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Haldið þriðjudaginn 9. apríl 2013 kl. 18:00

í  samkomuhúsi Grundarfjarðar

Dagskrá:

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

Þingslit.
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Stjórn HSH starfsárið 2012 - 2013

Hermundur Pálsson  formaður Snæfell
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson v. formaður Snæfell
Edda Sóley Kristmannsdóttir ritari  Snæfelling
Tómas Freyr Kristjánsson  gjaldkeri  UMFG
Þráinn Ásbjörnsson  meðstjórnandi Eldborg

 
Varastjórn   
Dagný Þórisdóttir
Guðbjörn Egilsson
Kristján Snorrason
Dagbjartur Harðarson

Framkvæmdastjóri: Garðar Svansson

Skoðunarmenn reikninga:  Gunnar Kristjánsson
                   Kristján Guðmundsson

Skýrsla stjórnar

Blakráð HSH
Vigfús Örn Gíslason – Víking
Snædís Hjartardóttir – Reynir
Anna María Reynisdóttir - UMFG
Berglind Þorbergsdóttir – Snæfell
B. Unnur Guðbjartsdóttir – UMFG

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

Golfráð HSH   
Haukur Þórðarson – Staðarsveit   Formaður
Dagný Þórisdóttir, Mostra
Dagbjartur Harðarson, Vestarr 
Örvar Ólafsson – Jökull

Knattspyrnuráð HSH  
Einar Gunnlaugsson –Víking
Freydís Bjarnadóttir –UMFG
Baldvin Leifur Baldvinsson- Víking
Sólberg Ásgeirsson – UMFG
Steindór Hjaltalín – Snæfell
Unnar Valby -Snæfell

Körfuknattleiksráð HSH
Gunnar Svanlaugsson – Snæfell – formaður
Þorbergur Bæringsson – Snæfell
Davíð Sveinsson – Snæfell
Hermundur Pálsson – Snæfell
Jens Guðmundsson – Víking

Sundráð HSH   
María Alma Valdimarsdóttir – Snæfell – formaður
Íris Ósk Jóhannsdóttir – Reyni
Kolbrún Ósk – Víking 

Uppstillingarnefnd
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson – Snæfell – formaður
Kristján Þórðarson – Staðarsveit 
Tómas Freyr Kristjánsson – UMFG
Einar Gunnlaugsson – Víking

Nefndir og ráð HSH



Frá ÍSÍ  
Þjónustumerki  
Kristján Jónsson  UMF.  Eldborg  1963 

Silfurmerki  
Kristján Þórðarson  UMF. Staðarsveit  1997 
Eggert Kjartansson  Íþróttafélag Miklaholtshrepps  1998 
Elfa Ármannsdóttir   UMF. Víking  1998 
Ríkharður Hrafnkelsson  Golfklúbbnum Mostra  2003 
Garðar Svansson  UMF. Grundarfjarðar  2003  
Páll Guðmundsson Golfklúbbnum Vestarr   2007 
Kristín Halla Haraldsdóttir  UMF. Grundarfjarðar  2008
Guðmundur Gíslason UMF.Grundarfjarðar  2012

Gullmerki   
Magndís Alexandersdóttir  UMF. Snæfell  1987 
Sigurþór Hjörleifsson  UMF. Snæfell  1992 
Þóra Kristín Magnúsdóttir  UMF. Trausti  1997 
Kjartan Páll Einarsson  UMF. Snæfell  1998 
Þorbergur Bæringsson  UMF. Snæfell  2010
Haukur Sveinbjörnsson UMF. Eldborg  2012
Davíð Sveinsson UMF. Snæfell  2012

Frá UMFÍ  
Gullmerki  
Magndís Alexandersdóttir   UMF. Snæfell 1992 

Starfsmerki  
Þórður Gíslason  UMF.  Staðarsveitar  1972  
Stefán Ásgrímsson  Íþróttafélag Miklaholtshrepps  1972 
Ottó Árnason  UMF. Víkingur 1972 
Kristján Jónsson  UMF. Eldborg  1972 
Jón Pétursson  UMF. Grundarfjarðar  1973 
Jónas Gestsson  UMF. Víking  1984 
Pálmi Frímannsson  UMF. Snæfell  1988 
Hildur Sæmundsdóttir UMF. Grundarfjarðar  1996 
Stefán Jóhann Sigurðsson  UMF. Víking  1997 
Guðrún A. Gunnarsdóttir  UMF. Snæfell  1997 
Sigurþór Hjörleifsson   UMF. Snæfell  1997 
Grétar D. Pálsson  UMF. Snæfell  1997 
Vilborg Lilja Stefánsdóttir UMF. Víking   1998 
Eiður Björnsson  UMF. Grundarfjarðar   1998 
Bryndís Jónasdóttir  UMF. Staðarsveit  1999 
Garðar Svansson  UMF. Grundarfjarðar  2000 
Hjörleifur Kr. Hjörleifsson  UMF. Snæfell  2003 
Gunnar Svanlaugsson UMF. Snæfell  2003 
Guðmundur Runólfsson  UMF. Grundarfjarðar  2003 
Vilhjálmur Pétursson  UMF. Grundarfjarðar 2003 
Margrét Þórðardóttir   UMF. Staðarsveit  2004 
María A. Valdimarsdóttir  UMF. Snæfell  2006 
Sigrún Ólafsdóttir  UMF. Víking   2006
Gunnar Kristjánsson   UMF. Grundarfjarðar  2008
Kjartan Páll Einarsson  UMF. Snæfell  2008
Kristján Þórðarsson  UMF. Staðarsveit  2009
Sesselja Pálsdóttir UMF. Snæfell  2010
Dagný Þórisdóttir UMF. Snæfell  2010

Heiðursviðurkenningar
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Vinnuþjarkur HSH 2012
Stjórn HSH útnefnir stjórn knattspyrnudeildar Víkings 
Vinnuþjark HSH 2012.
Með miklum dugnaði hefur meistaraflokkur karla í 
knattspyrnu hjá Víking Ólafsvík unnið sig upp í efstu deild 
í knattspyrnu.  Það er öllum ljóst að bakvið þennan 
íþróttalega árangur liggur mikil vinna í stjórnun og fjáröflun. 

Stjórn knattspyrnudeildar, þeir Jónas Gestur Jónasson, 
Gunnsteinn Sigurðsson, Hilmar Þór Hauksson og  
Kristmundur Sumarliðason, hafa unnið þrekvirki við að 
stýra félaginu.  Þar hafa þeir notið stuðning og krafta 
fjölmargra sem hafa verið tilbúnir að leggja hönd á plóg og 
létta undir með í miklu og góðu starfi. 

Íþróttamaður   HSH 2012
Hildur Sigurðardóttir – Snæfell

Blakmaður  HSH 2012
Bergur Einar Dagbjartsson

Bergur Dagbjartsson er 
15 ára gamall blak-
maður.  Hann er bæði 
prúður og agaður leik-
maður. Hann er í ung-
linga landsliði U17 
aðeins 15 ára. Hann fór 
til Finnlands með U-17 
á haustdögum og stóð 
sig vel. Hann spilar 
með meistaraflokki 
karla UMFG ásamt því 
að stunda æfingar og 
spila með 2. og 3. 
flokki drengja í HK.  
Einnig hefur hann 
aðstoðað við þjálfun 

yngri flokka UMFG og sýnt því mikinn áhuga. 
Hann er fyrirmynd bæði innan vallar sem utan. 
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Íþróttamenn HSH 2012
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Hestíþróttamaður HSH 2012
Siguroddur Pétursson, Snæfelling

Siguroddur Pétursson er 
h e s t a í þ r ó t t a m a ð u r 
Snæ     fellings.
Siguroddur var annar 
tveggja knapa á landinu 
sem náði þeim árangri 
að vera með 2 hesta í 
tölti á LM og er kominn 
upp í 46. Sæti á heims-
listanum WR (world 
ranking)
Vann bæði tölt og fjór-
gang á íþróttamóti Snæ-
 fellings, var í úr  slitum á 
íþróttamóti Mána og 
Reykja víkur meistara-

mótinu og var efstur í tölti og fjórgang á íþróttamóti Glaðs, 
vann töltið á Hestaþingi Snæfellings og töltið á Bikarmótinu.
Einnig var Siguroddur  með bæði hrossin í B-flokki fyrir 
Snæfelling á LM og átti þar flottar sýningar.
Vann B-flokk á Kaldármelum á Svan frá Tungu sem var 
einnig hestur  mótsins.
Þar fyrir utan:
Tók hann þátt í 2 ræktunarbúsýningum og 2 afkvæmahópum 
og var með hross í kynbótadómi á Landsmótinu.

Knattspyrnumaður HSH 2012
Viktor Örn Jóhannsson, UMFG

Viktor Örn var valinn 
leikmaður ársins hjá 
meistaraflokki Grundar-
 fjarðar fyrir frábæra 
spilamennsku sumarið 
2012. Viktor byrjaði 
t ímabilið sem 
varamarkvörður en 
vegna meiðsla þá kom 
hann inn í byrjunarliðið 
í þriðja leik tímabilsins 
og stóð sig með mikilli 
prýði. Hann hélt hreinu 
í 6 leikjum í sumar 
ásamt því að verja eins 
og berserkur í hinum 
leikjunum. Það eru ófá 
stigin sem hægt er að 

þakka Viktori fyrir en hann var lykilmaður í liðinu eftir að 
hann kom inn. Hann eignaði sér markvarðastöðuna það 
sem eftir lifði sumars.
Viktor Örn er vel að þessum heiðri kominn enda mikill 
íþróttamaður og gefur ekkert eftir í kappleikjum.

Kylfingur HSH 2012
Rúnar Örn Jónsson, Mostra

Rúnar Örn Jónsson,   er 
stigameistari Mostra 
fyrir árið 2012.
Rúnar hefur verið dug-
legur að taka þátt í mót-
um bæði innan félags 
og utan. Hann hefur 
bætt sig sem kylfingur  
á síðast liðnu ári. Rúnar 
er áhuga samur og dug-
legur kylf ingur og alltaf  
tilbúin að leggja sitt af 
mörkum.

Körfuboltamaður HSH 2012
Hildur Sigurðardóttir – Snæfell

Hildur Sigurðardóttir 
hefur verið fyrirliði 
kvennaliðs Snæfells frá 
því að hún kom aftur 
heim haustið 2011.  
Hildur hefur leikið 
ljómandi vel með liðinu 
og stýrt leik þess með 
miklum sóma.  Liðið á 
síðasta keppnistímabili 
náði besta árangri sem 
Snæfell hefur náð í 
núverandi fyrirkomulagi 
eða í undanúrslit á 
Íslandmóti og í 
bikarúrslit þar sem 

naumir tapleikir slógu liðið út.
Hildur Sigurðardóttir var með 13.7 stig að meðaltali í leik 
tímabilið 2011-2012, 7.6 fráköst og 5.3 stoðsendingar.  
Hildur var valinn í úrvalslið KKÍ eftir fyrri umferð Iceland 
Expressdeildarinnar og einnig í lokaúrvalsliðið.  Hildur var 
valinn í A-landslið kvenna sem var aftur sett í gang eftir 
töluvert hlé á keppni hjá þeim og lék stórvel á 
Norðurlandamótinu sem haldið var í Danmörku.
Fyrir áramót hefur Hildur leikið vel fyrir Snæfell er að skora 
13.2 stig að meðaltali í leik, gefa 6.1 stoðsendingu og taka 
8.6 fráköst í leik.
Hildur Sigurðardóttir æfir mjög samviskulega og leggur 
mikið á sig til að vera í góðu standi á vellinum. Hildur leiðir 
liðið áfram og er frábær fyrirliði.
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Stjórn HSH
Stjórn HSH var svo skipuð, Hermundur Pálsson formaður, 
Hjörleifur K. Hjörleifsson, varaformaður, Edda Sóley 
Kristmannsdóttir, ritari, Tómas Freyr Kristjánsson, gjaldkeri 
og Þráinn Ásbjörnsson, meðstjórnandi. 
Varastjórn, Dagbjartur Harðarson, Dagný Þórisdóttir, 
Guðbjartur Egilsson og Kristján Snorrason. 
Stjórn fundaði 4 sinnum á starfsárinu. 

100 ára afmæli ÍSÍ 
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands fagnaði 100 ára 
afmæli sínu 28. janúar 2012.  Fjölbreyttir afmælistengdir 
viðburðir fóru fram á afmælisárinu og gefin var út bókin 
„ÍSÍ – Saga og samfélag í 100 ár” þar sem stiklað er á stóru 
í sögu ÍSÍ og íþróttanna í landinu.  Bókin er til sölu hjá 
flestum stærstu bókaverslunum í landinu. Sambandsaðilar 
ÍSÍ tengdu einnig ýmsa skemmtilega og athyglisverða 
fræðslu- og íþróttatengda viðburði á sínu svæði við 
afmælið.  Hermundur Pálsson formaður HSH og Garðar 
Svansson framkvæmdarstjóri HSH sóttu afmælisfagnaðinn.

100 ára afmæli UMF. Staðarsveitar. 
Haldið var upp á 100 ára afmæli Ungmennafélags 
Staðarsveitar þann 12 ágúst 2012 en félagið var stofnað 11 
janúar 1912.
Fulltrúar HSH á afmælisfagnaðinum voru Garðar Svansson, 
framkvæmdarstjóri og Edda Sóley Kristmannsdóttir, ritari 
HSH sem færði félaginu afmælisgjöf frá HSH.

Fundur með fulltrúum stjórnmálaflokka og formanna-
fundur ÍSÍ
Í tengslum við árlegan Formannafund ÍSÍ þann 23 nóvember, 
var haldinn fundur með fulltrúum stjórnmálaflokka þar sem 
færi gafst á að ræða um stefnu þeirra og skoðanir varðandi 
málefni íþróttahreyfingarinnar.  Fulltrúar mættu frá 
Framsóknarflokknum, Hreyfingu, Samfylkingunni, 
Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum.

38. sambandsráðsfundur UMFÍ 
Yfir 50 manns sátu 38. Sambandsráðsfund Ungmennafélags 
Íslands sem haldinn var á Kirkjubæjarklaustri dagana 12.– 
13. október sl. Fundurinn var starfsamur og voru 26 tillögur 
samþykktar á honum. Garðar Svansson, framkvæmdarstjóri 
HSH sótti fundinn.

Fundir, þing og námskeið

10ÁRSSKÝRSLA HSH 2012



11 ÁRSSKÝRSLA HSH 2012

Fréttapunktar frá ÍSÍ

Íþróttaþing ÍSÍ 2013
71. Íþróttaþing ÍSÍ  verður haldið á Icelandair Hótel 
Reykjavík Natura dagana 19.-20. apríl nk.  

100 ára afmæli ÍSÍ 
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands fagnaði 100 ára 
afmæli sínu 28. janúar 2012.  Fjölbreyttir afmælistengdir 
viðburðir fóru fram á afmælisárinu og gefin var út bókin 
„ÍSÍ – Saga og samfélag í 100 ár” þar sem stiklað er á stóru 
í sögu ÍSÍ og íþróttanna í landinu.  Bókin er til sölu hjá 
flestum stærstu bókaverslunum í landinu. Sambandsaðilar 
ÍSÍ tengdu einnig ýmsa skemmtilega og athyglisverða 
fræðslu- og íþróttatengda viðburði á sínu svæði við 
afmælið.

EOC fundaði á Íslandi
Í tengslum við afmæli ÍSÍ fundaði stjórn Evrópsku 
ólympíunefndanna-EOC í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 
26.-27. janúar 2012.  Stjórnin var einnig viðstödd 
afmælishátíð ÍSÍ og var það mikill heiður fyrir ÍSÍ að hafa 
svo háttsetta aðila úr ólympíuhreyfingunni með í 
hátíðahöldunum.

Heiðurshöll ÍSÍ
Á afmælisárinu setti ÍSÍ á stofn Heiðurshöll ÍSÍ.  Vilhjálmur 
Einarsson þrístökkvari varð fyrstur útnefndur í Heiðurshöllina 
á afmæli ÍSÍ 28. Janúar 2012.  Bjarni Ásgeir Friðriksson 
júdókappi og Vala Flosadóttir stangarstökkvari voru síðan 
útnefnd í Heiðurshöllina 29. desember 2012.

Fundur norrænna íþróttaleiðtoga
Árlegur fundur norrænna íþróttasambanda og 
ólympíunefnda var haldinn á Hótel Örk í Hveragerði í 
september 2012.  Fundurinn var vel sóttur og heppnaðist 
afar vel.

Fundur með fulltrúum stjórnmálaflokka
Í tengslum við árlegan Formannafund ÍSÍ var haldinn 
fundur með fulltrúum stjórnmálaflokka þar sem færi gafst á 
að ræða um stefnu þeirra og skoðanir varðandi málefni 
íþróttahreyfingarinnar. Fulltrúar mættu frá Framsóknar-
flokknum, Hreyfingu, Samfylkingunni, Sjálfstæðisflokknum 
og Vinstri grænum.

Ferðasjóður íþróttafélaga
Til úthlutunar í Ferðasjóði íþróttafélaga vegna ferða á árinu 
2012 voru 61,7. m.kr.  Stuðningur ríkisins vegna 
ferðakostnaðar íþrótta- og ungmennafélaga á landsvísu 
hefur haft gríðarlega mikið að segja fyrir alla hreyfinguna. 
Standa þarf vörð um þetta stóra hagsmunamál 
hreyfingarinnar og tryggja áframhaldandi framlag ríkisins til 
sjóðsins. 

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

Heimasíða ÍSÍ
Ný heimasíða ÍSÍ var tekin í notkun árið 2012 í kjölfar 
samings ÍSÍ við Advania um rekstur tölvukerfa 
Íþróttamiðstöðvarinnar.  Slóðin á heimasíðu ÍSÍ er sem fyrr 
www.isi.is og er þar að finna ýmsan hagnýtan fróðleik um 
ÍSÍ og sambandsaðila þess, auk fræðsluefnis af ýmsum toga, 
frétta og tilkynninga um viðburði í hreyfingunni. ÍSÍ er 
einnig með Fésbókarsíðu.
 
Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ
Felix – tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ heldur utan um tölfræði 
íþróttahreyfingarinnar en er einnig gott stjórntæki fyrir félög 
og deildir til að halda utan um iðkendur og stjórnir. Felix-
kerfið leit dagsins ljós árið 2003 og nú er að störfum 
vinnuhópur ÍSÍ og UMFÍ um endurskoðun á skráningarkerfi 
hreyfingarinnar.

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

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

Forvarnardagur forseta Íslands
ÍSÍ kemur að skipulagningu og framkvæmd Forvarnardags 

Ýmsar upplýsingar
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forseta Íslands, ásamt UMFÍ, Bandalagi íslenskra skáta, 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og 
Háskólanum í Reykjavík. 

Fræðsluefni ÍSÍ
ÍSÍ hefur gefið út fjölbreytt fræðsluefni um ýmsa þætti sem 
snúa að íþróttum og íþróttaþátttöku bæði fyrir afreksmanninn 
og hinn almenna íþróttamann. Þetta efni má nálgast bæði 
rafrænt á heimasíðunni og í útprentuðum bæklingum sem 
má nálgast á skrifstofunni . Á heimasíðunni má einnig finna 
annað efni sem snýr að forvörnum, siðareglur, 
viðbragðsáætlun við óvæntum atburðum og fræðslu tengda 
Ólympíuhreyfingunni svo að eitthvað sé nefnt.
Íþróttaslysasjóður
Iðkendur og keppendur innan vébanda ÍSÍ geta sótt um 
40% endurgreiðslu á hluta af kostnaðarhluta sjúklings 
vegna lækniskostnaðs og kostnaðs vegna sjúkraþjálfunar 
vegna slysa sem þeir verða fyrir á æfingum og í keppni á 
vegum íþrótta- og ungmennafélaga innan ÍSÍ. Allar nánari 
upplýsingar er að finna á heimasíðu ÍSÍ.

Ólympísk verkefni
Á árinu 2013 sendir ÍSÍ þátttakendur í þrjú ólympísk 
verkefni; Vetrarólympíuhátíð Evrópuæskunnar í Brasov í 
Rúmeníu í febrúar, Smáþjóðaleikana í Luxemborg í júní og 
Sumarólympíuhátíð Evrópuæskunnar í júlí.  

Ólympíudagurinn – árlegur viðburður
Alþjóðlegi Ólympíudagurinn er haldinn hátíðlegur um 
allan heim 23. júní, ár hvert. Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands tók þetta verkefni lengra í ár og skipulagði í 
samstarfi við sambands- og samstarfsaðila sína heila viku af 
íþróttatengdum viðburðum, „Ólympíuviku ÍSÍ”. Meðal þess 
sem í boði var í Ólympíuvikunni var strandblak, skylmingar, 
bogfimi, frjálsar íþróttir, keila, Knattþrautir KSÍ, Sunddagar 
SSÍ, Golfdagur GSÍ og margt fleira.

Úthlutun styrkja
Á árinu 2012 úthlutaði Afrekssjóður ríflega 104 m.kr. og 
Styrktarsjóður ungra og efnilegra úhlutaði 11 m.kr.  
Verkefnasjóður ÍSÍ úthlutar styrkjum til fræðslu- og 
útbreiðsluverkefna ásamt þjálfarastyrkjum til einstaklinga.

Almenningsíþróttir
Mikil þátttökuaukning hefur átt sér stað í almennings-
íþrótta  verkefnum ÍSÍ og þátttökumet verið slegin á ári 
hverju.  
„Lífshlaupið – landskeppni í hreyfingu“, er heilsu- og 
hvatningarverkefni sem er í gangi allt árið en sérstakt átak 
er í febrúarmánuði, það er vinnustaðakeppni sem stendur 
yfir í þrjár vikur eða frá 6.-26. febrúar og grunnskólakeppni 
sem stendur yfir í tvær vikur eða frá 1.-19. F ebrúar, síðan 
er framhaldsskólakeppni frá 3. – 16. október.
„Hjólað í vinnuna“ stendur yfir í þrjár vikur eða frá 8.-28. 
maí nk. 
Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ fer fram  8. júní í ár.

Íþróttamiðstöðin í Laugardal
Í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal eru höfuðstöðvar ÍSÍ og 
sérsambanda ÍSÍ, ásamt ÍBR,  UMSK og fyrirtækja 
íþróttahreyfingarinnar, Íslenskrar getspár og Íslenskra 

getrauna. 
Í Íþróttamiðstöðinni er góð aðstaða til fundarhalds og 
kaffitería, sem er hjarta miðstöðvarinnar. ÍSÍ hvetur 
sambandsaðila sína að heimsækja miðstöðina við tækifæri 
og kynna sér starfsemina.

Lyfjamál
140 sýni voru tekin á árinu 2011, þar af 80 sýni eða 57%  
í keppni. Lyfjapróf voru tekin í 22 íþróttagreinum. Eitt sýni 
reyndist jákvætt á árinu. Auk þessara sýna tók 
Lyfjaeftirlitsnefnd 34 sýni fyrir aðra. Lyfjaeftirlitsnefnd ÍSÍ 
stendur fyrir námskeiðum og fjölbreytilegri fræðslu í 
tengslum við málaflokkinn. Frekari upplýsingar um 
lyfjaeftirlit er að finna á lyfjaeftirlitsvef ÍSÍ, www.lyfjaeftirlit.
is.

Starfsskýrslur ÍSÍ
Sambandsaðilar eru minntir á að skila þarf starfsskýrslum til 
ÍSÍ fyrir starfsárið 2011 fyrir 15. apríl nk. Búið er að opna 
fyrir skilin á www.felix.is .
Aðstoð er veitt á skrifstofu ÍSÍ vegna skila á starfsskýrslum. 

UMFÍ-fréttir 2012

Vorfundur UMFÍ
Vorfundur Ungmennafélags Íslands var haldinn á Selfossi 
laugardaginn 5. maí 2012. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, 
formaður UMFÍ, setti fundinn, en yfir 40 fulltrúar ungmenna- 
og héraðssambanda sátu fundinn. Dr. Sigrún Gunnarsdóttir 
frá Þekkingarsetri flutti áhugavert erindi undir yfirskriftinni 
„Þjónandi forysta”. Jón Páll Hreinsson, formaður HSV, 
kynnti samstarf HSV og Ísafjarðarbæjar. Þá var farið í 
stefnumótunarvinnu undir handleiðslu Sævars Kristinssonar.

