins og sama dag var Arnar
Hólm Einarsson með kynningarfund fyrir foreldra á facebook um rafíþróttir. Ákveðið
var að fara í tækjakaup vegna íþróttaskólans.
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Febrúar
Þriðjudaginn 9. febrúar hélt félagið tvo vinnufundi vegna rafíþróttardeildarinnar þar
sem nemendur á mið- og elsta stigi grunnskólans annarsvegar og áhugasömum
einstaklingum 16 ára og eldri var boðið að koma með hugmyndir af leikjum, hreyfingu
o.fl. tengt skipulagningu á starfsemi deildarinnar. Fundirnir voru haldnir í Samkomuhúsi
Grundarfjarðar og hefðu við gjarnan viljað sjá fleiri á fundunum en þökkum þeim sem
mættu fyrir að koma. Unnið var að standsetningu húsnæðisins og uppbyggingu
rafíþróttadeildarinnar að Borgarbraut sem Guðbrandur Gunnar Garðarsson og Lísa
Ásgeirsdóttir stjórnarmenn UMFG hafa haft veg og vanda að. Stjórn félagsins vill þakka
Miroslav Honek fyrir alla aðstoðina með tölvubúnaðinn og öllu öðru tengdu nýju
deildinni okkar.

Mars
Unnið var að því að standsetja rafíþróttadeild félagsins og meðal verkefna í upphafi
marsmánaðar var að tengja húsnæðið við háhraðanettenginu.

Sigríður G Arnardóttir
Formaður

94

UMF Snæfell
Starsemi UMF. Snæfells 2019
Á aðalfundi sem haldinn var 29.maí 2019 voru eftitalin kosin í
aðalstjórn.
Hjörleifur k Hjörleifsson formaður
María Alma Valdimarsdóttir gjaldkeri.
Fimm deildir störfuðu á árinu: frjálsíþróttadeild, knattspyrnudeild,
körfuknattleiksdeild,fimleikadeild, og íþróttir fatlaðra.Eftirtldar deildir störfuðu ekkert
á árinu Sunddeild,siglingadeild,þríþrautardeild, körfuknattleiksdeild, blakdeild og
badmintondeild.Körfuknattleiksdeild og knattspyrnudeild eru fjárhagslega og
rekstrarlega tvískiptar þ.e í meistaraflokka og yngri flokka.
Tekin var upp sú nýbreytni að bjóða upp á íþróttaskóla fyrir fyrsta og annan bekk. Í
íþróttaskólanum fá yðkendur að spreyta sig í þeim greinum sem félagið býður upp á
þ.e frjálsaríþróttir, fimleika, körfubolta og fótbolta Rósa Kristín Indriðadóttir leiðir
þetta verkefni. Vonandi verður framhald á þessu verkefni og hugsanlega að bjóða upp
á íþróttaskóla fyrir eldri börn jafnvel upp í 4 bekk.
Knattspyrnudeild stóð fyrir því að sett voru sæti í íþróttahúsið. Ekki fékkst styrkur úr
mannvirkjasjóði KSÍ að þessu sinni, leitað var til fyrirtækja og einstaklinga til að
fjármagna verkefnið.
Vinna við nýjan samstarfssamning á milli Snæfells og Stykkishólmsbæjar hófst á árinu.
Fulltrúar Snæfells í þessari vinnu eru formaður og gjaldkeri aðalstjórnar og frá
Stykkishólmsbæ eru Magnús Ingi Bæringsson æskulýðs og tómstundafulltrúi og Jakob
Björgvin Jakbosson bæjatstjóri, ekki tókst að klára samninginn á árinu en vinna heldur
áfram og klárast vonandi 2020.
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Að lokum vill aðalstjórn þakka ollum þeim sem styrkja félagið á einn eða annan hátt.
Sérstakar þakkir fá allir þeir sem eru tilbúnir að vinna mikið og fórnfúst starf til að
félagið geti vaxið og dafnað.
Hjörleifur K Hjörleifsson
Formaður UMF.Snæfells

Starfsemi UMF.Snæfells 2020
Aðalstjórn skipa
Hjörleifur K Hjörleifsson formaður
María Alma Valdimarsdóttir gjaldkeri.
Fimm deildir störfuðu á árinu Frjálsíþróttadeild, fimleikadeild,
körfuknattleiksdeild, knattspyrnudeild, sunddeild, einnig er
rekinn Íþróttaskóli fyrir 1-2 bekk.Körfuknattleiksdeild og knattspyrnudeild eru
fjárhagslega og rekstrarlega tvískiptar þ.e í meistaraflokka og yngri flokka.
Í byrjun árs var ekkert sem benti til annars en að árið yrði með eðlilegum hætti, en
annað kom í ljós Þegar líða fór á febrúar þá kom í ljós að brostinn var á heimsfaraldur.
Covid 19 herjaði á heimsbyggðina allt árið með miklum röskunum á öllu íþróttastarfi
og líf fólks.Flestum íþróttaviðburðum var ýmist frestað eða aflýst með öllu.
Íslandsmóti og bikarkeppnum í Körfuknattleik voru blásin af íslands og bikarkeppnum í
knattspyrnu voru kláruð Þegar langt var liðið á árið. Allar keppnir í frjálsum íþróttum
lágu að mestu leyti niðri sem og flestar aðrar íþróttir. 2020 var svo sannarlega mjög
skrítið ár vegna covid 19 miklar takmarkanir á samskiptum fólks og t.d var aðalfundur
fyrir 2019 ekki haldinn en verður tekinn með 2020. Nýr samningur á milli Snæfells og
Stykkishólmsbæjar var kláraður og samþykktur í bæjarstjórn ekki er búið að skrifa
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formlega undir hann vegna covid 19. Félagið reyndi að halda úti starfsemi eins og
hægt var með öllum þeim takmörkunum sem stjórnvöld settu til að vinna bug á
faraldrinum, allir eiga miklar þakkir skildar fyrir þolinmæði og eljusemi Þegar leift var
að stunda æfingar og keppni.Körfuknattleiksdeild tók þá erfiðu ákvörðun en að sama
skapi rétta ákvörðun að draga karlalið félagsins úr keppni. Ekki var nægur mannskapur
fyrir hendi Þegar á reyndi og alltof kostnaðarsamt að fylla liðið af erlendum
leikmönnum, kvennaliðið er hinsvegar á fullu í Dominos deildinni. Það verður að
segjast eins og er að það er orðið mjög erfitt að halda úti liðum í meistaraflokkum
hvort sem er í körfu eða fótbolta. Því miður eru árgangar frekar fámennir og brottfall
of mikið Þegar iðkendur komast á unglingsaldur,margt sem spilar inní mikið af annarri
afþreyingu sem ungt fólk vill frekar sinna frekar en íþróttum.
Að lokum vill Aðalstjórn þakka öllum þeim sem styrkja félagið á einn eða annan
hátt.Sérstakar þakkir fá allir þeir sem eru tilbúnir að vinna mikið og fórnfúst starf til að
félagið geti vaxið og dafnað.
Hjörleifur K Hjörleifsson
formaður UMF.Snæfells.

Ársskýrsla körfuknattleiksdeildar Snæfells
Kvennaliðið
Snæfellskonur komust í höllina enn eitt árið en töpuðu í 4 liða úrslitum fyrir
Valskonum. Liðið náði ekki að koma sér í úrslitakeppnina að þessu sinni. Erlendir
leikmenn liðsins voru Angelika Kowalska frá Póllandi, Katarina Matijevic frá Króatíu og
Kristen McCarthy frá Bandaríkjunum.
Nýjir þjálfararar tóku við liðinu um vorið, ungir og efnilegir Hólmarar, þeir Gunnlaugur
Smárason og honum til aðstoðar Gísli Pálsson. Baldur Þorleifsson og Vladimir
Ivankovic höfðu stýrt liðinu allt tímabilið.
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Kvennaliðið missti Berglindi Gunnarsdóttir og Kristen McCarthey í meiðsli. Berglind fór
í aðgerð á öxl og var vitað að hún kæmi ekki fyrr ef eftir áramót. Vegna heilahristings
sem Kristen fékk þurfti hún að fara aftur til Bandaríkjanna til að jafna sig. Eftir áramót
lennti svo Berglind í hræðilegu slysi og var ljóst að hún kæmi ekki aftur. Mikið áfall
fyrir fjölskyldu, Hólmara og fyrir leikmenn liðsins sem stóðu sig frábærlega í erfiðri
stöðu. Snæfellsfjölskyldan stóð saman allir sem einn.
Þrír erlendir leikmenn komu í upphafi móts. Veera Pirttinen frá Finnlandi, Emese Vida
frá Ungverjalandi og svo Chandler Smith frá Bandaríkjunum. Chandler yfirgaf félagið
um jólin og í hennar stað kom Amarah Coleman.
Rósa Kristín Indriðadóttir og Hrafnhildur Magnúsdóttir komu til baka í Snæfell sem
voru gleðitíðindi og með liðinu æfa einnig kornungar stelpur þær Dagný
Magnúsdóttir, Vaka Þorsteinsdóttir og Tinna Guðrún Alexandersdóttir.
Við höfum haft góðan leikmannahóp staðsettan í Stykkishólmi en Rebekka hefur verið
eini leikmaðurinn sem hefur æft í bænum þar sem hún er í skóla og Anna Soffía einnig
að hluta.
Þær duttu snemma útúr bikarnum í haust þegar Valskonur slóu okkur út.
Liðinu hefur ekki gengið eins vel og væntingar stóðu til en liðið er ungt og er gaman að
sjá unga og ferska leikmenn spreyta sig. Framtíðin er björt.

Karlaliðið
Strákarnir í Snæfell eru með lang yngsta lið fyrstu deildarinnar og hafa staðið sig með
prýði.
Ekkert lið féll úr 1. deildinni og stóðu þeir sig vel og hafa safnað mikilvægri reynslu í
reynslubankann.
Í upphafi árs voru í liðinu erlendir leikmenn Dominiykas Zupkaukas og
aðstoðarþjálfarinn Darrel Flake sem spilaði einnig með liðinu nær fertugur að aldri.
Rúnar Þór Ragnarsson lét skóna á hilluna í haust og komu til okkar þrír nýjir erlendir
leikmenn. Brandon Lee Cataldo sem er með tvöfallt ríkisfang, Bandaríkjamaður/ítali.
Gabriel Andersteg frá Svíþjóð og Pavle Kraljic frá Króatíu. Stjórn tók þá ákvörðun um
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að segja upp Vladimir Ivankovic og við tóku þeir Baldur Þorleifsson og nýr spilandi
þjálfari Benjamin Young Kil.
Í haust kom til liðsins Guðni Sumarliðasson en Kristófer Kort Kristjánsson fór frá okkur
skömmu fyrir jól.
Strákarnir duttu út úr bikarnum þegar þeir töpuðu á móti Domins-deildar liðinu Þór
Akureyri

Meistaraflokkarnir hafa verið dugleg í fjáröflunum en misstu eina sem gaf okkur mikið
og má rekja vegna hruns Wow air og ferðaþjónustan snarminnkaði.
Við slóum garða fyrir fólk og fyrirtæki í allt sumar, bílaþvottur og klósettpappírsala eru
fastar fjáraflanir. Einnig héldum við ball ásamst hestafélagi Stykkishólm um Danska
daga sem heppnaðist mjög vel á nýjum stað, en reiðskemman var ballstaðurinn þetta
árið og var mikil hamingja með það. Einnig höfum við málað bílastæði, vörutalning í
Bónus og haldið jólaball fyrir börnin Það skiptir miklu máli að fá stuðning bæjarbúa
þegar kemur að fjáröflunum því að það er dýrt að reka meistaraflokka og við höfum
verið öflug í okkar litla bæjarfélagi að halda upp bæði karla og kvenna liði. Við erum
þakklát.

Stjórn deildarinnar
Gunnar Svanlaugsson formaður
Hermundur Pálssin varaformaður
Davíð Sveinssson gjaldkeri
Meðstjórnendur eru Selma Sól Margeirsdóttir, Páll Vignir Þorbergsson,Þorbergur
Bæringsson og Steindór Hjaltalín
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Skýrsla körfuknattleiksdeildar, meistaraflokkur, árið 2020
Ótrúlegt ár, 2020, er að baki. Íslandsmóti eins og það leggur sig var blásið af í mars
mánuði sökum Covid-faraldursins.
Þegar mótinu var blásið höfðu meistaraflokkar okkar haldið áfram sinni baráttu inni á
vellinum.
Stelpurnar voru aðeins fyrir neðan sætin í úrslitakeppnina, en þó ekki langt frá. Þá var
karlaliðið í botnbaráttu í 1.deild.
Áfram var haldið í báðum flokkum að reyna byggja upp liðin á heimafólki, en þó með
erlendum leikmönnum einnig. Ég fagnaði þessu að sjá í hvað stefndi, að sjá loksins
mikið af heimafólki taka slaginn og halda liðum sínum uppi.
Lið mfl.kvk var liðið þjálfað af Gunnlaugi Smárasyni og honum til aðstoðar var Gísli
Pálsson. Vladimir Ivankovic hóf sitt annað tímabil sem þjálfari mfl.kk en var látin fara
fljótlega í upphafi annars tímabils.
Við tóku,tímabundið, Baldur Þorleifsson og sá sem þetta skrifar Jón Þór Eyþórsson.
Er leið inn í veturinn var ráðið inn spilandi þjálfari Ben Kil og var hann við störf þegar
mótið var blásið af.
Eins og fyrr sagði var mótum blásið af í marsmánuði og við tók bið. Engin vissi hvað
væri að fara gerast á næstu mánuðum.
Það var ljóst eftir síðasta tímabil að það vantaði þjálfara fyrir bæði lið fyrir komandi
tímabil, 2020-2021.
Halldór Steingrímsson var ráðin sem þjálfari beggja meistaraflokka.
Ráðist var í að reyna halda sem flestum heimaleikmönnum áfram í Snæfell en eins og
sem oft áður þá því miður missum alltaf einhverja leikmenn.
Skrifað var undir við erlenda leikmenn, bæði fyrir karlaliðið sem og kvennaliðið. En
þegar líða tók á sumarið fáum við frekari fregnir að leikmenn úr karlaliðinu,
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heimamenn, vildu prófa sig annarsstaðar. Reynt var að ná samningum við aðra
íslenska aðkomuleikmenn en án árangurs.
Ljóst var í lok sumars byrjun haust að því miður var karlaliðið orðið ansi þunnskipað.
Ekki var heimsfaraldur, Covid, að hjálpa til að fá fjármagn inn í félagið. Mörg fyrirtæki
og einstaklingar halda að sér höndum, sem er skiljanlegt.
Er líða tók á keppnistímabilið 2020-2021 ákvað stjórn eftir mikla fundi áður að draga
karlaliðið úr íslandsmóti. Gríðarlega erfið ákvörðun en ég og aðrir í stjórn teljum hafa
verið hárrétta.
Að halda uppi tveimur liðum í tveimur efstu deildum á Íslandi er gríðarlega erfitt,
sérstaklega í litlum bæjarfélögum eins og Stykkishólmi. Að fá þennan skelfilega
faraldur ofan á allt var alls ekki að hjálpa til.
Áfram höldum við með kvennaliðið og íslandsmót hefst. Mættar voru til leiks í liðið
þær Iva Georgieva, Emese Vida og Haiden Palmer.
Spilaðir voru tveir leikir á haustmánuðum áður en mótið var sett í bið, jú sökum Covid
heimsfaraldurs.
Erlendir leikmenn fóru til síns heima og æfingabann var sett á af yfirvöldum. En
samningum var ekki sagt upp, heldur var ákveðið að halda þeim leikmönnum ef ske
kynni að mótið færi aftur í gang. Iva sagði upp sínum samning við félagið og samdi við
Breiðablik.
Eftir að mótið var sett á bið á haustmánuðum þá náðist ekki að spila fleiri leiki fyrir
áramót.
Jón Þór Eyþórsson, formaður
meistaraflokksráð.
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Körfuknattleiksdeild Snæfells – Yngri flokkar
Körfuknattleikur - Yngriflokkar
Við fórum í nokkrar breytingar fyrir þetta tímabil og má nefna eitt að ákveðið var að
setja yngstu bekki grunnskólans saman, 1-4. bekkur.
Hin geysivinsæla Kristen Mcarthy var fengin til að halda utan um þennan hóp. Þá var
einnig farið i samstarf við stjórnendur grunnskólans að þeir aðilar í 10. bekk gátu sett í
val hjá sér um að vera sem aðstoðarþjálfarar hjá Kristen.
Þetta verkefni tókst bara nokkuð vel og var gaman að sjá hvernig iðkendur og
foreldrar tóku vel í þetta verkefni og allir lögðu sig fram að þetta myndi ganga upp. Að
sjálfsögðu koma upp einhverjir hnökrar hér og þar en á endanum voru allir sáttir.
Allir þeir krakkar úr 10. bekk stóðu sig mjög vel. Þau voru einnig til aðstoðar á opnum
mótum félagana, en á þeim mótum þarf að manna 3-4 lið með þjálfurum og komu
þau sterk inn þar.
Vorum við öll sammála um það að þarna eru framtíðar þjálfarar Snæfells.
Þá sendum við einnig í fyrsta skiptið á Íslandsmót mb (minnibolta) tvö lið, drengja og
stúlkna, 5-6. bekk.
Áður höfðum við sent þessa flokka mb.mót. Bæði lið stóðu sig með miklum ágætum.
Stúlknaliðið spilaði i lokaumferð Íslandsmótsins í A-riðli og stóðu sig vel þar.
Í öðrum skýrslum mínum undanfarið hef ég þulið upp árangur flokkana, í ár ætla ég
ekki að gera það.
Það skal tekið fram að allir þessir krakkar sem tóku þátt í Íslandsmóti KKÍ stóðu sig
frábærlega. Metnaður, ákafi, vilji, ég gæti haldið áfram einkenndi alla krakkana. Það
er ótrúlega gaman að sjá þegar krakkarnir taka miklum framförum. Og hjá öllum, já
segi öllum, þá vilja allir gera betur og eru þau mjög duglega að fara á aukaæfingar nú
eða æfa sig heima.
Hið árlega páskabingó var til staðar og að venju var það vel sótt.
Fyrir tímabilið 2019-2020 var farið i nokkrar breytingar.
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Þjálfarar voru eftirfarandi:
1-2. bekkur Rósa Indriðadóttir
3-4. bekkur Rósa Indriðadóttir
5-7. bekkur strákar Gabriel Aderstag
5-7. bekkur stelpur Rósa Indriðadóttir
8-10. bekkur drengir Vladimir Ivankovic
Stúlknaflokkur Veera Pirttinen og Chandler Smith
Unglingaflokkur Vladimir Ivankovic
Á þessu tímabili fögnuðum við þegar stúlknaflokkur var skráður til leiks í Íslandsmóti
og bikarkeppni KKÍ. En undanfarin ár höfum við því miður ekki getað skráð flokkinn til
leiks.
Fjölmargar stúlkur hér í Stykkishólmi skipa hópinn, frá 7. bekk og upp í seinna ár í
framhaldi.
Þá er flokkurinn í samstarfi við Skallagrím þar sem ein spilar með hópnum.
Í stúlknaflokk eru margar stelpur sem æfa og spila með meistaraflokki kvk á þessu
tímabili.
Þá var skráður til leiks unglingaflokkur, á kostnað drengjaflokks. Þetta var ein erfiðasta
ákvörðun sem stjórn yngri flokka þurfti að taka, það er að draga úr keppni
drengjaflokk. Ekki var ástæðan að það vantaði iðkendur heldur þurfti að líta á álag á
drengina, allir þessir drengir eru einnig að æfa og spila með meistaraflokki kk. Ef við
hefðum sent báða flokkana til leiks þá eins og fyrr sagði hefði álagið verið gríðarlegt
sem hefði bitnað á þeim sjálfum, líkamlega og andlega, sem og skóla.
Þá gátum við ekki skráð til leiks stúlkur í 10. bekk en ekki náðist nægjanlegur fjöldi.
Því var ákveðið að fara í samstarf við Skallagrím í 10. bekk strákum og 9. bekk stúlkum.
Við breyttum einnig fyrirkomulagi á yngstu krökkunum. Fengum við leiks
reynsluboltann Rósu Indriðadóttur til að sjá um þjálfun á 1-4. bekk. En eins og áður
hefur verið sagt þá lærðum við af reynslunni sl. ár og skiptum þessum upp, 1-2.
bekkur æfði saman og 3-4. bekkur æfði saman.
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Þetta hefur gengið gríðarlega vel og erum við mjög ánægð með þessa útkomu.
Fyrir tímabilið 2019-2020 þá var mjög erfitt að manna þjálfara fyrir flokkana. Það er á
okkar stefnuskrá að hafa enga spilandi leikmenn meistaraflokka sem þjálfara en eins
og svo oft áður var ekki hægt að komast hjá því. Þegar keppnistímabilið var nýhafið
þurfti að gera þjálfarabreytingar hjá nokkrum flokkum.
Okkar árlega jólabingó var haldið 27.des í íþróttahúsinu í Stykkishólmi. Ástæðan var sú
að miklar breytingar er verið að gera á Fosshótel Stykkishólmi. Vel gekk til og var
almenn ánægja með þetta fyrirkomulag. Eins og alltaf fengum við fjölmarga vinninga
frá hinum ýmsum fyrirtækjum og einstaklingum og þökkum við þeim kærlega fyrir.
Þetta eru okkar aðal fjáraflanir, jóla- og páskabingó. Þá eru einnig styrkir frá
fyrirtækjum og einstaklingum. Sala á Snæfellsfatnaði gekk einnig vel og þá fáum við
einnig styrk frá ferðasjóði ÍSI.
Ég vil nota tækifærið og þakka þeim sjálfboðaliðum sem hafa starfað á ritaraborði á
þeim fjölmörgu heimaleikjum Snæfells og einnig öllum þeim dómurum sem hafa
hjálpað til. Það er frábært að vita það þarna eru aðilar sem eru til í að aðstoða, fyrir
ekkert, svo hægt er að leikirnir okkar fari fram. Takk enn og aftur.
Stykkishólmur 23. mars 2020
Jón Þór Eyþórsson
Formaður barna- og unglingaráðs körfuknattleiksdeildar Snæfells

