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Langanesbyggð

Ávarp formanns
Ágætu félagar
Það er mér ánægja að bjóða ykkur til 14. ársþings HSÞ hér
að Sólvangi í boði Skotfélags Húsavíkur, Golfklúbbs Húsavíkur og Hestamannafélagsins Grana.

En sjálfboðaliðastarf, eða þess vegna launuð störf fyrir
íþróttahreyfinguna og samfélagið, eiga að vera gefandi.
Ánægjan af því að starfa að góðum verkum fyrir samfélagið eru verðlaun sem eru virkilega gefandi þó þau
vegi ekki þungt í pyngjunni – jafnvel hjálpi við að létta á
henni.

Síðustu tvö starfsár sambandsins, allra félaga og samfélagsins í heild hafa verið mörkuð af Covid veirunni og viðbrögðum af henni. Okkur tókst, í smá hléi í fyrra, að halda
þing okkar á Þórshöfn fyrir ári síðan, en þingið árið áður
féll því miður niður.

Þá erum við líka að horfa á breytt byggðamynstur í samfélaginu, fjölgun í þéttbýli, fækkun sveitarfélaga og
bættar samgöngur líka. Samskiptatækni hefur umbylst á
síðustu misserum, eins og öll okkar þekkja. Allt þetta
kallar á nýja hugsun í störfum okkar og skipulagi.

Þó svo að fundir séu margir og flestum okkar þykir nóg
um, er samt nauðsynlegt fyrir hreyfinguna að koma
saman til fundar og ræða sín mál. Að þessu sinni höfum
við fengið mæta gesti til að ræða við okkur um hlutverk
og framtíð héraðssambanda og mikilvægi samstarfs innan
héraðs. Óneitanlega hefur starfið í heild sinni og samstarfið tekið miklum breytingum. Samgöngur og tækifæri
til ferðalaga og keppni hefur breyst gífurlega.

Vegna þessara breytinga o.fl. á hinu ytra umhverfi okkar
þurfum við að finna leið eða leiðir til að koma okkar
markmiðum áfram. Ekki viljum við gefast upp.
Eitt sem við þurfum að hafa í huga samt, en það er að það
þarf ekki öll starfsemi og stýring að eiga sér stað í Laugardalnum eða í Sigtrúni í Laugardalnum í Reykjavík. Bæði ÍSÍ
og UMFÍ og þess vegna sérsamböndin geta verið með
hluta af sinni starfsemi utan borgarmarkanna. Skíðasambandið er með sínar aðalstöðvar á Akureyri. Það er
ekkert sem segir að önnur sambönd geti það ekki líka.
Bæði ÍSÍ og UMFÍ eru með hluta starfsemi sinnar hér á
Norðurlandi og það er fátt sem segir að við það megi ekki
auka.

Aðstaða til æfinga og keppni hefur einnig umbylst, fjölbreytni í íþróttahreyfingunni hefur einnig tekið stakkaskiptum. Þá hafa kröfur til okkar sem sitjum í nefndum,
ráðum og stjórnum stóraukist. Íþróttahreyfingin er orðin
enn eitt „skriffinskubáknið“ með ekki aðeins kröfur um
skýrslur og uppgjör, heldur gæðastaðla, viðmið og kröfur
um áætlanir um hitt og þetta. Faglegar kröfur hafa einnig
aukist, til þjálfara, sjálfboðaliða og stjórnenda. Þetta
gerist á sama tíma og tækifæri til afþreyingar aukast og
kröfur okkar sjálfra til að ráðstafa tímanum okkar sjálf
fyrir okkur og þau sem okkur standa næst aukast. Sjálfur
missti ég af stórum hluta æsku barna minna vegna skuldbindinga við íþróttahreyfinguna á þeim 20 árum sem
leiðir áhugamála minna og uppeldi þeirra lágu saman.

Héraðssamböndin og íþróttabandalögin eru ekki undanþegin breytingum. Núverandi HSÞ samanstendur af
tveimur samböndum og fátt segir að við getum ekki átt
betri sambúð með nágrönnum okkar í austri eða vestri.
Það þurfum við að skoða, þó við gerum það ekki ein. Það
þarf að koma til samræmd endurskoðun á landvísu.

Stjórn Héraðssambands Þingeyinga 2021 - 2022

Stjórn
Formaður:
Varaformaður:
Ritari:
Gjaldkeri:
Meðstjórnandi:
Varamenn í stjórn:

Skoðunarmenn reikninga 2021
Jónas Egilsson
Sigfús Hilmir Jónsson
Anna María Ólafsdóttir
Garðar Héðinsson
Selmdís Þráinsdóttir

Gunnhildur Stefánsdóttir
Margrét Halla Lúðvíksdóttir
Til vara: Steinunn Ósk Stefánsdóttir
Framkvæmdastjóri: Gunnhildur Hinriksdóttir

Kristinn Björn Haraldsson
Sigurlína Tryggvadóttir

3

Samhliða slíkum breytingum þarf að koma til ótvíræð
ákvörðum um hlutverk héraðsambanda og íþróttabandalaga. Skilgreina þarf betur þeirra verksvið, en þau þarf
líka að efla. Ég þekki af eigin raun, að það er miklu
einfaldara að bæta við einum eða tveimur starfsmönnum við aðalstöðvarnar, fara fram á aukinn hlut á
þingum úr sameiginlegum sjóðum, en að efla starfið í
héraði. Samhliða verkefnum þarf að tengja skrifstofur í
héraði betur saman og efla. Einmenningsskrifstofur eru
ekki góðar. Helst þurfa tveir eða þrír starfsmenn að vera
saman með einhverjum hætti til að samstæður vinnustaður myndist. Því er það hlutverk forystu ÍSÍ og UMFÍ
að koma með tillögur til eflingar starfsemi í héraði samhliða því sem þessi forystusambönd innan
hreyfingarinnar skoði betur sitt samstarf og skiptingum
verka sín í milli.

Í lokin vil ég þakka meðstjórnarmönnum mínum í HSÞ
gott samstarf, sem og nefndarmönnum og öðrum þeim
sem gegnt hafa trúnaðarstörfum fyrir sambandið á liðnu
starfsári. Án ykkar væri lítið starf. Takk kærlega. Enn
fremur ber mér að þakka einstaklega gott samstarf við
framkvæmdastjóra sambandsins, sem hefur af einstökum áhuga og álúð lagt metnað sinn í störf fyrir
hreyfinguna. Svona starfsmenn eru gersemar sem okkur
hinum ber að þakka fyrir.
Eins og gengur og gerist eru mannabreytingar á þingum,
skipt er um einstaklinga í stjórnum og nefndum og vil ég
nota þessi tímamót og þakka fyrir mig. Það er búin að
vera ánægja að starfa með ykkur og fyrir, jafnvel þó
gefið hafi á bátinn stundum og kannski einmitt sérstaklega þess vegna.
Ég vil óska íþróttahreyfingunni hér alls hins besta í framtíðinni og segi 14. þing HSÞ sett.

Á sama tíma og við eflum starfið í héraði þarf að taka
tillit til fjarlægða. Skrifstofa á Akureyri er því sem næst
hálfa leið frá Þórshöfn til Reykjavíkur og gerir álíka gagn.
Það tekur því sem næst 3 klst. að aka á löglegum hraða
enda á milli á starfssvæði HSÞ, frá Grenivík að Bakkafirði,
sem er svipaður tími og fer í ferðalag úr Reykjavík í
Skagafjörð eða austur til Víkur í Mýrdal.

Jónas Egilsson, formaður

Skýrsla stjórnar HSÞ 2021-2022

Covid hélt enn um stjórnartaumana á síðastliðnu starfsári líkt og árið þar á undan. Sambandið náði þó að halda
ársþingið í mars á Þórshöfn, rétt innan þeirra samkomutakmarkana sem þá voru í gildi. Þingið var mjög starfsamt og voru talsverðar breytingar lagðar til. Sem dæmi
voru lög sambandsins uppfærð og sett í fram í skýrari
útgáfu. Kjarni þeirra hélt sér þó en breytingar voru t.d.
gerðar á fjölda þingfulltrúa aðildarfélaga HSÞ auk þess
sem skerpt var á nokkrum atriðum s.s. hlutverki HSÞ skv.
lögum ÍSÍ. Reglugerð nýs verkefnasjóðs var samþykkt á
þinginu en samhliða því voru afreks-, aksturs- og
fræðslusjóður HSÞ lagðir niður. Er nú aðeins sótt um í
einn sjóð til margvíslegra verkefna og ætti fjármagnið að
nýtast betur en ekki safnast upp eins og tilhneigingin var
með eldri sjóðina. Samþykkt var heimild stjórnar til að
stofna sérráð um sameiginlegar íþróttagreinar og er tilgangurinn með því að efla samstarf aðildarfélaga sem
hafa sömu hagsmuni. Þingið samþykkti einnig reglugerð
að heiðursviðurkenningum HSÞ og voru þær fyrstu

veittar strax á þinginu. Silfurmerki HSÞ hlutu Jóhanna S.
Kristjánsdóttir, Hermann Aðalsteinsson, Elísabet
Sigurðardóttir og Stefán Jónasson. Gullmerki HSÞ hlutu
Jón Friðrik Benónýsson, Jón Þórir Óskarsson, Kristján I.
Jóhannesson og Sölvi Alfreðsson. Þá voru gerðar
breytingar á aðildarfélögum HSÞ en Skákfélagið Huginn
og Umf. Reykhverfingur voru skráð úr sambandinu og
aðild Skákfélagsins Goðans sem var endurvakið var samþykkt. Lesa má nánar um tillögur og samþykktir ársþingsins í þinggerðinni sem er að finna á heimasíðu HSÞ
www.hsth.is.
Nýskipuð stjórn hélt sinn fyrsta stjórnarfund þann 19.
apríl og skipti með sér verkum. Jónas Egilsson var endurkjörinn formaður og með honum í stjórn sátu Sigfús
Hilmir Jónsson varaformaður, Garðar Héðinsson gjaldkeri, Anna María Ólafsdóttir ritari og Selmdís Þráinsdóttir
meðstjórnandi. Varamenn eru þau Kristinn Björn Haraldsson og Sigurlína Tryggvadóttir. Alls hafa verið haldnir
sex stjórnarfundir þegar þetta er ritað og hafa þeir allir
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farið fram í gegnum forritið Microsoft Teams. Þó svo að
það sé gaman að hitta fólk í eigin persónu þá hefur samskiptatæknin sparað stjórnarfólki mikinn tíma og tilkostnað sem annars færi í ferðir á milli staða.
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sambandið fengið skattafrádrátt. Eru aðildarfélög HSÞ
hvött til þess að nýta sér úrræðið.
Frá sl. ársþingi hafa tvö ný íþróttafélög sótt um aðild að
HSÞ. Stofnfundur Íþróttafélagsins Þingeyings var haldinn
á Kópaskeri þann 9. júní 2021. Framkvæmdastjóri HSÞ
hafði unnið með tengiliðum ungmennafélaganna sem
fyrir eru á svæðinu, Leifs heppna, Snartar og UMF Öxfirðinga, að stofnun félagsins sem fyrirhugað var að tæki yfir
íþróttastarf á svæðinu sem áður var á vegum ungmennafélaganna þriggja. Mjög langt er síðan Snörtur og UMFÖ
hafa verið með virkt starf og virkni Leifs heppna hefur
dalað undanfarin ár. Félagið tók strax til starfa og stóð
fyrir æfingum í sumar og áfram í vetur og er ánægjulegt
að sjá íþróttalífið dafna þarna að nýju. Næsta skref er að
loka gömlu félögunum líkt og lög þeirra gera ráð fyrir.
Skotíþróttafélag Norðurlands var síðan stofnað í desember 2021 og sótti um aðild að HSÞ. Félagið er til
heimilis á Húsavík.
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Það voru mörg verkefnin sem biðu að loknu ársþingi sbr.
samþykktir þingsins. Fyrsti umsóknarfrestur í nýjan verkefnasjóð var strax þann 15. maí og bárust margar
umsóknir, nánar má lesa um úthlutanir sjóðsins hér síðar
í ritinu. Önnur verkefni sem lágu fyrir var m.a. að funda
með forsvarsfólki nágrannahéraðanna UMSE, ÍBA og UÍF
fyrir tilstuðlan styrks frá UMFÍ - var það verkefni í gangi
allt árið en covid hefur alveg séð um að koma í veg fyrir
slík áform. Sambandið auglýsti eftir sumarstarfskrafti til
að flokka gögn sambandsins sem eru á Laugum og var
þetta hluti af úrræði sem Vinnumálastofnun var með fyrir
námsmenn. Ein umsókn barst en sá hafði því miður ekki
húsnæði og því varð ekkert af starfinu.

Formaður og framkvæmdastjóri sóttu Íþróttaþing ÍSÍ á
árinu, hluti þingsins fór fram rafrænt í maí en nefndarstörfum var frestað fram á haustið þannig að fólk gæti
unnið saman og karpað í raunheimum. Á þinginu
stöðvuðu íþróttahéruðin þá tillögu að framlag færi úr
lottósjóðnum til viðhalds mannvirkja ÍSÍ sem rann þá til
íþróttahéraðanna í staðinn.
Meirihluti stjórnar sótti síðan þing UMFÍ sem var haldið á
Húsavík á haustdögum. Þar voru HSÞ-liðar nældir í bak og
fyrir. Fyrst má nefna að Kristján Yngvason, fyrrum formaður HSÞ, var gerður að heiðursfélaga UMFÍ og Gunnhildur Hinriksdóttir, Jóhanna S. Kristjánsdóttir og Sigurbjörn Árni Arngrímsson voru sæmd gullmerki UMFÍ fyrir
framlag þeirra til íþróttahreyfingarinnar í gegnum tíðina.

Hefja átti vinnu að stofnun sérráða skv. samþykktum ársþings en það verkefni bíður enn þar sem framkvæmdastjóri HSÞ fór tímabundið í lækkað starfshlutfall frá hausti
og hefur ekki gefist tími til að sinna uppbyggjandi verkefnum að neinu gagni. HSÞ sótti um að skrá sambandið á
almannaheillaskrá en sá möguleiki var opnaður undir lok
árs, með því geta fyrirtæki og einstaklingar sem styrkja

Eins og áður hefur komið fram hefur lítið uppbyggilegt
gerst í vetur vegna lækkaðs starfshlutfalls framkvæmdastjóra. Í bígerð er þó ráðning verkefnastjóra tímabundið
til þess að koma málum af stað aftur sem og að fá inn
fræðslu á svæðið til að efla starfið og iðkendur.
F.h. stjórnar, Jónas Egilsson
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Héraðssamband Þingeyinga
Ársreikningur 2021

Héraðssamband Þingeyinga
580408-1330
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Rekstrarreikningur 2021
2021

2020

19.349.136
1.556.000

18.899.808
1.950.091

20.905.136

20.849.899

4
5
6
7
8

3.664.963
11.136.440
90.000
120.000

4.137.755
3.349.774
9.986.160
12.000
120.000

9
10
11

1.088.395
1.948.398
14.243

944.764
1.964.136
14.825

18.062.439

20.529.414

2.842.697

320.485

34.011
567

61.622
13.556

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir
Aðrar tekjur

1
2

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld

3

Laun og launat.gj. Æfum alla ævi
Styrkir til félaga

Kostnaður v/mótahalds
Áhöld, tæki, búningar
Þátttaka í mótum
Húsaleiga / rekstur mannvirkja
Rekstur skrifstofu
Kynning, fræðsla, útbreiðsla
Önnur gjöld

Hag/Tap án fjármagnsliða
Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur

-

Vaxtagjöld

Hag/Tap ársins

8

-

33.444

48.066

2.876.141

368.551

Efnahagsreikningur 2021
Eignir

2021

2020

1.484.279

1.484.279

1.484.279

1.484.279

Viðskiptakröfur

2.443.481

1.764.547

Vörubirgðir

1.375.397

1.391.397

15.924.028

14.180.506

19.742.906

17.336.450

21.227.185

18.820.729

12.542.439
2.876.141

12.173.888
368.551

15.418.580

12.542.439

133.939
5.607.236
67.430

109.617
5.763.146
405.527

5.808.605

6.278.290

21.227.185

18.820.729

Fastafjármunir
Áhöld og tæki

12

Veltufjármunir

Handbært fé

Eignir samtals

Eigið fé og skuldir
Óráðst. eigið fé 01.01.

Hag /Tap ársins

Skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir

Ógreitt LOTTÓ til félaga
Ógreitt v/starfsfóks

Skuldir og eigið fé samtals

9

10

Skýringar

Húsaleiga skrifstofa Seigla

8 Húsaleiga / rekstur mannvirkja

Þátttökukostn. ULM
Ýmis kostnaður v. ULM

7 Þátttaka í mótum

Búningar
HSÞ - kerra

6 Áhöld, tæki og búningar

Ásbyrgismót

5 Kostnaður v/mótahalds

Lottó
Ferðastyrkir

4 Styrkir til félaga

Laun
Tryggingagjald
Lífeyrissjóður
Orlofs- og sjúkrasjóður
Aðrir bifreiðastyrkir

Rekstrargjöld
3 Laun og launatengd gjöld

Skattar félaga
Leiga HSÞ tjaldi
Sala búninga
Sala HSÞ vörur (bækur o.þ.h.)
Tekjur v. Æfingabúða, námsk. ofl.

2 Aðrar tekjur

Lottó ÍSÍ og UMFÍ
Áheitasala 1x2
Rekstrarstyrkir frá Sveitarfélögum
Útbreiðslustyrkur
Ferðastyrkir
Styrkir v. ULM
Styrkir ýmis fyrirtæki
Styrkir v. Æfum alla ævi

Rekstrartekjur
1 Framlög og styrkir

120.000
120.000

-

-

120.000
120.000

-

12.000
12.000

-

54.489
9.986.160

90.000
90.000

9.931.671

11.136.440

6.064.880
440.601
818.759
108.289
55.000
7.487.529

319.091
1.950.091

1.626.000
5.000

13.067.988
220.330
3.665.040
736.961
54.489
5.000
1.150.000
18.899.808

2020

11.136.440

2.912.672
207.946
393.213
48.062
103.070
3.664.963

1.432.000
120.000
4.000
1.556.000

14.749.284
167.486
3.108.480
773.886
40.000
110.000
400.000
19.349.136

2021

Handbært fé
Sjóður aðaldeild
1110-26-252
1110-15-201082 - Varasjóður

Vörubirgðir
Vörur
Birgðabreyting

Viðskiptakröfur
Inneign hjá félögum/UMFÍ/ÍSÍ

Tjald - Aðaldeild
Skrifstofubúnaður - aðaldeild
Skrifstofuhúsgögn - Aðaldeild
Tímatökutæki - Aðaldeild
Yfirbyggð kerra - Aðaldeild

12 Áhöld og tæki

Þjónustugjöld VISA/EURO
Þjónustugjöld banka
Fjármagnstekjuskattur - greiddur
Breyting vörubirgða

11 Önnur gjöld

Námskeiðskostn. og fræðsluefni
Fræðslusjóður
Ferðakostnaður v/námskeiða
Æfum alla ævi
Afreksmannasjóður
Aksturssjóður
Styrkir Frjálsíþr.ráð
Verkefna- og styrktarsjóður HSÞ
Annar fræðslu- og útbreiðslukostn.

10 Kynning, fræðsla, útbreiðsla

Sími
Ritföng
Prentun
Póstkostnaður
Funda- og þingkostnaður
Ferðakostnaður stjórnar
Ferðak. Fundir/Þing UMFÍ og ÍSÍ
Tölvukostnaður
Annar skrifstofukostnaður / auglýsingar
Bókhald og endurskoðun
Auglýsingakostnaður

9 Rekstur skrifstofu

-

8.088.292
7.835.736
15.924.028

1.375.397

1.391.397
16.000

4.432.840
9.747.666
14.180.506

1.391.397

1.391.397

1.764.547

1.764.547

2.443.481

53.261
526.934
23.016
611.068
270.000
1.484.279

14.825

2.050
12.775

10.261
1.964.136

1.034.000
419.875
500.000

23.160
18.150
106.170
1.237
186.408
112.892
385.913
110.834
944.764

2.443.481

53.261
526.934
23.016
611.068
270.000
1.484.279

200
2.567
7.476
4.000
14.243

300.000
1.324.810
12.000
1.948.398

311.588

-

24.390
14.795
112.344
440.040
75.908
12.598
59.250
235.584
113.486
1.088.395
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Skýrslur ráða, nefnda og sjóða
Engar nefndir voru starfandi á árinu 2021 en frjálsíþróttakrakkar kepptu saman undir merkjum HSÞ.

Frjálsíþróttaráð HSÞ
Frjálsíþróttaárið 2021 er liðið og enn var það markað af samkomutakmörkunum að stórum hluta og því minna um mót
og æfingabúðir en helst verður kosið. HSÞ átti frábæra fulltrúa á þeim mótum sem farið var á og að öðrum ólöstuðum
þá verður að segja að 11 ára piltaflokkurinn hafi komið, séð og sigrað
hvað varðar árangur á árinu.
Það voru ekki margir sem vildu skutlast landshluta á milli til að keppa
vegna covid og átti HSÞ aðeins 4 fulltrúa á innanhússmótum vetrarins (MÍ
– Tumi, Arney, Eyhildur, Jóhannes) og ekki náðist að halda innanhússmót
HSÞ að vori. Það voru því ekki mörg mótin sem keppendur HSÞ á MÍ 1114 ára höfðu fengið tækifæri til að reyna sig á áður en kom að meistaramótinu í þeirra aldursflokki í júní. Frábær þátttaka var frá HSÞ á mótinu,
alls 16 keppendur sem spreyttu sig í 67 einstaklingsgreinum auk þess sem
við náðum að setja saman þrjár boðhlaupssveitir. Keppendur komu að
þessu sinni frá UMFL (9), Umf. Eflingu (6) og Völsungi (1). Samkvæmt
mótaforritinu náðist 31 bæting á persónulegum árangri, en þá er ótalinn
árangur þeirra sem eru að taka þátt í fyrsta sinn. Ef allt er talið mældust
56 persónulegir árangrar á mótinu. Rúsínan á pylsuendanum á þessu
móti var árangur 11 ára piltanna þeirra Mikaels, Sæmundar, Hallgríms og
Hjörvars en þeir voru aðeins fjórir og möluðu stigakeppnina í sínum
aldursflokki og eru því Íslandsmeistarar félagsliða í 11 ára flokki pilta
2021. Alls náðust 6 gullverðlaun, þrenn silfurverðlaun og tvenn bronsverðlaun á mótinu.

Íslandsmeistarar félagsliða í flokki 11
ára pilta: Hjörvar, Sæmundur, Mikael
og Hallgrímur

Næsta mót sumarsins voru Sumarleikar HSÞ helgina 17.-18. júlí sem fóru fram í blíðskaparveðri. Því miður hitti mótið á
bæjarhátíð á Þórshöfn og því vantaði marga iðkendur þaðan. Engu að síður voru 33 keppendur skráðir undir merkjum
HSÞ auk 16 sem tóku þátt í fjörþraut 9 ára og yngri. Það voru 75 bætingar skráðar á keppendur HSÞ þessa helgina.
Mótið tókst mjög vel og voru nálægt 150 keppendur víðs vegar af landinu skráðir í heildina. Magnaðir sjálfboðaliðar
sáu um að halda greinunum gangandi og eru þeim færðar kærar þakkir fyrir aðstoðina.
Að loknum Sumarleikum var stefnan að sjálfsögðu tekin á ULM en vegna covid var því móti frestað, annað árið í röð.
Utanhússtímabilinu lauk með þátttöku 13 iðkenda í Akureyrarmóti UFA í ágúst þar sem 27 bætingar skiluðu sér í hús.
Og lokamót ársins var síðan Minningarmót Ólivers á Akureyri en tveir naglar tóku þátt í því, þrátt fyrir covid allt í kring
og stóðu sig vel.
Þrátt fyrir covid-ár var frábært að sjá fullt af nýjum andlitum á keppnisvellinum fyrir hönd HSÞ og vonumst við til þess
að sjá meira af þessum
frábæru krökkum á komandi árum.