38. sambandsráðsfundur UMFÍ
Yfir 50 manns sátu 38. Sambandsráðsfund Ungmennafélags 
Íslands sem haldinn var á Kirkjubæjarklaustri dagana 12.– 
13. október sl. Fundurinn var starfsamur og voru 26 tillögur 
samþykktar á honum. Helga Guðrún Guðjónsdóttir, 
formaður UMFÍ, sagðist í lok fundarins vera ánægð og hún 
liti björtum augum fram á veginn fyrir hönd hreyfingarinnar.

Ungmenna- og tómstundabúðirnar að Laugum
Starfsemi Ungmenna- og tómstundabúðanna er sífellt að 
festast betur í sessi hjá skólum landsins. Mikið er orðið um 
að kennarar komi aftur og aftur á Laugar enda láta þeir vel 
af dvölinni. Þátttakendur síðasta starfsvetur voru 1350, 
víðsvegar af landinu, flestir koma af höfuðborgarsvæðinu. 
Einnig eru önnur árleg verkefni komin til að vera, má nefna 
fermingarbúðir barna á Vesturlandi, þar sjá starfsmenn um 
fæði, tómstundadagskrá og næturgæslu. Mikið er um að 
sömu hópar nýti aðstöðuna að Laugum. Innra starf 
Ungmennabúðanna er að mestu leyti eins, námskeiðin 
verða þó betri með tímanum því að endurmat er unnið 
reglulega á Laugum og öll ungmenni eru tekin tali áður en 
þau fara heim á föstudögum og farið vel í saumana á dvöl 
þeirra. Innra starfið byggist mikið á samskiptum, menningu, 
félagsfærni, útiveru, hreyfingu, sjálfsstyrkingu og fleiri 
uppbyggjandi þáttum fyrir ungt fólk.
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2. Landsmót UMFÍ 50+ í Mosfellsbæ
Dagana 8.–10. júní sl. var 2. Landsmót UMFÍ 50+ haldið í 
Mosfellsbæ. Mótshaldari var UMSK. Undirbúningur fyrir 
mótið stóð yfir í nokkra mánuði. Mótshaldið allt gekk eins 
og fyrirfram var áætlað og ekkert stórvægilegt kom upp sem 
raskaði dagskrá á einn eða annan hátt. Aðstaða til keppni í 
Mosfellsbæ var öll til fyrirmyndar því að var hægt að keppa 
í um 20 keppnisgreinum. Einnig var mikið lagt upp úr 
fræðslu um heilbrigði og hollustu á mótinu. Mótið í 
Mosfellsbæ sýndi að Landsmót UMFÍ 50+ eru komin til að 
vera. Keppendur og gestir skemmtu sér konunglega í 
blíðskaparveðri alla mótsdagana.

15. Unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi
Dagana 3.–5. ágúst sl. var 15. Unglingalandsmót UMFÍ 
haldið á Selfossi. Undirbúningur hafði staðið lengi og 
gengið samkvæmt öllum áætlunum og tímasetningum. 
Öflug framkvæmdanefnd (unglingalandsmótsnefnd) kom 
að undirbúningnum af miklum krafti og skilaði mjög góðri 
vinnu. Formaður nefndarinnar var Þórir Haraldsson. 
Guðrún Tryggvadóttir var ráðin sem verkefnisstjóri með 
starfsaðstöðu á Selfossi og vann hún að undirbúningi 
mótsins með Ómari Braga Stefánssyni, landsfulltrúa og 
framkvæmdastjóra mótsins. Mótshaldið allt gekk eins og 
fyrirfram var áætlað og ekkert stórvægilegt kom upp sem 
raskaði dagskrá á einn eða annan hátt. Keppendur á 
Unglingalandsmóti hafa aldrei verið fleiri en á Selfossi en 
rétt um 2.000 keppendur voru þar saman komnir. Öll 
aðstaða var til fyrirmyndar á Selfossi og á það jafnt við um 
keppnisgreinar sem og tjaldsvæði mótsgesta. Sveitarfélagið 
Árborg lagði svo sannarlega sitt á vogarskálarnar til að gera 
mótið allt hið glæsilegasta.

Ungt fólk og lýðræði
Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði var haldin á 
Hvolsvelli dagana 29.–31. apríl 2012. Þetta er í þriðja sinn 
sem UMFÍ stendur fyrir slíkri ráðstefnu í þeim tilgangi að 
styðja við lýðræðislega þátttöku ungs fólks. Þátttakendur 
komu alls staðar að af landinu. Ráðstefnan var bæði ætluð 
fulltrúum ungmennaráða og starfsmönnum þeirra. Boðað 
var til ráðstefnunnar meðal ungmennaráða sveitarfélaga 
um allt land, sambandsaðila UMFÍ, félagasamtaka og 
framhaldsskólanema. Þátttakendur voru 84 frá 26 
ungmennaráðum og tveir framhaldsskólanemar. Skipting 
ungmennaráða var á þann veg að fulltrúar voru frá 23 
sveitarfélögum og þremur ungmennaráðum frá sambands-
aðilum innan UMFÍ. Þema ráðstefnunnar var fjölmiðlar og 
mannréttindi. Að lokinni ráðstefnunni var ályktun frá 
ráðstefnunni send öllum sveitarfélögum á landinu, 
alþingismönnum og forseta Íslands.

Æskulýðsvettvangurinn
Æskulýðsvettvangurinn, samstarfsvettvangur Ungmenna-
félags Íslands, KFUM og KFUK á Íslandi, Bandalags 
íslenskra skáta og Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fór á 
haustmánuðum 2012 í hringferð um landið með 90 
mínútna fræðsluerindi um einelti, forvarnir og úrvinnslu 
eineltismála fyrir aðildarfélög. Kolbrún Baldursdóttir 
sálfræðingur flutti fyrirlestra byggða á nýútkominni bók 
sinni, Ekki meir, sem er leiðarvísir í aðgerðum gegn einelti 
fyrir starfsfólk skóla, íþrótta- og æskulýðsfélög, foreldra og 

börn. Tilgangurinn með þessu fræðsluerindum var að vekja 
athygli á þessum málaflokki og opna betur augu starfsfólks 
og sjálfboðaliða fyrir því að vera vakandi og ávallt á verði 
gagnvart einelti og annarri óæskilegri hegðun. Samhliða 
þessum fræðsluerindum hefur Æskulýðsvettvangurinn 
unnið og gefi ð út Aðgerðaáætlun Æskulýðsvettvangsins 
gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun og plakat sem á 
að minna einstaklinga, börn og fullorðna, á að koma vel 
fram. Æskulýðsvettvangurinn stendur jafnframt, eins og 
undanfarin ár, fyrir Verndum þau og Kompásnámskeiðum.

Ungmennavika NSU
Fimm ungmenni sóttu ungmennaviku á vegum NSU á 
Grænlandi dagana 1.–12. ágúst síðastliðinn. Vikan, sem var 
nú reyndar rúmlega vika, bar heitið Arsarnerit eða 
Norðurljós. Gunnar Sigfússon var fararstjóri á vegum UMFÍ 
í ferðinni. Á Grænlandi kynntust ungmennin landi og þjóð, 
öðrum norrænum ungmennum og tóku þátt í undirbúningi 
að hátíðahöldum fyrir börn í Nuuk. Almenn ánægja var 
með ferðina og töldu þátttakendur að ferðin hefði staðist 
væntingar þeirra á allan hátt.

Ungmennaráð UMFÍ
Mikill hugur er innan Ungmennaráðs UMFÍ. Ráðið tók þátt 
í að skipuleggja ráðstefnuna Ungt fólk og lýðræði sem 
haldin var í mars sl. Á síðasta fundi hóf ráðið að skipuleggja 
skemmtihelgi af fullum krafti og skipti með sér verkum. Það 
var einnig samhljóma ákvörðun ráðsins að hvetja stjórn 
UMFÍ til að halda aðra ráðstefnu undir merkinu Ungt fólk 
og lýðræði að vori.

Fyrirmyndarleikmaðurinn
Fyrirmyndarleikmaðurinn er átaksverkefni gegn munn-
tóbaksnotkun knattspyrnumanna og ungs fólks, á vegum 
embættis Landlæknis, UMFÍ, KSÍ, ÍSÍ og ÁTVR. Herferðinni 
er einnig beint gegn notkun tóbaks á íþróttasvæðum. 
Forystumenn íþróttafélaganna eru hvattir til að fylgja eftir 
ályktun íþrótta- og sérsambanda um að útrýma allri notkun 
tóbaks úr öllu íþróttastarfi . Átakið fer fram með þeim hætti 
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að valinn er einn leikmaður frá hverju liði í efstu deild og 
fær hann titilinn fyrirmyndarleikmaður. Sá leikmaður neytir 
ekki tóbaks. Hlutverk leikmannsins er að vera fyrirmynd 
yngri iðkenda og ungs fólks auk þess að prýða veggspjöld 
í auglýsingaherferð átaksins sem og aðrar auglýsingar. 
Átakið hefur verið rækilega kynnt með auglýsingum og 
umfjöllun fjölmiðla. Markmið átaksins er að koma þeim 
skilaboðum áleiðis að íþróttir og munntóbak eiga enga 
samleið. Og þó að átakið beinist sérstaklega að 
knattspyrnumönnum er það aðeins upphafspunkturinn og 
markmiðið er að halda áfram á næstu árum og vekja 
íþróttamenn í öllum keppnisgreinum sem og ungt fólk til 
umhugsunar um þær slæmu hliðar sem neysla munntóbaks 
hefur í för með sér.

Forvarnardagurinn
Þann 31. október sl. var Forvarnadagurinn haldinn í öllum 
grunn- og framhaldsskólum landsins. Þetta var í sjöunda 
sinn sem dagurinn er haldinn. Kynnt voru ýmis heillaráð 
sem geta forðað börnum og unglingum frá fíkniefnum. 
Sabína Steinunn Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ, 
heimsótti Ingunnarskóla í Grafarholti en þar voru unglingar 
að horfa á myndband sem unnið var sérstaklega í tengslum 
við viðfangsefnið. Allir grunn- og framhaldsskólar á landinu 
tóku þátt í þessu viðfangsefni. Forvarnadagurinn er haldinn 
að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu við Samband 
íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og Ólympíusamband 
Íslands, Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta, 
Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. 
Verkefnið er stutt af lyfjafyrirtækinu Actavis. Íslenskar 
rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem verja í það 
minnsta klukkustund á dag með fjölskyldum sínum eru 
síður líklegir til að hefja neyslu fíkniefna. Að sama skapi 
sýna niðurstöður að mun ólíklegra sé að ungmenni, sem 
stunda íþróttir og annað skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir 
fíkniefnum. Í þriðja lagi sýna rannsóknirnar fram á að því 
lengur sem ungmenni bíða með að hefja áfengisneyslu, 
þeim mun ólíklegra er að þau neyti fíkniefna síðar. 
Niðurstöðurnar byggja á rannsóknum vísindamanna við 
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík sem hafa um 
árabil rannsakað áhættuhegðun ungmenna og hafa þær 
vakið alþjóðlega eftirtekt.

Baráttudagur gegn einelti
Þann 8. nóvember sl. var í annað sinn haldinn sérstakur 
baráttudagur gegn einelti. Íslendingar voru hvattir til þess 
að standa saman gegn einelti í samfélaginu, ekki síst í 
skólum og á vinnustöðum. Allir voru hvattir til að leggja sitt 
af mörkum til að einelti fái ekki þrifist í samfélaginu. Fólk 
var hvatt til að beina sjónum að jákvæðum samskiptum, 
jákvæðum skólabrag og starfsanda. Nú í haust hefur 
Æskulýðsvettvangurinn staðið fyrir 90 mínútna opnum 
fræðsluerindum um einelti, forvarnir og úrvinnslu eineltis-
mála um allt
land. Tilgangurinn með erindunum var að vekja athygli á 
þessum málaflokki og opna betur augu fólks fyrir því að 
vera vakandi og ávallt á verði gagnvart einelti og annarri 
óæskilegri hegðun.

ISCA
Tveir þátttakendur á vegum UMFÍ tóku þátt í námskeiði í 

Glasgow dagana 18.–24. júní sl. Námskeiðið bar yfirskriftina 
Training of Trainers in Education. Sabína Steinunn 
Halldórsdóttir, landsfulltrúi, sótti ásamt tveim þátttakendum 
á vegum UMFÍ ráðstefnu á vegum ISCA í Xonrupt-longemer 
í Frakklandi dagana 18.–25. ágúst sl. Námskeiðið bar 
yfirskriftina SWELL: youth training for health and wellness. 
Umfjöllunarefnið var óformlegt nám varðandi heilsu, 
mannréttindi og annað í gegnum íþróttir. Þátttakendur voru 
ánægðir með námskeiðið og ýmis verkefni eru enn í gangi.
UMFÍ tók þátt í stóru verkefni 1.–7. október sl. á vegum 
ISCA sem bar yfirskriftina MOVE WEEK eða Heilsuvika. 
MOVE WEEK er herferð sem ISCA ætlar sér að verði enn 
stærra verkefni á næstu árum. Markmiðið er að árið 2020 
verði 100 milljónir Evrópubúa farnar að hreyfa sig reglulega. 
Takmarkið að þessu sinni var að fá sem flesta Evrópubúa til 
að hreyfa sig fyrstu vikuna í október og hvetja til heilbrigðs 
lífsstíls.

Þrastaskógur
Starfið í Þrastaskógi gekk sinn vanagang síðasta sumar. 
Ungmennafélag Íslands tók upp samstarf við Landsvirkjun 
í verkefninu Margar hendur vinna létt verk. Verkefnið er 
með þeim hætti að 5 til 7 ungmenni á vegum Landsvirkjunar 
vinna eina vinnuviku í skóginum við grisjun, klippingar og 
lagningu trjákurls á hluta af stígakerfi skógarins. Lauk þessu 
verkefni nú í sumar þann 19. júlí sl. Allmargir stígar voru 
klipptir og trjákurl var sett á þá. Lagfæring á efstu tröppu 
við minnisvarða um Aðalstein Sigmundsson stendur yfir. 
Verður umhverfi hans lagað og handrið sett á pall. Margt 
stendur til í skóginum á næstu misserum. Má þar nefna 
endurnýjun á salernisaðstöðu, en sú sem fyrir er, er ónýt 
með öllu, hönnun á danspalli, lagfæringu á göngustígum, 
grillhús o.fl.
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Göngum um Ísland
Göngubókin kom út í byrjun sumars eins og undanfarin ár. 
Bókin er alls 128 blaðsíður. Þar eru lýsingar á 300 stuttum 
gönguleiðum víðs vegar um landið. Í bókinni er einnig að 
finna 24 fjöll sem eru í verkefninu Fjölskyldan á fjallið. Þá 
hefur hún að geyma ýmsan annan fróðleik, t.d. um það 
hvað þarf að hafa í huga þegar lagt er af stað í gönguferð. 
Göngubókinni er dreift á alla helstu ferðamannastaði á 
landinu sem og sundlaugar og íþróttahús.

Ganga.is
Vefurinn ganga.is er alltaf vinsæll en aldrei vinsælli en yfir 
sumarmánuðina. Vefsíðan hefur að geyma fjöldann allan af 
gönguleiðum um allt land sem og fréttir og hina ýmsu 
fróðleiksmola sem tengjast hreyfingu. Á síðunni er einnig 
hægt að halda utan um eigin hreyfingu allt árið. Margir 
nýta sér þann valkost að halda utan um þau fjöll sem 
gengið hefur verið á.

Fjölskyldan á fjallið
Fjölskyldan á fjallið er verkefni sem hefur slegið í gegn hjá 
UMFÍ. Mikill fjöldi hefur tekið þátt í þessu verkefni frá vori 
og fram á haust. Tuttugu sambandsaðilar hafa tilnefnt fjöll 
til verkefnisins og skipulagt göngur á þau fjöll. Fjölskyldur 
eru hvattar til að ganga á þau öll sem eru tilnefnd og skrifa 
nöfn sín í gestabækur sem komið er fyrir á tindum fjallanna. 
Í vor fékkst styrkur frá Pokasjóði og Ferðamálastofu til að 
setja skilti við upphafsstaði á nokkrum fjöllum sem hafa 
verið inni í verkefninu.

Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda eða ganga
Verkefnið Hættu að hanga! Komdu að hjóla, synda eða 
ganga! hófst 5. júní eins og árið þar á undan. Öllum er 
heimil þátttaka, óháð aldri, og hægt var að velja milli 
þátttöku í einstaklingskeppni, hópa/fyrirtækjakeppni eða 
vera með í báðum keppnunum. Þátttakendur skráðu 
hreyfingu sína inn á ganga.is eða þau fjöll sem þeir hafa 
gengið á. Tilgangur verkefnisins er að hvetja almenning til 
að hreyfa sig sem mest og ýta undir aukna samverustundir 
fjölskyldunnar.

Frjálsíþróttaskóli UMFÍ
Frjálsíþróttaskólinn er ætlaður ungmennum á aldrinum 
11–18 ára. Ungmennin koma saman á hádegi á mánudegi 
en skólanum lýkur á hádegi á föstudegi í sömu viku. 
Aðaláhersla er lögð á kennslu í frjálsum íþróttum. Auk 
frjálsra íþrótta er farið í sund, leiki, óvissuferðir og haldnar 
kvöldvökur. Ungmennin borga þátttökugjald en innifalið í 
því er kennsla, fæði og gisting. Fjórir sambandsaðilar héldu 
skólann í sumar og voru það UMSB, UMSS, UÍA og HSK.

Lýðháskólar
Í janúar 2012 héldu 16 nemendur víðs vegar af landinu til 
náms í íþróttalýðháskólum í Danmörku. Þessir 16 nemendur 
hlutu allir styrk frá UMFÍ vegna dvalarinnar úti. Dvalarlengd 
nemendanna er mjög mismunandi, sumir dvelja í 10 vikur 
og aðrir í 20 vikur eða lengur. Það er samdóma álit 
nemendanna að skólarnir og dvölin sé í alla staði frábær. Í 
haust héldu síðan 18 nemendur til náms sem einnig hlutu 
styrk frá UMFÍ.

Leiðtogaskólinn
Leiðtogaskólinn heldur utan um og skipuleggur námskeið á 
vegum UMFÍ. Lögð er áhersla á að bjóða upp á námskeið 
sem gagnast félagsmönnum sem best. Megináhersla hefur 
verið lögð á námskeiðin Sýndu hvað í þér býr. Á 
námskeiðunum er farið yfir ýmsa þætti er tengjast 
ræðumennsku og fundarsköpum. Námskeiðin hafa hlotið 
góðan hljómgrunn. Einnig hefur verið boðið upp á 
námskeið í viðburðastjórnun sem og fjármálum og styrkjum.

Skinfaxi
Fimm blöð af Skinfaxa komu út á síðasta ári. Sérstakt blað 
kom út í tengslum við 2. Landsmót 50+ sem haldið var í 
Mosfellsbæ og fór eins og önnur blöð í mjög góða dreifingu 
um allt land. Dreifing á blaðinu hefur aldrei verið eins 
öflug og á síðasta ári. Það var mikill akkur fyrir blaðið þegar 
náð samkomulag náðist við N1 um dreifingu blaðsins á 
þjónustustöðvar fyrirtækisins vítt og breitt um landið. 
Blaðið liggur þar frammi og hefur dreifing með þessum 
hætti fallið í góðan jarðveg. Blaðið fær með þessum hætti 
mjög góða útbreiðslu sem er um leið mjög góð auglýsing 
fyrir það. Auk áskrifenda er blaðinu einnig dreift til allra 
fjölmiðla og grunn- og framhaldsskóla og ráðuneyta. Eins 
og endranær er líka hægt að nálgast Skinfaxa á heimasíðu 
UMFÍ og ennfremur blöð nokkur ár aftur í tímann. Fólk 
hefur nýtt sér þennan möguleika í auknum mæli. Skinfaxi 
hefur alla tíð verið öflugur málsvari ungmenna félags-
hreyfingarinnar og er nú sem fyrr stefnt að því að efni 
blaðsins sé í senn skemmtilegt og fræðandi.

Eldri ungmennafélagar
Eldri ungmennafélagar er málaflokkur sem mun stækka 
mjög í tengslum við Landsmót UMFÍ 50+. Innan UMFÍ er 
nefnd sem vinnur að því að efl a starf eldri ungmennafélaga. 
Nefndin hefur fundað reglulega og unnið að ýmsum 
hugmyndum sem stefnt er á að hrint verði í framkvæmd nú 
strax í vetur. Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra hefur 
verið með aðstöðu í þjónustumiðstöð UMFÍ í nokkur ár og 
hefur það samstarf reynst mjög vel.

Starfsíþróttir
Iðkun starfsíþrótta fer vaxandi innan UMFÍ og er það vel, 
því það eykur
fjölbreytni verkefna innan hreyfingarinnar. Starfsíþróttaþing 
UMFÍ 2012 var haldið í lok apríl á Selfossi og var það fyrsta 
þing ráðsins eftir stofnþing. Fulltrúar frá átta sambandsaðilum 
mættu á þingið sem var líflegt og vel heppnað. Rætt var um 
starfsíþróttirnar frá ýmsum hliðum, hlutverk ráðsins, nýjar 
greinar og ýmislegt fleira. Á þinginu voru staðfestar 
reglugerðir sem keppt verður eftir á Landsmótinu á Selfossi 
á sumri komanda og má finna þær á heimasíðu UMFÍ. 
Starfsíþróttir voru meðal keppnisgreina á Landsmóti UMFÍ 
50+ í Mosfellsbæ í vor og nú í fyrsta sinn á Unglingalandsmóti 
UMFÍ sem haldið var á Selfossi. Þar var keppt í stafsetningu 
og upplestri og tókst vel. Tvö héraðssambönd héldu 
héraðsmót í starfsíþróttum í sumar, HSÞ og HSK, og veitti 
starfsíþróttaráð leiðbeiningar og aðstoð.



16ÁRSSKÝRSLA HSH 2012

Guðmundur Illugason 1922-1931 Kolbeinsstaðarhrepp
Sveinbjörn Jónsson  1931-1939 Kolbeinsstaðarhrepp
Kristján Jónsson 1934-1944 Kolbeinsstaðarhrepp
Gunnar Guðbjartsson 1944-1947 Miklaholtshrepp
Bjarni Andrésson 1947-1954 Stykkishólmi
Sigurður Helgason 1954-1955 Stykkishólmi
Þórður Gíslason 1955-1961 Staðarsveit
Haukur Sveinbjörnsson 1961-1965 Kolbeinsstaðarhrepp
Jónas Gestsson 1965-1970 Stykkishólmi
Skúli Alexandersson 1970-1971 Hellissandi
Jón Pétursson 1971-1972 Stykkishólmi
Guðmundur Sigurmonsson 1973-1975 Staðarsveit
Gunnar Kristjánsson 1976-1977 Grundarfirði
Pálmi Frímannsson 1978 Stykkishólmi
Gylfi Magnússon 1979-1981 Ólafsvík
Jóhanna Leopóldsdóttir 1981-1983 Miklaholtshrepp
Magndís Alexandersdóttir 1983 Stykkishólmi
Ísleifur Jónsson 1984 Stykkishólmi
Ingi Hans Jónsson 1985-1988 Grundarfirði
Sesselja Pálsdóttir 1988 Stykkishólmi
Guðrún A. Gunnarsdóttir 1989-1991 Stykkishólmi
Hallur Pálsson 1991-1995 Grundarfirði
Eggert Kjartansson 1995-1998 Miklaholtshrepp
Guðmunda J. Hermannsd. 1998 Stykkishólmi
Vigfús Örn Gíslason 1998-2000 Ólafsvík
Krisín Halla Haraldsdóttir 2000 Grundarfirði
Guðmundur M. Sigurðsson 2000-2006 Kolbeinsstaðarhrepp
Garðar Svansson 2006- 2011  Grundarfirði 
Hermundur Pálsson 2011-     Stykkishólmi

Formenn HSH
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Lottó/ út hlut un ar reglur HSH

1. 42% til HSH 
2. 58 % til fé lag anna, sem skipt ist á eft ir far andi hátt:
   a) 5% jafnt milli fé laga.
   b) 15% skipt ast milli starf andi fé laga, eft ir fjölda fé lags manna.
       Starf andi telst fé lag sem upp fyll ir eft ir far andi skil yrði:
             1)    Held ur að al fund sam kvæmt fé lags lög um.
             2)    Skil ar full nægj andi skýrsl um.
             3)    Send ir full trúa á þing HSH og sam bands ráðs fundi.
             4)    Stend ur fyr ir virku fé lags-og íþrótta starfi.
   c)  5% skipt ist milli þeirra fé laga sem senda full trúa á hér aðs þing HSH.
        þessi greiðsla sé í réttu hlut falli við fjölda mættra full trúa hvers fé lags.
   d)  65% skipt ist hlut falls lega milli fé laga eft ir reikn uðum íbúa fjölda á fé lags svæði hvers
        fé lags.  Reikn uð íbúa tala skal ekki vera hærri en þre föld fé lags tala hvers fé lags og
        ekki hærri en skráð ur íbúa fjöldi skv. mann tali 1. des em ber næst lið ins árs. Fé lög sem
        starfa á öllu fé lags svæði HSH skulu fá reikn að an íbúa fjölda sem er íbúa fjöldi 
        svæð is ins deilt með fjölda sveit ar fé laga.
   e)  10% renni til Lands móts sjóðs HSH.

