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Skýrsla stjórnar HSÞ á ársþingi 2017

Kæru félagar
Velkomin á ársþing HSÞ, sem er að þessu sinni er haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, í
umsjón Ungmennafélagsins Bjarma. Við þökkum fyrir góðar móttökur.
Héraðssamband Þingeyinga er samband 22 virkra ungmenna- og íþróttafélaga í Þingeyjarsýslum.
Á starfsárinu höfum við sótt 7 félög heim, kynnt okkur starfsemi þeirra. Við heimsóttum
Íþróttafélagið Völsung, Skákfélagið Huginn, UMF Efling, Hestamannafélagið Þjálfa, UMF Einingin,
UMF Gaman og alvara, UMF Bjarma. Það er alltaf gaman að hitta stjórnir aðildafélaganna og fá
innsýn í starfið, sérstaklega þegar maður heyrir af þróttmiklu og fjölbreyttu starfi, starfi sem stuðlar
að auknum lífsgæðum í samfélaginu. En auðvitað er önnur hlið á þessum teningi. Það verður ekki
hjá því komist að velta því fyrir sér hvert þróunin stefnir og hvernig okkur muni takast að halda
starfsemi úti þegar til framtíðar er litið. Á þessum fundum koma upp samræður um virkni fólks,
erfiðleika við að fá fólk til að vinna og halda úti hefðbundnu starfi eða verkefnum sem hafa áður
verið einkenni viðkomandi félags. Einhver félög hafa farið þá leið að starfa nánar saman með
öðrum án þess að ætla sér í sameiningu. Önnur verða eyland því þó sameining geti falið í sér
einhverja kosti í einhverjum tilvikum þá er það ekki sjálfgefið í öðrum og alls ekki einfalt að útfæra
slíkt. Starfssvæði sameinaðs félags getur orðið svo stórt að félagið missir tengsl við félagsmenn
sína. Svo erum við líka með félögin sem eru enn aðildarfélög en með litla sem enga starfsemi.
Það er skoðun mín að við á þessum vettvangi eigum að skiptast á skoðunum um framtíðarsýn
sambandsins.
Margir spyrja hver tilgangurinn sé með HSÞ. Eitt þýðingamesta hlutverk okkar er að halda utan
um lottópeninga sem falla í okkar skaut og veita þeim til aðildafélaganna. Ársþingið hefur komið
sér saman um sanngjarna skiptingu fjármunanna og ein skýrasta stefna HSÞ er að styðja við
barna og unglingastarf í héraði en það gerum við með því að skilyrða útdeilingu lottóteknanna
miðað við aldur. Það er hvati til þess að styðja við heilbrigði og uppbyggilegar tómstundir fyrir
börn og ungmenni. Þannig léttum við undir og til verður hvati til að standa að félags- og
íþróttastarfi. Það er því mikilvægt að fjármunirnir fari í það starf. Eitt þeirra hlutverka sem ég tel
okkur öll hafa er að velta líka óþægilegum spurningum fyrir okkur einsog hvort tími sé kominn til
breytinga. Höldum við fast í gömul verkefni sem eiga ekki við í dag og erum að ergja okkur á því
að áhugi sé lítill fyrir því að sinna þeim. Má kannski sleppa eða breyta einhverju til að sinna betur
hlutverkinu? Við þurfum að komast að komast að kjarnanum í því sem við erum að gera.
Mikilvægt er að hlusta á samfélagið sem við lifum og störfum í og laga okkur að breyttum háttum
og hugsunum. Á sama tíma að vera gagnrýnin á það sem við erum að gerum, því sem við ætlum
sett í samhengi við það sem við í raun getum.
Áður en lengra er haldið vil ég þakka sveitarfélögunum sérstaklega fyrir veittan stuðning á árinu.
Án samstarfssamnings gætum við ekki haldið úti starfsmanni sem sinnir þeim ótal mörgu
verkefnum sem eru á könnu HSÞ. Einnig þakka ég öðrum styrktaraðilum HSÞ góðan stuðning á
árinu. Það eru Samskip, Narfastaðir, Dalakofinn, Framsýn, Sparisjóður S-Þingeyinga, KEA,
Skóbúð Húsavíkur, Ísfélag Vestmannaeyja, BJ vinnuvélar og Landsbankinn.
Starf stjórnar hefur einkennst af nokkrum breytingum og tiltekt á innri málum HSÞ. Haldnir voru
10 stjórnarfundir auk nokkurra óformlegra funda yfir netið.Ákveðið var að skipta um
bókhaldsþjónustu strax í upphafi starfsárs og er sú þjónusta nú keypt af fyrirtækinu Roðasteini.
Nokkur vinna hefur farið í yfirfærsluna, að leiðrétta og leita skýringa á nokkrum bókhaldsþáttum
en við erum komin áleiðis þeirri vinnu einsog fram mun koma í ársreikningunum.
Á síðasta ársþingi var stjórn falið virkja Aksturstjóð HSÞ með það fyrir augum að fara í gegnum
gömlu reglugerðina og gera tillögur að úrbótum. Niðurstaðan er sú tillaga sem liggur fyrir þinginu
að nýrri reglugerð. Bindum við vonir við að um góð umræða verði hér á þinginu um grundvöll og

markmið þessa sjóðs. Annað mál sem hafist var handa við eru skuldir virkra og óvirkra félaga,
hvernig á að takast á við það? Rætt var um reglugerð til að afskrifa skuldir óvirkra félaga í lotum
en niðurstaðan var sú að afskrifa þær bara að fullu í einu skrefi. Í flestum tilvikum er um að ræða
félög sem eru ekki aðeins óvirk í HSÞ heldur er starfsemi að öllu leiti fallin niður og því ógerningur
að rukka skuldirnar. Annað mál er með skuldir virkra félaga, þar var ákveðið að fara skyldi leið
laga HSÞ og senda viðvörun út til þeirra félaga sem um ræðir. Einnig var ákveðið að framvegis
verða félagsgjöld HSÞ þ.e. skattarnir, send sem krafa til þeirra félaga sem ná sér ekki í lottó með
mætingu á ársþing til að skuldajafna. Þar að auki verður líka að brýna félagsvitund
aðildafélaganna að við störfum í ákveðnum tilgangi og HSÞ eru aðildarfélögin. Við eða þið hafið
sett upp ákveðnar leikreglur með sanngirni að leiðarljósi og til þess að halda upp lögbundnu
hlutverki HSÞ. Ljóst er að við afskriftir verður til nokkuð há gjaldfærsla á sambandið á næsta ári.
En við uppgjörið í ár kom í ljós bókhaldsliður síðan 2012 sem á liggur bakfært lottó sem hefur enn
ekki verið tekjufært á HSÞ. Það mun því vega upp á móti afskriftum á árinu 2017.
Fram kom umræða á síðasta ársþingi um löngun nokkurra til að styðja frekar við knattspyrnu
yngri barna og ef til vill útvíkka Sumarleika HSÞ. Vísir var að þessu á árinu þegar
knattspyrnunefnd hélt í fyrsta skipti í mörg ár héraðsmót í knattspyrnu fyrir 12 ára og yngri. Mótið
var haldið daginn fyrir Sumarleika og tókst vel þrátt fyrir kulda og rigningu. Til mótsins mættu 4 lið
frá UMF Langnesinga, Bjarma og Eflingu Vonir standa til að þetta fái að vaxa með tímanum, ef til
vill með knattspyrnuskóla, og að fleiri aðildafélög taki þátt. Vitum við af áhuga íþróttafélaganna að
koma að útvíkkun Sumarleikanna og hvetjum við þau til að taka af skarið einsog
knattspyrnunefndin og skipuleggja viðburð í samráði við skipuleggjendur Sumarleikanna.
Ákveðið var að segja skrifstofuaðstöðunni upp í íþróttahöllinni á Húsavík og leita að betri aðstöðu.
Þegar við stóðum svo frammi fyrir uppsögn framkvæmdastjórans ákváðum við að bíða með að
festa okkur nýtt húsnæði þar til ráðinn hefði verið nýr framkvæmdastjóri. Við þökkum Elínu
Sigurborgu Harðardóttur fyrir vel unnin störf fyrir HSÞ síðastliðinn 5 ár. HSÞ skrifstofan er nú til
húsa á Laugum í Seiglu – miðstöð sköpunnar. Baldvin Daði Ómarsson var ráðinn
framkvæmdastjóri 1. nóvember og starfaði til 1. febrúar. Nýr framkvæmdastjóri var ráðinn á
dögunum, það er hún Eva Sól Pétursdóttir og bjóðum við hana hjartanlega velkomna til starfa.
Mig langar í lokin að biðja fundamenn að rísa úr sætum til að heiðra minningu fallins félaga,
Péturs Yngvasonar, heiðursfélagi HSÞ. Pétur var ungur að árum þegar hann hóf að láta að sér
kveða á glímuvellinum og var lykilmaður í endurreisn glímunnar í Mývatnssveit og Þingeyjarsýslu
á síðari hluta tuttugustu aldar. Fór hann þar fremstur í flokki vaskra sveina ásamt tvíburabróður
sínum Inga. Þetta gullna tímabil í þingeyskri glímu stóð ótrúlega lengi og ekki að efa að þeir
bræður voru þar leiðtogar og fyrirmyndir. Þegar keppnisferli lauk tók Pétur að sér formennsku í
glímuráði HSÞ og hafði sem slíkur mótandi áhrif á starfið og þá keppendur sem á eftir komu.
Einnig var hann forkólfur kvennaglímunnar hér norðanlands. Pétur varði miklum tíma og mikilli
orku í starfið fyrir glímuráð og hélt hann utan um starfið í glímunni hjá HSÞ árum saman. Hann
hafði þrekið og kraftinn sem þarf til að standa í félagsstarfi áhugamanna sem starf
ungmennafélaganna vissulega er. Slíkir einstaklingar eru hverju samfélagi mikilvægir og marka
spor í samtíð sína.

Góðar stundir

Anita Karin Guttesen
Formaður HSÞ

Árskýrsla frjálsíþróttaráðs.
Föstudaginn 15. janúar fórum
við á Þórshöfn en þar stóð
frjálsíþróttaráð fyrir
sólarhringsæfingabúðum. Við
fengum rútu frá Fjallasýn til að
koma okkur á milli staða en
með henni fóru 29
frjálsíþróttaiðkendur ásamt
þjálfurum og fararstjórum.
Um 50 iðkendur tóku þátt í
heild. Friðbjörn og Brói voru
með æfingu til hálf átta en þá
tók við sund eða sturta og svo
fengum við ljúffengar pizzur
sem matráðurinn í skólanum bjó til ásamt aðstoðarliði. Eftir pizzuát var farið í félagsheimilið
þar sem við gistum. Þeir sem ætluðu að gista fundu sér stað og svo var smá tími fyrir leik
áður en horft var á mynd og liðinu komið í ró. Fyrri æfing laugardagsins hófst klukkan 10 og
stóð fram að hádegi. Boðið var upp á pasta í hádeginu og svo var hvíld og frágangur fram að
seinni æfingunni sem var klukkan hálf tvö. Að lokum var farið í sturtu eða sund og svo boðið
upp á hressingu áður en haldið var heim. Allir stóðu sig vel og hjálpuðust að við að gera
þessa ferð skemmtilega og árangursríka. Frjálsíþróttaráð vill þakka Þórshafnarbúum fyrir að
taka svona vel á móti okkur, einnig viljum við þakka Ísfélaginu,Samkaup, Ungmennafélagi
Langnesinga og Fjallasýn.
Mí 11-14 ára.
Helgina 30.-31. janúar var Meistaramót Íslands 11-14 ára haldið í Kaplakrika í Hafnarfirði. 3
keppendur fóru frá HSÞ og varð Jón Alexander H. Artúrsson íslandsmeistari í kúlu 14 ára
pilta. Hann bætti sinn persónulega árangur í kúlunni og einnig bætti hann tíma sinn í 60 m
hlaupi. Ari Ingólfsson 13 ára bætti sinn persónulega árangur í kúlu og Katla María
Kristjánsdóttir 14 ára bætti sinn persónulega árangur í 60 m hlaupi.
Stórmót ÍR.
Stórmót ÍR fór fram fyrstu helgina í febrúar. Alls fór 31 keppandi frá HSÞ. Af þessum 31
keppendum voru 16 þeirra að fara á sitt fyrsta Stórmót. Keppendur okkar náðu mjög góðum
árangri og virtist ekki koma að sök löng bílferð daginn áður en brottför okkar tafðist talsvert
vegna veðurs og moksturs. Mikil fjölgun er í frjálsum íþróttum og er gaman að segja frá því
að keppendur sem komu á Stórmótið komu nánast af öllu starfssvæði HSÞ. Keppendur
okkar kepptu í 103 skipti og þar af bættu þau sinn persónulega árangur í 48 skipti sem er
fyrsta markmið hjá öllu keppendum. 2 gull, 4 silfur og 3 brons komu í hlut keppanda okkar.
Fjórða sætið kom í hlut okkar 6 sinnum og fimmta sætið 5 sinnum. Tanía Sól Hjartardóttir 11
ára fékk gull í kúlu og brons í hástökki. Sindri Þór Tryggvason 14 ára fékk gull fyrir kúluvarp.
Jón Alexander Artúrsson 14 ára, Natalía Sól Jóhannsdóttir 13 ára, Guðni Páll Jóhannesson
13 ára og Hafdís Inga Kristjánsdóttir 12 ára fengu öll silfur í kúluvarpi. Hafþór Höskuldsson
11 ára fékk brons fyrir hástökk, og bræðurnir Snæþór 20 ára og Hlynur 17 ára
Aðalsteinssynir fengu báðir brons fyrir 3000 m hlaup. Á Stórmóti ÍR er veitt viðurkenning fyrir
mestu persónulegu bætingu í hverjum flokki og í hverri grein. Keppendur okkar hlutu þá

viðurkenningu 11 sinnum en það voru; Heimir Ari Heimisson 14 ára fyrir 200 m. hlaup, Erla
Rós Ólafsdóttir 13 ára fyrir kúluvarp, Svanhildur Björt Siggeirsdóttir 15 ára fyrir langstökk,
Íshildur Rún Haraldsdóttir 11 ára fékk bæði fyrir hástökk og langstökk, Bergþór Snær
Birkisson 13 ára fékk viðurkenningu fyrir mestu bætingu í 60 m grindahlaupi, Guðni Páll
Jóhannesson 13 ára fyrir 600 m hlaup, Unnur Jónasdóttir fyrir 60 m hlaup. Áslaug Munda
Gunnlaugsdóttir 15 ára fékk fyrir mestu bætingu í 60 m. grindahlaupi. Bræðurnir Hlynur og
Snæþór fengu báðir fyrir mestu bætingu í 3000 m hlaupi.
Mí 15-22 ára.
Frjálsíþróttaráð átti fjóra keppendur á Meistaramóti Íslands 15-22 ára sem haldið var í
Laugardalshöll í lok febrúar. Það voru þau Dagbjört Ingvarsdóttir, Unnar Þór Hlynsson, Hilmir
Smári Kristinsson og Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir. Keppendur okkar voru í miklu stuði og
voru dugleg að bæta sinn persónulega árangur. Áslaug Munda bætti sinn árangur í 5 af 6
greinum sem hún keppti í , Hilmir Smári bætti sig í 3 greinum af 5 og Unnar bætti sig í 1 grein
af þremur. Að auki varð Dagbjört í 2. sæti í langstökki í flokki 20-22 ára stúlkna og Hilmir
Smári varð þriðji í kúluvarpi 15 ára pilta. Alls fengu keppendur okkar 15 stig en 6 efstu sætin
gefa stig.
Mí.
Helgina 20.-21. febrúar fór fram Meistaramót Íslands. Þar keppti Snæþór Aðalsteinsson í
3000 m. hlaupi og varð í 3. sæti.
Bikarkeppni.
Frjálsíþróttaráð sendi 2 lið á Bikarkeppni 15 ára og yngri, eitt lið af hvoru kyni.
Heildarstigafjöldinn hjá okkar liði var 51 stig. Sindri Þór Tryggvason var þriðji í kúlu og Hilmir
Smári Kristinsson varð þriðji í 1500m hlaupi. Alls voru 6 persónulegar bætingar hjá
krökkunum. Sindri Þór bætti sig í 60m hlaupi, Áslaug Munda í 60m grind og 400m hlaupi,
Bjartey í kúluvarpi, Unnur í 60m hlaupi og Heimir Ari í hástökki.
Innanfélagsmót.
Frjálsíþróttaráð hélt aprílmót á Húsavík og voru um 40 keppendur sem tóku þátt.
Aprílmót UFA var haldið í lok apríl og þar áttum við tæplega 30 keppendur. Alls tóku 8 lið
þátt í mótinu og var okkar lið í 2. Sæti yfir verðlaunasæti. En alls fengum við 15 gull, 10 silfur
og 12 brons. Eftir mót var farið á Bryggjuna í pizzuhlaðborð. Persónulegar bætingar voru 31
talsins. Heimir Ari Heimisson fékk 5 gull og 1 silfur. Hafþór Höskuldsson fékk 2 gull og 1
silfur. Ari Ingólfsson fékk 1 gull og 2 brons. Eyþór Kári Ingólfsson fékk 1 gull, 2 silfur og 2
brons. Jón Alexander H. Artúrsson fékk 1 gull, 2 silfur og 2 brons. Halldór Tumi Ólafsson
fékk sitthvort gullið og silfrið. Unnar Þór Hlynsson fékk 1 brons. Svanhildur Björt
Siggeirsdóttir fékk 1 gull, 1 silfur og 1 brons. Erla Rós Ólafsdóttir fékk 1 gull og 1 brons.
Hafdís Inga Kristjánsdóttir fékk sitt hvort gullið og silfrið. Anna Guðný Pétursdóttir fékk
sitthvort silfrið og bronsið. Ragnhildur Halla Þórunardóttir fékk 1 gull. Álfrún Marey
Eyþórsdóttir og Tanía Sól Hjartardóttir fengu sitthvort bronsið.

Frjálsíþróttaskóli
Dagana 13.-16. júní stóð frjálsíþróttaráð HSÞ fyrir frjálsíþróttaskóla á Laugum. Metþátttaka
var í en alls voru 26 krakkar í skólanum frá aldrinum 10 – 16 ára. Skólinn hófst um hádegi á
mánudeginum og var fyrsta æfingin kl. 13. Brói þjálfari var aðalþjálfarinn okkar en við fengum
Eyþór, Bjargey og Hjörvar til aðstoðar. Selmdís með á þriðjudags- og
fimmtudagskvöldæfingunum. Ákveðið var að hafa tvær æfingar á mánudeginum þar sem
skólinn náði aðeins yfir 4 daga en ekki 5. Milli æfinga fyrsta daginn komu krakkarnir sér fyrir,
slöppuðu af eða fundu sér eitthvað annað til dundurs. Eftir seinni æfinguna var matur og
sund. Á þriðjudeginum
var æfing frá kl. 10-12
og eftir það var sund og
svo fengu krakkarnir
bogfimikennslu og stóðu
þau sig öll mjög vel og
höfðu gaman af. Seinni
æfingin var svo kl. 19-21
en það er venjulegur
æfingatími hjá okkur
þessa daga. Tvær
æfingar voru á
miðvikudeginum og var
seinni æfingin með fyrra fallinu þar sem við vorum með kósýkvöld um kvöldið. Pöntuð var
pizza frá Dalakofanum og svo var farið upp í Þróttó og horft á mynd. Síðasti dagurinn rann
upp og reyndum við að hafa hann aðeins öðruvísi en hina dagana. Eftir æfingu og sund
ákváðu Malla og Hulda að vera með óvænta stöðvavinnu fyrir krakkana þar sem þau þurftu
að leysa 6 þrautir. Það voru tiltekt, pílukast, jurtagreining, listaverkagerð, textasmíði og
pönnukökubakstur. Ekki er hægt að segja annað en að þau hafi komið okkur verulega á óvart
í pönnukökubakstrinum en allir hóparnir rúlluðu þessu verkefni upp, eins og reyndar flestum
af þeim. Eftir þetta voru grillaðir hamborgarar og Brói sleit svo skólanum með því að afhenda
þeim viðurkenningarskjöl og svo fengu allir gefins HSÞ sokka frá frjálsíþróttaráði. Skólinn
endaði svo á sameiginlegri æfingu. Við vorum einstaklega heppin með veður þessa daga en
því miður var mývargurinn aðeins of ágengur og fengu krakkarnir lítinn frið fyrir honum á
æfingum. Við þökkum foreldrum fyrir bakstur og aðstoð í skólanum. Fjallalamb,
Samkaup/Úrval, MS, Dalakofinn, Narfastaðir, Heimamenn og Heimabakarí fá miklar þakkir
fyrir veittan stuðning.