Þátttakendur HSÞ á MÍ
11-14 ára á Egilsstöðum
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Verkefna- og styrktarsjóður HSÞ 2021
Sjóðurinn var stofnaður á ársþing HSÞ 2021 og var úthlutað úr sjóðnum tvívegis á árinu. Tilgangur sjóðsins er
að styðja við og efla íþrótta- og félagsstarf á sambandssvæði Héraðssambands Þingeyinga. Markmið sjóðsins
er m.a. að styrkja: íþróttafólk sem hefur hæfileika og getu til þess að ná langt í sinni íþróttagrein; félagsmenn
(iðkendur, þjálfara, starfsfólk og stjórnarfólk) til þátttöku í fræðslunámskeiðum, ráðstefnum eða fundum sem
er íþróttalífi og félagsstarfi í héraði til bóta; fræðsluerindi innan héraðs fyrir iðkendur, þjálfara, dómara eða
sjálfboðaliða; ferðakostnað einstaklinga vegna æfinga og keppni innanlands og erlendis; og nýjungar og sérstök verkefni.
Vegna góðrar stöðu sjóðsins ákvað stjórnin að veita meira fé í styrkveitingar heldur en kveðið var á um í fjárhagsáætlun HSÞ eða allt að kr. 800.000 við hvora úthlutun.
Umsóknarfrestur til fyrri úthlutunar rann út þann 15. maí. Alls bárust 11 umsóknir að upphæð kr. 1.539.915
vegna ýmissa verkefna. Alls fengu 7 verkefni styrk að heildarupphæð kr. 610.902. Eftirfarandi verkefni fengu
úthlutun við fyrri úthlutun:
Verkefni - úthlutun júní 2022

Félagsaðild

Upphæð

Endurgreiðsla námskeiðsgjalda þjálfara

Völsungur

212.000

Sumarnámskeið í strandblaki

Völsungur

100.000

Endurgreiðsla á afslætti sem veittur er þeim sem búa utan Húsavíkur

Völsungur

144.142

Ferðakostnaður barna vegna æfinga í heimabæ Þórshöfn

UMFL

103.560

Akstur á æfingar á Húsavík

UMFL

21.100

Sundæfingar a Laugum - akstur

Mývetningur

11.760

Sundæfingar a Laugum - akstur

Mývetningur

18.240

Seinni umsóknarfrestur rann út þann 15. nóvember. Alls bárust 8 umsóknir að heildarupphæð rúmum 2,1
milljón kr. og var úthlutað kr. 714.008 til þeirra verkefna.:
Verkefni - úthlutun desember 2022

Félagsaðild

Upphæð

Völsungur

280.000

Mývetningur

76.160

Nevza volleyball 2021 - landsliðsferð

Völsungur

40.000

Dans- og körfuboltaæfingar - akstur

Umf. Efling

81.200

Landsliðsferð U17 í blaki á Nevza mót í Danmörku

Völsungur

40.000

Ferð til Danmerkur til að spila með U17 landsliðinu í blaki

Völsungur

40.000

Ferðakostnaður vegna æfinga í heimabæ Þórshöfn

Völsungur

116.648

Nevza keppni Skandinavíu og N-Evrópuþjóða í blaki

Völsungfur

40.000

Íþróttaæfingar á Húsavík - akstur
Hópfimleikar haustönn Fimleikafélag Akureyrar
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Lottógreiðslur til aðildarfélaga vegna ársins 2021

Mæting

# Iðkendur

# Félagar

Þingfulltrúar

Iðk. 6-17 ára

Fél. 18+

Samtals

Skattur

á þing

6-17 ára

18+

15%

70%

15%

Lottó

Til HSÞ

2021

Felix 2021

Felix 2021

1.664.167

7.766.111

1.664.167

11.094.444

1.432.000

Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar

1/1

0

41

29.717

0

24.784

54.501

20.500

Golfklúbbur Húsavíkur

4/4

16

113

118.869

141.685

68.308

328.862

56.500

Golfklúbbur Mývatnssveitar

0/1

0

12

0

0

0

0

6.000

Golfklúbburinn Gljúfri

1/1

0

10

29.717

0

6.045

35.762

5.000

Golfklúbburinn Hvammur

0/1

0

0

0

0

0

0

0

Golfklúbburinn Lundur

0/3

0

47

0

0

0

0

23.500

Hestamannafélagið Feykir

2/2

7

51

59.435

61.987

30.829

152.251

25.500

Hestamannafélagið Grani

3/3

69

65

89.152

611.017

39.292

739.460

32.500

Hestamannafélagið Snæfaxi

3/3

15

66

89.152

132.830

39.896

261.878

33.000

Hestamannafélagið Þjálfi

1/4

44

105

29.717

389.634

63.472

482.823

52.500

Íþróttafélagið Magni

3/6

38

197

89.152

336.502

119.085

544.739

98.500

Íþróttafélagið Völsungur

9/9

324

1120

267.445

2.869.122

677.031

3.813.608

560.000

Mývetningur

5/5

55

155

148.586

487.042

93.696

729.325

77.500

Skákfélagið Huginn/Goðinn

2/9

4

55

59.435

35.421

32.643

127.498

27.000

Skotfélag Húsavíkur

3/4

0

96

89.152

0

58.031

147.183

48.000

Skotfélag Þórshafnar og nágr.

1/1

0

25

29.717

0

15.112

44.830

12.500

Umf. Austri

1/2

13

48

29.717

115.119

29.016

173.852

24.000

Umf. Bjarmi

3/3

20

88

89.152

177.106

53.195

319.453

44.000

Umf. Efling

3/5

142

165

89.152

1.257.455

99.741

1.446.348

82.500

Umf. Einingin

2/2

9

59

59.435

79.698

35.665

174.797

29.500

Umf. Geisli

0/3

0

52

0

0

0

0

26.000

Umf. Langnesinga

8/8

112

248

237.738

149.914

149.914

1.379.447

124.000

Umf. Leifur Heppni

1/2

9

47

29.717

28.411

28.411

137.826

23.500

Lottóreglugerð Héraðssambands Þingeyinga
Lottótekjurnar skiptast þannig:
a) 5% til verkefna- og styrktarsjóðs HSÞ
b) 20% til HSÞ
c) 75% til aðildarfélaga HSÞ skv. eftirfarandi skiptingu:
15% eftir mætingu á ársþing í hlutfalli við heildarfjölda mættra þingfulltrúa
70% eftir iðkendatali 6-17 ára
15% eftir fjölda félagsmanna, 18 ára og eldri
Forsendur fyrir úthlutun skv. c)-lið
1. Fulltrúi aðildarfélags mæti á ársþing HSÞ.
2. Félag skili skriflegri skýrslu til HSÞ, sem birtist í ársskýrslu HSÞ, þar sem starfi félagsins síðastliðið starfsár er
lýst.
3. Félag skili starfsskýrslu í félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ fyrir 15. apríl ár hvert.
Uppfylli félag ekki þessar forsendur fær félagið ekki úthlutað úr lottó. Hlutur félagsins rennur þá til annarra
aðildarfélaga skv. úthlutunarreglum í c)-lið. Hafi félag staðið undir forsendum 1 og 2 en ekki 3 er stjórn sambandsins heimilt að fresta lottógreiðslum til félagsins þar til félagið hefur staðið skil á starfsskýrslunni. Hafi félagið
ekki enn skilað inn starfsskýrslum þann 1. desember skal hlutur þess renna í aðalsjóð HSÞ.
Samþykkt á ársþingi HSÞ í Þórsveri á Þórshöfn þann 20. mars 2021.
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Þróun iðkendafjölda í einstökum greinum innan HSÞ
Hér má líta á þróun fjölda iðkenda (allir) eftir greinum innan HSÞ sem unnið er upp úr innsendum skýrslum félaga í
FELIX, félagatal ÍSÍ og UMFÍ og frá Skákfélaginu.
Grein
Blak
Bogfimi
Bridge
Frjálsíþróttir
Fimleikar
Glíma
Golf
Hjólreiðar
Handbolti
Karate
Körfubolti
Knattspyrna
Hestamenn
Leiklist
Mótorhjól og snjósleðar
Skíði
Sund
Skotíþróttir
Skák
Skógrækt
Taekwondo
Íþróttir fatlaðra
Almenningsíþróttir

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

43

105

17
158
83
6
258
8
48
4
12
493
275
20
36
43
20
42

16
218
98
6
308
8
15
4
15
509
392
20
37
30
22
42

119
9
13
192
48
5
284
8
61
4
15
461
389
39
40
37
40
23

14

14

14

170
10
13
143
39
5
253
14
88
4
32
485
410
29
50
26
38
30
362
14

150
12
12
114
24
5
281
8
102
4
24
419
418
23
51
24
29
31
371
13

171
13
12
75
53
4
255
8
44
4
18
442
408
23
51
23
20
26
374
12

178
16
12
63
61
4
257
8
34
4
6
373
405
23
51
22
39
65
378
12

34
29

33
29

33
29

34
119

48
115

53
118

58
60

199
11
12
77
87
4
241
2
104
4
3
527
413
23
51
16
59
65
390
8
17
57
76

257
20
10
112
37
4
263
7
68
4
3
523
474
23
45
9
20
65
325
12
19
62
86

211
5
10
131
90
4
216
0
69
4
0
527
448
45
45
10
28
90
393
0
26
61
91

237
24
3
164
58
4
261
2
75
4
0
573
456
13
50
10
21
90
393
8
11
61
110

236
23
10
231
43
4
198
0
64
0
0
549
413
44
47
10
40
78
375
0
2
59
102

2

3

3

2

2

0

0

0

0

0

0

1643

1923

1866

2371

2280

2209

2129

2446

2448

2504

2628

2528

Þríþraut
Samtals meðlimir:

Iðkendafjöldi aðildarfélaga HSÞ 2016-2021
2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

17 og y.

18+

17 og y.

18+

17 og y.

18+

17 og y.

18+

17 og y.

18+

17 og y.

18+

Akstursíþr.f. Mývatnssveitar
Golfkl. Húsavíkur
Golfkl. Mývatnssveitar
Golfkl. Gljúfri
Golfkl. Hvammur
Golfkl. Lundur
Hestamannaf. Feykir
Hestamannaf. Grani
Hestamannaf. Snæfaxi
Hestamannaf. Þjálfi
Mývetningur íþr. og umf.
Skotf. Húsavíkur
Skotf. Þórshafnar og nágr.
Umf. Austri
Umf. Bjarmi
Umf. Efling
Umf. Einingin
Umf. Gaman og Alvara
Umf. Geisli
Umf. Langnesinga
Umf. Leifur Heppni

0
19
2

42
88
16

0
12
1

42
104
14

0
14
1

36
105
22

9
5
3
59
10
66
28
0

23
95
61
69
65
72
32
65

8
0
6
54
17
65
5
0

24
78
51
76
69
75
32
65

6
0
7
94
17
60
33
0

24
91
63
84
69
80
60
65

14
34
29
8
6
4
0
21

19
80
61
10
9
11
0
2

5
14
69
7
6
5
63
21

15
75
53
13
9
37
0
2

3
34
79
5
6
5
63
18

27
89
71
0
9
45
0
6

0
6
0
0
3
0
7
88
14
59
59
0
0
17
24
79
1

36
108
13
10
22
54
51
78
62
89
53
65
25
19
55
88
1

0
15
0
0
3
0
7
86
16
47
60
0
0
17
25
101
10

41
113
12
12
28
78
51
81
73
95
55
65
25
19
89
60
0

1
16
0
0
0
0
7
70
15
45
54
0
0
19
23
94
9

41
113
12
10
0
47
51
65
66
105
155
96
25
48
88
165
59

0
63
10

24
0
5

0
80
12

46
0
6

2
100
5

52
248
47

Íþróttafélagið Magni
Íþróttafélagið Völsungur
Skákfélagið Huginn/Goðinn

48
383
67

44
139
311

48
512
69

44
260
320

44
349
47

61
278
278

41
436
57

65
281
336

35
386
51

74
299
342

40
299
4

197
1120
54

Samtals

748

1003

987

1458

885

1563

964

1540

951

1664

759

2864
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Starfsskýrslur aðildarfélaga
Aðildarfélög Héraðssambands Þingeyinga 2021
Virk aðildarfélög:

Formaður um áramót 2021/22

Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar
Golfklúbbur Húsavíkur
Golfklúbbur Mývatnssveitar
Golfklúbburinn Gljúfri
Golfklúbburinn Hvammur
Golfklúbburinn Lundur
Hestamannafélagið Feykir
Hestamannafélagið Grani
Hestamannafélagið Snæfaxi
Hestamannafélagið Þjálfi
Íþróttafélagið Magni
Íþróttafélagið Völsungur
Mývetningur íþrótta- og ungmennafélag
Skákfélagið Goðinn
Skotfélag Húsavíkur
Skotfélag Þórshafnar og nágrennis
Ungmennafélagið Austri
Ungmennafélagið Bjarmi
Ungmennafélagið Efling
Ungmennafélagið Einingin
Ungmennafélagið Geisli
Ungmennafélag Langnesinga
Ungmennafélagið Leifur heppni

Júlíus Björnsson
Birna Ásgeirsdóttir
Kristján Stefánsson
Haukur Marinósson
Sigurður Benediktsson
Pétur Gunnar Ringsted
Baldur Stefánsson
Stefán Haraldsson
Jóhannes Sigfússon
Friðrik Jakobsson
Hjörtur Geir Heimisson
Davíð Þórólfsson
Kristinn Björn Haraldsson
Hermann Aðalsteinsson
Garðar Héðinsson
Rúnar Þór Konráðsson
Birna Björnsdóttir
Birna Davíðsdóttir
Eva Hjaltalín Ingólfsdóttir
Sigurlína Tryggvadóttir
Árni Garðar Helgason
Valgerður Sæmundsdóttir
Salbjörg Matthíasdóttir

Bráðabirgðaaðild sþ. af stjórn HSÞ milli þinga
Íþróttafélagið Þingeyingur
Skotíþróttafélag Norðurlands

Róbert Karl Boulter
Kristján R. Arnarson

Óvirk aðildarfélög:
Ungmennafélagið Afturelding
Ungmennafélag Bakkafjarðar
Ungmennafélagið Gaman og Alvara
Ungmennafélagið Snörtur
Ungmennafélag Tjörnesinga
Ungmennafélag Öxfirðinga

Getraunanúmer 1X2
641
662

610
640
661

675
636
650
642
680
671

681

670
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Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar
Í mars árið 2021 var haldinn aðalfundur Aksturíþróttafélags Mývatnssveitar. Ein breyting varð í stjórninni en
Guðjón Vésteinsson sem undanfarin ár hefur gegnt
starfi gjaldkera hætti í stjórn og kom Yngvi Ragnar inn í
hans stað. Guðjón hefur staðið sig feikivel fyrir félagið
og hans vinna í kringum mótin okkar hefur verið
ómetanleg. Hallgrímur Leifsson heldur áfram í starfi
ritara, og undirritaður Júlíus Björnsson heldur áfram
sem formaður félagsins.
Þann 13. mars stóð til að halda snowcrossmót, en vegna
veðurs þurfti að fresta því um einn dag. Mótið fór fram
14. mars og tókst vel til og allir voru ánægðir með
mótið, bæði keppendur, gestir og mótshaldarar.
Fleira gerðist ekki á árinu hjá félaginu, og áttum við
enga keppendur þetta árið. En í mars árið 2022 er stefnt
að halda snowcrossmót.
Júlíus Björnsson, formaður

Golfklúbbur Húsavíkur

Eins og í flestum litlum klúbbum er
unnið óeigingjarnt starf og er það
engin undantekning innan GH.
Klúbburinn hefur verið með fasta
starfsmenn yfir sumartímann til að
sinna viðhaldi og umhirðu á
vellinum. Sigurður Hreinsson hefur
gegnt starfi vallarstjóra undanfarin
ár með miklum sóma og verður
hann áfram. Með honum hafa verið
2 fastir starfsmenn ásamt krökkum
úr bæjarvinnunni.

Í stjórn klúbbsins eru:
Formaður:
Birna Ásgeirsdóttir
Varaformaður: Karl Hannes Sigurðsson
Gjaldkeri:
Sigurgeir Höskuldsson
Ritari:
Kiddý Hörn Ásgeirsdóttir
Meðstjórnandi: Jón Elvar Steindórsson
Varamenn:
Birna Dögg Magnúsdóttir og
Davíð Helgi Davíðsson
Veðurfarslega var starfsárið 2021 eitt það besta í áratugi.
Katlavöllur kom ágætlega undan vetri og var opnaður í
síðari hluta maí mánaðar. Mikil aðsókn var á völlinn, sérstaklega í júlí og ágúst. Mikið var um innlenda og erlenda
ferðamenn sem komu og spiluðu á okkar fallega velli og
létu vel af. Veðurblíðan hafði óneitanlega mikil áhrif og
aðsóknin með því mesta sem verið hefur frá upphafi.

Hjónin Jón Elvar Steindórsson og Anna Guðmundsdóttir
sáu um rekstur skálans með miklum sóma síðasta sumar.
Almenn ánægja ríkti hjá öllum sem komu við og er okkur
því mikil ánægja að þau hafa ákveðið vera áfram með
okkur sumarið 2022.

Á vordögum 2021 ákvað stjórnin að taka til hendinni á
skálanum okkar og endurnýja skrifstofuna, mála salinn,
pússa upp gólfið og bera á það, betrumbæta aðstöðuna
við eldhúsið o.fl. Þessar framkvæmdir voru ekki
kostnaðarsamar þar sem stjórnin vann þetta allt sjálf með
dyggri aðstoð og góðum ráðum frá fagmönnum innan
klúbbsins. Þess má geta að Fagmál styrkti klúbbinn með
öllu efni innandyra og færum við Guðmundi Halldórssyni
eiganda bestu þakkir fyrir ómetanlegt framlag.

Sumarstarfið var með hefðbundnu sniði og haldin voru 7
mót á vellinum bæði innanfélags og opin mót og var þátttaka góð. Mikil áhersla var lögð á að reyna efla félagsandann innan klúbbsins og héldum við þrjú sameiginleg
spilakvöld, kynjakvöld. Það gafst mjög vel og góð þátttaka
var í öll skiptin.
Barnastarf var rekið með miklum myndarskap og tóku um
35 krakkar þátt í golfæfingum tvisvar sinnum í viku. Þjálfarar með PGA réttindi frá Golfklúbbi Akureyrar sáu um
kennslu en GH hefur átt gott samstarf við GA. Í lok
sumars héldum við sérstakt barna- og unglingamót fyrir
þau og grillveislu á eftir.

Meðlimir komu saman og snyrtu til, klipptu runna og
hreinsuðu. Lagt var gervigras sem klúbburinn átti á
megnið af malarstígum sem eru vellinum og var það
mikill munur. Klúbburinn er að reyna afla sér meira gervigrass til að leggja á það sem eftir er. Stjórn GH vill koma á
framfæri þakklæti til allra meðlima sem tóku þátt í
þessari vinnu.

Skóbúð Húsavíkur styrkti barna- og unglingastarf hjá GH
myndarlega í sumar en þau færðu okkur fimm ný golfsett
fyrir þennan hóp. Stjórn GH vill færa þeim sérstakar
þakkir fyrir myndarlegt framlag.
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Golfklúbbur Mývatnssveitar
Stjórn GKM árið 2021:
Formaður
Kristján Stefánsson
Gjaldkeri
Guðjón Vésteinsson
Ritari
Daníel Ellertsson
Varamenn Hinrik Árni Bóasson,
Ellert Hauksson
Aðrir embættismenn:
Form. vallarnefndar Sigurður Baldursson
Form. mótanefndar Ellert Hauksson
Form. forgj.nefndar Kristján Stefánsson
Skoðunarmenn reikn. Brynjólfur Steingrímsson,
Egill Steingrímsson

Keppendur GH á Íslandsmóti golfklúbba
Á haustdögum tók stjórnin þá ákvörðun að taka á leigu
húsnæði í gömlu mjólkurstöðinni til að koma af stað
vetrarstarfi og var farið í það að kaupa pútt æfingagras af
bestu gerð ásamt því að golfhermirinn sem klúbburinn
átti var settur upp. Er það von stjórnar að með þessu
verði golfið á Húsavík sport sem hægt verði að stunda allt
árið.

Gestakomur á Krossdalsvöll þetta árið voru mjög góðar
eða álíka margar og árið 2020. Völlurinn kom hins vegar
frekar illa undan vetri og var kuldi og frostnætur langt
fram í júní, en þá tóku við miklir hitar og alveg þurrt
þannig að allt skrælnaði úr þurrki.
Félagsstarf GKM 2021 var lítið, en samt tókst að halda
firmakeppni sem skilaði okkur talsverðum tekjum,
þökkum við þeim fyrirtækjum sem tóku þátt kærlega fyrir
stuðninginn.

Stjórnin fundaði mjög reglulega á árinu eða níu sinnum.
Töluverð vinna fór í leita að og fjölga styrktaraðilum sem
gekk með ágætum og megi þeir aðilar sem gengu til liðs
við okkur hafa mikla þökk fyrir stuðninginn. Þetta gerir
klúbbnum kleift að byggja upp meira og betra barna- og
unglingastarf sem er jú framtíð klúbbsins.

Sumarstarfsmaður sá um slátt á brautum og grínum en
Skútustaðahreppur sá um slátt á röffi og var völlurinn
þokkalegur þrátt fyrir erfitt tíðarfar.

Félagafjöldi hefur lítið breyst frá síðasta ári, en við vonum
að við förum að fá eitthvað af allri þeirri fjölgun sem verið
hefur í golfinu síðustu ár.

Okkar stærsti styrktaraðili líðandi árs er sveitarfélagið
Norðurþing eins og undanfarin ár. Einnig eru eftirfarandi:
Íslandsbanki,
Landsbankinn,
Sparisjóður
SuðurÞingeyinga, Skóbúð Húsavíkur, Rarik, GPG, Norðlenska,
Sögin, SAH, Grímur ehf, Gentle Giants, Faktura ehf, Fagmál, Framsýn, Fatahreinsun Húsavíkur, Ferro Zink Akureyri og Fosshótel. GH vill þakka þessum aðilum kærlega
fyrir stuðninginn.

Ég þakka félögum í GKM fyrir samstarfið á árinu og vona
að eitthvað lifni yfir starfseminni á komandi ári.
Kristján Stefánsson, formaður

Golfklúbburinn og Norðurþing skrifuðu undir nýjan uppbyggingar samning nú í haust sem gerir klúbbnum kleift
að fara í uppbyggingu á nýjum skála sem mun hýsa
starfsemi klúbbsins. Klúbburinn er búinn að fá úthlutað
lóð undir nýtt klúbbhús sem verður staðsett í útjaðri
Holtahverfis og verður aðkoma að húsinu úr Holtahverfi.

Golfklúbburinn Gljúfri
Byrjað var að venju að slá í maí og
sá Marinó P. Eggertsson að mestu
um að slá brautirnar en Haukur
Marinósson og Jón Tryggvi Helgason um grínin eftir að grínvélin
komst í lag í júní. Gerður var
samningur við Vatnajökulsþjóðgarð um leigu á landinu sem
völlurinn er á og er okkur gert að
fara með allt okkar úr Ásbyrgi 2024. Undirritaður færði
nokkur grín í sumar þar sem hin voru orðir kalin. Eingöngu var um slátt á nýju grínunum að ræða því ekki
tekur því að byggja upp.

Áætlað er að byrja framkvæmdir við nýjan veg að
skálanum á vordögum 2022, hefja byggingu hússins
haustið 2022 og að framkvæmdum verði lokið vorið
2023. Þessi bygging mun breyta starfi golfklúbbsins til
muna þar sem hægt verður að vera með starfsemi og
golfiðkun allt árið.
Það er mikill hugur í klúbbnum og við vonum að framtíðin
sé björt fyrir golfiðkun á Húsavík.
Birna Ásgeirsdóttir, formaður

Ekkert mót var hjá okkur í sumar af ýmsum ástæðum.
Formansskipti urðu í klúbbnum í sumar þar sem Marinó
hætti af heilsufarsástæðum og Haukur Marinósson tók
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við. Aðrar breytingar urðu ekki á stjórn. Það átti að byrja
á stígagerð í sumar en var frestað og áætlað er að byrja á
næsta ári og þá missum við allavega 1 braut en sennilega
einnig 8 og 9 og er þá orðið lítið gaman að spila völlinn en
verður hann nú samt sleginn á næsta ári.