Stærð fé laga og tekj ur af lottói

Aðildarfélög og formenn félaga

Umf. Snæfell stofnd. 23. október 1938 Form. Hjörleifur K. Hjörleifsson Ásklif 11, 340  Stykkishólmi 
Umf. Víkingur stofnd. 1928 Form. Einar Magnús Gunnlaugsson Engihlíð 2, 355 Ólafsvík  
Umf. Staðasveitar stofnd. 11. janúar 1912 Form. Ragnhildur Sigurðardóttir Álftavatni, 356 Snæfellsbæ  
Umf. Reynir stofnd.16. júlí 1934 Form. Þóra  Olsen Munaðarhól 6, 360 Hellissandi  
Umf. Grundarfj. stofnd.10 júlí 1933 Form. Kári Pétur Ólafsson Grundargötu 54, 350  Grundarf.  
Umf. Eldborg stofnd. 8. ágúst 1915 Form. Kristján Á. Magnússon Snorrastöðum, 311 Borgarnes 
Mótorkrossfélag Snæ  Form. Rúnar Már Jóhannsson Brautarholti 15. 355 Ólafsvík  
Skotfélag Grundarf. stofnd.10. október 1987 Form. Jón Pétur Pétursson Hrannarstíg 4, 350 Grundarfirði
Íþróttafél. Miklaholtshr. stofnd. 31. janúar 1937 Form. Harpa Jónsdóttir Hjarðarfell, 311 Borgarnes  
Hest.ma.f. Snæfellingur stofnd. 3. desember 1963 Form. Ásdís Sigurðardóttir Eiðhúsum, 311 Borgarnes  
Golfklúbbur Staðasv. stofnd. ágúst 1998  Form. Haukur Þórðarson Votalæk,  356 Snæfellsbæ  
Golfklúbburinn Vestarr Stofnd. 27.júlí 1995  Form.Dagbjartur Harðarson Fellabrekku 21, 350 Grundarf.  
Golfklúbburinn Mostri stofnd.13.nóvember1984 Form. Dagný Þórisdóttir Sjávarflöt 1, 340 Stykkishólmi  
Golfklúbburinn Jökull stofnd. 21. júlí 1973  Form. Örvar Ólafsson Stekkjarholt 8, 355 Ólafsvík  
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1. KAFLI
TILGANGUR, MARKMIÐ OG HLUTVERK

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

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

3. GREIN
Markmið HSH er að sameina íbúa héraðsins um að efla og 
vernda sjálfstæði Íslendinga.  Markmiði sínu hyggst 
sambandið ná með eftirfarandi stefnuskrá:
a)  Að starfa í anda friðar, jafnréttis og menningarhugsjóna.
b)  Að vinna að bindindi og útrýmingu skaðnautna.
c)  Að vinna að náttúruvernd og bættri umgengni 
   við landið.
d)  Að glæða með fólki áhuga fyrir verndun móðurmálsins 

og sögu þjóðarinnar.
e)  Að efla með fólki tryggð og rækt við heimili, átthaga og 

ættjörð.
f)  Að efla íþróttir og viðhalda þeim meðal félaga innan 

sambandsins, með því að styrkja íþróttanámskeið og 
halda íþróttamót, þar sem fari fram íþróttakeppni og 
íþróttasýningar, svo oft sem héraðsþing og stjórn telur 
nauðsynlegt og framkvæmanlegt.

g)  Að efla í hvívetna almenna fræðslu og uppeldisstarf.
h)  Að vinna að kynningu æskunnar á sambandssvæðinu og 

hjálpa félagsmönnum og öðrum æskulýð til aukins 
menningarþroska, m.a. með heilbrigðum skemmtunum 
og málfundastarfsemi.

i)  Að vinna að jafnrétti allra manna.
j)  Að vinna að öðru leyti samkvæmt stefnuskrá UMFÍ og 

ÍSÍ.
4. GREIN
Hlutverk héraðsambandsins er:
a) Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins og 

vera fulltrúi ÍSÍ og UMFÍ, en sérráð er stofnuð er fara með 
stjórn sérgreinamála innan héraðsins.

b) Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar- bæjarstjórnir 
og aðra opinbera aðila innan héraðs.

c) Að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til þess 
hefur verið veitt.

d) Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd 
íþróttamóta í héraði.

e) Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfsins innan 
héraðs.

f) Að staðfesta lög aðildarfélaga.
g) Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram 

skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í 
heild.  Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum 
tíma, skal stjórn héraðsambandsins, ef þörf krefur, boða 
til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

2. KAFLI
RÉTTINDI OG SKYLDUR 
AÐILDARFÉLAGANNA

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

6. GREIN
Skilyrði fyrir inngöngu í héraðssambandið er:
a)  Félagið vinni að sömu markmiðum og HSH.
b) Að félagið sendi lög sín, skýrslur um stofndag, 

félagafjölda og stjórn félagsins til stjórnar HSH og að 
lögin séu í samræmi við lög og reglur HSH, ÍSÍ og UMFÍ

c)  Þegar félag hefur uppfyllt öll ákvæði og skyldur, nýtur 
það þegar keppnisréttar á mótum HSH, en annarra 
réttinda nýtur félagið ekki fyrr en sex mánuðum eftir að 
héraðsþing HSH hefur samþykkt inngöngu þess í 
sambandið.

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

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

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

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

LÖG HÉRAÐSSAMBANDS SNÆFELLSNESS- OG HNAPPADALSSÝSLU
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11. GREIN
Víkja má félagi úr HSH um stundarsakir ef það brýtur 
gildandi lög, reglur eða ákvæði HSH og/eða lög 
sérsambanda, sem sambandið á aðild að.

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

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

3. KAFLI
STJÓRN HSH

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

15. GREIN
Héraðsþing HSH er fulltrúaþing og hefur hvert félag rétt til 
að senda: 

2 fulltrúa fyrir fyrstu 50 félagsmenn  
3 fulltrúa fyrir hverja 51-150félagsmenn  
4 fulltrúa fyrir hverja 151-300 félagsmenn  
5 fulltrúa fyrir hverja 301-   félagsmenn  

Aðrir þingfulltrúar skulu skráðir á kjörbréf, sem stjórn HSH 
leggur til.

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

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

18. GREIN
Tilhögun héraðsþingsins skal vera þessi:
1.Þingsetning.
2.Tilnefning þingforseta, varaþingforseta og tveggja 

þingritara. 
3. Skipun kjörbréfanefndar. 
4. Skýrsla stjórnar. 

5. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar. 
6. Umræður um skýrslu stjórnar og reikningar lagðir fram 

til samþykktar. 
7. Kosning nefnda þingsins: 

a)Fjárhagsnefnd. 
b)Íþróttanefnd.
c)Allsherjar- og laganefnd.

8. Ávörp gesta
19. Fjárhagsáætlun lögð fram.
10. Framkomnar tillögur lagðar fram og vísað til nefnda. 
11. Nefndarstörf. 
12. Nefndaálit, umræður og atkvæðagreiðslur.
13. Kosningar:

a) Formaður HSH
b) Aðrir í stjórn og varastjórn.
c) Tveir skoðunarmenn og tveir til vara. 
d) Ráð og nefndir skv. gildandi samþykktum og  
reglugerðum. 
e) Uppstillinganefnd, 4 af formönnum aðildarfélaga 
HSH, sem starfar fram að næsta héraðsþingi. 
f) Kosning fulltrúa á Íþróttaþing ÍSÍ 

14. Önnur mál. 
15. Þingslit.
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Öllum meiriháttar málum skal vísað til nefnda.  
Fjárhagsnefnd skal fjalla um reikninga, reikningsyfirlit og 
fjárhagsáætlun næsta árs.

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

20. GREIN
Aukaþing skal halda ef:

a)Tilmæli koma frá stjórnum landssamtaka.
b)Tilmæli koma frá a.m.k. 2/5 sambandsfélaganna.

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

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

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

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

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

26. GREIN
Lögum þessum breytt 23 febrúar 2010 og öðlast þegar gildi
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HVER ER
EFTIRLÆTIS
TALAN ÞÍN?

Leyfðu þér smá Lottó!
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Ársskýrsla Skotgrundar 2012

Í lokaorðum ársskýrslu félagsins frá 
árinu 2011 er talað um að vonandi 
muni framkvæmdir ganga vel á nýju 
ári (2012) og með bættri aðstöðu 
muni aðsókn  á æfingasvæðið aukast.  
Það má með sanni segja að þetta hafi 
gengið eftir því að mikið var um 
framkvæmdir á árinu og félags-

mönnum fjölgaði töluvert.
Framan af vetri var aðallega unnið að því að uppfæra og 
bæta heimasíðu félagsins auk þess að skipuleggja 
framkvæmdir sumarsins.  Í lok mars var auglýstur aðalfundur 
félagsins sem síðan var haldinn í félagshúsnæði Skotgrundar 
þann 3. maí kl. 20:00.  Fundurinn var vel sóttur og sáust 
nokkur ný andlit á fundinum.  Farið var yfir hefðbundin 
aðalfundarstörf og svo sátu menn á spjalli langt fram í 
myrkur þar sem rætt var um allt milli himins og jarðar og 
sagðar veiðisögur.

Það helsta sem fram kom á fundinum var að mannaskipti 
urðu í stjórn félagsins þar sem tveir fyrrum stjórnarmenn 
óskuðu eftir því að stíga til hliðar til að hleypa fersku blóði 
að.  Einnig var farið yfir framkvæmdaáætlun félagsins og 
framkvæmdum forgangsraðað, svo eitthvað sé nefnt.
Þegar búið var að fara yfir framkvæmdaáætlunina skiptu 
menn með sér verkum og voru menn greinilega fullir af 
áhuga því aðeins tveimur dögum síðar var hafist handa við 
að grafa fyrir nýjum riffilborðum og gangstétt umhverfis 
þau.  Á árinu voru steypt niður 2 ný riffilborð til viðbótar 

við þau 4 sem fyrir voru, svo nú eru þau 6 talsins.  Einnig 
voru smíðaðir stólar úr rekaviði, við riffilborðin sem 
brennimerktir eru félaginu.                                
Unnsteinn tók að sér að smíða járnramma fyrir stór skilti 
með merki félagsins og texta sem gefur til kynna að um 
skotæfingasvæði sé að ræða.  Þau prýða nú aðkomuna að 
æfingasvæðinu, en rammarnir voru steyptir niður á sama 
tíma og stéttin fyrir riffilborðin.  Þess má geta að Almenna 
umhverfisþjónustan ehf.  gaf félaginu steypuna og alla 
vinnu við hana.
 

Ekki er allt upp talið ennþá, því einnig voru steyptar niður 
undistöður fyrir riffilskotmörk á 25m, 50m, og 75m.  Fyrir 
voru skotmörk á 100m og 200m færi, en ákveðið hafði 
verið að bæta við skotmörkum í styttri fjarlægðum.  Það var 
svo Vélsmiðjan Berg sem smíðaði færanlegar grindur fyrir 
félagið, sem teknar voru formlega í notkun á afmælisfögnuði 
félagsins, en félagið fagnaði 25 ára starfsafmæli sínu á 
árinu.
Félagið fjárfesti á haustdögum í 3 fánum með áletruðu 
merki félagsins sem dregnir voru að húni í blíðskapar veðri 
þegar félagið hélt upp á 25 ára starfsafmæli sitt.  Auglýst 
hafði verið opið hús á æfingasvæði félagsins þar sem 
félagsmenn buðu gestum og gangandi að prófa að skjóta og 
kynna sér starfssemi félagsins.  Einnig voru til sýnis valin 
skotvopn úr einkasafni félagsmanna  og boðið var upp á 
léttar veitingar.  Haldin var grillveisla í boði Samkaups 

Úrvals, en Gunni verslunarstjóri gaf allt hráefni til 
veislunnar.  Voru margir að skjóta úr byssu í fyrsta skipti og 
var ekki annað að sjá en að mikil ánægja hafi ríkt á meðal 

Skýrslur félaga
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Frá aðalfundi félagsins - Á myndina vantar Guðna Má og Tómas Frey.

Verið að steypa stétt fyrir riffilborð

Frá opnu húsi

Undirstöður undir skilti
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gesta.                              
Að grillveislunni lokinni var haldið afmælismót í 
leirdúfuskotfimi.  Þátttakan í mótinu var góð og keppt var í 
tveimur riðlum.  Mótið fór á þann veg að Steinar Þór 
Alfreðsson hafnaði í fyrsta sæti, Snorri Rafnsson í öðru sæti 
og Guðmundur Reynisson í því þriðja.                             
Skotgrund tók þátt í Dúfnaveislunni líkt og í fyrra, en 
Dúfnaveislan er samstarfsverkefni Umhverfisstofnunar 
(UST), Skotveiðifélags Íslands (SKOTVÍS), ýmissa félaga 
sem reka skotvelli auk styrktaraðila. Tilgangur 
dúfnaveislunnar er að hvetja veiðimenn um land allt til að 
kynna sér þá aðstöðu sem skotvellirnir hafa uppá að bjóða 
og stunda reglulegar skotæfingar áður en veiðitímabilið 
hefst og undirbúa sig eins og best verður á kosið.

Annað sem vert er að minnast á er að knattspyrnumenn frá 
Grundarfirði heimsóttu félagið á árinu og reyndu fyrir sér í 
skotfimi auk þess sem félagið eignaðist viðskiptakort til 
olíukaupa.  Félagið fékk styrk frá Grundarfjarðarbæ sem 
fólginn er í niðurfellingu á fasteignagjöldum til bæjarins 
auk þess sem Ragnar og Ásgeir ehf. hefur styrkt félagið með 
flutningum á efni án endurgjalds.  Einnig fékk Skotgrund 
lánaða gröfu án endurgjalds hjá Vélaleigu Finnboga og 
Sigmundar ehf. til að hífa riffilborðplöturnar á sinn stað og 
til að keyra efni í bílastæðið.
   
Það má segja að það hafi verið í nógu að snúast á liðnu ári, 
en hægt er að lesa nánar um allar framkvæmdir á bloggsíðu/
fréttasíðu félagsins.  (www.skotgrund.123.is) Gaman getur 
verið fletta í gegnum fréttir frá árinu og rifja upp það sem 
liðið er, því margur er fljótari að gleyma en hann heldur.  
Vonandi verður ekki slöku slegið við á nýju ári, en á meðan 
beðið er eftir vorinu er tíminn nýttur í að undirbúa fyrir 
væntanlegar framkvæmdir sumarsins, ljúka við að skrásetja 
sögu félagsins og bæta heimasíðu félagsins.  Við hana 

bættist t.d. nýlega nýr tengill sem heitir „æfingasvæðið“ 
auk þess sem tekin var saman tölfræði yfir fjölda félagsmanna 
gegnum tíðina.  Það er gleðilegt að sjá hversu mikil fjölgun 
hefur  orðið í félaginu á undanförnum árum og mun sú 
þróun vonandi halda áfram með bættri aðstöðu.  Að lokum 
viljum við þakka félagsmönnum fyrir samfylgdina á liðnu 
ári og hvetja þá til að vera duglega að mæta á æfingasvæðið 
á nýju ári.  Jafnfram viljum við bjóða alla áhugasama 
velkomna í félagið.  Hægt er að nálgast allar nánari 
upplýsingar á www.skotgrund.123.is.

Skotgrund

UMF. Snæfell

Á aðalfundi 3. maí 2012 voru 
eftirtalin kjörin í aðalstjórn Snæfells:

Hjörleifur K Hjörleifsson formaður
María Alma Valdimarsdóttir gjalkeri
Birta Antonsdóttir ritari 

Ellefu deildir störfuðu á árinu: Frjálsíþróttadeild, 
knattspyrnudeild, sunddeild, blakdeild, körfuknattleiksdeild, 
siglingadeild, Íþróttaskóli Snæfells, þríþrautardeild, 
badmintondeild, fimleikadeild, kraftlyftingadeild, einnig er 
boðið uppá íþróttir fyrir fatlaða. Körfuknattleiks-og 
knattspyrnudeildir eru fjárhagslega og rekstrarlega tvískiptar 
þ.e í meistaraflokka og yngri flokka.

Á aðalfundi 3. maí s.l voru stofnaðar tvær nýjar deildir þ.e 
fimleikadeild og kraftlyftingadeild enn ein viðbótin í okkar 
öfluga félag. En eigum við að stofna endalaust af deildum 
eða er komið nóg, eflaust misjafnar skoðanir á því. Erum 
við að kalla yfir okkur að börn og unglingar æfi of margar 
greinar eða æfi of mikið, á félagið að stýra því með hækkun 
á æfingagjöldum á þá sem æfa fleiri en eina grein. Það 
æfingagjalda kerfi sem hefur verið síðan 1999 þ.e eitt gjald 
fyrir allar greinar sem í boði eru hefur gengið vel,og er 
sennilega helsta ástæðan fyrir því að t.d 85% nemenda 
grunnskólans æfa íþróttir með Snæfelli. Af þeim sem greiða 
æfingagjöld til aðalstjórnar æfa 54,7% 1 grein 22,2% æfa 
2 greinar 15,4% æfa 3 greinar 6,8% æfa 4 greinar og 0,9% 
æfa 5 greinar.

Rútukaup Snæfells hafa leyst margan vanda við að koma 
keppnisfólki á milli staða, kaupin hafa líka skapað mikinn 

Afmælismót í leirdúfuskotfimi

Knattspyrnumenn í heimsókn

Hér má sjá fjölda félagsmanna í gegnum árin samkvæmt þeim skrám 
sem til eru.
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vanda vegna tíðra bilana sem hafa kostað mikla peninga. Í 
slíkum tilfellum er gott að eiga góða að sem hafa hlaupið 
undir bagga með félaginu með rausnarlegu fjárframlagi. En 
þrátt fyrir alltof margar verkstæðisferðir hafa rútukaupin 
sannað gildi sitt og voru hárrétt ákvörðun, og þegar búið er 
að greiða  þennan bíl ætti að fara að huga að því að kaupa 
nýrri bíl.

Að lokum vill aðalstjórn þakka þeim sem styrkja félagið á 
einn eða annan hátt. Sérstakar þakkir fá þeir sem eru 
tilbúnir að vinna mikið og fórnfúst starf til að félagið geti 
vaxið og dafnað.

F/h aðalstjórnar Snæfells
Hjörleifur K Hjörleifsson.

Blak
Blakdeildin átti ljómandi ár árið 2012. Liðið spilaði í 4. 
deild Íslandsmótsins og endaði þar í 8. sæti af 16 liðum. 
Fyrirkomulag mótsins var furðulegt, enda var því breytt á 
þingi sambandsins vorið 2012. Spilað er því eftir nýju 
fyrirkomulagi veturinn 2012-13. Deildum hefur verið 
fjölgað í sex og spilar Snæfell áfram í 4. deild, ásamt sjö 
öðrum liðum og endaði árið í öðrusæti, jafnt liðinu í fyrsta 
sæti að stigum. Stefnan er sett á þriðju deildina fyrir næsta 
tímabil. 

Ein umferð verður spiluð í Stykkishólmi á þessum vetri en 
það er í febrúar. 
Liðið fór á öldungamót á Tröllaskaga í maí 2012 og spilaði 
þar í sjöttu deild. Liðið endaði í öðru sæti þeirrar deildar og 
fer því upp í fimmtu deild í vor þegar mótið verður haldið 
í Reykjavík. Stórskemmtilegt mót eins og ávallt! 
Happdrættið stóð undir væntingum í nóvember mánuði og 
seldust uppgefnir miðar upp. Ánægjulegt þegar vel gengur 
og leyfðum við Kvenfélagskonum að njóta góðs af því með 
okkkur í ár.  Stjórnin hélst óbreytt en hana skipa Berglind 
Lilja Þorbergsdóttir, formaður, Elín Ragna Þórðardóttir og 
Guðný Pálsdóttir meðstjórnendur. Haukur Garðarsson er 
þjálfari liðsins. 

Fyrir hönd stjórnar
Berglind Lilja Þorbergsdóttir 

Fimleikar
Árið 2012 var fimleikadeild Snæfells stofnuð. Fyrstu stjórn 
skipa: Formaður: Birgitta Þórey Bergsdóttir, Ritari: Anna 
Lísa Hassing, Gjaldkeri: Erla Friðriksdóttir, Þjálfari: Sara 
Jóhannsdóttir.

Mikill skortur er á áhöldum og hafa margar leiðir verið 
ræddar til að fjármagna kaup á áhöldum.  Iðkendur eru á 
aldrinum 5 til 13 ára bæði stúlkur og drengir, 20 börn eru í 
eldrihóp og ca. 15 í yngrihóp.  Haldin var fimleikasýning í 
maí og heppnaðist hún vel.

Anna Lísa Hassing
 

Frjálsar íþróttir
Starfsemi frjálsíþróttadeildar Snæfells hefur verið með 
hefðbundnu sniði og undanfarin ár. Hópunum er skipt í 
tvennt, 1. - 4. bekkur eru 1 sinni í viku og svo 5. bekkur og 
eldri eru 2 sinnum í viku. Fjöldi iðkenda þetta árið var um 
50 en fjöldi iðkenda fækkar alltaf eitthvað á sumrin og féllu 
niður æfingar hjá yngri hópnum . Deildin tók sér síðan smá 
frí eftir Unglingalandsmót fram að skólabyrjun.
Stórmót ÍR var haldið dagana 28. - 29. janúar, aðeins 4 
keppendur tóku þátt og stóðu þau sig mjög vel.  Í apríl fóru 
5 iðkendur í æfingabúðir að Varmalandi sem var 
samstarfsverkefni milli frjálsíþróttadeildar Grundafjarðar, 
Borgarfjarðar og Snæfells. Æft var frá seinnipart föstudags 
og mestan part laugardags, en við þurftum að fara fyrr heim 
vegna veðurs.  Silfurleikar ÍR voru haldnir 17. nóvember og 
var metþátttaka  frá deildinni og einnig metþátttaka yfir allt 
mótið. Íþróttamenn Snæfells kepptu undir liðsmerkinu 
HSH, 18 tóku þátt í þrautabraut 10 ára og yngri og 4 í 
mismunandi greinum frjálsíþrótta. Margir voru að fara á sitt 
fyrsta frjálsíþróttamót og var spennan í hámarki. Allir fóru 
með það að markmiði að gera sitt besta og hafa gaman af. 
Katrín Eva Hafsteinsdóttir bætti sig í kúluvarpi, lenti í 3. 
sæti og kastaði kúlunni 10,46 m, Kristín Birna Sigfúsdóttir 
var að fara á sitt fyrsta mót og lenti í 10. sæti í 600 m 
hlaupi, Sveinn Ágúst Óskarsson lenti í 16. sæti í 60 m 
spretthlaupi og Hafsteinn Helgi Davíðsson lenti í 11. sæti í 
60 m spretti. Glæsilegur árangur hjá öllum keppendum og 
var dagurinn virkilega skemmtilegur, metþátttaka hjá 
Snæfelli. Landsmót UMFÍ var á Selfossi um verslunar-
mannahelgi. Aðeins 1 keppandi fór fyrir hönd deildarinnar 
og keppti hann í spretthlaupi.
SamVest var stofnað í sumar en SamVest er samstarf á milli 
frjálsíþróttadeilda á Vesturlandi. Nokkrar sameiginlegar 
æfingar hafa verið haldnar hjá  SamVest í Borgarnesi, 
Akranesi og svo í Laugardalshöll en ekki hefur verið mikil 
aðsókn frá okkur í Snæfell en það er eitthvað sem þarf að 
bæta.
Deildin endaði árið með  pitsu og videopartí fyrir iðkendur 
og skelltum okkur svo í smá jólafrí þangað til skólinn 
byrjaði aftur eftir áramót.

