Íþróttamaður Vestmannaeyja 2014
Grétar Þór Eyþórsson, handknattleiksmaður.

Ársþing

Íþróttabandalags Vestmannaeyja
21. maí 2015

Þau voru valin best á viðurkenningahátíðinni fyrir árið 2014, hvert í sinni grein. Frá vinstri, Hinrik Ingi Ásgrímsson, sund,
Guðmundur Ásgeirsson, körfubolti, Aron Kristinn Smárason, frjálsar, Gauti Þorvarðarson, KFS, Karl Jóhann tók við bikarnum
fyrir hönd föður síns Örlygs Helga Grímssonar, golf, Þórarinn Ágúst Jónsson, Ægir, Daníel Smári Hamilton Víkingsson, karate,
Helga Sigrún Svansdóttir, fimleikar, Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir, fótbolti, Salka Sól Örvarsdóttir, frjálsar og Ester Óskarsdóttir,
handbolti. Á myndina vantar Hallgrím Þórðarson, badminton, Róbert Aron Hostert, handbolti og Jonathan Glenn, fótbolti.

Þau voru tilnefnd sem Íþróttafólk æskunnar. Frá vinstri: Sigurbjörg Jóna Ísfeld Vilhjálmsdóttir tók við viðurkenningunni fyrir
hönd Elísu Sveinsdóttur, fimleikastúlku, Sabrína Lind Adólfsdóttir, knattspyrnukona, Daníel Smári Hamilton Víkingsson
karatemaður, Dagur Arnarsson, handknatteiksmaður og Hákon Styrmisson, handknattleiksmaður. Á myndina vantar Erlu Rut
Sigmarsdóttur, handknattleikskona.
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Verkefni ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
21. maí 2015
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
3. Kosning þingforseta og ritara
4. Skýrsla stjórnar og umræður
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
9. Kosnar fjórar þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd og kjörnefnd.
Eru fimm menn í hverri þeirra.
10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.
Þinghlé
11.
12.
13.
		
		
		
		
		
14.
15.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
a) Kosinn formaður ÍBV
b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn ársreikninga og tveir til vara
d) Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar nefndir ef tillögur hafa borist,
Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarfélagi Í.B.V. og formanni Íþróttabandalags
Vestmannaeyja, sem skal vera formaður nefndarinnar og kalla valnefnd saman til fundar.
Ýmis mál
Þingslit
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Ársskýrsla
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
starfsárið 2014
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja fyrir starfsárið 2014 var haldið í
Týsheimilinu 21. maí. 2014. Á þinginu
var Þór Í.Vilhjálmsson endurkjörinn
formaður fyrir næsta starfsár og aðrir í
stjórn kjörin, en þau eru Leifur Gunnarsson varaformaður , Gísli Valtýsson
gjaldkeri , Hjördís S.Traustadóttir ritari
og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.Til
þingsins mætti góður gestur Ingibjörg
Bergrós Jóhannsdóttir stjórnarmaður í
Íþrótta og ólympíusambandi Ísland og
flutti okkur kveðjur frá Lárusi Blöndal
forseta ÍSÍ og Steinunni Guðmundsdóttir varaforseta ÍSÍ. Þann 15 janúar
var haldið hin árlega íþróttahátið sem
nú var haldin í Höllinni og gafst það
mjög vel þar sem fjölmenni mætti og er
greinilegt að það hús hentar betur undir
svona athöfn heldur en íþróttahúsið
okkar góða. Á hátíðinni er lýst kjöri
Íþróttamanns Vestmannaeyja , Íþróttamanns Æskunnar og veitt Heiðursviðurkenning fyrir mikil og góð störf
í þágu íþróttahreyfingarinnar. Þá veita
aðildarfélög Í.B.V. íþróttamanni sínum
viðurkenningu. Íþróttamaður Vestmannaeyja árið 2014 var valin Grétar Þór
Eyþórsson handknattleiksmaður , við
val á íþróttamanni Æskunnar kom upp
sú stað að valnefndin gat ekki gert upp
á milli tveggja glæsilegra fulltrúa og var
niðurstaðan að þau yrðu tvö sem hlytu
þann titil í þetta sinn , þau Sabrína Lind
Adolfsdóttir knattspyrnukona og Valur
Arnarsson handknattleiksmaður , þá var
Birni Elíassyni veitt Heiðursviðurkenning Í.B.V. fyrir mikil og góð störf fyrir
íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum.
Þá voru afhendir afreks og rekstrarstyrkir Vestmannaeyjabæjar og sér nú
Íþróttabandalag Vestmannaeyja alfarið
um þá úthlutun sem Vestmannaeyjabær
annaðist áður. Þá afhentu fulltrúar frá
Vestmannaeyjabæ landsliðfólki okkar
viðurkenningarskjal fyrir þáttöku þeirra í
landsliðum Íslands.Við þetta tækifæri var
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Þór Vilhjálmsson formaður
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
eftirtöldum veitt silfurmerki Í.B.V. þeim
Haraldi Halldórssyni , Arnari Andersen ,
Gunnari Andersen , Önnu Lilju Sigurðardóttir, Sigurjóni Pálssyni , Magnúsi
Þorsteinssyni , Guðnýju Óskarsdóttir
, Friðriki Gíslasyni , Sveinbirni Jónssyni, Arnari Péturssyni og Gunnari
Magnússyni. Þá voru Helgi Bragason
og Kristmann Karlsson sæmdir gullmerki Í.B.V. en allt þetta fólk á langan og
farsælan feril í starfi fyrir íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum. Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var
kröftugt sem fyrr .Meistaraflokkur karla
í knattspyrnu átti undir högg að sækja
en hélt samt sæti sínu í úrvalsdeildinni.
Þá stóð meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu sig mjög vel í úrvalsdeildinni
. Meistaraflokkur karla og kvenna í
handknattleik náðu góðum árangri og