Tímabilið 2020-2021
Ráðning þjálfara
Þegar síðasta tímabili lauk var ljóst að við þyrftum að ráða þjálfara fyrir nánast alla
okkar flokka þar sem við vorum með marga erlenda leikmenn sem þjálfara á síðasta
tímabili og þeir ekki á leiðinni aftur til félagsins. Við héldum þó Rósu okkar og vorum
við gríðarlega ánægð með það. Það er stefnan að reyna að hafa meiri stöðugleika í
þjálfarahópnum og byggja hann upp. Við réðum því til okkar hóp af mjög færu fólki
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sem mörg hver hafa verið lengi í kringum Snæfell og vonumst til þess að þau haldi
áfram þjálfun á næstu árum. Þau hafa mörg verið dugleg að sækja sér þjálfara
námskeið og gengur allt starfið mjög vel undir þeirra stjórn.

Þjálfarar
1-2. bekkur íþróttaskóli Rebekka Rán Karlsdóttir og Anna Soffía Lárusdóttir
3. bekkur Rebekka Rán Karlsdóttir
4-6. bekkur stelpur Anna Soffía Lárusdóttir
4-6. bekkur strákar Rósa Kristín Indriðadóttir
7-8. bekkur stelpur Rósa Kristín Indriðadóttir
7-8.bekkur strákar Óttar Sigurðsson
Stúlknaflokkur Baldur Þorleifsson
Drengjaflokkur Halldór Steingrímsson
Yfirþjálfari Halldór Steingrímsson
Við tókum einnig þá ákvörðun að ráða til okkar yfirþjálfara sem myndi taka að sér
fleiri verkefni fyrir okkur en áður hefur verið og fengið greitt í samræmi við það.
Halldór Steingrímsson var ráðinn í starfið. Það er hans hlutverk að halda utan um
samskipti við KKÍ sem eru mjög umfangsmikil. Hann heldur einnig utan um
skipulagningu móta og leikja, sér um þjálfarahópinn og er þeim innan handar ef leysa
þarf einhver verkefni. Einnig kemur hann til með að vinna í uppsetningu
þjálfarahandbókar fyrir deildina, ásamt fleiri tilfallandi verkefnum. Þetta er mjög stórt
skref fyrir okkur og kostnaðarsamt en hefur gengið mjög vel með mikilli elju og
útsjónarsemi barna og unglingaráðs.
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Mótahald
Covid setti að sjálfsögðu stórt strik í reikninginn hvað varðar mótahald. Þar sem
Íslandsmóti yngri flokka var aflýst í mars. Það voru því engin mót kláruð og ekki
mögulegt að segja frá þess háttar árangri flokka.

Körfuknattleiksdeild Snæfells – Yngri flokkar
Það voru æfingar fyrir 7. bekk og eldri í sumar undir stjórn Baldurs Þorleifssonar, þær
gengu mjög vel og voru vel sóttar. Í september gátum við svo byrjað að æfa eftir
hefðbundinni töflu allt þar til 30. október þegar öllum æfingum var hætt vegna covid.
Áður hafði öllu mótahaldi KKÍ verið aflýst og við einnig misst úr viku vegna sérstakra
sóttvarnaraðgerða í Stykkishólmi. Allir voru því glaðir og kátir 18. nóvember þegar við
gátum hafið æfingar á ný. Það hefur því nánast ekkert verið keppt á þessu ári utan
stöku leiki. Sumir iðkendur okkar hafa ekki spilað körfuboltaleik frá því í byrjun árs
2020. Það er engin vafi á því að covid hefur kennt iðkendum okkar mikla þrautseigju
og gleðin við það eitt að fá að æfa körfubolta sem áður þótti sjálfsagt var mjög mikil.
Við höfum einbeitt okkur að því að halda í þá iðkendur sem við höfum. Í desember
þegar við máttum fara að æfa aftur voru þjálfarar settir í að fylgjast með að allir
skiluðu sér til baka og hafa samband við foreldra og bjóða þeim aftur á æfingu ef
einhverjir ekki skiluðu sér. Það er ánægjulegt frá því að segja að allir skiluð sér og
hefur þeim fjölgað í sumum hópum.
Nú í febrúar héldum við svo körfuboltabúðir sem voru opnar öllum Snæfellingum.
Markmiðið með þessu var fyrst og fremst að gleðja okkar iðkendur og gefa þeim
tækifæri til þess að gera það sem þeim þykir skemmtilegast en einnig vonumst við til
að gleðin smiti út frá sér og við náum að fjölga í okkar hópi. Þjálfararnir okkar ásamt
tveimur af okkar fyrrverandi þjálfurum settu saman frábæra dagskrá, einnig fengum
við til okkar Hreiðar hjá Haus hugarþjálfun til þess að vera með fyrirlestra.
Fyrirlestrarnir voru um sjálfstraust og einbeitingu og mældust þeir mjög vel fyrir.
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Fjáraflanir
Barna og unglingaráð hefur staðið fyrir þó nokkuð mörgum fjáröflunum. Selt
hreinsiefni, spritt, hakk, hamborgara og allt hvað eina. Einnig seldum við
Snæfellsbúninga og hófum sölu á hettupeysum, töskum og sokkum. Við í barna og
unglingaráði höfum verið dugleg að sækja styrki meðal annars til UMFÍ fyrir kostnaði
við menntun þjálfara og fyrirlestrahaldi. Flestar fjáraflanir hafa gengið mjög vel.
Þar sem ekki var hægt að halda bingó þurftum við að hugsa aðrar leiðir. Ákveðið var
að halda happdrætti, salan á miðunum gekk vonum framar og hugsanlegt að þessi
fjáröflun sé komin til þess að vera. Við fengum mjög góðar undirtektir frá fyrirtækjum
í bænum við styrktar beiðnum okkar og fyrir það erum við mjög þakklát.
Stykkishólmur 15. febrúar 2021
Birta Antonsdóttir
f.h barna og unglingaráðs kkd. Snæfells

Meistaraflokkur knattspyrna.
Liđiđ byrjađi áriđ vel međ því ađ vinna lengjubikarinn í c deild. Unnum GG á þeirra
heimavelli undir dyggri stjórn þjálfarans Senid Kulas.
Islandsmótiđ byrjađi vel, viđ vorum međ 13 erlenda leikmenn og um 6 íslenska
leikmenn. Erlendu leikmennirnir hafa flestir búiđ og starfađ hér í Stykkishólmi í um 2
ár, sumir lengur.
því miđur lentum viđ í því eins og síđasta tímabil ađ leikmenn hafa meiđst, tekiđ frí á
miđju tímabili sem setti strik í velgengni liđsins. En þrátt fyrir allt, og mikla baráttu
þeirra leikmenna sem stóđu eftir munađi ekki miklu ađ viđ kæmumst upp um deild,
en eitt mark var á milli þeirra liđa. Mjög svekkjandi, en viđ lærđum helling á þessu
sem viđ tökum međ okkur í næsta tímabil. Innanhúsmótiđ í knattspyrnu byrjađi vel
fyrir okkur,.Fyrsta umferđ var leikin hér í Stykkishólmi og vorum viđ efst eftir fyrstu
umferđ, eftir ađra umfe3rđ vorum viđ í öđru sæti, en svo kom sama vandamál upp og
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vanalega, úrslitakeppnin er í byrjun janúar þegar flestir okkar leikmenn eru ađ halda
upp á jólin á sínum fjölskyldum erlendis, og því töpuđum viđ þeim leik.
Leikmanna mál okkar hafa breyst, viđ erum ekki međ eins marga erlenda leikmenn í
ár, en erum ađ einblína á ađ gera gott úr því sem viđ höfum. Viđ erum međ 9 erlenda
leikmenn og 8 íslenska leikmenn.
Eftir íslandsmótiđ þá tók Páll Margeir Sveinsson þá ákvörđun ađ láta af störfum sem
formađur. Páll hefur lagt mikiđ í ađ koma þessu starfi í gang á ný og þökkum viđ Páli
fyrir alla hans vinnu.
Í kjölfariđ tók undirrituđ viđ formanns stöđunni, en viđ í stjórninni vinnum alla
vinnuna saman og reynum ađ hafa ábyrgđina jafna á okkur öllum svo þetta gangi
smurt fyrir sig.
Í Lok sumars var tekin sú ákvörđun ađ kaupa sæti í stúkuna inni í íþróttahúsi. Var sá
kostnađur mjög mikill og hefur veriđ erfitt fyrir knattspyrnudeildina ađ rétta sig af
eftir þađ. En međ góđu fólki og góđum stuđning bæjarbúa og fyrirtækja, þá einna
helst Þórsnes hf og BB og synir höfum viđ fulla trú ađ þađ takist.
Stjórn knattspyrnudeildar hefur veriđ ađ selja Gellur, lundir og kinnar í vetur og erum
viđ ađ fara í frekari fisksölu á næstunni, ásamt annari fjáröflun á næstu mánuđum.
Leikmenn okkar borga allir hluta húsaleigu, eru allir í 100% vinnu og sjá um allan
kostnađ viđ ađ reka sjálfa sig. Margir af þessum leikmönnum eru međ maka sína hér
og eru búnir ađ koma sér vel fyrir hér og ætla sér ađ búa hér áfram.

Stjórn knattspyrnudeildar
Eva Guđbrandsdóttir
Elvar Már Eggertsson

108

Einar Þorvarđarson
Árni Már Björnsson
Jóhann Finnur Sigurjónsson

Knattspyrnudeild meistaraflokkur.
Knattspyrnudeild Snæfells átti erfitt ár eins og allar aðrar deildir í öllum greinum
vegna covid
Við ákváðum að reyna okkar allra besta að halda út liði, aðallega til að yngri flokka
starfið myndi áfram fá styrki frá KSÍ. Við byrjuðum á fullum krafti í lengjubikarnum ,
og ætluðum okkur að verja okkar titil frá 2019. Vinnuveitandi flestra okkar erlendu
leikmanna boðaði okkur á fund og bað okkur um að draga okkur úr keppni þar sem
hann væri hræddur við að verkamenn hans myndu vera í meiri hættu á að smitast af
Covid 19 þegar þeir væru að keppa. Stjórn og leikmenn voru sammála um að verða við
þeirri beiðni og drógum við okkur úr þeirri keppni. Í kjölfarið voru fleiri lið búin að
draga sig úr keppni, og á endanum ákvað KSÍ að fresta þeirri keppni.
Vegna Covid þá komust flestir erlendu leikmenn okkar ekki heim til sín áður en
tímabilið hófst, en fóru í staðinn heim í sumar þegar allt var opnara. Senid Kulas
þjálfari talaði þá við þjálfara Víking Ólafsvík og nokkra leikmenn þar um að spila með
okkur. Það byrjaði ágætlega, en svo eftir að erlendu leikmenn okkar fóru heim, og svo
fór þjálfarinn heim líka í lengri tíma en við bjuggumst við, þá urðu leikmennirnir frá
Ólafsvík ósáttir og gekk illa að ná þeim að spila. Við fengum því hina og þessa drengi
og menn til að spila nokkra leiki og náðum að klára tímabilið en alls ekki með þeim
árangri sem við ætluðum okkur.
Senid Kulas þjálfari lét af störfum hjá okkur í lok árs 2019 og er einn okkar besti
leikmaður Milos Janicievic búinn taka við þeirri stöðu. Æfingar eru 2 x í viku og fyrsti
leikur í Lengjubikar núna í mars. Strax eru viðræður hafnar við Víking Ólafsvík um að
fá einhverja leikmenn þaðan hafnar, og eins leikmenn sem eru búsettir í Reykjavík ,
sem munu æfa þar en keppa með okkur.
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Fjáröflun hjá okkur er með því sniði að við erum að selja saltfisk frá Drangsnesi og
hafa Hólmarar tekið vel í það.
Við seldum einning endurskinsmerki fyrur ADHD samtökin sem gaf okkur ágætis
upphæð, og er það samstarf komið til að vera.
Við seldum þrista mús fyrir Mini garðinn og var vel tekið í það.
Ýmsir einstaklingar hér í bæ hafa verið að koma með flöskur og dósir til okkar til þess
að styrkja okkur.
Við erum að ná að vinna niður skuldir og erum bjartsýn á að það klárist á þessu ári.
Kostnaði varðandi leikmenn og þjálfara verður haldið í lámarki, og höfum við losað
okkur undan öllum kostnaði varðandi leikmenn. Þeir erlendu leikmenn sem er að
spila með okkur eru allt einstaklingar sem búa hér, sumir með sínum fjölskyldum. Við
erum að vinna í því að fá fleiri Hólmara að spila með okkur, og hefur áhugi á
knattspyrnu stóraukist hér.

Stjórn knattspyrnudeildar.
Eva Guðbrandsdóttir, Elvar Már Eggertsson, Einar Þorvarðars, Árni Þór Björnsson.

Knattspyrna yngri flokkar 2019
Starf yngriflokkana var með hefðbundnum hætti 2019. Senid Kulas sá um
þjálfun og honum til aðstoðar voru Oliver Darri framm á vor og svo tók
Tara við í haust.
Krökkunum hefur verið skipt niður í þrjá hópa strákar yngri og eldri,
stelpurnar hafa æft sér 3 til 10 bekkur saman. Allir hópar hafa æft
tvisvar í viku svo hafa stelpur og eldri strákar æft saman einu sinni í viku.
Æfingar í sumar voru eins og venjulega og umþb 20 krakkar tóku þátt í
keppni með samstarfinu og gekk það vel og við stefnum við að því að efla
samstarfið en frekar
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næsta sumar . Í lok sumars kom fulltrúi frá KSÍ (Moli) og var hjá okkur
einn dag og tók þátt í æfingum og spallaði við krakkana og voru þau mjög
ánægð með það og að lokinni æfingu leysti Moli alla krakana út með gjöf frá KSÍ einnig
gaf KSÍ Snæfell 20 bolta við þetta tækifæri,hyggst KSÍ gera þetta að árlegum
viðburði vil ég þakka KSÍ fyrir þetta framtak.
Helgina 1 til 3 nóvember var boðið upp á knattspyrnuskóla Coerver-Cooching undir
stjórn yfirþjálfara skólans Heiðari Birni Torleifssonar sem er án efa einn besti
barna og unglingaþjálfari á landinu . Voru 35 krakkar sem tóku þátt 7 til 15 ára og var
þeim skipt í þrjá hópa og fékk hver hópur 5 æfingar eina á föstudag og tvær
laugardag og sunnudag, krakkarnir voru mjög ánægð með þessa helgi.
Breytingar urðu í stjórn Böðvar Sturluson gekk úr stjórn og í hans stað
kom Unnur Steins, viljum við þakka Böðvari fyrir samstarfið.

Stjórn
Þröstur Ingi Auðunsson Formaður
Ólafur Örn Gunnarson Gjaldkeri
Þórhildur Eyþórsdóttir Ritari
Hrefna Frímansdóttir
Unnur Steins
Fyrir hönd stjórnar yngriflokka í knattspyrnu
Þröstur Ingi Auðunsson
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Knattspyrna yngri flokkar 2020
Starf yngriflokkana var með hefðbundnum hætti 2020 Senid Kulas sá um
þjálfun og honum til aðstoðar voru Helga Sóley og Kristjana Ósk.
Krökkunum hefur verið skipt niður í þrjá hópa strákar yngri og eldri,
stelpurnar hafa æft sér 3 til 10 bekkur saman. Allir hópar hafa æft tvisvar í viku svo
hafa stelpur og eldri strákar æft saman einu sinni í viku. Þetta fyrirkomulag hefur
gengið ágjætlega en það er alltaf erfitt þegar er verið er með marga
aldurshópa saman á æfingu bæði erum við að glíma við getu og stærðarmun á
krökkunum en við reynum að gera okkar besta.
Senid Kulas hætti sem þjálfari í enda nóv eftir 3 ára starf. Við þökkum
honum fyrir samstarfið og óskum honum velfarnaðar í nýjum áskorunum.
Árni Björnsson tók við þjálfun og tóku krakkarnir vel á móti honum.
þess má geta að Árni er að ljúka 4 stigi hjá KSÍ í þjálfarafræðum.
Sumarið var dálítið skrýtið en það náðist að klára flest mót hjá samstarfinu . það tóku
umþb 20 krakkar þátt frá Snæfell og voru stelpurnar mun duglegri en strákarnir að
taka þátt 15 stelpur á móti 5 strákar. Og nú þurfum við að vera dugleg að hvetja
krakkana til að taka þátt í samstarfinu.
Svo kom Moli þjálfari hjá KSÍ í heimsókn voru krakkarnir mjög ánægð með það . Við
þökkum KSÍ fyrir þetta framtak.