HSÞ átti 7 keppendur á Meistaramóti Íslands 11-14 ára í lok júní. Mótið fór fram á
Laugardalsvelli. Mjög gott keppnisveður var fyrri daginn og fóru fjórir á pall frá okkur. Erla
Rós Ólafsdóttir varð íslandsmeistari í spjótkasti. Jón Alexander H. Arthúrsson varð í 2. sæti í
kúlu, Heimir Ari Heimisson varð í 2. sæti í hástökki og Páll Hlíðar Svavarsson varð í 3. sæti í
600m hlaupi. Seinni dagurinn var frekar kaldur og blautur en keppendur stóðu sig samt sem
áður mjög vel. Einn keppandi fór á pall en það var Heimir Ari sem varð 3. ì langstökki. 14 ára
drengir voru ì 2.sæti ì heildina með 57 stig og HSÞ varð í 7.sæti með 86 stig og allir náðu
stigi fyrir félagið. 8 persónulegar bætingar voru hjá okkar keppendum. Alls voru 15 lið sem
tóku þátt á þessu mòti.

Sumarleikar
Sumarleikar Frjálsíþróttaráðs HSÞ fóru
fram á Laugavelli 2.-3. Júlí. Þrátt fyrir
mikla bleytuspá þá sluppum við ótrúlega
vel þessa daga en hitastigið hefði mátt
vera hærra. Um 120 keppendur voru
skráðir frá 5 félögum og þar af átti HSÞ 53
keppendur. Það var virkilega gaman að
sjá hvað það voru margir keppendur frá
okkur í flokknum 9 ára og yngri og þau
stóðu sig öll mjög vel. Það má því segja
að það sé bjart framundan í frjálsum
íþróttum hjá HSÞ. Alls voru 47 persónulegar bætingar hjá okkar fólki og keppendur fóru alls
65 sinnum á verðlaunapall. Helsti árangur keppenda frá HSÞ var:
Daníel Róbert Magnússon varð í 2.sæti í 60m, 400m og langstökki, Viktor Breki Hjartarson
varð í 3.sæti í 60m, 400m og langstökki og í 1.sæti í boltakasti.Í flokki 10-11 ára varð Jakob
Héðinn Róbertsson í 1.sæti í 60m, 600m, hástökki og langstökki og 2.sæti í kúluvarpi.
Hafþór Freyr Höskuldsson varð í 2.sæti í 60m, 600m, hástökki, langstökki og spjótkasti og í
3.sæti í kúluvarpi. Teitur Ari Sigurðarson varð í 1.sæti í kúluvarpi og spjótkasti og 3.sæti í
60m. Tómas Ari varð í 3.sæti í 600m og langstökki.
Hjá piltum 12-13 ára varð Ari Ingólfsson í 1.sæti í kúluvarpi, 2.sæti í spjótkasi og 3.sæti í
60m, 60m grind og hástökki. Bergþór Snær Birkisson varð í 3.sæti í 400m. Hlynur Andri
Friðriksson varð í 3.sæti í kúluvarpi
Í flokki pilta 14-15 ára varð Heimir Ari Heimisson í 2.sæti í 80m grind, 3.sæti í langstökki og
hástökki
Jón Alexander H. Artúrsson varð í 2.sæti í kúluvarpi. Halldór Tumi Ólason varð í 2.sæti í
spjótkasti.
Hilmir Smári Kristinsson varð í 3.sæti í 800 m. Benóný Arnórsson varð í 3.sæti í 100m
Piltar 16-17 ára varð Eyþór Kári Ingólfsson í 1.sæti í hástökki, 2.sæti í langstökki, kúluvarpi
og spjótkasti, 3.sæti í 100m og 200m. Unnar Þór Hlynsson varð í 1.sæti í 400m,100m og
langstökki, 2.sæti í 200m
Hlynur Aðalsteinsson varð í 1.sæti í 800m og 1500m. Snæþór Aðalsteinsson í flokki 20-22
ára pilta varð í 1.sæti í 400m og 1500m, 2.sæti í 800m. Hjá stúlkum 9 ára og yngri varð
Tinna Dögg Garðarsdóttir í 3.sæti í 60m, 400m og boltakasti.Íris Alma Kristjánsdóttir varð í
2.sæti í boltakasti og 3.sæti í langstökki
Í flokki stúlkna 10-11 ára varð Tanía Sól Hjartardóttir í 1.sæti í 60m og kúluvarpi, 2.sæti í
langstökki,
Katrín Rúnarsdóttir varð í 2.sæti í 600m og kúluvarpi, Edda Hrönn Hallgrímsdóttir varð í
3.sæti í 60m og langstökki og Íshildur Rún Haraldsdóttir varð í 3.sæti í 600m. Erla Rós
Ólafsdóttir varð í 1.sæti í spjótkasti og 3.sæti í kúluvarpi og Auður Friðrika Arngrímsdóttir
varð í 3.sæti í 400m og langstökki þær kepptu í flokki 13-14 ára. Unnur Jónasardóttir varð í
3.sæti í 400 m. hlaupi 14-15 ára stúlkna.
Hjá stúlkum 16-17 ára varð Jana Valborg Bjarnadóttir í 1.sæti í 100m, langstökki og kúluvarpi
Ragnhildur Halla Þórunnardóttir varð í 2.sæti í langstökki og kúluvarpi

Arna Dröfn Sigurðardóttir 18-19 ára varð í 2.sæti í hástökki og í 3.sæti í 100m hlaupi kvenna
HSÞ átti 6 boðhlaupssveitir á verðlaunapalli og eina blandaða HSÞ/UFA
Frjálsíþróttaráð þakkar öllum sérstaklega foreldrum iðkenda fyrir vel unnin störf og
velunnurum fyrir stuðninginn.
19. unglingalandsmót UMFÍ
fór fram í Borgarnesi um
verslunarmannahelgina og
tókst mjög vel. HSÞ átti 26
keppendur í frjálsum frá
aldrinum 11 -17 ára. Keppni
hófst um hádegi á föstudag
og má segja að vindurinn
hafi ekki verið mjög
hagstæður fyrir keppendur
þann daginn en hann lægði
þó eftir því sem leið á
helgina. Alls voru 20
persónulegar bætingar hjá okkar fólki og fóru þau níu sinnum á pall, þar af ein
boðhlaupssveit. Erla Rós Ólafsdóttir 13 ára varð Landsmótsmeistari í spjótkasti. Heimir Ari
Heimisson 14 ára varð í 3. sæti í 80m grind og 2. sæti í hástökki. Hilmir Smári Kristinsson 15
ára varð í 2.sæti í 800m hlaupi. Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir 15 ára varð í 2. Sæti í 100m
hlaupi. Hafþór Freyr Höskuldsson 11 ára varð i 2. sæti í 60m sprett. Hafdis Inga Krisjánsdóttir
12 ára varð í 3. sæti í kúluvarpi og spjótkasti. Boðhlaupssveitin MASSAÐIR varð í 2. sæti en
hana skipuðu Unnar Þór Hlynsson, Eyþór Kári Ingólfsson, Hlynur Aðalsteinsson og Halldór
Tumi Ólason. Frjálsíþróttaráð þakkar öllum, foreldrum sem og keppendum, fyrir frábæra
helgi.
Ágústmót UMSS var haldið á Sauðárkróksvelli laugardaginn 13. ágúst. HSÞ átti þar 12
keppendur. Flestir þeirra náðu að bæta sig í einni grein eða fleirum. Alls urðu persónulegar
bætingar okkar keppenda 13 talsins. Iðkendur okkar voru 16 sinnum í fyrsta sæti, 10 sinnum
í því öðru og 6 sinnum í því 3.
Þriðjudaginn 16. ágúst var haldin
uppskeruhátíð í Ásbyrgi. Þangað
mættu iðkendur og foreldrar
þeirra. Í Ásbyrgi var ýmisilegt gert
til skemmtunar, Jóa var með
Zumba, Alli og Stella voru með
hópeflisleiki og ratleik. Boðið var
upp á grillaðar pylsur, gos og
skúffuköku. Veittir voru
farandbikarar fyrir stigahæsta
afrek ársins hjá stelpum og
strákum. Hjá strákunum var það
Hafþór Höskuldsson sem hlaut

bikarinn fyrir spjótkast á unglingalandsmótinu. Í öðru sæti var Ari Ingólfsson fyrir 80m.
grindahlaup og þriðji var Halldór Tumi Ólafsson fyrir spjótkast. Hjá stelpunum var Erla Rós
stigahæst fyrir spjótkast, í öðru sæti var Edda Hrönn fyrir langstökk og þriðja sæti var Áslaug
Munda fyrir 100 m. hlaup.
Mí 15-22 ára fór fram í Kaplakrika í Hafnarfirði í lok ágúst. 7 keppendur fóru frá okkur á það
mót og stóðu sig vel. Margir bættu sinn persónulega árangur. Hilmir Smári varð
Íslandsmeistari í 800 m hlaupi og Eyþór Kári fékk silfur í 400 m grind. 16 lið tóku þátt í
mótinu og endaði lið HSÞ í 13 sæti með 27,5 stig.
Frjálsiþróttadeild Hattar á Egilsstöðum bauð frjálsíþróttaráði HSÞ að taka þátt í æfingabúðum
á Egilsstöðum í nóvember. Þjálfarar æfingabúðanna voru Kristin Birna Ólafsdóttir yfirþjálfari
hjá ír, og Mark Johnson var með henni að hluta sem og þjálfarar hjá Hetti. 14 iðkendur frá
okkur þáðu boðið og fórum við með rútu frá Fjallasýn í Egilsstaði. Fyrsta æfing var á
Vilhjálmsvelli og var þar farið í drillur og grindahlaupsæfingar. Eftir æfinguna hélt Kristín
fyrirlestur um mikilvægi markmiðasetningar. Talaði hún um hve gott og gagnlegt það gæti
verið að setja sér langtíma markmið og smærri markmið til að ná langtímamarkmiðinu. Við
gistum og nærðumst í grunnskóla Egilsstaða. Fyrri æfing laugardagsins fór einnig fram á
Vilhjálmsvelli. Þá var tekið fyrir spjótkast og stangarstökk. Þónokkur ísing var á vellinum en
kom það ekki að sök. Eftir sund og afslöppun fórum við svo enn á ný á Vilhjálmsvöll nú til að
vera viðstödd afhjúpun minnismerkis um silfurstökk Vilhálms Einarssonar. Vilhjálmur var
einnig viðstaddur athöfnina. Við máttum ekki vera að að fara inn og þiggja kaffið sem var í
boði því nú var komið að seinni æfingu dagsins. Byrjuðu krakkarnir að hita upp með 2 km.
hlaupi úti en svo var inniæfing í íþróttahúsinu og var þá tekið fyrir langstökk og þrístökk.
Pizzuveisla var um kvöldið og svo var enn farið í íþróttahúsið nú til að sprella. Búið var að
skipta þátttakendum í hópa og hver hópur átti að vera með einn leik. Óhætt er að segja að
leikirnir hafi ekki síður tekið á en æfingarnar. Lokaæfing búðana fór fram í íþróttahúsinu í
Fellabæ. Þar voru gerðar hlaupaæfingar og styrktaræfingar. Kristín Birna var gríðarlega
ánægð með iðkendurnar, sagði að gott væri að leiðsegja þeim, þau tækju vel eftir og væru
mjög samviskusöm. Eftir smá hressingu í skólanum þökkuðum við fyrir okkur og lögðum af
stað heim.
Nóvembermót frjálsíþróttaráðs var haldið í íþróttahúsinu á Laugum 13. nóvember s.l. Alls
mættu 35 iðkendur og tóku þátt í þeim fimm greinum sem boðið var uppá. En keppt var í 30m
hlaupi. þrístökki og langstökki án atrennu, hástökki og kúlu. Iðkendur voru duglegir að bæta
sinn persónulega árangur.

Annað utan um hald
Frjálsíþróttaráð stóð fyrir því að íþróttavöllurinn yrði snyrtur og umhverfið í kringum hann gert
meira aðlaðand sérstaklega fyrir sumarleikana. Við fengum Dagbjörtu sveitastjóra með okkur
í málið. Við vorum með tvö kvöld þar sem foreldrar komu og aðstoðuðu okkur, vinnuskólinn
tók einhver verkefni að sér og svo fengum við líka utanaðkomandi aðila til að létta undir með
okkur. Það þurfti þó nokkuð skipulat til að framkvæma þetta og ófá símtöl og pósta til að
redda og fá fólk með í lið.
Foreldrar mættu með garðverkfæri, sláttuorf og hrífur. Það var slegið og snyrt í kringum
langstökksbrautir, stangarstökksaðstöðu, spjótkastsbraut, kúluvarpsgeirana og svo hringinn í
kringum hlaupabrautina. Mosagróður og önnur óhreinindi hreinsuð upp úr raufum hjá tartani.
Lagað til í kringum vallarhúsið og gert snyrtilegra fyrir framan. Við fengum Ingólf Pétursson
með litla gröfu til að moka upp úr kúluvarpsgeirunum og svo fóru foreldrar og rökuðu og
sléttuðu mölina á eftir. Jóngi sá um að redda sandi og koma með í langstökksgryfjurnar.
Slökkviliðið kom og smúlaði tartanið en fuglaskítur og sandur var á því í ómældu magni.
Verðlaunapallarnir voru málaðir sem og veggur sem er við völlinn. Vinnuskólinn sló gras og
snyrti í kringum áhorfendabekki og aðstoðaði við að mála vegginn. Óhætt er að segja að
mikil vinna sé ennþá eftir en margt þó búið að gera og viljum við þakka öllum þeim sem
aðstoðuðu okkur kærlega fyrir alla aðstoðina.
Heilmikið starf fer líka fram bak við tjöldin í sumar var tekin sú ákvörðun að kaupa
æfingapeysur og utanyfir jakka á iðkendur. Haft var samband við fjölmörg fyrirtæki og þau
beðin um að styrkja okkur og fengu auglýsingu á búninginn í staðin. Ekki vorum við samt
alveg sáttar við fötin sem við fengum. Eins er mikil vinna við skipulag í kringum mót hvort
sem þau eru heima eða að heiman. Vinna við dagatöl er einnig mikil sem við akstursplan á
æfingar á Laugum. Við eyðum líka talsverðum tíma í að auglýsa starf okkar útá við með því
að skrifa greinar og senda á Skarp og 641.

Afreksmannasjóður HSÞ 2016
Stjórn Afreksmannasjóðs samþykkti eina umsókn á árinu 2016. Ákveðið var að styrkja
Thelmu Dögg Tómasdóttur Hestamannafélinu Grana, um 100.000 krónur vegna hestamóts í
Hollandi, Stjórn Afreksmannasjóðs hefur ákveðið að styrkja Thelmu Dögg Tómasdóttur um
100.000 krónur vegna hestamótsins í Hollandi að upphæð 100.000 krónur.
að upphæð 100.000 krónur.
Thelma Dögg var ein af níu ungmennum sem var valin í landslið Íslands til þess að keppa á
mótinu Youth cup.
Hermann Aðalsteinsson formaður Afreksmannasjóðs HSÞ

Ársskýrsla Íþróttanefndar fullorðinna félagsmanna
Í apríl var skrifuð hvatningargrein um mikilvægi hreyfingar fullorðinna og fólk hvatt til að taka
þátt í Landsmóti UMFÍ 50+. Greinin var jafnframt eilítil kynning á þessarri nýju nefnd HSÞ.
Greininni fylgdi samantekt á hvað sé í boði á starfssvæði HSÞ á hreyfingu fyrir fullorðinna –
náði til allra helstu stærri og minni þéttbýla og þéttbýliskjarna; Grenivík, Stórutjarnir, Laugar í
Reykjadal, Mývatnssveit, Húsavík, Kópasker, Raufarhöfn og Þórshöfn. Sett inn á heimasíðu
HSÞ og 641.is.
Ákveðið var að hausti að gera aðra sambærilega hvatningargrein, en var þá lögð áhersla á
hvaða möguleikar í hreyfingu væru fyrir hendi að vetri til. Að þessu sinni var greinin send í
mun fleiri miðla; á heimasíðu HSÞ, 641.is, á allar heimasíður sveitarfélaga, í Skrána,
Skegluna, Hlaupastelpuna og Mýfluguna. Þannig gerðum við ráð fyrir að ná til fleiri fullorðinna
einstaklinga.
Snemma vors hélt nefndin opinn kynningarfund um Landsmót UMFÍ 50+ á Grænatorgi í
Íþróttahúsinu á Húsavík. Í byrjun júní var haldinn spjallfundur fyrir þátttakendur sem voru
ákveðnir í að fara á landsmótið. Haft var samband við alla þátttakendur sem skráðu sig sem
keppanda HSÞ og reynt var að halda eilítið utan um hópinn á mótinu sjálfu. Meðalaldur
hópsins var 65.6 ár – sá elsti 82ja ára! Stemmningin í hópnum var gríðarlega góð og þau sem
komu með vestur sem fylgifiskar enduðu með að keppa í boccia fyrir önnur lið. Óhætt að segja
að það hafi verið smitandi gleði í því að taka þátt.
Alls 17 manns kepptu fyrir HSÞ á Landsmóti UMFÍ 50+ 2016 - og gekk hópnum alveg
prýðisvel:
Keppnisgrein:
Árangur:
Pönnukökubakstur; Gunnar Ómar
5. sæti
Boccia => 3 lið;
HSÞ-L; Lilja, Hjördís og Ína
eina liðið sem náði í 8-liða úrslit
HSÞ-A; Anna, Sveinbjörn og Guðmundur
HSÞ-S; Sigríður, Jóhann og Róbert
Pútt; Anna, Hjördís, Lilja og Sigríður; 65 ára&eldri
10., 21., 22. og 24. sæti
Jóhann; 50-69 ára;
8. sæti
Sveinbjörn og Guðmundur; 70 ára&eldri
11. sæti og 28. sæti
Frjálsar íþróttir;
Gunnar; fl. 60-64
2. sæti í 100m hlaupi og í langstökki
Róbert; fl. 70-74
1. sæti í spjótkasti, kúluvarpi, kringlukasti og
langstökki
Brynjar; fl. 80-84
2. sæti í langstökki, 3. sæti í kúluvarpi, kringlu-og
spjótkasti
Bridge; 1 lið; Árni Garðar, Kristján, Hlöðver, Gylfi, Sverrir
2 sæti
Sund; Elín; fl. 50-54 ára
1. sæti í 4 greinum, þar af tvö landsmótsmet
Stígvélakast; Elín ; opinn fl.
9. sæti
Fyrir hönd ÍFF-nefndar, Elín Sigurborg, formaður.

Sundnefnd
Sundárið byrjaði með hefbundnu sniði, æfingar eru í boði bæði á Laugum og Húsavík 2x í
viku.
Mótin sem við fórum á eru:
KR í Reykjavík í febrúar, Páskamót á Húsavík í mars, Akranesleikana í maí og A.M.Í í júní.
Ekkert sundmót var haldið 17 júní eins og venjulega vegna viðgerðar á Sundlauginni okkar.
Um verslunnarmannahelgina fór einn þáttakandi á Unglingalandsmótið á Akureyri, Dagbjört
Lilja Daníelsdóttir og kom hún heim með 1 gull, 5 silfurverðlaun og 2 brons.
Í júni buðum við upp á leikskólasund eins og við höfðum gert árið áður og tóku 50 börn þátt í
því.
Haustið byrjaði á svipuðum nótum, æfingabúðir voru haldnar á Laugum 1 okt og
mættu þangað 22 börn, héraðsmótið okkar var haldið föstudaginn 7 okt þar tóku 25 börn þátt.
Keppendur komu frá Völsungi, Eflingu, Geisla og Bjarma og stóðu krakkarnir sig frábærlega
vel, Völsungur vann stigakeppnina. Stigahæst í kvennaflokki var Dagbjört Lilja Daníelsdóttir
frá Völsungi og í karlaflokki var það Styrmir Franz Snorrason frá Geisla sem var stigahæstur.
Sif Heiðarsdóttir valin sundmaður Völsungs fyrir árið 2015, einnig var Sif valin sundmaður
HSÞ fyrir árið 2015.
Verðlaunaafhending fyrir héraðsmótið var haldin á Húsavík 18 okt, þar mættu
foreldrar og börn , borðuðu saman Pizzu og skemmtu sér ásamt þjálfurum sínum.
Þjálfarar eru: Árný Björnsdóttir, Valgerður Jósefsdóttir, María Rós Magnúsdóttir,
Anna Kristín Agnarsdóttir, Davíð Friðriksson og Henný Birgitta Kristjánsdóttir.
Í stjórn sunddeildarinnar eru: Árný Björnsdóttir , Elísabet Sigurðardóttir , Valgerður
Jósefsdóttir og Margrét Þórhallsdóttir. Tengiliður í sveitinni er Járnbrá Björg Jónsdóttir.

Fyrir hönd Sunddeildar Völsungs og Sundnefndar HSÞ
Elísabet Sigurðardóttir.

Fræðslusjóður HSÞ 2016
Stjórn HSÞ annast úthlutanir úr sjóðnum, en markmið hans er að auka menntun og þekkingu
félaga innan HSÞ á íþróttagreinum, þjálfun, í félagsmálum og félagsstarfi – með öllum þeim
ráðum sem stjórn sambandsins álítur íþrótta- og félagslíf í héraði til framdráttar.
Engin umsókn barst í Fræðslusjóðinn árið 2016 en vill stjórn HSÞ hvetja félaga til að nýta sér
sjóðinn.