eru búnir að marka sér sæti sem ein af
bestu handknattleiksliðum landsins og
kórónaði svo karlaflokkurinn árangur
sinn með því að verða Bikarmeistarar nú
í vor , glæsilegur árangur og annað skipti
sem meistaraflokkur í handknattleik
karla nær þeim árangri .Þá hefur verið
mikill kraftur í starfi yngri flokka hjá
Í.B.V –íþróttafélagi og hafa þeir verið í
úrslitum í nærri öllum flokkum og unnið
Íslandsmeistaratitla. .Þessi árangur sem
Í.B.V. – Íþróttafélag er að ná á handknattleikssviðinu hefur vakið landsathygli og
ef fram heldur sem horfir þurfum við
ekki að kvíða framtíðinni.Þá er tókust
Pæjumótið og Shellmótin í knattspyrnu
vel og voru fjölmenn og hefur Pæjumótið farið stækkandi en alltaf er fullbókað
á Shellmótið og koma færri að en vilja.
Þjóðhátið Vestmannaeyja heppnaðist
mjög vel og var fjölmenn .Þá var
Þrettándagleðin geysifjölmenn en það
virðist gefa góða raun að halda hana um
helgi en fyrir bragðið kemur fjöldi gesta
af fastalandinu til Eyja . Þá er eftirtektar
verður sá árangur sem Í.B.V. íþróttafélag
hefur ná í rekstri sínum en fjárhagsstaðan er alltaf að batna . Dauft hefur
verið yfir starfsemi Körfuknattleiksfélagi Í.B.V. en vonandi ná þeir að efla
starfsemi sína hjá sér. Hjá sundfólkinu
hefur og árið verið öflugt og einstaklingar verið að ná góðum árangri á landsvísu.
Fimleikafélagið Rán er með mjög mikla
starfsemi nú sem áður . Íþróttafélagið
Ægir hefur verið áberandi og er verið
að vinna þar gott starf .Badmintonfélag
Vestmannaeyja hefur verið að eflast mjög
og er iðkendahópurinn orðinn stór.
Golfklúbbur Vestmannaeyja var sem
áður með öfluga starfsemi og hefur þar
meðal annars verið unnið að ýmsum
endurbótum á vellinum.Framherjar
Smástund hefur verið með öflugt starf og
hefur góð samvinna þeirra við knattspyrnudeild Í.B.V.- íþróttafélags verið
mjög til góða . Þá færðust þeir upp um
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Stjórn Íþróttabandalagsins. Frá vinstri, Birgir Guðjónsson meðstjórnandi, Leifur Gunnarsson varaformaður, Hjördís S.Traustadóttir ritari, Þór Vilhjálmsson formaður og Gísli Valtýsson gjaldkeri.
deild eftir síðasta keppnistímabil . Þá
hefur Blakfélagið verið með vaxandi
starfsemi og sent flokka á mót á landsvísu. Karatefélag Vestmannaeyja sem
fékk aðild að Íþróttabandalaginu á
síðasta ársþingi verið með góða starfsemi og send iðkendur á fastalandið til
þáttöku í mótum.Frjálsíþróttafélag Í.B.V.
heldur úti góðu starfi og hefur aðstaða
þeirra til vetraræfingar breyst mikið með
tilkomu knattspyrnuhússins en þeim
vantar sárlega útiaðstöðu og ekki er að
sjá að sú aðstaða sé á teikniborðinu því
miður.Aðildarfélög Íþróttabandalagsins
eru nú 11 að tölu .Ferðasjóður fyrir
íþróttahreyfinguna hefur sannað gildi sitt
og skiptir íþróttastarfið í Eyjum miklu
máli , en Eyjamenn eru i hópi stærstu
styrkþega úr honum . Sjóðurinn styrkir
aðeins þáttöku í Íslandsmótum og vantar
mikið upp á að þetta sé nóg fé þó að
auðvita hjálpi þetta mikið til og ekki beri
að vanþakka. En ferðakostnaður íþrótta-
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hreyfingarinnar hér í Eyjum er mjög
mikill .Miklar umræður hafa verið um
svonefnd frístundakort en mörg bæjarfélög eru farinn að gefa út slík kort sem
eru notuð til að greiða niður æfingagjöld
. Að loknu þinghaldinu var haldinn
fundur þar sem frambjóðendur til Bæjarstjórnar sátu fyrir svörum.Urðu fjörugar
og að mörgu leyti gagnlegar umræður
um aðkomu bæjarins að íþróttamálum.
Var mikið rædd um styrkveitingar bæjarins við íþróttahreyfinguna og fannst
sumum að þær væru í minni kantinum
miðað við önnur bæjarfélög , sérstaklega
rekstrarstyrkirnir. Þá var mikið talað
um frístundakortin en fram kom í máli
þeirra sem skipað hafa meirihluta bæjarstjórnar að þeir væru ekki hlynntir því að
taka upp frístundakort og eftir kosningar
felldu þeir tillögu sem fram kom frá
minnihlutanum um frístundakort.Þetta
urðu mikil vonbrigði en íþróttahreyfingin hefur lagt mikla áherslu á að þessi kort

yrðu tekin upp hér í Eyjum .Núna hinn 6
maí s.l varð Íþróttabandalag Vestmannaeyja 70 ára . Stjórnin ákvað á þessum
tímamótum að bjóða bæjarbúum á fyrst
heimaleik meistaraflokks í knattspyrnu
og jafnframt að bjóða gestum upp á grillaðar pylsur og öl .Heppnaðist þetta vel og
mættu fjölmenni á völlinn.Þá var gefinn
út „ Kálfur‘‘ með Eyjafréttum þar sem
rakinn var saga Íþróttabandalags Vestmannaeyja í málum og myndum. Starf
stjórnar Í.B.V. hefur verið með hefðbundnum hætti þetta starfsár , stjórnarfundir verið haldnir nánast einu sinni í
mánuði eins og lög segja til um og oftar
ef þurft hefur.Stjórn Íþróttabandalags
Vestmannaeyja vill þakka aðildarfélögum
samstarfið á árinu og einnig stuðningsmönnum og styrktaraðilum veittan
stuðning.
F.h Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Þór Í.Vilhjálmsson, formaður

5

Rekstrar- og efnahagsreikningur
RekstrarRekstrar- og
og efnahagsreikningur
efnahagsreikningur
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Rekstrarog
efnahagsreikningur
1.
jan. 2014 - 31. des.
2014
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja

1.
jan. 2014 - 31. des.
2014
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
1. jan. 2014 - 31. des.
2014
1.
jan.
2014
31.
des.
2014 2014
Rekstrarreikningur 31. desember

Rekstrarreikningur 31. desember 2014
Rekstrarreikningur 31. desember 2014
Tekjur:
Rekstrarreikningur 31. desember 2014