Stjórn
Þröstur Ingi Auðunsson Formaður
Ólafur Örn Gunnarson Gjaldkeri
Þórhildur Eyþórsdóttir Ritari
Hrefna Frímansdóttir
Unnur Steins
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Fyrir hönd stjórnar yngriflokka í knattspyrnu
Þröstur Ingi Auðunsson

Skýrsla fimleikadeildar Snæfells 2019-2020
Á vorönn voru tvær æfingar í viku aldurskipt í 1. og 2. bekk og 3.-6. bekk. Hvor
aldursflokkur æfði því einu sinni í viku. Á haustönn var ekki boðið upp á æfingar fyrir
1. og 2. bekk þar sem Snæfell var með sérstakar æfingar fyrir þann hóp.
Á haustönn var æfingum fjölgað þannig að æfingar fyrir 3-4 bekk voru tvisvar í viku og
æfingar fyrir 5-6 bekk voru tvisvar í viku.
Þjálfari var Petrea Mjöll Elvarsdóttir. Aðstoðarþjálfari á vorönn var Birta Sigþórsdóttir.
Á haustönn var reynt að fá aðstoðarþjálfara í samvinnu við Grunnskólann í
Stykkishólmi sem gekk svo ekki eftir þegar á reyndi.
Iðkendur voru um 30 á vorönn en fækkaði á haustönn í um 15 iðkendur m.a. vegna
þess að ekki var boðið upp á æfingar fyrir yngsta aldurshópinn.
Foreldraráðið fékk heimsókn frá Fimleikasambandi Íslands sem kynnti starfsemi sína.
Það væri mikill styrkur að vera aðili að Fimleikasambandinu sem m.a. býður upp á
námskeið fyrir þjálfara og stuðning við litlar deildir eins og fimleikadeild Snæfells. Því
fylgir hinsvegar aukinn kostnaður sem skoða þarf í samvinnu við aðalstjórn Snæfells.
Foreldráð var á vorönn var skipað Björgvini Sigurbjörnssyni og Erlu Friðriksdóttur og á
haustönn tók Sigfús Magnússon sæti Björgvins í ráðinu.
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Stykkishólmi 27. mars 2020
Fimleikadeild Snæfells
Erla Friðriksdóttir

Skýrsla fimleikadeildar Snæfells 2020-2021
Á vorönn og haustönn voru fjórar æfingar í viku aldurskipt í 3. og 4. bekk og 5.og 6.
bekk. Hvor aldursflokkur æfði því tvisvar sinnum í viku. Ekki var boðið upp á æfingar
fyrir 1. og 2. bekk þar sem Snæfell var með sérstakar æfingar fyrir þann hóp.
Þjálfari á vorönn var Petrea Mjöll Elvarsdóttir. Á vorönn fékkst ekki aðstoðarþjálfari í
samstarfi við GSS. Á haustönn var Guðrún Harpa Gunnarsdóttir þjálfari og til aðstoðar
í samstarfi við GSS Kristlín og Rebekka nemendur skólans.
Iðkendum fækkaði á vörönn frá því sem verið hafði á haustönn 2019. Voru um 5
iðkendur að mæta á æfingar. Á haustönn æfðu um 10-14 iðkendur í yngri hópnum og
um 5-8 iðkendur í eldri hópnum.
Starf fimleikadeildarinnar var eins og annað íþróttastarf stopult á árinu vegna
samkomutakmarkana vegna COVID-19.
Foreldraráð kostaði námskeið á vegum ÍSÍ fyrir Guðrúnu Hörpu þjálfara á haustönn.
Ekki var haldinn foreldrafundur á árinu vegna samkomutakmarkana.
Stykkishólmi 19. febrúar 2021
Fimleikadeild Snæfells
Erla Friðriksdóttir

114

Skýrsla fyrir frjálsar íþróttir Snæfells 2019
Ekki fór mikið fyrir frjálsum íþróttum á síðasta ári líkt og árin þar á undan. Æfingar
voru eingöngu fyrir krakka á aldrinu 6 til 11 ára með þjálfara tvisvar í viku en ekki
fékkst þjálfari fyrir þau eldri því miður. Það eru í kringum 15 krakkar að æfa og var það
Dawid Einar sem tók það að sér að sjá um þjálfun. Við höfum verið með einn
einstakling í eldri hópnum en hann hefur séð um sínar æfingar sjálfur hér heima en
hann hefur verið líka svo heppinn að fá að koma á æfingar hjá FH þegar hann getur og
hefur það yfirleitt verið ca einu sinni í viku og stundum tvisvar. Stórmót ÍR og
Meistaramót í Íslands 15-22 ára voru í janúar og fór einn keppandi þangað og stóð
hann sig vel. Einnig voru pikkuð upp lítil mót í frjálsum. Vormót HSH var haldið í maí í
Ólafsvík. Við áttum einnig keppanda á ULM sem haldið var á Höfn í Hornafirði og
einnig Silfurleikar ÍR í nóvember sl., og jólamót Ármanns. Yngri krakkarnir skelltu sér
svo á jólamót sem var haldið hér í Hólminum.
Eins og sagt var hér í byrjun þá hefur alltaf verið erfitt að fá þjálfara og þá sérstaklega
fyrir þau eldri en rætt var við nokkra aðila og því miður þá er það líka þannig að
áhuginn liggur ekki alltaf í þessa áttina. Við vonum að svo sannarlega verði breyting
þar á.
Áfram frjálsar íþróttir!
Áfram Snæfell!
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir
Erla Friðriksdóttir

Frjálsíþróttadeild.
Boðið var upp á æfingar í frjálsum fyrir börn í íþróttaskólanum þ.e 1-2 bekk, einnig
æfðu börn í 3-6 bekk frjálsaríþróttir. Talsverður áhugi er á að æfa frjálsaríþróttir en
erfilega hefur gengið að fá þjálfara til að sjá um æfingar. Dawid Einar hefur séð um
æfingar og hefur staðið sig mjög vel í því, en hans nýtur ekki við lengur er farinn til
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náms í Reykjavík. Því er aðeins boðið upp á Æfingar í tengslum við íþróttaskólann í
vetur.
Stjórn frjálsíþróttadeildar Snæfells.

Íþróttaskóli Snæfells
Ég var fengin til þess að vera með íþróttaskólann haustið 2019 fyrir börn í 1.-2. bekk í
stað þess að láta þau velja sér íþróttagrein til þess að stunda. Um var að ræða sirka
30+ nemendur. Ég fékk góða hjálp frá nemendum í þjálfaravali í grunnskólanum svo
alls var ég ásamt 3 krökkum úr 10. bekk. Ég hefði ekki getað gert þetta án þeirra og
gekk vel. Hinsvegar eru alltaf kostir og gallar í öllu saman
Kostirnir eru: krökkarnir fá að prufa allar greinar í ákveðnu vernduðu umhverfi. Alltaf
með sömu krökkunum og minna um árekstra.
Gallarnir: Það eru þeir að alltof margir krakkar í einu rými. Mér fannst um miðjan
vetur að krakkarnir í 2. bekk vera orðnir þreyttir og hafa viljað fara að einbeita sér að
þeim íþróttum sem þau raunverulega vilja æfa. Eru búin að mynda sér skoðun, sitja þá
frekar á hliðarlínunni því þeir hafa ekki áhuga á því sem er í boði þennan tíma.
Mín skoðun er svo að minnka þetta niður í 1. bekk og leyfa 2. bekk að velja sér með
hinum.
Mig langar að benda á 2 punkta:
·

Hinsvegar langar mig líka að benda á eins og í 3. bekk núna eru mjög fáir

að æfa körfu.
·

Með fimleikana eru sorglega fáir að æfa og þetta er eins og er eina íþróttin

sem við erum með sem er einstaklings íþrótt eftir að frjálsar duttu út.
Kv. Rósa
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Ungmennafélag Staðarsveitar

Ársskýrsla Ungmennafélags Staðarsveitar 2019
Hér verður stiklað á stóru yfir það sem gert var á árinu 2019. Stjórnin vill þakka fyrir
samveruna og samstarfið í kring um viðburði félagsins.

Dans- og leiklistarnámskeið. Árið 2019 voru haldin tvö dansnámskeið fyrir alla
nemendur Lýsuhólsskóla í boði Umf Staðarsveitar og Umf Trausta. Marín Rós
Eyjólfsdóttir kenndi nútímadans og Daði Freyr hefðbundnari dansa. Kári Viðarsson úr
Frystiklefanum kom líka og hélt leiklistarnámskeið fyrir nemendur í boði
Ungmennafélaganna.
Sólrún Silja og Björk héldu utan um páskabingó.

Fótboltaæfingar voru á íþróttavellinum tvisvar sinnum í viku s.l. sumar. Sóldís og
Freyja Þórsdætur héldu utan um þær.⚽
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Vatnsleikfimi. Sólrún Silja Rúnarsdóttir sá um vatnsleikfimi tvisvar í viku í
Lýsulaugum í sumar.

Aðalfundur
Hefðbundin aðalfundarstörf, farið yfir árið og verkefni komandi árs rædd. Að auki var
haldinn félagsfundur 24. mars.

Tiltektardagur á vellinum.
Þjóðhátíð
17. júní var haldinn hátíðlegur við Lýsuhólsskóla með tilheyrandi leikjum og
veitingum. Umsjón með viðburðinum höfðu Rósa, Sunna, sundlaugarverðir og fleiri.
Bryddað var upp á þeirri nýung að halda sandkastalakeppni 21. júlí, sem tókst
frábærlega vel. Heiðurinn af þessu verkefni eiga Fransiska, Sunna og Silja.
Farið var í fjallgöngu.
Vatnasundkeppni 2019 var haldin í Torfavatni 27. júlí. Ábyrgðarmenn voru
Þormóður Símonarson og Eva Tvíodda. Börn lærðu að synda í vötnunum áður en
sundlaugin var byggð og vatnasundið er orðið að árlegum fjölsóttum viðburði. Eftir
sundið var öllum keppendum boðið í sund í Lýsulaugum. Eins og áður kepptu allir við
alla en vegalengdin var að þessu sinni þrískipt eftir aldri.
Vatnasundmeistari 2019 er Margrét Gísladóttir frá Álftavatni
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Unglingalandsmót UMFÍ fyrir 11 ára og eldri var haldið á Höfn í Hornarfirði að þessu
sinni. Þátttakendur voru, eins og venjulega, sér og sínum til sóma. Margrét
Gísladóttir frá Álftavatni hlaut afreksbikar Umf Staðarsveitar í ár fyrir bestan árangur á
mótinu.

Spilakvöld 17. nóvember. Þórður Svavarsson var umsjónarmaður. Spiluð félagsvist og
afreksbikarar félagsins veittir. Jökull Gíslason frá Álftavatni var stigahæstur eftir
kvöldið.

Áramótabrenna. Hin árlega áramótabrenna félagsins var á Kirkjuhóli 30. des.
Brennustjóri var Guðmundur Grétar Bjarnason og fór fyrir vaskri sveit brennumanna.

Þökkum við fyrir vel unnin störf og þátttöku í viðburðum félagsins.
Hreyfikyndillinn heldur áfram ferð sinni um sveitina, þegar hann kemur á bæ kvitta
húsráðendur og koma honum svo áfram á næsta bæ annað hvort gangandi, hjólandi
eða ríðandi. Vonir standa til þess að kyndillinn komist að lokum á síðasta bæ (á
Hellnum).
Unnið er að því að koma eftirfarandi hugmyndum í framkvæmd:
 Fá skyndihjálparnámskeið
 Reiðnámskeið
 Vonandi verður farið í fleiri fjallgöngur og gönguferðir en það byggir á
frumkvæði félagsmanna. Gönguklúbburinn Fjörulallar er góður vettvangur.
Við hvetjum alla til að láta vita á fésbókarsíðunni ef góðar gönguhugmyndir
vakna.
 Fleiri spilakvöld
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Það sem er komið í farveg 2020 er:
 Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Selfossi um verslunarmannahelgina.
Hvetjum við alla, foreldra og börn að mæta ef mögulegt er.
 Badmingtonæfingar fyrir nemendur Lýsuhólsskóla á miðvikudögum frá kl. 15 –
16
 Aðalfundur var haldinn 14. febrúar og ný stjórn kosin.
Við erum stolt af heimasíðu félagsins: www.umfstadar.is Eins er hægt að fylgjast með
fréttum af starfi félagsins á facebook
Stjórn Ungmennafélagsins 2019:

Varamenn:

Ragnhildur Sigurðardóttir, formaður.

Silja Sigurðardóttir

Lilja Björk Kristjánsdóttir, ritari.

Þóra Kristín Magnúsdóttir

Þórður Svavarsson, gjaldkeri.

Kristján Þórðarson

Meðstjórnendur:

Endurskoðendur:

Guðmundur Bjarnason

Þorkell Símonarson

Iðunn Hauksdóttir

Rósa Erlendsdóttir

Björn Ástvar Sigurjónsson
Sóldís Fannberg Þórsdóttir
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Ársskýrsla Ungmennafélags Staðarsveitar 2020

Hér verður stiklað á stóru yfir það sem gert var á árinu 2020. Stjórnin vill þakka fyrir
samveruna og samstarfið í kringum viðburði félagsins.

Dans- og leiklistarnámskeið. Var ekki haldið í ár vegna covid.
Frjálsar: í umsjón Söndru
Aðalfundur

Hefðbundin aðalfundarstörf, farið yfir árið og verkefni komandi árs rædd. Að auki var haldinn
félagsfundur 24. mars.

Tiltektardagur á vellinum
Þjóðhátíð

17. júní var haldinn hátíðlegur við Lýsuhólsskóla með tilheyrandi leikjum og
veitingum. Umsjón með viðburðinum höfðu Rósa, Sunna, sundlaugarverðir og fleiri.

Farið var í fjallgöngu
Vatnasundkeppni 2020 var haldin í Torfavatni 8. ágúst. Ábyrgðarmenn voru Þormóður

Símonarson og Eva Tvíodda. Börn lærðu að synda í vötnunum áður en sundlaugin var byggð
og vatnasundið er orðið að árlegum fjölsóttum viðburði. Eftir sundið var öllum keppendum
boðið í sund í Lýsulaugum. Eins og áður kepptu allir við alla en vegalengdin var að þessu sinni
þrískipt eftir aldri.
Vatnasundmeistari 2020 er Margrét Gísladóttir frá Álftavatni

Spilakvöld 17. september. Þórður Svavarsson var umsjónarmaður. Spiluð félagsvist og

afreksbikarar félagsins veittir. Jökull Gíslason frá Álftavatni var stigahæstur eftir kvöldið.
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Áramótabrenna. Hin árlega áramótabrenna félagsins var á Kirkjuhóli 30. des. Brennustjóri
var Guðmundur Grétar Bjarnason og fór fyrir vaskri sveit brennumanna. Það var enginn
brenna í ár vegna covid.

Þökkum við fyrir vel unnin störf og þátttöku í viðburðum félagsins.
Hreyfikyndillinn heldur áfram ferð sinni um sveitina, þegar hann kemur á bæ kvitta

húsráðendur og koma honum svo áfram á næsta bæ annað hvort gangandi, hjólandi eða
ríðandi. Vonir standa til þess að kyndillinn komist að lokum á síðasta bæ (á Hellnum).

Unnið er að því að koma eftirfarandi hugmyndum í framkvæmd:






Fá skyndihjálparnámskeið
Reiðnámskeið
Vonandi verður farið í fleiri fjallgöngur og gönguferðir en það byggir á frumkvæði
félagsmanna. Gönguklúbburinn Fjörulallar er góður vettvangur. Við hvetjum alla til
að láta vita á fésbókarsíðunni ef góðar gönguhugmyndir vakna.
Fleiri spilakvöld

Það sem er komið í farveg 2020 er:
 Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Selfossi um
verslunarmannahelgina. Hvetjum við alla, foreldra og börn að mæta ef mögulegt er.
 Badmingtonæfingar fyrir nemendur Lýsuhólsskóla á miðvikudögum frá kl. 15 – 16
 Aðalfundur var haldinn 20. febrúar.
Við erum stolt af heimasíðu félagsins: www.umfstadar.is Eins er hægt að fylgjast með fréttum
af starfi félagsins á facebook
Stjórn Ungmennafélagsins 2020:
Sigurósk Sunna Magnúsdóttir, formaður.
Eiríkur Böðvar Rúnarsson, ritari.
Þórður Svavarsson, gjaldkeri.

Varamenn:
Silja Sigurðardóttir
Þóra Kristín Magnúsdóttir
Kristján Þórðarson

Meðstjórnendur:
Guðmundur Bjarnason
Björn Ástvar Sigurjónsson
Sóldís Fannberg Þórsdóttir

Endurskoðendur:
Þorkell Símonarson
Rósa Erlendsdóttir
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Hestamannafélagið Snæfellingur

Skýrsla stjórnar Hestamannafélagsins Snæfellings fyrir
starfsárið 2019
Stjórn Snæfellings
Aðalfundur félagsins var haldinn 27. mars 2019 kjósa átti um tvo nýja stjórnarmenn og
gáfu þau kost á sér áfram til næstu tveggja ára, Nadine E. Walter, Stykkishólmi og
Hlynur Þór Hjaltason Stykksihólmi. Aðrir í stjórn eru Sölvi Konráðsson Ólafvík, Ólafur
Tryggvason Grundarfirði gjaldkeri og Herborg Sigurðardóttir Formaður. Varamenn
voru kjörnir, Snævar Örn Arnarsson Ólafsvík, Kristján Magni Oddsson Grundarfirði,
Lárus Hannesson Stykkishólmi, Ásdís Ó. Sigurðardóttir Hrísdal og Hildur Ósk Þórsdóttir
Hellissandi.
Stjórn Snæfellings hefur fundar reglulega á heimili formanns, á fundi í haust var stjórn
og varastjórn boðuð á fund með formönnum hesteigendafélagann í Ólafsvík,
Grundarfirði og Stykkishólmi og var sett saman vetrardagskrá og stefna á minni mót í
reiðhöllunum og á vellinum í Grundarfirði í samvinnu við Hesteigendafélögin.

Mót.
Snæfellingur hélt gæðingamót og Íþróttamót, Snæfellingsmótarröðin innanhúsmót í
reiðhöllunum í Ólafsvík og Stykkishólmi og svo var haldið lítið mót á vellinum í
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Grundarfirði. Þetta tókst mjög vel og menn ánægðir að halda svona minni vetrarmót.
Sérstakur pollaflokkur var á öllum mótunum og alltaf gaman að sjá krakkana stíga sín
fyrstu spor á svona mótum. Á þessum mótum er öllum 10 ára og eldri leyfilegt að taka
þátt. Á Íslandsmótinu voru tveir knapar frá Snæfelling. Siguroddur Pétursson á Stegg
frá Hrísdal og Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir á Flugsvin frá Grundarfirði. Hætt
við Bikarmótið sem átti að vera í Búðardal

Úlpur
Pantaðar voru rúmlega 70 úlpur.

Íþróttadagur HSH
Föstudaginn 3.maí var í samstarfi við HSH opið hús í reiðhöllunum í Grundarfirði,
Hallkelsstaðahlíð, Lýsuhóli, Ólafsvík og í Stykkishólmi. Þá var fólk hvatt til að
heimsækja okkur í hesthúsin, kynnast þessu frábæra sporti og fá að fara á bak. Þetta
þótti takast vel og alltaf gaman að fá fólk í heimsókn og kynna sportið fyrir
áhugasömum

Námskeið
Bjarki Þór Gunnarsson sá um að halda fyrir okkur knapamerkjanámskeið 1
Keppnisnámskeið, Leiðbeinendur voru Siguroddur Pétursson og Ásdís Ó.
Sigurðardóttir
Námskeið á Skáney í mars þar sem var gist í tvær nætur.

Árshátíð vestlenskra hestamanna
Árshátíð vestlenskra hestamanna haldin af Snæfelling í Stykkihólmi í 29. Nóvember
þar sem rúmlega hundrað manns mættu og áttu skemmtilega kvöldstund saman.
Næst megum við reikna með að halda árshátíðina þegar Snæfellingur verður 60 ára.
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Hæfileikamótun LH
2 knapar frá Snæfelling á Hæfileikamótun LH. Með nýju fyrirkomulagi í afreksmálum
LH hefur verið ákveðið að setja af stað verkefni fyrir unga og metnarðarfulla knapa,
það kallast Hæfileikamótin LH og fer að stað veturinn 2020

Miðasala á landsmót.
Nýtt fyrirkomulag á miðasölunni og gátu félgasmenn styrkt sitt félag um 1000. Kr af
hverjum miða.