Fyrir hönd frjálsíþróttadeildar Snæfells 
Elín Ragna Þórðardóttir

 
Íþróttaskóli Snæfells
Hildur Sigurðardóttir sá um íþróttaskólann fyrri hluta ársins 
og var þátttaka mjög góð.
Á haustdögum tóku svo Sigríður Ólöf (Sigga Lóa) og Emil 
Einarsson við íþróttaskólanum og hafa rekið hann á eigin 
ábyrgð, frábært framtak hjá þeim og kann félagið þeim 
bestu þakkir fyrir.

Knattspyrnudeild, meistaraflokkur
Sumarið fór þannig að þeir leikmenn sem ætluðu sér að 
spila sem mest og höfðu gefið nokkuð vel í æfingar fyrir 
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tímabilið gátu ekki mætt í nema helming leikja vegna vinnu 
en sem betur fór þá voru einhverjir sem voru tilbúnir að 
spila í þeirra stað , en í þeim leikjum sumarins sem við 
vorum með gæðamarkmenn í markinu var útkoman 
helmingi betri þannig að markmannstaðan var alltaf númer 
eitt tvö og þrjú hvernig færi í leikjunum. Greinilegt var að 
mikil andstaða var gegn því að halda úti liðinu af þeim sem 
höfðu góða burði til að spila knattspyrnu og voru á besta 
aldri til þess að keppa, en nokkrir af þeim einstaklingum 
vildu samt sem áður mæta á æfingar en þvertóku að spila 
með liðinu, en samt var mikill meðbyr frá eldri bæjarbúum 
og jákvæðni í garð liðsins hvarvetna sem ég fór en að 
sjálfsögðu heyrðist mest í þeim sem höfðu orðið fyrir 
vonbrigðum með liðið.  Mörg lið hafa lagt niður laupana á 
miðju keppnistíambili seinustu ár undir betri kringumstæðum 
heldur en Snæfell var í um mitt sumar 2012 .
Reynslan af tímabilinu er sú að fámennið er helsta 
fyrirstaðan til að halda úti keppnisliði í MFL knattspyrnu.  
Aðstaðan er hinsvegar mjög góð og betri en í 
nágrannabæjarfélögunum en þó væri samt hægt að gera 
meira fyrir grasvöllinn hér í byrjun sumars.  Einnig er hægt 
að gera heimavöllinn af einum glæsilegasta heimavelli 
landsins með gróðursetningu og smá lýtaaðgerð enda 
býður umhverfið upp á það.
Í byrjun árs 2013 var ákveðið að fara í samstarf við 
Geislann Hólmavík og verða heimaleikir hér í Stykkishólmi 
og fer það verkefni vel af stað .

Páll Margeir Sveinsson
Knattspyrna yngri flokkar
Stjórn foreldrafélagsins árið 2012 skipuðu:

Unnar Valby Gunnarsson formaður og fulltrúi 
Snæfells í fótboltasamstarfinu
Steindór Hjaltalín gjaldkeri og fulltrúi 
Snæfells í fótboltasamstarfinu
Hrefna Frímannsdóttir
Páll Margeir Sveinsson

Páll þjálfaði alla flokka hjá Snæfelli árið 2012. Hann fór á 
Endurmentun UEFA A og UEFA B hjá  KSÍ í janúar.  Palli er 
einnig starfsmaður fótboltavallarins. Varðandi manna-
breytingar í foreldrafélaginu og þjálfaramálum þá urðu 
engar breytingar
Árið 2012 hélt samstarf Umf. Snæfells, Umf. Grundarfjarðar 
og Umf. Víkings/ Reynis áfram. Það samstarf hefur gengið 
upp og ofan þetta árið, en með endurskipulagi stendur það 
til bóta. Mikilvægt er að krakkarnir í Stykkishólmi, sem eru 
mörg hæfileikarík, standi áfram til boða að sækja mót og 
reyna sig við önnur lið, þroskast sem íþróttamenn og sem 
einstaklingar.
Markmiðið er enn sem fyrr að þróa samstarfið enn frekar og 
bæta fótboltann á Snæfellsnesi
Stjórn samsstarfsins Skipa Jón Sigurðsson formaður, Freydís 
Bjarnadóttir gjaldkeri, Leifur Ívarsson, Jónas Gestur 
Jónasson, Steindór Hjaltalín og Unnar Valby .
Tók Gunnar Örn Arnarsson við af Eygló sem framkvæmda-
stjóri
Viljum við vekja athygli á nýrri síðu: Snæfellnessamstarf.is
Að venju fór 4.flokkur, á Gothia Cup leikana í Gautaborg í 
Svíþjóð, að þessu sinni voru það strákarnir.  Guðný Vilborg 
Gísladóttir var fulltrúi Snæfells í fjáröflunarnefndinni.  Árið 
2013 er svo komið að 4. flokk kvenna að fara á Gothia 
Cup.
Foreldrafélagið sá um að krakkarnir gengu í hús og seldu 
kerti fyrir páskana og jólin, sem fjáröflun fyrir 
knattspyrnudeild Snæfells.  
Það starf sem foreldrafélagið hefur með höndum og reynir 
hvað mest á  er hlutverk dómarastjóra. Hann/Hún hefur 
það hlutverk að finna dómara og línuverði fyrir heimaleiki 
og hefur Páll sinnt því hlutverki og á hann heiður skilið

Fyrir hönd stjórnar foreldrafélagsins
Unnar Valby Gunnarsson.



26ÁRSSKÝRSLA HSH 2012

Kraftlyftingadeild
Við stefnum á að kynna Stykkishólm fyrir kraftlyftingum og 
okkar stefnu. Við erum innan ÍSÍ og til að byrja með þá 
ætlum við að koma í veg fyrir allan misskilning um stera. 
Kraftlyftingar fá rosalega mikla gagnrýni vegna steranotkunar 
og ábyrgjumst við að svo er ekki hér. Margir rugla saman 
kraftlyftingum og aflraunum, aflraunir er sú íþrótt sem 
okkar heitt elskaði Jón Páll Sigmarsson keppti í og eins og 
við vitum þá eru aflraunir ekki lyfjaprófaðar. Kraftlyftingar 
hafa þrjár greinar sem keppt er í og eru þær hnébeygjur, 
bekkpressa og réttstöðulyfta.  Einn aðili er búinn að keppa 
í bekkpressu án búnaðar og vann hann í sínum þyngdarflokk 
og er nú að æfa sig fyrir íslandsmet sem að hann ætlar sér 
að taka í maí. Við misstum af styrkjum sem eru úthlutaðir 
til íþróttafélaga og höfum við verið að leigja búnað og 
rukkað félagsgjöld og borgað með þeim en ekkert hefur 
komið aukalega þannig að við getum farið á mót og fylgst 
með mótum og gert eitthvað skemmtilegt. En aðstaðan sem 
við erum með er svo köld að við þurfum að vera í hönskum 
þegar við lyftum en er hún að reynast okkur ágætlega. Einu 
sinni hefur komið uppá að lóð hafa horfið úr stúkunni og 
botnum við ekkert í því hvert þau hafa farið. Það er 
rosalega erfitt að vera með svona dýrann búnað á stað sem 
auðvelt er að brjótast inn í. Við erum í góðu sambandi við 
varaformann Kraftlyftingasambands Íslands og heitir hann 
Guðjón Hafliðason og hjálpaði hann okkur mikið að fóta 
okkur í byrjun og einnig Auðunn Jónsson.

Aðalgeir Bjarki Þorsteinsson

Körfuknattleikur – mfl.
Karlalið
Eftir að hafa unnið deildarmeistaratitilinn en verið slegnir út 
fyrir Stjörnunni í undanúrslitum æfði karlaliðið vel fyrir 
átökin veturinn 2011-2012.  Liðið fór í gegnum töluverðar 
breytingar einsog árið áður.  Emil Þór Jóhannsson fór í KR, 
Atli Rafn Hreinsson flutti á Akureyri, Kristján Pétur 
Andrésson skipti yfir í KFÍ, Gunnlaugur Smárason var 
ráðinn aðstoðarþjálfari, Hlynur Hreinsson skipti yfir í KFÍ, 
Birgir Pétursson fór í nám til Reykjavíkur,  Ryan Anthony 
Amoroso fór til Ítalíu, Sean Burton gerðist aðstoðarþjálfari 
hjá háskólanum sínum Ithaca í USA. 
Inní liðið komu Ólafur Halldór Torfason frá Þór Akureyri, 
Óskar Hjartarson frá Mostra, Hafþór Ingi Gunnarsson úr 
Skallagrím og Þorbergur Helgi Sæþórsson kom heim frá 
USA.  Liðið vann Reykjanescup mótið sem fram fer í 
september á suðurnesjunum, en þetta er í annað skiptið á 
þremur árum sem Snæfell vinnur þetta mót.  Tveir nýjir 
erlendir leikmenn voru ráðnir, þeir Quincy Hanskins-Cole 
og Brandon Cotton.  Báðir voru þeir ekki einsog fólk er flest 
en Quincy var allan veturinn og spilaði þokkalega þrátt 
fyrir að standa sig ekki eins vel utan vallar og menn vildu 
hafa hlutina.  Brandon Cotton er sennilega versta persóna 
sem komið hefur hingað í Hólminn og var honum sagt upp 
eftir þrjá leiki á Íslandsmótinu þá með 35 stig að meðaltali 
í leik.  Hann fór í Hamar og skilur hann eftir sig krapvélina 
góðu sem minnir okkur dagsdaglega á að við erum ekki öll 
eins. 
 Í staðinn fyrir Brandon réðum við Marquis Sheldon Hall en 
hann lék árið áður í Danmörku við góðan orðstír.  Marquis 
var algjört gull af manni og til fyrirmyndar í öllu.  
Íslandsmótið – Iceland Expressdeildin þar endaði liðið í 

sjötta sæti með 13 sigra og 9 tapleiki. Í fyrstu umferð 
mættum við sterku liði Þór frá Þorlákshöfn og þrátt fyrir að 
vera betra liðið í 80% af tímanum tapaði liðið viðureigninni 
2-1 og úrslitakeppnin því í styttra lagi þetta árið.  Liðið féll 
þó út með sæmd og barðist vel, leikmenn stóðu sig vel 
innan vallar sem  utan  og í heildina var veturinn góður.  
Liðið tók þátt í Poweradebikarnum þar sem Valsarar lágu í 
fyrstu umferð og í annari umferð sló liðið út sterkt lið 
Stjörnunnar.  Það var hádramatískur leikur í 8-liða úrslitum 
gegn KR á útivelli sem tapaðist á miðjuskoti Jermiah Brown 
leikstjórnanda KR-inga.

Kvennalið
Eftir gott tímabil 2010-2011 var hugur í stúlkunum að gera 
betur en einsog hjá karlaliðinu voru töluverðar breytingar á 
liðinu.  Birta Antonsdóttir og Sunna Rós Arnarsdóttir lögðu 
skóna á hilluna, en Hrafnhildur Sif Sævarsdóttir fór í KR. 
Berglind Gunnarsdóttir kom aftur til leiks eftir 
krossbandsslitið  i nóvember 2009.  Hún þurfti að fara í 
aðra aðgerð á aftari liðþófa og var því ekki allt tímabilið 
með okkur.  
Erlendir leikmenn liðsins voru í upphafi tímabils hin 
hávaxna Inga Mucinece og Jamie Braun.  Jamie var meidd 
á hné og ekki nægjanlega sterkur leikmaður að mati 
þjálfara.  Ráðin var Monique Martin sem lék gríðarlega vel 
fyrir okkur og þrátt fyrir mikið umstang utan vallar 
sérstaklega við að komast heim í jarðarfarir og annað þá var 
hún til fyrirmyndar utan vallar.  Um jólin var skipt um Ingu 
og í staðinn kom Laura Audere, kraftmikil stelpa sem lét 
finna fyrir sér og náði hún góðu sambandi við liðið.  
Stelpurnar tóku þátt í ljósnæturmótinu og stóðu sig 
ágætlega, fín stemmning og jákvæðir hlutir í gangi.  Liðið 
lék ágætlega í Iceland Expressdeildinni en eftir skiptinguna 
í A og B riðla voru stelpurnar atkvæðamiklar í B-riðli og 
náðu í úrslitakeppnina sem sjötta liðið með 8 sigra og 12 
tapleiki.  Í úrslitakeppninni mættu stelpurnar sterku liði KR 
sem sigruðu viðureignina 2-0, KR stúlkur voru of stór biti að 
þessu sinni fyrir okkar stúlkur sem náðu sér í gríðarmikla 
reynslu úr tímabilinu.  Í Poweradebikarnum léku stelpurnar 
einn leik þar sem þær sátu hjá í fyrstu umferð, í 8-liða 
úrslitum töpuðu þær fyrir Hamar 71-94 á heimavelli.  
Tímabilið var skref uppá við og framfarir hjá liðinu.  Margar 
ungar og flottar stelpur að gera fína hluti og framtíðin 
algjörlega þeirra.
Ég vil fyrir hönd stjórnar óska öllum leikmönnum okkar 
nær sem fjær fyrir frábært samstarf sem og þjálfarateymi .  
Aðalstjórn Snæfells þökkum við mjög svo heiðarlegt 
samstarf og formanni okkar Hjörleifi Kristni fyrir að sýna 
okkur þann heiður að sitja marga fundi okkar, en okkur 
þykir mjög vænt um það.  Til þess að halda úti slíku starfi 
sem tveir meistaraflokkar eru hér í Stykkishólmi að þá þarf 
mikið til og fyrir allt það þökkum við.  Stuðningsfólk  og 
styrktaraðilar okkar út um allt land og jafnvel út í heim, 
hafið bestu þakkir fyrir alla ykkar aðstoð, án ykkar værum 
við ekki að gera alla þessa flottu hluti.

Stjórn deildarinnar
Gunnar Svanlaugsson formaður , Hermundur Pálsson 
varaformaður, Davíð Sveinsson gjaldkeri, Egill Egilsson, 
Páll Þorbergsson, Símon Hjaltalín, Páll Vignir Þorbergsson 
og Þorbergur Bæringsson. 
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Metnaðarfullu starfi er stýrt af þessari stjórn sem nýtur góðs 
af frábæru stuðningsfólki í kringum ungmennafélagið.  
Stjórninni er stýrt af festu og hver og einn stjórnarmaður 
veit sitt hlutverk.

Ingi Þór Steinþórsson, þjáflari meistaraflokka 
og yfirþjálfari yngri flokka.

Gunnar Svanlaugsson, formaður 
kkd Snæfells / meistara flokka

Körfuknattleikur – yngri flokkar
Stjórn foreldraráðs yngri flokka körfuknattleiksdeildar 
Snæfells skipa:  Davíð Sveinsson, Guðný Pálsdóttir, Ingi B. 
Ingason og Magnús Ingi Bæringsson.   Margir foreldrar 
koma að starfinu meðal annars með því að hafa umsjón 
með flokkum og keppnishelgum og rétt að ítreka mikilvægi 
þess fyrir stjórnina og starfið að geta leitað til foreldra.  
Yfirþjálfari er Ingi Þór Steinþórsson og eru honum færðar 
þakkir fyrir hans vasklegu framgöngu.

Í byrjun árs voru neðantaldir flokkar með æfingar. 
1.– 4. bekkur stúlkna Þjálfari: Björg Guðrún Einarsdóttir
1.– 3. bekkur drengja Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
7. Flokkur stúlkna Þjálfari: Hildur Sigurðardóttir
4.-5. bekkur drengja Þjálfari: Ólafur Torfason
Minnibolti drengja Þjálfari: Gunnlaugur Smárason
10. flokkur stúlkna Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
8. flokkur pilta Þjálfari: Gunnlaugur Smárason
10. flokkur pilta Þjálfari: Pálmi Freyr Sigurgeirsson
Unglingaflokkur stúlkna Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Drengjaflokkur Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
Unglingaflokkur pilta Þjálfari: Ingi Þór Steinþórsson
Ólafur Torfason sá um morgunæfingar þrisvar í viku og í 
mars tók Hafþór Ingi við.

Í haust voru neðantaldir flokkar með æfingar
1.– 5. bekkur stúlkna Þjálfari: Elín Ragna Þórðardóttir
1.– 3. bekkur drengja Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
4-5. bekkur drengja Þjálfari: Ólafur Halldór Torfason
6.-8. Bekkur stúlkna Þjálfari: Gísli Pálsson
(minni bolti 11 ára).-7.flokkur pilta  Þjálfari: Hafþór Ingi
Stúlknafl. (sameiginl. með KR) Þjálfari: Sveinn Arnar Davíðsson
9-10. flokkur pilta Þjálfari: Gísli Pálsson
Drengjaflokkur Þjálfari: Gísli Pálsson
Hafþór Ingi sá um morgunæfingar þrisvar í viku.

Stelpurnar í unglingaflokki kvenna urðu Bikarmeistarar 
tímabilið 2011-2012 eftir flottan sigur á Val í 
Vodafonehöllinni en þær urðu svo í öðru sæti á 
íslandsmótinu eftir dramatískan leik við Keflavík.  
Í haust tók drengjaflokkur þátt í íslandsmótinu og spilaði 7 
leiki fram að áramótum og lönduðu þremur sigrum.
9. flokkur karla spilaði tvö mót í haust í C riðli og 10. 
flokkur karla sín tvö í D riðli.
Stúlknaflokkur í sameiginlegu liði með KR spiliðu sín tvö 
fyrir áramót í B riðli. Þessum þremur flokkum fór mikið 
fram á árinu og lítið vantaði upp á að þau færu upp um riðil 
á árinu.
Minni bolti 11 ára drengja hefur spilað í C riðli frá því í 
haust.  Í haust hóf 7. flokkur karla keppni í B riðli en féllu 

niður í C riðil í lok árs. 
8. flokkur stúlkna hóf haustið í B riðli. Verulega hefur 
fjölgað í hópnum og stelpunum farið mikið fram.
Fyrir veturinn var haft samband við foreldra stúlkna í 6. til 
8. bekk og gerð könnun á þátttöku.  Eftir þá könnun var það 
niðurstaða stjórnar að skrá aðeins 8. flokk stúlkna í 
Íslanandsmótið og með þátttöku 6. og 7. bekk. Það er von 
stjórnar að þátttakan haldi áfram að eflast þannig að yngri 
stelpunum gefist tækifæri á að spila við sínar jafnöldrur á 
næsta móti.
1.-3. bekkur drengja, 4.-5. bekkur drengja og 1.-5. bekkur 
stúlkna tóku ekki þátt í Íslandsmóti en var gefinn kostur á 
að fara á fjögur fyrirtækjamót yfir veturinn (Orkumót 
KR-inga, Norðurálsmót Skallagríms, Actavismót Hauka og 
Nettómótið í Reykjanesbæ). Næg þátttaka náðist í þrjú af 
þeim mótum og stendur Nettómótið ávallt uppúr hjá 
krökkunum. 
I bikarkeppni hafa tekið þátt nú í haust 9. fl pilta, 10. fl 
pilta, 11. fl pilta, drengjaflokkur og stúlknaflokkur Snæfell/
KR.  En því miður komst ekkert lið frá okkur í úrslitakeppnina 
í ár.
Unglingalandsmót UMFI fór fram á Selfossi um síðustu 
verslunarmannahelgi.  Undir merkjum HSH voru aðeins 
fleiri keppendur í körfuboltanum heldur en árið á undan.  
Félagið tók þátt í sameiginlegu liði HSH/UMSS (Tindastól) í 
13-14 ára stráka  og 15-16 ára stelpur og urðu strákarnir í 
2.sæti og stelpurnar i  4.sæti, í 11-12 ára strákar  var 
semeignlegt lið HSH/Njarðvík og urðu þeir í 5.sæti. Yfir 
heildina litið þá var framkoma og frammistaða krakkanna í 
HSH til sóma.
Fjölmargir krakkar æfðu og tóku þátt í verkefnum víða um 
land og síðastliðið ár stunduðu um 100 krakkar körfubolta 
á vegum yngriflokka Snæfells.  
Morgunæfingarnar eru vinsælli en áður og hafa verið nýttar 
af krökkum í 7. bekk og eldri en Ólafur Torfason þjálfaði í 
byrjun árs en í mars tók Hafþór Ingi við þjálfun.  
Í uppafi haustæfinga var tekið saman kynningarefni fyrir 
foreldra og þeir boðaðir á fund þar sem farið var yfir starf 
vetrarins. Í framhaldinu var kynningarefnið sent á alla 
foreldra í tölvupósti. Foreldrar voru ánægðir með þessa 
nýjung og mikilvægt að þessu verði viðhaldið. Vel er haldið 
utan um málin hjá yngriflokkunum þó svo að alltaf megi 
gera betur. Eitt af því sem mætti bæta eru skrif um 
keppnisferðir og myndbirtingar af liðum. Guðrún Svava 
Pétursdóttir var í haust fengin til þess að sjá um að taka á 
móti efni og uppfæra yngriflokka upplýsingar inn á 
heimasíðu félagsins.
Deildin hefur staðið fyrir kaupum á merktum 
keppnisbúningum, hettupeysum og bolum fyrir unga sem 
aldna og rennur ágóði af þeirri sölu í sjóð yngriflokkanna. 
Guðný Pálsdóttir hefur haldið utan um þá hluti og ber að 
þakka henni fyrir. Fjáraflanir síðustu ár hafa helstar verið 
páska- og jólabingó sem hafa verið mjög vinsæl og má geta 
þess að uppselt var á síðasta jólabingói. Einnig hafa 
foreldrar komið að sjoppurekstri á heimaleikjum yngriflokka. 
Fjárhagsstaða deildarinnar mætti vera betri og ljóst að gefa 
þarf í til að standa undir vaxandi ferðakostnaði.  
Að lokum vill foreldraráðið þakka þeim sem komu að 
starfinu gott og óeigingjarnt starf.    

Stjórn yngri flokka og unglingaráð.
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Siglingadeild
Siglingadeildin var með kennslu á seglbátum og kajökum 
eins og undanfarin ár fyrir 9 ára og eldri.  Þátttaka var mjög 
góð en það var greitt fyrir 44 börn.  Reikningar voru settir í 
innheimtu hjá Arionbanka og gekk innheimta vel. 
Unnur Lára Ásgeirsdóttir sá um kennslu og hafði til 
aðstoðar Árþóru Álfgeirsdóttur og Sigurð Þórðarson.  Tryggvi 
Gunnarsson var með fylgdarbát þeim til aðstoðar meðan á 
kennslu og siglingabúðum stóð.
Siglingabúðir voru haldnar hér í Stykkishólmi á vegum 
Siglingasambands Íslands og tókust þær vel.