Tekjur:
Hlutur Íþróttabandalagsins í lottotekjum Vestmannaeyja
Tekjur:
Hlutur
Íþróttabandalagsins
í lottotekjum Vestmannaeyja
Útbreiðslustyrkur
ÍSÍ
Tekjur:
Hlutur
Íþróttabandalagsins
í lottotekjum Vestmannaeyja
Útbreiðslustyrkur
ÍSÍ
Ísl.getraunir
Hlutur Íþróttabandalagsins
í lottotekjum Vestmannaeyja
Útbreiðslustyrkur
ÍSÍ
Ísl.getraunir
Vextir
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ
Ísl.getraunir
Vextir
Rekstrarog afreksstyrkir frá Vestmannaeyjabæ
Ísl.getraunir
Vextir
Rekstrar- og afreksstyrkir frá Vestmannaeyjabæ
Tekjur samtals
Vextir
Rekstrar- og afreksstyrkir frá Vestmannaeyjabæ
Tekjur samtals
Rekstrar- og afreksstyrkir frá Vestmannaeyjabæ
Tekjur samtals
Gjöld:
Tekjur samtals
Gjöld:
Hlutur aðildarfélaga Íþróttabandalagsins í lottotekjum Vestmannaeyja
Gjöld:
Hlutur
aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
í lottotekjum
Vestmannaeyja
Rekstrarstyrkir
og afreksstyrkir
til aðildarfélaga
bandalagsins
Gjöld:
Hlutur
aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
í lottotekjum
Vestmannaeyja
Rekstrarstyrkir
og
afreksstyrkir
til
aðildarfélaga
bandalagsins
Aðrir
til aðildarfélaga
bandalagsinsí lottotekjum Vestmannaeyja
Hluturstyrkir
aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Rekstrarstyrkir
og
afreksstyrkir
til
aðildarfélaga
bandalagsins
Aðrir
styrkir
bandalagsins
Ýmsir
styrkirtil aðildarfélaga
Rekstrarstyrkir
og afreksstyrkir
til aðildarfélaga bandalagsins
Aðrir
styrkir
til aðildarfélaga
bandalagsins
Ýmsir
styrkir
Hóf
ársins bandalagsins
Aðrirv/Íþróttamanns
styrkir
til aðildarfélaga
Ýmsir
styrkir
Hóf v/Íþróttamanns
ársins
Ferðaog þingkostnaður
Ýmsir
styrkir
Hóf
v/Íþróttamanns
ársins
Ferðaog þingkostnaður
Heiðursmerki
og
viðgerð
Hóf
v/Íþróttamanns
ársinsá félagsfána
Ferðaog
þingkostnaður
Heiðursmerki
og viðgerð á félagsfána
Heimasíða
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Ferðaog þingkostnaður
Heiðursmerki
og viðgerð á félagsfána
Heimasíða
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Rekstur
Nora og
bókhaldskerfis
aðildarfélaga bandalagsins
Heiðursmerki
viðgerð á félagsfána
Heimasíða
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Rekstur
Nora
bókhaldskerfis
aðildarfélaga bandalagsins
Uppsetning
í
skjávarpa
í
sal
Íþróttamiðstöðvar
Heimasíða
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
Rekstur
Nora
bókhaldskerfis
aðildarfélaga bandalagsins
Uppsetning
í
skjávarpa
í
sal
Íþróttamiðstöðvar
Ýmislegt
Rekstur Nora
bókhaldskerfis
aðildarfélaga bandalagsins
Uppsetning
í
skjávarpa
í
sal
Íþróttamiðstöðvar
Ýmislegt
Gjöld samtals
Uppsetning í skjávarpa í sal Íþróttamiðstöðvar
Ýmislegt
Gjöld samtals
Ýmislegt
Gjöld samtals
Hagnaður
ársins
Gjöld samtals
Hagnaður ársins
Hagnaður ársins
Efnahagsreikningur 31. desember
Hagnaður2014
ársins

Efnahagsreikningur 31. desember 2014
Efnahagsreikningur 31. desember 2014
Eignir:
Efnahagsreikningur 31. desember 2014

Eignir:
Ávísanareikningur nr. 379 í Sparisjóði Vestmannaeyja 31.12.2014
Eignir:
Ávísanareikningur
nr. 379 Vestmannaeyja
í Sparisjóði Vestmannaeyja
31.12.2014
SP
reikningur í Sparisjóði
nr. 250280 31.12.2014
Eignir:
Ávísanareikningur
nr. 379 Vestmannaeyja
í Sparisjóði Vestmannaeyja
31.12.2014
SP
reikningur
í
Sparisjóði
nr.
250280
31.12.2014
Óinnkomnar
tekjur nr.
v/lottos
2014Vestmannaeyja 31.12.2014
Ávísanareikningur
379 Vestmannaeyja
íársins
Sparisjóði
SP
reikningur
í
Sparisjóði
nr.
250280
31.12.2014
Óinnkomnar
tekjur v/lottos ársins
2014
Óinnkominn
v/2014
SP reikningurútbreiðslustyrkur
í Sparisjóði
nr. 250280 31.12.2014
Óinnkomnar
tekjur
v/lottosVestmannaeyja
ársins
2014
Óinnkominn útbreiðslustyrkur
v/2014
Samtals
Óinnkomnar útbreiðslustyrkur
tekjur v/lottos ársins
2014
Óinnkominn
v/2014
Samtals
Óinnkominn útbreiðslustyrkur v/2014
Samtals
Skuldir og eigið fé:
Samtals
Skuldirlotto
og eigið
fé:
Ógreitt
til aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Skuldir
og eigið
fé:
Ógreitt lotto
til aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Ógreiddir
tilfé:
aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Skuldir
ogstyrkir
eigið
Ógreitt
lotto
til
aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Ógreiddir styrkir til aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Skuldir samtals
Ógreitt lotto
til aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Ógreiddir
styrkir
til aðildarfélaga
Íþróttabandalagsins
Skuldir samtals
Ógreiddir styrkir til aðildarfélaga Íþróttabandalagsins
Skuldir samtals
Eigið fé í ársbyrjun 2014
Skuldir samtals
Eigið
fé í ársbyrjun
2014
Hagnaður
ársins 2014
Eigið
fé
í
ársbyrjun
2014
Hagnaður ársins 2014
Höfuðstóll 31. desember 2014
Eigið fé í ársbyrjun
2014
Hagnaður
ársins 2014
Höfuðstóll 31. desember 2014
Hagnaður ársins 2014
Höfuðstóll 31. desember 2014
Skuldir
og eigið
fé samtals
Höfuðstóll
31. desember
2014
Skuldir og eigið fé samtals
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3.496.421
3.496.421
427.241
3.496.421
427.241
952.783
3.496.421
427.241
952.783
120.241
427.241
952.783
120.241
5.864.000
952.783
120.241
5.864.000
10.860.686
120.241
5.864.000
10.860.686
5.864.000
10.860.686
10.860.686
3.146.779
3.146.779
5.810.396
3.146.779
5.810.396
456.000
3.146.779
5.810.396
456.000
34.500
5.810.396
456.000
34.500
430.231
456.000
34.500
430.231
284.755
34.500
430.231
284.755
168.400
430.231
284.755
168.400
69.513
284.755
168.400
69.513
307.095
168.400
69.513
307.095
69.740
69.513
307.095
69.740
70.996
307.095
69.740
70.996
10.848.405
69.740
70.996
10.848.405
70.996
10.848.405
12.281
10.848.405
12.281
12.281
12.281
541
541
4.242.367
541
4.242.367
328.251
541
4.242.367
328.251
33.414
4.242.367
328.251
33.414
4.604.573
328.251
33.414
4.604.573
33.414
4.604.573
4.604.573
295.426
295.426
2.613.200
295.426
2.613.200
2.908.626
295.426
2.613.200
2.908.626
2.613.200
2.908.626
1.683.666
2.908.626
1.683.666
12.281
1.683.666
12.281
1.695.947
1.683.666
12.281
1.695.947
12.281
1.695.947
4.604.573
1.695.947
4.604.573
4.604.573
4.604.573
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31.940

29.902

19.311

19.311

22.894

55.317

25.036

28.048

34.617

23.482

9.343

319.398

299.022

193.113

193.113

228.937

553.170

250.361

280.483

346.173

234.820

93.431

Innb. Lottó mars

Innb. Lottó apríl

Innb. Lottó maí

Innb. Lottó júní

Innb. Lotto júlí

Innb. Lotto ágúst

Innb. Lotto sept.

Innb. Lotto okt.

Innb. Lotto nóv.

Innb. Lotto des.

Ósóttir vinningar

28.029

70.446

103.852

84.145

75.108

165.951

68.681

57.934

57.934

89.707

95.819

56.412

22.625

72.283

349.642 1.048.926

18.804

188.040

Innb. Lottó febrúar

3.496.421

7.542

75.418

Ósóttir vinningar

Samtals kr.