Starfsskýrslur aðildafélaga HSÞ
Skráð óvirk félög árið 2016
Boltafélag Húsavíkur
Golfklúbburinn Gljúfri
Íþróttafélag Laugaskóla
Umf Afturelding
Umf Bakkafjarðar
Umf Reykhverfinga
Umf Snörtur
Umf Tjörnesinga
Umf Öxfirðinga

Eftirfarandi félög sendu ekki starfsskýrslu fyrir árið 2016
Hestamannafélagið Feykir
Umf Gaman og alvara

Akstursíþróttafélag Mývetnings
Á árinu hélt klúbburinn engin mót eða neinn viðburður var í gangi hjá okkur þetta árið, en þó
áttum við nokkra fulltrúa á nokkrum mótum í sumar.
Ottó Páll Arnarson
Keppti á íslandsmeistara móti í spyrnu á snjósleðum í sumar, en það voru 3
keppnir sem að hann tók þátt í, en í þeirri fyrstu lenti hann í 3. sæti.
Í annarri keppni gekk honum betur og varð hann í 2. sæti.
Í 3. keppni og seinustu keppninni vann hann keppnina bæði í sleðaflokki og
opnum flokki, og endaði hann þar með í 2. sæti yfir heildina.
Einnig tók hann þátt í spyrnukeppni í Bandaríkjunum og gerði sér lítið fyrir að
vinna þá keppni.
Steingrímur Örn Kristjánsson.
Keppti á Klaustri með honum föður sínum, Kristjáni Steingrímssyni og voru þeir í
4. sæti er hjólið hjá Kristjáni bilaði.
Keppi í enduro mótum í sumar á Íslandi og var hann í 4. sæti fyrir seinustu umferð
en hann misti af þeirri keppni.Keppti í motorcrossi og var í 7. sæti fyrir seinustu
keppni sem hann misti af.

Kristján Steingrímsson.
Keppti á Klaustri með syni sínum, honum Steingrími Kristjánssyni og þegar best
gekk á voru þeir í 4. sæti yfir heildina þegar hjól Kristjáns bilaði.
Yfir heildina litið þá gerðist lítið á árinu hjá bæði félaginu og félögum. Menn eru núna að
plana aðalfund sem verður haldinn í lok þessa mánaðar og ætla menn að taka sig á og fara
að gera eitthvað til að halda þessum klúbbu lifandi, hvort sem það felst í að gera innanfélags
ferðir á hjólum og sleðum, eða halda mót, persónulega vona ég bæði.
Kv.
Júlíus Gunnar Björnsson
Formaður Akstursíþróttafélags Mývetnings.

Golfklúbburinn Hvammur
Starfsemi Golfklúbbsins Hvamms var með svipuðu sniði og undanfarin ár.
Barna- og unglingastarf var sambærilegt og fyrri ár en ljóst er að leggja verður
áherslu á að auka nýliðun hvað það varðar. Mótahald var í lágmarki líkt og
síðasta ár en meistaramót var þó haldið að venju.
Ástand golfvallar klúbbsins var þokkalegt síðasta sumar en vankvæði tengd tækjabúnaði
sem klúbburinn hefur yfir að ráða olli því að hirðing varð ekki eins og best verður á kosið.
Rekstur klúbbsins var annars í ágætu horfi og hefur klúbburinn notið stuðnings fjölmargra
fyrirtækja og einstaklinga. Áfram verður áfram unnið jafnt og þétt að því að bæta aðstöðu
klúbbsins til golfiðkunar eftir því sem fjárhagur leyfir. Klúbburinn hefur notið mikillar
sjálfboðavinnu af hálfu nokkurra meðlima og verður það starf seint fullþakkað.
Jón Helgi Pétursson
Formaður

Golfklúbbur Húsavíkur
Starfsárið 2016 var um margt gott en þó vantaði meiri hita og fleiri sólarstundi á Katlavelli.
Vallarstjóri er Skarphéðinn Ívarsson og voru þrír sumarstarsmenn á vellinum. bæði.
Stjórn klúbbsins skipa; Hjálmar Bogi Hafliðason, formaður, ásamt Björgu Jónsdóttur,
Gunnlaugi Stefánssyni, Jóhönna Guðjónsdóttur, Ásdísi Jónsdóttur, Birnu Dögg Magnúsdóttur
og Ragnari Emilssyni, sem jafnframt er formaður vallanefndar klúbbsins. Stjórn fundaði
a.m.k. einu sinni í mánuði, tvisvar í mánuði yfir sumartímann og oftar ef þurfa þótti. bæði.
Starfið í klúbbnum var með svipuðu sniði og undanfarin ár og varð eilítil fjölgun klúbbfélaga.
Nokkuð var um framkvæmdir á vellinum; áframhaldandi uppbygging á vökvunarbúnaði og
minniháttar nýframkvæmdir. Nýliðum var boðin kennsla. Spiluð eru sérstök karla- og
konukvöld sem gafst vel, sérstaklega þegar litið er til þess að efla félagsandann. Tilgangurinn
er félagslegur en keppni um leið enda keppt með ólíkum hætti í hvert sinni. bæði.
Barna- og ungliðanefnd stóð fyrir öflugu starfi í sumar og um 15 iðkendur lögðu kapp
á golfið í sumar, fengu kennslu og haldið var sérstak barna- og unglingamót með
uppskeruhátíð.
Agnar Daði Kristjánsson, fór að þjálfaranámskeið en það er mikilvægt að leggja rækt við
barna- og unglingastarið og liður í því er að búa til þjálfara framtíðarinnar. Hann þjálfaði hóp
ungmenna í golfi sem vonandi skila sér í klúbbinn. bæði.
Alls fóru 11 mót fram á vellinum, bæði innanfélagsmót sem og opin mót. Þátttaka var með
svipuðu sniði og verið hefur. Klúbburinn hélt Íslandsmótið í sínum flokki og gékk það vel þrátt
fyrir að veður var ekki eins og best verður á kosið. bæði.
Klúbburinn fær enn ekki nægan stuðning frá sveitarfélaginu Norðurþingi en rekstur
hans er viðkvæmur.Rík viðhaldsþörf er á tækjum en unnið var að endurbótaáætlun á
tækjakosti klúbbsins. Ljóst var að fjárfestingarþörf er nokkur en bolmagnið ekki nægilegt fyrir
stærri fjárfestingar sem frestuðust því enn eitt árið.

bæði.
Áfram var unnið að því að fjölga styrktaraðilum við klúbbinn og betur má ef duga skal.
Það er veikleiki í starfi klúbbsins að starfið innan hans legst að mestu af yfir vetrarmánuðina.
Liður í að koma í veg fyrir þetta voru kaup á golfhermi en finna þarf hentugt húsnæði fyrir
hann. Hann er nú staðsettur í gömlu Síldarverkmiðjunum á hafnarsvæðinu. Áfram unnið að
því að efla vetrarstarfið þannig að klúbburinn sér heilsársafþreying.

Golfklúbburinn Lundur
Sumarið 2016 er sjöunda starfsár golfklúbbsins. Megin starfssemi
golfklúbbins er fyrst og fremst að byggja upp félagastarfsemi í kringum
Lundsvöll í Fnjóskadal. Þær breytingar voru gerðar fyrir sumarið 2014 að
samningur var undirritaður milli Golfklúbb Lunds, Lundsgolf ehf og
Golfklúbb Akureyrar, um rekstur Lundsvallar. Rekstur Lundsvallar er nú
alfarið í höndum Golfklúbbs Akureyrar, en golfskálinn Stekkur er alfarið í
höndum Lundsgolf ehf. sem er í eigu landeiganda. Golfklúbburinn Lundur hefur afnot af
Lundsvelli og skálanum, en sér alfarið um öll golfmót sem haldin eru og kennslu félagsmanna
í samvinnu með GA. Engar eignir eru skráðar á klúbbinn og ekkert mannahald er á vegum
klúbbsins.
Laugardaginn 04. júní opnaði Lundsvöllur fyrir félagsmenn og allri almennri umferð
golfspilara.
Í lok sumars voru skráðir í golfklúbbinn 75 félagsmenn þar af eru 44 með fulla aðild og 20
með auka aðild. Kynjahlutfall félaga er 21 konur og 54 karl.
Mótahald
Sökum mikilla kalskemmda á vellinum eftir veturinn, fór mótahald seint af stað. Alls hélt
klúbburinn 4. mót á árinu. Fyrsta mótið sem klúbburinn hélt var 16. júlí og var það
innanfélags mót, spilað var 9 holu texas scramble vanur og óvanur. þátttakendur voru 18.
Þann 31. Júlí, var opið mót sem bar heitið Coca-Cola –verslunarmannahelgin, þar mættu 25
til leiks og spilað var 9 holu punktakeppni með forgjöf. 27. ágúst var meistaramót GLF spilað,
karla og kvenna. Í það mót mættu 13 til leiks. Í ár var mótið einnig opið félögum í GA, spilað
var 18 holu höggleikur. Sigurvegari í karla og þar með meistari GLF 2016 varð Valdemar Örn
Valsson á 83 höggum og meistari kvenna varð Hall Sif Svavarsdóttir á 95 höggum.
Þann 11. september var lopapeysumót kvenna sem er 18 holu punktakeppni. Í það mót
mættu 39 konur.
Kennsla
Engin kennsla var á árinu 2016
Pétur Ringsted
Formaður GLF

Golfklúbbur Mývatnssveitar

Stjórn GKM árið 2016.

Aðrir embættismenn.

Formaður. Kristján Stefánsson

Form. vallarnefndar. Sigurður Baldursson

Gjaldkeri. Ellert Rúnar Finnbogason

Form. mótanefndar. Hinrik Geir Jónsson

Ritari.

Form. forgj.nefndar. Kristján Stefánsson

Guðjón Vésteinsson

Varamenn.Hinrik Árni Bóasson
Ellert Hauksson

Skoðunarmenn reikn. Finnur Baldursson
Steingrímur Jóhannesson

Sumarið 2016 var með frekar hefðbundnu sniði eða frekar rólegt og
starfsemin lítil og var gestafjöldi svipaður og á liðnum árum.
Eitt opið mót var haldið á árinu þ.e. Golf og Gufa, og voru þáttakendur 24.
Eitt innanfélagsmót sem var firmakeppni og þar voru 22 firma skráð. Eru
þeim fyrirtækjum sem studdu okkur við þessi mót okkar færðar bestu
þakkir fyrir stuðninginn.
Í sumar vorum með starfsmann sem sá um allan slátt og gekk það vel, og var völlurinn alltaf
vel hirtur og okkur til sóma. Fyrir opna mótið var klippt mikið við sem var farin að vaxa inná 3
braut og einnig við 3 flötina. Svo í haust var ekið talsvert af efni innfyrir 3 flöt svo að það ætti að
vera hægt að stækka hana verulega. Eitthvað var unnið við hús og vélar eins og gengur en
ljóst er að það þarf að vinna mikið við völlinn á komandi árum.
Ég vil þakka meðstjórnendum og öðrum félögum fyrir samstarfið á árinu og vona að árið
2017 verði gott fyrir GKM.

Kristján Stefánsson formaður.

Hestamannafélagið Grani
2015-2016, okkar starfsár er frá vori til vors.
8. og 21. Júní - Teymt undir börnum í Völsungsskólanum. 20-30 börn í hvort skipti.
22. – 26. Júní

16. janúar Fyrirlestur, Kristín Lárusdóttir. 16 börn og fáeinir foreldrar.
25. -29. janúar Námskeið í reiðmennsku. Kennari: Einar. 1 hópur, 8 börn.
1.-5. Febrúar Námskeið í reiðmennsku. Kennari: Thora Katinka Bergeng. 5 börn.
9. apríl Fjölskyldudagur í höllinni.
Um 50 manns komu og prófuðu hesta og fengu sér vöfflu og kakó meðan þeir skoðuðu
aðstöðuna.
7. maí - Æskan og hesturinn

12 þáttakendur undir stjórn Karin

1-7 júní Reiðnámskeið 30 börn og ungmenni, haldið í reiðhöllinni.
9.Jún - Firmakeppni
Um 30 keppendur á hringvellinum okkar í frábæru veðri. Sá yngsti 4. ára elsti yfir 80 !

Landsmót
Okkar fulltrúar hafa laglega staðið sig vel á Landsmóti. Við erum mjög stolt af þeim.
Þessar flottu 3 stelpur, systur Thelma og Sigrún Högna enduðu báðar í a úrslitum og Iðunn
Bjarnadóttir 43 af 88 keppendum. Áfram Granastelpur !

Október
Landsþing LH 2016
2 fulltrúar mættu frá Grana og var annar þeirra kjörinn í Æskulýðsnefnd LH
Eins og sjá má hér að ofan hefur margt verið brallað í vetur, reiðnámskeiðin hafa verið vel
sótt, bæði af byrjendum og börnum með meiri reynslu af hestamennsku. Vetrarstarfið endaði
á Æskunni og hestinum á Akureyri þar sem okkar börn stóðu sig með miklum sóma, flott
sýning þar sem allri stóðu sig frábærlega.
Þann 16. Janúar var fyrsti sameiginlegur fundur okkar og æskulýðsnefndar Þjálfa, á fundinn
komu Thora Katinka Bergeng og Inga Þórey Ingólfsdóttir, góð viðbót við Grananefndina og
vonandi er þetta samstarf sem er komið til að vera.
Í janúar gaf Bjarni Páll Vilhjálmsson nefndinni 6 hnakka til að nota fyrir barna starfið og viljum
við þakka honum kærlega fyrir höfðinglega gjöf.
Við héldum samráðsfund með félögum í kring,með það að markmiði að kanna möguleika á
óumflýjanlegri sameiningu í nánustu framtíð.Tókst hann bara vel.
Við héldum að sjálfsögðu stóra ballið okkar líka og tókst það vel. Frábær samstaða um
viðburðin gerið hann mögulegann.
Við viljum þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóginn til að gera allt þetta mögulegt. Þakka
þeim sem lánuðu hesta, reiðtygi, fluttu hesta, aðstoðuðu við námskeiðin, járnuðu eða hvað
annað sem gleymist að telja upp.
Kær kveðja stjórn Grana 2016-1017

Hestamannafélagið Snæfaxi
Árið var óvenju rólegt hjá félaginu og greinlegt að félagið þar að rífa sig upp, því aldrei hafa
snæfaxa menn staðið á betri stoðum til þess en einmitt nú. Hestakostur aldrei verið betri
sem og aðstaðan til iðkunar.
Hér verður reynt að hlaupa yfir það helsta sem gerðist.
Stjórn hélt 3 fundi á árinu sem allir voru ljómandi skemmtilegir þó lítið kæmi út úr þeim.
Knapamerki 1 var kennt í samstarfi við grunnskólann. Um 10 krakkar tóku þátt.
Ísmót var haldið á Lóni í mars og tókst það ágætlega.
Reynir Atli og Katharina fóru sem fulltrúar Snæfaxa á Ársþing HSÞ. Skiptir miklu máli að
senda fulltrúa á þingið upp á að félagið fái Lottó tekjur.
Firmakeppni var haldin 17 júní þar sem þó nokkur þáttaka var og seldust firmur fyrir um 240
þúsund. Áhyggjuefni er hversu illa hefur gengið að innheimta firmurnar.
Snæfaxi átti 1 fulltrúa á LM Þórarinn Ragnarsson sem keppti á hestinum Hring frá
Gunnarsstöðum í B flokk. Náðu þeir ágætum árangri eða milliriðli þó markið hafi vissulega
verið sett hærra enda þeir með hæstu hestum inn á mótið.
Má þó segja að fulltrúar okkar hafi verið fleiri nokkrir því 4 knapar úr Snæfaxa riðu svo í
ræktunarbú sýningu Gunnarstaða sem tókst með ágætum.
Talsverðu viðhaldi var sinnt á reiðvegunum á haustmánuðum eða fyrir um 500 þús. Sem var
reiðvegastyrkurinn þetta árið.
Fh. Stjórnar Jón Rúnar .

Hestamannafélagið Þjálfi 2016.
Starf félagsins var með hefðbundnu
sniði þetta starfsár sem önnur.
Félagið hélt tvö mót á árinu, Stórmót
Þjálfa var haldið að venju helgina eftir
verslunarmannahelgi og heppnaðist
vel, þó nokkrir sáu sér fært að koma í
brekkuna og fylgjast með góðu móti
þar sem 112 skráningar voru til
keppni, veður var gott en gaman hefði
verð að sjá fleiri áhorfendur. Gaman
var að í barnaflokki átti þjálfi 5 af 12
keppendum.
Einnig heldum við Firmakeppni og var
það skemmtileg keppni þó og veður gott en eins og oft áður það hefðu sveitungarnir mátt
vera fleiri í brekkunni.
Haldin voru námskeið og fyrirlestur á vegum æskulýðsdeilda Þjálfa og Grana í
Bústólpahöllinn okkar og voru þau námskeið vel sótt, fengnir voru hestar leigðir í Saltvík fyrir
þá sem ekki hafa aðgang að hrossum og eiga æskulýðsdeildirnar hnakka, beisli og hjálma til
að lána börnum. Æskulýðsdeildirnar fóru til Akureyrar á Æskan og Hesturinn og voru stífar
æfingar fyrir þá sýningu í Bústólpahöllinni, sýningin á Akureyri gekk vel og allir fóru sáttir
heim. Félagar í Þjálfa áttu keppendur á Landsmóti Hestamanna á Hólum, stóðu þeir sig með
sóma og megum við vera stolt af þessum keppendum okkar.Haldinir voru hefðbundir
stjórnafundir og aðalfundur, sóttir fundir og þing á vegumaðildarfélaga okkar.

Íþróttafélagið Völsungur
Aðalstjórn Völsungs:
Aðalfundur Völsungs var haldinn í maí og varð ein breyting á stjórninni. Elín M.
Gunnsteinsdottir ákvað að gefa ekki lengur kost á sér en hún hefur setið í aðalstjórn
Völsungs í mörg ár, aðalstjórn þakkar Elínu fyrir vel unnin störf innan aðalstjórnar. Elín
starfar þó enn innan Völsungs sem foreldrafulltrúi í 2. flokk í knattspyrnu. Berglind Jóna
Þorláksdóttir kom ný inn í stjórnina og bjóðum við hana velkomna til starfa. Stjórnina skipa
Guðrún Kristinsdóttir formaður, Þóra Kristín Jónasdóttir gjaldkeri, Rannveig Þórðardóttir ritari,
Heiðar Hrafn Halldórsson og Már Höskuldsson meðstjórnendur, Víðir Svansson og Berglind
Jóna Þorláksdóttir varamenn.
Félagið hefur verið nú verið fyrirmyndarfélag í eitt ár og unnið eftir handbókinni sem gefin var
út í lok árs 2015. Það hefur komið sér vel við úrlausn nokkurra verkefna að geta haft bókina
og vitnað í hana. Það er verkefni okkar allra að halda því á lofti að við erum fyrirmyndarfélag
og vinna samkvæmt því.
Aðalstjórn verðlaunaði íþróttafólk sitt við
hátíðlega athöfn 29. desember, veitt voru
hvatningarverðlaun, Íslandsmeistara voru
heiðraðir, þrír leikmenn fengu viðurkenningu
fyrir að hafa náð að spila 100 leiki fyrir
meistarflokk félagsins. Dóra Ármannsdóttir
fékk blómvönd fyrir að vera öflugur
stuðningsmaður. Íþróttafólk Völsungs fyrir
árið 2016 eru Bjarki Baldvinsson
knattspyrnumaður og Jóna Björk
Gunnarsdóttir blakkona.