Æskulýðsstarfið
Reiðveganefnd
Uppskeruhátíðin
Uppskeruhátíð Snæfellings var haldinn í félagsheimilinu Röst Hellissandi laugardaginn
26 október.
Veittar voru viðurkenningar fyrir góðan árangur á árinu, hvatningaverðlaun til þeirra
sem taka þátt á mótum fyrir hönd Snæfellings í barna, unglinga og ungmennaflokk,
efsti kynbótahrossin. Hrísakot var valið ræktunabúið og Siguroddur Pétursson
hestaíþróttamaður Snæfellings.
Þotuskjöldurinn sem er til minningar um Þotu frá Innra Leiti gefin af Leifi Kr.
Jóhannessyni var afhendur Halli Pálssyni fyrir allt það óeigingjarna starf sem hann
hefur unnið fyrir Snæfelling. Það er öllum félögum nauðsyn að hafa svona virka
félagsmenn eins og Hallur er. Happdrættið vakti mikla lukku og fóru sumir heim
hlaðnir vinningum. Þökkum öllum þeim sem gáfu í happdrættið kærar þakkir fyrir
stuðninginn.
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Viðurkenningar til kynbótahrossa
Stóðhestar
4 vetra - Gljátoppur frá Miðhrauni,- ræktandi Ólafur Ólafsson - ae. 8,11
5 vetra – Ögri frá Bergi – ræktandi Jón Bjarni Þorvarðarson – ae. 8,27
6 vetra – Nökkvi frá Hrísakoti – ræktandi Sif Matthíasdóttir – ae. 8,48
7 vetra – Briminn frá Bergi – ræktandi Anna Dóra Markhúsdóttir – 7.86
Merar
5 vetra – Dröfn frá Bergi – ræktandi Valentínus Guðnason – 8,53
6 vetra – Bella frá Söðulsholti – ræktandi Söðulsholt ehf. – 8,10
7 vetra - Eyja frá Hrísdal – ræktandi Gunnar Sturluson og Guðrún M. Baldursdóttir –
8,18

Hvatningaverðlaun
Barnaflokkur
Sól Jónsdóttir
Valdís María Eggertsdóttir
Signý Ósk Sævarsdóttir
Gísli Sigurbjörnsson
Harpa Dögg Bermann Heiðarsdóttir
Unglingaflokkur
Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir
Gróa Hinriksdóttir
Brynjar Gná Bergmann Heiðarsdóttir
Tinna Guðrún Alexandersdóttir
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Ungmennaflokkur
Borghildur Gunnarsdóttir
Fanney O Gunnarsdóttir
Inga Dís Víkingsdóttir
Inga Dóra Sigurbjörnsdóttir

Eftirtaldir gáfu vinninga í happdrættið
Hraðfrystihús hellissands, Kg fiskverkun, Sjávariðja, Pastel hárgreiðslustofa, Glóey
snyrtistofa, Hafkaup, Sker, N1 Ólafsvík, Góa, Kaupfélag Borgfirðina, Húsasmiðjan
Borgarnesi, Nettó Borgarnesi, FOK Borgarnesi, Lífland Borgarnesi, IceHest, Kristý
Borgarnesi, Ásdís og Siguroddur Hrísdal, Lárus Hannesson, Ólafur Tryggvason,
Sæferðir, Friðborg, Brimco, Söðulsholt, Búvörur SS, Margrét Erla Júlíusdóttir,
Narfeyrarstofa, Sjávarpakkhúsið, Finnur Ingólfsson, Dísabyggð, Bjargarsteinn.
Félagsmenn voru um 260 í lok árs og hafa félagar sjaldan verið fleiri. Núna er um ár
síðan reiðhallirnar voru teknar í notkun og er þetta mikil lyftistöng fyrir alla
hestamennskAu á Nesinu, en auk reiðhallanna í Stykkishólmi, Ólafsvík og Grundarfirði
eru reiðhallir í einkaeigu á Lýsuhól, Söðulsholti, Hallkellstaðahlíð, Bergi og Tröðum.
Æskulýðsstarfið var með allra mesta móti. Þannig höfum við reynt að fá fleiri börn inn
í starfið.
Fyrir hönd stjórnar
Herborg Sigurðardóttir, formaður
.
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Skýrsla stjórnar Hestamannafélagsins Snæfellings fyrir
starfsárið 2020
Stjórn Snæfellings
Aðalfundur félagsins var haldinn 10. júní 2020 kjósa átti um tvo nýja stjórnarmenn og
gáfu þeir kost á sér áfram til næstu tveggja ára. Sölvi Konráðsson Ólafvík, Ólafur
Tryggvason Grundarfirði gjaldkeri. Kosið var um formann til tveggja ára og gaf
Herborg Sigurðardóttir Bjarnarhöfn kost á sér áfram til tveggja ára. Aðrir í stjórn eru ,
Nadine E. Walter, Stykkishólmi og Hlynur Þór Hjaltason Stykksihólmi.Varamenn voru
kjörnir, Erna Sigurðardóttir Grundarfirði, Íris Huld Sigurbjörnsdóttir, Ásdís Ó.
Sigurðardóttir Hrísdal og Hildur Ósk Þórsdóttir Hellissandi.
Stjórn Snæfellings hefur fundar reglulega á heimili formanns.
Síðasta ár hefur var aðeins öðruvísi en við áttum að venjast og við náðum ekki að
halda nema 1 mót af þessum 4 sem við höfðum ákveðið að halda um veturinn.
Náðum að halda íþróttamótið okkar þó var því frestað til 30 maí en átti að halda það í
byrjun maí. Haldið var sameiginlegt gæðingamót í Borgarnesi með hinum
hestamannafélögunum á vesturlandi. Aðalfundurinn sem á að halda fyrir 20 apríl var
ekki fyrr en í 10 júní og var mjög léleg mæting á aðalfund. Krakkarnir gátu farið á
Skáney á námskeiðið.
Boðað var til fundar með formönnum hesteigendafélögunm á Snæfellsnesi og
staðarhöldurum í Söðulsholti þar sem veturinn var skiplagður varðandi
Snæfellingsmótaröðina. Ákveðið var að halda áfram eins og gert hefur verið að halda
4 mót í vetur á sitthvorum staðnum. Byrjað verður í Söðulsholti svo Stykkishólmi,
Ólafsvík og enda í Grundardirði. Ákveðið að halda íþróttamótið í Grundarfirði 1. maí
og Gæðingamótið og úrtökuna fyrir Fjórðungsmótið 12 júní í Stykkishólmi. .
Landsmóti hestamanna sem haldi átti þetta árið var frestað vegna Covid.
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Fjórðungsmót
Félögin á vesturlandi hafa fundað öðru hvoru um fjórðungmótið. Ákveðið var að bjóða
hestamannafélögun frá Húnavatnssýslu og Skagafirði að vera þátttakendurmótinu að
öllu leiti en þau ákváðu að vera aðeins keppendur og koma með kynbótahross
Ákveðið var að mótið yrði haldið í Borgarnesi og hvert félag skyldi senda tvo fulltrúa í
undirbúningnefndina. Frá okkur í Snæfelling eru þau Ólafur Tryggvason og Erna
Sigurðardóttir. Eftir að að fyrsti fundur nefndarinn var í vetur þá hafa þau hist
reglulega og gengur undirbúningur vel

Námskeið
Keppnisnámskeið, Leiðbeinendur voru Siguroddur Pétursson og Ásdís Ó.
Sigurðardóttir
Helgarnámskeið á Sk

Mót.
Íþróttamótið var haldið 30. maí í Grundarfirði. Á mótunum er boðið uppá pollaflokk
og er það fyrir krakka sem eru 9 ára og yngri og hafa ekki keppnisrétt á
hestamannamótum. Þetta þykir krökkunum mjög skemmtilegt og fá allir
þátttökupening,

Gæðingamótið var haldið í Borgarnesi með hinum hestamannafélögunum.

Vel

heppnað mót í alla staði og flestir sammála um meiri samvinnu um mót á vesturlandi.
Hestur mótsins - Goði frá Bjarnarhöfn
Hryssa mótsins - Eyja frá Hrísdal
Knapi mótsins - Siguroddur Pétursson
Efnilegasti knapinn - Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir
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A flokkur gæðinga á Gæðingamótinu í Borgarnesi

Hæfileikamótun LH
2 knapar frá Snæfelling á Hæfileikamótun LH. Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir og
Hafdís Lóa Sigurbjörnsdóttir. Þetta er annað árið sem þetta er. Með nýju fyrirkomulagi
í afreksmálum LH hefur verið ákveðið að setja af stað verkefni fyrir unga og
metnarðarfulla knapa, það kallast Hæfileikamótin LH og fór af stað í vetur.

Reiðveganefnd
Unnið var að 3 verkefnum árið 2020.
Lagður var undirstöðupúði fyrir reiðleið með þjóðveg 58 niður í Stykkishólm sem
kláraður verður 2021, þarna var að hluta blaut mýri og því erfið yfirferðar. Svo var
opnað inn á gamlan þjóðveg í landi Hofstaða í Eyja og Miklaholtshrepp, nú er komið
hlið fyrir ofan afleggjarann niður að Stakhamri og liggur leiðin að hliði inn á
afleggjarann að Hrísdal þar er leið yfir Straumfjarðará inn á reiðleið með ánni og inn á
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reiðleið með þjóðvegi og upp á kerlingaskarð, þessari leið höfum við unnið að í nokkur
ár til að auðvelda ferð hestamanna af Löngufjörum og yfir fjallgarðinn. Síðasta og
ekki síðsta verkið var settir voru rör í Bugsánna í gamla Fróðárhrepp, þar féll gömul
brú fyrir nokkrum árum, þetta er kærkomin framkvæmd fyrir hestamenn Ólafsvík.

Fyrir hönd reiðveganefndar
Ólafur Tryggvason

Æskulýðsstarfið
Fjölskyldan á Brimilsvöllum buðu gestum í heimsókn í hesthúsið sitt í desember.
Helgarnámskeið á Skáney var haldið 14. - 16. febrúar.
Þessi helgi heppnaðist mjög vel og er í raun mjög mikilvægur liður í því að börnin í
okkar félagi kynnist vel og myndi tengsl hvert við annað þar sem þau búa mjög dreift.
Þetta er orðið árlegur liður hjá okkur að fara á þetta frábæra Helgarnámskeið.
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myndir: Hópurinn á Skáney

Siguroddur Pétursson og Ásdís Sigurðardóttir voru með einstaklings miðað
reiðnámskeið. Námskeiðið var mjög vel sótt af börnum og unglingum í félaginu og var
þetta virkilega gagnlegt og skemmtilegt námskeið
Stuttu eftir að Covid banninu var aflétt var boðið upp á barna og unglinganámskeið
sem var haldið í Stykkishólmi. Börnin fengu vikulega leiðbeiningar í skemmunni eða á
vellinum.Kennarar voru Bjarki Þór Gunnarsson og Elisabeth Marie Trost.

Einnig voru haldin 2 helgar-reiðnámskeið og eitt vikunámskeið fyrir börn á aldrinum 8
til 15 ára á Brimilsvöllum, þar var lögð áhersla á nýliðun. Færri komust að en vildu á
námskeiðin, leiðbeinandi var Fanney Gunnarsdóttir.

Æskulýðsnefnd:
Erna Sigurðardóttir, Nadine E. Walter, Katrín Gísladóttir og Veronica Osterhammer
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Uppskeruhátíðin
Það hefur ekki verið haldin uppskeruhátíð ennþá og ekki búið að afhenda þær
viðurkenningar sem við erum vön að veita. Það bíður aðeins og kannski verði það bara
gert á aðalfundinum.
Félagsmenn voru rúmlega 260 í árslok
Fyrir hönd stjórnar
Herborg Sigurðardóttir, formaður
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Skotfélag Snæfellsness
Starfsemi félagsins 2019 Það má með sanni segja að árið hafi
byrjað vel hjá Skotfélagi Snæfellsness. Félagið fékk stóra
viðurkenningu í byrjun árs, við eignuðumst Vesturlandsmeistara,
húsbyggingin fór á fullt og mikið var um mótahald og
skemmtilega viðburði s.s. unglingakvöld, konudag,
skotvopnasýning, skotvopanámskeið o.fl. Heilt á litið var þetta
frábært ár og verður því gert frekari skil hér á eftir.

Skotfélag Snæfellsness heiðrað
Í byrjun árs var félaginu veitt viðurkenning af Héraðssambandi Snæfellsness- og
Hnappadalssýslu fyrir vel unnin störf á nýliðnu ári og var félagið valið „Vinnuþjarkur
HSH 2018“. Héraðssamband Snæfells- og Hnappadalssýslu heiðrar ár hvert
íþróttamenn á vegum sambandsins sem skarað hafa framúr og í ár voru
viðurkenningar veittar í íþróttahúsinu í Stykkishólmi í hálfleik Snæfells og Sindra í
körfuknattleik.
Fimm félagsmenn úr Skotfélagi Snæfellsness mættu til þess að veita viðurkenningunni
viðtöku en það voru Birgir Guðmundsson, Jón Einar Rafnsson, Mandy Nachbar, Jón
Pétur Pétursson og Lydía Rós Unnsteinsdóttir.
Við athöfnina voru lesin upp falleg orð í okkar garð þar sem meðal annars kom fram
að mikil uppbygging hafi átt sér stað hjá félaginu, félagsmönnum hefur fjölgað mikið,
skýrslugerð hefur verið til fyrirmyndar og sérstaklega var fjallað um alla þá
kynningardaga og konukvöld sem félagið hefur haldið fyrir konur, unglinga og
almenning sem ekki er í félaginu. Við erum mjög stolt af þessari viðurkenningu og við
stefnum á að halda áfram góðu starfi í nánustu framtíð.
Þá var Jón Pétur Pétursson valinn skotíþróttamaður HSH árið 2018 og veitti hann
viðurkenningunni viðtöku við sama tækifæri.
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Heiða Lára Vesturlandsmeistari í loftskammbyssu
Á vordögum eða nánar tiltekið í apríl eignaðist félagið í fyrsta skipti
Vesturlandsmeistara í skotíþróttum, en þá hélt Skotfélag Akraness opna
Vesturlandsmótið í loftskammbyssu/riffli í aðstöðu Skotfélags Vesturlands í
Borgarnesi. Skotfélag Snæfellsness átti tvo keppendur í mótinu, Pétur Már sem varð í
6. sæti í flokki karla og Heiða Lára varð í 3. sæti í flokki kvenna.
Keppendur komu víða af en keppendur af Vesturlandi kepptu einnig um titilinn
Vesturlandsmeistarinn í hverri grein fyrir sig. Þar sem að Heiða Lára var eini
keppandinn af Vesturlandi í kvennaflokki í loftskammbyssuflokki varð hún
Vesturlandsmeistari í loftskammbyssu kvenna árið 2019.

Vesturlandsmeistarar 2019:
Loftskammbyssa karla = Erlendur B Magnússon SKV
Loftskammbyssa kvenna = Heiða Lára SFS
Loftriffill karla = Jakob H. Ragnarsson SKA

Aðalfundur
Aðalfundur félagsins var haldinn þann 9. maí og þar var farið yfir hefðbundin
aðalfundarstörf. Húsfyllir var á fundinum og setið var í hverju horni. Mikið var rætt um
framkvæmdir sumarsins, frekari uppbyggingu hjá félaginu og þá miklu virkni og
mótahald sem hefur verið hjá félaginu undanfarin ár. Voru fundarmenn mjög jákvæðir
og skiptu með sér verkum, staðráðnir að ætla að halda uppbyggingunni áfram.
Dagskrá starfsársins var sett upp og var hún á þennan veg:
Sjómannadagsmót fimmtudaginn 30. maí (innanfélagsmót)
17. júnímót laugardaginn 15. júní (opið mót)
Sumarsólstöðumót föstudaginn 21. júní (opið kvöld)
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Skotvopnasýning

laugardaginn 6. júlí (opin öllum)

Ungmennakvöld

þriðjudaginn 23. júlí (opið öllum eldri en 15 ára)

Refamót

laugardaginn 24. ágúst (opið mót)

Pæjudagur/mót

laugardaginn 7. september (opið öllum konum)

Skotvopnanámskeið

laugardaginn 14. september (skráning á ust.is)

Réttir

laugardaginn 21. september (ÆFINGASVÆÐIÐ

LOKAÐ)
Afmælismót

laugardaginn 12. október (innanfélagsmót)

Gamlársmót

sunnudaginn 29. desember (innanfélagsmót)

Þá var ný stjórn kosin til starfa en Kári Hilmarsson frá Stykkishólmi tók við sem
meðstjórnandi af Sigmari Loga Hinrikssyni sem fluttur er til Vestmannaeyja og þá tók
Arnar Guðlaugsson við sem meðstjórnandi af Þorsteini Björgvinssyni sem setið hafði í
stjórn félagsins frá stofnun félagsins, eða í 32 ár.

Steini „gun“ lét af störfum eftir 32 ára stjórnarsetu
Eins og áður kom fram þá var ný stjórn kosin á aðalfundi félagsins til eins árs.
Þorsteinn Björgvinsson eða Steini "gun" eins og flestir þekkja hann ákvað þá að gefa
ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarstarfa eftir 32 ára stjórnarstarf, en Steini var
einn af stofnendum félagsins og hefur setið í stjórn félagsins allar götur síðan.
Það voru því ákveðin tímamót þegar hann ákvað að gefa ekki kost á sér áfram en hann
vildi gefa öðru fólki kost á að bjóða fram starfskrafta sína. Steini mun þó halda áfram
að starfa með okkur og vera virkur félagsmaður eins og hann sagði sjálfur.
Við þökkum Steina fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagsins undanfarna þrjá áratugi, en
Steini hefur starfað fyrir félagið af hjarta og sál og alltaf látið hag félagsins vera í
forgangi.

Framkvæmdir
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Þegar sól fór að hækka á lofti var hafist handa við að undirbúa framkvæmdir
sumarsins. Byrjað var að undirbúa uppsetningu á skothúsinu og mælt út fyrir
framkvæmdum við bílastæði o.fl.
Við fórum með nýju skotborðin sem búið var að steypa inn á svæði og komum þeim
fyrir „inni í húsinu“. Í byrjun júní hófumst við svo handa við að reisa skothúsið.
Fjöldi manns mætti og reis grindin upp á mettíma. Vinur okkar hjá Skotfélaginu
Markviss á Blönduósi sem fylgdist með framkvæmdunum lýsti því þannig að þetta hafi
verið eins hjá Amish fólkinu „allir mæta og svo er komið hús“.

Sjómannadagsmót
Árlegt sjómannadagsmót félagsins í leirdúfuskotfimi var haldið síðasta fimmtudaginn í
maí mánuði. Mætingin var fín og við fengum alveg frábært veður. Landsliðið sigraði
mótið að þessu sinni og leiðir nú einvígið 4-3, en þetta var í sjöunda skipti sem þetta
mót var haldið.

17. júnímót - riffilmót
17. júnímótið okkar í riffilskotfimi hefur verið haldið nú um árabil. Vegna mikilla
vinsælda var ákveðið að færa mótið yfir á laugardaginn 15. júní til þess að hafa lengri
tíma, því 17. júní bar upp á mánudegi í ár. Keppendum fer sífellt fjölgandi með hverju
árinu og það er því ekki hægt að halda þetta mót eftir hefðbundin 17. júní hátíðarhöld
lengur. Mætingin var mjög góð.

Sumarsólstöðuskemmtun
Undanfarin ár höfum við haft það að vana að hittast á sumarsólstöðum eða á
Jónsmessunótt og skemmta okkur saman á æfingasvæðinu. Það var engin
undantekning í ár því laugardaginn 22. júní hittumst við á æfingasvæðinu kl. 21:00 til
þess á skjóta fram á nótt.
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Þessi viðburður er virkilega skemmtilegur og hann fór þannig fram að hver og einn tók
fram allt það besta eða allt það versta úr byssuskápnum og svo hittumst við á
æfingasvæðinu og skutum saman og spjölluðum. Aðal tilgangurinn var að hittast of
hafa gaman og skoða það sem aðrir eiga í byssusafninu.
Einnig er þetta kjörið tækifæri fyrir þá sem lítið hafa verið að skjóta til koma og kynna
sér starfsemi félagsins og kynnast nýju fólki. Þetta er alltaf jafn gaman og þeir sem
ekki hafa verið að skjóta lengi hafa geta fengið góða tilsögn.
Síðustu menn voru að fara heim á þriðja tímanum um nóttina.

Skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn
Við buðum upp á árleg skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn eins og áður en hjá félaginu
eru 4 viðurkenndir prófdómarar.
Skotprófin gengu mjög vel í ár og það var aðeins tæplega 8% fall sem er umtalsvert
betri árangur en undanfarin ár. Það er því greinilegt að flestir veiðimenn séu farnir að
undirbúa sig betur fyrir hreindýraveiðina en árin á undan.

Heimsóknir
Margir góðir gestir litu við á æfingasvæðinu á árinu og nokkrir hópar komu í
heimsókn til þess að reyna fyrir sér í íþróttaskotfimi og til þess að kynna sér
skotíþróttina.
Skotfélag Snæfellsness hefur markvisst unnið að því undanfarin ár að kynna
íþróttaskotfimi fyrir nýjum iðkendum og hafa margir hópar komið í heimsókn til okkar.
Starfsmenn leikskólans í Grundarfirði komu í heimsókn en þau voru í hópeflisferð og
fengu þau að prófa hinar ýmsu gerðir af skotvopnum og fengu um leið stutta fræðslu
um íþróttaskotfimi og starfsemi félagsins. Þetta var virkilega skemmtilegur dagur og
ekki skemmdi fyrir að við fengum frábært veður.
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Einnig kom árgangur 1985 frá Grundarfirði í heimsókn til okkar, en þau voru með
bekkjarmót og var heimsóknin liður í þeirri dagskrá. Þetta voru skemmtilegar
heimsóknir og var ekki annað að sjá en að allir hafi haft gaman af.

Skotvopnasýning
Þann 6. júlí vorum við með skotvopnasýningu í Ólafsvík í tilefni af bæjarhátíðinni
"Ólafsvíkurvaka 2019". Þetta var í annað skipti sem við höldum skotvopnasýningu í
Ólafsvík í tengslum við bæjarhátíðina þar, en hún er haldin annað hvert ár og við
vorum líka með sýningu síðast þegar hátíðin var haldin.
Við vorum með skotvopn og annan búnað til sýnis og gáfum fólki kost á því að kynna
sér starfsemi félagsins og fræðast um skotvopn. Sýningin tókst mjög vel og áætlað er
að nokkur hundrum manns hafi séð sýninguna.

Skothúsið
Framkvæmdir við skothúsið gengu rosalega vel. Allir lögðust á eitt við að hjálpast að
og við náðum að loka húsinu, gluggar voru settir í og við náðum að setja járn á þakið í
ágúst. Við fengum svo nokkur hlöss af fínna efni til þess að byrja að snyrta til í kringum
húsið og svo keyptum við þökur til þess að þökuleggja skotpallinn fyrir framan húsið.
Kjöljárnið var sett á þakið í lok ágúst og svo var gert stutt hlé á framkvæmdum til þess
að huga að næstu skotmótum.

Refamótið
Árlegt refamót félagsins var haldið í 5. skipti laugardaginn 24. ágúst. Skotið var úr
liggjandi stöðu og átti hver keppandi átti að skjóta 10 skotum, einu skoti á hvert
skotmark sem öll voru í mismunandi löngum færum. Keppendur komu víða að og 12
keppendur luku keppni í ár og það var Stefán Eggert Jónsson sem sigraði að þessu
sinni. Í öðru sæti var Jón Þór Sigurðsson og í þriðja sæti var Júlíus Freysson.
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Ungmennakvöldið
Árlegt ungmennakvöld var haldið í tengslum við bæjarhátíðina „Á góðri stund“ í
Grundarfirði. Þennan viðburð höfum við haldið í mörg ár og þá mæta félagsmenn með
sín eigin skotvopn til þess að leyfa þáttakendum að prófa hin ýmsu skotvopn og kynna
sér í íþróttaskotfimi og kynna sér starfsemi félagsins. Fjölmargir mættu eins og svo oft
áður og var þetta hin mesta skemmtun. Þessi viðburður er kominn til að vera og við
reiknum með að halda hann aftur næstu ár.

Skotvopnanámskeið
Um miðjan september héldum við skotvopnanámskeið í samvinnu við
Umhverfisstofnun. Þetta var í fjórða skipti sem við höldum slíkt námskeið á
síðastliðnum sex árum, en við reynum að halda námskeið fyrir okkar landshluta á
hverju ári svo lengi sem það sé þáttaka og eftirspurn.
Bóklegi hlutinn var haldinn að þessu sinni í Grunnskólanum í Grundarfirði og
leiðbeinandi var Ómar Jónsson frá Borgarnesi. Verklegu kennsluna sáu félagsmenn
Skotfélags Snæfellsness um og var sá hluti námskeiðsins haldinn á æfingasvæði
félagsins í Hrafnkelsstaðabotni.

BR50 mót - riffilmót
Sunnudaginn 8. september var haldið mót í BR50 á æfingasvæði félagsins. Keppt var í
3 flokkum og skaut hver keppandi 2 blöð. Þátttakan var góð og keppendur komu víða
að.
Í Sporter flokki sigraði Heiða Lára, Pétur Már varð í öðru sæti og í þriðja sæti var
Dagný Rut.
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Í léttum Varmint flokki sigraði Pétur Már, Dagný Rut varð í öðru sæti og Sebastina
Radwanski var í þriðja sæti.
Í þungum Varmint flokki sigraði Davíð Bragi, í öðru sæti var Pawel Radwanski og í
þriðja sæti var Jón Ingi.

Konudagur á skotsvæðinu og Pæjumót
Árlegur konudagur Skotfélags Snæfellsness var haldinn á æfingasvæði félagsins í
byrjun október. Konudagurinn hefur verið haldinn árlega hjá félaginu frá árinu 2016.
Dagurinn hófst eins og venjulega með kynningu á þeirri skemmtilegu íþrótt sem
skotfimin er og hægt var að fá að prófa að skjóta undir leiðsögn. Pæjudagurinn var
fyrir allar konur 15 ára og eldri og eins og áður þá var frítt á kynninguna.
Eftir hádegi sama dag var svo hið stórskemmtilega Pæjumót þar sem allar þær sem
vildu gátu tekið þátt. Um er að ræða skemmtilega keppni í riffilskotfimi þar sem aðal
atriðið er að hafa gaman.

Vetrarstarfsemi
Þegar haustið skall á fór verkefnum að fækka á skotsvæðinu. Við nýttum þó tímann til
þess að vinna aðeins í skothúsinu. Settur var upp milliveggur, hurð og gluggi, klæðning
var keypt á húsið og hún grunnuð og máluð. Einnig var farið í viðhaldsvinnu á öðrum
mannvirkjum félagsins og var t.d. hurðin á markinu á leirdúfuskotvellinum löguð, en
hún hafði verið skilin eftir opin og fauk hún upp og skemmdist.
Það komu þó margir góðir dagar eftir að það haustaði og það var oft mikið líf á
æfingasvæðinu. Hreindýraveiðimenn notuðu riffilbrautina til þess að æfa sig fyrir veiði
og leirdúfuskotvöllurinn var mikið notaður.
Þá var einnig unnið að því að ljúka við að gera samkomulag við Grundarfjarðarbæ um
afnot af Samkomuhúsi Grundarfjarðarbæjar fyrir innanhúss skotæfingar.
Samkomulagið er þó ekki alveg í höfn, en við erum að vona að takist að ljúka því og að
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við getum á næstu árum boðið upp á reglubundnar skotæfingar innanhúss yfirr
vetrarmánuðina.

Félagsmönnum fjölgar
Félagsmönnum hefur fjölgað mikið undanfarnar vikur og mánuði. Í lok árs bættust við
8 nýjir félagsmenn til viðbótar við hina sem áður höfðu skráð sig í félagið og eru
fullgildir félagsmenn nú 151. Fleiri félagsmenn eru þó á skrá hjá félaginu en til þess að
teljast fullgildur meðlimur í félaginu þarf að hafa staðið skilum á félagsgjöldum.
Félagsgjaldið er litlar 6.000 kr. á ári og fer öll innkoma af félagsgjöldum óskert í
rekstur og uppbyggingu á æfingasvæðinu.
Það er gleðilegt að sjá hvað félagsmönnum hefur fjölgað mikið undanfarna mánuði.
Stjórn félagsins hefur markvisst unnið að því að bæta aðstöðu félagsmanna til
skotæfinga og með bættri aðstöðu er félagsmönnum alltaf að fjölga.
Hingað koma skotmenn af landinu öllu til þess að stunda skotæfingar og er búseta
félgagsmanna ekki bara bundin við Snæfellsnesið.

Dagný tilnefnd sem íþróttamaður Grundarfjarðar
Í lok síðasta árs var Dagný Rut Kjartansdóttir tilnefnd sem íþróttamaður
Grundarfjarðar fyrir árið 2019. Grundarfjarðarbær velur íþróttamann ársins í lok hvers
árs og tilnefna íþróttafélögin í sveitarfélaginu/deildunum einn fulltrúa sem kemur til
greina sem íþróttamaður ársins, en viðkomandi fulltrúi skal hafa lögheimili í
Grundarfirði þegar kosningin fer fram.
Dagný Rut hefur verið virkur þáttakandi í mótum á vegum Skotfélags Snæfellsness og
náð ótrúlega góðum árangri á skömmum tíma. Hún keppti á öllum þeim mótum sem
félagið stóð fyrir á nýliðnu starfsári, bæði í riffilskotfimi og í haglabyssuskotfimi og
vann hún til verðlauna á þeim öllum.
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Dagný Rut hefur náð eftirtektaverðum árangri í kúlugreinum þar sem hún hefur keppt
bæði í flokki kvenna og í blönduðum flokki. Undanfarin ár hefur Dagný keppt á
Íslandsmeistaramótinu í Br50 og það var engin undantekning í ár og lauk hún keppni á
Íslandsmeistaramótinu á Akureyri í júlí í sumar með góðum árangri.
Þá hefur Dagný Rut einnig gegnt óeigingjörnu starfi í mótanefnd Skotfélags
Snæfellsness þar sem hún kom að skipulagningu- og framkvæmd þeirra móta sem
félagið stóð fyrir. Dagný Rut á mikla framtíð fyrir sér í skotíþróttinni og getur náð
flottum árangri á landsvísu eða á alþjóðavísu ef hún heldur áfram á sömu braut.
Í ár voru 7 íþróttamenn tilnefndir frá mismunandi íþróttafélögum og lenti Dagný Rut í
öðru sæti í kosningunni með minnsta mögulega mun.
Grundarfirði 15. janúar 2020
___________________________
Jón Pétur Pétursson Formaður Skotfélags Snæfellsness

Starfsemi félagsins 2020
Undanfarin 10-12 ár hefur Skotfélag Snæfellsness sífellt verið að stækka og eflast.
Mótum og öðrum viðburðum hefur fjölgað með hverju árinu, félagsmönnum er að fjölga
og æfingaaðstaða félagsins er alltaf að verða betri.
Stjórn félagsins var búin að gera stór plön fyrir þetta ár eins og fyrri ár, en þá skall
heimsfaraldur á af fullum krafti, æfingabann var sett á, æfingasvæðum var gert að loka
og mótahald var bannað. Þetta var smá sjokk í fyrstu en við ákváðum strax að við
myndum ekki láta þetta draga úr okkur eldmóðinn og við breyttum bara áætlununum
og ákváðum að nýta tímann eins vel og hægt væri í önnur verkefni. Þetta starfsár var
því vel nýtt í framkvæmdir og aðra uppbyggingarvinnu á meðan samkomubann var í gildi.
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Fundur um áframhaldandi uppbygginu á æfingasvæðinu
Í lok janúar var strax farið að huga að framkvæmdum og öðrum verkefnum. Tveir
fulltrúar félagsins fóru t.a.m. á fund með bæjarráði Grundarfjarðarbæjar og fluttu þar
erindi um félagið og ræddu um starfsemi félagsins, kynntu fyrirhugaða uppbyggingu á
æfingasvæðinu, en Grundarfjarðarbær er eigandi af landinu sem skotfélagið er með á
leigu. Þetta var mjög góður fundur og voru ýmis mál rædd s.s. viðhald á veginum,
rafmagnsmál, vatnsveita, aðalskipulag svæðisins, frekari uppbygging íþróttamannvirkja
o.fl.
Við stefnum á að bæta æfingasvæðið mikið og vonum að innan 2-3ja ára verðum við
búin að klára skothúsið og riffilbrautina, klára að endurbyggja leirdúfuvöllinn og byggja
nýtt félagsheimili.

Skotíþróttamaður HSH
Í lok janúar hélt Héraðssamband Snæfells- og Hnappadalssýslu árlega uppskeruhátíð
þar sem íþróttamenn voru heiðraðir fyrir góðan árangur á nýliðnu ári og um leið var
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íþróttamaður HSH valinn. Heiða Lára var okkar fulltrúi og var hún valin
skotíþróttamaður HSH.

Heiða Lára var ótrúlega virk í starfi félagsins og náði frábærum árangri í sínum
keppnisgreinum. Hún keppti í nafni félagsins á fjölda móta um allt land og einnig á
erlendri grundu. Á nýliðnu ári tók hún þátt í 50 keppnum (á 50 vikum) og vann til 31
verðlauna. Þessi mót sótti Heiða Lára um land allt og má þar nefna Keflavík, Kópavog,
Snæfellsnes, Akureyri, Ólafsfjörð, Egilsstaði svo eitthvað sé nefnt og af þessum 31
verðlaunum vann hún 19 verðlaun á opnum mótum.
Heiða Lára tók þátt í öllum mótum sem skipulögð voru af Skotfélagi Snæfellsness á árinu
2019 nema einu, en á því móti sá hún um mótsstjórn. Heiða Lára er formaður
mótanefndar hjá Skotfélagi Snæfellsness og hefur komið að skipulagningu og
framkvæmd allra móta og annarra viðburða á vegum félagsins undanfarin ár, þrátt fyrir
að vera búsett í Vogum á Reykjanesi. Þá gegnir hún einnig óeigingjörnu
sjálfboðaliðastarfi sem gjaldkeri félagsins.
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Eins og fyrr segir var Heiða Lára ótrúlega virk á líðandi starfsári og er óhætt
að fullyrða að fáir eða engir íþróttamenn hafi keppt á eins mörgum mótum
á einu ári. Heiða Lára keppti bæði í karla- og kvennaflokki og má nefna að
hún varð t.d. vesturlandsmeistari í loftskammbyssu kvenna á árinu. Einnig
tók hún þátt í móti sem haldið var í Hamminklen í Þýskalandi í október þar
sem hún gerði sér lítið fyrir og vann til silfurverðlauna í BR50 flokki kvenna. Í
kjölfar góðs árangurs í Þýskalandi var henni boðið að keppa á tveimur mótum í
Frakklandi og Luxemborg.
Það má með sanni segja að Heiða Lára hafi náð árangri sem erfitt er að toppa. Heiða
Lára hefur með þessum árangri sýnt að hún á mikla framtíð fyrir sér í skotíþróttinni og
er öðrum íþróttamönnum góð fyrirmynd þar sem hún hefur stundað sína íþrótt af
miklum áhuga og ástríðu.

Skothúsið - smíðað milli lægða
Framan af ári gekk hver lægðin yfir landið á eftir annarri en við reyndum þó að grípa í
hamarinn inn á milli lægða eins og hægt var. Fyrst vorum við í inniverkefnum og svo
færðum við okkur út eftir því sem að leið á vorið og veður fór að lagast.
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Námskeið - þrif og umhirða skotvopna
Í mars bauð Unnsteinn Guðmundsson upp á grunnnámskeið í þrifum- og umhirðu á
skotvopnum sem var mjög vel sótt. Farið var yfir helstu atriði í þrifum á rifflum,
hálfsjálfvirkum haglabyssum og tvíhleypum. Unnsteinn átti sjálfur frumkvæðið að
námskeiðinu og tók ekkert gjald fyrir og þurftu félagsmenn því ekki annað en að mæta
á svæðið. Frábært framtak hjá Unnsteini.

Skilti við þjóðveginn
Um miðjan mars var sett upp skilti við þjóðveginn sem vísar á
skotæfingasvæði félagsins. Uppsetning skiltisins hafði verið í
undirbúningi í lengri tíma, en fyrsta erindið sendum við til
Vegagerðarinnar þann 19. desember árið 2012. Það var því
gleðistund þegar skiltið var loksins komið upp.
Með bættri æfingaaðstöðu hefur notkun á æfingasvæðinu
aukist mikið og því hefur þörfin á skiltinu orðið enn meiri, ekki
síst þar sem að skotáhugamenn af öllu landinu hafa verið
koma til þess að nota æfingasvæðið eða taka þátt í keppni. Það var Grundarfjarðarbær
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sem aðstoðaði okkur með kaup og uppsetningu á skiltinu og færum við
Grundarfjarðarbæ bestu þakkir fyrir.

Undirbúningur fyrir sumarið
Í lok apríl var sól farin að hækka á lofti, vorboðar fóru að koma til landsins hver af öðrum
og fyrstu bylgju Covid-19 var að ljúka. Aðsókn að æfingasvæðinu fór að aukast og þar
var mikið líf. Við vorum því farin að horfa til bjartari tíma, biðum spennt eftir sumrinu
og fórum strax að skipuleggja mótahald, framkvæmdir o.fl.

Í byrjun maí fór hópur sjálfboðaliða inn á svæði og hreinsaði til í vélarskúrnum,
félagsheimilinu og skothúsinu, riffilbrautin var hreinsuð og farin var ruslaferð. Byrjað
var að smíða í skothúsinu og allir voru fullir af tilhlökkun og orku en þá koma annað
áfall.
Ljósavél félagsins bilaði og var því ónothæf. Við höfum frá árinu 2012 barist fyrir því að
fá rafmagn á skotsvæðið en ekki haft erindi sem erfiði. Við þurfum því alfarið að treysta
á ljósavélina sem aflgjafa með þeim óþægindum og veseni sem henni fylgir.
Nú voru góð ráð dýr. Við sáum fram á að geta ekki smíðað meira í skothúsinu nema
vera með rafmagn og við sáum heldur ekki fram á að geta haldið mót eða aðra viðburði.
Því var brugðið á það ráð að kaupa aðra ljósavél til bráðabirgða þar til að hin ljósavélin
kæmist í lag.
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Keypt var notuð ljósavél af verktaka í Reykjavík og var hún komin hingað vestur innan
við sólarhring eftir að upp komst um bilunina í þeirri eldri. Við vorum ekki lengi að finna
sjálfboðaliða til að aðstoða okkur við að skipta um ljósavél en til þess þurfti m.a. að rífa
eina hlið úr vélarskúrnum.

Sama stjórn næsta starfsár
Ákveðið var að aflýsa aðalfundi félagsins sem átti að vera í byrjun mánaðarins vegna
samkomubanns vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Fólki var þó gefinn kostur á því að
bjóða sig fram til stjórnarstarfa og auglýst var eftir framboðum til stjórnarstarfa, en þar
sem að engin framboð bárust og núverandi stjórnarmenn gáfu allir kost á sér áfram var
ákveðið að hún yrði sjálfkjörin. Ákveðið var að starfandi stjórn myndi því fara með mál
félagsins í eitt ár til viðbótar, eða þar til að ný stjórn verður kosin á næsta aðalfundi.
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Æfingasvæðið tekið í gegn
Í seinni hluta maí hittist svo hópur félagsmanna til þess gera æfingasvæðið endanlega
klárt fyrir sumarið. Það var af nægu að taka en við reyndum að skipta okkur í minni hópa
því enn voru í gildi samkomutakmarkanir í landinu. Við tengdum vatn og salerni,
skotbjöllur á riffilsvæðinu voru endurnýjaðar og nýjar voru settar upp, unnið var í
skothúsinu en stærsta verkefnið var að setja upp nýjar leirdúfukastvélar sem félagið
hafði keypt.
Gömlu kastvélarnar voru orðnar lélegar en þær höfðu þjónað okkur í 32 ár. Nýju
kastvélarnar eru af gerðinni Nasta og voru fluttar inn frá Finnlandi. Unnið var fram að
kvöldmat og svo var að sjálfsögðu grillað að góðu verki loknu. Félagsmenn stóðu sig
frábærlega og erum við þeim afar þakklát, því án virkra félagsmanna væri þetta ekki
félag.