24.094

240.942

Innb. Lotto janúar

Heildargr. ÍSÍ
Hlutur
Jöfn
til ÍBV
Héraðssamb. úthlutun
100,00%
10,00%
30,00%

Lottogreiðslur 2014

2.097.853

56.059

140.892

207.704

168.290

150.217

331.902

137.362

115.868

115.868

179.413

191.639

112.824

45.251

144.565

1.529.509

40.688

102.260

150.753

122.146

109.028

240.897

99.698

84.098

84.098

132.050

141.048

83.040

33.305

106.401

305.549

8.715

21.904

32.291

26.163

23.354

51.599

21.355

18.013

18.013

28.265

30.191

17.775

1.885

6.024

0-5 ára
0
6-18 ára
127
11,59%
Alls
127
11,38%

355.906

9.469

23.798

35.083

28.425

25.373

56.061

23.201

19.571

19.571

30.721

32.814

19.319

7.748

24.754

0-5 ára
0
6-18 ára
142
12,96%
Alls
142
12,72%

Rán

112.933

3.340

8.395

12.377

10.028

8.951

19.777

8.185

6.904

6.904

7.476

7.985

4.701

1.885

6.024

0-5 ára
0
6-18 ára
0
0,00%
Alls
20
1,79%

Frjálsar

181.951

4.847

12.183

17.960

14.552

12.989

28.699

11.878

10.019

10.019

15.660

16.728

9.848

3.950

12.619

0-5 ára
0
6-18 ára
50
4,56%
Alls
50
4,48%

Ægir

193.296

5.149

12.940

19.077

15.457

13.797

30.484

12.616

10.642

10.642

16.643

17.777

10.466

4.198

13.410

0-5 ára
0
6-18 ára
56
5,11%
Alls
56
5,02%

Sundfél.

132.790

3.541

8.900

13.121

10.631

9.489

20.967

8.677

7.320

7.320

11.404

12.181

7.172

2.876

9.189

0-5 ára
0
6-18 ára
24
2,19%
Alls
24
2,15%

Í.V

98.755

2.637

6.628

9.771

7.917

7.067

15.614

6.462

5.451

5.451

8.458

9.034

5.319

2.133

6.815

0-5 ára
0
6-18 ára
6
0,55%
Alls
6
0,54%

KFS

214.095

5.701

14.329

21.124

17.115

15.277

33.755

13.970

11.784

11.784

18.443

19.700

11.598

4.652

14.861

0-5 ára
0
6-18 ára
67
6,11%
Alls
67
6,00%

T. & B.

Kennitala: 680197-2029 580169-7759 590690-1049 430693-2479 450290-2629701092-2369 670898-2889 540602-3280 650269-6599
Reikningsn1167-26-0144 582-26-2550 582-26-1987 1167-26-25000582-26-344 1167-26-1213582-26-181
0582-26-73
582-14-602616

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

1116

Skipting Iðk.alls
iðkendafj.
1116
60,00% 100,00%

0-5 ára
0
6-18 ára
624
56,93%
Alls
624
55,91%

ÍBV íþr.fél. Golfkl.

Iðkendafjöldi barna og unglinga, 18 ára og yngri, innan Íþróttabandalags Vestmannaeyja

1. júní 2004 tók gildi ný úthlutunarregla: Íþróttabandalagið fær 10% af óskiptu lottói, 30% skiptast jafnt milli aðildarfélaganna (ÍBV 4 deildir) og 60% fara til félaganna
í samræmi við fjölda iðkenda 18 ára og yngri - Hvert aðildarfélag þarf að hafa verið 3 ár í Íþróttabandalaginu til að eiga rétt á úthlutun
Íþróttafélagið Ægir fái úthlutað miðað við 50 iðkendur ár hvert, - ekki miðað við raun-iðkendafjölda

3.474.426

93.431

234.820

346.173

280.483

250.361

553.170

228.937

193.113

193.113

299.022

319.398

188.040

70.174 Ógreitt

224.191

0-5 ára
0
6-18 ára
1.096
100,00%
Samtals
1.116
100,00%

Samtals

Reglugerð

Íþróttasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein
Sjóðurinn heitir Íþróttasjóður ÍBV
héraðssambands og er í vörslu stjórnar.
Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun
úr sjóðnum skv. reglugerð þessari.
2. grein
Sjóðurinn veitir styrki og viðurkenningar
skv. vinnureglum sem skulu endurskoðaðar á þingi sambandsins ár hvert.
3. grein
Markmið sjóðsins er:
a) að styrkja aðildarfélög til að halda
uppi öflugu íþrótta-, félags- og
ungmennastarfi, m.a. til að stuðla að:
I. Aukinni fræðslu iðkenda, þjálfara og
félagsmanna og auknu samráði aðildarfélaga í þeim efnum.
II. Því að aðildarfélög fái viðurkenningu
ÍSÍ um fyrirmyndarfélag.
III. Þátttöku aðildarfélaga að heilsutengdum viðburðum í þágu íbúa Vestmannaeyjabæjar, með það að markmiði
að auka þátttöku íbúa í hvers konar starfi
félagsins.
IV. Nauðsynlegum breytingum á starfi
aðildarfélaga í samræmi við gildandi
íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar.
b) að veita félögum afreksstyrki vegna
framúrskarandi árangurs hópa og einstaklinga í keppni á vegum sérsambanda.
c) að veita einstökum afreksmönnum
innan aðildarfélaga viðurkenningu og
fjárstuðning til að auðvelda þeim æfingar
og þátttöku í mikilvægum keppnum.
4. grein
Tímabil úthlutunar skal vera frá 1. janúar
– 31. desember
5. grein
Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr
sjóðnum skv. vinnureglum sjóðsins.
6. grein
Umsóknarfrestur félaga vegna afreksstyrkja er til 15. desember ár hvert.
Umsóknareyðublöð skulu send fulltrúum
stjórnar hvers aðildarfélags eigi síðar en
1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá sama
degi.
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7. grein
Stjórn er heimilt að auglýsa eftir umsóknum um aðra styrki en afreksstyrki,
en getur einnig veitt styrki og viðurkenningar á umsókna. (sjá nánar í vinnureglum sjóðsins).

11. grein
Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt
fjárhagsáætlun.
2. Frjáls framlög.
3. Vaxtatekjur.

8. grein
Stjórna er heimilt að úthluta eftir reglum
um rekstrarstyrki félaga. Skal það gert að
loknu tímabili skv. 4. grein.

12. grein
Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins auk
greinagerðar árlega á ársþingi sambandsins.

9. grein
A.M.K. 80% af upphæð styrks skal úthlutað á tímabili skv. 4. grein.

13. grein
Reglugerð þessi tekur gildi þegar þing
hefur staðfest hana.

10. grein
Einungis aðildarfélög sem viðurkennd
eru af ÍSÍ sem fyrirmyndarfélag eiga rétt á
styrkveitingu úr sjóðnum. Félög eru þó
undanþegin þessari skyldu til 31. maí 2015.

Samþykkt á fundi formanna
þann 07.11.2013

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2014

(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar........................

2.454.000 kr.