Mynd 1Jóna og Bjarki – Íþróttafólk Völsungs 2016

Aðalstjórn rekur vellina og er með sumarskóla fyrir börn í sex vikur á sumrin. Selmdís
Þráinsdóttir var umsjónarmaður sumarskólans. Við höldum úti öflugri heima-og
facebókarsíðu þar sem helstu fréttir eru birtar af starfi félagsins. Í haust tókum við upp
svokallað Nora skráningarkerfi þar sem foreldrar sjá um að skrá börn sín í þær greinar sem
þau stunda.
Aðalstjórn hefur einnig yfirumsjón með þrettándanum, 17. júní, að kveikja á jólatrénu og
áramótabrennunni.
Íþróttaskóli Völsungs:
Íþróttaskólinn er starfræktur innan félagsins með tvo hópa yngri og eldri barna. Um 60
krakkar á aldrinum 3-5 ára mæta á laugardögum í skemmtilega hreyfingu. Reynt hefur verið
að virkja foreldra til þátttöku enda teljum við þetta eiga að vera ánægjulega stund barns og
foreldra.
Fimleikar:
Krakkar á aldrinum 5-16 ára æfa fimleika tvisvar til þrisvar í viku í fjórum hópum. Fjöldi
iðkenda hefur verið svipaður og undanfarin ár, milli 50-60 krakkar. Mikill kraftur var í starfi
deildarinnar í upphafi ársins þegar Erla Gunnlaugsdóttir kom til starfa en hún hafði þjálfað
fimleika á Egilstöðum, alltaf gott að fá nýtt blóð inn í starfsemina. Haustið 2016 lentum við

svo í vandræðum með að fá þjálfara. Erla fór í nám og Halldóra Björg flutti suður, en
fimleikarnir halda ótrauðir áfram þó svo að það hafi orðið örlítill fækkun iðkenda. Farin var
æfingaferð til Ollerup í Danmörku og fóru 15 krakkar á aldrinum 10-16 ára. Þetta er í þriðja
sinn sem fimleikadeildin fer til Ollerup til æfinga við frábærar aðstæður.
Handknattleikur:
Síðastliðið ár hafa verið fimm flokkar
starfandi, 4, 5, 6, og 7 flokkur en
iðkendum fer fækkandi og á
handboltinn undir högg að sækja.
Húsavíkurmótið í handbolta var haldið
helgina 23. – 24. apríl fyrir 6. flokk
stúlkna eldra ár. Mótið tókst í alla staði
mjög vel og þjáflarar og foreldrar
ánægðir en því miður verða ekki fleiri
mót haldin þar sem að mótanefnd HSÍ
ákvað þetta á þeim rökum hvað við
förum sjaldan suður til að keppa.
Harpa Steingrímsdóttir og Guðrún
Kristinsdóttir gerðu hvað þær gátu til
að fá þessari ákvörðun breytt og fengu
formann mótanefndar til fundar til þess að ræða málin.
Boccia:
Starfsemi bocciadeildar hefur verið með hefðbundnu sniði eins og undanfarin ár nema að
Bragi Sigurðsson formaður deildarinnar frá upphafi lét af störfum og Egill Olgeirsson tók að
sér formennsku. Fyrsta mót ársins er að venju Opna Húsavíkurmótið það 27. frá upphafi og
er orðinn fastur liður í starfseminni með góðum stuðningi Kiwanisklúbbsins Skjálfanda. Þá
mætir bocciadeild Völsungs með öflugt lið á þau mót sem haldin á vegum ÍF og landaði Dsveit Völsungs Íslandmeistaratitli í 3. deild.
Blak:
Árið 2016 hefur verið
viðburðarríkt og skemmtilegt í
starfi blakdeildar.
Öldungablakið þar sem
blakarar 30 ára og eldri æfa að
kappi, barna-og unglingastarfið
sem hefur vaxið mikið á árinu
og á vordögum var ákveðið að
taka nú skref og skrá kvennalið
í úrvalsdeild Íslandsmóts.
Árið byrjaði með Nýársmóti
Völsungs sem er árviss
viðburður með þátttöku liða af
Norður- og Austurlandi. Tekið
var þátt í mörgum hraðmótum og endað á Öldungamóti BLÍ í Garðabæ þar sem Völsungur

mætti með fimm kvennalið og tvö karlalið sem stóðu sig vel að vanda. Ráðinn var þjálfari
Ítalinn Lorenzi Sciansio sem sér um þjálfun meistaraflokksins auk þess að vera yfirþjálfari
blakdeildar. Einnig var ráðin til starfa serbnesk blakkona, Sladjana Simjanic sem ásamt
þjálfun leikur með meistaraflokki. Yngri flokkarnir hafa staðið sig vel og tekið þátt í nokkrum
mótum og náði A lið 5. flokks að vinna Íslandsmeistaratitil í sínum flokki.
Sund:
Sundæfingar eru stundaðar bæði á Laugum og á Húsavík. Mótin sem farið var á eru KR í
Reykjavík, páskamót á Húsavík, Akranesleikana og A.M.Í. Sunddeildin býður upp á
leikskólasund og tóku um 50 krakkar þátt að þessu sinni. Í haust voru svo haldnar
æfingabúðir á Laugum og mættu 22 börn til æfinga.
Skíðaganga:
Starfið hófst að venju með því að Ásgeir Kristjánsson tróð brautir hér innanbæjar og svo var
farið uppá svæðið við Reyðarárhnjúk þar sem hús Skíðagöngudeildar eru. Í haust var svo
lagður vegur að húsunum í tengslum við raflínu að Bakka sem liggur um svæðið. Nokkrir
krakkar stunduðu æfingar með Akureyringum og tóku þátt í Andrésar Andarleikunum. Boðið
var upp á skíðagöngukennslu af margföldum meistara og olympíufara Einari Ólafssyni,
þátttakan var mjög góð og tókst í alla staði vel. Í apríl var boðið upp á sunnudagskaffi í
blíðskaparveðri við húsin við Reyðarárhnjúk og mættu um 60 manns þennan dag.
Orkugangan var haldin í apríl og var þátttakan mjög góð eða 98 manns sem gerði hana að
næststærstu Íslandsgöngu árið 2016. Skíðaganga er íþrótt sem hentar öllum og hvetjum við
fólk til þess að nýta sér aðstöðuna sem er hérna við túnfótinn upp á Reykjaheiði.
Knattspyrna:
Meistaraflokkar:
Völsungur heldur úti meistaraflokkum í bæði karla- og kvennaflokki, það skiptir miklu máli
fyrir allt yngri flokka starf að það séu starfræktir meistaraflokkar. Það hefur verið markmið
knattspyrnuráðs að spila sem mest á heimamönnum þó auðvitað komi upp sú staða að
styrkja þurfi liðið. Meistaraflokkur karla byrjaði árið á að spila í Kjarnafæðismótinu og endaði í
8. sæti. Næsta verkefni var Lengjubikarinn og þar endaði Völsungur í þriðja sæti í sínum riðli.
Liðið skellti sér í æfingarferð til Faro á Spáni og var mikil ánægja með ferðina. Íslandsmótið
byrjaði svo 6. maí með því að spila við Magna í miklum hríðarbyl og endaði leikurinn með
jafntefli. Sumarið gekk svo upp og ofan en niðurstaðan var sú að við héldum okkur uppi í 2.
deild. Þjálfari liðsins var Páll Gíslason honum til aðstoðar var Boban. Í haust var svo gengið
frá ráðningu á nýjum þjálfara Jóhanni Kristni Gunnarssyni þar sem Páll gaf ekki kost á sér
áfram. Við þökkum Páli fyrir árin með okkur Völsungum um leið og við bjóðum Jóhann
Kristinn velkominn til starfa.
Þjálfarateymi meistaraflokks kvenna samanstóð að þremur einstaklingum þeim Þórhalli Val
Benónýssyni, Benóný Val Jakobssyni og Guðrúnu Einarsdóttur. Leikmannahópurinn var ekki
stór þar sem margir leikmenn höfðu hætt eftir síðastliðið sumar. Þetta hélt aftur af velgengni
liðsins í sumar auk þess sem meiðsli og veikindi settu strik í reikninginn. Niðurstaða
sumarsins var því neðsta sætið í riðlinum og önnur deild á næsta sumri. Í haust var ákveðið
að fara í rótækar breytingar og ákveðið að blása til sóknar og ráða hina bandarísku Kaylu
Grimsley sem spilandi þjálfara og með henni kemur Kristina Corona sem mun verða henni til
aðstoðar. Þær munu einnig þjálfa nokkra yngri flokka félagsins.

Yngri flokkar knattspyrnu:
Barna- og unglingaráð heldur utan um
rekstur yngri flokka Völsungs auk þess að
Unnar Þór Garðarsson er yfirþjálfari í 50%
stöðu. Félagið er vel mannað af reyndum
og vel menntuðum þjálfurum. Félagið
heldur úti flokkum frá 8. – 2. flokks og taka
elstu flokkarnir þátt í Íslandsmóti auk
ýmissa móta sem eru í boði í nágrenninu.
Fjórðu flokkarnir fóru og kepptu á Rey-cup
alþjóðlegu knattspyrnumóti í Reykjavík og
komust bæði liðin í úrslitakeppnina og
stóðu sig mjög vel þar sem stelpurnar
urðu í öðru sæti. 5.flokkur kvenna fór og tók þátt í Símamótinu í Kópavogi og stóðu sig vel
bæði innan vallar sem utan.

Bardagaíþróttir
Árið byrjaði vel, um 25 iðkendur æfa í tveimur flokkum, eldri og yngri. Taekwondo deild
Hattar á Egilstöðum bauð okkur að koma í heimsókn og að sjálfsögðu skelltum við okkur
með 15 krakka einn laugardag í vor. Völsungur eignaðist nýjan þjálfara þegar Marcin tók
rauða beltið með stæl í sameiginlegu beltaprófi með Þór. Hann hefur séð um æfingar hjá
eldri hópnum á föstudögum. Aðeins var fækkun iðkenda í haust en hópurinn er öflugur og
skemmtilegur.
Að lokum vil ég þakka Norðurþingi, öllum þeim fyrirtækjum og einstaklingum er styrkja félagið
á einn eða annan hátt. Einnig þakka ég foreldrum, þjálfurum, stjórnarmönnum allra deilda,
aðalstjórn félagsins og bókara ásamt framkvæmdastjóra félagsins fyrir þeirra störf fyrir
félagið án alls þessa fólks væri ekki mikið um að vera í íþróttalífi bæjarins.
Guðrún Kristinsdóttir
Formaður Völsungs

Íþróttafélagið Magni Grenivík.
Starf íþróttafélagsins Magna var með svipuðu sniði og undanfarin ár. Fótboltinn hefur verið
aðal íþróttagreinin og lítil breyting verið þar á. Magni hefur kappkostað að senda lið í yngri
flokkum á mót og 2. flokkar tóku þátt á íslandsmóti á s.l ári, 6 flokkur pilta og stúlkna, og
stóðu krakkarnir sig mjög vel.Þjálfari krakkana er Arnar Geir Halldórsson og erum við mjög
ánægð með hans störf.. Meistaraflokkur félagsins spilaði í 2 deild s.l sumar eftir 7 ára veru í
3. Deild.Liðið endaði í 5 sæti af 12 liðum og var lengi vel í baráttu um að komast upp um
deild. Þjálfaraskipti urðu í haust, þegar Atli Már Rúnarsson lét af störfum eftir mjög farsælt
starf og við tók Páll Viðar Gíslason. Mikill hugur er í Magnamönnum og er stefnan sett á að
fara upp um deild í sumar. Júdó er íþróttagrein sem hefur heldur betur slegið í gegn hér á
Grenivík og eru um það bil 30 börn að æfa. Þetta er þriðja árið sem við bjóðum uppá Júdó og
eru allir mjög ánægðir hversu vel hefur tekist til. Þetta kannski sýnir að enn er hægt að finna
einstaklingsgreinar fyrir lítil sveitarfélög sem slá í gegn.
F.H Magna
Þorsteinn Þormóðsson
Formaður

Mývetningur - Íþrótta- og ungmennafélag
Um áramótin voru skráðir félagar í Mývetningi 189 og megum við
vera stolt af þessum fjölda í ekki stærra sveitarfélagi. Í stjórn
félagsins sátu Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir (formaður), Soffía Kristín
Björnsdóttir (ritari), Margrét Halla Lúðvíksdóttir (gjaldkeri),
Sigurbjörn Reynir Björgvinsson og Jóhanna Jóhannesdóttir
(meðstjórnendur) en Jóhanna kom inn sem varamaður fyrir Gunnar
Atla Fríðuson sem baðst undan stjórnarsetu vegna flutninga úr sveitinni. Arnheiður Rán
Almarsdóttir er varamaður og var gerð sú breyting seint á árinu að boða hana á alla fundi
stjórnar. Haldnir voru 8 stjórnarfundir á árinu og einn aðalfundur.
Í janúar til maí vorum við með íþróttaæfingar fyrir grunnskólanemana og buðum upp á fótbolta
einu sinni í viku, var Jón Friðriksson þjálfari og svo var líka boðið upp á borðtennis og
badminton æfingu einu sinni í viku og var Jóhanna Jóhannesdóttir þjálfari. Einnig héldum við
áfram samstarfi okkar við grunnskólann með íþróttaskólann, sem er fyrir nemendur í 1. – 4.
bekk, Mývetningur lagði til kennarann og skólinn gæslu, var þetta einu sinni í viku, tvær
kennslustundir í senn, kennari var Jóhanna Jóhannesdóttir.
Skíðaiðkun var ekki mikil þar sem veður var okkur ekki hagstætt og svo misstum við líka
skíðakennarann okkar frá okkur og það var smá bakslag í íþróttinni við það. En tveir í flokki 13
ára og einn í flokki 15 ára keyrðu á æfingar á Akureyri og fylgdu Skíðafélagi Akureyrar á nokkur
mót en kepptu fyrir Mývetning. Stóðu þeir sig með prýði og voru félagi sínu til sóma. Það er
frábært hvað Skíðafélag Akureyrar er tilbúið að leyfa okkar félögum að koma á æfingar hjá
þeim og viljum við þakka þeim fyrir það.
Blakáhugafólk hélt áfram að æfa og fór á nokkur mót þar með talið Öldungamótið í blaki sem
haldið var í Garðabæ þetta árið. Það fóru tvö lið sem kepptu bæði í 11. deild og gekk þeim
ágætlega og óskum við þeim til hamingju með árangurinn
Um páskana héldum við páskabingó og gekk það vel eins og alltaf. Við viljum þakka öllum
þeim sem gáfu okkur vinninga, það er frábært að geta leitað til fyrirtækjanna á svæðinu og
finna stuðning þeirra.
Hreyfivika UMFÍ var 23.-29.maí og var sú vika tekin með trompi og bauð Mývetningur upp á
ýmsa atburði frítt fyrir alla sveitunga. Boðið var upp á Zumba, jóga, göngu á Hverfjall,
Taekwando, ratleik í Dimmuborgum með Hike and Bike, stöðvaþjálfun, þrautabraut fyrir börnin,
borðtennis og badminton, fótbolta á sparkvellinum og hjólaferð með Hike and Bike. Kristján
Þór sveitarstjóri Norðurþings var með fyrirlestur um hreyfingu og þökkum við honum kærlega
fyrir það framlag einnig Hike and Bike fyrir allt þeirra framlag til vikunnar. Þátttakan var ágæt
á alla þessa viðburði og fólk skemmti sér almennt vel.
Á vormánuðum var byrjað á því að skipuleggja Mývatns maraþonið sem haldið var í 21. sinn
og hefur Mývetningur alltaf verið þátttakandi í framkvæmd þess.
Því miður var ekkert af sundnámskeiði þetta árið og þykir okkur það miður. En helsta ástæðan
var sú að sundlauginni var lokað og því vorum við að velta því fyrir okkur að halda námskeið á
Laugum en það komst því miður ekki á, en vonandi tekst okkur það á þessu ári. Haldið var
leikjanámskeið í júlí og var Karen Kristjánsdóttir þjálfari.

Fótbolta iðkendurnir okkar héldu áfram að æfa eins og þeir hafa gert undanfarin sumur og
kepptu í utandeildinni. Æfingarnar gengu þokkalega og var mætingin ágæt. Þeir kepptu í
utandeildinni og lentu í 5. sæti og óskum við þeim til hamingju með árangurinn
Í glímunni héldu Einar Eyþórsson og Pétur Þórir Gunnarsson uppi heiðri okkar og stóðu þeir
sig vel eins og þeir hafa gert undan farin ár. Einar tók líka þátt í heimsmeistara mótinu í
keltneskum fangbrögðum fyrir hönd Íslands en það var haldið í Frakklandi og stóð hann sig
vel, varð í 3. sæti í back hold og 5. sæti í guren.
Um haustið var svo komið að því að skipuleggja æfingar vetrarins og var strax byrjað að æfa
blak. Fyrir grunnskólanemendur var ákveðið að bjóða uppá krakkablak einu sinni í viku sem
Soffía Kristín Björnsdóttir þjálfar. Fótbolta fyrir 5.-10.bekk einu sinni í viku, boltaíþróttir fyrir 1.4.bekk einu sinni í viku og badminton fyrir alla grunnskólanemendur einu sinni í viku sem
breyttist svo í bandý þegar leið á veturinn. Jóhanna Jóhannesdóttir þjálfar þetta þrennt. Í haust
var jafnframt ákveðið að rukka ekki inn æfingagjöld heldur bjóða iðkendum frítt á æfingar á
vegum Mývetnings. Æfingarnar hafa verið misvel sóttar en halda samt áfram. Einnig var haldið
áfram með íþróttaskólann eins og verið hefur undanfarin ár og Soffía Kristín Björnsdóttir
þjálfaði.
Í desember héldum við okkar árlega Jólabingó sem er að vera ómissandi partur af aðventunni.
Var það vel sótt og margir veglegir vinningar og þökkum við fyrirtækjum á svæðinu enn og aftur
kærlega fyrir veittan stuðning.
Núna er upptalið það sem við höfum gert á árinu og núna horfum við fram á veginn og finnum
ný tækifæri og reynum að bæta og auka íþróttaiðkun félaga okkar.

Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir
formaður Mývetnings

Ársskýrsla Skákfélagsins Hugins 2016
Starfsemi skákfélagsins Hugins var með hefðbundnu sniði á
árinu 2016. Skákæfingar voru með reglubundnum hætti á
mánudagskvöldum yfir vetrartímann á Húsavík, Laugum og
á Vöglum í Fnjóskadal. Skákkennsla fyrir börn og unglinga
fór fram á Húsavík og í Stórutjarnaskóla. Hefðbundin
skákmót voru haldinn sem voru bæði fyrir fullorðna og börn.
Huginn varð Íslandsmeistari skákfélaga bæði í kappskák og
hraðskák á árinu 2016 annað árið í röð, enda er Huginn
sterkasta skákfélag landsins um þessar mundir.
Helstu viðburðir ársins 2016.
Smári Sigurðsson vann sigur á Janúarmóts Hugins eftir tveggja skáka einvígi við Rúnar
Ísleisson um fyrsta sætið.
Sigurður Daníelsson varð skákmeistari Hugins í fyrsta skipti eftir sigur á skákþingi Hugins í
mars. Keppni var jöfn og spennandi á því móti en Tómas Veigar Sigurðarson varð jafn
Sigurði að vinningum en lægri á stigum.
Rúnar Ísleifsson vann sigur á Páskaskákmóti Hugins (10 mín mót) sem fram fór á Húsavík í
apríl, eftir mjög jafna keppni við Tómas Veigar Sigurðarson og Smára Sigurðsson. Svo jöfn
var rimma þeirra félaga að þeir voru nákvæmlega jafnir á öllum tölum, með 4 vinninga hver
og ómögulegt að skera úr um sigurvegarann. Einvígi fór því fram milli þeirra þriggja um
sigurinn og stóð Rúnar upp sem sigurvegari að því loknu.
Tómas Veigar Sigurðarson vann sigur á héraðsmóti HSÞ í skák sem fram fór á sumardaginn
fyrsta á Laugum. Tómas, sem gerði jafntefli í fyrstu umferð gegn Sigurði Daníelssyni, vann
allar aðar skákir og fékk því 4,5 vinninga af 5 mögulegum. Rúnar Ísleifsson og Sigurður
Danílesson fengu báðir 3 vinninga en Rúnar hreppt annað sætið eftir stiga útreikning.
Rúnar Ísleifsson varð efstur í samanlögðum vinningafjölda á skákæfingum í vetur og varð því
æfingameistari félagsins árið 2016
Rúnar Ísleifsson og Hermann Aðalsteinsson brugðu sér til Ameríku í október til að taka þar
þátt í Milljónamótinu í skák ásamt um 400 öðrum keppendum víðs vegar að úr heiminum. Var
þetta í annað sinn sem Hermann tekur þátt í mótinu en Rúnar var að tefla á sínu fyrsta móti á
erlendri grund. Rúnari gekk vel og krækti hann í 4 vinninga af 7 mögulegum og vann til
peningaverðlauna á mótinu. Hermanni gekk ekki alveg eins vel, en hann fékk 2 vinninga af 7
mögulegum. Voru þeir félagar sammála um að mótið hefði verið skemmtilegt og mikil
upplifun.
Tómas Veigar Sigurðarson sigraði mjög örugglega á 15 mínútna mótinu sem fram fór á
Húsavík í október. Tómas lagði alla andstæðinga sína að velli, mis örugglega þó, og var
með árangursstig upp á 2521 eló-stig, sem er mjög gott.
Smári Sigurðsson vann öruggan sigur á hinu árlega hraðskákmóti Hugins sem fram fór á
Húsavík í desember. Smári fékk níu vinning og komst taplaus í gegnum mótið, en hann vann
átta skákir og gerði tvö jafntefli.
Barna og unglingastarfið var með miklum ágætum á árinu.