Stjórn klúbbsins telur eftirfarandi:
Formaður:
Gjaldkeri:
Ritari:
Meðstjórnandi:
Meðstjórnandi:

Haukur Marinnósson, formaður

Pétur Ringsted
Bjarni Rúnar Sigurðsson
Halla Sif Svavarsdóttir
Valdemar Örn Valsson
Kjartan Snorrason

Pétur Ringsted, formaður

Golfklúbburinn Lundur
Sumarið 2021 er tólfta starfsár
golfklúbbsins. Megin starfsemi
golfklúbbsins er fyrst og fremst
að byggja upp félagastarfsemi í
kringum Lundsvöll í Fnjóskadal.
Samningur við Golfklúbb Akureyrar var ekki endurnýjaður og
færðist því rekstur Lundsvallar
og veitingaskála alveg yfir á landeigendur og þeirra félag,
Lundsgolf ehf. Golfklúbburinn Lundur hefur afnot af
Lundsvelli og skálanum, en sér alfarið um öll golfmót sem
haldin eru og kennslu félagsmanna í samvinnu með GA
og Lundsgolf ehf. Áfram eru engar eignir skráðar á klúbbinn og ekkert mannahald er á vegum klúbbsins.

Hestamannafélagið Feykir
Vegna covid-19 faraldursins
var enginn formlegur aðalfundinn haldinn á árinu. Í upphafi árs var í stað þess haldinn
stjórnarfundur þar sem dagskrá aðalfundar var afgreidd.
Ársþing HSÞ var haldið á vordögum á Þórshöfn og mættu
Baldur og Nella sem fulltrúar
Feykis á það þing.
Í júní var haldið Eyjadalsmót í samstarfi við Snæfaxa. Lágmarksskráning náðist til að mótið yrði haldið, en ekkert
meira en það. Framkvæmd mótsins gekk vel fyrir sig þar
sem fór vel um keppendur og mótsgesti. Áhorfendafjöldi
eykst með hverju árinu sem er mjög ánægjulegt, þetta
árið spillti veðrið heldur ekki fyrir. Eins og svo oft áður
reið hópur fólks úr sveitum Öxarfjarðar saman á mótsstað, sem er góð og skemmtileg hefð.

Lundsvöllur kom mjög vel undan vetri og unnu landeigendur mikið í vellinum til að koma honum í stand fyrir
sumarið og má segja að hann hafi aldrei verið í svona
góðu ástandi. Þetta varð til þess að aðsókn á völlinn hefur
aldrei verið meiri. Laugardaginn 05. júní opnaði síðan
Lundsvöllur fyrir félagsmenn og allri almennri umferð
golfspilara.

Þann 24.julí var haldin kvennareið sem var skipulögð af
félagskonum. Riðinn var hringur í landi Þverá í Öxarfirði
og var konum boðið uppá mat og drykk í fjárhúsunum þar
í lok reiðtúrs. Það mættu um 20 konur og heppnaðist
dagurinn stórvel þrátt fyrir mikla rigningu í byrjun reiðar.

Í lok sumars voru skráðir í golfklúbbinn 32 félagsmenn,
með fulla aðild og 38 með auka aðild. Kynjahlutfall félaga
er 24 konur og 46 karlar, engin börn eða unglingar undir
18 ára eru í klúbbnum.

Með haustinu var svo ráðist í reiðvegagerð fyrir styrkinn
frá Vegagerðinni sem hljóðaði uppá 1.250 þúsund krónur.
Verktaki var ráðinn í verkið og var efni keyrt í kafla frá
Kvistási í Kelduhverfi og áleiðis að Hraunbrún, en á þeim
kafla var áður búið að slétta undir efnisíkeyrslu. Einnig var
lagaður mjög illa farinn kafli ofan við Jökulsárbrú, frá
Hraunum að Ferjubakka en sá kafli kláraðist ekki.

Mótahald á vegum GLF byrjaði 26 júní með okkar árlega
Rafeyri vanur/óvanur, 9 holu texas scramble, í það mót
skráðu sig 20 manns. Fyrsta ágúst var síðan okkar árlega
Coca-Cola 9 holu punktakeppni, til leiks mættu 52
kylfingar sem er met þátttaka í golfmóti hjá okkur.
Þann 29. ágúst var síðan
okkar árlega meistaramót
GLF, í ár var það spilað 18
holu punktakeppni með forgjöf. Meistari karla varð
Björn Kjartansson með 32
punkta og meistari kvenna
varð Kristveig Atladóttir með
26
punkta.
Mótahald
sumarsins endaði síðan 12.
september á Lopapeysumóti
kvenna sem er 18 holu
punktakeppni kvenna, sigurvegari mótsins á 34 punktum
var Eygló Birgisdóttir.

Að lokum er vert að nefna að leigusamningur við Vatnajökulsþjóðgarð um Eyjadal (mótsvæði félagsins), sem nú
hefur tekið við umsjón svæðisins af Skógræktinni, var
endurnýjaður á árinu.
Stjórn Feykis:
Formaður: Baldur Stefánsson
Gjaldkeri:
Salbjörg Matthíasdóttir
Ritari:
Petronella Hannula
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kerru og farið var í 1-2 klukkutíma reiðtúr. Að reiðtúr
loknum var sest saman og notið veitinga.

Hestamannafélagið Grani
Covid-19 hefur sett mark sitt á
starfsemi Grana ins og annarra
frjálsra félagasamtaka. Hlöðuball
sem við héldum árlega í reiðhöllinni
hefur nú fallið niður tvö ár í röð og
haft þar með veruleg áhrif á fjárhagsstöðu okkar.

Júní: Þann 13. Júní kom Anna Sonja Ágústsdóttir og kynnti
fyrir félagsmönnum námskeið sem heitir TREC. Það er
ekki hefðbundið reiðnámskeið heldur meira líkt þrautabraut. Þann 26. júní var haldið opið hestamannamót í
Eyjadal við Ásbyrgi. Að mótinu stóðu Snæfaxi og Feykir.
Mótið tókst með ágætum, ríflega 50 skráningar og þrír
lærðir dómarar dæmdu á mótinu.

Á síðasta vetri var í gangi reiðkennsla í reiðhöllinni, leiðbeinandi var Þorsteinn Björnsson reiðkennari við Hólaskóla. Var það vel sótt af félagsmönnum. Grani bauð
einnig upp á reiðnámskeið fyrir börn á vormánuðum og
var eftirspurn mikil. Alls voru 5 hópar barna sem voru
viku í senn.

Ágúst: Sett var upp tökuhólf við Flögu. Félagsreiðtúr var
frá Flautafelli 14. ágúst. Margir mættu, bæði ungir sem
aldnir. Eftir reiðtúr var grillað og borðað saman.
Einnig var farið í framkvæmdir á félagssvæði hestamannafélagsins Flautafelli. Girðing rifin og ný girt. Þá var
réttin rifin og sett upp ný svokölluð tökuhólf í staðinn fyrir
réttina.

Grani sótti um reiðvegafé og fékk styrk upp á 500.000 kr.
Grani endurnýjaði samning sinn við Norðurþing vegna
barnastarfs, er hann til þriggja ára og heildarupphæð
samnings eru tvær milljónir. Eins gerði Grani samning við
Norðurþing vegna snjómoksturs á reiðleiðum til þriggja
ára.

F.h. stjórnar, Steinunn Anna

Hestamannafélagið Þjálfi

Félagið stóð fyrir Jónsmessureið frá Hólasandi niður á
Þeistareyki og heim, tveggja daga ferð og var þátttaka
góð og tókst vel í alla staði. Einnig var góð þátttaka í dagsferð félaga þar sem riðið var frá Björgum í Kinn og út í
Krók.

Félagið hélt aðeins eitt mót á
árinu. Mývatn Open var haldið
þann 6. mars í einmuna veðurblíðu og mættu margir góðir
knapar og þó nokkuð af áhorfendum. Daginn áður var farið í
reiðtúr á engjunum og þegar
komið var til baka gaf Sel hótel
Mývatn öllum knöpum hressingu. Reiðtúrinn var vel sóttur.

Þrátt fyrir að Covid hafi sett mark sitt í starfsemi félagsins
s.l. Ár þá hefur verið viðleitni til að halda úti ágætu félagsstarfi.
Stefán Haraldsson, formaður

Þjálfi átti fulltrúa í Hæfileikamótun LH 2021.
Stórmót Þjálfa sem og Firmakeppni Þjálfa féll niður þetta
árið þar sem covid var að stríða okkur.

Hestamannafélagið Snæfaxi
Stjórn Hestamannafélagsins Snæfaxa:
Formaður:
Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum
Gjaldkeri:
Steinunn Anna Halldórsdóttir, Sauðanesi
Ritari:
Katharina Winter, Þórshöfn
Meðstjórnendur: Eggert Stefánsson, Laxárdal
Gísli Jónsson, Þórshöfn

F.h. Stjórnar, Jón Sverrir Sigtryggsson

Íþróttafélagið Magni
Aðalfundur
Íþróttafélagsins
Magna var haldinn í félags- og
vallarhúsi félagsins 12. apríl
2021. Arnþór Pétursson, Gísli
Gunnar Oddgeirsson, Jón Helgi
Pétursson,
Stefán
Hrafn
Stefánsson og Hjörtur Geir
Heimisson voru kosnir áfram í
stjórn Magna sem er skipuð 5 mönnum. Hjörtur Geir
Heimisson var kjörinn formaður. Þorsteinn Þormóðsson
fyrrum formaður Magna gefur ekki kost á sér þar sem
hann er fluttur búferlum til Noregs. Íþróttafélagið Magni
þakkar Steina Þorra fyrir hans framlag til félagsins öll þau
ár sem hann starfaði í þágu Magna.

Mars: Reiðnámskeið með Reyni Atla Jónssyni reiðkennara
frá Hólum. Námskeiðið var 27. og 28. mars í formi einkatíma í reiðhöllinni Kaplaborg á Gunnarsstöðum. Námskeiðið var mjög vel sótt og var fullt frá morgni til kvölds
báða dagana.
Apríl: Aðalfundur Snæfaxa var
haldinn í Menntasetrinu á Þórshöfn 30.apríl. Félagsmenn blésu
til reiðtúra nánast vikulega frá
apríl og fram í júlí. Þá var einn
félagsmaður sem ákvað stað,
stund og tímasetningu. Þar
komu allir sem gátu með hesta á
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Íþróttastarf Magna var með hefðbundnu sniði, að sjálfsögðu og því miður hafði Covid veiran margfræga áhrif á
starfið en með góðu skipulagi og samheldnum iðkendum
gekk starfið ljómandi vel. Áhorfendur mættu á völlinn í
sumar og var það mikið gleðiefni að fá þá aftur í stúkuna.

arahópurinn fór m.a. til Danmerkur í vikuferð ásamt því
að vinna hin ýmsu verkefni og próf. Það er mikil viðurkenning fyrir Magna að eiga tvo þjálfara á vegum félagsins á námskeiði sem þessu en alls útskrifuðust fjórtán
þjálfarar í heildina. Þetta sýnir metnað félagsins í að
tryggja leikmönnum og iðkendum sem bestu þjálfun og
um leið stuðning við okkar ungu og efnilegu þjálfara.
Íþróttafélagið Magni óskar þeim báðum til hamingju með
áfangann!

Vallarhús félagsins sannaði gildi sitt árið 2021, er þetta
fyrsta heila árið og tímabilið sem Magni var í húsinu. Allar
samkomur og fundir allra liða fara fram í félagsaðstöðunni og er það gríðarleg breyting fyrir iðkendur
félagsins. Að hafa búningsklefa og alla aðstöðu við völlinn
gerir starfið auðveldara fyrir alla þá sem koma að félaginu, tölum ekki um alla leikina og þægindin sem því
fylgir, að hafa hús út af fyrir sig. Lokahóf meistaraflokks
og yngri flokka Magna var haldið í félagsaðstöðunni.

Anton Orri Sigurbjörnsson hefur unnið gríðarlega gott
starf fyrir Magna, hann er yfirþjálfari yngri flokka Magna
og aðstoðarþjálfari meistaraflokks, en einnig hefur hann
unnið mjög mikið starf við að setja upplýsingar um sögu
Íþróttafélagsins
Magna
á
heimasíðu
félagsins
www.magnigrenivik.is. Þar hefur hann safnað saman
miklu magni af upplýsingum af ýmsum toga, t.d. öllum
úrslitum Magna í deildarkeppni frá 1972. Hann hefur
fengið mikið magn af myndum í gegn um tíðina og safnað
saman gömlum myndböndum af leikjum Magna. Félagið
þakkar Antoni Orra kærlega fyrir þessa flottu vinnu.

Fótboltinn er aðal íþróttagreinin að venju. Magni rekur
mjög öflugt barnastarf og kappkostar að veita öllum
iðkendum verkefni við hæfi. 5. flokkur Magna tók þátt í
Íslandsmóti á vegum KSÍ. Einnig var farið með alla yngri
flokka á mót um allt land. Yngri flokkar Magna eru með
öflugt og sterkt foreldrafélag. Félagið hefur mjög hæfan
þjálfara sem sér myndarlega um alla yngri flokka og
skipuleggur starfið afar vel. Margir þessara krakka æfa
einnig fótbolta með Akureyrarfélögunum KA og Þór.
Nokkrir krakkar eru á fimleikaæfingum á Akureyri og
skautaæfingum líka. Einnig eru nokkur börn að æfa dans
og körfubolta á Akureyri.

Mikill hugur er í mönnum á Grenivík og hefur gengið
ágætlega að fjármagna starfið, enda höfum við getað
leitað til afar sterkra fyrirtækja sem hafa tekið okkur mjög
vel, styrkt starfið mjög myndarlega og staðið þétt við
bakið á okkur. Undanfarin ár höfum við lagt mikinn
metnað í beinar útsendingar á Youtube rás Magna og
sýnum við beint frá heimaleikjum meistaraflokks og
einnig flestum heimaleikjum yngri flokka.

Meistaraflokkur Magna lék í 2. deild í sumar, tímabilið
byrjaði ekki vel og var liðið að ströggla fyrstu umferðir
mótsins. Um mitt tímabil small svo allt saman og endaði
Magni í 4. sæti deildarinnar með 37 stig, 45 mörk skoruð
og 36 mörk fengin á sig, liðið sigraði 10 leiki, jafnteflin
voru 7 og tapleikir 5. Félagið var með besta árangur allra
liða í seinni umferð mótsins. Þegar á heildina er litið þá er
árangur liðsins góður og verður áskorun að gera enn
betur á næsta tímabili.

Grenivíkurvöllur er glæsilegur, mikill metnaður er að hafa
hann góðan og fallegan og er aðstaða við völlinn afar
góð, mikið hefur verið gert á síðustu árum, stúka fyrir alla
íbúa hreppsins er við völlinn, blaðamannaaðstaða, sjoppa
og svo nýtt félagsheimili og vallarhús. Því er aðstaða við
Grenivíkurvöll frábær inn í nánustu framtíð. Íþróttafélagið
Magni er kannski ekki stórt félag, en félagið er með stórt
hjarta og mikil samstaða er meðal fólks að halda úti öflugu íþróttastarfi á Grenivík. Það ríkir bjartsýni í félaginu
og til að sveitarfélag geti þrifist þá þarf að halda úti góðu
og öflugu íþróttastarfi.

Sveinn Þór Steingrímsson, þjálfari meistaraflokks karla og
Anton Orri Sigurbjörnsson aðstoðarþjálfari og yfirþjálfari
yngri flokka félagsins útskrifuðust formlega í sumar með
UEFA A þjálfaragráðu frá Knattspyrnusambandi Íslands.
Námskeiðið hófst að hausti árið 2019 en ílengdist af
augljósum ástæðum. Námið sjálft er veigamikið en þjálf-

Gísli Gunnar Oddgeirsson,
framkvæmdastjóri
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þessar mundir er ómetanlegt að eiga góða sjálfboðaliða,
iðkendur og öfluga stuðningsaðila. Án þessara aðila væri
starf félagsins mun fátækara. Starfið er rekið áfram af
metnaði og markmiðið að bjóða uppá fjölbreytt starf fyrir
ungmenni og auka hreyfingu þeirra ár frá ári. Að auki er
mikill metnaður lagður í afreksstarf félagsins og getum
við verið stolt af því að geta mætt út á knattspyrnuvelli og
í íþróttahöllina á kappleiki til að horfa á vasklega framgöngu Völsunga. Það eru lífsgæði sem við getum verið
stolt af. Við horfum björtum augum á árið 2022 og megi
það verða Völsungum öllum farsælt bæði innan sem utan
vallar. Við erum jú öll Völsungar.

Íþróttafélagið Völsungur
Aðalstjórn Völsungs
Árið 2021 líður senn undir lok og
kveðjum við Völsungar það með
bros á vör. Innan félagsins er
boðið uppá öflugt starf sem er leitt
áfram af öflugum sjálfboðaliðum
við krefjandi aðstæður sem
skapast hafa sökum Covid 19. Takmarkanir hafa sett svip sinn á starfsemi félagsins en metnaður og fórnfýsi sjálfboðaliða hafa séð til þess að
starfsemi félagsins hefur haldist stöðug, af því getum við
verið stolt. Völsungur er sameiningartákn Húsavíkur og
mikilvægt að innan okkar raða sé rekið öflugt starf samfélaginu til bóta.

Boccia
Covid hélt áfram að valda usla í landinu og hafði veruleg
áhrif á starfsemi deildarinnar strax í upphafi ársins eins
og annað íþróttastarf. Sóttvarnarreglur hömluðu að hægt
væri að halda uppi eðlilegu íþróttastarfi og æfingar lágu
niðri vikum og mánuðum saman. Í upphafi árs fengu engu
að síður félagar í Boccia-deildinni viðurkenningar,
Ásgrímur Sigurðsson og Anna María Bjarnadóttir voru
valin Boccia-fólk Völsungs 2020. Voru þau vel að þessum
viðurkenningum komin.

Aðalfundur félagsisn var haldinn seinna en vanalega eða
21. júlí og skýrist það að mestu vegna Covid. Úr aðalstjórn gengu Heiða Elín Aðalsteinsdóttir og Ásta Hermannsdóttir og þökkum við þeim fyrir störf sín fyrir
félagið. Um þessar mundir er aðalstjórn skipuð Davíð
Þórólfssyni (formanni), Jónu Björgu Pálmadóttur
(gjaldkera), Lilju Friðriksdóttur (meðstjórnanda), Hilmari
Val Gunnarssyni (meðstjórnanda), Erlu Bjarnadóttur
(meðstjórnanda) og Björgvini Sigurðssyni (varamanni).
Fundir aðalstjórnar á árinu hafa verið 19 talsins, en aðalstjórn fer með yfirstjórn félagsins.

Öll mót voru slegin af á fyrri hluta ársins. Fyrst okkar
hefðbundna og skemmtilega Húsavíkurmót, árlegt fjáröflunarverkefni deildarinnar með stuðningi Kiwanismanna. Sama var með Íslandsmótið liðakeppni í Reykjavík
sem halda átti í apríl. Þá var hið árlega Hængsmót á Akureyri einnig fellt niður. Við reyndum þó að halda uppi
æfingum fyrstu vikurnar á nýju ári en síðan voru reglur
aftur hertar og starf í deildinni aftur í lamasessi og hökti
þannig fram að sumarleyfi. Sumarið var tíðindalaust hvað
varðaði starfið hjá Bocciadeildinni.

Skrifstofa félagsins er rekin sem áður í félagsaðstöðu
Völsungs í vallarhúsinu. Á vormánuðum var Bergur Jónmundsson ráðinn á skrifstofuna til að leysa af Jónas Halldór Friðriksson sem fór í barneignarleyfi. Bergur hefur
sinnt ýmsum störfum á skrifstofu félagsins og viljum við
nýta tækifærið og þakka honum fyrir sitt starf fyrir
félagið.

Þegar haustaði var spenningur orðinn all nokkur með að
geta aftur hafið æfingar og keppni. Æfingar hófust svo af
krafti í byrjun september og gætt að sóttvarnarreglum
eins og boðað var. En engu að síður voru reglur það
strangar að Íslandsmótið í einstaklingskeppni sem halda
átti á Selfossi í október var slegið af vegna fjöldatakmarkanna, voru það mikil vonbrigði. Var þá brugðið á það
ráð að boða til Norðurlandsmóts í staðinn sem rúmaðist
innan takmarkanna, var það haldið á Akureyri 23. október. Á mótið mættu öflugar sveitir frá Völsungi og sýndu
og sönnuðu að þær stóðust samanburð við önnur félög,
fjórar sveitir af sjö komust upp úr riðlakeppninni og að
lokum vann B-sveit Völsungs bronsið en hana skipuðu
þeir Ásgrímur Sigurðsson og Vilberg Lindi Sigmundsson.

Nú í desember var loks settur af stað starfshópur sem
hefur það markmið að samþætta skóla-, íþrótta- og tómstundastarf krakka frá efstu tveimur árgöngum í leikskóla
upp í 4. bekk í grunnskóla. Þetta er stórt verkefni sem
verður lögð áhersla á núna á vormánuðum og haustið
2022 er stefnt á að unnið verði eftir niðurstöðu starfshópsins. Það er von Völsungs að þetta verkefni muni efla
enn frekar starf félagsins og um leið stuðla að aukinni
hreyfingu barna í okkar samfélagi.
Félagsmenn eru ómissandi í starfi öflugs íþróttafélags og
erum við heppin að eiga stóran hóp félagsmanna innan
okkar raða. Allir félagsmenn 18 ára og eldri fá send félagsgjöld og fylgir öllum greiddum gjöldum félagskort
sem veitir afslátt hjá styrktaraðilum félagsins á Húsavík.
Liðlega 1000 aðilar eru á félagaskrá Völsungs og hefur
verið mikil aukning þegar kemur að greiðslu félagsgjaldsins. Haldið verður áfram með félagskortin og munu
ný kort skila sér inn til allra þeirra sem greiða félagsgjöldin á nýju ári. Viljum við nota tækifærið og þakka
öllum félagsmönnum fyrir þeirra framlag til félagsins í
gegnum tíðina.

Enn er æft að fullum krafti í þeirri von að Covid hafi minni
áhrif en á liðnu ári og vonandi gefast fleiri spennandi
tækifæri á árinu fyrir okkar frábæra og kappsama bocciahóp. Það hafa bæst við nokkrir ungir iðkendur í hópi
fatlaðra þannig að hópurinn er að stækka þó alltaf hætti
einhverjir af eldra liðinu að æfa. Sama má segja með eldri
borgara sem hafa æft í Höllinni en síðasta ár var þeim
erfitt og lágu æfingar að stórum hluta niðri en hófust
reglulega aftur nú í haust.

Við krefjandi aðstæður eins og félagið er rekið í um
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Bardagaíþróttir

Af öðrum hlaupaferðum má nefna Hvammsheiði, Hellnasel, Útkinn og Tunguheiði.

Braselískt Jiu-Jitsu. Undir lok árs 2020 var ákveðið að
fjárfesta í dýnum og koma á fót aðstöðu til glímuiðkunar í
litla salnum í íþróttahöllinni. Í febrúar 2021 var stofnuð
glímudeild innan Völsungs sem taldi þá þrjá iðkendur.
Nokkrum mánuðum og tveimur grunnnámskeiðum síðar
hefur deildin stækkað jafnt og þétt og hafa 24 iðkendur,
sex konur og 18 karlar, stigið fæti á dýnurnar en alla jafna
mæta um 10 manns á æfingar. Æft er á mánudögum og
miðvikudögum auk þess sem svokallað „open mat“ er á
laugardagsmorgnum en þá geta iðkendur og aðrir utanaðkomandi mætt og glímt, prófað sig áfram með ýmiskonar tækni eða einfaldlega horft á. Engin krafa er gerð
um fyrri reynslu og iðkendur eru aldrei í „of lélegu formi“
til að byrja að æfa. Enda var þetta sport upphaflega
hannað fyrir veikbyggðari einstaklinga.

Skíðaganga

Taekwondo. Árið 2021 var erfitt ár vegna Covid19. Þrátt
fyrir það höfum við æft allan tímann, stundum úti ef það
var eini möguleikinn til æfinga. Það var gaman að sjá
þátttöku allra iðkenda sem hafa ákveðið að æfa í gegnum
þennan erfiða tíma. Deildin okkar fékk til liðs við sig frábæra krakka frá Kópaskeri sem eru staðráðnir í að mæta
til Húsavíkur á hverja æfingu. Þetta er frábært fordæmi
fyrir aðra íþróttamenn, ef þú vilt virkilega eitthvað muntu
yfirstíga allar hindranir til að ná markmiðum þínum.