Unnin afrek á árinu

Úthlutunarreglur

Krónur

Enginn

Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

0

Enginn

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

0

Enginn

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)

0

Enginn

Bikarmeistari einstaklinga (5%)

0

ÍBV Íslandsmeistarar í mfl. Karla í handbolta
ÍBV Íslandsmeistarar í 4. fl. Kvenna í handbolta
ÍBV Íslandsmeistarar í 6. fl. Kvenna í fótbolta
ÍBV Íslandsmeistarar í 6. fl. Kvenna í handbolta

Íslandsmeistarar hópa (20%)
Íslandsmeistarar hópa (20%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

Engin
Engin

2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)
2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)

490.800
490.800
50.000
50.000

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
ÍBV Bikarmeistarar í 4. flokki karla í handbolta
ÍBV Bikarmeistarar í 4. flokki kvenna í handbolta

Bikarmeistarar hópa (15%)
Bikarmeistarar hópa (15%)

368.100
368.100

ÍBV 2. sæti í bikarkeppni 3. flokks kvenna í handbolta

2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)

245.400

Engin
Engin

Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)

ÍBV - þátttaka í landsliðum 20 þátttakendur

Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)

Sundfélag ÍBV - v/Hinriks Ásgrímssonar
Íþróttafélagið Ægir v/Gunnars Karls Haraldssonar
Karatefélag Vestmannaeyja

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

Heildarúthlutun v/ársins 2014

400.000
50.000
50.000
50.000

2.613.200 kr.

(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)
Vestmannaeyjum, 15. janúar 2015

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Reglugerð

Barna- og unglingasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein
Sjóðurinn heitir Barna- og unglingasjóður ÍBV héraðssambands og er í
vörslu stjórnar. Stjórn ÍBV hefur umsjón
með úthlutun úr sjóðnum skv. reglugerð
þessari.
2. grein
Sjóðurinn veitir árlega styrki til aðildarfélaga skv. samþykktum vinnureglum.
3. grein
Markmið sjóðsins er:
a) Að styrkja aðildarfélög til að halda
uppi öflugu íþrótta-, félags- og ungmennastarfi, í þágu iðkenda á aldrinum
3-18 ára.
b) Að stuðla að ráðningu menntaðra og
hæfra þjálfara hjá aðildarfélögum.
c) Að tryggja rekstrargrundvöll smærri
aðildarfélaga.
d) Að stuðla að gegnsæju og virku
utanumhaldi yngri flokka aðildarfélaga
í samræmi við lög og stefnu ÍBV.

upp á þjálfun barna á aldrinum 3-18 ára
eru ekki styrkhæf.
6. grein
Einungis aðildarfélög sem viðurkennd
eru af ÍSÍ sem fyrirmyndarfélag eiga rétt
á styrkveitingu úr sjóðnum. Félög eru þó
undanþegin þessari skyldu til 31. maí
2015.
7. grein
Einungis félög sem hafa starfað og skilað
hafa ársreikningum og félagatali næstu
3 ár á undan eiga rétt á styrkveitingu úr
sjóðnum.

fundurinn boðaður með a.m.k. 7 daga
fyrirvara. 3/4 hluti fundarmanna þarf
að samþykkja tillögu stjórnar svo hún
teljist samþykkt.
11. grein
Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins auk
greinagerðar árlega á ársþingi sambandsins.
12. grein
Reglugerð þessi tekur gildi þegar þing
hefur staðfest hana.
Samþykkt á fundi formanna
þann 07.11.2013

8. grein
Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt
fjárhagsáætlun.
2. Frjáls framlög.
3. Vaxtatekjur.

4. grein
Úr sjóðnum skal úthlutað að fullu því
fjármagni sem bæjarsjóður greiðir í
hann. Úthlutun skal fara fram eigi síðar
en 7 dögum eftir ársþing.

9. grein
Umsóknarfrestur félaga er 6. janúar ár
hvert. Umsóknareyðublöð skulu send
fulltrúum stjórnar hvers aðildarfélags
eigi síðar en 15. desember á undan.
Eyðublöðin skulu einnig vera tiltæk á
heimasíðu ÍBV frá sama degi.

5. grein
Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr
sjóðnum skv. reglum um skiptingu tekna
frá Íslenskri getspá. Félög sem ekki bjóða

10. grein
Stjórn skal leggja fram tillögu á formannafundi um úthlutun úr sjóðnum
eigi síðar en 15. apríl hverju sinni. Skal

Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna‐ og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2014

Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2014

Kr.

3.410.000

(Hækkun milli ára 6.62%)

Úthlutun á rekstrarstyrkjum miðast við iðkendafjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins (greiðist út á ársþingi)
Rekstrarstyrkir v/2014
Heildarfj.
Iðkendur
1.116