Huginn stóð fyrir þremur skólamótum í skák, auk þess að halda sýslumótið í skólaskák. Fjórir
keppendur fór á kjördæmismótið í skólaskák á Akureyri og varð Eyþór Kári Ingólfsson
kjördæmismeistari í eldri flokki og tryggði sig inn á Landsmótið í skólaskák. Þingeyingar
eignuðust þar með kjördæmismeistara í annað sinn eftir margra ára hlé, eða alveg síðan árið
2007. Annað árið í röð áttu Þingeyingar keppanda á Landsmótinu í skólaskák sem fram fór í
Reykjavík að þessu sinni. Eyþór Kári Ingólfsson fékk 3 vinninga á mótinu sem er fínn
árangur.
Héraðsmótið fyrir 16 ára og yngri fór fram á Laugum í nóvember og var mjög góð þátttaka í
því. 18 keppendur tóku þátt í þremur aldursflokkum.
Ungur og efnilegur skákmaður frá Húsavík, Kristján Ingi Smárason tók þátt í sínu fyrsta
Íslandsmóti í skák á árinu í sínum aldurs flokki og varð þar í 4. sæti, en hann var lengi vel í
baráttu um 1-2 sætið á mótinu. Kristján vann öll skákmót sem hann tók þátt í heima í héraði í
sínum aldursflokki og því ljóst að þar er mikið efni á ferðinni.
Breytignar urðu á stjórn félagsins á haustdögum. Hermann Aðalsteinsson sem verið hefur
formaður frá árinu 2005 lét af störfum og við tók Þorsteinn Þorsteinsson. Hermann var kjörinn
varaformaður en sér þó um allt skákstarf í Þingeyjarsýslu áfram.
Hermann Aðalsteinsson varaf. Hugins

Skotfélag Húsavíkur
Alger óvissa um framtíð skotsvæðisins við Fjallshóla var meginverkefni kjörinnar stjórnar árið
2016. Riffilsvæði félagsins hafði þá verið lokað frá desember 2015 að kröfu
framkvæmdaaðila sem hugðust nýta hina nýju Skurðbrúnsnámu vegna
stóriðjuuppbyggingarinnar á Bakka. Ákveðið var að freista þess að fá hinn nýja og glæsilega
riffilvöll félagsins samþykktan að nýju með einhverjum breytingum sem þar til bærir aðilar
gætu sætt sig við. Hægt gekk til að byrja með enda ófáir aðilar sem tengdust málinu beint og
óbeint og hvatinn til þess að leysa málið mismikill eftir atvikum.
Á endanum fór það þó svo að lögregluyfirvöld gáfu út kröfugerð sem raunhæft var að
framkvæma fyrir félagið og seint í júní var völlurinn opnaður á ný eftir gagngerar endurbætur
sem miða m.a að fullkomnu öryggi frá skothúsi.
Ýmsilegt gott þurfti að gerast til þess að þetta mál myndi leysast svo giftusamlega sem raun
bar vitni og er vert að tíunda það frekar. Sveitafélagið Norðurþing kom á móts við þann
skaða sem félagið hafði orðið fyrir með greiðslum á útlögðum reikningum framkvæmdarinnar
fyrir 3 milljónir kr. Þess utan greiddi sveitafélagið að fullu verktakareikninga Mannvits sem sá
um hugmyndavinnu og mælingar sem stuðst var við í lausn málsins. Jarðvinnufyrirtæki Árna
Helgasonar sá aðallega um jarðvinnu brautarinnar og ljóst er að ef öflugar vélar hans hefðu
ekki boðist þá hefði ekki verið hægt að klára framkvæmdina með þeim hætti og raunin varð.
Aðrir verktakar sem komu myndarlega að framkvæmdinni, oft gjaldfrjálst voru Höfðavélar,
LNS Saga, Vinnuvélar Eyþórs, Grímur ehf og Trésmiðjan Rein. Að endingu skal þess getið
að félagar unnu að kappi eftir því sem framkvæmdinni miðaði áfram og þar til svæðið var
klárt til notkunar á ný. Niðurstaðan er sú að líklega er svæðið okkar nú besta riffilsvæði á
landinu að teknu tilliti til fjölmarga þátta.
Framkvæmdir við félagsaðstöðu og leirdúfuvöll voru einnig nokkrar á árinu. Ný kastvél var
tekin í notkun í markturni og borið var á félagsaðstöðu og leirdúfuturna. Þá var bílaplan
félagsins stækkað til samræmis við aukna umferð.
Almenn skotiðkun á svæðinu var þokkaleg á árinu, sérstaklega að teknu tilliti til þeirrar miklu
röskunar á starfsemi sem var á fyrri hluta ársins. Þetta er þó sá hluti starfseminnar sem
klárlega þarf að efla á næstu árum.
Mótahald var allnokkurt. Bar þar helst til tíðinda íslandsmót í Benschrest sem haldið var í
september sl í blíðskaparveðri. Mótið heppnaðist frábærlega og ekki skemmdi fyrir að
íslandsmeistarinn keppti fyrir heimamenn og var enginn annar en Gylfi Sigurðsson. Hann
afrekaði m.a að skjóta fullt hús stiga á 200 metra færi sem ekki hefur verið gert á móti á
Íslandi um mjög langt skeið. Félagið sá einnig um Norðurlandsmót í skeet sem heppnaðst
einnig mjög vel. Þess utan voru haldinn hin ýmsu smærri mót með ýmsum fyrirkomulögum.
Fjáröflunarstarfsemi félagsins var svipuð og hin seinni ár. Félagið sá um öryggisgæslu á
Mærudögum 4ða árið í röð og virðist slíkt vera búið að festa sig í sessi, amk á meðan
bæjarbúar halda hátíðinni úti. Að auki sá félagið um riffilpróf hreindýraprófa, verklegt
skotvopnaleyfi UST og annað sem tilheyrt hefur reglulegri starfsemi hin síðustu ár.
Með kveðju fyrir hönd stjórnar 2016 Guðmundur Halldórsson.

Umf. Austri
Æfingar
Ekki var hægt að hafa reglulegar æfingar í sumar þar sem ekki gekk að fá þjálfara.
Blakæfingar hjá fullorðnum voru frá áramótum og fram á vor 1-2 sinnum í viku.
Körfuboltaæfingar voru fyrir grunnskólabörn á vorönn. Þjálfari var Michal May-Majewski.
Þátttaka á mótum
Keppendur á öllum aldri frá UMF Austra tóku þátt í
Ásbyrgismótinu og stóðu sig með mikilli prýði.
Róbert Þorláksson keppti á nokkrum mótum á árinu,
m.a. Landsmóti UMFÍ 50+, Vormóti öldunga, MÍ
Öldunga o.fl. Hann vann 22 gull og 2 silfur í
kastgreinum auk þess að vera í 1. sæti í langstökki á
Landsmóti 50+. Hann keppti einnig á Norðurlandamóti
öldunga í Odense þar sem hann sigraði spjótkastið,
varð í 3. sæti í kringlukasti og 5. sæti í sleggjukasti,
lóðakasti, kúluvarpi og kastþraut. Þetta er frábær
árangur hjá Róberti sem er 73 ára gamall.
Stjórn
Í stjórn UMF Austra eru:
Birna Björnsdóttir formaður
Olga Friðriksdóttir gjaldkeri
Karítas Ríkharðsdóttir ritari
Nanna Steina Höskuldsdóttir
Ragnar A. Jóhannsson

Annað
UMF Austri sendi tvo fulltrúa á Ársþing HSÞ sem haldið var á Húsavík, Birnu Björnsdóttur
og Karítas Ríkharðsdóttur.
UMF Austri hafði umsjón með hinu árlega
kvennahlaupi sem haldið var laugardaginn 5. júní.
Þátttakendum var boðið að fara frítt í sund seinna
sama dag. Mjög góð þátttaka var.
UMF Austri sá um hátíðarhöld á 17. júní. Seldar
voru blöðrur, farið í leiki og fleira gert til gamans. Að
lokum var boðið upp á grillaða hamborgara og gos.
Eins og undanfarin ár hafa eldri borgarar á
Raufarhöfn verið mjög duglegir að mæta í
íþróttahúsið og hreyfa sig saman.
Fyrir hönd UMF Austra,
Birna Björnsdóttir

Umf. Bjarmi
Þann 9. Mars 2016 var Aðalfundur Bjarma haldinn í Gamla
Barnaskólanum í Skógum, og var mæting mjög góð.
Eins og nokkur undanfarin ár skipa, Birna Davíðsdóttir, Helen Jónsdóttir
og Jón Þórir Óskarsson stjórn Bjarma.
Á vordögum 2016 var nefndarskipan félagsins endurskoðuð en skipað er í
nefndir Bjarma á tveggja ára fresti. Frá maí 2016 til maí 2018 eru formenn
nefnda þessir: Knattspyrnunefnd: Steinar Karl Friðriksson, Íþróttanefnd: Rúnar Ísleifsson,
Ferðaþjónustunefnd: Sigríður Karlsdóttir, Vallarnefnd: Arnór Erlingsson, Húsnefnd: Jón Þ.
Óskarsson, Ferðanefnd: Sigrún Jónsdóttir, Spilanefnd: Erna Sigrún Valgeirsdóttir og
Ballnefnd: Sigurður Jóhann Freygarðsson.
Þrír fulltrúar Bjarma mættu á Ásþing HSÞ sem haldið var í Miðhvammi á Húsavík 13. mars.
Þingið var málefnalegt og upplýsandi fyrir þá fulltrúa aðildarfélaga sem mættu.
Af starfsem Bjarma á árinu er það að segja að haldið var þriggja kvölda spilakvöld á
útmánuðum. Íþróttaæfingar fyrir börn í Stórutjarnaskóla voru með hefðbundnu sniði yfir
vetrarmánuðina og leikjanámskeið á Bjarmavelli yfir sumarið. Ungmenni spiluðu fótbolta
meðan veður og völlur leyfðu. Ferðaþjónusta var lítil en þó voru þrír hópar sem leigðu völlinn
til útilegu í sumar. Að venju mættu Bjarmafélagar og snyrtu og tóku til á svæði félagsins í júní
og í ásgúst var árleg Bjarmahátið haldin, þar sem fólk byrjaði á því að leika sér saman og
fara svo í lautarferð. Í nóvembermánuði var svo haldið hið gríðarvinsæla Bjarmaball sem
alltaf verður stærra og stærra með hverju árinu.
Bjarmafélagar stunda einnig ýmsar almenningsíþróttir s.s. sund, hlaup, göngur, fótbolta,
skák, blak, fjallgöngur og akstursíþróttir. Þá er alltaf einhver hópur Bjarmafélaga sem sækir
skipulagðar æfingar á vegum annarra félaga og er Hafdís okkar Sigurðardóttir
frjálsíþróttakona þar fremst í flokki.
Stjórnin þakkar nefndum Bjarma gott starf á árinu og hvetur félagsmenn sína til að stunda
hreyfingu sjálfum sér til skemmtunar heilsueflingar.
Stjórn Bjarma

Umf. Efling
Árið 2016 fór af stað með hefðbundnum hætti þar sem Eflingar-æfingar héldu áfram
samhliða Þingeyjarskóla. Boðið var uppá æfingar alla daga frá mánudögum til fimmtudaga
fyrir mismunandi aldurhópa og í mismunandi greinum en m.a. var boðið uppá fótbolta, leiki
og blak. Þátttaka var góð í flest öllum tímum.
Árið 2015 var gerður samningur við 3 stórfyrirtæki á svæðinu, Sparisjóð S-þingeyinga,
Jarðböðin við Mývatn og Framsýn – Stéttarfélag, um að gerast bakhjarlar félagsins undir
verkefnaheitinu ,,Skjaldborg Eflingar“. Þeir
samningar voru allir endurnýjaðir á árinu
og stendur skjaldborgin því sterk og styður
við starf Eflingar.
Í lok janúar varð Guðmundur Smári
Reykjavíkurleika-meistari í bogfimi í flokki
sveigboga og Tómas Gunnarsson varð í 3.
sæti. Glæsilegur árangur hjá þeim
félögum.
Þorrablót Eflingar fór fram þann 6. febrúar.
Það var mjög vel sótt, skemmtiatriðin sviku
engan og hljómsveitin ´76 mafían sá um
að halda uppi fjöri fram á nótt.
Aðalfundur U.m.f. Eflingar var haldinn 15. febrúar og þá var kjörin ný stjórn félagsins en hana
skipa nú þau Kári Steingrímsson – formaður, Hanna Sigrún – ritari og Dúna – gjaldkeri auk
þeirra Andra Hnikarrs og Baldurs Daníelssonar sem eru varamenn stjórnar. Ný nefnd var
stofnuð innan félagsins, blaknefnd. Íþróttamaður Eflingar var útnefndur bogfimimaðurinn
Jóhannes Friðrik Tómasson. Hann var þá Íslandsmeistari í U-18 flokki með sveigboga og
einnig Landsmótsmeistari í sama flokki.
Nefndir innan Eflingar voru skipaðar þannig:
Íþróttanefnd: Kári Marís, Ragnheiður Þórhallsdóttir og Ásdís Inga Sigfúsdóttir.
Þjóðhátíðarnefnd (17.júní): Aðalsteinn Már, Jóhanna Eydís, Ásdís Inga og Jón Aðalsteinn.
Umhverfisnefnd: María Jónsdóttir, Baldur Daníelsson og Olga Hjaltalín
Minjanefnd: Baldur Daníels, Dúna og Hörður Þór Ben.
Aðrar sjálfstæðar nefndir/deildir eru:
Blaknefnd: Árni Pétur Hilmarsson – formaður, Aðalsteinn Már Pétursson – ritari og Ottó Páll
Arnarson – ritari.
Bogfiminefnd: Guðmundur Smári – formaður, Tómas Gunnarsson – ritari og Guðný
Grímsdóttir – gjaldkeri
Golfnefnd: Andri Hnikarr – formaður, Guðmundur Smári – ritari og Víðir Pétursson –
gjaldkeri
Leikdeild: Freydís Anna – formaður, Járnbrá Björg – ritari, og Hörður Þór – meðstjórnandi

Í mars eignaðist Efling enn á ný Íslandsmeistara í flokki sveigboga á Íslandsmótinu í bogfimi.
Guðmundur Smári sigraði í karlaflokki og Jóhannes Friðrik í unglingaflokki, auk þess sem
Tómas faðir Jóhannesar fékk brons í karlaflokki.
Jóhannes Friðrik Tómasson hlaut útnefninguna Íþróttamaður H.S.Þ. fyrir árið 2015.
Umhverfisnefndin stóð fyrir ruslatínslu á vordögum sem endaði með grilli eftir gott dagsverk.
17. júní var haldinn hátíðlegur að vanda með skemmtilegri dagskrá og var fjallkona að þessu
sinni Anna Karen Unnsteinsdóttir.
Stefán Valþórsson var ráðinn fyrir sumarið í
50% stöðu sem framkvæmdastjóri Eflingar.
Hann sá um þjálfun, umhirðu golfvallar og
lóð Framhaldsskólans á Laugum í samstarfi
við skólann.
Yfir sumarið bauð Efling upp á
fótboltaæfingar tvisvar í viku sem Stefán
Valþórsson sá um. Mjög fín þátttaka var á
æfingunum og fóru knattspyrnukappar frá
Eflingu á Strandamót á Árskógssandi,
Kiwanismót á Húsavík og Nikulásarmót á
Ólafsfirði. Efling var einnig með tvö lið á
Héraðsmóti sem haldið var á Laugum í tengslum við Sumarleika H.S.Þ. í byrjun júlí.

Golfvöllurinn var í fínu standi fyrir tilstilli þeirra Konráðs Erlendssonar og Halls Reynissonar
sem sáu um að slá völlinn. Golfnefndin stóð fyrir mikilli golfgleði í ágúst fyrir golfara 12 ára og
yngri á Norðurlandi í samstarfi við Golfklúbb Akureyrar.
Vetrarstarfið hefur gengið ljómandi vel. Boðið
er upp á æfingar í íþróttahúsinu á Laugum
tvisvar í viku og blakæfingar fyrir krakka í 5.10. bekk í Ýdölum einu sinni í viku.
Bogfimiæfingar eru einu sinni í viku undir
stjórn Guðmundar Smára.
Efling er nú í fyrsta skipti með lið í
Íslandsmóti karla í blaki og tók í fyrsta skipti
þátt í bikarkeppni B.L.Í.
Ungmennafélagið endar árið alltaf með góðri
samveru á Breiðumýri með spil í hönd og stóð fyrir félagsvist Eflingar þann 27. desember.

Umf. Einingin
Ungmennafélagið Einingin sér um þorrablótið í Bárðardal sem var haldið
fyrsta laugardag í þorra og var mæting góð. Þorrablótið er stærsta fjáröflun
félagsins. Félögum Einingarinnar var fækkað úr rúmlega 90 manns niður í
u.þ.b. 60. Við það breyttist fulltrúafjöldi sem félagið hefur á ársþing HSÞ,
frá þremur niður í tvo. Tveir fulltrúar Einingarinnar mættu svo á ársþing HSÞ
2015. Farið var í framkvæmdir við skógarreit félagsins, Halldórstaðaskóg þar sem gamla
girðingin var rifin og ný sett upp fjær vegi en til þess að það væri hægt þurfti að fjarlæga
töluvert magn af trjám. Stóð Jón Aðalsteinn Hermannsson fyrir þessari framkvæmd og
skilaði hann skýrslu til félagsins um verkefnið. Nokkrir krakkar frá Einingunni æfa íþróttir á
Stórutjörnum og Laugum á æfingum sem Bjarmi og Efling standa fyrir. Fjórir nýjir
Einingarfélagar á grunnskólaaldri byrjuðu að æfa frjálsar á Laugum. Íþróttamenn frá
Einingunni stóðu sig að venju vel á mótum sem þeir tóku þátt í. Ýmsar fyrirætlanir eru um
starf félagsins árið 2017. Meðal annars er stefnt á að halda áfram vinnu í
Halldórsstaðaskógi og að undirbúa afmæli Einingarinnar en félagið verður 125 ára 6.
desember nk.

Fyrir hönd Ungmennafélagsins Einingarinnar
Sigurlína Tryggvadóttir

Umf. Geisli
Starfsemi Geisla var með minnsta móti á þessu ári skipulagðar æfingar fyrir krakka voru
ekki á árinu en krakkar í Geisla hafa æft knattspyrnu, sund, blak, og fleiri greinar með öðrum
félögum á svæðinu . Blakæfingar fyrir eldri hafa verið haldnar yfir veturinn og er þó nokkur
mæting á þær.
Geisli sendi í fyrsta sinn lið í 4. deild karla í knattspyrnu og voru um 30 manna hópur sem
tók þátt í því þjálfarar voru Guðmundur Jónsson og Jón Þormóðsson. Árangur hefði mátt
vera betri en allir eru reynslunni ríkari og mun Geisli taka aftur þátt í 4.deild á komandi sumri

Árni G Helgason

Ungmennafélag Langnesinga
Þjálfarar, æfingar og keppnir:
Hjá UMFL störfuðu alls 9 þjálfarar á árinu 2016 í fótbolta, frjálsum íþróttum, körfubolta,
handbolta og sundi. Þessir þjálfarar voru Ásdís Hrönn Viðardóttir, Valgerður Sæmundsdóttir,
Nína Björg Sæmundsdóttir, Árni Sigurðarson, Lára Sigurðardóttir, Karen Rut Konráðsdóttir,
Bjorn Muller, Friðbjörn Bragi Hlynsson og Margrét Eyrún Níelsdóttir.
Æfingar á vorönn 2016 voru með svipuðu sniði og undanfarin ár. Þá störfuðu 4 þjálfarar,
Karen Rut, Bjorn Muller og Friðbjörn Bragi sáu um frjálsar íþróttir hjá eldri og einnig var
Friðbjörn Bragi með frjálsar íþróttir hjá yngri. UMFL bauð líka upp á handboltaæfingar í apríl
og maí sem Bjorn Muller sá um, iðkendum að kostnaðarlausu. Ásdís Hrönn Viðarsdóttir sá
alfarið um fótboltann hjá öllum aldursflokkum. Sumarið 2016 var einnig með svipuðu sniði og
síðustu ár. Þá störfuðu 3 þjálfarar hjá okkur. Ásdís Hrönn Viðarsdóttir sá um fótboltaæfingar
hjá yngri og eldri og Lára og Maríus sáu um frjálsar íþróttir hjá bæði eldri og yngri. Einnig
kom þjálfari frá Húsavík Selmdísi Þráinsdóttir með tvær frjálsíþróttaæfingar fyrir eldri hópinn.
Krökkunum var svo keyrt einu sinni inn í Lund á æfingu hjá Friðbirni Braga og einnig var
æfing hjá Bróa á Húsavík fyrir ÍR mótið.
Haustönnin 2016 var einnig með hefðbundnu sniði líkt og síðustu ár. Þá störfuðu 5 þjálfarar.
Árni sá um frjálsar íþróttir, Ásdís Hrönn fótboltann hjá eldri og Valgerður um fótboltann hjá
yngri. Á haustönninni bættust svo við körfuboltaæfingar, sundæfingar og leikjagaman. Nína
Sæmundsdóttir sá um körfuboltann hjá bæði eldri og yngir og gekk það mjög vel. Margrét
Níelsdóttir sá um sundæfingarnar og voru þær í boði fyrir 7.-10. bekk. Leikjagamanið var
fyrir tvo elstu bekkina í leikskólanum sem 4 unglingar sáu um fyrir okkur þau Heimir Ari,
Álfrún, Eyrún og Svanhildur en bæði leikjagamanið og sundið var okkar krökkum að
kostnaðarlausu.
Sameiginleg frjálsíþróttaæfing HSÞ var haldin hjá okkur í janúar 2016 og mættu um 60 börn
á æfinguna. Þjálfari var hinn stórkostlegi Brói. Mikill velvilji er hjá öllum til að þessi
æfingarhelgi geti verið börnunum að kostnaðarlausu. HSÞ greiðir þjálfarakostnað, við
fengum Íþróttahúsið og félagsheimilið endurgjaldslaust, Ísfélag Vestmannaeyja, Samkaup og
UMFL sáu um mat og annan kostnað. Þökkum við fyrir samstarfið og öllu því góða fólki sem
kom að þessu.
Íþróttafélagið á Egilsstöðum bauð HSÞ að vera með á æfingarhelgi í október og átti UMFL
fulltrúa þar og í júní var frjálsíþróttaskóli á Laugum í fjóra daga og fóru nokkur af okkar
börnum þangað. Niðurgreiddi UMFL helming af gjaldi fyrir hvern iðkenda.
Í lok ársins fengum við hjá stjórn UMFL Heiðar Birnir frá Corver coaching til okkar með
fótboltaskóla fyrir alla aldursflokka. Frábær þátttaka var en um 30 krakkar tóku þátt.
Þjálfarinn var mjög ánægður með okkar aðstöðu og þessa mætingu og sagði að þetta væri
besta mæting hjá honum miðað við stærð bæjarfélags. Við buðum krökkum á Raufarhöfn,
Kópaskeri og Kelduhverfi að nýta sér þetta tækifæri en enginn kom þaðan. Okkar krakkar
voru til fyrirmyndar og stóðu sig öll stórvel og mikil ánægja hjá þeim. UMFL niðurgreiddi
fótboltaskólann fyrir alla sína iðkendur um 5000 kr. á barn og að sögn þjálfa erum við eina
félagið sem hefur niðurgreitt fótboltaskólann og erum við stolt af því.