Síðasta gönguskíðatímabil var mjög gott með góðu veðri.
Við sáum metfjölda á skíðum frá Húsavík og víðsvegar af
landinu og erum við mjög ánægð með það. Eitt af markmiðum okkar er náð sem var að gera skíðasvæðið okkar
vinsælt á Íslandi.
Fyrstu spor voru gerð í desember og héldust fram í maí.
Þrátt fyrir allar takmarkanir á þessu tímabili tókst okkur
að halda annað af tveimur fyrirhuguðum gönguskíðanámskeiðum fyrir heimafólk með Sigurgeiri Stefánssyni. Við
munum gera okkar besta til að skipuleggja annað námskeið á komandi tímabili. Síðastliðið vor stóðu Fosshótel
Húsavík ásamt fagkennurum í fyrsta skipti fyrir gönguskíðanámskeiðum sem voru mjög vel sótt. Um 200 manns
komu á skíðasvæðið okkar til að læra á skíði og voru allir
ánægðir með veruna hér. Því miður urðum við að aflýsa
Buch-Orkugöngunni annað árið í röð vegna Covid takmarkana, en við erum mjög bjartsýn á að geta haldið
Buch-Orkugönguna 9.-10. apríl 2022. Buch-Orkugangan
er hluti af Íslandsgöngunni sem er í gangi um allt Ísland.

Í júní fengum við þann heiður að fara til Akureyrar og
taka beltapróf ásamt Þór Akureyri undir leiðsögn Mudo
Gym Iceland í Reykjavík sem heppnaðist fullkomlega hjá
okkur. Eftir það erum við með tvo iðkendur með rautt
belti á Húsavík, sem er eitthvað sem við erum stoltir af.
Um áramót er fyrirhugað annað próf sem við æfum mjög
stíft fyrir.
Við höfum tekið upp samstarf við Taekwondo klúbbinn á
Akureyri og þökk sé því höfum við tækifæri til að æfa
saman. Okkur langar að taka þátt í keppni á vegum
Taekwondosambands Íslands á næsta ári og gera Taekwondo sýnilegra og vinsælla á Húsavík. Við vonumst
líka til að koma á samstarfi við einhvern styrktaraðila til
að kaupa nauðsynlegan búnað fyrir æfingar hvað varðar
keppnir.

Það skiptir ekki máli hversu góður eða hvaða reynslu þú
hefur af gönguskíðum, þetta er fyrir alla. Á facebook-síðu
okkar, Skíðagöngudeild Völsungs, eru allar nýjar upplýsingar. Daglegar uppfærslur um aðstæður og skíðaspor
eru birtar á Facebook-síðu Skíðasvæðis Norðurþings.
Bjartsýn og brosandi hlökkum við til að sjá ykkur öll á
skíðum!

Hlaupahópurinn Skokki
Hlaupahópurinn Skokki hélt áfram virkri starfsemi á árinu
2021. Formlegar æfingar voru tvisvar í viku líkt og verið
hefur undanfarin ár. Aðeins einn hlaupaviðburður hefur
verið haldinn á vegum hópsins frá en það var Gamlárshlaupið. Botnsvatnshlaupið sem haldið hefur verið á
Mærudögum undanfarin ár féll niður að þessu sinni.
Sökum sóttvarnaráðstafana var framkvæmd Gamlárshlaupsins breytt stórlega frá fyrri árum. Þátttakendur
höfðu nokkra daga til að ljúka hlaupinu en tímatakan fór
fram með hjálp snjallforritsins Strava. Þessi tæknivædda
aðferð til hlaupahalds mældist vel fyrir og tóku að
minnsta kosti 30 manns þátt.

Fimleikar
Eins og gefur að skilja hefur starf fimleikadeildarinnar
verið fremur rólegt síðastliðið ár. Iðkendur eru um 40
talsins og æfa í þremur hópum einu sinni til þrisvar í viku
eftir aldri og getu. Við höfum einbeitt okkur að gólfæfingum, stökkum og dansi að undanförnu.
Í vor héldum við glæsilega vorsýningu þar sem þemað
voru dansar og tónlist úr kvikmyndinni The Greatest
Showman. Krakkarnir dönsuðu og léku listir sínar auk
þess sem krakkar úr Tónlistarskóla Húsavíkur voru með
nokkur tónlistaratriði og foreldrar komu krökkunum á
óvart og hentu í eitt dansatriði. Frjáls framlög voru við
innganginn og söfnuðust um 30.000 krónur sem fóru í

Hlauparar í Skokka voru að vanda iðnir við að breyta út af
vananum og hlaupa hér og þar um Þingeyjasýslur. Má þar
nefna að farið var umhverfis Mývatn á Föstudaginn langa.
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tækjasjóð deildarinnar. Í október fórum við með 20
iðkendur og heimsóttum fimleikadeild Hattar á Egilsstöðum. Þar fengu þau að æfa í frábæru nýju fimleikahúsi
sem reist var fyrir rúmu ári síðan. Eftir æfinguna bauð
fimleikadeildin stelpunum í pizzahlaðborð og flestir fóru
svo í sund áður en heim var haldið. Krakkar og þjálfarar
voru mjög kátir með ferðina og vonumst við til að geta
endurtekið hana á vordögum.

Barböru til liðs við okkur. Þær eru að þjálfa leikskólahópinn og koma að þjálfun hinna hópana þegar þess þarf.
Einnig aðstoða Brynja og Marta með yngri hópana en
þær eru að æfa með framhaldshópnum.
Fimleikadeildin hefur haldið jólamarkað í desember
undanfarin ár og í ár bauðst okkur að halda hann í samstarfi við Húsavíkurstofu í Hvalasafninu. Planið er að þessi
jólamarkaður verði árlega í samstarfi við Húsavíkurstofu
og vonumst við til þess að hann eigi eftir að vaxa og dafna
á næstu árum.

Það er að sjálfsögðu draumur okkar í fimleikadeildinni að
geta reist svona aðstöðu einn daginn þar sem sífellt
þrengist að æfingatímum í höllinni, mikill tími fer í að
setja tækin upp og ganga frá þeim og erfitt getur verið að
endurnýja tæki þar sem ekki er gert ráð fyrir því að fimleikagólf sem framleidd eru í dag séu tekin upp eftir
hverja æfingu, það er einfaldlega of tímafrekt. Okkur
hefur ekki gefist tækifæri til að keppa á mótum þar sem
lítið er um mót sem henta litlum deildum eins og fimleikadeild Völsungs.

Íþróttaskólinn
Íþróttaskóli Völsungs er orðinn löngu orðinn fastur liður
hjá mörgum fjölskyldum á laugardögum yfir veturinn.
Tímarnir eru ætlaðir börnum á leikskólaaldri og miða að
því að bæta almenna hreyfifærni, samhæfingu, úthald og
styrk ásamt því að undirbúa börnin undir hinar ýmsu
íþróttagreinar og íþróttakennslu. Foreldrar fylgja börnunum í tíma og taka þannig virkan þátt í fyrstu skrefum
barnanna í íþróttahúsinu.

Yfirþjálfarinn okkar hún Iolanda Filipa Simones Fernandes
hefur haft veg og vanda að þjálfun barnanna síðastliðin
fjögur ár. Hún kemur frá Portúgal en hefur búið á Húsavík
frá því 2017. Iolanda æfði loftfimleika (acrobatic
gymnastics) sem barn og unglingur í heimalandinu og
vann meistaratitla þrjú ár í röð bæði í hóp og einstaklingsæfingum. Hún hefur þjálfað fimleika, þolfimi og annað í
14 ár. Við erum Iolöndu afar þakklát fyrir þann drifkraft
og áhuga sem hún hefur komið með í fimleikaþjálfunina á
Húsavík.

Starfsemi íþróttaskólans vorið 2021 var líkt og annirnar
tvær á undan háð Covid takmörkunum, en fjöldi barna í
tíma var háður fjölda foreldra hverju sinni. Skráningarskylda var tekin upp til að auðvelda takmörkun fjölda og
til að auðvelda vinnu ef upp kæmi um mögulegt smit í
tímum. Skráning og þátttaka á vorönninni fór fram úr
björtustu vonum, en haustið 2020 var metskráning í námskeiðið eða 56 börn en á vorönn 2021 voru 74 börn skráð
í námskeiðið sem telur rúmlega helming allra barna á
leikskólanum á Húsavík. Vert er þó að taka fram að
íþróttaskólinn hefur ekki verið í boði fyrir yngsta árgang
leikskólans. Skráning barna í dreifbýli kringum Húsavík
var einnig góð og gaman að sjá börn og foreldra koma úr
sveitum til að nýta sér námskeiðið. Engir tímar féllu niður
vegna Covid en við tókum okkur tveggja helga páskafrí
mánaðarmótin mars/apríl og síðasti tíminn fyrir sumarið
var 15. Maí. Þjálfarar á vorönn voru Ísak Már og Selmdís.

Sara Kristín hefur æft fimleika frá sex ára aldri og tók hún
1. stig í þjálfaramenntun ÍSÍ núna í haust. Hún hefur
aðstoðað við þjálfun frá 13 ára aldri og þjálfar nú byrjendahóp og framhaldshóp með Iolöndu. Sara Dögg, Elín
Anna og Ríkey sem hafa þjálfað hjá okkur síðastliðin ár
héldu til annarra starfa í vor og þökkum við þeim kærlega
fyrir samstarfið. Á síðasta ári vorum við svo ljónheppin að
fá Hrefnu Maríu til liðs við okkur en hún var þá nýflutt frá
Danmörku með marga meistaratitla í stökkfimleikum
(tumbling) í vasanum. Við þökkum henni einnig kærlega
fyrir aðstoðina á árinu. Í haust auglýstum við eftir fleiri
þjálfurum þar sem svo margar héldu í nám út fyrir bæjarsteinana og fengum þær Svanhildi Helgu Berg og Ögu

Í haust tók Blakdeild Völsungs við af Selmdísi sem fór í
barneignarfrí, en fyrir hönd blakdeildarinnar hefur Guðrún María Guðnadóttir séð um tímanna. Haustið hefur
farið mjög vel af stað en við höfum verið mjög heppin
með tímana okkar sem við höfum getað haldið án takmarkana. Skráningin á haustönninni hefur verið frábær
en í lok nóvember voru 60 börn skráð í námskeiðið.
Blak
Barna og unglingastarf blakdeildar Völsungs hefur vaxið
gríðarlega milli ára. Við ákváðum í fyrsta skiptið að bjóða
1.-3. bekk að æfa og var því strax vel tekið og skráðu sig
um 20 börn á þessum aldri til leiks. Í heildina hefur fjöldi
iðkenda frá 6-16 ára aukist úr u.þ.b. 40 í rúmlega 70. Það
hefur komið skemmtilega á óvart hvað hægt er að gera
fjölbreyttar æfingar í blaki fyrir þau yngstu og er þá
notast bæði við mjúka blakbolta en einnig aðra hluti svo
sem blöðrur til að kenna grunntækni og samhæfingu.
Mótahald reyndist erfitt á árinu sökum Covid-19 en eitthvað var um mót og hér er stiklað á stóru. Árið hófst með
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Héraðsmóti í janúar sem við héldum hér á Húsavík þar
sem 140 krakkar frá 5 félögum á Norðurlandi Eystra tóku
þátt. Í febrúar stóð Blaksamband Íslands fyrir bikarmóti
yngri flokka og þar sendum við tvö lið í flokki U14 stúlkna
og eitt gestalið í flokki U15 drengja. Liðin stóðu sig með
mikilli prýði og náði U14 ára stúlknaliðið okkar í brons. Í
mars var svo Héraðsmót á Siglufirði þar sem 30 Völsungar
á aldrinum 6-12 ára tóku þátt og voru leyst út með páskaeggjum. Síðasta mót fyrir sumarfrí var svo Héraðsmót á
Akureyri þar sem 32 Völsungskrakkar mættu til leiks.

flokki karla í samstarfi við Eflingu á Laugum. Þeir hafa
verið að ná flottum leikjum í deildinni og féllu svo úr leik
Kjörísbikarnum eftir rimmu við úrvalsdeildarlið HK.
Tomi sat ekki auðum höndum í sumar og fékk Blaksamband Íslands hann með í þjálfarateymi landsliða og fyrsta
verkefnið voru Hæfileikabúðir BLÍ í ágúst að Varmá og á
Akureyri. Þar var hann yfirþjálfari U17 kvennalandsliðsins
og aðstoðarþjálfari hjá U19 karlalandsliðinu. Undirbúningstímabilið byrjaði í júlí hjá meistaraflokkum Völsungs
undir stjórn Tomi og þjálfar hann kvennaliðið sem er nú í
úrvalsdeildinni en einnig þjálfar hann og spilar með karlaliðinu í 1. deild.

Fyrri hluti Íslandsmóts yngri flokka í blaki var haldinn í
Mosfellsbæ í október. Mótið er spilað í tveimur hlutum
og verður síðari hluti mótsins spilaður í vor á Neskaupsstað og Ísafirði. 21 iðkandi fór fyrir hönd Völsungs á
mótið ásamt þjálfara og þremur fararstjórum. Inga Björg,
Guðný Hanna og Auður Ósk annars vegar og Hallgrímur
Fannar, Jón Helgi, Daníel Sævar og Heiðar Gauti hins
vegar, kepptu í blönduðum flokki í undir 12 ára og gerðu
sér lítið fyrir og urðu í 1. og 2. sæti af 11 liðum. Úrslitaleikurinn var í raun milli liðanna tveggja og unnu
strákarnir þann leik eftir æsispennandi leik og fengu þar
með titilinn mótsmeistarar.

Þær Agnes Björk og Heiðdís Edda voru valdar að spila
með U-19 liði Íslands á alþjóðþjóðlegu móti á Laugarvatni
og í framhaldinu voru svo hvorki meira né minna en 9
leikmenn Völsungs valdir til að spila með U17 ára unglingalandsliðum Íslands sem tóku þátt í NEVZA móti sem
fram fór í Ikast í Danmörku 18.-20.
Knattspyrna - Meistaraflokkar
Mfl. Karla. Sumarið hjá meistaraflokki karla var allt að því
frábært. Liðinu óx fiskur um hrygg í allt sumar og sannarlega leiðrétti sig frá fyrra sumri. Frábær blanda leikmanna
sem unnu vel fyrir hvern annan og voru allt fram að lokaflauti sumarsins í baráttu um sæti í Lengjudeild. Mikið
erum við í knattspyrnuráði stoltir af okkar strákum og
þjálfarateymi sumarsins, 3. sæti lokaniðurstaða og 40 stig
í pokanum góða og bara stigi frá 2.sæti. Annar flokkur tók
þátt í bikarnum eins og undanfarin ár og átti velgengni að
fagna þar. Rúlluðu upp Austurlandi öllu 3-0 á útivelli og
sigruðu nágranna okkar í KA 2-1 með sigurmarki á lokamínútunni. Það var ekkert eðlilega fallegt og mikil reynsla
sem féll okkar piltum í skaut með að fara þetta langt í
bikarnum. Féllum svo út í 8-liða úrslitum gegn sterku liði
FH sem endaði sem bikarmeistari. Geggjaðir piltar í
2.flokki okkar.

Þeir Gunnar, Magnús Ingi og Sveinn Jörundur kepptu þá í
blönduðu liði Völsungs/KA í undir 14 ára flokki stráka.
Liðið varð í þriðja sæti af þremur liðum en sýndi á köflum
flotta takta og mikla framför eftir því sem leið á mótið.
Fjölmennt lið undir 14 og 16 ára stelpna tók þátt í flokki
U16. Ekki náðist í sitthvort liðið og því ákveðið að spila í
eldri flokki með eitt lið. Þær stóðu sig með glæsibrag
þrátt fyrir að engin þeirra væri á elsta ári í flokknum og
margar í U14 ára. Þær veittu öllum liðum harða keppni og
enduðu í 6. sæti af 11 liðum. Ljóst er að haldi krakkarnir
áfram að æfa af sama krafti eiga þau framtíðina fyrir sér í
íþróttinni og ekki langt þangað til við fáum að sjá einhver
þeirra spila fyrir meistaraflokka Völsungs!

Langmarkahæsti maður 2.deildarinnar var Sæþór Olgeirsson og hefur Völsungur aldrei skorað fleiri mörk á einu
sumri eða 20 í deild, 26 með bikar. Bjarki Baldvinsson er
orðinn leikjahæsti leikmaður í sögu Völsungs með 277
leiki. Spilamennska liðsins var frábær á lengstum köflum
hjá liðinu okkar. Þetta á ekki að verða mikil upptalning
einstaklinga en hver einn og einasti leikmaður fékk
mínútur á vellinum í sumar. Mismargar vissulega, en
menn lögðu vel inn í reynslubankann og stóðu sig vel.
Sæþór var svo kosinn besti leikmaður 2.deildar í sumar og
var í liði ársins hjá fotbolti.net ásamt Bjarka. Fjölmargir
leikmenn okkar fengu atkvæði í lið ársins auk þess sem
Jói fékk þjálfari ársins og Rafnar Máni Gunnarsson fékk
atkvæði sem sá efnilegasti í deildinni. Sæþór var kosinn
bestur af liðsfélögum sínum, Rafnar efnilegastur og Bjarki
var Völsungur ársins.

Í meistaraflokki sigraði kvennalið Völsungs 1. deildina
nokkuð sannfærandi síðasta vetur og komst í undanúrslit
í Kjörísbikarnum. Ákveðið var í framhaldinu að liðið
myndi spila í úrvalsdeild í vetur. Þar hefur verið á
brattann að sækja, en ungt og efnilegt lið Völsungs hefur
þó náð að stríða bestu liðum landsins. Auk þess hefur
verið sýndur mikill metnaður við uppbyggingu hjá meistaraflokki karla. Í vetur var skráð lið í 1.deild hjá meistara-

Við þökkum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem lögðu
sitt á vogaskálarnir í sumar – hvort sem það var sjoppuvakt, akstur, búningaþrif, miðasala, grill eða hvaða verk
sem þurfti að sinna. Þjálfaranum Jóa og meðteyminu
Boban, Jónu Birnu, Birni Hákoni, Jónasi og Stefáni Óla
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Reykjavík á móti SR. Sá leikur fór ekkert alltof vel af stað
og þurftum við að harka endurkomu sigur 2-1. Þar byrjaði
svolítið sagan sumarsins. Karaktersigrar út um allt og
toppbarátta framundan. Næsti leikur var þó bikarleikur
og var uppskriftin svipuð. Jöfnunarmark á lokamínútu og
svo sigurmark í lok framlengingar, karaktersigur. Ef við
klárum Bikarinn af þá drógumst við á móti Val á heimavelli en Valskonur eru eitt af sterkasta lið landsins og
enduðu sem Íslandsmeistarar í sumar. Leikurinn varð hin
mesta skemmtun og gátu þær grænu svo sannarlega
gengið sáttar frá borði eftir leikinn.
Deildin hélt áfram og eftir 4 sigurleiki í upphafi móts kom
fyrsta tapið í deildinni. Stelpurnar dvöldu ekki lengi við
það og sneru taflinu við strax í næsta leik og töpuðu ekki
leik það sem eftir lifði móts. Gerðu 2 jafntefli og unnu alls
9 leiki. Það dugði í 2.sæti rétt á eftir nágrönnum okkar að
austan, sameiginlegu liði Fjarðarbyggðar, Hattar og Leiknis. Því miður dugði það ekki til þar sem af einhverjum
undarlegum ástæðum var spiluð úrslitakeppni og því
ekkert lið tryggt upp um deild. Við háðum því einvígi við
Fjölni um hvort liðið færi upp um deild. Eftir erfiðan fyrri
leik þar sem 2-0 tap var niðurstaðan var komið að Fjölni
að heimsækja okkur. Við vorum nokkuð brattar fyrir leik
þrátt fyrir erfiða stöðu. Við skoruðum snemma og einvígið því strax galopið. Upp úr miðjum seinni hálfleik
skoruðum við svo aftur og staðan í einvíginu orðin jöfn.
Þegar um 10 mínútur lifðu leiks kom svo þriðja markið og
við það lið sem var á leið upp um deild. Frábær viðsnúningur sem ekki margir höfðu búist við þó svo að
stelpurnar hafi aldrei misst trúna. Á lokamínútunni náði
hins vegar Fjölnir að skora mark og rífa okkur aftur niður
á jörðina og gera vonir okkar um það að fara upp um
deild að engu. Þungur hnífur sem var virkilega erfitt að
kyngja.

þökkum við kærlega fyrir sitt framlag. Leikmönnunum
öllum sem allt sitt gáfu í verkið frá því snemma síðasta
haust og vissulega töluvert mikið lengur, innilegt þakklæti
fyrir samstarfið.
Jóhann Kristinn þjálfari tilkynnti svo að hann væri hættur
þjálfun liðsins rétt eftir að tímabili lauk. Við þökkum
honum kærlega fyrir samstarfið en Jói stýrði liðinu í 5 ár í
þessari lotu og þar áður í 3 ár. Nafn Jóa er sannarlega vel
þrykkt í sögu Völsungs en hann hefur verið við stjórnvölinn í um 20% deildar- og bikarleikja karlaliða Völsungs í
sögu félagsins. Hann hefur unnið ötult og óeigingjarnt
starf fyrir félagið og í honum er gríðarlega mikil eftirsjá.
Jóa þökkum við kærlega fyrir samstarfið og hans gríðarstóra Völsungshjarta.

Mfl. Kvenna. Árið 2021 var að mörgu leiti gott ár hjá mfl.
kvenna í knattspyrnu. Við byrjuðum æfingar óvenju seint
eða í byrjun árs vegna pestar sem hefur herjað á heimsbyggðina. Mjög fljótlega eftir að æfingar hófust tókum við
þátt í Kjarnafæðimótinu. Þar spiluðum við 5 leiki og
enduðum í 3.sæti á eftir báðum liðunum sem spiluðu í
Pepsí Max deildinni í sumar. Næsta mót átti svo að vera
Lengjubikar og eins og árið á undan var það flautað af
vegna covid og í kjölfarið kom æfingabann á okkur og
stelpurnar þurftu því að fara að æfa sjálfar. Gerðu það
eins og áður af mikilli fagmennsku og kvörtuðu ekki neitt.
Úr covidinu var svo stutt í Íslandsmót. Við náðum einum
æfingaleik áður en alvaran var flautuð á þann 13.mai í

Margar tilfinningar brjótast upp á augnabliki sem þessu.
Ósanngirnin, svekkelsið, vonleysið og svo mætti lengi
telja áfram. Okkar hlutskipti þetta tímabilið var að sitja
eftir með sárt ennið. Það var þó einn leikur eftir. Við
þurftum að renna á Sauðárkrók að spila við Fram um
3.sætið í deildinni. Þann leik sigruðum við auðvitað og
mjög jákvætt og gott að enda á góðum sigri þó hann bæti
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ekki upp fyrir svekkelsið að hafa ekki klárað það að fara
upp úr deildinni að þessu sinni. Á lokahófi eftir tímabil var
Sarah Elnicky valin leikmaður ársins, Sigrún Marta Jónsdóttir var valin efnilegust og Árdís Rún Þráinsdóttir var
valin Völsungur ársins.

hvetjum því alla til þess að
skoða brautina og nýta sér
þennan
möguleika
til
skemmtunar og útivistar.
Annar merkur áfangi var
einnig á þessu ári en þá var
Enduro mót haldið í fyrsta
skipti, var það gert í samstarfi við Hjólreiðafélag Akureyrar en fyrri keppnisdagur
var á Húsavík, á laugardegi
um Mærudaga, en seinni keppnisdagur var á Akureyri um
sömu helgi. Keppt var á sérleið á skíðasvæðinu við
Reyðarárhnjúk og tveimur sérleiðum í hjólabrautinni.
Almennt var mikil ánægja með þessa keppni og við viljum
þakka Hjólreiðafélagi Akureyrar fyrir gott samstarf.
Stefnan er sett á að halda aftur mót á þessum slóðum
árið 2022.