Guðbrandur Björgvinsson

Sund
Starfsemi deildarinnar árið 2012 var með svipuðum hætti 
og undanfarin ár, ekki mikið um mót en æfingar stundaðar 
af kappi.  Fjöldinn er svipaður eða ca  15 börn og unglingar.  
Þjálfari deildarinnar er María Valdimarsdóttir. Æft var allt 
árið (að undanskildu sumarfríi í júlí og ágúst)  og eru 
æfingar einu sinni í viku.
Enginn keppandi fór að þessu sinni á Unglingalandsmót 
UMFÍ sem haldið var á Selfossi.
Í ferbrúar fórum við í heimsókn til krakkanna í sunddeild 
Víkings/Reynis.  Haldið var ör-sundmót og í mótslok fengu 
krakkarnir verðlaunapening og tösku frá Landsbankanum.  
Að móti loknu var haldið út í grunnskóla þar sem borðaðar 
voru pizzur og síðan farið í leiki.  Við fengum Snæfellsrútuna 
lánaða og þótti krökkunum það mikið sport að fara á henni.
Fyrirhugað var að fara á Lionsmót í Borgarnesi í nóvember 
en því var frestað vegna veðurs og ekki enn búið að ákveða 
hvenær reyna eigi aftur.

Fh. sunddeildar
María Valdimarsdóttir

3SNÆ - Þríþrautadeild
3SNÆ hóf árið 2012 á því að kynna starfsemi sína fyrir 
bæjarbúum og leita eftir fleiri félögum með því að senda 
dreifibréf í öll hús í bænum og skrifa grein í 
Stykkishólmspóstinn. Þessar aðgerðir skiluðu fjölgun félaga 
úr 8 upp í 12 á fyrstu vikum ársins.
Á vorönn var æft samkvæmt sex daga æfingaáætlun þar 
sem í hverri viku voru tvær sundæfingar, tvær hjólaæfingar, 
tvær hlaupaæfingar og svo styrktaræfingar að auki fyrir þá 
sem það kusu. Samæfingar voru helstsundæfingar sem fóru 
fram tvisvar í viku, á þriðjudögum og fimmtudögum á milli 
kl. 6.00 og 7.00. Deildin fékk Maríu Valdimarsdóttur, 
sundþjálfara til liðs við sig og stjórnaði hún einni æfingu á 
viku og liðsstjóri sá um hina æfinguna. Þá var samhjól í 
spinning á sunnudögum í sal Átaks líkamsæktar þar sem 
félagar skiptust á að leiða tímana. Einhverjir tóku samhlaup 
á laugardögum en annars æfði hver og einn á eigin vegum 
eftir æfingaáætlun. 
3SNÆ átti einn keppanda í ½ ólympískri þríþraut í 
Hafnarfirði í byrjun júní þar sem Íris Huld Sigurbjörnsdóttir 
var í 6. sæti í flokkikvenna 40 ára og eldri á tímanum 
1:30:26.
3SNÆ stóð fyrir sprettþraut í Stykkishólmi sunnudaginn 1. 
júlí 2012 sem nefnd var Stykkishólms-sprettur. Keppnin 
samanstóð af 400m sundi sem synt var í sundlaug 
Stykkishólms, 10km hjóli (frá Skipti svæði við grunnskóla 
að Helgafellsafleggjara og til baka) og 2,7 km hlaupi sem 

hlaupið var innanbæjar. Fjöldi keppenda var 31 og tókst 
mótið í  alla staði mjög vel og var mikil ánægja meðal 
þátttakenda með alla umgjörð og framkvæmd. Verðlaun 
voru veitt fyrir þrjú efstu sætin í flokki karla og kvenna 39 
ára og yngri og flokki karla og kvenna 40 ára og eldri, auk 
þess sem nánast allir þátttakendur fengu útdráttarverðlaun. 
3SNÆ átti þrjá keppendur í þrautinni þar sem Ellen Alfa 
Högnadóttir var í 8. sæti í flokki kvenna á aldrinum 16-39 
ára, Íris Huld Sigurbjörnsdóttir var í 2. sæti í flokki kvenna 
á aldrinum 40 ára og eldri og Sigurður Ágústsson var í 7. 
sæti í flokki karla 40 ára og eldri. Aðrir félagar deildarinnar 
sáu um framkvæmd mótsins ásamt sjálfboðaliðum sem 
aðstoðuðu m.a. við brautargæslu o.fl. Það var mál manna 
að gera ætti þetta mót að föstum lið héðan í frá og flestir 
þegar staðráðnir í að mæta aftur að ári. 
Á haustönn var starfsemin með lakara móti. Ekki var um að 
ræða skipulegar æfingar heldur voru nokkrir félagar sem 
æfðu á eigin vegum. Þetta horfir vonandi til bóta.

Íris Huld Sigurbjörnsdóttir,
formaður 3SNÆ

Ungmennafélag Grundarfjarðar

Frjálsíþróttaráð 
Starfið á vegum frjálsíþróttaráðs UMFG á árinu 2012 var 
fjölbreytt og skemmtilegt. Hér verður stiklað á því helsta. 

Starfsemin og iðkendur 
Þó aðstaðan leyfi ekki allt það sem hægt er að æfa á stærri 
stöðunum, þá æfum við samt flestar greinar sem almennt 
flokkast undir frjálsar íþróttir; stökkgreinar, hlaup og 
kastgreinar. Á sumrin erum við með útiæfingar á 
íþróttavellinum en á veturna er æft í íþróttahúsinu. Æfingar 
eru tvisvar í viku og er hópnum þrískipt, 1. – 3. bekkur 
saman, 4. – 6. bekkur og 7. – 10. bekkur. 
Markmiðið er að efla hreyfigetu, þrek, þol og fimi og kenna 
aðferðir og tækni í mismunandi íþróttagreinum. Unnið er í 
anda stefnu ÍSÍ sem leggur áherslu á að íþróttaiðkun skuli 
vera þroskandi, bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. 
Hluti af starfinu er fræðsla um heilbrigt líferni og hollt 
mataræði, auk þess að auka sjálfstraust hvers einstaklings. 
Umfram allt, þá á líka að vera GAMAN í frjálsum.

Fjöldi iðkenda var sem hér segir, á vor- og haustönn 2012: 
Iðkendur - fjöldi        Vor 2012      Haust 2012
1. - 3. bekkur  26  20 
4. - 6. bekkur   13   12 
7. - 10. bekkur  14  8 
Samtals    53   40 
Fjöldi grunnskólanemenda 
til samanburðar  104  100 

Grundarfjörður

1933
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Þjálfari og frjálsíþróttaráð
Sem fyrr, var Kristín Halla Haraldsdóttir þjálfari í frjálsum 
íþróttum, en hún hefur nú séð um starfsemina í um 14 ár. 
Hún er með grunnskólakennararéttindi og er í meistaranámi 
í uppeldis- og menntunarfræðum. Í október - nóvember 
2012 sótti Kristín Halla þjálfaranámskeið á vegum 
Frjálsíþróttasambands Íslands, stig sem heitir Kids Athletics 
og kemur frá Alþjóða frjálsíþróttasambandinu. Námskeiðið 
veitir alþjóðleg réttindi til að þjálfa börn undir 16 ára aldri. 
Jóhann Þór Ragnarsson bættist í frjálsíþróttaráð UMFG á 
árinu. 

Stóraukið samstarf  
Á árinu var efnt til aukins samstarfs í frjálsum íþróttum á 
Vesturlandi. Fólst það í eftirfarandi: 

Æfingabúðir
Borgfirðingar buðu HSH og UDN í sameiginlegar 
æfingabúðir að Varmalandi 9.-10. mars. Vel tókst til og voru 
krakkarnir ánægðir með æfingar, sundferð og kvöldvöku. 
Alls voru 32 þátttakendur frá samböndunum þremur, þar af 
voru 13 krakkar úr UMFG. 
Í framhaldinu fór af stað umræða og hugmyndir um öflugt 
samstarf á Vesturlandi og varð úr, að í maí var hist formlega 
til að ræða samstarf. Strandamenn, sunnanverðir Vestfirðir 
og Kjalnesingar höfðu þá einnig bæst í hópinn og óskuðu 
eftir að fá að vera með. Ákveðið var að hafa sameiginlegar 
æfingar í Borgarnesi um sumarið og stefna að sameiginlegum 
æfingabúðum á komandi vetri. Samstarfið fékk fljótlega 
vinnuheitið SamVest og hefur haldið því síðan. 

Samæfingar 
Haldnar voru þrjár samæfingar undir merkjum SamVest 
samstarfsins, ein í júní, önnur í júlí og sú þriðja í ágúst, allar 
fyrir 11 ára og eldri. Æfingarnar voru haldnar á 
íþróttavellinum í Borgarnesi. Þjálfarar á Vesturlandi sáu um 

æfingarnar. Eftir æfingar var grillað í Skallagrímsgarði eða 
farið í sund. Sjá m.a. hér á vef UMFG frétt um eina 
samæfinguna. 

Sameiginleg mót 
Undir merkjum SamVest var einnig efnt til tveggja 
frjálsíþróttamóta, sem bæði voru haldin í Borgarnesi, hið 
fyrra í júní, fyrir 11 ára og eldri, en hið síðara fyrir 10 ára 
og yngri í ágúst. Sjá nánar í kafla um mót. 

Formlegt samstarf undir merkjum SamVest
Samstarfið þróaðist og hugmynd kom upp um að leigja 
aðstöðuna í Laugardalshöll og halda sameiginlega æfingu 
þar. Ekkert eitt samband getur staðið að slíku, en saman er 
það raunhæft. 

Með haustinu var svo ákveðið að hefja formlegt samstarf. 
Þann 24. nóvember undirrituðu sjö héraðssambönd frá 
Kjalarnesi og vestur á firði viljayfirlýsingu til þriggja ára, 
2013-2015, um eflingu frjálsíþrótta á starfssvæðum sínum. 
Samböndin eru Héraðssamband Snæfellsness og 
Hnappadalssýslu (HSH), Ungmennasamband Borgarfjarðar 
(UMSB), Ungmennasamband Dalamanna og Norður-
Breiðfirðinga (UDN), Ungmennafélagið Skipaskagi (USK) 
Akranesi, Héraðssambandið Hrafnaflóki (HHF) á 
sunnanverðum Vestfjörðum, Héraðssamband Strandamanna 
(HSS) og Ungmennafélag Kjalnesinga (UMFK). Um er að 
ræða sameiginlegt þróunarverkefni undir heitinu SamVest 
og eru Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) og Ungmennafélag 
Íslands (UMFÍ) samstarfsaðilar.
Markmið samstarfsins er útbreiðsla og efling frjálsra íþrótta; 
að auka ástundun og gera frjálsíþróttir að aðlaðandi og 
ánægjulegum kosti fyrir börn og ungmenni á 
samstarfssvæðinu. Skipulagðar verða sameiginlegar 
æfingar, íþróttamót og heimsóknir innan og utan svæðisins. 
Ætlunin er t.d. að fá utanaðkomandi þjálfara og gesti í 
heimsókn og leita víðtækari stuðnings við útbreiðslu, 
æfingar og keppnir. Samstarfið og framkvæmd þess verður 
útfært í nánara samkomulagi sambandanna á árinu 2013. 
Sjá hér frétt á vef UMFG.

Samæfing í Laugardalshöll
Sama dag, þann 24. nóvember, var haldin samæfing á 
vegum SamVest-hópsins í glæsilegri frjálsíþróttaaðstöðu 
Laugardalshallar. Rúmlega 30 krakkar af samstarfssvæðinu 
nutu þar leiðsagnar gestaþjálfara, en þeir Alberto Borges, 
sprett- og stökkþjálfari hjá ÍR, Einar Vilhjálmsson 

Yngsti hópur á æfingu

Þrautabraut

Mið- og elsti hópur
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spjótkastarinn góðkunni og Þorsteinn Ingvarsson 
langstökkvari úr HSÞ og landsliðsmaður í frjálsum íþróttum, 
leiðbeindu krökkunum okkar. Að lokinni æfingu borðuðu 
allir saman og góðir gestir komu í heimsókn, 
afreksíþróttafólkið Sveinbjörg Zophoníasdóttir 
sjöþrautarkona frá Hornafirði, sem æfir nú með FH, og 
Einar Daði Lárusson tugþrautarmaður úr ÍR. Þau ræddu við 
krakkana og sögðu frá æfingum sínum og daglegu lífi 
íþróttamannsins. Síðan fór mannskapurinn í sund áður en 
haldið var heim á leið. 
Samæfing í Laugardalshöll er eitt dæmi um það sem hægt 
er að gera vegna samstarfsins. Sjá hér frétt á vef UMFG um 
æfinguna.

Mót 2012
Á árinu fóru keppendur frá okkur á samtals tólf mót í 
frjálsum íþróttum, 7 innanhússmót og 5 utanhússmót. Þar 
er bæði um að ræða mót sem UMFG skipulagði þátttöku í 
og eins mót sem okkar krakkar sækja á eigin vegum. 
Krakkarnir stóðu sig mjög vel og margir bættu persónulegan 
árangur sinn verulega. 
Hefðbundið er að miða einstaklingskeppni á mótum við 11 
ára aldur. Það skýrir af hverju 11 ára og eldri taka þátt í 
fleiri mótum en þau yngri. Mót fyrir tíu ára og yngri eru 
mun færri og þá er yfirleitt aðeins veitt þátttökuviðurkenning, 
en ekki verðlaun fyrir árangur.  
Á öllum mótum er keppt undir merkjum HSH, sem einnig 
greiðir þátttökugjöld sinna þátttakenda á mótum. 
Árangur utanhúss og innanhúss er ekki borinn saman, 

heldur skráður í sitt hvorn flokkinn, skv. alþjóðlegu 
skráningarkerfi. Það er FRÍ sem heldur utan um skráningu í 
“afrekaskrá” og má lesa niðurstöður allra móta í mótaforriti 
Frjálsíþróttasambandsins. Hér verður gerð grein fyrir mótum 
og helsta árangri. 
Stórmót ÍR, innanhúss, 28. - 29. janúar
Mótið skiptist í þrautabraut 10 ára og yngri og 
einstaklingskeppni fyrir 11 ára og eldri. Skráðir keppendur 
voru 784. Af 6 keppendum HSH átti UMFG einn. Björg 
Hermannsdóttir komst á verðlaunapall, fékk bronsverðlaun 
(3ja af 36) í langstökki, stökk 3,65 m. 
Meistaramót Íslands, innanhúss, 11-14 ára, 25. 
febrúar 
Mótið var haldið í Laugardalshöll og voru 363 keppendur, 
þar af einn frá HSH og var hann úr UMFG. 
Aprílmót UFA, innanhúss, 15. apríl 
Ungmennafélag Akureyrar hélt innanhússmót í Boganum, 
þar sem UMFG átti einn keppanda. 
Héraðsmót HSH, innanhúss, 21. apríl, 
Árlegt héraðsmót HSH var var haldið í íþróttahúsinu í 
Stykkishólmi. Þátttaka var mjög góð, 54 krakkar voru 
skráðir til leiks, 38 úr Snæfelli og 16 úr UMFG. Okkar 
krakkar voru úr árgöngum 1999 til 2006. Keppt var í 35 m 
hlaupi, langstökki með og án atrennu, þau eldri kepptu 
einnig í kúluvarpi og elsti hópurinn að auki í hástökki. Þau 
yngstu fengu viðurkenningu fyrir þátttökuna.   
Vormót Fjölnis, utanhúss, 11-15 ára, 5. júní 
Mótið var haldið á Laugardalsvellinum og voru keppendur 
111 talsins. UMFG átti einn keppanda. 
SamVest mót, utanhúss, 11 ára og eldri, 19. - 20. júní 
Sex krakkar frá UMFG/HSH kepptu á íþróttavellinum í 
Borgarnesi fyrri dag mótsins, þann 19. júní. Tvö af þeim 
voru 9 ára og kepptu því 2 ár upp fyrir sig. Öll stóðu þau 
sig með sóma en þau kepptu í 60 m og 600 m hlaupi, 
hástökki, langstökki og kúluvarpi. Skráðir þátttakendur 
voru alls 57 frá sex af sjö samböndum í SamVest samstarfinu 
og svo fimm gestir.  
Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum, utanhúss, 
11 - 14 ára, 30. júní - 1. júlí 
Við áttum þrjár stúlkur 11 og 12 ára á þessu móti og stóðu 
þær sig mjög vel. 
Ólöf Erla Jónsdóttir komst á verðlaunapall, en hún keppti í 
kúluvarpi (2 kg) 12 ára stúlkna og varð í öðru sæti (af 30), 
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Kvöldvaka á Varmalandi

Samæfing og skrifað undir SamVest samning í Laugardalshöll
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kastaði 8,87 m sem er jafnframt þriðji besti 
árangur ársins utanhúss í hennar flokki skv. 
afrekaskrá FRÍ fyrir árið 2012.
Sandra Ósk Jóhannsdóttir komst einnig á 
verðlaunapall, varð þriðja (af 33) í langstökki 12 
ára stúlkna, stökk 4,04 m. Sandra hljóp 60 m 
hlaup á 9,31 sek. og varð í 5. sæti (af 31) og komst 
því í úrslit. Þar var æsispennandi keppni og 
hafnaði Sandra í 6. sæti, hljóp á 9,29 sek. Sandra 
varð jafnframt í 6.-7. sæti í hástökki í sínum flokki, 
stökk 1,26 m. 
Björg Hermannsdóttir 11 ára varð í 6. sæti (af 25) 
í 60 m hlaupi, hljóp á 9,70 sek. og komst í úrslit. 
Í úrslitahlaupinu hljóp hún á 9,67 sek. og hafnaði 
í 5. sæti. 
15. Unglingalandsmót UMFÍ, Selfossi, 3. - 5. 
ágúst 
Tvær stúlkur úr UMFG kepptu í frjálsum íþróttum 
á unglingalandsmóti. 
Alma Jenný Arnarsdóttir stóð sig vel er hún keppti í 
kúluvarpi (2 kg) í flokki 12 ára stúlkna. Hún hafnaði 
í 5. sæti af 38, kastaði kúlunni 7,99 m. 
Björg Hermannsdóttir var 0,03 sek. frá verðlaunasæti í 600 
m hlaupi, hafnaði í 4. sæti af 19, þegar hún hljóp á 2:01,17. 
Með þeim tíma bætti hún aldursflokkamet í 600 m hlaupi 
11 ára stúlkna utanhúss hjá HSH um rúmar 8 sekúndur, en 
eldra met var 23 ára gamalt, 2:09,50 sett af nöfnu hennar, 
Björgu Örnu Elfarsdóttur árið 1989, einnig á móti á Selfossi. 
Björg hafnaði í 6. sæti af 39 í 60 m hlaupi og komst í 16 
manna úrslit í sínum flokki. Í úrslitahlaupinu varð hún í 7. 
sæti. Í langstökki lenti hún í 5. sæti af 34, stökk 3,93 m. 
Hún tók einnig þátt í kúluvarpi og þrístökki og hljóp 4x100 
m boðhlaup með þremur stöllum sínum úr öðrum félögum 
og höfnuðu þær í fyrsta sæti (óskráð vegna bilunar í 
tímatökubúnaði). 
Vesturlandsmót 10 ára og yngri, utanhúss, Borgarnesi 
14. ágúst
Á vegum SamVest var haldið sameiginlegt mót fyrir yngri 
krakkana á íþróttavellinum í Borgarnesi þann 14. ágúst. 
Skráðir þátttakendur voru 57, frá UMSB, HSH og UDN, 
auk eins keppanda úr Reykjavík. Frá okkur voru 6 krakkar 
á aldrinum 7 til 10 ára. Þau kepptu undir merkjum HSH í 
60 m og 600 m hlaupi (þau yngri í 400 m hlaupi), 
langstökki og boltakasti. Allir keppendur fengu 

þátttökupening og endað var á grilluðum pylsum og ís í 
Skallagrímsgarði.
Haustmót Ármanns fyrir 5. - 10. bekk, innanhúss, 26. 
október 
Ármenningar héldu skemmtilegt haustmót í 
Laugardalshöllinni fyrir krakka í 5.-10. bekk. Keppt var um 
samanlagðan stigafjölda einstaklinga skv. unglingastigatöflu 
FRÍ. Tvær 11 ára stúlkur frá okkur tóku þátt og kepptu í 60 
m hlaupi, langstökki, skutlukasti og 600 m hlaupi. Björg 
Hermannsdóttir varð í 2. sæti (af 16) í langstökki 10-11 ára 
stúlkna, stökk 4,26 m og bætti með því aldursflokkamet 11 
ára stúlkna hjá HSH í langstökki innanhúss um 26 cm. 
Eldra met var 4,00 m frá árinu 2009. Þetta var jafnframt 
annað lengsta langstökk ársins innanhúss hjá 11 ára 
stúlkum skv. afrekaskrá FRÍ árið 2012. Freyja Líf 
Ragnarsdóttir varð í 3. sæti og stökk 3,84 m. Í 60 m hlaupi 
varð Björg í 2. sæti og Freyja Líf í 4. Sæti og í 600 m hlaupi 
varð Björg í 3. og Freyja Líf í 4. sæti af 14 keppendum í 
þeirra flokki. Fyrir samanlagðan stigafjölda allra greina varð 
Björg í 2. sæti og Freyja Líf í 4. sæti af 16 keppendum í 
þeirra flokki. 
Silfurleikar ÍR, innanhúss, 17. nóvember
Silfurleikarnir eru sannkallað stórmót, haldnir til að minnast 

Freyja Líf fékk gullverðlaun fyrir hástökk á Silfurleikum Atli Ágúst, Martin Máni og Vilhjálmur Darri á Silfurleikunum

Björg í langstökki Ólöf Erla og Hanna Sif mamma hennar, 
með silfurskó Ólafar sem keyptir voru að 
morgni keppnisdags - urðu þeir til þess að 
Ólöf krækti í silfrið?
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afreks ÍR-ingsins Vilhjálms Einarssonar sem fékk 
silfurverðlaun í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne 
í Ástralíu árið 1956. Í ár var metþátttaka, um 670 keppendur 
skráðir til leiks, víðsvegar af landinu. Mótið er fyrir 16 ára 
og yngri, 11-16 ára keppa í einstaklingsgreinum en 10 ára 
og yngri keppa í þrautabrautum.
Frá okkur tóku 13 krakkar þátt, þar af 5 í þrautabrautinni. 
Átta kepptu í einstaklingskeppninni, þrjár 12 ára stúlkur, 
tvær 11 ára stúlkur og þrír 9 ára strákar sem kepptu tveimur 
árum upp fyrir sig. Öll stóðu þau sig mjög vel. 
Ólöf Erla Jónsdóttir var aðeins 11 cm frá verðlaunasæti í 
kúluvarpi (2 kg) 12 ára stúlkna, kastaði 8,92 m og hafnaði 
í 4. sæti. Stöllur hennar stóðu sig einnig frábærlega, þær 
Alma Jenný Arnarsdóttir sem kastaði kúlunni 7,98 m og 
hafnaði í 8. sæti og Patrycja Aleksandra Gawor, sem kastaði 
7,53 m og lenti í 12. sæti af 52 tólf ára stúlkum. 
Tveir keppendur komust á verðlaunapall. Freyja Líf 
Ragnarsdóttir varð í 1. sæti (af 35) í hástökki 11 ára stúlkna, 
stökk 1,27 m og bætti þar með aldursflokkamet HSH um 2 
cm - hæst er skráð 1,25 m stökk innanhúss 11 ára stúlkna 
hjá HSH, en það stökk á Heiðrún Sigurjónsdóttir UMFG/
HSH frá árinu 1993. Árangur Freyju er annar besti skráði 
árangur 11 ára stúlkna í hástökki innanhúss á afrekaskrá 
FRÍ árið 2012. 
Björg Hermannsdóttir fékk brons (3ja af 45) í 60 m hlaupi 
11 ára stúlkna á tímanum 9,22 sek. og er það þriðji besti 
árangur 11 ára stúlkna árið 2012 í 60 m hlaupi innanhúss 
skv. afrekaskrá FRÍ. Björg fékk einnig brons í þrístökki (3ja 
af 45), stökk 8,56 m. sem er jafnframt þriðja lengsta 
þrístökk ársins í þeirra flokki, skv. 50 bestu skráðu 
niðurstöðum FRÍ. 
Aðventumót Ármanns, innanhúss, 15. desember 
Ámenningar héldu aðventumót í Laugardalshöll. Frá okkur 
tóku tvær 11 ára stúlkur þátt og kepptu í 60 m hlaupi, 
langstökki, kúluvarpi (2 kg) og 200 m hlaupi. 