Keppnisferðir sem farið var í árið 2016. Yngri krakkarnir fóru á nokkur fótboltamót s.l. sumar
en þar var markmiðið að hafa gaman og að allir spiluðu með og fengu verðlaun. Á þessum
mótum voru foreldrar mjög virkir að koma með. Þessi mót voru Stefnumót KA sem var í maí,
Völsungsmótið sem var í júní og fótboltamót HSÞ sem var á Sumarleikum HSÞ á Laugum.
Sumarleikarnir átti að vera fyrir alla aldursflokka en í eldri flokkunum skráðu sig engin lið
nema UMFL og varð því engin keppni þar. Ekki er mikið um mót fyrir þennann aldur í 5 - 7
manna bolta. Mótin sem eru í boði eru fyrir stærri lið eða 11 manna bolta. Í frjálsum íþróttum
var þó nokkuð um að krakkar frá UMFL færu að keppa og fóru þá með HSÞ hópnum eða á
eigin vegum. Við eigum efnilega krakka sem eru mjög framanlega í frjálsum íþróttum og fóru
mörg hver á verðlaunapall í sumar á hinum ýmsu mótum og eru þau til fyrirmyndar jafnt
innan vallar sem utan. UMFL átti fulltrúa á eftirfarandi mótum á árinu 2016. Stórmóti ÍR,
Meistaramóti Íslands, marsmóti á Húsavík, UFA móti í apríl, Laugaleikum í júní, Ásbyrgismóti
í júlí, Landsmóti í ágúst, frjálsíþróttamóti á Sauðárkróki í ágúst, nóvembermóti á Húsavík og
UFA móti í nóvember.
Hið árlega Ásbyrgismót var einnig haldið og áttum við marga og öfluga þátttakendur þar í
öllum greinum. Félagið bar sigurorð á því móti stigalega sem og í þátttöku iðkenda.
Fyrir nokkrum árum var ákveðið að stofna Ásbyrgismótsnefnd og að hvert félag ætti sinn
fulltrúa þar. Kristinn Lárusson hefur verið okkar fulltrúi síðustu ár og þökkum við honum
frábært starf. UMFL styrkir þetta gamalgróna mót með peningaupphæð ár hvert. Einnig
hefur UMFL borgað öll þátttökugjöld fyrir sína iðkendur á öllum íþróttamótum síðastliðin ár.
Ungmennafélagið á fulltrúa í nokkrum nefndum á vegum HSÞ. Í knattspyrnunefnd HSÞ
eigum við einn fulltrúa, Ásdísi Hrönn Viðarsdóttur. Þessi nefnd kom með þá tillögu fyrir
Sumarleika HSÞ á Laugum fyrir árið 2015 og 2016 að hafa fótboltamót samhliða
frjálsíþróttakeppninni en því miður varð ekkert úr því árið 2015 en árið 2016 var keppt í yngri
flokkum. Í unglingalandsmótsnefnd HSÞ voru Dagbjört Aradóttir og Elfa Benediktsdóttir.
Þessu fólki þakkar UMFL fyrir vel unnin störf.
Hvað varðar fjölda og fjölbreytni æfinga þá hefur það verið markmið stjórnar UMFL að hver
iðkandi fái 2-3 æfingar í viku og geti átt möguleika á að stunda a.m.k. 2 íþróttagreinar.
Stjórnin hefur reynt að passa það að hafa að lágmarki eina hópíþrótt og eina
einstaklingsíþrótt í boði. Fótbolti hefur í gegnum tíðina verið fjölmennasta íþróttagreinin hérna
á Þórshöfn en árið 2016 þá má varla á milli sjá hvort er vinsælla fótboltinn eða frjálsar íþróttir.
Þessi breyting stafar sennilega af því að frábærir árgangar af alhliða góðum íþróttaiðkendum
er að koma upp ásamt því að lögð hefur verið meiri áhersla á að efla frjálsar íþróttir t.d. með
kaupum á búnaði sem og að fá til liðs við okkur þjálfara með þekkingu á þessu sviði.
Annað sem gert var á árinu:
Fjáraflanir hafa verið með hefðbundnu sniði þetta árið. Farið var í söluferðir með wc pappír,
eldhúsrúllur og rækjur og gekk það ljómandi vel. Einnig vorum við með bingó í október sem
gekk stórvel. Dósirnar eru alltaf hluti af okkar fjáröflunum.
UMFL styrkti leiklistarnámsskeið sem haldið var á vegum foreldrafélags gurnnskólans.
Skautadagur var haldinn í mars og hittumst við á vatninu við Lón og kom UMFL með heitt
kakó. Mjög dræm mæting var en þeir sem mættu skemmtu sér konunglega.

Langaneshlaup UMFL var haldið sumardaginn fyrsta og var rosalega góð þátttaka en hátt í
100 manns mættu ungir jafnt sem aldnir. Samkaup gaf ávexti eftir hlaup og MS gaf hleðlsu.
Allir fengu þátttökupening eftir hlaup og allt að kostnaðarlausu. Bestu þakkir til Samkaups og
MS.
Í byrjun haustannar héldum við leikjadag þar sem foreldrar og krakkar voru hvattir til að mæta
og leika sér saman. Mjög góð mæting var og skemmtu allir sér vel saman.
Innheimta æfingagjald var breytt á síðasta ári. Nú rukkar félagið fyrir hverja önn fyrir sig í
staðinn fyrir mánaðarlega. Gott samstarf er við grunnskólann en allar æfingar hjá yngri
flokkum er á gæslutíma skólans þannig að allir eru búnir með æfingar kl. 16.00 á daginn.
Æfingar UMFL eru í samræmi við skóladagatal grunnskólans.
Aðalfundur fyrir árið 2015 var haldin 21. mars þar sem ný stjórn var kosin til eins árs.
Fimm einstaklingar fóru fyrir félagið á Ársþing HSÞ á Húsavík en það voru Valgerður, Sölvi
Steinn, Þorsteinn, Ránar og Sölvi Óla.
KSÍ gaf félaginu 10 EM fótbolta fyrir yngstu iðkendurna. Keyptir voru nýjir körfuboltar. Félagið
seldi rútu félagsins og tvo 40 feta geymslugáma. Gengið var frá kaupum á húsnæði
félagsins.
Við í stjórn UMFL teljum okkur vera að vinna öflugt og gott forvarnarstarf hérna á Þórshöfn
og nágreni. Í lokin á þessari yfirferð viljum við í stjórn félagsins þakka öllu því góða fólki og
styrktaraðilum sem hafa komið með einum eða öðrum hætti að starfsemi félagsins á liðnu ári.
Einnig vill stjórn UMFL þakka öllum iðkendum félagsins. Margir góðir hlutir hafa verið gerðir
hjá félaginu og höldum við ótrauð áfram. Þótt að mikið og gott starf hafi verið unnið á síðustu
árum í íþróttamálum hér á Þórshöfn þá má aldrei slaka á í þeim efnum heldur horfa alltaf
fram á veginn og muna að margar hendur vinna létt verk. Við minnum á að samstarf við
foreldra er gríðalega mikilvægur þáttur í að geta haldið úti öflugu íþróttafélagi.
Ungmennafélagskveðjur
F/h stjórnar UMFL
Sölvi Steinn Alfreðsson
Þorsteinn Ægir Egilsson
Valgerður Sæmundsdóttir
Elfa Benediktsdóttir
Jódís Anna Jóhannesdóttir
Nína Björg Sæmundsdóttir
Ránar Jónsson

Ungmennafélagið Leifur heppni

Árið 2016 byrjaði eins og öll ár hjá okkur á þrettándagleði í Skúlagarði. Eins og undanfarin ár
var ákveðið að hafa ekki brennu heldur einungis grímuball að kvöldi þrettándans, föstudaginn
6. Janúar kl. 19:00. Skemmtunin var vel sótt og komu börn og fullorðnir frá Kópaskeri,
Öxarfirði og Kelduhverfi og skemmtu sér saman í leik og dansi. Ungmennafélagið bauð upp á
kaffi, te og djús og gestir sáu um að koma með smávegis afganga af smákökum frá jólunum
og varð þetta fínasta kaffi.
Ágústa Ágústsdóttir situr áfram sem ritari, Guðríður Baldvinsdóttir situr áfram sem gjaldkeri,
og Magnea Dröfn Hlynsdóttir situr áfram sem formaður.
Íþróttaæfingar hófust í byrjun júní og voru tvisvar í viku fram að Verslunarmannahelgi.
Íþróttaæfingar voru mjög vel sóttar allt sumarið og voru þjálfarar mjög ánægðir með
iðkenndafjölda. Þjálfarar voru Friðbjörn Bragi Hlynsson og Hlynur Aðalsteinsson. Magnea
Dröfn Hlynsdóttir og Unnar Þór Hlynsson hlupu svo í skarðið sem aðstoðarþjálfarar þegar á
þurfti að halda. Ásbyrgismótið sem er helsti viðburður sumarsins hjá Ungmennafélaginu var
helgina 8. - 10. júlí og gekk það vel þó þátttakendum fari sífellt fækkandi. Síðasta æfingin
fyrir Verslunarmannahelgi var örlítið óhefðbundin og komum við saman í Ásbyrgi og fórum í
alls konar öðruvísi leiki og þrautir og grilluðum svo í lokin og slúttuðum sumrinu.
Stjórn Leifs heppna

Íþróttamenn ársins og Hvatningarverðlaun 2016
Hvatningarverðlaun í sundi - Dagbjört Lilja Daníelsdóttir Völsungi.
Dagbjört Lilja er fædd árið 2004 og er því 12 ára og er í 7 bekk, hún er búin að æfa sund
síðan hún var í 1 bekk og var þá synd er hún byrjaði að æfa. Dagbjört er mjög dugleg og
samviskusöm og mætir á allar æfingar, á mótum stendur hún sig mjög vel og á síðasta ári fór
hún á fjölmörg mót og bætti tímana sína á þeim öllum.

Í febrúar fór hún á Gullmót KR í Reykjavík, páskamót HSÞ í mars
þar sem hún vann allar sínar greinar, Akranesleikana á Akranesi
í maí svo vann hún sér þáttökurétt á að keppa á AMÍ sem er mjög
sterkt mót þar sem tímalámark þarf til að öðlast þáttökurétt þar,
þangað fór hún í júní og stóð sig mjög vel. Á unglingalandsmótinu
í ágúst vann hún 1 gull, 5 silfurverðlaun og 2 brons og að endingu
tók hún þátt í Héraðsmóti HSÞ í október og vann allar sínar
greinar og keppti upp fyrir sig og var kosin stigahæsta kona HSÞ.

Hvatningarverðlauna HSÞ í hestaíþróttum - Sigrún Högna Tómasdóttir
Árangur hennar á árinu er eftirfarandi
Kea mótaröð
Fimmgangur
Líflandsmót
Tölt
Fjórgangur

2-3 sæti
1 sæti
2 sæti

Vormót Léttis
Tölt
Fjórgangur

3 sæti (keppti uppfyrir sig)
4 sæti (keppti uppfyrir sig)

Landsmót Hestamanna 2016
A- úrslit
8 sæti
Íslandsmót 2016
Tölt
A-úrslit
Fjórgangur

7 sæti

Einarsstaðir
Barnaflokkur
Tölt

1 sæti
6 sæti (fullorðinsflokk)

Opna gæðingamót Léttis 2. Sæti
Firmakeppni Grana
Keppti uppfyrir sig í kvennaflokk 1 sæti

22 sæti

Hvatningarverðlaun HSÞ í Frjálsum íþróttum – Erla Rós Ólafsdóttir
Erla Rós Ólafsdóttir er tilnefnd til hvatningaverðlauna HSÞ af
frjálsíþróttaráði. Erla hefur náð frábærum árangi í spjótkasti
undan farin. Erla keppti í spjóti á unglingalandsmóti og varð
unglingalandsmótsmeistari annað árið í röð kastaði 31,60 m.
Einnig keppti Erla Rós í spjótkasti á mí 11-14 ára og varð
íslandsmeistari annað árið í röð með kast upp á 35,20
kastaði rúmum 7 m. lengra en 2. Sætið.

Hvatningarverðlaun HSÞ í Blaki - Arney Kjartansdóttir
Arney Kjartansdóttir er fædd 9.mars 2002. Hún byrjaði að æfa blak 9 ára gömul, en þá fór af
stað á Húsavík svokallað krakkablak. Í dag æfir Arney með 3. Flokk,i einnig sækir hún
æfingar í hóp fullorðinna.
Hún hefur á þessum árum tekið þátt í Íslandsmótum með
sínum flokki og 2014 var farið á Álaborgaleikana í
Danmörku. Í lok nóvember var Arney boðuð
landsliðsæfingu hjá U16 og er hún búin að taka þátt í
þremur slíkum æfingum síðasta mánuðinn. Þjálfari U16,
Daniele Mario Capriotti er með frábært þjálfarateymi með
sér sem fylgist grannt yngriflokka starfi landsins, þess má
geta að Lorenzo Ciancio sem er yfirþjálfari Völsungs og
þjálfari Arneyjar, er einn af þessum þjálfurum. Framundan
er svo áframhaldandi æfingar hjá þessum hópi og framtíðin
svo sannarlega björt og spennandi hjá Arneyju hjá
Völsungi sem og í verkefnum fyrir landsliðið.

Blakmaður HSÞ - Jóna Björk Gunnarsdóttir

Jóna hefur verir lykilmanneskja í meistaraflokksliði Völsungs
sem leikur í úrvalsdeildinni í blaki tímabilið 2016-2017.
Jóna er frábær fyrirmynd fyrir yngri leikmenn, leggur hart að
sér við æfingar og keppni og skilar ávallt sínu fyrir liðið sitt.

Bocciamaður HSÞ - Sylgja Rún Helgadóttir

Árið 2016 var gott „Boccia ár“ hjá Sylgju Rún, hún tók þátt á
öllum mótum ársins og náði góðum árangri á Íslandsmótum,
bæði einstaklings- og liðakeppni, Hængsmótinu og Opna
Húsavíkurmótinu. Toppurinn á árinu hjá Sylgju Rún var að
vera í sigursveitinni sem vann Norðurlandsmótið s.l. haust
sem haldið var hér á Húsavík, og hlaut hún nafnbótina
„Norðurlandsmeistar í Boccia 2016“ í fötlunarflokki.
Sylgja Rún er fyrirmyndar liðsfélagi og félagi sínu Völsungi til
mikils sóma og væntum við mikils af henni í framtíðinni.

Bogfimimaður HSÞ - Guðmundur Smári Gunnarsson

Guðmundur Smári Gunnarsson er bogaskytta hjá
UMF Eflingu í Reykjadal. Guðmundur Smári stóð
sig mjög vel á árinu og sótti heim tvo stærstu
titlana í bogfimi á Íslandi árið 2016, en hann varð
bæði Reykjavíkurleikameistari og Íslandsmeistari
innanhúss í sveigbogaflokki karla.
Guðmundur Smári hefur æft vel undanfarin ár auk
þess sem hann þjálfar börn og unglinga hjá
félaginu.

Frjálsíþróttamaður HSÞ 2016 – Unnar Þór Hlynsson
Unnar Þór Hlynsson hefur æft frjálsaríþróttir frá unga aldri.
Fljótlega einbeitti hann sér að spretthlaupum og langstökki.
Árangur á innanhúsmótum. Á Stórmóti ÍR í byrjun febrúar var
Unnar Þór í 5. Sæti í 60 m. hlaupi og bætti hann sinn
persónulega árangur hljóp á 7,66. Unnar hljóp 200 m. á 25,58 á
sama móti og varð í 7 sæti einnig með nýja persónulega
bætingu. Á mí 15-22 ára bætti Unnar aftur tíma sinn í 200 m
hlaupi hljóp þá á 25,44 sek og varð í 11 sæti.
Árangur á utanhúsmótum. Unnar keppti í 100 m. hlaupi á
unglingalandsmóti í þó nokkrum mótvindi en hljóp á 12,17 og
varð í 4 sæti. Í langstökki stökk hann 5,51 og varði 10 sætið. Á
mí 15-22 ára hljóp Unnar á 24,70 í 200 m hlaupi og endaði í 5.
Sæti. Á ágústmóti hjá umss bætti Unnar tíma sinn í m. hlaupi
hljóp á 12,06 og varð í 2. Sæti. Einnig bætti hann tíma sinn í 200
í 25,06 og varð í 1. Sæti.
Glímumaður HSÞ - Einar Eyþórsson

Einar Eyþórsson er fæddur 29. nóvember 1994 og hefur hann
stundað glímu frá unga aldri. Árið 2016 var mjög gott glímu ár
hjá Einari og var hann í verðlaunasæti á öllum stærstu
glímumótum landsins. Helsta afrekið kom þó á
Evrópumeistaramótinu í keltneskum fangbrögðum sem fram fór
í Frakklandi í apríl en þar náði einar að tryggja sér
bronsverðlaun í backhold í -81 kg flokki karla sem er afar
glæsilegt afrek. Einar er mikill keppnismaður og góður
liðsmaður jafnt innan vallar sem utan.

Handknattleiksmaður HSÞ - Sigurður Már Vilhjálmsson.

Sigurður Már Vilhjálmsson hefur staðið sig frábærlega á að
þjappa liðinu saman og hvetja liði áfram. Hann er með frábæra
tækni sem línumaður en getur komið í útleikmannsstöður ef þörf
er á. Hann er tæknilegur og getur reiknað leik annarra út
mótstæðinga í vörn og er snöggur að brjóta og hugsar um liðið.

Hestamaður HSÞ - Thelma Dögg Tómasdóttir
Árangur hennar á árinu 2016 er eftirfarandi
1-2 sæti nýárstölt Léttis
Kea mótaröð
Fjórgangur
Tölt
Fimmgangur
Slaktaumatölt

5 sæti
1 sæti
4 sæti

Líflandsmót
Tölt
Fjórgangur
Fimmgangur

2 sæti
2 sæti
2 sæti

Vormót Léttis
Fjórgangur
Tölt
Slaktaumatölt
Fimmgangur

4 sæti
2 sæti
5 sæti (fullorðinsflokk)
2 sæti (fullorðinsflokk)

2 sæti

Landsmót 2016
A úrslit 6 sæti
Íslandsmót 2016
Fjórgangur
16 sæti
Tölt
3 sæti (b-úrslit)
Fimmgangur 7 sæti (a-úrslit)
Slaktaumatölt 6 sæti (a-úrslit)
Reykjavík Ridercup
Fimmgangur

13 sæti

Youth cup í Hollandi
Fimmgangur
2 sæti
Gæðingaskeið
7 sæti
Flac race
útslit
Valin voru 9 íslensk ungmenni til þess að fara sem fulltrúar islands
Suðurlandsmót
Gæðingaskeið
100 metra skeið

5 sæti
7 sæti

Einnig má taka fram að Thelma Dögg hefur verið valin í afrekshóp Landsambands
hestamanna.

Knattspyrnumaður HSÞ - Dagbjört Ingvarsdóttir

Dagbjört byrjaði snemma að æfa knattspyrnu og hefur spilað
með Völsungi allan sinn feril. Fyrst með yngri flokkum félagsins
og undanfarin ár með meistaraflokki kvenna.
Dagbjört spilar oftast sem miðjumaður og stýrir leik liðsins. Hún
er með mjög góðan leikskilning og með mikinn metnað bæði á
æfingum og í leikjum. Dagbjört spilaði alla leiki meistaraflokks á
síðasta tímabili. Hún var fyrirliði liðsins og skoraði tvö mörk.
Á lokahófi meistaraflokkanna s.l. haust völdu leikmenn
Dagbjörtu besta leikmann sumarsins 2016. Hún var einnig valin
leikmaður ársins.
En leikmaður ársins er sá leikmaður sem er ómissandi
liðsfélagi, góð fyrirmynd innan vallar sem utan, mikill
félagsmaður og því félaginu til sóma í þeim störfum sem falla til
og hefur sinnt skyldum sínum sem Völsungur.