Yngri flokkar knattspyrnu
Barna- og unglingaráð í knattspyrnu heldur utan um
rekstur yngri flokka Völsungs í knattspyrnu. Ráðið er í
raun eins og hver önnur deild innan Völsungs sem sér
m.a. um innheimtu æfingargjalda og ráðningu þjálfara.
Það hafa orðið töluverðar breytingar í þjálfarateyminu á
árinu, við misstum þónokkuð af þjálfurum í haust og
nokkuð strembið að manna allar stöður en tókst að
lokum. Barna- og unglingaráð leggur mikla áherslu á að
þjálfarar afli sér menntunar og sitji KSÍ námskeið, með því
er hægt að bjóða uppá öflugt og faglegt knattspyrnustarf.
Ráðið fékk til sín fitness þjálfara haustið 2019, hana Jónu
Birnu Óskarsdóttur og hefur hún verið mikill fengur fyrir
starfið. Vinna hennar á þessum Covid tímum hefur verið
mjög mikilvæg. Við teljum að þjálfarar okkar hafi gert
eins vel og hægt var að gera á þeim tímum sem ekki var
hægt að stunda venjulegar æfingar með því að senda
heim hugmyndir af heimaæfingum og halda þannig
starfinu gangandi. Við hlökkum mikið til að þess að eðlileg ástundun og mótahald geti haldið áfram, börnin okkar
þurfa það.

Félagið vinnur að frekari uppbyggingu og er farin af stað
vinna við að efla enn frekar möguleika til hjólreiða í landi
Norðurþings, vonandi getum við komið fram með fleiri
valkosti árið 2022 til að styðja enn frekar við útivist og
hjólreiðar í sveitarfélaginu.

Íþróttafélagið Þingeyingur

Hjólreiðadeild

Íþróttafélagið Þingeyingur var stofnað á fundi sem haldinn var 9.júní 2021 og er þetta því okkar fyrsta ársskýrsla.
Félagssvæðið er Öxarfjörður. Félagið tekur við hlutverki
þriggja gamalla ungmennafélaga og sameinar
íþróttastarf á öllu svæðinu. Markmið félagsins er iðkun íþrótta
og hvers konar félagsstarf sem að kemur félagsmönnum
til góða.

Eftir góðar viðtökur á því sem gert var árið 2020 var mikill
hugur í fólki að halda áfram og gera betur, farið var í
mikla vinnu við að tryggja að halda mætti áfram með
verkefnið okkar sem er hjólabraut frá Reykjaheiði niður
að Húsavík. Norðurþing tók okkar hugmyndum vel og
fengum við leyfi til að halda áfram og lengja brautina frá
Botnsvatni niður að Skógargerðismel. Einnig var farið í
mikla vinnu við að leita eftir styrkjum til að verkefnið gæti
haldið áfram því skalinn á verkinu var orðinn það mikill að
ekki hefði verið hægt að halda því áfram bara með vinnuframlagi þeirra sem að félaginu koma. Sú vinna skilaði
góðum árangri og á vordögum var orðið ljóst að við
gætum klárað verkefnið á komandi sumri.

Aðdragandinn að stofnun félagsins er nokkur. Fyrsti
fundur um málið var haldinn haustið 2019 og síðan voru
haldnir nokkrir fundir með forsvarsmönnum ungmennafélaga við Öxarfjörð, sem varð til þess að blásið var til
aðalfundar þar sem Róbert Karl Boulter var kosinn formaður ásamt Matthildi Dögg Jónsdóttur, Svölu Rut
Stefánsdóttur, Salbjörgu Matthíasdóttur, Halldísi Grímu
Halldórsdóttur og Jóhannesi Guðmundssyni í stjórn.

Í júní mánuði var haldið áfram með brautina og seinnipart júlí var búið að fara frá Botnsvatni niður að Skógargerði og brautin orðin nothæf, lokafrágangur varð þó ekki
fyrr en í ágúst þegar var farið í að setja upp merkingar,
skilti og annað til að tryggja öryggi allra sem fara um
svæðið. Einnig var sett upp upplýsingaskilti við byrjun
brautar á Reykjaheiði þar sem farið var yfir allar helstu
upplýsingar og öryggismál þeirra sem fara um svæðið.

Í upphafi hefur starf félagsins verið með nokkuð einföldu
sniði. Síðastliðið sumar voru haldnar íþrótta-og leikjaæfingar á íþróttavellinum í Lundi sem hvatti til þátttöku á
Ásbyrgismótinu seinna um sumarið, sem í þetta skiptið

Félagar í hjólafélaginu hafa í allri sinni vinnu reynt að
haga hönnun og vinnu þannig að allir geti nýtt sér
brautina, var hugsunin þannig að svokallað grænt viðhorf
væri haft að leiðarljósi, en slóðar og brautir sem eru
merktar sem grænar eru ætlaðar öllum aldurshópum og
öllum getustigum. Það hefur tekist mjög vel og vitað er til
þess að fólk allt frá leikskólabörnum og upp í ellilífeyrisþega hafi hjólað í gegnum brautina og látið vel af. Við
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var með þó nokkuð
öðru sniði. Þann 20.
september kom Siguróli Kristjánsson frá KSÍ
í heimsókn og var með
kynningu á fótbolta og
gaf gjafir, það var
ánægjulegt og mæting
var góð. Seinna hófust leikjaæfingar hjá félaginu sem
formaðurinn stýrir og þar eru allir velkomnir. Hist er vikulega, einu sinni í Lundi og einu sinni á Kópaskeri.

sem er hjólreiðakeppni og haldin í fyrsta skipti. Var þátttaka með besta móti, samtals um 200 hlauparar hlupu í
Hraunhlaupinu og Maraþoninu og 100 manns tóku þátt í
Mývatnshringnum. Sérstaklega gaman var að sjá fjölda
heimamanna taka þátt í þessum keppnum.
Frjálsíþróttaæfingar voru tvisvar í viku í sumar fyrir börn á
grunnskólaaldri og voru Stefán Jakobsson og Héðinn
Björnson þjálfarar. Farið var með vaska sveit á Sumarleika
HSÞ og stóðu allir sig ótrúlega vel. Í sumar var einnig
haldið klifurnámskeið á nývígðum klifurvegg í Íþróttamiðstöð Skútustaðahrepps fyrir börn og fullorðna. Ben frá
Klifurhúsinu
kom til að
kenna öllum
réttu handtökin.

Svala Rut Stefánsdóttir, ritari

Mývetningur – íþrótta- og
ungmennafélag
Um áramótin voru skráðir félagar í Mývetningi 218. Í
stjórn félagsins sátu Kristinn Björn Haraldsson
(formaður), Stefán Jakobsson (varaformaður) Valerija
Kiskurno (gjaldkeri), Jón Friðriksson (ritari) og Héðinn
Björnsson (meðstjórnandi og tengiliður skíðanefndar).
Varamenn
voru
Ragnar Baldvinsson
og Anton Freyr Birgisson. Haldnir voru 11
stjórnarfundir á árinu
og aðalfundur félagsins var haldinn
11. mars.

Frá september til áramóta var fjölbreytt dagskrá. Stefán
Jakobsson var með frjálsíþróttaæfingar, Jón Friðriksson
var með leikjanámskeið, Ásgeir Bogi Arngrímsson, Guðmundur Þór Birgisson, Anton Freyr Birgisson og Alejandro
Herrero Palacio voru með klifuræfingar og Karen Ósk
Kristjánsdóttir var með krakkatíma. Siguróli Kristjánsson
(Moli) hjá KSÍ kom í heimsókn með verkefnið „Komdu í
fótbolta“ en þetta er þriðja árið í röð sem hann heimsækir okkur. Í október hófust svo fótboltaæfingar en þjálfari var Theodór Guðni Halldórsson og Jón Friðriksson var
aðstoðarþjálfari.

Í janúar til maí var boðið upp á æfingar af ýmsum toga.
Ásgeir Bogi Arngrímsson var með körfuboltaæfingar fyrir
eldri bekki grunnskólans, Jón Friðriksson var með leikjanámskeið tvisvar sinnum í viku og Elísa Dagmar Andrésdóttir var með borðtennisæfingar. Skíðastarfið fór á fulla
ferð og voru 3 skíðaæfingar á viku þegar veður leyfði
undir stjórn Hallgríms Páls Leifssonar aðalþjálfara.
Mikill kraftur var í skíðadeildinni eftir nokkurra ára hlé og
var aðsóknin góð á æfingar og lyftan opin almenningi á
laugardögum
þegar
veður leyfði. Á vordögum
var stefnt á að fara á
Andrésar Andar leikana á
Akureyri en þeim var
frestað vegna þágildandi
samkomutakmarkana
vegna Covid-19. Þá var
brugðið á það ráð að
endurvekja Guffaleikana
og heppnuðust þeir vel.

Samhliða þessu öfluga starfi var farið í ýmis verkefni á
árinu. Uppbygging á skíðasvæðinu hélt áfram, Mývetningur tók þátt í ruslahátíð sveitarfélagsins og farið var í
búningapöntun á nýjum Mývetningsgöllum. Ekki var unnt
að halda jólabingó en jólahappdrætti kom í staðinn. Þökk
sé frábærum fyrirtækjum og einstaklingum er hægt að
halda bingó/happdrætti tvisvar á ári og kunnum við þeim
öllum okkar bestu þakkir.
Stjórn félagsins þakkar öllum þeim sem komu að starfi
félagsins á árinu og horfir björtum augum á árið 2022.

Covid-19 veiran og samkomutakmarkanir sem henni
fygldu höfðu óneitanlega áhrif á starf félagsins. Allar
æfingar félagsins féllu niður í nokkrar vikur í mars/apríl
og Öldungamót Blaksambands Íslands féll niður ásamt
fyrrnefndum Andrésar Andar leikum. Á vordögum færðist
starfið þó aftur í eðlilegt horf. Í sumarbyrjun fór fram
Hraunhlaupið, Mývatnsmaraþon og Mývatnshringurinn

Kristinn Björn Haraldsson, formaður
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Íslandsmót Skákfélaga fór fram 1.-3. október okkur til
gleði, þar sem mótið hafði ekki farið fram í tvö ár út af
covid. Goðinn sendi vaska sveit til keppni í 4. deild og þrjá
varamenn. Eftir fyrri hlutann er Goðinn í 5. sæti og á
alveg ágæta möguleika á að ná öðru sætinu sem gefur
þátttökurétt í 3. deild á næsta keppnistímabili. Seinni
hlutinn á að fara fram í mars 2022. Lengi vel leit út fyrir
að það næðist að manna tvö lið en forföll lykilmanna rétt
fyrir upphaf móts gerðu út um þær vonir. Þrír skákmenn
voru að taka þátt í sinni fyrstu „deildó“, eins og Íslandsmót Skákfélaga er venjulega kallað, með Goðanum og
náðu þeir allir 50% árangri eða meira, sem telst mjög
gott.

Skákfélagið Goðinn
Skákfélagið Goðinn var
endurvakið á vordögum
2021. Aðalfundur hins
endurvakta félags var
haldinn 2. mars og þriggja
manna stjórn kjörin. Í
henni sitja Hermann Aðalsteinsson formaður, Rúnar
Ísleifsson gjaldkeri og Sigurbjörn Ásmundsson ritari. Goðinn fékk inngöngu í HSÞ og Skáksamband Íslands eins og
áður var fyrir allar sameiningar. Goðinn fékk í arf vef
Skákfélagsins Hugins sáluga og Tómas Veigar Sigurðarson
á allan heiður af uppsetningu á vefnum okkar godinn.is.
Einnig tókst honum að færa allt efni af gömlu
godinn.blog.is vef Goðans sem var á bloggi Morgunblaðsins. Það var sérlega mikilvægt þar sem þar voru allar
upplýsingar um starfsemi Goðans frá árinu 2007, myndir,
fréttir og mótaúrslit. Godinn.is er því mikilvæg fyrir
starfsemi félagsins og þar er hægt að finna allt sem gert
hefur verið síðan 2007.

Jakob Sævar Sigurðsson vann öruggan sigur á hinu árlega
hraðskákmóti Goðans sem fram fór í desember. Jakob
fékk 8,5 vinninga af 9 mögulegum.
Nokkrir nýliðar tóku þátt í starfi Goðans á árinu 2021,
sem er gríðarlega ánægjulegt. Allir sýndu þeir miklar
framfarir á árinu. Skák, sem afþreying, hefur verið mjög
vinsæl á covid tímum og félaginu hefur tekist að fá fólk að
skákborðinu. Vonandi heldur sú þróun áfram.

Starfsárið 2021 var mikið líflegra en árið á undan, þrátt
fyrir að covid réði ansi mögru. Vegna covid-ástandsins
færðust skákæfingar yfir á netið og notuðum við
Tornelo.com skákvefinn fyrir okkar æfingar. Við héldum
margar skákæfingar á þeim stað og stundum tvisvar í
viku. Rúnar Ísleifsson varð efstur í samanlögðum vinningafjölda á Tornelo.com og varð því Æfingarmeistari
Goðans 2021.

Hermann Aðalsteinsson, formaður

Skotfélag Húsavíkur
Byrjun starfsársins
2021 var ósköp hefðbundin. Segja má að
starfsár Skotfélags
Húsavíkur hafi byrjað
með ferð nokkurra
fulltrúa á ársþing
HSÞ sem að þessu
sinni var haldið á
Þórshöfn. Skotfélagið átti þar þrjá fulltrúa að venju. Fulltrúar tóku þar við viðurkenningu fyrir Skotmann HSÞ
2021 en stjórn hafði valið Kristján Arnarson fyrir árið
2020. Þá tilnefndi stjórn Skotfélagsins núna í ársbyrjun
tvo skotmenn Skotfélags Húsavikur til kjörs sem Skotmaður ársins 2021. Sigurður Karlsson og Rósa María
Millan voru tilnefnd og varð Rósa Millan svo valin í kosningu til að bera titilinn að þessu sinni en Rósa stóð sig afar
vel i riffilskotfimi í þeim mótum sem hún tók þátt í sl. ár.
Hún vann til fjölda verðlauna, einkum i flokki .22 cal riffla,
og er hún vel að titlinum komin.

Hið árlega Skákþing Goðans var haldið í raunheimum
helgina 26.-28. febrúar. Tólf keppendur mættu til leiks og
stóð Jakob Sævar Sigurðsson uppi sem skákmeistari
Goðans 2021. Var það í þriðja skiptið sem Jakob vinnur
þann titil, en fyrst var teflt um hann árið 2004. Jakob fékk
5,5 vinninga af 7 mögulegum. Kristján Ingi Smárason
vann sigur í U-16 ára flokki. Páskaatskákmótið, sem fór
fram 27. mars, átti upphaflega að fara fram í raunheimum en vegna covid-aðstæðna var það fært yfir á
Tornelo.com. Sigurður Daníelsson vann það með 5,5
vinningum af 7 mögulegum. Ellefu keppendur tóku þátt í
mótinu. Héraðsmót HSÞ í skák fór fram 22. apríl á Húsavík. Smári Sigurðsson var krýndur héraðsmeistari í skák
2021. Smári fékk 5,5 vinninga af 7 mögulegum. Tólf keppendur tóku þátt í mótinu. Héraðsmót hafði ekki verið
haldið í nokkur ár og því gleðilegt að það tókst að koma
því á koppinn aftur.

Lítið var smíðað innanhúss árið 2021 í nýrri félagsaðstöðu
en mikið hafði áorkast seinni hluta hausts árið áður og
rétt fyrir jól árið 2020 var að mestu lokið við að klæða loft
og veggi inni. Vinna utanhúss er langt komin en þó eru
ekki komnar þakrennur á húsið og eftir á að ganga frá
umhverfis það. Unnið var við skotbatta á riffilbraut og í
vor þarf að ganga endanlega frá þeim.

Engin dagskrá var hjá félaginu yfir sumarmánuðina en
starfsemin hófst aftur í byrjun september. Þó nokkrar
skákæfingar fóru fram í Framsýnarsalnum fram til áramóta.
Atskákmót Goðans, sem áður hét 15 mín mótið, fór fram
19. september. Einungis 7 keppendur tóku þátt. Smári
Sigurðsson vann öruggan sigur með 6,5 vinninga af 7
mögulegum og er því Atskákmeistari Goðans 2021. Mótið
hafði ekki verið haldið í nokkur ár og því gleðiefni að það
tókst í ár, líkt og með héraðsmótið.

Skotfélagið var með skotvopnanámskeið þar sem 21
nemandi frá öllum landshornum mætti. Svo undarlegt
sem það er, þá skal alltaf ríkja vetrarveður, þegar við
höfum verið með þessi námskeið og það var engin
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breyting þar á í haust. Þá kom sér vel að geta boðið upp a
rúmgott upphitað húsnæði en við getum kynt upp með
gasi.

skref í byggingunni.
Gerður var samningur til fimm ára við Norðurþing.
Greiðslur upp á 2 milljónir x 5 sem byggingarstyrkur, og
svo hefur sveitarfélagið lagt til rekstrarstyrk fyrir velli og
aðstöðu. Styrkir eru jafnan greiddir út fljótlega eftir aðalfund ár hvert. Árið 2022 er þriðja ár samningsins. Íslandsbanki hefur jafnan styrkt félagið um 100.000 kr. ár hvert
og er engin breyting þar á. Bankinn hefur þegar greitt út
styrk fyrir árið 2022. Einnig kom styrkur frá Framsýn núna
i janúar.

Af öðrum framkvæmdum má helst nefna að á haustdögum fékk gjaldkeri símtal frá Stjórnsýslu Norðurþings,
þess efnis að „styrkurinn“ vær tilbúinn til afgreiðslu.
Gjaldkera vafðist tunga um tönn, og kannaðist ekki við að
hafa sótt um einhvern styrk. En jú – það hafði einhvern
tíma verið talað um það, þegar verið var að ganga frá
vatnsveitumálum, að nauðsynlegt væri að gera eitthvað i
bílaplani, ásamt lagfæringum kringum bæði húsin. Þetta
var þó ekki alvarlegra samtal en það að það var löngu
gleymt. Þarna var sem sagt búið að afgreiða styrk til
okkar til að ganga frá plani o.fl. Styrkurinn var upp á 1,5
milljónir. Gengið var frá samningi við Hól ehf. og sá
Þórður Sig. um að vinna verkið sem tókst í alla staði mjög
vel. Bílaplani var gjörbreytt, stígur var gerður út á leirdúfuvöll og einnig var aðgengi kringum riffilhús mikið
bætt. Við fengum þar mikið fyrir peninginn. Að fá styrk
úthlutað, án þess að formlegt erindi hafi verið sent til
Stjórnsýslu Norðurþings sýnir hversu vel metið
skotfélagið er innan Norðurþings.

Alltof fá mót voru haldin á svæði félagsins. Ekki er gott að
segja hverju er um að kenna. Covid hjálpaði töluvert til og
líklega hafa skyttur ákveðið að nota sumarið til ferðalaga,
eftir strangt aðhald vegna covid. Sumarið var eitt það
besta, með tilliti til veðurs. Einungis þrjú riffilmót voru
haldin. Eitt BR 50 var haldið fyrri hluta júnímánaðar og
var góð mæting í það mót, þrátt fyrir að sumarið hefði
ekki verið komið. Hvöss norðanátt, él, og hiti um frostmark. Kristján Arnarson og Rosa Millan unnu góða sigra á
þessu þriggja flokka móti. Þá voru haldin tvö mót fyrir
stærri riffla, 200 m mót og 400 m. Félagsmaður Skotfélagsins var í verðlaunasæti á öðru þessara móta. Kristján
og Rósa voru á faraldsfæti þetta sumar og kepptu þau
aðallega í flokki .22 calibera riffla og gekk þeim mjög vel.
Voru í verðlaunasætum í flestöllum mótum á landsvísu.
Þá varð Kristján Íslandsmeistari i .22 cal hv flokki, og
einnig i Sporter flokki .22 cal og Rósa fylgdi fast á eftir. Þá
var hið árlega riffilmót, Akureyrarmeistarinn, haldið á
Akureyri á haustdögum og átti Skotfélag Húsavíkur þar
fulltrúa sem vann til verðlauna.

Þetta voru stærstu framkvæmdir síðasta árs, og núna í
byrjun árs er Hermann smiður mættur með sín tæki og
tól. Ætlunin er að gera eins mikið innanhúss og mögulegt
er. Smíði veggjar í SV-horni hússins er langt komin og
byrjað er að hugsa fyrir eldhúsinnréttingu og afgreiðsluborði. Einnig verður hurð riffilhúss lagfærð ásamt hurð á
norðurhlið félagsheimilisins.
Árni Logi færði skotfélaginu tvo myndaramma sem sýna
frá skotvopnanámskeiði sem haldið var á vegum skotfélagsins 1983. Þeir rammar munu prýða vegg í félagsheimilinu. Hreindýrapróf voru með sama sniði og vanalega. Rúmlega 30 próf voru tekin á svæði skotfélagsins og
er það sami fjöldi og undanfarin ár.

Þessi fjöldi móta heima fyrir er alls ekki ásættanlegur og
þarf að gera bragabót þar á. Erfitt hefur verið að fá mannskap til að annast mótahald en sum mótin eru afar tímafrek og kalla á talsvert marga starfsmenn, svo vel megi
fara, en miklu máli skiptir að allt gangi hnökralaust. Það
má segja að þetta sé meginástæða þess að mót eru ekki
fleiri en raun ber vitni. STÍ hefur verið bent á að æskilegt
sé að það sendi dómara á stærri mót, sem falla undir STÍ,
en það hefur ekki hlotið hljómgrunn, þó svo hluti mótagjalda renni til STÍ. Félagsmenn hafa því sjálfir séð um
dómgæslu, en erfitt getur verið að bæði keppa í móti og
þurfa að annast dómgæslu líka. Þetta er vandamál í
flestum félögum.

Skotfélagið hélt grillveislu á svæði félagsins þar sem meðlimir félagsins gæddu sér á grillsteikum frá Norðlenska og
öðrum veigum. Vel var tekið til matar og drykkjar. Þessi
viðburður mæltist vel fyrir.
Vonast er til að ofangreindum verkum verði lokið á vordögum. Það veltur þó fyrst og fremst á smiðnum okkar og
hvaða tíma hann hefur. Þá er líka farið að skoða möguleika á að kaupa borð og stóla í sal, en þar er gert ráð fyrir
40-50 manns í sæti og fyrirhugað er að kaupa borð og
stóla fyrir þann fjölda. Þetta var það sem lagt var upp
með þegar smíði þessa húss var ákveðin og aðstaðan er
stöðugt að taka á sig mynd og batna fyrir félagsfólk og
gesti. Það hefur frá byrjun alltaf verið stefna stjórna
Skotfélags Húsavíkur að gera ekkert nema til sé fé til að
framkvæma, og það hefur tekist giftusamlega. Aðhald
hefur verið i peningamálum – kannski fullmikið finnst
eflaust einhverjum, en til að svona verkefni gangi upp þá
þarf að gæta aðhalds en það hefur samt ekki verið þannig
að það komi niður á mótahaldi eða annarri i starfsemi
félagsins. Eins og fyrr sagði, þá stendur félagið vel. Peningar eru til, og von er á byggingar- og framkvæmdastyrk
fljótlega eftir aðalfund sem gera kleift að taka næstu

Af haglabyssudeild er það að segja að það var sama staða
þar og í riffilgreinum. Afar rólegt á leirdúfuvellinum.
Skyttur voru lítið að mæta á æfingar og lítið að fara til að
keppa hjá öðrum skotfélögum. Einungis fjögur mót voru
haldin á heimavelli. Alls voru skotnar um 5500 dúfur yfir
sumarið sem er langt undir meðallagi. Báðir skotvellir
félagsins eru í fínu standi, einungis vantaði fólk til að
koma á æfingar. Vonandi stendur þetta allt til bóta fyrir
komandi sumar.
Eftir stendur samt sem áður að rekstur Skotfélagsins
gengur vel. Það hefur staðið undir væntingum og allar
áætlanir hafa staðist hvað uppbyggingu snertir.
Kostnaðaráætlanir hafa einnig staðist. Skuldir eru engar
en eignir og eigið fé umtalsvert. Félagið er vel kynnt í
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Norðurþingi og aðstaða til iðkunar heldur hnitmiðað áfram að batna. Það er einlæg ósk stjórnar að sá skuggi
sem borið hefur á iðkun vegna Covid-19 muni láta undan
nú á vormánuðum og að félagið taki að blómstra á ný.

Í stjórn UMF Austra eru:
Birna Björnsdóttir formaður
Olga Friðriksdóttir gjaldkeri
Nanna Steina Höskuldsdóttir ritari
Karítas Ríkharðsdóttir
Margrét Sigríður Höskuldsdóttir

Stjórn Skotfélags Húsavíkur

Skotfélag Þórshafnar og nágrennis
Ekkert starf var hjá félaginu og enginn fundur haldinn.