Viðurkenningar
Á uppskeruhátíð UMFG í september voru veittar 
viðurkenningar fyrir besta mætingu og fyrir góðan árangur. 
Tímabilið sem UMFG miðar við er veturinn á undan (2011-
2012) a.m.k. hvað varðar mætinguna. Eftirtaldir hlutu 
viðurkenningar:
Besta mæting:
Yngsti hópur: Embla Þórey Elvarsdóttir og Hermann 
Oddsson

Miðhópur: Björg Hermannsdóttir
Elsti hópur: Karen Líf Gunnarsdóttir
Bjartasta vonin: Margrét Helga Guðmundsdóttir, 8 ára 

Íþróttamaður Grundarfjarðar og íþróttamaður HSH 
2012 
Reglur gera ráð fyrir að íþróttamaður HSH og íþróttamaður 
Grundarfjarðar séu a.m.k. 15 ára að aldri.  Frjálsíþróttaráð 
var ekki með tilnefningar frjálsíþróttafólks í þessar 
viðurkenningar. 

Heimsókn afreksíþróttafólks
Þann 4. maí fengum við góða heimsókn. Til okkar komu 
þau Ásdís Hjálmsdóttir spjótkastari úr Ármanni og Óðinn 
Björn Þorsteinsson, kúluvarpari og kringlukastari úr FH, 
sem bæði eru frjálsíþróttafólk í fremstu röð og kepptu á 
Ólympíuleikunum í London sl. sumar. Markmiðið með 
heimsókn þeirra var að fræða, hvetja og leiðbeina 
krökkunum okkar, en æfingarnar voru opnar fyrir alla 
krakka á Snæfellsnesi. Þau ræddu við grunnskólanemendur 
og leiðbeindu á frjálsíþróttaæfingum allra aldurshópa. 
Heimsóknin tókst vel og í lokin voru gestirnir leystir út með 
fiski frá þremur fiskvinnslum í Grundarfirði. 
Heimsóknin var á vegum frjálsíþróttadeildar UMFG í 
samvinnu við stjórn UMFG, Grunnskóla Grundarfjarðar og 
HSH, og með góðu liðsinni Frjálsíþróttasambands Íslands. 

Fjármál og styrkir 
Dósa- og flöskutalning duglegra krakka skilaði okkur 
rúmlega 200 þús. kr. í sjóð á árinu. Einnig fengum við tvo 
styrki skv. umsóknum í Íþróttasjóð ríkisins, 150 þús. kr. til 
áhalda- og tækjakaupa fyrir starfsemina og 100.000 kr. 
styrk til að fá íþróttafólk í heimsókn og til símenntunar 
þjálfara. Styrkirnir voru  notaðir til þeirra verkefna sem sótt 
var um og aðrar tekjur til annarra skemmtilegra verkefna. 
Deildin lét prenta boli fyrir keppendur og tóku UMFG og 
HSH þátt í kostnaði vegna prentunar á merkjum þeirra á 
bolina. Keypt voru ýmis smááhöld og tæki sem koma að 
góðum notum í íþróttastarfinu, s.s grindahlaupsgrindur 
innanhúss, hástökksrá, spjótskutlur, léttir boltar og 
kúluvarpskúlur, einnig gaddaskór til nota á mótum, auk 
þess sem  farið var í Reykjavíkurferð á samæfingu og fleira. 
Í lok árs átti deildin tæplega 400 þús. kr. í sjóði.

Ásdís og Óðinn Björn með saltfisk í gjafapakkningu og Kirkjufellið í 
baksýn

Á Silfurleikum ÍR, Embla Þórey, Sigurgeir, Svanhildur, Katla og 
Margrét Helga í hópi annarra
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Að lokum
Frjálsíþróttaráð þakkar iðkendum og foreldrum fyrir ötult 
starf og skemmtileg samskipti, sem og öllum samstarfs- og 
stuðningsaðilum. 

Frjálsíþróttaráð UMFG,
Björg Ágústsdóttir

Jóhann Þór Ragnarsson
Kristín Halla Haraldsdóttir, þjálfari

Blakdeild UMFG
Blakárið 2012 var hefbundið og var Sebastien þjálfari hjá 
öllum flokkum hjá krökkunum og bæði karla og kvennalið 
UMFG.
Farið var á Íslandsmótin 2011 – 2012 með krakkana. Einnig 
var farið í haust á Íslandsmót og eru 4 fl. mix búin að fara 
á 2 íslandsmót og eru í 1 sæti en eiga eftir að fara á 
Akureyri í apríl. Stelpurnar í 3 fl. eru í 2 sæti og verður 
seinna mótið á Neskaupsstað einnig hafa þær spilað sem 2 
fl. ásamt 2 öðrum stelpum sem eru í 2 flokki og gekk það 
ekki nógu vel en þar eru þær í 6 sæti en seinni hluti 
Íslandsmóts verður á Akureyri í apríl og spurning hvort þær 
fari á þessi bæði mót þar sem þessar stelpur eru einnig að 
spila með meistaraflokki kvenna, í annarri deild og eru svo 
að æfa 3 x í viku sem er mikið álag en þetta eru mjög 
efnilegar stelpur og eiga framtíðina fyrir sér.
Stofnuð voru foreldraráð sem sjá um keppnisferðir og fl. 
fyrir krakkastarfið.

Hjá UMFG var mikið um að vera hjá kvenna – og karlaliði 
þar sem þau tóku þátt í Íslandsmóti.
Kvennaliðið hafði unnið sig upp um deild frá árinu áður og 
spiluðu í 2. Deild en þeim gengur frábærlega í ár og eru 
eins og staðan er í dag í 2 sæti sem er frábær árangur.
Hjá karlaliðinu gengur illa að halda úti æfingum í vetur þar 
sem þeir eru að vinna hér og þar.
Annars hefur blakstarfið gengið ágætlega og fengið að telja 
flöskur úr gámum við Kaffi 59 og Hótel Framnes og viljum 
við þakka þeim fyrir stuðninginn. Einnig styrkti UMFG 4 fl. 
í ferðastyrk til Ísafjarðar og þökkum þeim fyrir þann 
stuðning og blakboltakaup.
Blakdeild Aftureldingar úr Mosfellsbæ kom í heimsókn eina 
helgi og var spilað blak, farið í veggjaklifur borðað pizzur 
og svo um kvöldið var horft á undankeppni í söngvakeppni 
Rúv. Gistu krakkarnir í skólanum og þökkum við Heimi Þór 
fyrir hans aðstoð.

Fyrir hönd blakráðs,
Guðrún Jóna, Anna María, Nicola, Elvar Þór, Unnur

Meistaraflokkur karl í knattspyrnu  2012
Árið 2012 var viðburðarríkt og gott ár fyrir meistaraflokk 
Grundarfjarðar í knattspyrnu. Ráðinn var nýr þjálfari um 
vorið og kom hann til starfa í byrjun maí. Eitthvað róttækt 
varð að gera til að halda áfram að stefna uppávið eftir 
frábæran árangur árið 2011. Vel gekk að sækja styrki til 
rekstursins og allstaðar var okkur vel tekið. Grundarfjörður 
og Víkingur Ólafsvík héldu áfram samstarfi sem fólst í að 
ungir leikmenn Víkings fengu dýrmæta leikreynslu í 
Grundarfirði. 

Aleksandar Linta tók við þjálfun liðsins en eins og áður 
sagði þá komst hann ekki til starfa fyrr en í maí. Það voru 
því Hermann Geir Þórsson, Ragnar Smári Guðmundsson 
og Tryggvi Hafsteinsson sem héldu um stjórnartaumana 
þangað til að Linta mætti. 
Fyrsta verkefni vorsins var svo deildarbikarinn. Þeir leikir 
eru notaðir til að slípa til liðið og komast í spilaform. Fyrstu 
leikirnir töpuðust frekar stórt en Grundarfjörður náði að 
sigra í síðasta leik riðilsins.
Næsta verkefni var svo Borgunarbikarinn en þar drógumst 
við gegn annarardeildarliði ÍH og töpuðum naumlega 2-1. 
Eftir þetta mætti Aleksandar Linta svo til starfa og alvaran 
hófst. Við töpuðum fyrstu tveim leikjunum 3-1 gegn Víði 
Garði og Kára eftir að hafa leitt 1-0 en fengum svo á okkur 
mörk undir lok leikjanna. Skrifast á formleysi. Í þriðja 
leiknum lékum við gegn grönnum okkar í Snæfell og þar 
hafðist fyrsti sigurinn 6-0 í Stykkishólmi.  Eftir það tók við 
nokkuð góður kafli hjá okkur þar sem að við spiluðum 
þétta vörn og gáfum fá færi á okkur. Svo fengum við skell 
gegn Kára á Akranesi 3-0 tap og erfið staða í riðlinum ef við 
ætluðum í úrslitakeppnina aftur. Eftir það komu svo fjórir 
sigurleikir í röð þar sem að við héngum í topp þrjú en tvö 
efstu sætin gáfu rétt á að spila í úrslitakeppninni en þriðja 
sætið gaf aukaleik um eitt laust sæti í nýrri þriðju deild. 
Baráttan var gegn Þrótti Vogum og Hvíta Riddaranum en 
Víðir og Kári voru í tveim efstu sætunum. 
Það fór svo að eftir góðan endasprett þá tryggðum við 
okkur 3 sætið í riðlinum sem gaf okkur réttin til að spila við 
Létti úr Breiðholti um laust sæti í nýrri þriðjudeild en 
tapliðið varð að láta sér lynda að spila í fjórðu deildinni 
sem er eins uppbyggð og þriðja deildin var en hin nýja 
þriðjadeild er með sama fyrirkomulagi og efstu þrjár 
deildirnar.
Leikurinn við Létti varð aldrei spennandi en Grundarfjörður 
mætti með gríðarlega sterkt og vel skipulagt lið og kafsigldi 
Reykvíkingana 6-1 og tryggðu þar með tilverurétt sinn í 
hinni nýju þriðjudeild.
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Á lokahófi Grundarfjarðar var Viktor Örn Jóhannsson 
valinn besti leikmaður ársins og yngri bróðir hans Hilmar 
Orri Jóhannsson var valinn sá efnilegasti. Heimir Þór 
Ásgeirsson varð svo markahæstur í liði Grundarfjarðar með 
21 mark en Ingólfur Örn Kristjánsson fyrrverandi markvörður 
liðsins var næstur með 20 mörk og var á meðal bestu 
manna liðsins eftir að hann fór úr markinu og í framlínuna. 
Mjög svo ásættanlegur árangur eftir sumarið og gott 
veganesti í baráttuna næsta sumar.

Tómas Freyr Kristjánsson 

 

UMF Víkingur
Í stjórn Víkings eru: Einar Magnússon 
formaður, Rakel Gunnarsdóttir ritari 
og Fríða Sveinsdóttir gjaldkeri. Og í 
stjórn Reynis eru: Þóra Olsen 
formaður, Aðalheiður Aðalsteinsdóttir 
gjaldkeri og Helen Rachel Billington 
meðstjórnandi.

Starfsemi Víkings er með svipuðu móti og undanfarin ár. 
Við erum enn að vinna að sameiningarmálum UMF Víkings 
og Reynis og gengur það mjög vel, enda tekur þetta sinn 
tíma. 
Fjáröflun hefur gengið ágætlega, dósasöfnun er á 6 til 8 
vikna fresti, þá er krökkunum skipt uppí hópa og verða þau 
að mæta ásamt foreldrum. Á sumrin erum við með sjoppu 
á öllum heimaleikjum, þetta er yfirbyggð kerra sem við 
fjárfestum í og hefur hún staðið fyrir sínu, algjör snilld. 

Knattspyrna
Fótbolti er spilaður  allt árið og hefur Ejup Purisvic þjálfað 
strákana ásamt Bega sem er aðstoðarþjálfari Ejubs. Hver 
flokkur æfir 3 sinnum í viku nema byrjendaboltinn (þ.e. 
börn á elsta ári í leikskóla) sem æfa 2 í viku,  7 flokkur (sem 
er blandaður stelpum og strákum í 1 og 2 bekk) æfa saman,  
6 flokkur og 5 flokkur karla  æfa saman.  4 flokkur karla 
æfir sér og  3 flokkur og 2 flokkur karla æfir saman. Björn 
Sólmar sér um æfingar hjá stúlkunum. Hjá stúlkunum þá 
æfa 6 flokkur og 5 flokkur saman, 4 flokkur æfir sér og 3 
flokkur æfir með Meistaraflokki kvenna. Á sumrin er 
krökkunum einnig skipt niður í hópa og þá njótum við góðs 
af leikmönnum Víkings sem aðstoða við þjálfun krakkanna. 
Í sumar fengum við aftur að njóta góðs af markmannsþjálfara 
Meistaraflokksins. 

Mikil fjölgun varð í kvennafótboltann, sem er alveg frábært. 
Það var tekið þátt í Faxaflóamótinu, Pollamóti KSÍ, 
Íslandsmótinu og svo fórum við á Smábæjarmótið á 
Blöndósi og á Pæjumótið á Siglufirði með 7 flokk og 6 flokk 
kvenna. 5 flokkur kvenna fór einnig á Pæjumótið í Eyjum. 

Körfubolti
Körfuboltastarfið gekk mjög vel á árinu, við réðum nýjan 
þjálfara, Anna Hilmarsdóttir sem tók við körfuboltanum af 
Jens. Hún þjálfar um 30 krakka í körfubolta, sem skiptast í 
yngri flokk, það er krakkar frá 10 til 13 ára, eldri eru krakkar 
á aldrinum 14 til 16 ára. Hver hópur fær 2 tíma í viku. Það 
var tekið þátt í Íslandsmótinu í körfubolta með eldri 
flokkinn. 

Fimleikar
Fimleikarnir eru mjög vel sóttir hjá okkur og vonumst við til 
þess að þeir séu komnir til að vera. Um 90 krakkar skráðu 
sig núna í haust í fimleikanna, og þá sérstaklega stúlkurnar. 
Þjálfarar eru þær Ásdís Pétursdóttir og Íris Ösp Hreinsdóttir. 
Við erum með æfingar 2 sinnum í viku fyrir hvern hóp, 1 
og 2 bekkur æfir saman, 3 og 4 bekkur æfir saman og 5, 6 
og 7 bekkur æfir saman. Þar sem mikil þátttaka er í 
fimleikunum þá ákváðu við í stjórninni ásamt fimleikaráði 
að hefja söfnun fyrir stökkdýnu og slá, til að geta boðið 
uppá fjölbreyttari æfingar.

Sund
Sundið er sú grein sem alltaf helst inni hjá krökkunum, en 
að jafnaði æfa um 20 krakkar frá hausti fram á vor. Sundið 
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er ekki æft á sumrin. Krökkunum er skipt í tvo hópa, eldri 
og yngri og æfa þau 2 sinnum í viku. Helen Billington er 
þjálfari.

Mfl. Víkings
Keppnistímabilið 2012 var mjög viðburðarríkt hjá mfl. 
Víkings en þá náði liðið sínum besta árangri frá upphafi, 2. 
sæti í 1. deild á Íslandi. Sá árangur tryggði liðinu jafnframt 
tilverurétt í úrvaldsdeild tímabilið 2013. 

Æfingar hófust í samkvæmt venju í nóvember 2011 þar sem 
æft var að krafti fram að jólum. Breytingar urðu á 
leikmannahópnum þar sem Artjom Goncars fór til Kanada, 
Birgir Hrafn Birgisson hætti knattspyrnuiðkun, Hilmar Þór 
Hilmarsson Stjörnuna, Matarr Jobe Nesta í Val og Þorsteinn 
Már Ragnarsson fór til KR-inga. Í staðinn komu leikmenn á 
borð við Arnar Svein Geirsson frá Val, Clark Keltie frá 
Englandi, Erdzan Beciri frá Slóveníu og Torfi Karl Ólafsson 
kom frá KR. Brynjar Kristmundsson sneri til baka eftir að 
hafa leikið fyrrihluta tímabilsins með Val. 
Félagið tók þátt í Futsal líkt og undanfarin ár en mótið fór 
að mestu fram í nóvember og desember. Úrslitin voru svo 
leikin í janúar þar sem Víkingur endaði í 2. sæti, annað árið 
í röð eftir tap gegn ÍBV í úrslitaleik. Liðinu var í kjölfarið 
boðið að taka þátt í Evrópukeppninni í Futsal fyrir 
Íslandshönd en sökum skamms fyrirvara, mikils kostnaðar 
og mögulegra áhrifa á gengi liðsins í Íslandsmótinu var 
ákveðið að senda liðið ekki til keppni. 
Spilað var í A deildarbikar þar sem Víkingur vann tvo leiki, 
gerði þrjú jafntefli og tapaði tveimur. Í Borgunar-bikarnum 
vann liðið Ægi en tapaði fyrir ÍBV í 32 liða úrslitum 
keppninnar. 

Í Íslandsmótinu endaði Víkingur í 2. sæti 1. deildar karla 
með 41 stig með markatöluna 15 í plús sem er besti 
árangur í sögu félagsins. Víkingur lék 22 leiki, vann 13, 
gerði 2 jafntefli og tapaði einungis 6. Liðið skoraði 33 mörk 
og fékk aðeins á sig 18 mörk. 
Blaðamannaskúr var reistur við Ólafsvíkurvöll og ákveðið 
var að ráðast í stækkun á áhorfendastúkunni við völlinn á 
árinu. Áætlað er að stúkan verði tilbúinn fyrir fyrsta leik 
liðsins í efstu deild þann 5. maí 2013.

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem stutt hafa við starf 
Víkings á einn eða annan hátt, án stuðningsins væri ekki 
hægt að halda úti þessu öfluga starfi.

Áfram Víkingur.

Jónas Gestur Jónasson
Formaður m.fl. knattspyrnudeildar Víkings Ólafsvík

UMF Reynir
Það var þó nokkuð að gerast hjá 
U.M.F Reynir árið 2012. Haldið var 
áfram með samstarfið Víkingur/
Reynir. Var það starf með 
hefðbundnum hætti að mestu leyti. 
Þar var nóg að gera í fótboltanum , 
einhverjir flokkar tóku þátt í Fútsal 
og í Faxaflóamótinu. Farið var með 5 

flokk stúlkna á Pæjumót til Vestmannaeyja og svo var farið 
með 5 flokk drengja og 6 flokk  á Blönduósmótið í Júní. Það 
var nóg að gera á Íslandsmótinu hjá öllum flokkum og gekk 
mjög  vel  hjá flestum flokkum. Við erum ánægð með hve 
krakkarnir ná vel saman á nesinu og þar sem þau koma og 
keppa saman undir merkjum Snæfellsnes eru þau sér og 
okkur til sóma.
Það var áfram boðið upp á körfubolta, sund og fimleika og 
tóku nýir þjálfarar við öllum þessum greinum í haust. Við 
erum mjög ánægð að hafa fundið góða þjálfara í Snæfellsbæ 
sem voru tilbúnir að byggja upp þessar íþróttagreinar með 
okkur. Krakkarnir í körfuboltanum stóðu sig vel á mótum á 
síðasta ári og vonandi eiga þau eftir að dafna vel. Það var 
byrjað með fimleika haustið 2011 og var mikið ásókn það 
minnkaði ekkert 2012. Það voru 70-80 krakkar skráðir nú 
um haustið  og var fjárfest í þó nokkrum tækjum fyrir þá 
íþróttagrein, er mikill áhugi fyrir fimleikum hjá okkur. 
Einnig er sundið í ásókn, en við þurfum að vinna í því á 
þessu ári að styrkja þessa íþróttagrein.
Við í Reyni heldum Þorrablót í febrúar og var það vel sótt. 
Í júlí var svo Sandaragleði , vorum við með Sandarahlaup 
sem gekk vel og svo vorum við með dansleikinn sem kom 
vel út fyrir okkur þar sem aðaláherslan hjá okkur í U.M.F 
Reynir árið 2012 var að koma upp aðstöðu við Reynisvöll.
Árið 2011 keyptum við 2 gámahús og 2012 voru þau sett 
upp og smíðaður pallur við þau. Keyptir  voru boltar, vesti 
og annað sem þarf við æfingar á vellinum. Voru flestar 
æfingar á vegum Víkings/Reynir haldnar þar sumarið 2012 
. Þetta var þó nokkur vinna hjá okkur að koma þessu upp 
en við voru svo heppin að fyrirtækin tóku vel í að styrkja 
okkur. Við eigum eftir að fá rafmagn í húsin en er það von 
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okkar að það verði í vor. Í sumar áætlum við að klára þessa 
aðstöðu svo að krakkarnir geti notið þessa að vera á 
Reynisvelli.

Golfklúbburinn Mostri
Eftirtaldir skipuðu stjórn Mostra 
2012: 
Dagný Þórisdóttir formaður, Eyþór 
Benediktsson ritari, Haukur 
Garðarsson gjaldkeri, Rúnar Gíslason 
formaður vallarnefndar, Elísabet 
Valdimarsdóttir form mótanefndar, 
Einar Gunnarsson formaður 

unglinga- og nýliðanefndar og Helga B. Marteinsdóttir 
meðstjórnandi. 
Stjórnin hélt 18 fundi á starfsárinu, undirbúningur fyrir 
sumarið hófst snemma en fyrirliggjandi voru þó nokkrar 
framkvæmdir við golfvöllinn og skálann. 
Starfsmenn Golfklúbbsins voru, Gunnar Björn Guð-
mundsson vallarstjóri ásamt sínum starfsmönnum Margeiri 
Inga Rúnarssyni og Gauta Daðasyni. Skálastjóri var Auður 
Kjartansdóttir og aðrir starfsmenn þar voru Björg Guðrún 
Einarsdóttir, Lóa Guðrún Gísladóttir og Stefán Karel 
Torfason. Það er mikilvægt að hafa gott starfsfólk og færi ég 
þeim bestu þakkir fyrri gott og skemmtilegt sumar. 
Við byrjuðum starfsárið á að fara í framkvæmir við skálann, 
skipt var um gólfefni í eldhúsinu, málað, keypt var ný 
uppþvottavél ásamt smávægilegum breytingum. Í 
ágústmánuði var síðan borið á pallinn allt í kring um húsið. 
Stjórnin fékk Edwin Rögnvaldsson til samstarfs við að 
grófmóta framtíðarsýn fyrir Víkurvöll svo skipuleggja og 
forgangsraða megi verkefnum, fyrirbyggja tvíverknað og 
koma í veg fyrir að ráðist verði í ómarkvissar framkvæmdir. 
Edwin veitti einnig aðstoð við undirbúning nýrrar 
æfingaflatar og næstu skref í þróun æfingasvæðis. Sótt var 
um styrk í Íþróttasjóð Mennta- og Menningarmálaráðherra 
og fengum við kr. 300.000.- styrk í framkvæmdir við 
æfingasvæðið. 
Klúbburinn festi kaup á nýrri utanbrauta – sláttuvél á árinu 
2012 . Smávægilegar breytingar voru gerðar á samningum 
við Stykkishólmsbæ þ.e. samningi um rekstur tjaldsvæðis 
og vegna upplýsingamiðstöðvar. Samræmdar voru 
dagsetningar vegna uppsagnar samningsins. Starfsemi 
upplýsingamiðstöðvar gekk vel og fengum við margar 
heimsóknir. Innkoma vegna tjaldsvæðis var ekki eins góð 
og 2011 en á því eru eflaust nokkrar skýringar. 
Árið 2011 var tekin upp sú regla að iðkendur skráðu sig í 
rástíma á golf.is, við héldum þessu áfram s.l. sumar og 
heyrðum ekki annað en að fólk væri mjög ánægt með 
þessa breytingu. 
Barna- og unglingastarf í umsjón Einars Gunnarssonar gekk 
vel, einnig var mótahald með hefðbundnum hætti og 
aðsókn almennt góð. 
Golfklúbburinn tók þátt í sveitakeppni GSÍ eins og 
undanfarin ár, þar sem kvennasveitin lék í 2. deild á 
Ólafsfirði og lenti í þar í 2. sæti. Karlasveitin lék í 3. deild í 
Öndverðanes og lenti þar í 6. sæti. Íslandsmót í sveitakeppni 
eldri kylfinga karla og kvenna 2. deild var haldin á 
Víkurvelli dagana 16.-18. ágúst þar áttum við lið bæði í 

kvenna og karlaflokki, þar sem að kvennaliðið lenti í 3. sæti 
og karlaliðið lenti í 8. sæti og féll aftur í 3. deild, mótið fór 
vel fram og fékk klúbburinn og starfsfólk mikið lof fyrir 
framkvæmdina og góðan völl. 
Þrátt fyrir miklar framkvæmdir á árinu og kaup á sláttuvél 
þá er rekstur klúbbsins í jafnvægi eins og kemur fram í 
reikningum og því ber að fagna. 
Ég vil þakka öllu því góða fólki sem vann mikið og 
óeigingjarnt starf fyrir klúbbinn okkar á árinu 2012.