3.410.000

Iðkendur
úthlutun
100%
100%
3.410.000

ÍBV íþr.fél.
Iðkendur
624
55,91%
1.906.667
680197-2029

Golfklúbbur
Iðkendur
127
11,38%
388.056

Rán
Iðkendur
142
12,72%
433.889

ÍBV frjálsar
Iðkendur
20
1,79%
61.111

Ægir
Iðkendur
50
4,48%
152.778

ÍBV sund
Iðkendur
56
5,02%
171.111

ÍBV karfa
Iðkendur
24
2,15%
73.333

580169-7759

590690-1049

430693-2479

450290-2629

701092-2369

670898-2889

1167-26-000144 582-26-2550

582-26-1987

1167-26-2500

0582-26-3443

1167-26-1213

582-26-181

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

KFS
Iðkendur
6
0,54%
10.251

Tennis- & badm.
Iðkendur
67
6,00%
204.722
mættu ekki á ársþing

540602-3280

650269-6599

0582-26-73

582-14-602616
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Fundagerð ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
21. mai 2014
1. Þingsetning. Þór Í. Vilhjálmsson
setur þingið og býður þingfulltrúa og
gesti velkomna. Gestur þingsins er Ingibjörg Jóhannesdóttir úr stjórn ÍSÍ.
2. Kosin þriggja manna kjörbréfanefnd.
Það eru: Helgi Bragason, Guðmundur
Ásgeirsson og Haukur Jónsson.
3. Kosning þingforseta og ritara. Það
eru: Jóhann Jónsson og Hjördís Traustadóttir.
4. Skýrsla stjórnar og umræður. Þór Í.
Vilhjálmsson flytur skýrslu síðasta starfsárs. Vísa í ársrit. Engar umræður.
Helgi Bragason gerir grein fyrir störfum
kjörnefndar.
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla. Endurskoðaðir reikningar
félagsins lagðir fram og þeir samþykktir
samhljóða. Vísa í ársrit.
Umræður. Gestur þingsins Ingibjörg
Bergrós Jóhannesdóttir kveður sér hljóðs
og flytur þinginu kveðjur frá Lárusi
Blöndal forseta ÍSÍ og Helgu Steinunni Guðmundsdóttur varaforseta ÍSÍ.
Hún segir frá því að fjármagn frá ríki í
ferðasjóð sé komið í 85 milljónir en sé
hvergi nærri nóg þar sem umsóknir í
sjóðinn hafi verið tæpar 500 milljónir.
Minnir á að starfsskýrslur þurfa að berast
fyrir 15. apríl ár hvert. 1-6 júní 2015
verða Smáþjóðaleikar á Íslandi og það
þurfi 1200 sjálfboðaliða til að alda utan
um mótið. Í ár er 25 ára afmælishlaup
Kvennahlaupsins 14. júní og hvetur hún
alla til að taka þátt. ÍSÍ dregur saman
seglin eins og aðrir, því er stjórn ÍSÍ
ánægð með að ÍBV sé réttu megin við n.
Hún óskar ÍBV til hamingju með íslandsmeistarana.
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6. Reikningar stjórnar, umræður og
atkvæðagreiðsla. Reikningar stjórnar,
reikningar Íþróttasjóðs og reikningar
Barna- og unglingasjóðs lagðir fram og
samþykktir samhljóða. Vísa í ársrit.
7. Skýrslur félaga lagðar fram og samþykktar. Vísa í ársrit.
8. Engar lagabreytingar né tillögur
lagðar fram.
9. Dettur út engar umræður.
10. Dettur út engar umræður.
11. Dettur út engar umræður.
12. Dettur út engar umræður.
13. Kosning formanns, stjórnar, skoðunarmanna ársreikninga. Þór Í. Vilhjálmsson kosinn formaður næsta starfsár og
sama stjórn þ.a.s. Leifur Gunnarsson
varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri, Hjördís S. Traustadóttir ritari og
Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.
Skoðunarmenn kosnir Eygló Kristinsdóttir og Guðni Sigurðsson. Laganefnd
kosnir Helgi Bragason, Sólveig Adólfsdóttir, Gísli Valtýsson ásamt stjórn ÍBV.
Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá
hverju aðildarfélagi ÍBV og formanni
Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem
skal vera formaður nefndarinnar og kalla
valnefnd saman til fundar.
14. Ýmis mál. Afhending rekstrarstyrkja
til félaganna fyrir árið 2013. Karatefélag
Vestmannaeyja óskar eftir inngöngu í
Íþróttabandalag Vestmannaeyja og er
það samþykkt samhljóða. Ómar Garðarsson segir frá því að frjálsar haldi úti
öflugu starfi og eignaðist íslandsmeistara
á árinu. Félagið sé með bærilega inniaðstöðu en enga útiaðstöðu. Séu í samn-

ingaviðræðum við bæinn um sumarnámskeið fyrir 6-12 ára börn. Ómar
segist vera hættur í stjórnarstarfi og sé
ánægður með tímann sem hann hafi verið viðloðandi íþróttahreyfinguna eða frá
1980. Er stoltur af íþróttahreyfingunni og
unga fólkinu. Ævar Austfjörð formaður
Karatefélags Vestmannaeyja þakkar móttökurnar. Segir frá félaginu og starfinu en
félagið var stofnað í desember 2012. Vill
byggja upp öflugt Karatefélag og aðstöðu
fyrir fleiri bardagaíþróttir. Býður öllum
þingfulltrúum að prufa karate. Arnsteinn
Ingi Jóhannesson hvetur aðildarfélögin
til að senda inn iðkendafjölda til fulltrúa
íþróttahreyfingarinnar en einungis 3 af 9
félögum hafi svarað. Ennfremur bendir
hann á að Golffélagið og ÍBV íþróttafélag
séu viðurkennd af ÍSÍ sem fyrirmyndarfélög en það sé erfitt fyrir litlu félögin. En
samkvæmt 6. grein reglugerðar Barnaog unglingasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja sem tekur gildi 31. mai 2015
þurfa aðildarfélögin að vera viðurkennd
af ÍSÍ til að eiga rétt á styrkveitingu úr
sjóðnum. Hvernig er hljóðið í félögunum
vegna 6. greinarinnar og á að styrkja
þessi félög til að fara í þessa vinnu? Þór
Í. Vilhjálmsson bendir á að félögin leiti
til ÍSÍ. Unnur Sigmarsdóttir veltir fyrir
sér hvort ekki megi fá meiri hátíðleika á
viðurkenningarhátíð ÍBV og halda hana
t.d. í Oddfellowhúsinu. Þór Í. Vilhjálmsson sagði að það hafi verið rætt innan
stjórnarinnar að Oddfellowhúsið væri
of lítið en það væri til athugunar að fá
annað hús og hvetja íþróttafólk til að
mæta í snyrtilegum klæðnaði og auka
þannig hátíðleika hátíðarinnar.
15. Þingslit. Þór Í. Vilhjálmsson þakkar
starfsmönnum þingsins störfin, félögum
og gestum fyrir komuna og slítur þingi.

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001
I. kafli
Tilgangur og markmið
1. gr.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (skammstafað ÍBV) er héraðssamband íþróttafélaga í Vestmannaeyjum. Það var stofnað
6. maí 1945 samkvæmt lögum ÍSÍ og
íþróttalögum nr. 25 frá 12. febrúar 1940.
2. gr.
Tilgangur ÍBV er:
a) Að vinna að eflingu, samræmingu
og skipulagningu á íþróttastarfsemi
allra áhugamanna í Vestmannaeyjum í
samræmi við íþróttalögin og reglur ÍSÍ.
b) Að hafa forystu í sameiginlegum félagsmálum og efla samvinnu íþróttaiðkenda í
Vestmannaeyjum, svo og vera sameiginlegur fulltrúi félaganna utan héraðs.
c) Að vinna að framkvæmdum sem miða
að því að efla íþróttaiðkanir innan héraðsins, svo sem að byggingu og endurbótum
á sameiginlegum íþróttamannvirkjum og
að aðstoða einstök félög við slíkar framkvæmdir.
d) Að sjá um rekstur og viðhald sameiginlegra íþróttamannvirkja, ef ekki er
öðruvísi kveðið á um þau.
e) Að vinna að sameiginlegum fjármálum
með því að koma styrkbeiðnum á framfæri og útvega styrki svo og að úthluta
sameiginlegu styrktarfé til íþróttamannvirkja og kennslustarfsemi, bæði verklegrar og bóklegrar.
f) Að útvega kennara og tæki til þjálfunar
og fræðslu, sé þess óskað.
g) Að annast íþróttaleg sérmál og
hagsmuni sérgreinar, ef sérráð fyrir þá
íþróttagrein er ekki starfandi.
h) Að gangast fyrir stofnun félaga, sem
ásamt þjálfara annast öll mál viðkomandi
íþróttagreinar.
i) Að sjá um afgreiðslu ágreiningsmála
sem kunna að koma upp innan héraðsins.
j) Að taka á móti tilkynningum um komu
íþróttaflokka á bandalagssvæðinu og
tilkynningum frá bandalagsfélögum um
ráðgerðar íþróttaferðir þeirra úr héraði.
Ennfremur að skera úr ágreiningsmálum
er varða þessi atriði, ef fyrir koma.
Bandalaginu er heimilt að fela viðkomandi félögum að sjá um þessi mál undir
yfirumsjón bandalagsstjórnarinnar.
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k) Að segja álit sitt á íþróttamálum,
íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttamál
á bandalagssvæðinu.
m) Að vera milliliður milli Tryggingastofnunar og einstakra félaga.
n) Að sjá um framkvæmd á læknisskoðun
íþróttamanna.
o) Að sjá um að unnið sé að bindindismálum og útrýmingu skaðnautna meðal
bandalagsfélag.
p) Að hafa yfirumsjón með og þar með
úrskurðarvald um niðurröðun á íþróttamótum í héraðinu.
q) Að hafa yfirumsjón með héraðsmótum
og úrskurðarvald í málum sem valda
ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
r) Aða hafa forgöngu um að örva íþróttaiðkanir og keppni um íþróttamerki.
II. kafli
Réttindi og skyldur
bandalagsfélaganna
3. gr.
Öll þau félög í Vestmannaeyjum sem hafa
íþróttir á stefnuskrá sinni eiga rétt á að
ganga í ÍBV, enda fullnægi þau þeim skilyrðum, sem á hverjum tíma eru gildandi
um frjálsa íþróttastarfsemi.
4. gr.
Óski félag að ganga í ÍBV, sendir það
stjórn ÍBV umsókn sína, ásamt lögum
félagsins, skýrslur um stofndag þess og ár,
stjórn þess og tölu félagsmanna.
5. gr.
Félögin skulu senda ársskýrslu til stjórnar
bandalagsins fyrir lok mars ár hvert.
Stjórn ÍBV sendir síðan heildarskýrslu til
ÍSÍ.
6. gr.
Skattur bandalagsfélaganna til ÍBV er
sá skattur sem samþykktur er á ársþingi
ÍBV. Skýrslu- og reikningsár ÍBV fylgir
almanaksárinu.
7. gr.
Félag, sem ekki hefur sent ársskýrslu sína
fyrir ársþing missir atkvæðisrétt sinn á
næsta ársþingi ÍBV. Líði ár án þess að
félagið geri skil á skýrslum skal ársþing