Ungmennafélagið Bjarmi

Rúnar Konráðsson, formaður

Aðalfundur Bjarma 2021 var
haldinn í Gamla Barnaskólanum
í Skógum þann 15. mars 2021.
Mæting var með besta móti.
Það dró til tíðinda á fundinum
en breytingar urðu á stjórn félagsins. Helen sem verið hefur
ritari félagsins til margra ára gaf
ekki kost á sér og var kosinn nýr ritari. Við þökkum Helen
fyrir gott og óeigingjarnt starf fyrir félagið síðustu 32 árin.
Stjórn Bjarma skipa nú Birna Davíðsdóttir formaður, Sigríður Árdal ritari og Jón Þórir Óskarsson gjaldkeri. Formenn
nefnda frá júní
2020
til
júní
2022 eru: Fótboltanefnd: Hermann Hauksson, Íþróttanefnd: Aníta Guttesen, Ferðaþjónustunefnd: Sigríður
Karlsdóttir, Vallarnefnd: J. Bjarki Jóhannesson, Húsnefnd:
Jón Þ. Óskarsson, Ferðanefnd: Sindri Geir Óskarsson,
Spilanefnd: Nanna Þórhallsdóttir, Ballnefnd: Sigríður
Árdal og Skíðanefnd: Rúnar Ísleifsson.

Ungmennafélagið Austri
Æfingar
Boðið var upp á íþróttaæfingar 3x í
viku á vorönn undir stjórn Róberts
Ísaks Þorsteinssonar. Æfingarnar
voru vel sóttar og komu einnig
börn frá Kópaskeri/Öxarfirði á
æfingarnar. Ekki tókst að ráða
þjálfara í sumar. Áhugasamir hittast
öðru hverju og spila blak, þó ekki
reglubundið.
Skólabörn hafa sótt æfingar í vetur í Lundi og á Kópaskeri
sem Róbert Karl Boulter hefur umsjón með. Einnig sækir
einn nemandi Taekvondo æfingar til Húsavíkur. Eins og
undanfarin ár hafa eldri borgarar á Raufarhöfn verið mjög
duglegir að mæta í íþróttahúsið og hreyfa sig saman.

Var starf nefnda félagsins mismikið á árinu 2021 og stafar
það að einhverju leiti af stöðu heimsfaraldurs. Íþróttaæfingar voru haldnar í Stórutjarnaskóla þar sem börnum
var boðið upp á leikjanámskeið, körfubolta og krakkablak.
Olga er aðalþjálfarinn en Sigríður Árdal og Ragnar Bjarnason sáu um körfuboltaæfingar á vorönn 2021. Haustið
2021 var ákveðið að hafa leikjanámskeið á frístundartíma
og mæltist það mjög vel fyrir. Ekki var hægt að bjóða upp
á leikfimi fyrir 60+ á árinu en verður það gert um leið og
covid leyfir. Þess má geta að vegna fámennis getur
félagið ekki boðið upp á mikla fjölbreytni í æfingum en
margir Bjarmafélagar eru sem betur fer duglegir að sækja
æfingar í nágrannabyggðir.

Annað
UMF Austri hafði umsjón með Kvennahlaupi ÍSÍ eins og
undanfarin ár. UMF Austri átti fulltrúa í undirbúningi
Ásbyrgismóts. Aðalfundur UMF Austra var haldinn 18.
mars á Hótel Norðurljósum. Allir stjórnarmenn gáfu áfram kost á sér til endurkjörs. Skoðunarmenn eru kjörnir
Jónas Friðrik Guðnason og Svava Árnadóttir til vara.
Töluverð vinna var lögð í að skipuleggja og fjármagna
frisbígolfvöll.
Haukur
Árnason,
eigandi
Frisbígolfbúðarinnar, kom og aðstoðaði við að hanna völlinn.
Sigmar Darri Unnsteinsson vann mikla undirbúningsvinnu
fyrir UMF Austra auk stjórnarmanna sem sóttu um styrki
og sömdu við framkvæmdaraðila. Í lok sumars var svo
útbúinn 9 körfu völlur sem staðsettur er annars vegar við
félagsheimilið Hnitbjörgu og hins vegar á svæðinu á milli
Aðalbrautar og Ásgötu. Er það von okkar að völlurinn
verði mikið notaður, bæði af heimafólki sem og gestum.

Í sumar var hefðbundið leikjanámskeið á Bjarmavelli á

UMF Austri selur frisbídiskasett, töskur og svo
sérstaka Austra frisbídiska,
sem Sigmar Darri hannaði.
Keyptur var pönnuvöllur
sem staðsettur er framan
við skólann og nýtist vel t.d.
í frímínútum.
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mánudagskvöldum sem Guðrún Borghildur sá um. Þá
hittust einnig ungmenni og spiluðu fótbolta á fimmtudagskvöldum. Ættarmót voru haldin á vellinum og náðum
við að halda hefðbundna Bjarmahátíð sem tókst með
ágætum. Farin var Sólstöðuganga á Hálshnjúk sem var
mjög fámenn og var því ákveðið að fara aftur nokkrum
dögum seinna eða á Jónsmessunni. Þá var gott veður og
ágæt mæting. Að venju var Björgunarsveitin Þingey með
Fjögurraskógahlaup með aðstöðu á vellinum. Hlaupið
gekk vel í góðu veðri og var mæting þokkaleg. Ekkert
Bjarmaball var haldið 2021 vegna samkomutakmarkanna
og þá voru heldur ekki haldin spilakvöld.

september. Við bættum við einni íþrótta- og leikjaæfingu
á yngsta stigi í Ýdölum og hefur það verið aldursskipt 1.-2.
bekkur saman og 3.-4. bekkur saman. Blak fyrir 5.-10.
bekk var í boði 2x í viku, frjálsíþróttir (4. bekkur og eldri
1x í viku, 7. bekkur og eldri 2x í viku), bogfimi 1x í viku (15
ára og eldri), sund 1x í viku og fótbolti 1x í viku. Því miður
var lítil þátttaka í blaki og bogfimi og hættu þessar
æfingar nú um áramót. Þjálfarar haustannar hafa verið
Erla Rós Ólafsdóttir, Ingunn Elsa Apel Ingadóttir, Sigrún
Anna Bjarnadóttir, Stefán Óli Hallgrímsson, Gunnhildur
Hinriksdóttir, Ásgeir Ingi Unnsteinsson, Valgerður Jósefsdóttir, Styrmir Franz Snorrason og Guðmundur Gígjar
Sigurbjörnsson.

Stjórnin fundaði að venju nokkrum sinnum bæði formlega og óformlega og mætti formaður ásamt tveimur
öðrum félagsmönnum á Ársþing HSÞ 2020 og 2021 sem
haldin var í Þórsveri á Þórshöfn. Gott þing og áhugavert.

Fyrir utan þessar hefðbundnu æfingar hefur félagið, í
samstarfi við Laugaskóla, auglýst fjölskyldutíma í íþróttahúsinu á Laugum á laugardögum bæði vor og haust þar
sem fólki gefst kostur á að mæta og leika sér með
börnum sínum í salnum. Ekki er þjálfari í þessum tímum
og greiðir félagið ekki húsaleigu fyrir salinn.

Stjórn Bjarma þakkar sjálfboðaliðum fyrir vel unnin störf
á árinu 2021 og einnig þökkum við Skógræktinni,
Björgunarsveitinni Þingey og HSÞ fyrir gott samstarf.

Þátttaka í íþróttastarfinu var ágæt á árinu en miðað við
skráningar í Nóra tóku um 53 þátt í íþróttastarfi á vegum
félagsins á árinu 2021 og margir hverjir æfðu fleiri en
eina íþróttagrein. Félagið hefur undanfarið valið að hafa
aðeins tvenn æfingagjöld, eitt fyrir þá sem mæta 1x í viku
og annað fyrir þá sem mæta 2x eða oftar í viku, sem
hvata til þess að fá sem flesta til þess að mæta á æfingar.
Einnig hefur félagið boðið upp á systkinaafslátt á æfingagjöldum félagsins. En án þjálfaranna okkar gætum við
ekki boðið upp á þetta starf sem er og viljum við því færa
þeim öllum bestu þakkir fyrir þjónustuna.

Stjórn Bjarma Birna, Jón og Sigríður

Ungmennafélagið Efling
Árið 2021 var að hluta, líkt og árið
á undan, nokkuð markað covidfaraldrinum. Leiknefnd hafði
hendur í skauti og ekkert starf var
unnið þar. Ekki einu sinni að fólk
fengi að spreyta sig við leik á
þorrablóti því þau hafa fallið
niður núna tvö ár í röð.

Lítið var um mót á
árinu en þó náðu
blakkrakkar að taka
þátt í einu móti á
Húsavík í upphafi árs
og margir tóku þátt í
Sumarleikum HSÞ í
frjálsíþróttum
og
öðrum frjálsíþróttamótum á árinu með
mörgum persónulegum
bætingum.
Umf. Efling átti sinn
liðsmann í Íslandsmeistaraliði 11 ára pilta í frjálsíþróttum, Hjörvar Þór
Hnikarsson, og sömuleiðis var Hjörvar í sigurliði HSÞ í
4x100m boðhlaupi 11 ára pilta og Hinrik Freyr Sigurbjörnsson, Gunnar Flóvent Guðmundsson og Helgi Smári
Guðmundsson í sigurliði HSÞ í 4x100m boðhlaupi 13 ára
pilta.

Barna- og unglingastarf
Æfingar hjá börnum og unglingum héldu nokkuð góðum
dampi allt árið þó svo að eitthvað af æfingum hafi fallið
niður vegna covid en allar æfingar voru bannaðar í 3 vikur
kringum páska. Á vorönn héldu sömu æfingar frá hausti
áfram en í boði var að æfa: frjálsíþróttir/leiki í Ýdölum (1.4. bekkur 1x í viku), blak (5.-10. bekkur 2x í viku), sund
(yngri 1x og eldri 2x í viku), frjálsíþróttir (5. bekkur og
eldri 2x í viku), fótbolti (1x í viku). Þjálfarar á vorönn voru
Erla Rós Ólafsdóttir, Ingunn Elsa Apel Ingadóttir, Lísbet
Óla Jörgensen Steinsdóttir, Rebekka Lind Baldursdóttir,
Benedikta Diljá Pétursdóttir, Valgerður Jósefsdóttir,
Gunnhildur Hinriksdóttir og Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson.
Sumaræfingar byrjuðu 1. júní. Íþróttaæfingar ætlaðar
10/11 ára og yngri voru í boði 2x í viku í 1,5 klst í senn í
júní og júlí ásamt því að 1x í viku voru leikir á vellinum í
júní. Hilmar Örn Sævarsson sá um þessar æfingar. Þá
voru frjálsíþróttaæfingar 2x í viku fyrir 10/11 ára og eldri
og sá Gunnhildur Hinriksdóttir um þær æfingar. Allar
þessar æfingar voru seinnipart dags. Leikjanámskeið sem
fyrirhugað var að halda féll því miður niður þar sem við
fengum ekki þjálfara.

Fullorðinsstarf
Covid hefur náð að lama fullorðinsstarf félagsins talsvert.
Blakkarlar náðu að æfa fyrstu 2 mánuði ársins en ekki var
farið á nein mót. Í haust hefur aðeins verið ein æfing í
viku og er að stórum hluta haldið uppi af framhaldsskólanemendum. Samstarf er á milli Umf. Eflingar og Völsungs
með sameiginlegt lið í 1. deild karla núna veturinn 2021-

Haustæfingar félagsins hófust í seinna lagi eða 20.
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2022 þar sem ungir og sprækir drengir fá tækifæri til að
keppa í blaki á meðan öldungarnir horfa á en flestöll
hraðmót ársins sem og öldungamót BLÍ voru felld niður
vegna covid.
Aðeins einn keppti undir merkjum Umf. Eflingar í bogfimi
og aðeins á einu móti. Tómas Gunnarsson tók þátt í
Íslandsmóti öldunga innanhúss og varð í 2. sæti.
Á haustdögum var ákveðið að kvennablak sem hingað til
hefur ekki verið undir formlegu íþróttafélagi yrði innlimað
í Umf. Eflingu og eru nú blakæfingar kvenna undir
merkjum félagsins. Konurnar æfa 2x í viku undir stjórn
Andra Hnikarrs Jónssonar og hefur mæting verið þokkaleg, þökk sé m.a. nemendum framhaldsskólans sem hafa
mætt reglulega í blakið.

boðið upp á fánasölu og andlitsmálun í anddyri íþróttahússins áður en farið var í skrúðgöngu niður á íþróttavöll.
Arney Dagmar Sigurbjörnsdóttir, Dagrún Inga Pétursdóttir
og Eyhildur Ragnarsdóttir sáu um andlitsmálninguna,
fánaberar voru Þórhallur Arnórsson og Gunnar Flóvent
Guðmundsson, hátíðarræðuna flutti Sigríður Hlynur
Helguson Snæbjörnsson og fjallkona var Gunnhildur Hinriksdóttir. Björgunarsveitin sá um að útvega sexhjól og
kerru til að aka fjallkonunni á völlinn. Að hefðbundnum
hátíðarhöldum loknum gátu gestir leikið sér á vellinum, í
hoppuköstulum, farið á hestbak, gætt sér á grilluðum
pylsum og góðmeti sem var til sölu eða skotist á bíósýningu í Þróttó. Viljum við þakka öllum sem tóku þátt og
aðstoðuðu við hátíðahöldin kærlega fyrir.

Golfvöllurinn var opinn allt sumarið 2021. Um slátt á
vellinum sá að mestu Stefán Óli Hallgrímsson í samstarfi
við Framhaldsskólann á Laugum og Dalakofann en Stefán
sá einnig um slátt á íþróttavellinum og í kringum framhaldsskólann. Völlurinn var í ágætri notkun enda frábært
veður í sumar.
Annað starf
Aðalfundur félagsins var haldinn í Dalakofanum þann 18.
apríl og var einnig streymt á facebook. Stjórn félagsins að
loknum aðalfundi skipa: Eva Hjaltalín formaður (kjörin til
eins árs), Kristjana Eysteinsdóttir ritari (kjörin til tveggja
ára) og Gunnhildur Hinriksdóttir gjaldkeri. Varamenn eru
þeir Pétur Ingólfsson og Andri Hnikarr Jónsson. Skoðunarmenn reikninga eru sem fyrr Sigfús Haraldur Bóasson og
Unnsteinn Ingason. Blaknefnd skipa: Ari Heiðmann Jósavinsson (formaður), Aðalsteinn Már Þorsteinsson og
Kristján Örn Sævarsson. Bogfiminefnd: Guðný Ingibjörg
Grímsdóttir (formaður), Tómas Gunnarsson og Guðmundur Smári Gunnarsson. Golfnefnd: Andri Hnikarr
Jónsson (form), Víðir Pétursson og Guðmundur Smári
Gunnarsson. Íþróttanefnd verður sett saman með einum
fulltrúa úr stjórn Eflingar ásamt einum fulltrúa frá hverri
af eftirfarandi nefndum: blak-, bogfimi- og golfnefnd.
Leiknefnd: Freydís Anna Arngrímsdóttir (formaður),
Hörður Þór Benónýsson, Magnús Már Þorvaldsson, Þorgerður Sigurgeirsdóttir og Gunnhildur Hinriksdóttir.
Minjanefnd: Gréta Ásgeirsdóttir, Baldur Daníelsson og
Hörður Þór Benónýsson. Umhverfisnefnd: Baldur Daníelsson (formaður) og Aðalbjörg Tryggvadóttir. Þjóðhátíðarnefnd: Kristrún Kristjánsdóttir (formaður), Járnbrá Björg
Jónsdóttir og Pétur Ingólfsson. Þorrablótsnefnd: Þorgerður Sigurgeirsdóttir, Jón Friðrik Benónýsson, Sigurlaug
Svavarsdóttir, Robert Statkiewicz, Olga Marta Einarsdóttir
og Hilmar Örn Sævarsson.

Að lokum viljum við þakka öllum þeim frábæru sjálfboðaliðum og þjálfurum sem koma að starfi Umf. Eflingar fyrir
ómetanleg framlög þeirra í formi krafta og tíma.
Stjórn Umf. Eflingar

Ungmennafélagið Einingin
Þorrablót Einingarinnar var ekki
haldið
sökum
samkomutakmarkana vegna COVID 19 og ekki
voru haldnar aðrar fjáraflanir fyrir
félagið á árinu. Tveir fulltrúar
mættu frá Einingunni á tvöfalt ársþing HSÞ sem haldið var á Þórshöfn í mars. Á ársþinginu var Ásgrímur Sigurðsson tilnefndur í hópi íþróttamanna ársins en hann var Boccia
maður HSÞ og er vel að þeim titli kominn. María
Sigurðardóttir hlaut starfsmerki UMFÍ en hún sat í frjálsíþróttaráði HSÞ 2014-2019. Sigurlína Tryggva tók sæti í
varastjórn HSÞ til tveggja ára.
Nokkrir krakkar frá Einingunni æfðu
íþróttir á
Stórutjörnum sem ungmennafélagið Bjarmi stendur fyrir
yfir vetrartímann. Einnig sækja nokkrir krakkar æfingar til
Akureyrar. Síðastliðið sumar voru Stubbaboltaæfingar
haldnar tvisvar í viku og var sumrinu slúttað með grillveislu. Haldið var áfram að byggja upp íþrótta- og afþreyingarstöðvar á íþróttasvæði Einingarinnar. Komið er upp
strandablak og fótboltatennis ásamt fleiri skemmtilegum
stöðvum. Horft er til þess að sem flestir geti fundið sér
eitthvað til að nýta sér, óháð aldri. Stefnt er á að fjölga
stöðvunum enn frekar sumarið 2022. Í heild má segja að
áhrif COVID-19 hafi haldið áfram að setja svip á starf félagsins á starfsárinu 2021 þar sem ýmislegt sem stóð til

Lítið var um annað starf hjá félaginu þar sem fella hefur
þurft árlega viðburði s.s. þorrablót og jólafélagsvist vegna
covid. Stjórnarfundir voru aðeins tveir á árinu þar sem
vetrar- og sumarstarf barna og unglinga var skipulagt.
Ákvað stjórn á haustfundi sínum að blása til sóknar, fara í
búningakaup og gera félagið sýnilegra hér á skólasvæðinu
þar sem það er eina virka félagið. Þjóðhátíðarnefnd hélt
17. júní hátíðlegan á Laugavelli í fínu veðri. Að venju var
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að gera var frestað. Í stjórn Einingarinnar sitja Sigurlína
Tryggvadóttir formaður, Jónas Sigurðsson ritari og
Erlingur Ingvarsson gjaldkeri.

er með þennan leikjaskóla. Stefnan fyrir sumarið var að
fá til okkar þjálfara annars staðar að en sökum covid
varð lítið úr því og vonum við svo sannarlega að næsta
sumar verði betra hvað það varðar.

Sigurlína Tryggvadóttir, formaður

Á haustönn tók Sigurbjörn svo að sér alla þjálfun. Þar
vorum við með nýjung sem er Íþróttaskóli ÍSÍ fyrir 1.-4.
bekk en þar er markmiðið að kynna þennan aldursflokk
fyrir allskonar íþróttum. Fyrir 5.-10. bekk var svo fótbolti,
frjálsar íþróttir og blak og hafa þessar æfingar verið vel
sóttar.

Ungmennafélagið Geisli
Engin starfsemi árið 2021.
Árni G. Helgason, formaður

Með tilkomu verkefnastjóra hjá okkur eru mörg verkefni
komin af stað hjá okkur sem hafa setið á hakanum en
meðal annars er hann farinn að vinna að foreldrahandbók, uppfæra reglur og lög félagsins og síðast en ekki síst
að gera UMFL að Fyrirmyndarfélagi ÍSÍ ;).

Ungmennafélag Langnesinga
Þjálfarar og æfingar
Árið 2021 hefur verið mjög frábrugðið ár líkt og margir vita
sökum covid. Æfingar hafa þó
gengið vel þrátt fyrir allt. Við
höfum haldið úti eðlilegu starfi
en markmiðið hjá félaginu er að
reyna að hafa alltaf eina einstaklingsíþrótt og eina hópíþrótt í
boði fyrir krakkana.

Öllum þjálfurum á árinu vill stjórn félagsins þakka fyrir
vel unnin störf.
Mót, keppnir og æfingabúðir
Minna hefur verið um mót, keppnir og æfingabúðir á
árinu sökum covid en við höfum þó átt nokkra einstaklinga og lið sem hafa farið. Í knattspyrnu var farið á
Stefnumót KA, Hattarmótið á Egilsstöðum og Goðamót
Þórs í 6.flokki karla þar sem bæði stelpur og strákar
kepptu en þar er ekki síður lagt upp úr því að hafa
gaman en keppni. Fimmti flokkur kvenna fór loks á mót
en 8 stelpur fóru á Goðamót Þórs þar sem þær stóðu sig
mjög vel og komu heim með Goðamótsskjöldinn sem
eru verðlaun fyrir fyrirmyndar framkomu innan vallar
sem utan og áttu þær það algjörlega skilið. Samstarf var
á milli UMFL og Einherja frá Vopnafirði í 4. og 5. flokki
karla í knattspyrnu í sumar þar sem þessi lið tóku þátt í
Íslandsmóti KSÍ. Þetta samstarf tókst vel og voru haldnar
samæfingar bæði á Þórshöfn og Vopnafirði. Heimaleikir
voru einnig bæði á Þórshöfn og Vopnafirði. Stóðu
strákarnir/stelpan sig með stakri prýði. Gengi liðsins í 4.
flokki var ekki alveg eins og við ætluðum en eftir á að
hyggja var þetta kannski allt of stórt verkefni að fara í en
við reyndum og strákarnir/stelpan stóðu sig mjög vel og
gáfu allt í þetta verkefni. Þetta fer klárlega í reynslubanka allra. Gengi liðsins í 5.flokki var hins vegar mjög
gott og vann liðið alla sína leiki á mótinu og urðu í 1. sæti
í sínum riðli. Einnig fór sameiginlegt lið UMFL/Einherja á
Stefnumót KA og stóðu sig mjög vel. Við í UMFL áttum
tvo einstaklinga á N1 mótinu í fótbolta en því miður náði
UMFL/EINHERJI ekki í lið en þeir Sæmundur Helgi Einarsson og Mikael Davíð Einarsson kepptu þar með liði Þórs
frá Akureyri og stóðu sig gríðarlega vel en lið Mikaels
endaði í 3.sæti í sínum riðli.