Dagný Þórisdóttir, formaður 

Stjórn og nefndir Mostra árið 2011: 
Stjórn Golfklúbbsins Mostra 
Dagný Þórisdóttir, formaður 
Haukur Garðarsson, gjaldkeri 
Eyþór Benediktsson, ritari 
Helga B. Marteinsdóttir, meðstjórnandi 
Einar Gunnarsson, meðstjórnandi 
Elísabet Valdimarsdóttir, meðstjórnandi 
Rúnar Gíslason, meðstjórnandi 

Móta- og forgjafarnefnd: 
Elísabet Valdimarsdóttir, formaður 
Björgvin Ragnarsson 
Eyþór Benediktsson 
Kjartan Páll Einarsson 
Sigurþór Hjörleifsson 

Vallarnefnd: 
Rúnar Gíslason, formaður 
Davíð Hafsteinsson 
Gunnar Björn Guðmundsson 
Rúnar Örn Jónsson 
Sigursveinn Hjaltalín 

Unglinga- og nýliðanefnd: 
Einar Gunnarsson, formaður 
Eydís Bergmann Eyþórsdóttir 
Smári Axelsson 

Skoðunarmenn reikninga: 
Davíð Sveinsson 
Klæmint S. Antoniusses

Vallarnefnd Mostra
Eftirtaldir skipuðu vallarnefnd Mostra 2012.: 
Davíð Hafsteinsson, Gunnar Björn Guðmundsson, 
Sigursveinn Hjaltalín, Rúnar Örn Jónsson og Rúnar 
Gíslason, sem var formaður. 
Nefndin hélt fjóra formlega fundi á árinu auk margra 
óformlegra funda í tengslum við vinnu á vellinum. 
Í upphafi árs samdi stjórn Mostra við Edwin Rögnvaldsson, 
golfvallarhönnuð, um að koma í Stykkishólm og vinna með 
heimamönnum að framtíðarsýn fyrir Víkurvöll nú þegar 
endurskipulagningu vallarins er að mestu lokið. Einnig að 
gera tillögu um nýtt æfingasvæði og æfingaflöt . Edwin kom 
í Stykkishólm snemma vors og síðsumars , skoðaði völlinn 
og fundaði með stjórn og vallarnefndarmönnum. Hann 
kom síðan á félagsfund í Mostra í janúar, kynnti hugmyndir 
sínar og ræddi við félagsmenn. 
Helstu framkvæmdir á vallarsvæðinu voru : 
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Gerð teiga á 2., 6. og 9. braut. Var það talsvert mikil vinna 
og ættu þeir nú að vera komnir í varanlegt horf. Á 6. og 9. 
teig voru settar vandaðar gervigrasmottur sem hægt verður 
að nota samhliða grasinu og minnka þannig álagið á því. 
Æfingasvæði. Gengið var frá þrem teigmottum og jarðvinna 
við flöt hafin. Áætlað er að ljúka flatarvinnunni snemma 
næsta sumar. 
Plöntun trjáa. RARIK gaf klúbbnum 160 trjáplöntur, birki, 
reyni og lerki, sem plantað var um miðjan júlí víðsvegar í 
jaðri vallarsvæðisins. Leitast var við að hafa staðsetningu 
trjánna þannig að þau þyrftu ekki mikla umhirðu, hefðu 
ekki áhrif á eðlilegan golfleik en væru til þess fallin að fegra 
ásýnd vallarins. 
Opna svæðið framan við skála var sléttað og sáð í það. 
Talsverð vélavinna var við þessar framkvæmdir. Nutum við 
þar góðs stuðnings Stykkishólmsbæjar og ágætrar 
fyrirgreiðslu hjá BB og sonum ehf.. Færum við báðum bestu 
þakkir fyrir samstarfið.

Skýrsla Mótanefndar
Mótanefnd Mostra 2012 var skipuð eftirtöldum: 
Björgvini Ragnarssyni, Eyþóri Benediktssyni, Kjartani Páli 
Einarssyni, Sigurþóri Hjörleifssyni og Elísabetu 
Valdimarsdóttur formanni nefndar. 
Eins og ávallt lagði mótanefnd metnað sinn í að gera öll 
mót á vegum klúbbsins sem best úr garði. Um sumarið var 
bryddað upp á þeirri nýbreytni að bjóða félögum upp á 
Jónsmessumót (Texas scramble) og páskaeggjamót. Bæði 
mótin voru mjög vel sótt af klúbbfélögum. 
Sveitakeppni GSÍ eldri kylfinga 2.deild karla og kvenna var 
haldin hér og tókst mjög vel. Öll framkvæmd og umgjörð 
mótsins var klúbbnum til mikils sóma og hafa þær kveðjur 
og umsagnir sem okkur hafa borist um mótið og völlinn 
verið mjög jákvæðar. Mótanefnd vill þakka öllum þeim 
félags-mönnum sem komu að framkvæmd mótsins fyrir 
aðstoðina. 
GSÍ hefur ákveðið að næsta sumar verði sveitakeppni 
kvenna 2.deild haldin á Víkurvelli. 
Að öðru leyti var kappleikjahald að mestu með hefð bundu 
sniði. Þátttaka 
í mótum sumarsins var mjög góð. Mótanefnd þakkar 
klúbbfélögum góða þátttöku og gott samstarf á árinu 2012. 

Elísabet Valdimarsdóttir.

Barna og unglingastarf 
Barna og unglingastarf ársins 2012 var með svipuðum hætti 
og árið áður. Nokkur börn bættust við hópinn og allt í allt 
hafa á milli 20 og 30 börn verið við æfingar á árinu. Einar 
Gunnarsson PGA golfkennari sá um þjálfun barn og 
unglinga hjá GMS. Æfingar hófust 2. maí og voru reglulega 
tvisvar sinnum í viku fram í ágúst. Hópnum var skipt í tvo 
aldurhópa sem eru þeir sömu og settir eru upp hjá GSÍ. 
Yngri hópurinn er 14 ára og yngri og sá eldri er 15 – 18 ára. 
Yngri hópurinn er mun fjölmennari en sá eldri. Æfingarnar 
voru í um eina klukkustund í senn fyrir hvorn hóp og fóru 
fram seinni part dags. Þeir kylfingar sem voru að taka þátt í 
mótaröðum GSÍ hittu Einar nokkrum sinnum þar sem unnið 
var einstaklingslega með þá. 

Mótahald 
Haldin var mótaröð fyrir börn og unglinga en spilað var 

aðra hverja viku í júní og júlí. Alls voru því fjögur mót 
haldin í mótaröðinni. Arion Banki styrkti mótin sem gerði 
okkur kleift að rukka ekki þátttökugjald og vera með vegleg 
verðlaun. Í lok mótaraðarinnar var haldin grillveisla fyrir 
þátttakendur ásamt því sem formaður GMS veitti verðlaun 
og viðurkenningar. Mótin tókust vel og var þátttakan 
prýðileg og mikil stemning skapaðist í kringum mótin. Skor 
keppanda voru hengd upp á vegg í golfskálanum ásamt því 
að úrslit voru færð inn á facebook síðu golfklúbbsins. 
Mótaröðinni var skipt upp í tvo flokka, annars vegar flokkur 
sem spilaði 9 holu hefðbundna punktakeppni á Víkurvelli 
og hins vegar flokkur sem lék stigakeppni þannig að tveir 
hringir, alls 8 holur, voru leiknir á æfingavellinum Litla 
Víkurvelli. Úrslit á mótaröðinni voru eftirfarandi: 
Litli Víkurvöllur 1. sæti – Aron Ingi Hinriksson 2. sæti – 
Andri Þór Hinriksson 3. sæti – Amelía Dís Einarsdóttir 
Víkurvöllur 
1. sæti – Kristófer Tjörvi Einarsson 
2. sæti – Dawid Einar Karlsson 
3. sæti – Hafsteinn Ingi Davíðsson Golfklúbburinn Mostri 

Ljóst er að þátttakendur fengu mikla gleði og æfingu út úr 
mótaröðinni og mikilvægt er að viðhalda og halda áfram að 
byggja upp slík mót fyrir börn og unglinga hjá GMS. 
Meistaramót barna og unglinga var haldið í 
meistaramótsvikunni hjá klúbbnum. Sú ákvörðun var tekin 
að vera með mótið á mánudegi og þriðjudegi þannig að 
þeir unglingar sem vildu einnig vera með í flokkakeppni 
meistaramóts GMS höfðu tök á því. Spilað var í tveimur 
flokkum, 9 holu punktakeppni á Víkurvelli og 8 holu 
stigakeppni á Litla Víkurvelli. Þátttakendur stóðu sig vel og 
urðu úrslit eftirfarandi: 
Litli Víkurvöllur 
1. sæti – Valdimar Ólafsson 
2. sæti – Andri Þór Hinriksson 
3. sæti – Aron Ingi Hinriksson 
Víkurvöllur 
1. sæti - Kristófer Tjörvi Einarsson 
2. sæti – Dawid Einar Karlsson 
3. sæti – Einar Bergmann Daðason 
Eftir að hafa haldið úti skipulögðu barna og unglingastarfi 
hjá GMS í nokkur ár er að myndast kjarni af ungum 
kylfingum sem stunda æfingar af kappi. Fyrir vikið verður 
auðveldara að fá börn og unglinga inn í íþóttina og ættu 
þessi mál að vera komin í fínan jarðveg fyrir næstu ár en 
mikilvægt er að halda áfram skipulögðu starfi með 
reglulegum æfingum og byggja upp frekara mótahald. Eins 
styttist í að fleiri ungir kylfingar geti reynt fyrir sér á 
mótaröðum barna og unglinga á vegum GSÍ. 

Nýliðar 
Í upphafi var áætlað að halda tvo nýliðadaga. Fyrri 
dagurinn datt upp fyrir en sá síðari var haldinn í júlí. 
Þátttaka var dræm og ljóst er að fyrirkomulag þessara 
nýliðadaga þarf að hugsa upp á nýtt til að laða fólk að. 
Hugmyndir komu einnig fram að boða þá kylfinga sem 
nýgengnir eru í klúbbinn eða hafa nýlega gengið í hann á 
grunnnámskeið í byrjun sumars til að hjálpa þeim af stað í 
íþróttinni. Ekki varð úr þessari framkvæmd á þessu ári en 
vonir eru bundnar við að þessi mál verði komin í betri 
farveg árið 2013.
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Hestamannafélagið Snæfellingur

Árið 2012 var markað af snjóþungum 
vetri á Snæfellsnesi, keppni og önnur 
félagsstörf voru í lágmarki vegna 
ófærðar þar sem þurfti að fresta eða 
aflýsa vegna veðurs fyrrihluta árs.

Stjórn Snæfellings
Aðalfundur Snæfellings var haldinn í Stykkishólmi 
miðvikudaginn 28. mars
Á fundinum var nokkrum félagsmönnum þökkuð vel unnin 
störf í þágu félagsins og þeir gerðir að heiðursfélögum.
Þá fóru fram formannsskipti og er nýr formaður Ásdís Ólöf 
Sigurðardóttir á Eiðhúsum í Eyja- og Miklaholtshreppi, aðrir 
í stjórn eru Sæþór Þorbergsson, Stykkishólmi, varaformaður, 
Herborg Sigurðardóttir,  Bjarnarhöfn í Helgafellssveit, ritari, 
Ólafur Tryggvason Grundarfirði, gjaldkeri, og Sigríður 
Sóldal, Stykkishólmi, meðstjórnandi.

Félagsstarfið

Frá  Æskulýðsnefnd
Sunnudaginn 12.02. 2012 hittust tólf framtíðar hestamenn 
í Fákaseli í Grundarfirði ásamt foreldrum.
Tilefnið var að búa til hestanammi, hitta aðra krakka, og 
mynda tengsl.
Folaldasýning var haldin í Snæfellingshöllinni í Grundarfirði 
og tókst vel.
Einnig var haldin fjölsótt folaldasýning í samstarfi  við 
hestamiðstöðina í Söðulsholti.
Það voru einnig ýmis námskeið haldin bæði í 
Snæfellingshöllinni og í Söðulsholti.

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

Íþróttamót í Stykkishólmi 12. maí 2012
Íþróttamótið átti að vera í Grundarfirði en vegna veðurs var 
það fært í Hólminn, tókst það mjög vel og þökkum við 
öllum fyrir vel unnin störf og þeim Hólmurum fyrir 
aðstöðuna og aðstoðina.
Einnig þökkum við þeim sem styrktu mótið.

Úrtaka fyrir landsmót
Það var sameiginleg úrtaka hjá hestamannafélögunum á 
vesturlendi í Borgarnesi.
Þeir sem unnu sér rétt til þátttöku á Landsmóti.
A-flokkur
Uggi frá Bergi, eigandi Jón Bjarni Þorvarðarson, knapi Viðar 
Ingólfsson
Atlas frá Lýsuhóli, eigandi Agnar Gestsson, knapi Lárus 
Ástmar Hannesson 

B- flokkur
Glóð frá Kýrholti, eigandi Hrísdalshestar sf., knapi Sigur-
oddur Pétursson
Spóla frá Brimilsvöllum, eigandi Gunnar Tryggvason, knapi 
Siguroddur Pétursson 

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

Unglingaflokkur
Lyfting frá Kjarnholtum I, eigandi Siguroddur Pétursson, 
knapi Guðný Margrét Siguroddsdóttir  
Frosti frá Glæsibæ, eigandi Hrísdalshestar sf., knapi 
Borghildur Gunnarsdóttir 

Ungmennaflokkur
Krummi frá Reykhólum,  eigandi Lárus Hannesson, 
knapi  Hrefna Rós Lárusdóttir

Tölt
Siguroddur Pétursson, Glóð frá Kýrholti og Hrókur Frá 
Flugumýri 

Fulltrúar Snæfellings stóðu sig með prýði á Landsmótinu og 
voru félagi sínu til sóma. Guðný Margrét og Lyfting komust 
í milliriðla.   Hópurinn tók þátt í fánareið á Landsmóti undir 
stjórn Ásdísar Ó. Sigurðardóttur.
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Hestaþing Snæfellings
Hestaþing Snæfellings var haldið á Kaldármelum 7. júlí 

A flokkur
Atlas frá Lýsuhóli, 8,43 knapi Lárus Hannesson

B flokkur
Svanur frá Tungu, 8,66 knapi Siguroddur Pétursson
B flokkur minna keppnisvanir
Baron frá Þoreyjarnúpi, 7,96 knapi Margrét Sigurðardóttir
Ungmennaflokkur
Marina Schregelmann / Stapi frá Feti, 8,47 
Unglingaflokkur
Guðný Margrét Siguroddsdóttir /Lyfting fá Kjarnholtum I 
8,39 

Barnaflokkur
Fanney Gunnarsdóttir / Sprettur frá Brimilsvöllum, 8,60 

Tölt 1 flokkur
Siguroddur Pétursson og Hrókur frá flugumýri 7.56

Tölt 2 flokkur
Marina Schregelmann og Stapi frá Feti 6,72

Tölt 17 ára og yngri
Guðný Margrét Siguroddsdóttir og Lyfting frá Kjarnholtum I 
5,89

Pollaflokkur
Sölvi Freyr Sóldal
Sól Jónsdóttir
Kolbrún Katla Halldórsdóttir

Knapi mótsins Fanney Ó. Gunnarsdóttir
Efnilegasti Knapinn Marína Schregelmann
Hryssa mótsins Skriða frá Bergi
Hestur mótsins Svanur frá Tungu

Bikarmót Vesturlands
Bikarmót hestamannafélaga á Vesturlandi var að þessu 
sinni haldið af Snæfellingi.  
Mótið var haldið í Stykkishólmi laugardaginn 25. ágúst.
Snæfellingur var stigahæsta liðið.

Lið Snæfelling ásamt mótsstjóra, formanni með bikarinn og 
stigahæsti knapinn með sín verðlaun.

Uppskeruhátíð Snæfellings tókst frábærlega og þökkum við 
þeim sem komu og tóku þátt í þessu  með okkur.  Mætingin 
var mjög góð þar sem rúmlega 60  manns komu saman að 
Innri-Kóngsbakka í Helgafellssveit, borðuðu veislumat og 
skemmtu sér.  Það voru veitt verðlaun, dregið í happdrættinu 
og mikið sungið.  Þökkum við öllum þeim sem gáfu 
vinninga í happdrættið og þeim Kóngsbakkamönnum fyrir 
að lána okkur aðstöðuna.

Ræktunarverðlaun Hryssur
4 vetra, Urð frá Bergi, bygg. 7,81  hæf. 7,57 aðal. 
7,66  Ræktandi Jón Bjarni Þorvarðarson 
5 vetra Stássa frá Naustum, bygg. 8,18 hæf.  hæf. 8,05 aðal. 
8,09  Ræktandi Margrét Erla Hallsdóttir
6 vetra Skriða frá Bergi, bygg. 8,09 hæf. 8,45 aðal. 8,31 
Ræktandi Jón Bjarni Þorvarðarson
7 vetra Spóla frá Brimilsvöllum, bygg. 8,01 hæf. 7,96 aðal. 
7,98 Ræktandi Gunnar Tryggvason
 
Ræktunarverðlaun Stóðhestar
4  vetra Ábóti frá Söðulsholti , bygg. 7,98  hæf. 7,58 aðal. 
7,74 Ræktandi Söðulsholt ehf. 
5 vetra  Haki frá Bergi, bygg. 8,18 hæf. 8,30 aðal. 8,25 
Ræktandi Jón Bjarni Þorvarðarson
6 vetra Gróði frá Naustum, bygg. 7,87 hæf. 8,91 aðal. 8,50 
Ræktandi Margrét Erla Hallsdóttir
 
Hvatningaverðlaun í yngri flokkum
Brynja Gná Heiðarsdóttir
Inga Dís Víkingsdóttir
Róbert Vikar Víkingsson
Anna Soffía Lárusdóttir

Hvatningaverðlaun 
Friðrik Tryggvason

Verðlaun fyrir Frábæran árangur á árinu
Fanney O. Gunnarsdóttir
Borghildur Gunnarsdóttir
Guðný Margrét Siguroddsdóttir
Hrefna Rós Lárusdóttir

Íþróttaknapi ársins
Siguroddur Pétursson
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Þotuskjöldurinn
Gunnar Sturluson hlaut Þotuskjöldinn og þökkum við 
honum fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt starf í þágu 
félagsins.
   
Ræktunarbú ársins
Berg

Búð er að skanna inn myndir sem eru teknar á Kaldármelum 
af mótum og eru í eigu Halldísar Hallsdóttur og komnar inn 
á heimasíðuna, http://snaefellingur.123.is/ og þökkum við 
Herborgu Sigríði Sigurðardóttir fyrir vinnuna.

Samstarf og stuðningur
Hestamiðstöðin í Söðulsholti, Einar Ólafsson, hefur stutt 
við félagið á margvíslegan hátt á árinu, m.a. með því að 
kosta og standa fyrir folaldasýningu.  Eru honum færðar 
þakkir fyrir sitt framlag.  Ýmsir aðrir hafa sömuleiðis lagt 
hönd á plóg og unnið óeigingjarnt starf í þágu félagsins, 
auk þess að styrkja það með fjárframlögum, vinnu ráðum 
og dáð.  Eru þeim öllum færðar þakkir.

Virðingarfyllst,
stjórn Hestamannafélagsins Snæfellings.

Golfklúbburinn Vestarr

Starf klúbbsins gekk vel í flestu og 
nokkuð hefðbundið starfsár.
Mótahald var með hefðbundnu 
sniði. Bættum við einu móti til 
styrktar sveitakeppnisliðunum. 

Misstum gott 36 holu mót Arion banka sem haldið var í 
samstarfi við Golfklúbbinn Mostra
Framkvæmdir á vellinum voru ekki eins miklar og vonir 
stóðu til. Þrátt fyrir það skartaði völlurinn sínu besta. Vorum 
með tvo fasta starfsmenn í sumar og stóðu þeir sig vel.

Meistaramót klúbbsins var fært aftur um eina viku til að 
koma til móts við strandveiðisjómennina okkar.
Meistarar klúbbsins:
1. Flokkur kvenna. Hugrún Elísdóttir.
2. Flokkur kvenna Unnur Birna Þórhallsdóttir
1. Flokkur karla. Jón Kristbjörn
2. Flokkur karla Bergur Einar Dagbjartsson.
Öldungaflokkur: Þór Geirsson.

Sendi klúbburinn bæði kvenna og karlalið í sveitakeppni, 
stúlkurnar spiluðu í efstu deild og stóð sig með prýði féllu 
reyndar niður aftur en komu heim reynslunni ríkari og 
stefna að því komast upp aftur. Strákarnir komust upp um 
deild og skildu mikla reynslubolta eftir, frábær árangur hjá 
þeim.

Félagsstarfið var í blóma eins og fyrri ár, þátttaka félaga 
alltaf að aukast sem er vel.
Boðið var upp á golfkennslu fyrir börn og unglinga og 
fengum til þess styrk frá Grundarfjarðarbæ og eru við 
afskaplega þakklát fyrir það. Vilji klúbbsins til að auka 
þátttöku barna er mikill og höfum við boðið börnum í 

Grunnskóla  Grundarfjaðar að vera í klúbbnum án gjalds 
og ætlunin er að halda því áfram og gera sérstakt átak í 
barna-, unglinga- og nýliðastarfi á næstu árum.

Nefndarstörf gengu vel og félagar fúsir til verka fyrir 
klúbbinn. Þegar klúbbur hefur um 13% bæjarbúa innan 
sinna raða er ekki yfir miklu að kvarta.
Afgangur var af rekstri klúbbsins og getum við verið fjandi 
stolt af því.
Viljum þakka HSH fyrir samstarfið.

Kveðja. F/H Golfklúbbsins Vestarr
Dagbjartur Harðarson

UMF Eldborg

Árið 2012 hófst að venju hjá okkur 
með þrettándabrennu  í góðu veðri, 
fjöldi manns kom og þáði veitingar á 
eftir í Lindartungu. Í byrjun feb. var 
síðan haldið hið árlega þorrablót og 
var hús fylli eins og vant er, hin 
árlega skemmtimynd var sýnd og var 

þetta í níunda sinn sem við gerðum svona myndband.  
17.júní hátíðarhöld voru að vanda haldin og mætti fjöldi 
manns og leik sér í leikjum og fótbolta, þessi hátíð er haldin 
í sameiningu með kvenfélaginu Björg sem sér um kaffi. Eins 
er það með spilakvöld sem haldið var á milli jóla og nýárs. 
Íþróttastarfið var með minnsta móti, menn léku sér þó 
aðeins í íþróttahúsinu í Laugargerði einu sinni til tvisvar í 
viku um veturinn.  74 Héraðsþing HSH var haldið í 
Lindartungu og viljum við þakka því fólki sem kom fyrir 
komuna. Þar var Haukur Sveinbjörnsson Snorrastöðum, 
fyrrum formaður HSH, Hestamannafélagsins Snæfellings 
og Eldborgar, heiðraður frá ÍSÍ fyrir unnin störf fyrir 
hreyfinguna. Þrátt fyrir að starfsemin sé ekki mikil er þó líf 
í henni og menn meðvitaðir um starfsemina, nú eru brátt 
100 ár síðan ungmennafélagið Eldborg  var stofnað (ágúst 
1915) og vonandi einum við eftir að lifa í einhverja áratugi 
í viðbót.