Dagbjört er sterkur leikmaður á sama hvað hátt er litið. Hún er ákveðin, dugleg og smitar út
frá sér með vinnusemi sinni og ákveðni á vellinum. Hún er sterkur karakter með ákveðnar
skoðanir sem nýtast henni og hennar liði vel í erfiðum baráttum á æfingum og í leikjum.
Viðhorf hennar til íþróttarinnar er öðrum til fyrirmyndar.

Skákmaður HSÞ - Rúnar Ísleifsson
Rúnar Ísleifsson náði góðum árangri við skákborðið á
árinu 2016. Hann vann sigur á Páskaskákmótinu í apríl og
varð skákæfingameistari skákfélagsins Hugins, en hann
varð vinningahæstur allra félagsmanna á skákfæfingum í
samanlögðu.
Hann varð í öðru sæti á Janúarmótinu og á Héraðsmóti
HSÞ í skák. Rúnar varð í þriðja sæti á 15 mín mótinu og
hann varð einnig í 3. sæti á Skákþingi Hugins í apríl.
Rúnar tók þátt í sínu fyrsta skákmóti á erlendri grund á
árinu en mótið fór fram í Atlantic City í Bandaríkjunum.
Rúnar náði þar fínum úrslitum, en hann fékk 4 vinninga af
7 mögulegum og vann til peningarverðlauna.
Rúnar Ísleifsson er því skákmaður HSÞ árið 2016

Skotíþróttamaður HSÞ – Gylfi Sigurðsson

Val á skotíþróttarmanni: Ástæða þess að Skotfélag
Húsavíkur hefur valið Gylfa Sigurðssom sem
Íþróttarmann Ársins, er vegna mikils og góðs
árangurs á Íslandsmóti í Benchrest sem haldið var
á Húsavík þann 17.september 2016. Gylfi vann
það mót með 499 stigum, þess má geta að 24 ára
gamalt með var slegið þegar Gylfi skaut fullt hús
stiga á 200 metrum.
Glæsilegur árangur hjá Gylfa, fyrir utan það að hann er með arfgengan augnsjúkdóm, geri
aðrir betur.

FRÉTTAPUNKTAR FRÁ UMFÍ 2016
UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ Í BORGARNESI
19. unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Borgarnesi um verslunarmannahelgina 2016.
Mótshaldari var Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB). Eva Hlín Alfreðsdóttir var ráðin
verkefnastjóri en Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ mótsins, var framkvæmdastjóri
eins og undanfarin ár. Til að upplýsa bæjarbúa og aðstoða verslunareigendur við undirbúning
var haldinn íbúafundur sem auglýstur var með góðum fyrirvara. Mótið var auglýst í öllum
helstu fjölmiðlum og bryddað upp á þeirri nýjung að búa til stórt auglýsingaspjald sem sett var
til móts við Borgarnesbrúna og blasti það við fólki þegar það kom inn í bæinn nokkrum vikum
áður en mótið hófst. Á mótinu voru ýmsar greinar kynntar keppendum. Þar á meðal var
kynning á pílukasti. Þeir Peter Licht og Omid Hosseinkani frá Copenhagen Panna House í
Danmörku sýndu líka listir sínar í götufótbolta og leyfðu öllum að prófa. Það vakti mikla lukku.
Keppendur voru 1.314, á aldrinum 11–18 ára, 756 strákar og 558 stúlkur. Flestir keppendur
voru frá Héraðssambandinu Skarphéðni (HSK) eða 192 en næstflestir frá
Ungmennasambandi Kjalarnesþings (UMSK). Keppt var 15 greinum og voru slegin tvenn
Íslandsmet. Litlu munaði að Íslandsmetin yrðu þrjú því í einu sýningaratriðanna við setningu
mótsins kepptu spretthlauparar sín á milli. Þar á meðal við Ari Bragi Kárason úr FH. Hann
spretti heldur betur úr spori og fór 100 metrana á 10,38 sekúndum. Enginn Íslendingur hefur
hlaupið jafn hratt. Hlaupið var hins vegar ekki gilt því meðvindur reyndist of mikill. Við slit
mótsins var tilkynnt að Ungmennafélag Akureyrar (UFA) hlyti Fyrirmyndarbikar
Unglingalandsmóts UMFÍ.

LANDSMÓT UMFÍ 50+ Á ÍSAFIRÐI
6. Landsmót UMFÍ 50+ var haldið á Ísafirði dagana 10. – 12. júní 2016. Héraðssamband
Vestfirðinga (HSV) var mótshaldari. Keppt var í 17 greinum sem endurspegluðu áhuga og
iðkun heimamanna. Strandblak, netabæting og línubeiting féllu hins vegar niður af áður
auglýstri dagskrá. Mótið gekk vel fyrir sig í alla staði og var almenn ánægja keppenda með
það. Landsmót UMFÍ 50+ hófst eins og venja er á föstudegi og því lauk á sunnudegi.
Bryddað var upp á nýjungum á mótinu sem vöktu lukku. Önnur þeirra var sameiginlegur
kvöldverður og skemmtun. Að loknum málsverði hélt hin landsþekkta hljómsveiti BG uppi
fjöri. Bæði skipuleggjendur og mótsgestir voru sammála um að þessi nýbreytni hafi tekist afar
vel. Miklar líkur eru á að efnt verði aftur til sameiginlegs viðburðar fyrir mótsgesti í framtíðinni.
Kynjaskipting keppenda var nokkuð jöfn. Til leiks vestur mættu 256 keppendur, þar af 132
karlar og 122 konur. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða bauð upp á heilsufarsmælingu.

UNGMENNA- OG TÓMSTUNDABÚÐIR UMFÍ
Ungmenna- og tómstundabúðir UMFÍ að Laugum í Sælingsdal eru starfsræktar yfir skólaárið
fyrir nemendur í 9. bekk grunnskóla. Starf Ungmennabúðanna að Laugum veturinn 2015–
2016 var viðburðaríkt að vanda og sóttu tæplega 2.000 nemendur búðirnar heim. Strax um
haustið 2015 voru gerðar breytingar á starfi Ungmennabúðanna. Ferðadagurinn í þeirri mynd
sem hann var í frá upphafi var lagður af og í stað hans var settur inn nýr dagskrárliður sem
kallast Hólaferðin. Í Hólaferðinni fara nemendur í þriggja tíma göngu- og sveitaferð að Hólum
í Hvammssveit í Dölum. Gangan er tæpir 6 kíló- metrar og varir heimsóknin í um
klukkustund. Í göngunni takast nemendur á við ýmis verkefni ásamt því að njóta útivistar.
Markmið heimsóknarinnar er að fræða nemendur um helstu störf bænda, hvaðan fæðan sem
þau neyta kemur og eru nemendur kynntir fyrir lífinu í sveitinni. Á haustönninni dvöldu á
Laugum fjórir erlendir sjálfboðaliðar sem auðguðu starfið og sköpuðu mikla gleði og líf í
kringum sig. Í október komu þrjár stúlkur frá tækniskóla í Svíþjóð og voru við nám í
Ungmennabúðunum í þrjár vikur. Þær sinntu ýmsum verkefnum og útbjuggu kennsluefni á
ensku. Heimasíða Ungmenna- og tómstundabúðanna er www.ungmennabudir.is.

HREYFIVIKA UMFÍ
UMFÍ hefur frá árinu 2012 tekið þátt í evrópskri lýðheilsuherferð undir nafninu Now We Move.
Hér á landi kallast herferðin Hreyfivika UMFÍ. Markmið verkefnisins er að að fá hundrað
milljónir fleiri Evrópubúa til að hreyfa sig reglulega fyrir árið 2020. Hreyfivikan hefur í gegnum
tíðina verið haldin í september. Árið 2016 barst með skömmum fyrirvara tilkynning að utan að
Hreyfivikan færðist fram á vor. Þátttaka hefur aukist árlega í Hreyfivikunni og sló hún öll met
árið 2016. Þá voru boðberar hreyfingar 150 talsins í 55 bæjarfélögum, viðburðirnir 480 af
ýmsum toga og þátttakendur hvorki fleiri né færri en 42.000 um allt land!

SÝNUM KARAKTER
Sýnum karakter er samstarfsverkefni UMFÍ og ÍSÍ. Verkefnið hefur það aðalmarkmið að
þjálfa sálræna og félagslega færni barna og ungmenna í íþróttum. Hugmyndafræði
verkefnisins byggir á að hægt sé að þjálfa og styrkja sálræna og félagslega færni iðkenda
eins og líkamlega færni. Grunnhugmyndin að verkefninu kemur frá dr. Viðari Halldórssyni,
félagsfræðingi við Háskóla Íslands, og Valdimar Gunnarssyni hjá UMSK. UMFÍ og ÍSÍ tóku
höndum saman um það að koma verkefninu á framfæri út í íþróttahreyfinguna. Því var ýtt úr
vör með stórri ráðstefnu 1. október 2016 þar sem frábærir fyrirlesarar tóku þátt og fjölluðu um
ýmsa þætti sem varða sálræna og félagslega þjálfun. Í lok nóvember var önnur ráðstefna
haldin í Háskólanum á Akureyri og mættu um 180 þátttakendur. Áhersla var lögð á fyrirlesara
af svæðinu sem tengir félögin á Norðurlandi enn frekar við verkefnið. Stefnt er að því að
halda álíka ráðstefnur í hverjum fjórðungi á næstu misserum og kynna verkefnið frekar fyrir
íþróttahreyfingunni og hjálpa til við að innleiða það inn í starfsemi félaganna. Hægt er að
fræðast frekar um verkefnið, lesa pistla frá íþróttafólki og þjálfurum, horfa á fyrirlestra af
ráðstefnunum og skoða verkfærakistu Sýnum karakter á vefsíðunni www.synumkarakter.is

EVRÓPA UNGA FÓLKSINS
Evrópa unga fólksins (www.euf.is) er þjónustuskrifstofa og þekkingarmiðstöð fyrir
æskulýðsstarf á Íslandi. Starfsfólk skrifstofunnar veitir styrki úr Erasmus+ áætlun
Evrópusambandsins til verkefna í æskulýðsstarfi og aðstoðar þá sem ætla að sækja styrki
við að móta góð verkefni. Skrifstofan miðlar þekkingu um æskulýðsstarf og óformlegt nám á
Íslandi á ýmsa vegu og styður við símenntun æskulýðsstarfsfólks, meðal annars með því að
styrkja það til þess að sækja námskeið í Evrópu. Evrópa unga fólksins er rekin
af Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) í samstarfi við Mennta- og
menningarmálaráðuneytið og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. UMFÍ hefur séð um
rekstur skrifstofunnar frá 2007 en árin 2007-2013 var ungmennaáætlun Evrópusambandsins,
forveri Erasmus+, einmitt kölluð Evrópa unga fólksins. Starfsmenn eru þrír og einn í
afleysingu. Forstöðumaður Evrópu unga fólksins er Anna R. Möller.
FORVARNARDAGURINN
Forvarnadagurinn er haldinn árlega að frumkvæði forseta Íslands, í samvinnu við
Ungmennafélag Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband
Íslands, Bandalag íslenskra skáta, Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í
Reykjavík. Árið 2016 fór dagurinn fram 12. október. Dagurinn var helgaður nokkrum
heillaráðum sem geta forðað börnum og ungmennum frá fíkniefnum, ráðum sem eiga erindi
við allar fjölskyldur í landinu. Guðni Th. Jóhannesson, nýr forseti Íslands, tók virkan þátt í
Forvarnardeginum og hefur gefið það út að halda skuli áfram með verkefnið.

HEIMSÓKN Á BESSASTAÐI
Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, bauð rúmlega 30 fulltrúum aðildarfélaga UMFÍ í
heimsókn á Bessastaði í tilefni af Alþjóðlegum degi sjálfboðaliðans 5. desember 2016.
Starfsemi UMFÍ er nefnilega borin uppi af sjálfboðaliðum, hvort heldur eru Landsmót UMFÍ
50+, árlegt Unglingalandsmót sem margir þekkja, Hreyfivika UMFÍ og margar aðrar
uppákomu og viðburðir á vegum aðildarfélaga UMFÍ um land allt. Guðni minntist langafa
síns, alþýðufræðarans Guðmundur Hjaltasonar (1853-1919), sem var mikill og ötull
talsmaður ungmennafélagshreyfingarinnar og átti drjúgan hlut í að koma henni á laggirnar.
Örn Guðnason, varaformaður UMFÍ, og Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ,
afhentu forsetanum fallegar gjafir; Eintak af bókinni Vormenn Íslands, sem fjallar um sögu
Ungmennafélagshreyfingarinnar, bók um sögu landsmóta UMFÍ, treyju með merki UMFÍ,
eintak af ársskýrslu UMFÍ og eintak af Skinfaxa, tímariti UMFÍ.

UNGT FÓLK OG LÝÐRÆÐI
Verkefnið Ungt fólk og lýðræði leggur áherslu á að efla lýðræðislega þátttöku ungs fólks í leik
og starfi. Þar er lögð áhersla á að einstaklingar geti styrkt sjálfsmynd sína og tekið upplýstar
ákvarðanir um eigið líf og lífsstíl. Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði hefur verið
haldin árlega frá árinu 2009. Hún hefur nú fest sig í sessi á meðal mikilvægustu viðburða fyrir
ungt fólk á Íslandi. Ráðstefnan var haldin í sjöunda sinn á Selfossi dagana 16.–18. mars árið
2016. Yfirskrift ráðstefnunnar var: Niður með grímuna. Ungmennaráð UMFÍ sá um
undirbúning og framkvæmd ráðstefnunnar ásamt Héraðssambandinu Skarphéðni (HSK),
sveitarfélaginu Árborg og fagfólki frá Kvíðamiðstöðinni. Ráðstefnuna sóttu 90 manns, þar af
69 ungmenni frá ungmennaráðum víða um land. Ungmennin voru á aldrinum 16–25 ára.
Ungmennaráð UMFÍ gerir ráð fyrir þvi að halda áttundu ráðstefnu Ungs fólks og lýðræðis árið
2017. Við upphaf Ungmennaráðstefnunnar var 718 golfkúlur látnar rúlla um gólf á milli
ráðstefnugesta. Það voru jafn margar kúlur og fjölda barna og ungmenna sem um áramótin
2015/2016 voru á biðlista eftir sér- eða ítarþjónustu geðheilbrigðisstofnana.

GÖNGUVERKEFNI
Ungmennafélag Íslands hefur um nokkurra ára skeið gefið út Göngubókina – Göngum um
Ísland. Stefnt er að því að hún komi út í maí ár hvert. Í Göngubók UMFÍ er að finna
upplýsingar um mislangar gönguleiðir sem henta fjölskyldum og er lagt upp með að leiðirnar
henti jafnt yngra sem eldra og reynslumeira göngufólki. Jafnfram er að finna fróðleik um það
sem hafa þarf í huga þegar lagt er af stað í gönguferð. Göngubókin kom út í 7.000 eintökum
árið 2016. Henni var dreift á alla helstu ferðamannastaði, sundstaði, í íþróttahús í þéttbýli og
á þjónustustöðvar N1 víða um land.

VORFUNDUR UMFÍ
Vorfundur UMFÍ var haldinn laugardaginn 21. maí 2016 í þjónustumiðstöð UMFÍ. Á fundinn
mættu
framkvæmdastjórar og formenn sambandsaðila UMFÍ auk stjórnar. Á fundinum flutti Sævar
Kristinsson, sérfræðingur hjá KPMG, erindi um framtíð íþróttamála og Fjalar Sigurðarson,
markaðsstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, erindi um mikilvægi upplýsingagjafar frá
ýmsum hliðum. Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, setti vorfundinn og bauð gesti velkomna.
Auk erinda þeirra Sævars og Fjalars ræddi Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
UMFÍ, um stefnumótunarvinnu ungmennafélagshreyfingarinnar, sem staðið hafði yfir í um ár.
Jafnframt gerði Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ, grein fyrir Hreyfivikunni,
sem var vikuna á eftir vorfundinum. Ómar Bragi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landsmóta

UMFÍ, fór yfir næstu Landsmót, sérstaklega Landsmót UMFÍ sem haldið verður á
Sauðárkróki 2018. Mótið verður geysistórt enda bætist við það Landsmót UMFÍ 50+ þess árs.
Ráð er gert fyrir miklum fjölda þátttakenda og verða ýmsar nýjungar í boði sem hafa ekki sést
á fyrri mótum.
SAMBANDSRÁÐSFUNDUR UMFÍ
40. sambandsráðsfundur Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) var haldinn að Laugum í
Sælingsdal laugardaginn 15. október 2016. Eins og fram kemur í 10. grein í lögum UMFÍ er
sambandsráðsfundur UMFÍ æðsta vald í málefnum UMFÍ á milli sambandsþinga.
Sambandsráð er skipað formönnum sambandsaðila UMFÍ eða varamönnum þeirra, ásamt
stjórn UMFÍ. Verkefni sambandsráðsfundar eru að ræða skýrslu næstliðins árs, afgreiða
fjárhagsáætlun næsta árs og viðfangsefni UMFÍ á milli þinga. Fundinn sóttu 44 fulltrúar með
stjórn og starfsfólki UMFÍ. Fulltrúar frá 24 sambandsaðilum UMFÍ mættu en vantaði fulltrúa
frá fimm sambandsaðilum. Dagskrá var hefðbundin. Ný heildstæð stefna samtakanna var
kynnt og tekin til umfjöllunar í þjóðfundarfyrirkomulagi. Á fundinum var greint frá því að
Héraðssambandið Skarphéðinn hlyti hvatningarverðlaun Ungmennafélags Íslands fyrir öflugt
og metnaðarfullt frjálsíþróttastarf á vegum frjálsíþróttaráðs HSK. Guðríður Aadnegard,
formaður HSK, og Engilbert Olgeirsson, framkvæmdastjóri HSK, tóku við
hvatningarverðlaununum.
SKINFAXI
Fjögur tölublöð Skinfaxa, tímarits UMFÍ, komu út á árinu. Ákveðið var að gefa ekki út sérstök
landsmótsblöð eins og áður heldur hafa ítarlega umfjöllun um mótin og mótsstaði í þeim
tveimur tölublöðum sem komu út í aðdraganda mótanna. Menningar- og útgáfunefnd UMFÍ
mótar áherslur í hverju blaði. Þar er umfram allt fluttar fréttir úr ungmennafélagshreyfingunni,
vakin athygli á því sem vel er gert og fjallað um lýðheilsu og önnur mál sem tengjast
hreyfingu og góðum verkum. Lögð er áhersla á að blaðið sé líflegt og umfjöllunarnefnið bæði
gagnlegt og fræðandi. Jón Aðalsteinn Bergsveinsson tók við sem kynningarfulltrúi UMFÍ í
apríl 2016 af Jóni Kristjáni Sigurðssyni og er hann jafnframt ritstjóri Skinfaxa.

SÝNDU HVAÐ Í ÞÉR BÝR
Félagsmálanámskeiðið Sýndu hvað í þér býr er haldið víða um land á hverju ári. Árið 2016
sóttu það á milli 200-300 manns. Á námskeiðinu er farið yfir ýmsa þætti sem tengjast
ræðumennsku, framkomu, ræðuflutningi og raddbeitingu ásamt öðrum lykilþáttum sem snúa
að fundarhaldi. Sambandsaðilar UMFÍ geta haft samband við þjónustumiðstöð UMFÍ og
óskað eftir því að fá námskeiðið til sín eða senda ungmennaráð og félaga á námskeiðið í
þjónustumiðstöðinni. Landsfulltrúinn Sabína Steinunn Halldórsdóttir hefur veg og vanda af
kennslunni og utanumhaldinu. Nánari upplýsingar um námskeiðið má fá á vefsíðunni
www.umfi.is eða með því að senda Sabínu póst á netfangið sabina@umfi.is

HEIMSÓKN TIL DGI
Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) eru systursamtök UMFÍ í Danmörku. Góð
samvinna og vinskapur er á milli samtakanna og koma margar fyrirmyndir að verkefnum
UMFÍ einmitt frá DGI. Stjórn og ungmenni fara í heimsókn hvors til annars annað slagið. Í
september 2016 fór lítill hópur frá UMFÍ í heimsókn til DGI í Álaborg til að afla upplýsinga um
undirbúning, skipulagningu og framkvæmd dönsku landsmótanna á vegum DGI. Stefnt er að
því að hópur fari á landsmótið sumarið 2017.