Á vorönn var knattspyrna og frjálsar íþróttir sem þær
Álfrún Marey Eyþórsdóttir og Lovísa Margrét Kristjánsdóttir sáu um. Þær stöllur sáu svo líka um leikjaskóla
fyrir leikskólabörn sem UMFL hélt foreldrum að
kostnaðarlausu ásamt því að Álfrún Marey sá um íþróttir
fyrir eldri borgara þeim að kostnaðarlausu. Þrek var líka í
boði fyrir elstu árgangana í grunnskóla en því var hætt í
febrúar sökum dræmrar mætingar. Einnig vorum við
með blak sem Anna María Ólafsdóttir sá um. Við gerðum
smá skoðanakönnun hjá eldri krökkunum í grunnskólanum þar sem við spurðum hvaða nýju íþrótt þau
hefðu áhuga á að prófa og kom box þar sterkt inn. Við
fengum því þá Helga Snæ Sölvason og Finn Inga Harrýsson til að vera með boxæfingar sem gekk mjög vel.
Það hefur verið markmið félagsins í mörg ár að fá til sín
menntaðan einstakling sem tæki að sér alla þjálfun félagsins ásamt því að vera verkefnastjóri/ framkvæmdastjóri félagsins. Það markmið gekk upp á þessu ári þegar
við réðum Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson til starfa hjá
okkur. Með góðu samstarfi við Langanesbyggð varð
þetta að veruleika en hann er í 50% starfshlutfalli hjá
UMFL og 50% starfshlutfalli hjá Langanesbyggð.
Hann tók til starfa á sumarönninni sem gekk alveg
einstaklega vel. Þar var hann með Erla Rós Ólafsdóttir
sér til aðstoðar en þau þjálfuðu fótbolta og frjálsar íþróttir. Þeim til aðstoðar og afleysingar voru svo Alex
Jónsson og Þórarinn Þórisson. Auk þess voru þau Sigurbjörn og Erla með tveggja vikna leikjaskóla fyrir leikskólabörn ásamt yngstu börnunum í grunnskóla þar sem
mikið líf og fjör var en meðal annars var þar í boði hjólaferð, veiðiferð, fjársjóðsleit og margt fleira og mikil
ánægja með skólann. Þetta er annað sumarið sem UMFL

Við áttum svo fulltrúa í Héraðsmóti HSÞ í skák en Ólafur
Ingvi Sigurðsson keppti þar og stóð sig mjög vel.
Í frjálsum íþróttum áttum við nokkra keppendur sem
kepptu ýmist undir nafni UMFL eða HSÞ. Keppendur frá
okkur fóru á Sumarleika HSÞ, Meistaramót Íslands 11-14
ára innan- og utanhúss og UFA mótið á Akureyri og
áttum við nokkra einstaklinga á þessum mótum á verð-
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launapalli með frábæran árangur í mörgum greinum.
Það er gaman að segja frá því að við eignuðumst íslandsmeistara á MÍ 11-14 ára utanhúss en Mikael Davíð
Einarsson varð íslandsmeistari 11. ára í 60m hlaupi,
600m hlaupi og langstökki. Gríðarlega flottur árangur hjá
honum. Einnig var boðhlaupssveit HSÞ 11 ára pilta og 13
ára pilta Íslandsmeistarar en þar áttum við í UMFL þrjá
stráka, þá Mikael Davíð, Sæmund Helga og Jóhannes
Líndal.

með foreldra jafnt sem iðkendur til að vera enn öflugri í
að mæta í fjáraflanir því margar hendur vinna létt verk
og þetta skiptir okkur miklu máli.
Félagið á öllu jafna góðan lager af rækjum og wc- og
eldhúspappír sem við fáum að geyma í félagsheimilinu
Þórsveri. Einnig eigum við 4 kanóbáta og kanókerru sem
við höfum fengið að geyma hjá Björgunarsveitinni
Hafliða en nokkrum sinnum í sumar héldum við kanó
dag þar sem krakkarnir komu og léku sér á bátunum í
blíðskaparveðri. Einnig voru kanóbátarnir mikið notaðir
af almenningi í góða veðrinu í sumar.

Hið gamla og rótgróna Ásbyrgismót var haldið en þó
með breyttu sniði. Helgin var einskonar æfingabúðir fyrir
krakka á gamla UNÞ svæðinu þar sem Sigurbjörn Veigar
og Erla Rós voru þjálfarar og kom Gunnhildur Hinriksdóttir einnig í heimsókn og þjálfaði einn dag. Þetta fyrirkomulag vakti mikla gleði og allir fengu viðurkenningarskjal og verðlaunapening í lokinn.

Félagið gerði pöntun á fatnaði fyrir félagsmenn á árinu
en félagið verslar föt frá Macron og litir okkar eru gulur
og svartur. Einnig erum við með húfur, vettlinga og
kraga merkta félaginu ásamt vatnsbrúsum.
Við erum með litla skrifstofu í íþróttahúsinu þar sem við
geymum minni söluvarning, búninga og fleira. Einnig
hefur Sigurbjörn aðstöðu þar uppi fyrir sitt starf. Dósakúlu eigum við sem er staðsett fyrir utan Hauksbúð. Allar
okkar dósir úr dósasöfnunum fáum að að geyma í Beitningarhöll Langanesbyggðar þar sem við fáum einnig að
geyma pönnuvöllinn okkar. Einnig eigum við 6 mörk sem
eru á fótboltavellinum og allur okkar íþróttabúnaður er í
íþróttahúsinu. Boxbúnaður var keyptur og einnig endurnýjuðum við margt í búnaði félagsins fyrir sumarið svo
sem frjálsíþróttadót, vesti og þjálfara fatnað. Félagið á
einnig pönnuvöll sem notaður er úti við og fótboltaborðtennisborð sem notað er inni við.

Hingað til hefur félagið greitt öll þátttöku- og mótsgjöld
fyrir alla sína iðkendur á öllum mótum og keppnum
innanlands. Eftir miklar vangaveltur ákvað stjórn að
breyta því fyrirkomulagi þar sem ekki allir iðkendur hafa
sömu tækifæri á að mæta á mót en félagið tekur þátt í
kostnaði upp að ákveðinni upphæð en foreldrar sjá um
restina.
Eins og sést á þessari upptalningu hér að ofan þá eigum
við í UMFL fullt af flottum og efnilegum krökkum sem
hafa staðið sig alveg einstaklega vel innan vallar sem
utan. Félagið vekur alltaf athygli þar sem við erum og
okkur hrósað í hástert fyrir góða frammistöðu komandi
af svona litlum stað. Foreldrar hafa líka verið einstaklega
duglegir að fylgja börnunum sínum á þessi mót, hvort
sem er í foreldrahlutverkinu eða sem tengiliðir og gerir
það þetta allt svo miklu skemmtilegra að vera ein stór
heild frá litlum stað þar sem allir styðja við bakið á hver
öðrum. Þegar allir vinna vel saman gengur allt svo miklu
betur og eiga foreldrar hrós skilið. Sumarið okkar endaði
svo á sumarslútti þar sem við fórum í leiki, grilluðum,
veittum verðlaun og vígðum spjótkastbrautina okkar:)

Tartanbraut og æfingasvæði.
Mikill áhugi er hjá félaginu að bæta æfingaaðstöðu félagsins utanhúss í samvinnu við Langanesbyggð. Er sú
vinna hafin og kláraðist fyrsti kaflinn í sumar þegar við
vígðum nýju spjótkastbrautina með flottu kasti frá Erlu
Rós en einnig er tilbúinn kringlu- og kúluvarpshringur.
Þessar framkvæmdir sem gerðar voru í sumar skipta
gríðarlega miklu fyrir okkur og breytir miklu fyrir okkar
útiæfingar. Svona framkvæmdir eru dýrar og ákvað
stjórn UMFL að reyna að leggja sitt að mörkum þar sem
við verðum klárlega stærstu notendur af þessari
aðstöðu. Allar okkar dósir fara í þessa uppbyggingu
ásamt því að við héldum áheitahlaup/hjól í sumar þar
sem 4 lið hjóluðu, hlupu eða löbbuðu frá Fonti að í-

Önnur verkefni
Fjáraflanir eru stór liður hjá félaginu og skiptir félagið
gríðarlega miklu máli. Aðal fjáraflanir félagsins eru dósasöfnun og sala á wc- og eldhúspappír og rækjum og
höldum við ótrauð áfram með þær. Við hvetjum hér
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þróttahúsinu og söfnuðu áheitum sem tókst alveg
gríðarlega vel. Allir fengu glaðning í lokin og verðlaunapening. Einnig hafa einstaklingar og fyrirtæki verið
gríðarlega dugleg að styrkja þetta verkefni og má þar
nefna Jóel Sæmundsson sem kom með uppistand þar
sem allur ágóði rann í verkefnið, Karen Rut og Ólafur
Birgir sem bökuðu helling af rúgbrauði og allur ágóði
rann í verkefnið og Guðmundur Fylkisson ásamt IH
verslun sem hafa gefið okkur kerti og fleira til að selja og
allur ágóði hefur farið í verkefnið. Málningarþjónusta
Ingólfs Braga á Vopnafirði styrkti okkur einnig með peningaupphæð. Ísfélag Vestmannaeyja gaf okkur peningaupphæð í tilefni afmælis síns og fór sú upphæð beint í
verkefnið. Einnig höfum við verið dugleg að sækja um
styrki hér og þar í þetta verkefni og stundum gengur það
upp og við fáum styrk og stundum ekki. Þetta verkefni er
mjög stórt og breytir miklu fyrir alla íþróttaiðkun á
staðnum og erum við því virkilega stolt og spennt fyrir
þessu verkefni og áframhaldinu.

kvæðni á okkar síðu og hafði samband við formann félagsins og lýsti yfir mikilli ánægju með okkar störf og í
framhaldi gerði grein um okkur og okkar starf í Skinfaxa
blaði UMFÍ. Einnig frétti þáttastjórnandi á N4 af okkur og
okkar starfi og kom og tók viðtal við formann félagsins
sem birtist á N4.

Æfingagjöld og sýnileiki UMFL

Á árinu voru haldnir tveir knattspyrnufundir þar sem
stjórn fór yfir knattspyrnumál, valdir voru tengiliðir fyrir
alla flokka og málin rædd.

Aðalfundur UMFL
Aðalfundur fyrir árið 2020 var haldinn 9.mars í Þórsveri.
Þar héldu áfram úr fyrri stjórn Valgerður Sæmundsdóttir
formaður, Þorsteinn Ægir Egilsson varaformaður, Gréta
Bergrún Jóhannesdóttir ritari, Úlfhildur Ída Helgadóttir
gjaldkeri, Lára Björk Sigurðardóttir varamaður og Jóhann Hafberg Jónasson varamaður. Sóley Vífilsdóttir
hætti í stjórn og inn í stjórn kom Margrét Guðmundsdóttir. Stjórnarmenn skipta svo milli sín málum.
Knattspyrnumál: Valgerður, Gréta og Þorsteinn. Frjálsíþrótta mál: Valgerður, Lára Björk og Margrét. Fjáraflanir
og styrkir: Úlfhildur og Gréta.

Æfingagjöld eru innheimt þrisvar á ári eftir annarskiptingum en við skiptum árinu upp í vor-, sumar- og
haustönn og eru æfingagjöld greidd fyrir hverja önn.
Þetta fyrirkomulag hefur verið síðan 2016 og hefur tekist
mjög vel til. Fullt æfingagjald er greitt fyrir fyrstu tvö
börnin og fá systkini eftir það 50% afslátt. Áfram er starf
UMFL tengt skóladagatali og er það einróma álit stjórnar
að það sé til fyrirmyndar að halda því til streitu sé þess
nokkur kostur. Með þessu fyrirkomulagi er gott fyrir foreldra að vita hvenær er frí frá æfingum.

Annað
Ársþing HSÞ var haldið á Þórshöfn 20.mars og var virkilega gaman að fá þingið hingað til okkar á Þórshöfn. Góð
mæting var á þingið og sáu dásamlegu konurnar í Kvenfélaginu Hvöt um að allir færu saddir og sælir heim en
þar var Sölva Steini Alfreðssyni veitt gullmerki HSÞ fyrir
sitt mikla og óeigingjarna starf í þágu UMFL í gegnum
árin. Þá var Erla Rós Ólafsdóttir spjótkastarinn okkar
valin frjálsíþróttamaður HSÞ og Íþróttamaður HSÞ og
erum við að sjálfsögðu gríðarlega stolt af þessari frábæru stelpu.

Grasrótarverkefnið “komdu í fótbolta með Mola” hjá KSÍ
kom til okkar í sumar líkt og árið áður. Þar mættu um 20
krakkar og höfðu mjög gaman af. Svona verkefni hefur
mjög mikla þýðingu fyrir svona litla staði eins og okkar
og var virkilega gaman að fá Mola til okkar. Við vitum
það líka að Mola finnst mjög skemmtilegt að koma til
Þórshafnar og hitta krakkana okkar.

Við í stjórn UMFL höfum brennandi áhuga á því að drífa
félagið áfram og erum með miklar og stórar hugmyndir
fyrir framhaldið. Fyrsta verk okkar var að ræða við
sveitarfélagið um samstarf og samvinnu til að byggja upp
íþróttasvæðið og almenna afþreyingu í sveitarfélaginu
ásamt því að fara í samstarf varðandi þjálfaramál hjá
félaginu. Sú samvinna hefur gengið einstaklega vel og er
komin á fullt skrið. Hvað varðar framtíð íþróttasvæðisins
þá er sú vinna í fullum gangi og er verið að móta framtíðarskipulag svæðisins, skipta verkinu upp í áfanga og
gera kostnaðaráætlun. Fyrsti áfangi er búinn og næsti
áfangi vonandi næsta sumar.

Við í UMFL eigum tvo fulltrúa í nefnd, ráði eða stjórn
HSÞ á þessu ári en það er Jónas Egilsson sem er í stjórn
HSÞ og situr þar sem formaður. Anna María Ólafsdóttir
kom einnig inn í stjórn HSÞ á síðasta ársþingi og situr
hún þar sem ritari. Einnig situr Ólína Ingibjörg Jóhannesdóttir í frjálsíþróttaráði HSÞ. Stjórn þakkar þeim öllum
kærlega fyrir sína vinnu þar.
Stjórn félagsins finnst skipta mjög miklu máli að allir fái
að fylgjast með okkur og okkar starfi og höfum því verið
virkilega dugleg að nota facebook síðu okkar í þeim tilgangi. Þar setjum við inn allt sem við erum að gera í máli
og myndum svo vel hefur verið tekið eftir. Við höfum
fengið mikið af skilaboðum frá fólki um allt land sem
tekur eftir okkar félagi og hversu virkt það er sem gefur
okkur enn meiri byr undir báða vængi. Okkur finnst líka
einstaklega gaman að birta jákvæðar fréttir af fyrrum
iðkendum UMFL eða brottfluttum Langnesingum sem
eru að gera góða hluti. Upplýsingafulltrúi UMFÍ er einn
þeirra sem tók eftir þessari miklu virkni okkar og já-

Í fyrra stóð félagið að uppbyggingu á Þórshöfn hvað
varðar ærslabelg og frisbígolf og vildi gera slíkt hið sama
á Bakkafirði. Við sóttum því um styrk til Brothættra
byggða og fengum fullan styrk þar og er kominn upp
ærslabelgur og búið að panta frisbígolfkörfur sem vonandi fara upp árið 2022.
Við erum mjög ánægð með okkar störf á árinu og finnst
okkur vel hafa tekist til þrátt fyrir covid ár. Margt var á
dagskrá hjá okkur á árinu sem ekki tókst að gera sökum
covid eins og t.d. reglulegir félagafundir, fá fleiri þjálfara
annars staðar frá í heimsókn til okkar, hið árlega UMFL
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hlaup, frjálsíþróttabúðir HSÞ á Þórshöfn, knattspyrnuskólar og svo mætti lengi telja en það kemur ár eftir
þetta ár og þá munum við gera ýmislegt saman. Við í
stjórninni finnum mikinn meðbyr með okkar störfum
bæði frá foreldrum, fyrirtækjum, sveitarfélagi og íbúum
á staðnum og höldum því ótrauð áfram í okkar uppbyggingarstarfi fyrir félagið.
Að lokum viljum við þakka öllum okkar styrktaraðilum
sem styrkja okkur árlega og þeim einstaklingum og fyrirtækjum sem hafa styrkt okkur í einstaka verkefnum á
árinu. Einnig viljum við þakka iðkendum okkar fyrir árið
og foreldrum þeirra sem eru ekki síður mikilvægir því ef
ekki væru foreldrar þá væru engir iðkendur.
Valgerður
mundsdóttir, formaður

Sæ-

Ungmennafélagið
Leifur heppni
Staðan er sú að félagið hefur verið nánast óvirkt í nokkur
ár og teljum við í stjórninni komið að því að gera það
formlega. Við stefnum á aðalfund á næstu vikum þar
sem þau mál verða rædd ásamt öðrum framtíðarmálum
félagsins.
F.h. stjórnar, Guðríður Baldvinsdóttir
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Heiðranir UMFÍ, ÍSÍ og HSÞ
Heiðursfélagi UMFÍ
Kristján Yngvason

Gullmerki UMFÍ
Gunnhildur Hinriksdóttir
Jóhanna S. Kristjánsdóttir
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Sigfús Haraldur Bóasson
Anna Sigrún Mikaelsdóttir

Ártal
2021
Ártal
2021
2021
2021
2014
2014

Héraðssamband Suður-Þingeyinga
Arnór Benónýsson
2006
Kristján Yngvason
1997
Óskar Ágústsson
1976

Starfsmerki UMFÍ
María Sigurðardóttir
Guðrún Kristinsdóttir
Kristján I Jóhannesson
Arngeir Friðriksson
Jóhanna S. Kristjánsdóttir
Jón Þórir Óskarsson
Magnús Þorvaldsson
Freydís Anna Arngrímsdóttir
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir
Björn Ingólfsson
Birna Björnsdóttir
Þóra Fríður Björnsdóttir
Linda M. Baldursdóttir
Hermann Aðalsteinsson
Sölvi Steinn Alfreðsson

Ártal
2021
2018
2017
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2012
2011
2010
2010
2009

Héraðssamband Suður-Þingeyinga
Haraldur Bóasson
2008
Arnór Benónýsson
2006
Baldur Daníelsson
2006
Anna S. Mikaelsdóttir
2005
Pétur Yngvason
2000
Sigurður V. Sigmundsson
1992
Halla Loftsdóttir
1988
Völundur Hermóðsson
1988
Guðni Halldórsson
1987
Kristján Yngvason
1987
Freyr Bjarnason
1984
Svanhildur Hermannsdóttir
1984
Þormóður Ásvaldsson
1984
Þormóður Jónsson
1977
Vilhjálmur Pálsson
1977
Arngrímur Geirsson
1976
Arnaldur Mar Bjarnason
1975
Eysteinn Hallgrímsson
1973
Gunnlaugur Tr. Gunnarsson 1973
Þórður Jónsson
1973
Óskar Ágústsson
1971
Stefán Kristjánsson
1971

Ungmennasamband NorðurÞingeyinga
Aðalbjörn Gunnlaugsson
1986
Brynjar Halldórsson
1975

Gullmerki HSÞ
Jón Friðrik Benónýsson
Jón Þórir Óskarsson
Kristján I. Jóhannesson
Sölvi Alfreðsson

Silfurmerki HSÞ

Heiðursorða ÍSÍ
Óskar Ágústsson

Gullmerki ÍSÍ
Hermann Aðalsteinsson
Guðrún Kristinsdóttir
Jón Fr. Benónýsson
Jóhanna S. Kristjánsdóttir
Anna Rúna Mikaelsdóttir
Arnór Benónýsson

Ártal
1970
Ártal
2021
2021
2019
2015
2010
2010

Héraðssamband Suður-Þingeyinga
Halldór Bjarnason
1997
Magnús Þorvaldsson
1997
Vilhjálmur Pálsson
1984
Þormóður Ásvaldsson
1984
Jónas Geir Jónsson
1977
Gunnlaugur Jónsson
1974
Þormóður Jónsson
1974
Þórður Jónsson
1974
Sigurður P. Björnsson
án árs
Óskar Ágústsson
1964

Silfurmerki ÍSÍ
Kristján Stefánsson
Kolbrún Ívarsdóttir
Baldvin Kristinn Baldvinsson
Birna Davíðsdóttir
Helen Jónsdóttir
Elísabet Sigurðardóttir
Hulda Skarphéðinsdóttir
Torfhildur G. Sigurðardóttir
Ágústa Pálsdóttir
Friðrika Björk Illugadóttir
Stefán Jónasson

Ártal
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2014
2013
2012

Héraðssamband Suður-Þingeyinga
Anna Sigrún Mikaelsdóttir
1997
Hanna Stefánsdóttir
1997
Ingólfur Freysson
1997
Jóna Matthíasdóttir
1997
Ævar Ákason
1997
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Jóhanna S. Kristjánsdóttir
Hermann Aðalsteinsson
Elísabet Sigurðardóttir
Stefán Jónasson

Ártal
2021
2021
2021
2021
Ártal
2021
2021
2021
2021

Íþróttamaður HSÞ
Héraðssamband Suður-Þingeyinga

Héraðssamband Þingeyinga
Ártal
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Nafn
Erla Rós Ólafsdóttir
Harpa Ásgeirsdóttir
Þórarinn Ragnarsson
Eyþór Kári Ingólfsson
Thelma Dögg Tómasdóttir
Jóhannes Friðrik Tómasson
Kristbjörn Óskarsson
Þorsteinn Ingvarsson
Signý Stefánsdóttir
Hafdís Sigurðardóttir
Þorsteinn Ingvarsson
Bjarni Þór Gunnarsson
Hafdís Sigurðardóttir

Ártal
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975

Félag
UMFL
Völsungur
Snæfaxi
Einingin
Grani
Efling
Völsungur
Einingin
Mývetningur
Bjarmi
Einingin
Mývetningur
Bjarmi
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Nafn
Hafdís Sigurðardóttir
Þorsteinn Ingvarsson
Þorsteinn Ingvarsson
Þorsteinn Ingvarsson
Þorsteinn Ingvarsson
Pálmi Rafn Pálmason
Hildigunnur Káradóttir
Inga Gerða Pétursdóttir
Sigurbjörg Hjartardóttir
Arngeir Friðriksson
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Arngeir Friðriksson
Valgerður Jónsdóttir
Gunnhildur Hinriksdóttir
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
Margrét Hermannsdóttir
Unnar Vilhjálmsson
Ágústa Pálsdóttir
Jónas Óskarsson
Ágústa Pálsdóttir
Kristján Olgeirsson
Sólveig Árnadóttir
Kristján Hjálmarsson
Eyþór Pétursson
Stefán Geir Jónsson
Vignir Valtýsson
Ragna Erlingsdóttir
Björn Olgeirsson
Bergþóra Benónýsdóttir
Kristján Olgeirsson
Ingi Yngvason
Ingi Yngvason

Félag
Bjarmi
Einingin
Einingin
Einingin
Einingin
Völsungur
Mývetningur
Mývetningur
Völsungur
Efling
Mývetningur
Efling
Efling
Eilífur
Mývetningur
Mývetningur
Magni
Efling
Einingin
Völsungur
Einingin
Völsungur
Efling
Völsungur
Mývetningur
Völsungur
Bjarmi
Bjarmi
Völsungur
Efling
Völsungur
Mývetningur
Mývetningur

Íþróttamenn ársins 2021
Blakmaður HSÞ
Tamara Kaposi-Peto - Völsungi
Tamara leiddi lið meistaraflokks kvenna til sigurs í 1. deild Íslandsmótsins á vordögum
2021 með einstökum árangri. Hún leiddi liðið í ógleymanlegum leik þegar Völsungur
sló úrvalsdeildar lið Álftanes út úr bikarkeppninni og komst liðið þar með í úrslitahelgi
Blaksambandsins. Sem fyrirliði liðsins hefur hún náð að stýra liðinu með mikilli prýði
og vera fyrirmynd yngri leikmanna liðsins sem hafa tekið miklum framförum með
hana sér við hlið allt síðastliðið ár. Hún er einstaklega sterkur, lipur og útsjónarsamur
leikmaður Einnig hefur Tamara þjálfað yngri flokka í blaki og er gríðarlega metnaðarfull í því starfi og mikil fyrirmynd.