taka ákvörðun um hvort félaginu skuli
vikið úr ÍBV.
8. gr.
Víkja má félagi úr ÍBV um stundarsakir,
ef það brýtur gildandi lög um íþróttamál,
svo sem lög, reglur og ákvæði ÍBV, lög
sambanda sem bandalagið er aðili að, svo
og lög og reglur ÍSÍ.
9. gr.
Félag sem misst hefur réttindi vegna lögbrota eða vanskila getur ekki öðlast þau
aftur fyrr en það hefur fullnægt settum
refsiákvæðum eða ef um vanskil er að
ræða, gert full skil.
10. gr.
Sérhvert félag innan ÍBV á rétt á að senda
fulltrúa á ársþing bandalagsins. Skal tala
fulltrúa félaganna miðuð við tölu félagsmanna þannig, að félög með 50 félagsmenn eða færri hljóti 1 fulltrúa, en síðan
komi 1 fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn
þar fram yfir. Stjórnir félaga skulu útfylla
kjörbréf fyrir fulltrúa sína á eyðublað,
sem ÍBV leggur til og sjá um að það sé
komið á ársþingið, þegar það er sett.
III. kafli
Ársþing ÍBV
11. gr.
Ársþing ÍBV er fulltrúaþing. Það skal
haldið árlega á tímabilinu 15. apríl til
15. maí. Boða skal þingið bréflega með
minnst mánaðar fyrirvara og senda boð
stjórnum bandalagsfélaganna svo og
öðrum þeim aðilum sem rétt eiga á þingsetu sbr. 12. gr.
Þingboðinu skal fylgja ársskýrsla og
reikningar ÍBV, dagskrá þingsins svo og
eyðublöð undir kjörbréf fulltrúa ásamt
upplýsingum um það hve marga fulltrúa
eigi að senda. Ennfremur skulu fylgja þær
tillögur og þau mál sem ákveðið hefur
verið að leggja fyrir þingið. Jafnframt skal
hvert félag minnt á að allar tillögur og mál
sem óskast lögð fyrir þingið skulu hafa
borist stjórn ÍBV viku fyrir þinghald. Telji
félag að fulltrúatala þess sé rangt tilgreind
skal það senda stjórn ÍBV kæru um það
áður en vika er liðin frá því tilkynning um
fulltrúatölu var send út.
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12. gr.
Rétt til setu á ársþingi ÍBV eiga allir fulltrúar bandalagsfélaga samkvæmt 10. gr.
Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi
og tillögurétti; Stjórn og varastjórn ÍBV,
framkvæmdastjóri ÍSÍ, ásamt íþróttafulltrúa ríkisins, æskulýðs- og íþróttafulltrúi
Vestmannaeyjabæjar og fulltrúi frá hverju
landssambandi, sem ÍBV er aðili að.
13. gr.
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörnefndar
3. Kosning fyrsta og annars þingforseta og
tveggja ritara
4. Skýrsla stjórnar og umræður
5. Reikningar stjórnar, umræður og
atkvæðagreiðsla
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
9. Kosnar fimm þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd,
laganefnd og kjörnefnd. Eru fimm menn í
hverri þeirra.
10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.
Þinghlé
11. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
13. a) Kosinn formaður ÍBV
b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til
vara
d) Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar
nefndir ef tillögur hafa borist, valnefnd
skal skipuð einum fulltrúa frá hverju
aðildarfélagi Í.B.V. og formanni Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem skal vera
formaður nefndarinnar og kalla valnefnd
saman til fundar.
14. Ýmis mál
15. Þingslit
Öllum stærri málum, sem þingið fær til
meðferðar, skal vísa til nefnda og starfa
þær á þinginu. Allar kosningar skulu vera
bundnar og skriflegar nema ef ekki eru
fleiri tilnefndir heldur en kjósa á. Þá eru
þeir sjálfkjörnir án atkvæðagreiðslu. Verði
atkvæði jöfn ræður hlutkesti. Í sambandi
við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar eftir því sem aðstæður leyfa.
14. gr.
Aukaþing skal halda, ef tilmæli koma
um það samkvæmt fundarsamþykkt frá
meirihluta bandalagsfélaganna. Einnig

12

skal halda aukaþing ef stjórn landssambands sem ÍBV er aðili að mælist til þess.
Boða skal til aukaþings ef meirihluti
stjórnar ÍBV telur ástæðu til þess. Boða
skal til aukaþings bréflega með tveggja
vikna fyrirvara. Hafa bandalagsfélögin
sömu fulltrúa og á næsta ársþingi á
undan, sbr. 10. gr. síðustu málsgreinar.
Þetta er starf aukaþings:
1. Þingsetning
2. Kosnir þingforsetar og þingritarar sbr.
13.gr.3
3. Tekin til meðferðar mál þau sem gefið
hafa tilefni til aukaþings og tilkynnt voru
með þingboðinu.
4. Önnur mál, sem upp kynna að vera
borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir
sbr. 15. gr.
5. Þingslit
Á aukaþingi ÍBV má ekki gera breytingar
á lögum eða reglum ÍBV né kjósa í stjórn
þess nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti aðalstjórnar hefur sagt af sér eða
hætt störfum, eða stjórnin að eigin dómi
orðið óstarfhæf. Kjósa má fulltrúa að nýju
í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða
fluttur úr héraði.
15. gr.
Í málum þeim, sem tilkynnt hafa verið
í þingboðinu, ræður einfaldur meirihluti úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta atkvæða
fundarmanna til að samþykkja lagabreytingar. Um þau mál sem ekki koma fram
fyrr en á þinginu þarf 2/3 hluta atkvæða
til þess að þau verði tekin á dagskrá og 4/5
hluta til þess að þau hljóti fulla afgreiðslu.
16. gr.
Atkvæðisrétt á þingum ÍBV hafa aðeins
fulltrúar frá bandalagsfélögum ÍBV skv.
10. gr. og fer enginn með meira en eitt
atkvæði.
Bandalagsfélag getur misst réttindi að
meira eða minna leyti vegna dómsúrskurðar frá dómstóli ÍSÍ og tala þeirra
fulltrúa sem það á rétt á þannig breyst
milli þinga.
IV. kafli
Stjórn ÍBV og starfssvið
17. gr.
ÍBV stjórna fulltrúar sem til þess hafa
verið kjörnir á ársþingi ÍBV til eins árs í
senn. Formaður skal kjörinn sérstaklega
sbr. 13. gr. 13a-13b.
Aðrir skulu kjörnir sbr. 13.gr. 13b,
fjórir aðalmenn og fjórir til vara. Stjórnin
skiptir með sér verkum.