Sjómannadagsmót
Í byrjun júní var fyrstu bylgju Covid 19 lokið og við héldum árlegt Sjómannadagsmót í
leirdúfuskotfimi. Þá voru jafnframt nýjar leirdúfukastvélar félagsins formlega teknar í
notkun. Þátttakan í mótinu var mjög góð og við vorum mjög sátt með það hvernig nýju
kastvélarnar virkuðu. Þær munu vonandi blása enn meira lífi í starf félagsins. Landsliðið
sigraði stigakeppni liðanna aftur í ár og er staðan nú 5-3 fyrir landsliðinu, en þetta var í
áttunda skipti sem þetta mót var haldið.
Í einstaklingskeppninni náði Gísli Valur bestum árangri í karlaflokki, Unnsteinn var í
öðru sæti og Arnar í því þriðja. Í flokki kvenna sigraði Karen, Dagný var í öðru sæti og
Elsa Fanney var í þriðja sæti.
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Starfsemin komin á fullt eftir covid

Að sjómannadagsmótinu loknu var hafist var hafist handa við að skipuleggja næstu mót
og haldið var áfram að smíða í skothúsinu. Settar voru skotlúgur í skothúsið og skotborð
voru steypt upp. Við létum svo smíða fyrir okkur skotbjöllur úr hardox stáli sem settar
voru upp í riffilbrautinni og aðstaðan er að verða eins og best á verður kosið.

Heimsókn
Um miðjan júní fengum við góða gesti í heimsókn en þar voru á ferðinni félagar úr
Lionsklúbbi Grundarfjarðar. Þau voru árlegri vorferð og komu til þess að kynna sér
starfsemi félagsins og kynnast skotíþróttinni, en Lionsklúbbur Grundarfjarðar styrkti
einmitt Skotfélag Snæfellsness með veglegri peningagjöf fyrr á þessu ári til eflingar
íþrótta- og æskulýðsstarfs. Það var virkilega gaman að fá þau í heimsókn og þetta var í
fyrsta skipti sem nýja skothúsið var notað, þó ekki sé formlega búið að taka það í
notkun.
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Önnur bylgja Covid-19
Þegar starfsemin var aftur komin á fullt og skotpróf fyrir hreindýraveiðimenn voru í
fullum gangi skall á önnur bylgja Covid-19 og sú þriðja tók svo strax við af þeirri annarri.
Við þurftum því að fresta aftur öllum þeim áformum sem skipulögð voru en við nýttum
tímann til þess að halda áfram með framkvæmdir og vinna aðra vinnu. Fámennur
hópur félagsmanna hélt áfram að vinna í skothúsinu, en ekki var hægt að skipuleggja
vinnudag, enda voru allar æfingar og aðrar samkomur bannaðar af tilskipun yfirvalda.

Skothúsið klætt að utan
Í miðri þriðju bylgju Covid var byrjað að klæða húsið að utan, enda stutt í veturinn og
við vildum reyna að loka húsinu fyrir veturinn. Allt var þetta þó gert í samræmi við
sóttvarnarlög. Náðist að klæða helminginn af húsinu fyrir veturinn og setja síðustu
skotlúgurnar í húsið. Einnig voru gerðar hæðarmælingar á allri riffilbrautinni því við
erum að byrja að undirbúa það að steypa gangstéttir við riffilbrautina og ganga frá
lóðinni umhverfis skothúsið.
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Gott ár þrátt fyrir allt
Þriðja bylgja Covid dróst á langinn og ekki var hægt að skipuleggja frekari viðburði á
árinu. Þetta var þó mjög stórt ár hjá okkur miðað við aðstæður í þjóðfélaginu og
mörgum stórum áföngum var náð. Má þar nefna eins og áður hefur komið að félagið
tók í notkun nýjar leirdúfukastvélar, skothúsið komst á það stig að hægt er að byrja nota
það til æfinga, við héldum skemmtilegt sjómannadagsmót og gátum sinnt þjónustu við
félagsmenn svo sem skotprófum. Það má því segja að árið hafi bara verið nokkuð gott
ár og til að toppa þetta allt þá ákvað sjávarútvegsfyrirtækið Grun að styrkja Skotfélags
Snæfellsness um 500.000 kr. til áframhaldandi uppbyggingar- og æskulýðsstarfs.

Við erum afskaplega þakklát fyrir þennan ómetanlega styrk og þetta gefur
sjálfboðaliðum

félagsins

svo

sannarlega

byr

í

seglin

til

áframhaldandi

uppbyggingarstarfs. Sú vinna sem félagið hefur verið að vinna á undanförnum árum er
greinilega farin að vekja athygli út á við og vonandi munum við halda áfram á réttri
braut í nánustu framtíð.
Grundarfirði 15. janúar 2021
Jón Pétur Pétursson, Formaður Skotfélags Snæfellsness
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Golfklúbburinn Jökull
Starfsskýrsla Golfklúbbsins Jökuls vegna ársins
2019
Starf Jökuls var mjög blómlegt, mikið af nýliðum sem hófu iðkun. Sérstaklega vakti
það ánægju hve margar konur voru duglegar að spila golf.
Þórður Rafn Gissurarson kom til okkar með kennslu, sem ýtti undir áhugann.
Framkvæmdir við nýja völlinn í Rifi eru á áætlun, búið að sá í allar flatir og tókst vel til.
Sett verður niður vökvunarkerfi í vor og byrjað að móta brautir og sá í þær.
Snæfellsbær er búinn að koma vatnslögn á svæðið og laga veg upp að svæðinu, og
verður hann malbikaður. Mikill áhugi og gróska er í starfinu og tilhlökkun fyrir nýjum
velli.
Kv Jón Bjarki Jónatansson
Formaður Jökuls

Starfsskýrsla Golfklúbbsins Jökuls vegna 2020
Árið 2020 var óvenjulegt hjá Golfklúbbnum Jökli eins og flestum öðrum. Aðalfundur
var haldinn í maí vegna covid 19.
Haldinn var kynning á framkvæmdum sem fyrirhugaðar voru á nýjum golfvelli í Rifi.
Inniaðastaða í gamla Frystihúsinu var standsett, þar er púttaðstaða í háum klassa og
golfhermir. Þökkum við þeim feðgum hjá HH innilega
fyrir þeirra framlag, ómetanlegt.
Mikill áhugi er fyrir golfi og mikið var spilað áFróðárvelli í sumar, sérstaklega
ánægjulegt hvað margar konur eru farnar að spila golf. Haldið var kvennamót með
skemmtilegum leikjum í lokin og var vel mætt.
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Flatir á Rifsvelli voru mótaðar og sáð og borið á flatirnar og spírunardúkur settur yfir.
Ánægjulegt hvað margir komu að verkinu. Undirbúningsvinna er í gangi vegna
áframhaldandi framkvæmda, verður farið í brautir
og teiga í sumar og sett niður vökvunarkerfi. Mikilvægt er að fólk komi til vinnu með
okkur þegar kallað verður.
Mótaröðin var á sínum stað á þriðjudögum.
GJÓ sendi sveit í Íslandsmót Golfklúbba og stóðu karlarnir sig vel.
Við fjárfestum í lítilli dráttarvél með á moksturstækjum og sandara sem er dreginn áf
vélinni. Þessi vélakostur er nauðsynlegur við nýbyggingu á golfvelli og áframhaldandi
umhirðu. Verum dugleg að taka með okkur nýliða út á golfvöll , og ef einhver þarf
aðstoð að byrja í golfi og ráðleggingar, endilega að hafa samband.
Við erum 80 í klúbbnum núna, stefnan er sett að vera yfir 100 þegar Rifsvöllur verður
vígður í júlí 2023 á 50 ára afmæli Golfklúbbsins Jökuls.

Jón Bjarki Jónatansson Formaður
Rögnvaldur Ólafsson Varaformaður
Jóhann Pétursson Gjaldkeri
Hjörtur Ragnarsson Ritari
Hjörtur Guðmundsson Meðstj.
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Íþróttafélag Miklaholtshrepps

Skýrsla stjórnar ÍM 2020-2021
- Ný stjórn hélt fund strax að loknum Aðalfundi 11. mars 2020 þar sem við skiptum
með okkur verkum og undirrituðum skjöl vegna prókúru.
- Gerðum okkur glaðan dag vegna Hreyfiviku UMFÍ þann 23. maí og fórum í fjöru- og
gönguferð í Skógarnesi undir leiðsögn Eyrúnar Gyðu Gunnlaugsdóttur. Ferðin var vel
sótt og tóku um 27 manns þátt í göngunni. Hreyfivikan fór svo fram 25-31. maí og
sendum við þá heimaæfingar í tölvupósti til íbúa hreppsins.
- Þröstur Aðalbjarnarson sá um slátt á vellinum á Breiðabliki og Gunnar Guðbjartsson
sá um að bera áburð á völlinn. Þökkum við þeim fyrir þeirra framlag í þágu
íþróttafélagsins. Einnig var sandgryfja löguð ásamt því að hreinsað var úr öðrum
kasthringnum.
- Við vorum með frjálsíþróttaæfingar á þriðjudögum í sumar frá miðjum júní fram í
ágúst sem sóttar voru af börnum hér úr hreppnum og úr Staðarsveitinni. Það voru
ekki öll börn sem búa hér skráð í félagið svo það var ekki hægt að skrá þau inn í Felix.
(Einungis 5)
- Við ætluðum að hafa sundæfingar 2x í viku en sundlaugin var ekki klár fyrr en eftir
fyrstu vikuna í ágúst svo ekkert varð úr þeim.
- Héldum Kvennahlaup ÍSÍ þann 13. Júní þar sem boðið var upp á tvær vegalengdir:
3km og 5km þar sem 8 einstaklingar spreyttu sig.
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-Funduðum í ágúst og skipulögðum vetrarstarf.
Okkur langaði að kynna fyrir börnunum ýmsar íþróttagreinar og fá til þess þjálfara
sem væru með æfingar í einn mánuð í senn. Þannig fengju börnin tækifæri til að
mynda sér skoðun á því hvaða æfingar þeir vildu sjá áfram.
Íþróttaskólinn, sundnámskeið, boccia og spilakvöld er allt eitthvað sem var á dagskrá
en varð ekki að veruleika vegna covid19.
Sóttum um styrki til sveitarfélagsins:
-Til þess að greiða þjálfurum laun vegna frjálsíþrótta og sund æfinga til þess að ekki
þurfi að innheimta þátttökugjöld vegna æfinga kr. 350.000,-Styrk til að kaupa áhöld sem það þarf til að vera með æfingar kr. 150.000,-Almennan styrk sem ÍM nýtir í sitt starf kr. 100.000,Samkvæmt fundargerð sveitastjórnar í Eyja- og Miklaholtshrepps var eftirfarandi
samþykkt:
Tækjakaup vegna íþróttastarfsemi og íþróttakennslu. Samþykkt samhljóða að kaupa
dýnur, súlur og rá af Leiktæki og sport samkvæmt fyrirliggjandi tilboði sem verður eign
skólans sem ÍM getur fengið lánað í sumarstarf sitt. Þessi kaup fóru ekki fram.
Það þarf að endurnýja dýnur til þess að hægt sé að stökkva hástökk, einungis ein dýna
er í lagi í íþróttahúsinu og er það ekki hástökksdýna.
Eigum von á Lottó fyrir 2020: 98.349,- Greitt að loknu HSH þingi (15/4) – væntanlega í
maí.
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Kaffi 59
8. des 2019 kl. 16

Aðalfundur Golfklúbbsins Vestarr
Haldin í Kaffi 59
8 desember 2019 kl. 16:00
Kosning fundarstjóra:
Tillaga er um Hinriki konráðssyni sem fundarstjóra, samþykkt samhljóða
Kosning fundarritara:
Tillaga um að ritari klúbbsins Jófríður Friðgeirsdóttir verði fundarritari,
samþykkt samhljóða.
Skýrsla stjórnar um störf og framhvæmdir liðins sumars:
Garðar Svansson formaður flutti skýrslu stjórnar. Formenn nefnda lögðu fram
skýrslur sinna nefnda, mættir voru Hinrik konráðsson fyrir mótanefnd, Helga
Ingibjörg fyrir skálanefnd og Kristín Pétursdóttir fyrir kvennanefnd. Ekki komu
fleiri skýrslur fram á fundinum.
Endurskoðaðir reikningar lagðir fram:
Anna María Reynisdóttir gjaldkeri fór yfir ársreikninginn, staða klúbbsins er
nokkur svipuð og frá árinu áður ( sjá meðfylgjandi skjal)
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Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar og fjárhagsáætlun:
Almenn ánægja fundargesta með skýrslur, lítil umræða skapaðist en fyrirspurn
kom um hvort hægt væri að fá lengri leigusamning við landeiganda, formaður
svaraði að ekki væri vilji hjá landeiganda vegna óleysts ágreinings um landaskipti
eins og staðan væri núna. Formaður mótanefndar, Hinrik nefndi að í
skemmtimótin hafi verið góð mæting í sumar. Rætt var lítillega hvernig best
væri að halda slík mót, hvort mætti einfalda verðlaunin í mótunum og einnig
hvort halda ætti bæði 9 og 18 holu mót. Fyrirspurn um meistaramót hvort ætti
að spila 3 eða 4 daga, flestir voru á því að meistaraflokkur spilaði 4 hringi bæði
karlar og konur en öldungarflokkur og 2 flokkur kvk spili 3 hringi, þetta er sett í
hendur mótanefnda. Skýrslur samþykktar samhljóða
Fjárhagsáætlun næsta árs
Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram og samþykkt samhljóða.
Kosning formans:
Kosning sjórnar, Garðar gefur kost á sér til áframhaldandi formennsku. Anna
María gefur kost á sér í gjaldkera til 2 ára, samþykkt samhljóða. Jófríður
Friðgeirsdóttir ritari var kjörinn til 2 ára á síðasta aðalfundi.
Kosning í aðrar nefndir /eða tilnefningar til formanna nefnda:
Mótanefnd: Formaður er Hinrik Konráðsson og Helga Ingibjörg bauð sig fram
sem meðstjórnandi.
Vallar og aganefnd: Hermann Geir Þórsson.
Kvennanefnd: Kristín pétursdóttir.
Fjáröflunarnefnd: Ragnar Smári.
Barna og unglinganefnd: Þessi nefnd hefur ekki verið starfandi síðust 2 ár, lagt í
hendur stjórnar að taka það fyrir, tillaga kom um Freydísi og Einar.
Skálanefnd: Helga Ingibjörg.
Skemmtinefnd: Hefur ekki verið starfandi vísað til sjórnar.
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Kosning tveggja endurskoðenda:
Guðni E. Hallgrímsson og Edvarð Viljálmsson hafa verið endurskoðendur
klúbbsins, tilnefning um að Guðni E. Hallgrímsson haldi áfram og að Kristján
Guðmundsson komi nýr inn, samþykkt samhljóða.
Ákvörðun um Félagsgjöld:
Tillaga um hækkun félagsgjalda um 500 kr á einstakling og 1000 kr á hjón var
lögð fyrir, samþykkt samhljóða.
25.ára afmæli Vestarr, afmælisferð:
Anna María kynnir, farið verður 3 - 14 okt. Fundargestir velja að fara til Alcidesa
með heimsferðum, allir velkomnir að koma með. Farastjórar Heimsferða sjá um
mót og allt skipulag fyrir hópinn
Önnur mál:
a. Marta í Klifurhúsinu bauð fundarmönnum að koma til sín og skoða
golfhermirinn eftir aðalfund og ætla fundargestir að nýta sér það.
b. Golfsambandið er að setja upp nýtt alþjóðlegt forgjafakerfi,breytingarnar
munu þó ekki hafa mikil áhrif á forgjöf almennra félagsmanna.
c. Formaður þakkar félagsmönnum traustið og fyrir gott samstarf á árinu,
minnir á að störf innan klúbbsins byggjast á virkni félagsmanna.
Fundi slitið kl 17:15
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Skýrsla stjórnar Vestarr 2019
Ágætu félagar.

En einu viðburðarríku ári hjá Vestarr er lokið. Örlítil fjölgun meðlima á árinu og ágætis nýting
á vellinum eru góðar fréttir fyrir okkur. Veðurfar var kylfingum hagstætt og völlurinn sjaldan
betri eða flottari. Við vorum með gott starfsfólk, bæði á velli og í skála. Stjórn fundaði
nokkrum sinum yfir starfsárið og heilt yfir var árið ágætt. Í starfi félaga eins og Vestarr er
mannauðurinn það dýrmætasta sem við eigum og mikilvægt að fá fólk til að starfa með okkur
í því góða starfi sem unnið er í klúbbnum. Ef hendurnar eru of fáar sem starfa er hætt við að
það fjari undan virkni og það komi niður á starfinu. Vestarr hefur alla tíð byggt sitt starf á
sjálfboðaliðum til að halda utan um félagaslegan þátt starfsins, það er öllu félagsstarfi
mikilvægt að sá hluti sé virkur, hvort það sé með almennum fundum eins og aðalfundi,
fræðslu, skemmtunum og mótahaldi. Áríðandi er að við stöndum öll saman í umsjón og vinnu
við félagslegum þætti starfsins. Án hans erum við ekki að hafa gaman í okkar starfi. Að hafa
gaman hefur okkar aðalsmerki í starfi klúbbsins og félagar staðið sig vel á þeim velli. Mikilvægt
er að halda áfram að hafa gaman og viljum við hvetja félaga til að aðstoða við skemmtilega
hluta starfsins, vera virk, á vellinum, í félagsstarfi og tökum með okkur gesti.
Framundan er 25 ára afmælis ár Vestarr. Það voru kraftmiklir aðilar sem stóðu saman að
stofnun Vestarr árið 1995. Stærsti hluti þeirra er enn virkur í starfi klúbbsins, við sem seinna
komum eigum þessum aðilum mikið að þakka. Áríðandi er að halda alltaf áfram að byggja upp
og bæta það sem vel er gert. Enn er töluverð uppbygging framundan á Bárarvelli þótt
völlurinn sé að verða full mótaður. Vinna þarf í flötum, göngustígum, vökvunarkerfi og öðru
sem þarf að framkvæma til að gera góðann völl betri. Einnig er farið að vanta húsnæði fyrir
vélar og vinnuaðstæður fyrir viðhald. Leita þarf leiða til að tryggja eignarhald klúbbsins á því
íþróttasvæði sem starf klúbbsins fer fram á. Leiga Vestarr á Bárarvelli hefur nú síðust ár verið
til eins árs í senn, er það einhvað sem verður að komast í fastari skorður og á það hvort sem
íþróttasvæði verði á Báravelli eða annarsstaðar sem hentað gæti til golfiðkunar. Í
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sumarbyrjun var óskað eftir samtali við Grundarfjarðarbæ um starf Vestarr og með hvað hætti
hægt væri að tryggja framtíð Vestarr til langs tíma. Jákvætt var tekið í erindið en því miður
hefur það ekki náð lengra og samtalið ekki farið fram enn. Meðal þess sem lögð verður
áhersla á í viðræðum við bæjarfélagið er að tryggður verði aðgangur að gjaldfríu íþróttasvæði
til golfiðkunar.
Stjórn Vestarr þakkar öllum þeim sem komu að starfinu að árinu með þáttöku, stuðning og
vinnu.