JÖRGEN Í STJÓRN NSU
Nordisk samorganisation for ungdomsarbejde eru samtök ungmennafélaga á
Norðurlöndunum. Á þeim vettvangi er unnið mikið af sameiginlegum verkefnum sem tengja
Norðurlöndin saman. Þar má nefna ungmennaskipti, ungmennavikur, markmiðaráðstefnur og
ungbændaráðstefnur. UMFÍ á tvo fulltrúa í stjórn NSU. Ungmennavika NSU fór fram dagana
7–14. ágúst 2016 í Ästad í Svíþjóð. Yfirskrift vikunna var JOURNEY 4 LIFE. Fjallað var um
menningu, leið- togahæfileika, þátttöku jaðarhópa, samskipti og áhrif. Vikan var stútfull af
spennandi ævintýrum ásamt heimsókn í skemmtigarð og kvölddagskrá fór fram öll kvöld.
UMFÍ sendi fimm ungmenni til þátttöku í vikunni. Leiðtogaskóli NSU fer fram í október 2016.
Ráðstefna og aðalfundur NSU fóru fram í september. Þar voru níu fulltrúar frá UMFÍ. Á
fundinum var í fyrsta sinn kosið eftir nýju stjórnarfyrirkomulagi og náði Jörgen Nilsson,
tómstundaleiðbeinandi í Ungmenna- og tómstundabúðum UMFÍ að Laugum í Sælingsdal,
kjöri í stjórn.
LÝÐHÁSKÓLi UMFÍ
Ungmennafélag Íslands hefur lýst yfir áhuga á því að stofan og reka lýðháskóla á Íslandi.
UMFÍ horfir meðal annars til húsnæðis íþróttakennaraháskólans á Laugarvatni en háskólaráð
Háskóla Íslands ákvað í febrúar 2015 að flytja námið frá Laugarvatni til Reykjavíkur. Gangi
það eftir fækkar opinberum störfum í Bláskógabyggð. Með stofnun lýðháskóla UMFÍ á
Laugarvatni er spornað við fækkun starfa auk þess sem valmöguleikum námsmanna að
loknu stúdentsprófi fjölgar. Liður í því var ferð hóps á vegum UMFÍ til Danmerkur í lok
október 2016 til að kynna sér námsframboð, rekstur og fyrirkomulag lýðháskóla þar í landi.
Hópurinn heimsótti lýðháskólana í Vejle og Gerlev og hitti hann þar fjölda Íslendinga sem eru
þar við nám. Ferðin var styrkt af Evrópu unga fólksins (EUF).

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ
Þjónustumiðstöð Ungmennafélags Íslands er í Sigtúni 42 í Reykjavík. Starfsmaður UMFÍ og
framkvæmdastjóri landsmóta UMFÍ er búsettur á Sauðárkróki og er hann með skrifstofu að
Víðigrund 5 í bænum. 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 Evrópu unga fólksins. Þar eru ýmsir
með aðstöðu. Þar á meðal Landssmband eldri borgara, Félaga áhugafólks um íþróttir
aldraðra (FÁÍA), Fræðsla og forvarnir (FRÆ) og Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) næstu tvö árin.

ELDRI UNGMENNAFÉLAGAR
Nefnd eldri ungmennafélaga og Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra (FÁÍA) vinnur náið
saman enda er markmið þeirra eitt og hið sama; að stuðla að bættri lýðheilsu fólks, auka
hreyfingu og mæla fyrir kostum þess að hafa gaman saman. Helstu verkefni n hafa falist í
námskeiðahaldi og keppnum víða um land í boccía, ringó og pútti auk ýmissa
dansnámskeiða.

UNGMENNARÁÐ
Í ungmennaráði UMFÍ eru tíu ungmenni víða að frá landinu. Formaður þess er Aðalbjörn
Jóhannsson og situr hann til tveggja ára í senn. Ungmennaráðið fundar einu sinni í mánuði
yfir skólaárið en nýtir samfélagsmiðla og aðra tækni til skrafs og ráðagerða. Ýmis verkefni
koma á borð ráðsins, bæði almennt innan æskulýðsmála á Íslandi og í tengslum við verkefni
UMFÍ. Helstu verkefni ungmennaráðsins hafa verið ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði og nú
síðast Umræðupartý UMFÍ, sem haldið verður í tvö ár.

ÆSKULÝÐSVETTVANGURINN
UMFÍ er eitt aðildarfélaga Æskulýðsvettvangsins. Sambandsaðilum UMFÍ stendur margt til
boða hjá Æskulýðsvettvanginum og er það þeim að kostnaðarlausu. Þar á meðal eru
siðareglur um samskipti fyrir starfsmenn og sjálfboðaliða sem vinna með börnum og
ungmennum og siðareglur um rekstur og ábyrgð fyrir þá sem sitja í stjórnum og bera ábyrgð í
félögum. Aðgerðaáætlun gegn einelti og óæskilegri hegðun, fræðsluerindi um einelti,
forvarnir og úrvinnslu eineltismála og námskeiðið Verndum þau, sem fjallar um það hvernig
bregðast á við þegar grunur kemur upp um ofbeldi og vanræsklu gegn börnum og
ungmennum. Að auki eru tvö ráð á vegum Æskulýðsvettvangsins sem öllum
sambandsaðilum UMFÍ er velkomið að leita til fagráðs til að vinna með og leysa mál sem
tengjast kynferðisbrotum sem framin hafa verið í starfi aðildarfélaga og ráðgjafahópur í
meðferð eineltismála sem hefur það hlutverk að koma að þrálátum og erfiðum eineltismálum
til stuðnings við starfsmenn og foreldra/forráðamenn.

Fréttapunktar frá ÍSÍ

Heimsóknir forseta ÍSÍ til íþróttahéraða
Forseti ÍSÍ hefur farið í heimsóknir til íþróttahéraða víða um land síðustu tvö árin og kynnt sér
íþróttastarfsemina á viðkomandi stað ásamt uppbyggingu íþróttamannvirkja. Fundað hefur
verið með fulltrúum íþróttahreyfingarinnar á hverjum stað ásamt fulltrúum sveitarfélaga. Á árinu
2016 var fundað með fulltrúum Íþróttabandalags Reykjavíkur og ÍTR og farið í heimsókn til
Hafnarfjarðar þar sem fundað var með Íþróttabandalagi Hafnarfjarðar, aðildarfélögum þess og
fulltrúum Hafnarfjarðarbæjar og íþróttamannvirki í bænum voru skoðuð. Áætlað er að
heimsækja fleiri héruð á næstu mánuðum.

Formannafundur 2016
Árlegur Formannafundur ÍSÍ var haldinn þann 11. nóvember í Laugardalshöllinni. Auk
hefðbundinnar dagskrár fundarins var farið yfir uppgjör Smáþjóðaleikanna 2015 og uppfærslur
á Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ, voru kynntar. Verkefni ÍSÍ og UMFÍ „Sýnum karakter” var kynnt
og flutt var áfangaskýrslu vinnuhópsins ÍSÍ um afreksmál. Fundurinn vann í hópastarfi verkefni
sem vinnuhópurinn setti fram og mun nýtast í þeirri vinnu sem framundan er hjá hópnum.

Heiðurshöll ÍSÍ
Á hófi Íþróttamanns ársins 2016 voru Guðmundur Gíslason sundmaður og Geir Hallsteinsson
handknattleiksmaður útnefndir í Heiðurshöll ÍSÍ. Alls hafa 15 einstaklingar verið útnefndir í
Heiðurshöllina. Heiðurshöll ÍSÍ er á vefsíðu ÍSÍ og þar má finna umfjöllun um hvern og einn
meðlim.

Ferðasjóður íþróttafélaga
Til úthlutunar í Ferðasjóði íþróttafélaga vegna ferða á árinu 2016 voru 97 m.kr. Stuðningur
ríkisins vegna ferðakostnaðar íþrótta- og ungmennafélaga á landsvísu hefur haft gríðarlega
mikið að segja fyrir alla hreyfinguna. Á Fjárlögum Alþingis fyrir árið 2017 hækkar framlag til
sjóðsins um 30 m.kr. og er heildarframlag ríkisins til sjóðsins þá samtals 130 m.kr. fyrir árið
2017.

Fjármögnun sérsambanda
Árið 2006 var skrifað undir samning við ríkisvaldið um styrkveitingar til sérsambanda ÍSÍ og
hafa sérsamböndin fengið árlegt framlag síðan. Sem fyrr er lögð áhersla á að vinna að því að
hvert sérsamband fái til framtíðar framlag til að standa undir nauðsynlegri þjónustu við
sambandsaðila með rekstri eigin skrifstofu. Styrkurinn fyrir árið 2016 var 85 m.kr. en hækkar
um 10 m.kr. á árinu 2017.

Úthlutun styrkja úr Afrekssjóði ÍSÍ
Styrkveitingar ÍSÍ til sambandsaðila árið 2016 voru tæplega 153 milljónum króna,
Til samanburðar má geta þess að heildarúthlutun ársins 2015 til sérsambanda ÍSÍ var rúmlega
125 m.kr. en sambærilegar tölur fyrir árið 2014 voru um 106 m.kr.

Í júlí var skrifað undir samning við ríkisvaldið um stóraukið fé til Afrekssjóðs ÍSÍ. Framlagið mun
hækka í áföngum úr 100 m.kr. í 400 m.kr. fram til ársins 2019 og er því um fjórföldun að ræða.
Samningurinn er afar mikilvægur fyrir íþróttastarf í landinu enda um byltingu fyrir afreksíþróttir
að ræða. Í janúar 2017 var úthlutað til sérsambanda um 150 m.kr. og fyrirhugað er að úthluta
100 m.kr. til viðbótar síðar á árinu 2017.

Ólympísk verkefni
Á árinu 2016 sendi ÍSÍ þátttakendur í tvö ólympísk verkefni. Á Vetrarólympíuleikum ungmenna
í Lillehammer átti Ísland tvo keppendur í alpagreinum og einn í skíðagöngu og til
Ólympíuleikanna í Ríó í Brasilíu sendi ÍSÍ alls átta keppendur, einn í áhaldafimleikum kvenna,
einn í júdó, þrjá í frjálsíþróttum og þrjá í sundi. Árangurinn var góður, en báðar sundkonurnar
sem kepptu á leikunum komust í úrslit á leikunum, og er það besti árangur sundkvenna frá
upphafi.

Íþróttaslysasjóður
Iðkendur og keppendur innan vébanda ÍSÍ geta sótt um endurgreiðslu á hluta af kostnaðarhluta
sjúklings vegna lækniskostnaðs og kostnaðs vegna sjúkraþjálfunar vegna slysa sem þeir verða
fyrir á æfingum og í keppni á vegum íþrótta- og ungmennafélaga innan ÍSÍ. Hlutfall
endurgreiðslu er nú 80%.

Ólympíufjölskylda
Að Ólympíufjölskyldu ÍSÍ standa fyrirtækin Icelandair, Íslandsbanki, Sjóvá og
Valitor. Stuðningur fyrirtækjanna er afar mikilvægur en fyrirtækin koma á ýmsan hátt að
verkefnum ÍSÍ, bæði almenningsíþróttaverkefnum og afreksíþróttastarfi.

Vefsíða og samfélagsmiðlar ÍSÍ
Slóðin á vefsíðu ÍSÍ er www.isi.is og er þar að finna ýmsan hagnýtan fróðleik um ÍSÍ og
sambandsaðila þess, auk fræðsluefnis af ýmsum toga, frétta og tilkynninga um viðburði í
hreyfingunni. ÍSÍ er einnig á Fésbók (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands) og Twitter,
Instagram og Snapchat undir isiiceland. ÍSÍ er einnig með Vimeo-síðu
(https://vimeo.com/user33366809) og gefur út fréttir rafrænt á Issuu-síðu sinni
(https://issuu.com/ithrotta-ogolympiusambandislands). Myndasíða ÍSÍ er sífellt í vinnslu, en þar
er að finna bæði nýjar og gamlar myndir (http://myndir.isi.is/).

Felix - Félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ
Unnið hefur verið að gagngerum endurbótum á Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. Nýja kerfið er
mun notendavænna og einfaldara í sniðum en einnig verður boðið upp á gagnlegar viðbætur í
kerfinu er t.d. lúta að skráningum á námskeið, innheimtu gjalda, o.fl. Innleiðing og kennsla á
kerfið er þegar hafin.

Forvarnardagur forseta Íslands
ÍSÍ kemur að skipulagningu og framkvæmd Forvarnardagsins sem haldinn er ár hvert að
frumkvæði forseta Íslands en með aðkomu ÍSÍ, UMFÍ, Bandalagi íslenskra skáta, Sambandi

íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík.
Forvarnardagurinn 2016 var haldinn þann 12. október. Lesa má meira um verkefnið á
www.forvarnardagur.is

Þróun og fræðsla
ÍSÍ hefur gefið út fræðsluefni um ýmsa þætti sem snúa að íþróttum og íþróttaþátttöku. Efnið
má nálgast á vefsíðunni og í útprentuðum bæklingum á skrifstofunni. Á vefsíðunni er einnig að
finna annað efni sem snýr að forvörnum, siðareglur, viðbragðsáætlun við óvæntum atburðum
og fræðslu tengda Ólympíuhreyfingunni, svo að eitthvað sé nefnt.
ÍSÍ stóð fyrir fjölbreyttum fræðsluviðburðum og ráðstefnum á árinu og einnig í samstarfi við
aðra, svo sem ÍBR í tengslum við Reykjavíkurleikana (RIG) og háskólana í landinu.

Sýnum karakter
ÍSÍ og UMFÍ hafa tekið höndum saman um verkefnið Sýnum karakter. Verkefnið er hugsað
sem verkfæri fyrir þjálfara til að hlúa að og efla andlega og félagslega þætti hjá börnum og
unglingum. Mikilvægi þjálfarans er sett í fókus og einblínt með nýstárlegum hætti á þann
jákvæða ávinning sem hlýst af íþróttaiðkun umfram líkamlega, s.s. áhugahvöt, félagsfærni,
sjálfstraust, einbeitingu, leiðtogahæfni og markmiðasetningu. Á vefsíðu Sýnum karakter,
www.synumkarakter.is eru nú þegar hinar ýmsu greinar og viðtöl við þjálfara og
afreksíþróttafólk þar sem helsta umfjöllunarefni er efling andlegra og félagslegra þátta í
gegnum þjálfun.

Ánægja í íþróttum
ÍSÍ og UMFÍ fengu að setja inn nokkrar spurningar í rannsóknina Ungt fólk sem lögð var fyrir
nemendur í 8.-10. bekk grunnskóla á landinu. Könnuð var ánægja iðkenda með þjálfarann,
æfingaaðstöðu og íþróttafélagið, en einnig voru skoðuð tengsl íþróttaiðkunar við aðra þætti,
svo sem vímuefnaneyslu, námsárangur, andlega og líkamlega heilsu og sjálfsmynd.
Niðurstöðurnar voru afar jákvæðar fyrir íþróttahreyfinguna í heild og staðfesting þess að verið
sé að gera vel í hreyfingunni. Unglingar sem stunda íþróttir hjá íþróttafélagi líður almennt vel í
starfinu, búa við betri líkamlega og andlega heilsu, neyta síður vímuefna og hafa betri
sjálfsmynd en þau sem ekki stunda íþróttir með íþróttafélagi.

Þjálfaramenntun
Fjarnám ÍSÍ í þjálfaramenntun hefur verið afar vinsælt undanfarin ár og er helsta form
þjálfaramenntunar ÍSÍ þessi árin. Fjarnám á 1. og 2. stigi hefur verið í boði þrisvar á ári, vorönn,
sumarönn og haustönn. Mörg sérsambönd ÍSÍ hafa verið að vinna og skipuleggja sinn þátt í
þessum fræðum að undanförnu og eru í auknum mæli farin að bjóða upp á nám í
sérgreinaþætti þjálfaramenntunarinnar.

Fyrirmyndarfélag ÍSÍ
Fyrirmyndarfélög og fyrirmyndardeildir ÍSÍ eru í dag ríflega hundrað. Þar sem mörg félaganna
eru stór deildaskipt félög þá er um þriðjungur íþróttaiðkenda að iðka íþróttir innan
fyrirmyndarfélaga. Sérsambönd, íþróttabandalög og héraðssambönd eru hvött til að leggja sitt
af mörkum til að efla verkefnið og styðja félög sem stefna vilja að þessari

gæðaviðurkenningu. Á Íþróttaþingi árið 2015 var samþykkt tillaga þess efnis að íþróttahéruð
geta nú sótt um viðurkenningu til ÍSÍ fyrir fyrirmyndarstarf.

Ólympíudagurinn
Alþjóðlegi Ólympíudagurinn er haldinn hátíðlegur um allan heim í júní ár hvert í tilefni af stofnun
Alþjóðaólympíunefndarinnar. Markmiðið með deginum er að hreyfa, læra og uppgötva.
Ólympíudagurinn var haldinn með fjölbreyttum hætti í ár. Haldið var golfmót með samtökum
íslenskra ólympíufara í samstarfi við GSÍ og Nesklúbbinn. Krakkar úr Háskóla unga fólksins
heimsóttu ÍSÍ og fengu kynningu á íþróttahreyfingunni og boðið var upp á kynningu og kennslu
á strandblaki og skylmingum í Laugardalnum. Skólar og frístundaheimili skipulögðu íþróttadag
þar sem krakkarnir sjálfir bjuggu meðal annars til keppnisgreinar.

Almenningsíþróttir
Lífshlaupið fór fram í níunda sinn 3. - 23. febrúar 2016. Þátttakendur voru 18.550 að þessu
sinni. Hjólað í vinnuna fór fram í fjórtánda sinn 4.- 24. maí 2016. Þátttaka í Hjólað í vinnuna
hefur aðeins dregist saman síðustu ár og voru þátttakendur 5386 árið 2016. Verkefnið hefur
engu að síður náð markmiðum sínum, þar sem það hefur hjálpað til við að breyta lífsstíl fjölda
fólks sem nú hjólar í vinnuna allt árið um kring.
Kvennahlaupið fór fram 4. júní 2016. Um 12.000 þátttakendur voru í hlaupinu á 91 stað hér á
landi og erlendis.
Göngum í skólann fór fram 7. september – 5. október 2016. 67 skólar tóku þátt að þessu sinni.
Göngum í skólann er frábært verkefni fyrir grunnskóla til þess að bæta umferðaröryggi við
skólana. Um leið og skólar hvetja nemendur til þess að ganga til og frá skóla þá minnkar
umferðarþunginn við skóla.
Hjólum í skólann fyrir framhaldsskólanemendur fór fram í september. Markmið verkefnisins er
að vekja athygli á virkum ferðamáta sem heilsusamlegum, umhverfisvænum og hagkvæmum
samgöngumáta.

Íþróttamiðstöðin í Laugardal
Í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal eru höfuðstöðvar ÍSÍ og flestra sérsambanda ÍSÍ, ásamt ÍBR,
UMSK og fyrirtækja íþróttahreyfingarinnar, Íslenskrar getspár og Íslenskra getrauna.
Í Íþróttamiðstöðinni er kaffiterían Café Easy og þar er einnig góð aðstaða til fundarhalda. ÍSÍ
hvetur sambandsaðila sína að heimsækja miðstöðina við tækifæri og kynna sér starfsemina.

Lyfjamál
Alls voru tekin 142 sýni á árinu 2016, þar af 74 sýni í keppni eða um 52%. Lyfjapróf voru tekin
í 13 íþróttagreinum og reyndist eitt sýni jákvætt á árinu. Auk þessara sýna tók Lyfjaeftirlitsnefnd
34 sýni fyrir aðila utan vébanda ÍSÍ, þar með talið erlenda aðila. Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ stendur
fyrir námskeiðum og fjölbreyttri fræðslu í tengslum við málaflokkinn. Frekari upplýsingar um
lyfjaeftirlit er að finna á lyfjaeftirlitsvef ÍSÍ, http://isi.is/lyfjaeftirlit/.

Starfsskýrslur ÍSÍ
Sambandsaðilar eru minntir á að skila þarf starfsskýrslu til ÍSÍ í gegnum Felix á hverju ári fyrir
15. apríl.

Íþróttakonur og íþróttamenn sérsambanda 2016
Þann 29. desember 2016 hélt ÍSÍ hóf sitt í Hörpu, þar sem val sérsambanda og íþróttanefnda
ÍSÍ á íþróttakonum og íþróttamönnum ársins 2016 var tilkynnt. Við sama tækifæri var kjöri
Samtaka íþróttafréttamanna á Íþróttamanni ársins 2016 lýst.

Ráð og nefndir HSÞ 2016
Frjálsíþróttaráð
Hulda Elín Skarphéðinsdóttir, formaður
María Sigurðardóttir, gjaldkeri
Nanna Steina Höskuldsdóttir
Almenningsíþróttanefnd
Brynhildur Gísladóttir
Valgerður Anna Jónsdóttir
Nanna Þórhallsdóttir
Knattspyrnunefnd
Ásdís Hrönn Viðarsdóttir, formaður
Sigmundur Birgir Skúlason
Ísak Már Aðalsteinsson
Íþróttanefnd fullorðinna félagsmanna
Elín Sigurborg Harðardóttir
Aðalheiður Kjartansdóttir
Vilhelmína Ásdís Kjartansdóttir
Sundnefnd
Elísabet Sigurðardóttir, formaður
Járnbrá Björg Jónsdóttir
Árný Björnsdóttir
Margrét G Þórhallsdóttir
Sögu- og minjanefnd
Björn Ingólfsson
Arngrímur Geirsson
Jóhanna Kristjánsdóttir
Hólmfríður Halldórsdóttir
Unglingalandsmótsnefnd
Dagbjört Aradóttir
Elfa Benediktsdóttir
Hrafngerður Ösp Elíasdóttir
Anita Karin Guttesen
Stjórn afreksmannasjóðs
Jón Friðrik Benónýsson
Hanna Ásgeirsdóttir
Hermann Aðalsteinsson
Stjórn aksturssjóðs
Anita Karin Guttesen
Tómas Veigar Sigurðarson