Helsti árangur:
Kjörin Íþróttakona Völsungs 2021.
Deildarmeistari 1.deildar kvenna 2021.
„Final four“ í bikarkeppni BLÍ

Frjálsíþróttamaður HSÞ
Tómas Halldór Pétursson—Völsungi
Árið 2021 var langbesta hlaupaár Tómasar. Hann var mjög stöðugur í æfingum um
veturinn, bætti svo í um vorið og toppaði um sumarið. Tómas var afar duglegur að
sækja hlaupaviðburði víða um land. Þannig heimsótti hann Vestfirði og Strandir í
sitthvorri ferðinni. Þá fór hann til Vestmannaeyja auk þess að fara austur á land og í
keppnir hér á norðaustursvæðinu. Hann náði fantagóðum árangri, varð meira og
minna á topp tíu í hlaupunum sem hann tók þátt í. Tvívegis komst hann á pall, í
Skálavíkurhlaupinu þar sem hann hafnaði í öðru sæti og í Þorvaldsdalsskokkinu sem
hann sigraði. Árangur Tómasar sem verður fimmtugur á árinu 2022 er góð uppskera
dugnaðar og staðfestu en hann keyrir nokkrum sinnum í viku til Húsavíkur til að ná
æfingum með Hlaupahópnum Skokka. Tómas er verðskuldað langhlaupari Völsungs
árið 2021.
Helsti árangur:

Trékyllisheiðarhlaupið 16 km – 7. sæti (af 41 keppanda)
Súlur Vertical 18 km – 7. sæti (af 200 keppendum)
Dyrfjallahlaupið 12 km – 7. sæti (af 202 keppendum)
Þorvaldsdalsskokkið 16 km – 1. sæti (af 51 keppanda)
Skálavíkurhlaupið 12 km – 2. sæti (af 18 keppendum)
Hraunhlaupið 9 km – 8. sæti (af 92 keppendum)
Puffin Run 20 km – 69. sæti (af 630 keppendum)

Glímumaður HSÞ
Einar Eyþórsson - Mývetningi

Einar hefur verið öflugur fulltrúi Mývetnings og HSÞ í glímukeppnum ársins. Hann var
á verðlaunapalli í öllum þeim mótum sem hann tók þátt í. Afrek ársins eru meðal
annars:
1.sætið í +84kg og 1. sætið í opnum flokki á Haustmóti GLÍ
2. sætið í +90kg flokki og 2. sætið í opnum flokki í Bikarglímu GLÍ
2. sætið í Íslandsglímunni
2. sætið á Tímamóti GLÍ
2. sætið í +84kg flokki og 2. sætið í opnum flokki á Íslandsmóti GLÍ
Eins hlaut hann Hjálmshornið í annað sinn en það er fegurðarglímuverðlaun GLÍ og
eru veitt fyrir fegurstu og bestu glímu á Íslandsglímunni.
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Knattspyrnumaður HSÞ
Sæþór Olgeirsson - Völsungi
Sæþór Olgeirsson spilaði sitt besta tímabil í meistaraflokki í knattspyrnu nú í
sumar. Hann skoraði 20 mörk í 2.deild og auk þess 6 mörk í Mjólkurbikar KSÍ.
Aldrei hefur leikmaður Völsungs skorað jafn mörg mörk í löggildum keppnismótum yfir sumarið. Sæþór var kosinn besti leikmaður 2.deildar og í lið ársins
af leikmönnum og þjálfurum 2.deildar í kosningu hjá fotbolti.net, stærsta
fréttamiðli íslenskrar knattspyrnu. Auk þess var Sæþór kosinn bestur leikmanna af liðsfélögum sínum á lokahófi í haust.
Sæþór er fyrirmynd ungra iðkenda Völsungs og leggur sig alltaf 100% í verkefnið. Hugsar vel um sig og hagar sér eins og atvinnumaður í öllum athöfnum
innan sem utan vallar. Hann spilaði lykilhlutverk og var leiðandi í Völsungsliði
sem var í baráttu allt fram að lokaflauti lokaumferðar í að komast upp um
deild. Völsungur endaði í 3.sæti í sumar.
Helsti árangur:

Markahæsti maður 2.deildar karla í sumar með 20 mörk.
Besti leikmaður 2.deildar að mati leikmanna og þjálfara deildarinnar.
Valinn besti leikmaður liðsins að mati liðfélaga á lokahófi félagsins.
Leiddi sóknarlínu liðs Völsungs sem hafnaði í 3. Sæti 2.deildar 2021.
Kjörinn íþróttamaður Völsungs 2021.

Skákmaður HSÞ
Jakob Sævar Sigurðsson - Skákfélagið Goðinn
Jakob varð skákmeistari Goðans 2021 er hann vann sigur á Skákþingi Goðans með
5,5 vinningum af 7 mögulegum. Jakob vann síðan mjög öruggan sigur á Hraðskákmóti Goðans. Jakob fékk 8,5 vinninga af 9 mögulegum. Jakob tefldi með Goðanum
á Íslandsmóti Skákfélaga í Fjölnishöllinni í Reykjavík í október. Jakob fékk þar 3
vinninga af 4 mögulegum á mótinu og tapaði ekki skák. Segja má að Jakob hafi átt
mjög sterka endurkomu að skákborðinu á árinu 2021 þar sem hann hafði ekki teflt
í reiknuðu skákmóti síðan árið 2015.

Skotíþróttamaður HSÞ
Rosa Maria Millan - Skotfélag Húsavíkur
Rósa Maria Millan kom frá Spáni árið 2013 og ílengdist á Íslandi. Hún fór að stunda
riffilskotfimi af kappi árið 2019, gekk í Skotfélag Húsavíkur og heillaðist af skotíþróttinni. Hún hefur á stuttum tíma tekið þátt í fjölda móta og hefur náð ótrúlegum
árangri í riffilskotfiminni. Hún hefur fyllilega staðið jafnfætis bestu riffilskyttum á
Íslandi og er þegar búin að skipa sér á bekk með þeim bestu. Sumarið 2021 var Rósa
dugleg að ferðast milli staða og tók þátt í fjölmörgum riffilmótum, einkum i flokki .22
cal riffla. Henni hefur einnig gengið vel i flokki stærri riffla og er m.a. ein örfárra á
Íslandi sem skotið hefur fullt hús stiga á 200m færi. Þá hélt Rósa í víking s.l. haust og
tók þátt í riffilmóti í Portúgal. Seinni hluta þessa árs stefnir hún svo á að taka þátt í
heimsmeistaramóti í flokki .22 cal riffla sem haldið verður i Frakklandi.
Á síðasta ári reiknast svo til að hún hafi verið 12 sinnum á verðlaunapöllum. Má þar
meðal annars nefna:
2. sæti A class 200-300 m Egilsstaðir
1. sæti BR 50 sporter.22 cal Egilsstaðir
1. sæti BR 50 Sporter.22 cal Húsavík
2. sæti BR 50 Heavy class .22 cal Akureyri
Auk þess fjöldi annarra móta þar sem hún var í öðru og þriðja sæti. Rósa er skemmtilegur keppandi og er vel að
titlinum komin og hefur verið Skotfélagi Húsavikur til sóma.
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ársþing. Dagskrá, reikninga, fjárhagsáætlun, tillögur sem
borist hafa ásamt tillögum sem stjórn hyggst leggja fyrir
þingið skulu kynntar aðildarfélögunum með síðara þingboði í síðasta lagi viku fyrir ársþing.

Lög Héraðssambands Þingeyinga
I. Kafli. Um sambandið
1. grein

Boðun þings og framlagning gagna fyrir og á ársþingi má
vera á rafrænu formi, verði því við komið.

Sambandið heitir Héraðssamband Þingeyinga, skammstafað HSÞ. Lögheimili þess og varnarþing er þar sem
skrifstofa sambandsins er staðsett hverju sinni. Sambandssvæðið nær yfir sveitarfélögin frá Langanesbyggð í
austri til Grýtubakkahrepps í vestri.

5. grein
Hvert aðildarfélag á rétt á að senda að lágmarki 1 fulltrúa og að hámarki 9 fulltrúa á ársþing HSÞ. Fulltrúafjöldi
hvers aðildarfélags miðast við fjölda lögráða félagsmanna (18 ára og eldri) eftir félagatali í starfsskýrslum
síðastliðins starfsárs til ÍSÍ/UMFÍ og samkvæmt eftirfarandi töflu:

2. grein
Tilgangur sambandsins er að efla samhug og samvinnu
æskulýðsins í Þingeyjarsýslum, stuðla að fjölbreyttu íþrótta- og félagsmálastarfi aðildarfélaganna og vera
málsvari félaganna út á við. HSÞ skal starfa samkvæmt
lögum ÍSÍ og UMFÍ.

Fjöldi félaga 18 ára og eldri
Fjöldi þingfulltrúa
0-75
1
76-150
2
151-300
3
301-600
4
601-900
5
901- og yfir
6
Fyrir iðkendur 17 ára og yngri verði til viðbótar fulltrúar
sem hér segir:
20-100
1
101-300
2
301 og fleiri
3
Þá eiga sérráð sambandsins rétt á að senda einn fulltrúa
hvert og hafa þeir fulltrúar jafnan rétt og aðrir fulltrúar
þingsins. Kjörgengi og kosningarétt til ársþings HSÞ hafa
allir lögráða félagsmenn.

Hlutverk HSÞ er:
a) Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins
og vera þar fulltrúi ÍSÍ, en sérráð, er stofnuð eru, fara
með stjórn sérgreinamála innan héraðsins.
b) Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar- og
bæjarstjórnir og aðra opinbera aðila innan héraðs.
c) Að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til
þess hefur verið veitt í því skyni.
d) Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd
íþróttamóta í héraði.
e) Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfs innan
héraðs.
f) Að staðfesta lög/lagabreytingar aðildarfélaga og
halda utan um staðfest lög félaga og skili yfirliti til ÍSÍ
yfir lög aðildarfélaga í lok hvers árs.
g) Að tilkynna ÍSÍ og viðkomandi sérsambandi um
stofnun nýrra félaga og deilda.
h) Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari
fram skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í heild. Í því skyni skal HSÞ hafa
fullan aðgang að bókhaldi og fylgiskjölum aðildarfélaga/sérráða sinna og ef ástæða þykir til getur stjórn
HSÞ tilnefnt sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir
félagið og fyrirskipað ítarlega rannsókn á fjárreiðum
viðkomandi aðildarfélags/sérráðs. Aðildarfélög/
sérráð getur krafist þess að bókhaldsgögn fari eingöngu um hendur löggilts endurskoðanda.

6. grein
Lögmætt er ársþing ef löglega er til þess boðað. Fulltrúar
skulu leggja fram kjörbréf frá viðkomandi félagi/ráði. Eigi
má fulltrúi á ársþingi fara með nema eitt atkvæði. Allir
félagar innan UMFÍ og ÍSÍ hafa málfrelsi og tillögurétt á
ársþingi, en kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt.
7. grein
Ársþing tekur ákvarðanir um starfsemi sambandsins á
komandi starfsári, úrskurðar reikninga sambandsins og
afgreiðir fjárhagsáætlun yfirstandandi árs. Þingið kýs 5
einstaklinga í stjórn sambandsins: Formaður skal kosinn
árlega, en tveir meðstjórnendur annað hvert ár til
tveggja ára. Einnig skal kjósa tvo varamenn til tveggja
ára, einn annað hvert ár. Varamenn taka sæti í stjórn í
sömu röð og þeir voru kosnir.

3. grein
HSÞ er stjórnað af:
a) Ársþingi HSÞ
b) Stjórn HSÞ
Reikningsár er almanaksárið.

Einnig skal kjósa 2 skoðunarmenn árlega og varamann
þeirra.
Stjórn sambandsins skiptir sjálf með sér verkum og kýs
sér varaformann, ritara og gjaldkera. Hver stjórnarmaður
getur, að loknu kjörtímabili, skorast undan endurkosningu til jafn langs tíma. Þá skal þingið kjósa í allar aðrar
trúnaðarstöður sambandsins sem kosið er í til eins árs í
senn. Kosningar skulu bundnar við uppástungur, nema
ársþing ákveði annað.

II. Kafli. Um Ársþing
4. grein
Ársþing HSÞ fer með æðsta vald í málum sambandsins.
Ársþing skal haldið fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Skal
stjórnin boða til þess með minnst eins mánaðar fyrirvara. Tillögur að laga- og reglugerðarbreytingum skulu
hafa borist stjórn HSÞ eigi síðar en þremur vikum fyrir
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8. grein

skal stjórn skipta með sér verkum, varaformaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnandi.

Einfaldur meirihluti ræður úrslitum á þingi og verði
atkvæði jöfn er málið fallið. Ef tveir eða fleiri hljóta jafn
mörg atkvæði til að ná kosningu skal kjósa um þá á ný
bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir ræður hlutkesti.

Stjórn sambandsins annast framkvæmd allra sambandsmála eftir ákvörðunum ársþinga og ákvæðum laga
þessara. Hún annast innheimtu sambandsgjalda, tekur á
móti því fé sem sambandinu áskotnast, varðveitir það og
ávaxtar. Á hverju ársþingi gerir stjórnin grein fyrir
störfum sínum á liðnu ári, leggur fram endurskoðaða
reikninga um tekjur og gjöld sambandsins og tillögu til
fjárhagsáætlunar. Stjórnin gefur skýrslu um hag og
starfsemi sambandsins til UMFÍ og ÍSÍ samkvæmt lögum
þeirra.

Lögum verður ekki breytt nema með samþykki 2/3
greiddra atkvæða.
9. grein
Stjórn HSÞ skal styðjast við eftirfarandi dagskrá á ársþingi:
1. Þingið sett
2. Starfsmenn þingsins kosnir
a) Forsetar
b) Ritarar
3. Kjörbréfanefnd kosin
4. Skýrsla stjórnar og reikningar sambandsins
kynntir
5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga
6. Álit kjörbréfanefndar
7. Reikningar bornir undir atkvæði
8. Ávörp gesta
9. Mál lögð fyrir þingið
10. Skipan í starfsnefndir – nefndarstörf
a) Allsherjarnefnd
b) Íþróttanefnd
c) Fjárhagsnefnd
d) Laganefnd
11. Afgreiðsla mála
12. Kosningar
a) Formaður
b) Aðalmenn í stjórn
c) Varamenn í stjórn
d) Skoðunarmenn reikninga
e) Fulltrúi á íþróttaþing ÍSÍ
13. Önnur mál
14. Þingslit

12. grein
Stjórn sambandsins skal halda stjórnarfundi eins oft og
þurfa þykir. Skal boða bæði stjórn og varastjórn. Einstaklingar í varastjórn hafa málfrelsi og tillögurétt á stjórnarfundum en ekki atkvæðisrétt, nema ef forföll verða í
aðalstjórn og þá í þeirri röð sem þeir voru kosnir.
13. grein
Heimilt er stjórn sambandsins að kjósa þriggja manna
framkvæmdastjórn. Einnig er stjórninni heimilt að ráða
starfsmann á launum til sambandsins um lengri eða
skemmri tíma og semja við hann um kaup og kjör. Skylt
er stjórninni að gera skriflegan samning í hvert sinn sem
slík ráðning fer fram.
14. grein

Heimilt er stjórn sambandsins að skipa í nefndir sem
sinna ákveðnum skilgreindum verkefnum innan sambandsins. Stjórn setur reglur um starf nefnda.
15. grein
Heimilt er að kjósa heiðursfélaga HSÞ og veita aðrar
heiðursviðurkenningar. Stjórn sambandsins setur reglur
þar um sem ársþing staðfestir.
IV. Kafli. Um aðildarfélög

10. grein

16. grein

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

Rétt til inngöngu í sambandið eiga öll ungmenna- og
íþróttafélög á sambandssvæðinu, sem hafa lög sín í samræmi við stefnuskrá UMFÍ og ÍSÍ.

17. grein
Vilji félag ganga í sambandið, sendir það stjórn þess
skriflega inntökubeiðni og lætur fylgja afrit af lögum
félagsins, stjórn og félagatal. Inntaka nýs félags verður
að hljóta samþykki ársþings sambandsins, en þó getur
stjórn veitt bráðabirgðaraðild til næsta ársþings. Innganga nýs aðildarfélags er einnig háð samþykki ÍSÍ á
lögum viðkomandi félags.
18. grein

III. Kafli. Um stjórn

Vilji félag ganga úr sambandinu telst úrsögn því aðeins
lögmæt að samþykkt hafi verið á löglegum aðalfundi
viðkomandi félags, og miðist úrsögn við næstu áramót.
Skriflega úrsögn skal senda til stjórnar HSÞ, sem síðan

11. grein
Stjórn HSÞ skipa formaður, fjórir aðalmenn og tveir varamenn kjörnir á ársþingi skv. 7. grein. Á fyrsta fundi sínum
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tilkynnir hana á ársþingi. Eigi getur félag sem gengur úr
sambandinu krafist endurgjalds á fjármunum sem það
hefur lagt til sambandsins eða nokkurs hluta af eignum
þess. Ekki er skylt að taka úrsögn viðkomandi félags gilda
nema félagið sé skuldlaust við sambandið.

Sérráð skulu skila ársskýrslum og reikningum til stjórnar
HSÞ fyrir lok janúar ár hvert. Sérráðum er ekki heimil
lántaka fjármuna nema með samþykki stjórnar HSÞ.
VI. Kafli. Önnur ákvæði
24. grein

19. grein

Ákvörðun um slit sambandsins skal taka á löglega
boðuðu ársþingi. Komi slík tillaga fram skal hún þegar
tekin til umræðu og atkvæði um hana greidd. Samþykki
4/5 atkvæðisbærra fulltrúa tillöguna skoðast hún samþykkt og skal þingi slitið tafarlaust. Fráfarandi stjórn situr
áfram í fullu umboði og skal hún boða til aukaþings
innan tveggja mánaða. Þá skal tillagan borin upp að nýju.
Sé hún samþykkt með 4/5 greiddra atkvæða fulltrúa á
þinginu skulu það heita lögleg sambandsslit. Verði tillagan felld skulu þingstörf halda áfram þar sem frá var
horfið á fyrra þingi.

Skylt er hverju félagi að greiða til sambandsins árgjald
fyrir hvern félagsmann, 18 ára og eldri, og ákveður ársþing upphæð þess hverju sinni. Gjalddagi er 1. júní og
skal miða við félagatal skv. starfsskýrslum til ÍSÍ/UMFÍ
sama ár. Nú gerir félag engin skil til sambandsins þrjú ár
samfellt. Hefur þá ársþing heimild til að vísa því félagi úr
sambandinu, enda skal stjórnin hafa aðvarað það.
20. grein
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma
skal stjórn HSÞ, ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá
um framkvæmd hans. Ársþingi HSÞ er heimilt, hafi
aðildarfélag ekki farið að lögum og/eða fyrirmælum
þess, að ákveða að víkja félaginu úr HSÞ.

25. grein
Komi til sambandsslita HSÞ skulu allar eignir þess renna í
einn sjóð sem verði í vörslu UMFÍ en þó ávaxtaður í peningastofnun á sambandssvæðinu. Höfuðstól sjóðsins má
eigi skerða en ráðstafa 2/3 ársávöxtunar til íþrótta- og
æskulýðsstarfs á sambandssvæði HSÞ.

Ákveði ársþing HSÞ að víkja félagi úr því er stjórn HSÞ
skylt að tilkynna það til ÍSÍ og viðkomandi sérsambands/
sérsambanda.
V. Kafli. Um sérráð

Verði nýtt samband stofnað sem stefnir að sömu markmiðum og HSÞ á sambandssvæðinu skulu eignir HSÞ
renna til þess.

21. grein
Sérráð er samband þeirra félaga og félagsdeilda innan
HSÞ sem hafa iðkun sömu íþróttar á stefnuskrá sinni.
Það fjallar um sérfræðileg málefni íþróttagreinar innan
héraðsins. Um önnur mál er sérráð háð HSÞ.

26. grein

Lög þessi öðlast gildi eftir samþykkt þeirra og falla þá
eldri lög úr gildi.

Þar sem tvö eða fleiri aðildarfélög hafa iðkun sömu íþróttagreinar á stefnuskrá sinni má HSÞ stofna sérráð.
Ársþing skilgreinir sérráð og ákveður hvaða ráð skuli
starfa milli þinga. Þó skal stjórn HSÞ einnig heimilt að
skipa sérráð ef ástæða er til. Aðildarfélög geta óskað
eftir því við stjórn HSÞ að sérráð sé skipað.

Samþykkt á ársþingi HSÞ haldið í Þórsveri á Þórshöfn 20.
mars 2021.

HSÞ skal setja starfsreglur um sérráð sem kynna þarf
sérsambandi í viðkomandi íþróttagrein. Ársþing staðfestir starfsreglur sérráða, en stjórn HSÞ getur sett
starfsreglur sérráða til bráðabirgða fram að næsta ársþingi.

22. grein
Sérráð skulu almennt skipuð formönnum aðildarfélaga
eða deilda innan aðildarfélaga sem sinna viðkomandi
íþróttagrein, eða fulltrúum þeirra. Sérráðin skipta sjálf
með sér verkum og tilnefna formann. Stjórn HSÞ staðfestir skipan formanna sérráða.
23. grein
Hlutverk sérráða almennt er að annast skipulag mótahalds og viðburða í hlutaðeigandi íþróttagreinum innan
héraðs. Sérráð gerir tillögur að reglum um mótahald og
aðra starfsemi og staðfestir stjórn þær. Að öðru leiti er
vísað til starfsreglna hvers sérráðs.
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Verkefna- og styrktarsjóður HSÞ
1.

Sjóðurinn heitir Verkefna- og styrktarsjóður HSÞ og er stofnaður á ársþingi HSÞ 2021 með stofnframlagi núverandi innistæða Afreksmanna-, Aksturs- og Fræðslusjóðs HSÞ.
2. Tilgangur sjóðsins er að styðja við og efla íþrótta- og félagsstarf á sambandssvæði Héraðssambands Þingeyinga.
3. Stjórn sjóðsins er skipuð formanni, gjaldkera og ritara HSÞ. Hlutverk hennar er að gera tillögu að úthlutun fjár úr
sjóðnum og fylgjast með nýtingu styrkja.
4. Tekjur sjóðsins eru:
a. Ákveðið hlutfall af óskiptum lottótekjum samkvæmt reglugerð um skiptingu á lottótekjum sambandsins.
b. Frjáls framlög og söfnunarfé.
5. Markmið sjóðsins er m.a. að styrkja eftirfarandi:
a. Íþróttafólk sem hefur hæfileika og getu til þess að ná langt í sinni íþróttagrein.
b. Félagsmenn (iðkendur, þjálfara, starfsfólk og stjórnarfólk) til þátttöku í fræðslunámskeiðum, ráðstefnum
eða fundum sem er íþróttalífi og félagsstarfi í héraði til bóta.
c. Fræðsluerindi innan héraðs fyrir iðkendur, þjálfara, dómara eða sjálfboðaliða. Skilyrði er að opið sé fyrir
þátttöku frá öllum aðildarfélögum HSÞ.
d. Ferðakostnað einstaklinga vegna æfinga og keppni innanlands og erlendis.
e. Nýjungar og sérstök verkefni.
Stjórn sjóðsins skal setja sér vinnureglur vegna úthlutunar styrkja og ákveður styrkupphæðir hverju sinni,
þ.m.t. hámarksupphæðir til einstaklinga/hópa og fjölda styrkja til sama einstaklings/hóps/verkefnis innan
sama árs.
6. Úthlutað er úr sjóðnum tvisvar sinnum á ári og skulu umsóknir hafa borist fyrir 15. maí vegna verkefna sem
hefjast á tímabilinu frá 1. nóvember sl. árs til 30. apríl sama árs, og fyrir 15. nóvember vegna verkefna sem
hefjast á tímabilinu frá 1. maí til 31. október sama árs. Heimilt er að veita út sjóðnum við fyrri úthlutun 50% af
því fé sem í honum er ásamt 50% af tekjuafgangi síðasta árs og við síðari úthlutun því fjármagni sem eftir er í
sjóðnum. Styrkupphæðir fara eftir fjármagnsgetu sjóðsins.
7. Eingöngu félagsmenn aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrk úr sjóðnum sem og stjórnir aðildarfélaga HSÞ. Sjóðurinn styrkir eingöngu þá sem iðka/þjálfa íþrótt sína og/eða keppa og starfa undir merkjum HSÞ og aðildarfélaga
þess. Þó geta félagsmenn aðildarfélaga HSÞ sem lögheimili hafa á sambandssvæðinu og stunda íþróttir á vegum
ÍSÍ sem ekki er keppt í á vegum aðildarfélaga eða sérráða HSÞ sótt um styrk úr sjóðnum.
8. Umsóknum skal skilað rafrænt til framkvæmdastjóra eða formanns HSÞ á þar til gerðu eyðublaði þar sem fram
kemur: Nafn félags; nafn umsækjanda/ábyrgðarmanns, símanúmer, netfang og reikningsupplýsingar; heiti verkefnis og lýsing á verkefninu sem sótt er um; fyrirhuguð ráðstöfun styrks og upphæð sem sótt er um.
9. Sjóðsstjórn áskilur sér rétt til þess að afla sér nánari upplýsinga en þeirra sem fram koma á umsóknareyðublaði
s.s. leita umsagnar annarra aðila og krefjast staðfestingar á verkefninu t.d. með afritum af reikningum og
kvittunum.
10. Styrkþegar skulu skila stuttri greinargerð um framgang verkefnisins að því loknu.
11. Sjóðsstjórn metur hverja umsókn til samþykktar eða synjunar og skal á hverju ársþingi HSÞ gera grein fyrir styrkveitingum úr sjóðnum.
12. Reglugerð þessi tekur gildi þegar ársþing HSÞ hefur samþykkt hana.

Samþykkt á ársþingi HSÞ haldið í Þórsveri á Þórshöfn þann 20. mars 2021. Samhliða stofnun sjóðsins voru afreksmanna-, aksturs- og fræðslusjóður HSÞ lagðir niður.
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