Garðar Svansson
Formaður Vestarr

Aðalfundur Vestarr 2019
8. desember 2019
Skýrsla mótanefndar GVG fyrir sumarið 2019.
Í sumar var ákveðið að hafa golfmót reglulega og reynt að hafa mót sem höfða til allra
félagsmanna.
Allmörg skemmtimót voru haldin í sumar og er erfitt að nefna ákveðin fjölda þar sem
þeim var oft skellt á samdægurs ef veður var gott. En góð þátttaka var á þeim mótum í
sumar og var ánægja með fyrirkomulag móta en dregið var í mótslok um
skipuleggjendur næsta móts.
Sjómannadagsmót G.Run var glæsilegt og mikil þátttaka eins og vanalega. Létu
kylfingar kalt veður ekki stoppa sig og skemmtu sér allir vel.
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Soffanías Cecilsson ehf. var styrktaraðili mótaraðar sumarsins og voru haldin fimm
golfmót frá júní til loka ágúst. Þátttaka var dræm til að byrja með en fín þátttaka var á
síðustu tveimur mótum ársins.
Önnur opin mót voru Ragnar & Ásgeri ehf, Kristmundarbikarinn og Soffi Open sem var
okkar stærsta mót yfir sumarið og var þátttaka mjög góð en 54 kylfingar spiluðu á
mótinu.
Ryderinn var á sínum stað í haust hjá GVG en um vorið var keppnin haldinn í
Stykkishólmi. Var hart barist fram á síðustu holu en Mostra menn náðu að halda út og
rétt mörðu sigur. Báðir klúbbar áttu erfitt með safna liði og þarf að hressa eitthvað
upp á mótið svo það deyi ekki út.
Meistaramótið var haldið í byrjun júlí og var spilað í frábæru veðri alla daganna.
Þátttaka var ekki mjög góð en 15 keppendur voru í öllum flokkum. Ekki náðist að hafa
tvo flokka í karlaflokknum en konurnar voru fjölmennari og var keppt í 1 og 2. flokki
hjá konunum. Einnig var keppt í öldungaflokki. Mótið gekk mjög vel og var almenn
ánægja með fyrirkomulagið og völlinn.
Klúbbmeistarar eru:
Karlaflokki: Steinar Alfreðsson
1.flokki kvenna: Jófríður Friðgeirsdóttir
2.flokkur kvenna: Bryndís Theodórsdóttir
Öldungaflokkur 55 ára og eldri: Guðni E. Hallgrímsson
Punktameistari: Steinar Alfreðsson
Íslandsmót golfklúbba 4.deild var haldinn á Bárarvelli í ágúst. Fimm klúbbar tóku þátt í
mótinu og var öll umgjörð flott og völlurinn í toppstandi. Eftir harða baráttu og
bráðabana þá varð Golfklúbbur Flúða Íslandsmeistari en GVG lenti í öðru sæti.
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Eins og fram hefur komið þá var boðið upp á fjölbreytt golfmót í allt sumar og ef vilji
er til að halda því áfram næstu árin þá þarf mótanefndin að halda áfram að vera öflug
en það er ekki hægt án þátttöku klúbbfélaganna í starfinu.
Viljum við þakka öllum félögum sem störfuðu með og í mótanefnd í sumar en án
þeirra myndi þetta ekki ganga upp.

Golfklúbburinn Vestarr.

Skýrsla Skálanefndar starfsárið 2019
Skálanefnd annast eftirlit með skálanum í samstarfi
við starfsmenn klúbbsins og gjaldkera og gengur
eftir því að skálinn og umhverfi hans sé ávallt hreint
og snyrtilegt.
Starf skálanefndar var með svipuðu móti og síðasta
ár. Þær stöllur Steinunn og Þórey sáu um skálann
þriðja árið í röð og var hann þrifinn hátt og lágt í upphafi og enda sumars. Alveg til
fyrirmyndar.
Veðrið var alveg með eindæmum gott og oft glatt á hjalla í skálanum. Steinunn og
Þórey voru duglegar við að bjóða upp á fjölbreyttar kræsingar og eins og fyrri ár
mættu golfarar vera duglegri við að nýta sér þessa stórkostlegu veitingar.
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Nýr kælir kom um miðjan júlí þar sem hinn var hættur að virka. Keyptur og settur
var á dúkur á útisalerni. Ný og góð kaffikanna kom í byrjun sumars. Borið var á pall og
útihúsgögn.
Salernismál- - legg til að salerni verði læst þegar ekki er rennandi vatn í skálanum,
nema einhver bjóðist til að þrífa klósettin! Ekki boðlegt fyrir starfsfólk að koma að
salernunum eins og ástandið var nú í vor!
Ekkert varð af framkvæmdum sem fyrirhugaðar voru af formanni
klúbbsins og formanni vallarnefndar í viðgerð á skála síðasta vetur.
Nú er gólf innst í sal við það að hrynja. Spurning að leita eftir tilboði
í að fyrirbyggja gólfhrun og klæða ofnhliðar (suðurhlið) skálans. Þar
sem skálinn er ekki á sökkli er spurning hvort ekki sé hægt með
litlun tilkostnaði að snúa honum um 90 gráður rangsælis, jafnvel
fluttur um nokkra metra til norðurs og styðjast síðan við hugmynd
Dalvíkinga við stækkun út á pall!! En eins og sjá má á meðfylgjandi
mynd er skálinn of lítill þegar mikið er um að vera og menn verða
að planta sér uppi á borði.
Grundarfirði 7. desember 2019
Helga Ingibjörg Reynisdóttir – Systa
formaður skálanefndar.
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Kvennastarf GVG sumarið 2019

Íslandsmeistarar öldunga 2019

Kvennastarfið byrjaði rólega hjá okkur í maímánuði. Hittumst einu sinni í viku og
spiluðum einn hring, stundum vorum við 1-2 konur og stundum 2-3 holl, allt eftir veðri
og vindum. Systa var þó dugleg að koma með eitthvað hressandi handa okkur að
drekka ☺

Systa með eðaldrykkinn
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Á kvennafrídaginn, 19. júní efndu hressar félagskonur til golfmóts þar sem spilað var
með texas fyrirkomulagi og þemað var bleikt. Góð mæting var og mikið fjör.
Bjargarsteinn útbjó glæsilegar veitingar fyrir konurnar og skipuleggjendur voru búnar
að útvega fullt af verðlaunum og fór sjálfsagt engin kona heim án einhvers
glaðnings. Þarna mættu þónokkrar konur sem spila allajafna ekki golf og væri því ráð
að halda fleiri slík skemmtimót til að lokka þær til að fara að æfa þessa eðalíþrótt.

Kvennamót 19 júní

Yfir sumarið vorum við duglegar að sækja á golfmót hjá öðrum klúbbum. Spurning
hvort okkur verði meinaður aðgangur að þeim næsta sumar þar sem okkar konur voru
duglegar að hirða verðlaunin ☺ Virkilega flott hjá okkar konum. Við fórum einu sinni
inn í Hólm að spila, en náðum því miður ekki að hitta félagskonur þar. Þurfum að bæta
úr því næsta sumar.
Vesturlandsmót kvenna var haldið síðustu helgi ágústmánaðar á Akranesi. Flott
mæting og flott mót. Við leigðum okkur stóran bíl og fórum allar saman og skemmtum
okkur konunglega. Kolla var punktameistari með 40 punkta og Jófríður komst næst
henni með 39 punkta. Systurnar, Systa og Anna María voru þær einu sem voru með
skemmtiatriði, tóku sinn margrómaða leikþátt við mikinn fögnuð áhorfenda.
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Hinn frægi leikþáttur

Vestarr konur tóku þátt í íslandsmóti öldunga, sveitakeppni sem haldin var í
Öndverðarnesi um miðjan ágúst. Þær sem fóru voru: Anna María, Bryndís, Dóra, Kolla
og Kristín. Við kepptum í 2. deild ásamt sjö öðrum liðum. Þetta var hörkukeppni og
þurftu t.d. okkar konur að spila bráðabana um 1. sætið í okkar riðli, við lið
Vestmannaeyja. Við enduðum í öðru sæti í okkar riðli. Í úrslitum spiluðum við um 1.
sætið við lið Kiðjabergs og réðust úrslit með síðasta leik á 18. holu þar sem við
höfðum betur. Vestarr konur urðu því íslandsmeistarar 2. deildar og spila því í 1. deild
á næsta ári. Þetta var svona súrsætur sigur því við vitum að í 1. deild þurfa að vera sex
spilandi í liðinu og það gæti reynst erfitt fyrir fámennan klúbb að manna liðið.
Í heildina litið var þetta gott golfsumar hjá okkur Vestarr konum og spillti ekki veðrið
fyrir. Við hlökkum til næsta golfsumars en þurfum að reyna að finna leiðir til að efla
enn frekar kvennagolfið og fá fleiri konur til að iðka þessa frábæru íþrótt.

Sveitakeppni öldunga

Formaður kvennanefndar
Kristín Pétursdóttir
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Aðalfundur Vestarr
Vegna starfsársins 2020
Haldinn í Kaffi 59, 21. febrúar 2021, kl. 17:00

Dagskrá fundar
1. Kosning fundarstjóra.
2. Kosning fundarritara.
3. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári.
4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
5. Umræður og atkvæðagreiðslur um skýrslu stjórnar og ársreikninga.
6. Framkomnar tillögur og fjárhagsáætlun.
7. Kosning formanns
8. Kosning ritara / gjaldkera
9. Kosning og /eða tilnefning í aðrar nefndir, sbr. 8.grein.
10. Kosnir 2 endurskoðendur og einn til vara.
11. Önnur mál.

1. Kosning fundarstjóra: Tillaga um Hinriki Konráðssyni sem fundarstjóra, fundargestir
samþykkja með lófaklappi.
2. Kosning fundarritara: Tillaga um Jófríði Friðgeirsdóttir, ritara klúbbsins, samþykkt
með lófaklappi.
3. Skýrsla stjórnar: Garðar formaður les upp skýrslu sjórnar.
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Formenn lásu upp skýrslur sinna nefnda. Mættir voru: Helga Ingibjörg fyrir skálanefnd, Kristín
Pétursdóttir fyrir kvennanefnd og Hinrik Konráðsson fyrir mótanefnd. Skýrsla vallarnefndar

Skýrsla stjórnar
Góðir félagar
Árið 2020 var mjög sérstakt ár fyrir íþróttahreyfinguna ekki síður en alla aðra á Íslandi.
Okkur tókst ágætilega til á íþróttavellinum þegar það var heimilt en félagsstarf leið
mikið fyrir þær hömlur sem okkur voru settar af yfirvöldum.
Mótahald var með minna móti og þá sérstaklega stærri mót þó reynt hafa verið af
bestu getu að halda innanfélagsmót og önnur minni mót.
En í félagslega hlutanum var erfiðara um hlutina. En þó var ýmist reynt.
Konurnar okkar fóru af stað með nýliðastarf sem var mjög vel heppnað og vakt athygli
margra og þar á meðal Golfsambandsins. Stefnt er á að halda þessu góða starfi áfram
og þökkum við þeim sem að þessu framtaki stóðu sérstaklega fyrir gott starf. Einnig
var byrjað með grunn að barnastarfi og voru um 30 börn og unglingar sem komi að
einhverju leiti og prufuðu golfíþróttina. Við fengum veglega styrki frá velunnurum
klúbbsins til að efla barna og unglingastarf, þökkum við þeim félögum í Lions klúbb
Grundarfjarðar og afkomendum Guðmundar og Ingibjargar í Guðmundi Runólfssyni
hf, fyrir rausnarleg framlög til þessa mikilvæga starfs. Þau framlög auðvelda okkur við
að leiðbeina unga fólkinu og auka aðgengi að golfíþróttinni. Leitað hefur verið til GSÍ
og PGA með aðstoð þar og er á dagskrá formannafundar GSÍ með hvað hætti er hægt
að aðstoða félög við uppbyggingu barna og unglinga. En aftur að félagshlutanum.
Vegna fjöldatakmarkanna var mikla hömlur á samkomum eins og eftir mót og öðrum
samkomum sem höfum venju að halda. Til dæmis tókst ekki að halda hefðbundna
árshátíð þar sem starf og árangur sumarsins er gert upp. Ekki er ætlunin að rekja hér
allt það sem gerðist í sumar en þó verður að minnast á það afrek hjá Hermanni Geir
Þórssyni að setja vallarmet á meistaramótinu í sumar en hann spilað annan hring á 67
höggum sem er tveggja högga bæting á fyrra vallarmeti. Glæsilegur árangur. Vonandi
er svo hægt næsta haust að gera sumarið betur upp heldur en núna. Í starfsemi eins
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og okkar er það mikilvægasta að geta verið með virkt félagsstarf þar sem fólk kemur
saman til að iðka íþróttina ásamt því að eiga góðar stundir með félögunum og fagna í
starfi og leik.
Rekstur klúbbsins gekk vel þrátt fyrir allt. Starfsfólk klúbbsins stóð sig einstaklega vel.
Valtýr og Radek á vellinum og þær Steinunn og Þórey í skála. Að auki allir þeir
félagsmenn sem komu að starfinu með einum eða öðrum hætti Spilandi gestir hafa
aldrei verið fleiri og tekjur að sama skapi góðar af gestum okkar. Eins og ferðasumarið
lítur út þá vonumst við eftir að komandi sumar verði ekki síðra. Völlurinn og umgjörð
fékk frábæra umsögn hjá öllum sem komu. Í byrjun sumars fengum aðstoð
Grundarfjarðarbæjar og Vinnumálastofnunar með starfsmann sem gafst vel. Óskað
hefur verið eftir áframhaldi á því samstarfi og verður vonandi til boða fyrir komandi
sumar. Einnig er gaman að nefna það að nokkur aukning hefur orðið á félögum í
Vestarr á árinu. Við bjóðum nýja félaga velkomna og megi þeim halda áfram að fjölga.
Fyrir hönd stjórnar Vestarr
Garðar Svansson
Formaður
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Skýrsla vallarnefndar
Þetta skringilega ár hófst á hinum árlega vinnudegi sem var 1.maí, flatir voru
sandaðar, hælar og fjalægðar stikur voru yfirfarnar, hreinsað var til í kringum tré og
runna og ruslafötum og bekkjum komið fyrir á þeim stöðum sem þeir eiga að vera á.
Covid19 breytti aðgengni vallar þannig að það mátti ekki taka upp flögg úr holum .
Valtýr var ráðinn á völlinn og stóð hann sig með stakri prýði og vonir um að hann verði
ráðinn aftur eða sé tilbúinn að taka þetta starf að sér eitt ár í viðbót allavega.
Samstarf við Grundarfjarðarbæ hefur staðið, og hefur bærinn skaffaði tvisvar orfa
gengi útá völl til þess að létta á starfsmönnum okkar og það hefur komið vel út
Radek var ráðinn til að aðstoða Valtý og það samstarf tókst bara vel og hann var flott
viðbót þegar að hann var aðeins kominn inní hlutina
Bönkerar teknir jafnt og þétt í sumar, snyrtir og bætt við sandi.
Flatir vökvaðar vel fyrir meistaramót og kom það vel út, það má samt fara að skoða
bætingar á vökvunarkerfi þannig að hægt sé að vöka sem mest í einu
Aðgengni í kringum kallateig á 5.holu bætt til muna, runnar sem voru að vaxa í
högglínu voru fjarlægðir og teighöggið opnað til muna.
Kv. Hermann Geir
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Golfklúbburinn Vestarr.

Skýrsla Skálanefndar starfsárið 2020
Skálanefnd annast eftirlit með skálanum í samstarfi við starfsmenn klúbbsins og
gjaldkera og gengur eftir því að skálinn og umhverfi hans sé ávallt hreint og snyrtilegt.
Starf skálanefndar var með svipuðu móti og síðasta ár.
Þær stöllur Steinunn og Þórey sáu um skálann fjórða árið í röð og var hann þrifinn hátt
og lágt í upphafi og enda sumars. Alveg til fyrirmyndar.
Veðrið var alveg með eindæmum gott og oft glatt á hjalla í skálanum. Steinunn og
Þórey voru duglegar við að bjóða upp á fjölbreyttar kræsingar og voru fjölmargir sem
nýttu sér það þetta árið á milli hringja og einnig eftir hringi. En þetta árið var mikil
umferð á Bárarvelli og skilaði það sér í skálann líka.
Í byrjun sumars hófust framkvæmdir við gólfið innst í skálanum. Dúkurinn var tekinn
af hluta gólfsins, gólfið styrkt, settar nýjar plötur og loks var dúkurinn settur yfir aftur.
Nú geta golfarar spókað sig um allan salinn án þess að eiga á hættu að falla niður á
næstu hæð. Einnig var svæðið kringum útihurðina mót austri tekið í gegn, en þeim
framkvæmdum er ekki lokið.
Á stjórnarfundi nú í ársbyrjun var ákveðið að ekki yrði farið í frekari framkvæmdir á
skálanum vegna óvissu um staðsetningu vallarins og þar af leiðandi golfskálans í
framtíðinni.
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168 handklæði, viskastykki og tuskur voru þvegin, þurrkuð og brotin saman.
Að sjálfssögðu sá formaður skálanefndar einnig um að setja nýtt heklað stykki á
kúluþvottastatífið í byrjun sumars.
Grundarfirði 21. febrúar 2021
Helga Ingibjörg Reynisdóttir - Systa
formaður skálanefndar.
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Kvennastarf GVG sumarið 2020
Kvennastarfið byrjaði upp úr miðjum maí á vikulegum golfdögum þar sem konur
hittust og spiluðu golf saman. Því miður var þáttakan ekki mjög góð þetta sumarið,
yfirleitt bara eitt holl, en vonandi eykst þáttakan á næsta ári þar sem aukning varð á
nýliðum í golfi. Nokkrar konur tóku sig til og hvöttu nýliðina í golfinu að koma og
hitta þær á æfingasvæðinu og svo spiluðu þær nokkrar holur með þeim. Þetta tókst
mjög vel og í framhaldinu haldin mót fyrir þær sem var mikil ánægja með.
Í júní var haldin fundur til að ræða konugolfið, fleiri hefðu mátt mæta. Þar var reynt
að finna leiðir til að efla kvennagolfið það sem framundan var þetta sumarið.
Kvennanefndin hélt eitt skemmtimót þar sem vellinum var breytt í par 3 völl. Góð
þátttaka var og tókst dagurinn vel.
Ekki tókst að ná í lið til að taka þátt í Íslandsmóti golfklúbba, hvorki í 2. deild né
öldungadeildinni.
Það var komið að okkur að halda Vesturlandsmót kvenna þetta árið. Við vorum búnar
að skipuleggja mikið, búnar að fá sal, veislustjóra ofl. og ætluðum aldeilis að gera
daginn og kvöldið frábært. En út af dotlu þá gekk það ekki upp en ákváðum samt að
halda til streitu að halda mótið. Þátttaka var alveg ágæt og mótið tókst mjög vel, og
held að allar konur hafi farið heim sáttar. Við fengum góða aðstoð frá öðrum
félagsmönnum og þeim eru færðar þakkir fyrir. GVG konur voru sigursælar, Jófríður
varð punktameistari með 40 punkta og og við unnum sveitakeppnina.
Undirrituð hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér áfram sem formaður kvennanefndar
en þakkar kærlega fyrir sig. Vonandi mun kvennagolfið eflast með nýjum formanni og
við munum eiga frábært golfsumar 2021.
Kristín Pétursdóttir
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Skýrsla mótanefndar GVG 2020