Með kveðju úr sælunni í sveitinni, 
Kristján Magnússon Snorrastöðum 

formaður Eldborgar.
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 UMF Staðarsveitar

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

Inngangur
Ungmennafélag Staðarsveitar heldur íþróttaæfingar á 
sumrin, tekur þátt í starfi HSH og öðru samstarfi eftir 
aðstæðum, styrkir árlega danskennslu í Lýsuhólsskóla, 
heldur við íþróttavellinum á Lýsuhóli, heldur upp á 17. 
Júní, stendur fyrir brennu og flugeldasýningu um áramót 
o.fl. Ungmennafélagið er mikilvægt til að næra samfélagið 
og auk fastra liða byggist starfið á því sem félagar óska eftir 
hverju sinni. Árangurinn verður í beinu samhengi við þá 
vinnu sem félagar leggja til.
Ný stjórn hafði margar hugmyndir og félagsmenn lágu ekki 
á liði sínu. Góð þátttaka var t.d. í gönguferðum og 
vatnasundi sumarsins 2012, á afmælishátíð, þjóðhátíð og á 
vikulegum æfingum á íþróttavellinum, sem full ástæða er til 
að nota enn meira. Á árinu var búin til Ungmennafélags 
síða á Facebook  sem m.a. er notuð til að auglýsa viðburði 
félagsins og er töluvert skoðuð. Eins voru búnir til bolir 
merktir félaginu og viðurkenningarpeningar sem dreift var 
á afmælishátíð félagsins.

Stutt yfirlit yfir það helsta 
í starfi Ungmennafélagsins 2012

Aðalfundur Ungmennafélags Staðarsveitar var haldinn 
þann 29. maí 2012.  Þar voru hefðbundin mál tekin fyrir, 
svo sem skýrsla stjórnar og afgreiðsla reikninga.  Aðallega 
var rætt um það sem framundan er og margar góðar 
hugmyndir komu fram. Ný stjórn var kjörin.
Skyndihjálparnámskeið var haldið í Lýsuhólsskóla dagana 
11. og 12. Júní. Námskeiðið var í boði U.M.F. Staðarsveitar  

og U.M.F. Trausta Breiðuvík. Námskeiðið þótti vel heppnað 
og þátttaka var góð.
Vallardagur . Þann 14. júní var vinnudagur á íþróttavellinum 
þar sem gengið var í ýmis viðhaldsstörf. Mikið var gert m.a. 
var vallarhúsið og pallurinn málaður og tekið til í húsinu, 
en mæting hefði mátt vera betri. 
Haldið var upp á þjóðhátíðardaginn með hefðbundinni 17. 
júní hátíð við Lýsuhólslaug. Góð þátttaka, skemmtilegir 
leikir, pylsupartý og svo kökuveisla og fatasund fram yfir 
miðnætti. 
Íþróttaæfingar voru haldnar á íþróttavellinum öll  
miðvikudagskvöld.Umsjón: Ólöf  Kristjánsdóttir og Iðunn 
Hauksdóttir. Vel heppnaðar æfingar, ágæt mæting. 
Samstarf, samæfingar og íþróttamót: félagar voru hvattir til 
að taka þátt í samæfingum og mótum. Miklir möguleikar 
felast í samstarfi sjá t.d. á hsh.is og umfi.is. Ungmennafélag 
Staðarsveitar tók m.a. þátt í mótun SAMVEST samstarfsins 
um frjálsíþróttaæfingar.
100 ára afmælisár
Ákveðið var að halda upp á afmælið með nokkrum 
viðburðum, bjóða upp á gönguferðir, vatnasund og svo  
afmælishátíð  11.ágúst. 
Göngu- og söguferð um Búðahraun 
Þann 25. júní var  farið í gönguferð um Búðahraun. Gengið 
var að Frambúðum og sögur lesnar úr landslaginu. 
Leiðsögumaður var Ragnhildur Sigurðardóttir. Vel heppnuð 
ganga í góðu veðri. Ágæt mæting.
Gönguferð um Bláfeldarskarð
Í júlí var gengið  yfir Bláfeldarskarð. Leiðsögumenn voru 
feðgarnir á Bláfeldi. Vel heppnuð ganga í góðu veðri. Ágæt 
mæting. Þegar þreyttur hópurinn kom niður úr skarðinu 
beið Hnallþóruveisla við gömlu Bláfeldarréttina.
Vatnasund
Í ágúst var haldin fyrsta, en ekki síðasta vatnasundkeppni 
Ungmennafélagsins. Synt var í Torfavatni. Ágæt mæting og 
vel heppnað sund. Vatnasundbikarinn hlaut Þorri í Tvíodda.
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Afmælishátíð 11. ágúst 2012
Ungmennafélag Staðarsveitar varð 100 ára 2012.  Af því 
tilefni var haldin afmælishátíð þann 11. ágúst á 
frjálsíþróttavellinum og í félagsheimilinu að Lýsuhóli.
Afmælishátíðarnefnd hélt utan um skipulag og framkvæmd. 
Í afmælisnefnd áttu sæti: Kristján Þórðarson, Margrét Björk 
Björnsdóttir, Silja Sigurðardóttir, Þóra Kristín Magnúsdóttir 
og Iðunn Hauksdóttir. Færum við þeim bestu þakkir fyrir 
vel unnin störf. Hátíðin var vel heppnuð og vel sótt. Félagið 
fékk margar góðar afmælisgjafir, m.a. frá HSH og UMFÍ.

Stefnt var að mánaðarlegum gönguferðum og tókst það að 
mestu leyti. 
Gengið var á Hólstind undir leiðsögn Svavars á Ölkeldu, að 
Barnafossum undir leiðsögn hjónanna á Álftavatni og að 
Krossum undir leiðsögn Heiðu og Júlla á Gaul. Félagar voru 
mjög ánægðir með gönguferðir ársins og margar hugmyndir 
hafa komið fram um gönguferðir á nýju ári.

Með kveðju 
Stjórn Ungmennafélags Staðarsveitar

Golfklúbbur Staðarsveitar
Starf Golfklúbbs Staðarsveitar tók 
nýja stefnu árið 2012.  Þorkell 
Símonarson sem stofnaði Garðavöll 
undir Jökli og hafði rekið hann síðan 
1998, óskaði eftir klúbburinn tæki 
yfir rekstur hans að öllu leiti. Gerði 
klúbburinn landleigusamning við 
Símon Sigurmonsson eiganda 
landsins sem völlurinn liggur á til 10 

ára auk þess að kaupa allar vélar af Þorkeli  sem notaðar 
eru til umhirðu á golfvelli sem þessum.  Rekstur Garðavallar 
undir Jökli gekk vonum framar ekki síst fyrir velvilja fjölda 
fyrirtækja sem lögðu okkur lið með fjárstuðningi og tekjur 
af mótum urðu meiri en oft áður. Ekki hefur fjölgað sem 
neinu nemur í klúbbnum en félagar eru um 30 talsins en 
virkir félagar færri. Golfsumarið var tekið snemma með 
svokölluðu Kríumóti sem haldið var 12. maí og var vel 
mætt af félögum okkar frá öllum klúbbum héðan af 
Snæfellsnesi og víðar af Vesturlandi.
27. júlí var HSH mótið haldið kjá okkur og var góð þátttaka 

og skemmtileg keppni. Ekki tókst okkur að ná bikarnum í 
þetta sinn en GJÓ Golfklúbburinn Jökull varð héraðsmeistari 
þetta árið. Hefðbundin mót voru haldin og þeirra stærst 
varð Tuddamótið sem haldið var 1. sept.  Þar er slegið 
saman keppni Golfklúbbs Staðarsveitar og Golfklúbbs 
Guttorms tudda og boðsmóti fyrir styrktaraðila klúbbsins. 
Þetta mót var líka meistaramótið okkar félaga í GST. Um 
kvöldið var síðan haldin hátíðarkvöldverður í boði klúbbsins 
og veitt verðlaun sem voru afurðir úr sveitinni gefið af 
heimamönnum. Þá voru einnig krýndir meistarar klúbbsins 
en þetta árið varði Kristján Þórðarson meistaratitil sinn án 
forgjafar og Egill Erlendsson varð klúbbmeistari með 
forgjöf. Hlutu þeir veglega bikara til geymslu eitt ár og fá 
nöfn sín grafinn á þá.  
Haldið var áfram að laga völlinn eins og fjármagn leyfði.  
Tveir starfsmenn voru við störf á vellinum allt sumarið. 
Næsta sumar er gert ráð fyrir að gera nýjan teiga á 6. holu 
og lengja hana um 30m eins er 8. grínið á dagsskrá en lítið 
varð úr framkvæmdum 2011 vegna breyttra aðstæðna í 
rekstri. En hvað sem fjármálum og ytri aðstæðum líður á 
komandi ári stefnir Golfklúbbur Staðarsveitar ótrauður á 
gera félagsmönnum sínum til hæfis og að bæta völlinn sinn 
þannig að það verði eftirsóknarvert að koma og spila hann.

Haukur Þórðarson formaður

Íþróttafélag Miklaholtshrepps
Starfsemi ÍM var lítil á síðasta ári, en 
þó var haldið spilakvöld á milli jóla 
og nýárs.

Ekki bárust skýrslur frá

Mótokrossfélagi Snæfellsbæjar
Golfklúbbnum Jökli
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HVER ER
EFTIRLÆTIS
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2012Ársreikningur

kt 620169-5289
Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu.

                    Árið …….                     Árið ……. 
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1. 2012 2011

1.1 Rekstrartekjur .................................................................. 5.007.981 4.200.756 
1.2 Önnur framlög og styrkir ................................................ 2.892.345 2.526.651 
1.3 Aðrar tekjur ..................................................................... 0 0 

Tekjur alls 7.900.326 6.727.407 

2.

2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ................................... 1.734.480 1.885.012
2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs ......................................... 3.763.331 2.060.084
2.4 Annar rekstrarkostnaður .................................................. 2.624.763 2.740.709

Gjöld alls 8.122.574 6.685.805 

 
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði (222.248) 41.602 

2.5 Afskriftir fastafjármuna .................................................. 0 0
2.8 Fjármunatekjur  ............................................................... 10.530 1.730
2.9 Fjármagnsgjöld ................................................................ (10.428) (13.745)

Afskriftir og fjármagnsliðir alls 102 (12.015)

Tekjuafgangur (tekjuhalli) (222.146) 29.587

Rekstrarreikningur fyrir árið 2012

Gjöld

Tekjur

Til stjórnar Áritun endurskoðenda Á r i t a n i r Á r s r e i k n i n g u r   ___________ Áritun skoðunarmanna Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður …………………………………………... hef                     Árið ……. Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður reikninga -------------------------------------- sóknar, hef Ársreikningur þessi lagður fyrir sóknarnefnd til staðfestingar þann ____________ Ársreikningur þessi lagður fyrir aðalsafnaðarfund til staðfestingar þann ____________ Ársreikningi skal skilað fyrir 1. júní ár hvert, sbr. 5. gr. l. nr. 124/1997. 
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1. 2012 2011

1.1 Rekstrartekjur .................................................................. 5.007.981 4.200.756 
1.2 Önnur framlög og styrkir ................................................ 2.892.345 2.526.651 
1.3 Aðrar tekjur ..................................................................... 0 0 

Tekjur alls 7.900.326 6.727.407 

2.

2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ................................... 1.734.480 1.885.012
2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs ......................................... 3.763.331 2.060.084
2.4 Annar rekstrarkostnaður .................................................. 2.624.763 2.740.709

Gjöld alls 8.122.574 6.685.805 

 
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði (222.248) 41.602 

2.5 Afskriftir fastafjármuna .................................................. 0 0
2.8 Fjármunatekjur  ............................................................... 10.530 1.730
2.9 Fjármagnsgjöld ................................................................ (10.428) (13.745)

Afskriftir og fjármagnsliðir alls 102 (12.015)

Tekjuafgangur (tekjuhalli) (222.146) 29.587

Rekstrarreikningur fyrir árið 2012

Gjöld

Tekjur

Til stjórnar Áritun endurskoðenda Á r i t a n i r Á r s r e i k n i n g u r   ___________ Áritun skoðunarmanna Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður …………………………………………... hef                     Árið ……. Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður reikninga -------------------------------------- sóknar, hef Ársreikningur þessi lagður fyrir sóknarnefnd til staðfestingar þann ____________ Ársreikningur þessi lagður fyrir aðalsafnaðarfund til staðfestingar þann ____________ Ársreikningi skal skilað fyrir 1. júní ár hvert, sbr. 5. gr. l. nr. 124/1997. 

3. Eignir 2012 2011

Fastafjármunir 
3.1 Skrifstofubúnaður ........................................................... 10.060 10.060 

Fastafjármunir samtals 10.060 10.060 

Veltufjármunir
3.2 Vörubirgðir ..................................................................... 0 0 
3.4 Skammtímakröfur ............................................................ 0 0 

0 0 
3.5 Handbært fé ..................................................................... 446.431 192.388 

Veltufjármunir samtals 446.431 192.388 

Eignir alls 456.491 202.448 

4. Skuldir og eigið fé

Eigið fé
4.1 Eigið fé í ársbyrjun .......................................................... (1.318.441) (1.348.028)
4.2 Hagnaður (tap) ársins ...................................................... (222.146) 29.587 

Eigið fé samtals (1.540.587) (1.318.441)

Langtímaskuldir
4.3 Veðskuldir ....................................................................... 0 0 
4.4 Aðrar langtímaskuldir ..................................................... 0 0 

Langtímaskuldir samtals 0 0 

Skammtímaskuldir
4.5 Skuld við félagasamtök ................................................... 1.792.954 1.520.889 
4.6 Skuld við lánastofnanir ................................................... 0 0 
4.8 Aðrar skammtímaskuldir .................................................  204.124 0 

1.997.078 1.520.889 
4.8 Afborganir af langtímaskuldum ...................................... 0 0 

Skammtímaskuldir samtals 1.997.078 1.520.889 

Skuldir og eigið fé alls 456.491 202.448 

 

Efnahagsreikningur 31. desember  2012
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Yfirlit um sjóðstreymi árið 2012

2012 2011

(222.146) 29.587 

Verðbætur af langtímaskuldum  ...................................... 0 0 
Afskriftir  ........................................................................ 0 0 

Veltufé frá rekstri (222.146) 29.587 

Vörubirgðir lækkun, (hækkun)  ....................................... 0 0 
Skammtímakröfur lækkun, (hækkun)  ............................. 0 0 
Skammtímaskuldir hækkun, (lækkun)  ........................... 476.189 (151.227)

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum 476.189 (151.227)

Handbært fé frá rekstri 254.043 (121.640)

 Fjárfestingahreyfingar:

0 
Fjárfestingahreyfingar alls 0 0 

Fjármögnunarhreyfingar:

0 0 0 
0 0 
0 0 

Fjármögnunarhreyfingar alls 0 0 

Hækkun (lækkun) á handbæru fé 254.043 (121.640)

Handbært fé í ársbyrjun 192.388 314.028 

Handbært fé í árslok 446.431 192.388 
   

Aðrar fjármögnunarhreyfingar  ................................................

Kaup á fastafjármunum  ...........................................................

Rekstrarhreyfingar:

Afborganir af langtímalánum  ..................................................

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Hagnaður (tap) ársins  ..............................................................

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Aðrar fjárfestingahreyfingar  ....................................................

Tekin ný langtímalán  ...............................................................

Til stjórnar Áritun endurskoðenda Á r i t a n i r Á r s r e i k n i n g u r   ___________ Áritun skoðunarmanna Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður …………………………………………... hef yfirfarið                     Árið ……. Ég undirritaður kjörinn skoðunarmaður reikninga -------------------------------------- sóknar, hef skoðað Ársreikningur þessi lagður fyrir sóknarnefnd til staðfestingar þann ____________ Ársreikningur þessi lagður fyrir aðalsafnaðarfund til staðfestingar þann ____________ Ársreikningi skal skilað fyrir 1. júní ár hvert, sbr. 5. gr. l. nr. 124/1997. 
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Sundurliðun fyrir ársreikning

Skýringar og sundurliðanir

2012 2011
1.1 Rekstrartekjur

1.1.1 Lottó ÍSÍ ............................................................................................................... 1.714.235 1.470.378
1.1.2 Lottó UMFÍ .......................................................................................................... 2.949.308 2.408.426

Getraunir ............................................................................................................... 344.438 321.952
Rekstrartekjur 5.007.981 4.200.756

1.2 Önnur framlög og styrkir 
1.2.1 Styrkur frá Héraðsnefnd ....................................................................................... 1.500.000 1.500.000
1.2.2 Útbreiðslustyrkir ÍSÍ og UMFÍ ............................................................................. 682.345 501.651
1.2.3 Mótteknir styrkir, UMFÍ fræðslusjóður ................................................................
1.2.4 Skattur aðildarfélaga .............................................................................................
1.2.5 Styrkur frá Ríki vegna íþróttahéraða ..................................................................... 500.000
1.2.6 Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum .............................................................. 210.000 525.000
1.2.7 Endurgreidd gisting  .............................................................................................

Önnur framlög og styrkir 2.892.345 2.526.651

1.3 Aðrar rekstrartekjur 
1.3.1 Seldur íþróttafatnaður ........................................................................................... 0 0
1.3.2 Seldar aðrar vörur ................................................................................................. 0 0
1.3.3 Endurseld vinna .................................................................................................... 0 0
1.3.4 Aðrar tekjur ..........................................................................................................

Aðrar rekstrartekjur 0 0

2012 2011
2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

2.1.1 Laun ...................................................................................................................... 985.000 985.000
2.1.2 Mótframlag í lífeyrissjóð ...................................................................................... 78.800 78.800
2.1.3 Tryggingagjald ..................................................................................................... 84.643 179.804
2.1.4 Dagpeningar ......................................................................................................... 416.000 290.275
2.1.5 Bifreiðastyrkir ....................................................................................................... 140.961 336.060
2.1.6 Önnur launatengd gjöld ........................................................................................ 29.076 15.073

Skrifstofu og stjórnunarkostnaður 1.734.480 1.885.012

2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs
2.3.1 Verðlaun ............................................................................................................... 179.470 109.680
2.3.2 Ferðakostnaður, gisting og uppihald ..................................................................... 475.466 221.667
2.3.3 Þátttökugjöld ........................................................................................................ 139.041 104.459
2.3.4 Lottó til aðildarfélaga (skuld í árslok + áður greitt) .............................................. 1.792.954 1.520.889
2.3.5 Unglingalandsmót ................................................................................................. 368.053 38.999
2.3.6 Keyptar íþróttavörur ............................................................................................. 115.230 41.390
2.3.7 Veittir styrkir og viðurkenningar vegna íþróttastarfs ............................................ 391.800 23.000
2.3.8 Keyptir búningar og brosbolir .............................................................................. 301.317
2.3.3 Birgðabreyting (afskrifaðar gamlar búningabirgðir og verðlaunapeningar) .........

Kostnaður vegna íþróttastarfs 3.763.331 2.060.084

Sundurliðun tekna 2012

Sundurliðun gjalda 

1
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Sundurliðun fyrir ársreikning

2.4 Annar rekstrarkostnaður
2.4.1 Rekstur skrifstofu .................................................................................................. 101.770
2.4.2 Sími og burðargjöld .............................................................................................. 99.585 125.694
2.4.3 Kostnaður vegna funda og námskeiða .................................................................. 654.369 965.931
2.4.4 Reikningsleg aðstoð .............................................................................................. 80.000 80.000
2.4.5 Pappír, ritföng og prentun ..................................................................................... 300.033 187.520
2.4.6 Auglýsingar og styrkir .......................................................................................... 66.892 153.417
2.4.7 Áskrift ................................................................................................................... 5.991
2.4.8 Viðhald áhalda ...................................................................................................... 367.189 338.001
2.4.9 Tryggingar ............................................................................................................ 12.611 11.950

2.4.10 Kaffikostnaður og risna ........................................................................................ 266.650 182.364
2.4.11 Félagsgjöld UMFÍ ................................................................................................
2.4.12 Sjúkrakostnaður .................................................................................................... 28.970
2.4.13 Rekstur bifreiðar ................................................................................................... 596.045 517.851
2.4.14 Námskeið .............................................................................................................. 49.600
2.4.15 Tölvukostnaður og internet ................................................................................... 43.437 117.560
2.4.16 Þjónustugjöld og bankakostnaður ......................................................................... 7.212 4.830
2.4.17 Önnur gjöld ...........................................................................................................

Annar rekstrarkostnaður 2.624.763 2.740.709

2012 2011
3.1 Skrifstofubúnaður

3.1.1 Stofnverð í ársbyrjun ............................................................................................ 571.502 571.502
3.1.2 Afskrifað áður ....................................................................................................... -561.442 -561.442
3.1.3 Afskrifað á árinu ................................................................................................... 0
3.1.4 Annað ................................................................................................................... 0 0

Skrifstofubúnaður 10.060 10.060

Veltufjármunir 
3.2 Vörubirgðir

3.2.1 Búningabirgðir ...................................................................................................... 0 0
3.2.2 Verðlaunapeningar ................................................................................................ 0 0

0 0

3.4 Viðskiptakröfur
3.4.1 UMFÍ vegna Lottó í desember .............................................................................. 0 0
3.4.2 Íslenskar getraunir ................................................................................................ 0 0
3.4.3 Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur  ...................................................................... 0 0

Viðskiptakröfur 0 0

Handbært fé
3.5 Landsmótssjóður ................................................................................................... 0 0
3.9 Bankainnstæður og sjóðir (0309-26-5452 og 0191-15-370322) .......................... 446.431 192.388

Handbært fé 446.431 192.388

4.1 Endurmatsreikningur 
4.1.1 Endurmatsreikningur 1/1 ...................................................................................... 0 0
4.1.2 Endurmat ársins .................................................................................................... 0 0

Endurmatsreikningur 31/12 0 0

Sundurliðun efnahags

2
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Sundurliðun fyrir ársreikning

4.2 Óráðstafað eigið fé
4.2.1 Óráðstafað eigið fé 1/1 ......................................................................................... -1.318.441 -1.348.028
4.2.2 Rekstrarafkoma ársins .......................................................................................... -222.146 29.587

Óráðstafað eigið fé 31/12  -1.540.587 -1.318.441

Skuldir
4.3 Veðskuldir ............................................................................................................ 0 0
4.4 Aðrar langtímaskuldir ........................................................................................... 0 0
4.5 Skuld við aðildarfélög vegna Lottó   .................................................................... 1.792.954 1.520.889
4.6 Skuldir við lánastofnanir ....................................................................................... 0 0
4.7 Næsta árs afborganir ............................................................................................. 0 0
4.8 Aðrar skammtímaskuldir (Ógr lífeyrissjóður og tryggingagjald) .......................... 204.124 0

Skuldir samtals 1.997.078 1.520.889

3
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Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

BETRA VERÐ
FYRIR STUÐNINGSMENN

 VÍKINGS OG SNÆFELLSNES-
SAMSTARFSINS

Sæktu um N1 kort á n1.is í dag og fáðu betra verð.
Hópanúmer 575

AFSLÁTTUR FYRIR STUÐNINGSMENN HJÁ N1!
  5 kr. afsláttur + 2 N1 punktar  af hverjum eldsneytislítra frá dæluverði.

   12% afsláttur af smurolíu og smurþjónustu á þjónustuverkstæðum.

    12% afsláttur af almennum rekstravörum.

    12% afsláttur af hjólbörðum, vinnu við hjólbarða og dekkjahóteli.

   Um leið og N1 kortið er notað mun N1 styrkja Snæfellsnessamstarfið 
  og Víking.

N1 punktur er jafngildur gjaldmiðill og króna, í öllum viðskiptum við N1.

1 punktur
=1 kr. í öllum

viðskiptum
    við N1