Fyrsta mót ársins 2020 var Vormót GVG 23.maí og þar voru 18 keppendur.
Í sumar var boðið upp á Soffanías Cecilsson mótaröð og voru 7 mót haldin frá 3.júní til
15.september. Um var að ræða 9 holu punktamót og var ein hugmyndin með því að fá fleiri í
klúbbnum til að taka þátt. Meðaltalsfjöldi keppenda á hverju móti voru 14 en mjög góð
þátttaka var í fyrsta mótinu en rólegra yfir mitt sumar en jókst aftur í sumarlok.
Sjómannadagsmót G.Run var haldið 5.júní og var góð þátttaka eins og vanalega en mótanefnd
GVG sér ekki um mótið.
Meistaramót GVG var haldið 8-11.júlí og tókst vel. 24 tóku þátt í mótinu í 4 flokkum.
Klúbbmeistari karla er Hermann Geir Þórsson og klúbbmeistari kvenna er Hugrún Elísdóttir.
Í sumar var 25 ára afmælismót GVG haldið 16.ágúst. Glæsilegir vinningar voru í boði og var
reynt að ná til flestra kylfinga á þessu og svæði og lengra en golf.is setti inn smá grein til að
auglýsa mótið. Þetta varð stærsta mót sumarsins og skráðu sig 41 keppandi til leiks og var
almennt mikil ánægja með mótið og var fólk sérstaklega ánægt með þær veitingar sem var
boðið upp á í boði GVG.
Vesturlandsmót kvenna var haldið á Bárarvelli 29.ágúst en mótanefnd GVG sá ekki um það
mót en keppendur voru 36 talsins.
Árshátíðarmót GVG var svo haldið 12.september og var mjög fín þátttaka í því en keppendur
voru 24.
Mótanefndin kom að 11 mótum síðasta sumar og eins og komið hefur fram þá var þátttaka
upp og niður yfir sumarið, minnst 10 keppendur og mest 41 keppandi.
Það sem einkennir mót GVG í sumar er að skráning fer vanalega mjög seint af stað og flestar
skráningar eiga sér stað á sama degi og mót er haldið. Þetta hefur skapað oft á tíðum
talsverða erfiðleika með framkvæmd móta þar sem oft á tíðum var tæpt á því hvort mót yrði
frestað vegna þátttökuleysis.
Mótanefnd GVG telur að umræða þarf að vera innan klúbbsins hvernig mót félagarnir vilji að
verði um sumarið og með hvaða hætti þar sem þátttaka á mörgum mótum var með minnsta
móti og oft á tíðum ekki sátt um mótahald. En til að hægt sé að halda einhver mót yfir
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sumarið þá þurfa félagar GVG að taka þátt í starfi mótnefndar og gefa sinn tíma en án
þátttöku félaga þá er ekki hægt að halda úti mótanefnd.
Takk fyrir.
Hinrik Konráðsson

4. Ársreikningar: Anna María Reynisdóttir gjaldkeri klúbbsins fer yfir ársreikninga, staða
klúbbsins nokkuð góð, fleiri styrkir bárust og vallargjöld slógu öll met á þessu annars
skrítna ári. Fundargestir samþykkja ársreikninga samhljóða.
5. Umræður um skýrslu stjórnar og nefnda
Fyrirspurn barst frá fundargesti um skála og hvort ætti að fara í frekari viðhald á honum
miðað við óvissuástand með leigusamning við landeiganda og hvort ekki hafi verið sótt um að
setja upp þriggja fasa rafmagn í skálann, og hvernig koma eigi á betra vökvunarkerfi fyrir flatir.
Garðar svarar að Marteinn gefi klúbbnum lámark 5 ára frest með uppsögn, Garðar ætlar að
fara í það að kanna þetta með rafmagnið hjá Rarik og sækja um það. Klúbburinn hefur fest
kaup á 4000 lítra safntanki sem verður settur niður við skála, kaupa þarf nýja dælu svo hægt
verði að vökva fleiri flatir í einu.

6. Ákvörðun félagsgjalda: Tillaga kom upp á fundinum um að hækka félagsgjöldin,
einstaklingsgjaldið upp í 50.000 kr og hlutfallslega samsvarandi hækkun á hjóna og
para gjaldi, sem og önnur félagagjöld, tillagan var samþykkt af fundargestum
samhljóða. Ákveðið var að vísa til sjórnar um að skoða hækkanir á vallargjöldum.
Félagsmenn voru um 80 á síðasta ári fyir utan þá sem eru í skyldi.
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Fjárhagsáætlun 2021: Anna María fer yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2021,
samþykkt einróma
7. Kosning stjórnar: Sitjandi formaður, Garðar, gefur kost á sér áfram sem formaður
klúbbsins,
samþykkja einróma.
8. Jófríður kosin ritari til 2 ára.
Samþykkt einróma
9. Helga Ingibjörg gefur kost á sér sem formaður kvennanefndar,
Ragnar Smári tilnefndur í fjáröflunarnefnd,
Helga Ingibjörg áfram formaður skálanefndar,
Formann í mótanefnd vantar, þarf að leysa sem fyrst, sett í hendur stjórnar að manna hana.
Hvað varðar Vallarnefnd þá vill stjórnin a.t.h hvort hægt sé að hafa starfsmann á vellinum sem
verður líka vallarstjóri til að einfalda samskiptahliðina.
Vöntun í aðrar nefndir er í höndum stjórnar að manna.
10.

Guðni E Hallgrímsson og Kristján Guðmundsson verða áfram endurskoðendur

klúbbsins.

11.

Önnur mál:
a. Umræður sköpuðust um umgjörð móta í klúbbnum, setja þarf skýrari reglur í
kringum mót sér í lagi meistaramót, erfitt er ef fólk er seint að skrá sig bæði fyrir
mótanefnd sem og starfsmenn í skála til að geta haldið utan um allt í kringum
mótin, þetta er sett í hendur nýrra mótarnefndar að taka á þessu.
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b. Almennt voru fundargestir sammála um það að Það þarf að fá meiri jákvæðni inn í
klúbbinn. Minna má á það að störf innan klúbbsins byggjast á virkni félagsmanna.
c. Klára þarf að gera nýja heimasíðu svo hægt sé að setja fundagerðir og annað efni
inn.
d. Marta Magnúsdóttir hefur boðið klúbbnum golf herminn til kaups á
kostnaðarverði. Garðar vill leggja inn fyrirspurn til bæjarins hvort þeir hafi
húsnæðispláss til aflögu fyrir hann, skoða þarf fleiri húsnæði sem gætu verið í
boði, vísað til sjórnar um að skoða þetta.
e. Formaður þakkar Kristínu, Hinriki og Hermanni fráfarandi formönnum nefnda fyrir
góð störf í þágu klúbbsins.

Fundi slitið kl 18:30
Jófríður Friðgeirsdóttir
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Golfklúbburinn Mostri Stykkishólmi - Stofnaður
13.nóvember 1984
Skýrsla 2019
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Ársskýrsla 2020

Aðalfundur haldinn 8. mars 2021
Skýrsla og áritun stjórnar
Golfklúbburinn Mostri var stofnaður 1984 og
sér um rekstur Víkurvallar sem er staðsettur
rétt við tjaldsvæðið í Stykkishólmi.
Klúbburinn sér einnig um rekstur
tjaldsvæðisins.
Á árinu störfuðu 6-7 starfsmenn hjá klúbbnum og greiddar voru kr. 8.9 milljónir í
laun og launatengd gjöld.
Hagnaður varð af rekstri félagsins á árinu 2020 sem nam kr.
2.1100.000,- samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé í árslok 20 milljónir króna.
Stjórn Golfklúbbsins Mostra hefur í dag rætt reikninga félagsins fyrir árið 2020
og staðfest þá með undirritun sinni. Leggur stjórnin til að reikningarnir verôi
samþykktir.
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Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbsins Mostra höfum
yfirfarið reikninga félagsins fyrir árið 2020 og leggjum til að
reikningarnir verði samþykktir.
Stykkishólmi, 8. mars 2021
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Rekstrar- og efnahagsyfirlit 2020

Golfklúbburinn Mostri
Aðalgötu 29
340 Stykkishólmur
Kt. 650687-2569
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Rekstrarreikningur árið 2020

Rekstrartekjur

Tekjur .

22.273.324
1.854.ooo

Framlög og styrkir ..... .... ..... .....

27.396.621
1 .889.200

13.904

57.453

24.141 .228

29.343.274

Vörunotkun

1.204.454

1.346.244

Laun og launatengd gjöld

8.926.602

14.332.959

Annar rekstrarkostnaður .

9.193.028

13.383.703

Afskriftir

2.243.044

1 .638.990

21.567.128

30.701.896

Aðrar tekjur

Rekstrargjöld

Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

1.358.622)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur .
Vaxtagjöld

(

4.084

8.947

467.290

431.185)

463.206)

422.238)

Efnahagsreikningur 31 . desember 2020

Eignir
Varanlegir rekstrarfjårmunir

19.171 .638

21 .414.682

19.171 .638

21 .414.682

353.280

80.403

Viöskiptakröfur .

132.440

240.763

Aörar skammtfmakröfur .

105.329

254.429

4.287.943

I . 148.566

Veltufjårmunir

4.878.992

1 .724.161

Eignir samtals

24.050.630

23.138.843

20.081 .286

1 7.970.392

20.081 .286

1 7.970.392

2.670.833

3.820.833

2.670.833

3.820.833

Fastafjérmunir

Handbært fé .

Eigiö fé
Öråöstafaö eigiö fé

Eigiö fé

Skuldir
Skuldir viö lånastofnanir

Langtimaskuldir

Skammtimaskuldir
1.150.000

Næsta érs afborganir langtimaskulda ..... ...

1.
150.000

Viöskiptaskuldir

62.105

91 .920

Aörar skammtimaskuldir ......

86.406

105.698

Skammtimaskuldir

1 .298.51 1

1.347.618

Skuldir samtals

3.969.344

5.168.451

Eigiö fé og skuldir samtals

24.050.630

23.138.843

Goffklübbunnn

Sjóôstreymisyfirlit áriô 2020
Hagnaôur (tap) ársins

2.1 10.894

1.80.860)

2.243.044

1.638.990

Rekstrarliôir sem hafa ekki éhrif á fjárstreymi:

Afskriftir

Veltufé frá (til) rekstrar

4.353.938

141 .870)

272.877)

5.21 5

Skammtímakrôfur, laekkun (hakkun) ..........

257.423

148.705)

Skammtímaskuldir, lakkun

49.107)

71 ,019)

64.561)

214.509)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Birgôir, (haekkun) laekkun

Rekstrarhreyfingar
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda
Handbart fé frá (til) rekstrar

4.289.377

356.379)

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum

Fjármõgnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda .

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

2.297.068)

Handbært fé í ársbyrjun .

1 .148.566

3.445.634

Handbært fé í árslok

4.287.943

1.148.566

Ágætu félagsmenn,
Sumarið á víkurvelli var gott þrátt fyrir sóttvarnarreglur sem fólust í því að virða þyrfti tveggja metra
regluna. Þessum reglum fylgdu þau fyrirmæli að ekki mátti snerta flaggstöng og voru svampar settir í
allar holur svo boltinn fór ekki allur ofan í holuna. Auk þess mátti ekki vera hrífur í sandgryfjum, en þá
mátti stilla bolta upp. Þfyrir bessar takmarkanir gekk reksturinn vel bæði á Víkurvelli sem og á
tjaldstæðinu.
Gauti Daðason var vallarstjóri á víkurvelli eins og undanfarin ár. Hafði hann með sér tvo starfsmenn
og skiluðu þeir sínum störfum með sóma. Rekstur á skála gekk einnig vel og var skóli rekinn á
lágmarks fjölda starfsfólks og skilaði það góðum árangri.
Móthald var með hefðbundnum hætti og okkar stærstu mót voru Þórsnesmót sem var haldið með
stæl með 96 þátttakendum. Hótelmótið var á sínum stað og var full þátttaka í það samkvæmt
venjum. Meistaramót Mostra var haldið í byrjun júlí og var keppt í fjórum flokkum. Flokkarnir voru 1.
flokkur karla, þar sem Margeir Ingi Rúnarsson fór með sigur af hólmi, kvennaflokkur, þar sem
sigurvegarinn var Hulda Mjöll Hallfreősdóttir, 2. flokkur karla, en Guðlaugur Harðarson var þar í
fyrsta sæti, fjórði flokkurinn var svo 3. flokkur karla, þar sem Einar Marteinn Bergþórsson sigraði.

Sjáumst glöð á vellinum í sumar.
Fyrir hönd stjórnar,
Rafn Júlíus Rafnsson

Lög Golfklúbbsins Mostra

1. gr
Félagið heitir Golfklúbburinn Mostri, skammstafað GMS. Heimili þess og varnarþing er i
Stykkishólmi. GMS er aðili að Héraðssambandi Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu (HSH) og
Golfsambandi Íslands (GSÍ). Tilgangur og markmið klúbbsins er að glæða og viðhalda áhuga á
golfíþróttinni. Klúbburinn rekur golfvöll og golfskála og stendur fyrir golfæfingum, golfmótum og
annarri félagsstarfssemi sem tengist íþróttinni.

2. gr.
Við golfleikinn skal fara eftir reglum The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews eins og þær
eru á hverjum tíma og þeim reglum sem GSÍ setur. Sérreglur (staðarreglur) setur stjórnin eftir sem
þurfa þykir hverju sinni. Sérhver félagi er skyldur að fara eftir þeim reglum sem stjórnin setur um
leikinn, umferð og umgengni á golfvellinum og í klúbbhúsinu. Slæm umgengni á vellinum og í
klúbbhúsinu getur valdið brottvikningu úr klúbbnum.
Inngöngu í klúbbinn fá umsækjendur að fengnu samþykki klúbbstjórnar. Um félagsaðild og mót
skal farið að lögum ÍSÍ og GSÍ. Inntökubeiðnir í klúbbinn skulu vera skriflegar.
4. gr.
Árgjöld skulu ákveðin á aðaifundi ár hvert, til eins árs í senn. Árgjald skal greiða fyrir 1. júni ár
hvert. Félagar fyrirgera öllum félagsréttindum greiði þeir ekki árgjöld fyrir þann tima. Stjórn er
heimilt að gera undanþágur um gjöld félaga vegna veikinda viðkomandi, hás aldurs eða langdvalar
annarsstaðar, án þess að strika hann út af félagaskrá.
Stjórn ákveður þátttökugjöld í kappleikjum klúbbsins og vallar- og flatargjald utanfélagsmanna.
5. gr.
Stjórn klúbbsins skipa sjö félagsmenn, formaður, gjaldkeri og fimm meðstjórnendur, kosnir á
aðalfundi. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til
tveggja ára í senn, þannig að þrír eru kosnir hvert ár. Kosning skal vera leynileg sé þess óskað.
Meðstjórnendur skulu jafnan vera formenn nefnda sbr. 6. grein. Stjórnarmenn má endurkjósa gefi
þeir kost á sér. Kjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga. Stjórn skiptir með sér verkum. Stjórn
skipar í nefndir og fulltrúa á þing.

6. gr.
Á vegum stjórnarinnar skulu að jafnaði starfa þessar nefndir:
1. Móta- og forgjafarnefnd
2. Vallarnefnd
3. Húsnefnd
4. Kvennanefnd
5. Unglinga- og nýliðanefnd
Í hverri nefnd skulu vera 3— 5 menn. Nefndir skulu starfa samkvæmt sérstakri starfslýsingu sem
stjórnin setur.
7. gr.
Stjórn klúbbsins fer með æðsta vald í öllum málefnum hans milli aðalfunda. Stjórnin ákveður sjálf
starfstilhögun sína á hverjum tíma. Stjórnin kemur fram fyrir klúbbsins hönd í fullu umboði hans í
öllum málum sem hann varða. Þó þarf samþykki félagsfundar til stórra ákvarðana umfram
samþykkta fjárhagsáætlun.
8. gr.
Aðalfundur er æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum klúbbsins. AðalIfund skal halda í janúar ár
hvert. Á öðrum tíma ársins getur stjórnin boðað til almenns félagsfundar ef henni þykir það henta
eða ef 20% fullgildra félagsmenna æskja þess skriflega og með rökstuðningi. Slíkan fund skal halda
innan þriggja vikna frá móttöku slíkrar beiðni. Aðalfund og aðra félagsfundi skal auglýsa með viku
fyrirvara. Fullgildir félagar teljast skuldlausir félagar 18 ára og eldri. Tillögur um lagabreytingar
skulu berast stjórn klúbbsins minnst fimm dögum fyrir aðalfund.

9. gr.
Störf reglulegs aðalfundar skulu vera:

1. Fundarstjóri og fundarritari kosnir.
2. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á liðnu starfsári lögð fram.
3. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykkis.
4. Lagabreytingar.

5. Árgjöld ákveðin og fjárhagsáætlun næsta árs afgreidd.
6. Kosning stjórnar og tveggja skoðunarmanna.
7. Önnur mál.
10.gr.
Aðalfundur er löglegur og ályktunarhæfur um öll málefni klúbbsins sé löglega til hans boðað. Afl
atkvæða ræður úrslitum á fundum. Atkvæðisrétt hafa allir fullgildir félagar. 2/3 hluta atkvæöa þarf
til að samþykkja breytingar á lögum klúbbsins.
11.gr.
Reikningsár klúbbsins er almanaksárið, þ.e. frá 1. janúar til 31. desember.
12.gr.
Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi klúbbsins þann 5. febrúar 2005 og öðluðust þegar gildi.

Golfklúbbur Staðarsveitar
Ársskýrsla GST. 2020
Starf Golfklúbbs Staðarsveitar árið 2020 var með hefðbundnum hætti.
Rekstur Garðavallar undir Jökli gekk vonum framar ekki síst fyrir velvilja
fjölda fyrirtækja sem lögðu okkur lið með fjárstuðningi og tekjum af gestum
sem voru margir vegna ástandsins í þjóðfélaginu. Hófum samstarf með Gistihúsinu Langaholti og
buðum upp á tilboð sem sló í gegn hjá landanum þannig fjórfölduðust tekjur af vallargjöldum. Hins
vegar var lítið af útlendingum sem voru aðal gestir okkar áður. Þar er markaður sem vert er að huga
að og munum við gera það þegar ástandið batnar aftur í ferðageiranum. Tíðafarið var hagstætt mest
allt sumrið og gekk vel að halda vellinum í góðu lagi. Félagatal stendur í stað og alltaf eldis hópurinn
sem stendur vaktina og sinnir vellinum. Það er samt endann bilbug að finna á félögum.
Golfsumarið var tekið snemma með svokölluðu Kríumóti sem haldið var snemma í maí og var vel
mætt af félögum okkar frá öllum klúbbum héðan af Snæfellsnesi og víðar af Vesturlandi.
Töðugjöld voru á dagskrá eins og undanfarin ár og Tuddamótið var haldið 5. september. Að þessu
sinni var keppni Golfklúbbs Staðarsveitar og Golfklúbbs Guttorms tudda slegið af vegna þess að
þátttaka frá GGT var dræm en þeir mæta að ári vonandi. Þetta mót er að auki opið puntamót með
glæsilegum verðlaunum úr sveitinni. Þetta mót var líka meistaramótið okkar félaga í GST. Því miður
var hátíðin okkar um kvöldið slegin af vegna Covid. En meistarar klúbbsins þetta árið urðu Hjörleifur
Þór Jakobsson klúbbmeistari án forgjafar og Ólafur Jóhannes Sólmundsson 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
megnið af sumarinu. Undanfarin tvö ár hefur verið unnið markvisst að því að setja upp vökvunarkerfi
á öll grín vallarins og í sumar náðist sá áfangi og hefur það stórbætt ástand gínanna því þau eru
viðkvæm fyrir þurkum enda öll á sandlagi. Þá er átak í gangi til að fá fleiri heimamenn til liðs við
klúbbin með kennslu í golfi og nýtir klúbburinn sér Snag golfbúðnað til þess meðal annars. Er það von
okkar að það verði einhver fjölgun í klúbbnum á næstu árum. Síðustu tvö ár hefur klúbburinn unnið
að því að koma sér upp klúbbhúsi með aðstöðu fyrir félagsstarf og golfhermi. Það hafðist að koma því
gagnið í desember 2020 og er aðstaðan hin glæsilegasta. 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 fyrir alla að koma og spila hann.
Haukur Þórðarson formaður

Skýrslur bárust ekki frá:
Snæfellsnessamstarfinu í knattspyrnu
Íþróttafélagi Miklaholtshrepps vegna 2019
Golfklúbbi Staðarsveitar vegna 2019