18. gr.
Stjórn ÍBV skal sjá um allar framkvæmdir
bandalagsins og vinna að málum þess.
Stjórninni skal heimilt að skipa nefndir
innan eða utan sinna vébanda, til þess
að sjá um og framkvæma viss mál
bandalagsins. Formaður skal kalla saman
stjórnarfundi minnst einu sinni í mánuði.
Að öðru leyti setur stjórnin sér sjálf starfsreglur. Stjórnarfundir eru lögmætir, ef
meirihluti stjórnarinnar mætir og fundur
hefur verið boðaður samkvæmt starfsreglu. (Atkvæði formanns ræður úrslitum
ef atkvæði verða jöfn).
19. gr.
Í þeim íþróttagreinum, þar sem stjórnir
eru ekki starfandi ferð stjórn ÍBV með
hin sérfræðilegu málefni innan héraðs
og getur skipað til þess sérstaka nefnd, ef
hún telur það hagkvæmara. Stjórn ÍBV
fer með stjórn í sérmálum þeirra íþróttagreina, sem það varðar. Sjá þó 2. gr.r.
Reglur varðandi verðlaunagripi til keppni
innan héraðs skulu háðar samþykkir
stjórnar ÍBV.
20. gr.
Stjórnir félaga skulu veita viðtöku öllum
skýrslum um íþróttamót, sem haldin eru í
héraðinu og geyma þær í skjalasafni sínu.
Sé mót haldið í sérgrein þar sem félag
er ekki til, skal félag það er fyrir mótinu
stendur, senda skýrslu um það beint til
stjórnar ÍBV svo og heildarskýrslur um
íþróttamót í sinni grein. Sömu skyldur
hvíla á stjórn ÍBV, ef hún gengst fyrir
mótum. Skýrslur um mót skal senda í
síðasta lagi mánuði eftir að móti er lokið,
en stjórnir senda ársskýrslur sínar fyrir
lok október árlega. Allar skýrslur skal
senda í tvíriti til stjórnar ÍBV, sem svo
sendir annað eintakið til stjórnar ÍSÍ.
Um fjárhagslega aðstoð bæjar-, ríkis- eða
landssambanda svo og byggingu, viðhald
og rekstur íþróttamannvirkja er félög háð
yfirstjórn ÍBV.
21. gr.
Að loknu ársþingi gefur formaður ÍBV
út skírteini handa stjórninni er gilda
næsta starfstímabil og veita henni ókeypis
aðgang að öllum íþróttamótum á bandalagssvæðinu.
22.gr.
Dómstólar ÍSÍ hafa lögsögu í málefnum
ÍBV í samræmi við ákvæði laga ÍSÍ.
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Reglugerð um veitingu
heiðursviðurkenninga
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja skal veita þeim sem unnið hafa af
atorku og dugnaði að vexti og viðgangi
íþróttastarfsemi í Vestmannaeyjum
heiðursviðurkenningu eftir því sem segir
í reglugerð þessari
2. grein
Heiðursviðurkenningarnar eru þessar:
1. Heiðurskross ÍBV úr gulli
2. Heiðursmerki ÍBV úr gulli
3. Heiðursmerki ÍBV úr silfri
4. Bandalagsmerki ÍBV
5. Starfsmerki ÍBV
3. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja gerir tillögu um veitingu heiðursviðurkenninga og skal hún samþykkt af
4/5 hluta stjórnar. Heiðursviðurkenningarnar skulu einungis afhentar á ársþingi
ÍBV eða við hátíðleg tækifæri.
4. grein
Heiðurskross ÍBV úr gulli er æðsta
heiðursviðurkenning Íþróttabandalags
Vestmannaeyja, sem veitist einungis
undir sérstökum kringumstæðum og þá
helst ekki öðrum en þeim sem áður hafa
hlotið heiðursmerki ÍBV úr gulli eða
silfri.
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5. grein
Heiðursmerki ÍBV úr gulli er næst æðsta
heiðursviðurkenning Íþróttabandalags
Vestmannaeyja.
Við veitingu gullmerki ÍBV skal tekið
mið af því að sá sem veita á merkið
hafi áður verið veitt silfurmerki ÍBV og
hafi staðið í forystusveit íþróttamála í
Vestmannaeyjum og unnið þeim vel og
dyggilega.
6. grein
Heiðursmerki ÍBV úr silfri skal einungis
veita þeim sem unnið hafa vel og dyggilega fyrir íþróttahreyfinguna í áratug eða
lengur.
7. grein
Bandalagsmerki ÍBV má veita öllum sem
starfað hafa vel fyrir bandalagið svo og
þeim sem stjórn ÍBV telur ástæðu til að
heiðra eða veita viðurkenningu fyrir störf
tengd íþróttamálum.
8. grein
Starfsmerki ÍBV skal veita þeim sem
unnið hafa íþróttaafrek á vegum ÍBV,
skarað fram úr eða unnið landsmót
undir nafni ÍBV.
Stjórnir aðildarfélaga ÍBV og ráða innan
ÍBV skulu gera tillögur til stjórnar ÍBV
um hverjum skuli veitt merkið.
Merkið má aðeins veita einu sinni.

9. grein
Heimilt er með samþykkt allra stjórnarmanna ÍBV að veita mönnum utan Vestmannaeyja viðurkenningar er um getur
í reglugerð þessari, ef viðkomandi hefur
að mati stjórnar unnið ómetanleg störf
fyrir Íþróttabandalag Vestmannaeyja eða
íþróttamál í Vestmannaeyjum.
10. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja
skal halda gerðabók þar sem skrá skal
handhafa heiðursviðurkenninga ÍBV.
11. grein
Þeir sem hljóta heiðursviðurkenningar
ÍBV hafa einir rétt til þess að bera þær og
er óheimilt að láta þær af hendi.
12. grein
Reglugerð þessari verður einungis breytt
á ársþingi Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
13. grein
Reglugerð öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt á ársþingi Íþróttabandalags Vestmannaeyja haldið 15. og
29. desember 1990.
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Heiðursveitingar
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Silfurmerki:
1970 Magnús H. Magnússon
1970 Sigurgeir Kristjánsson
1971 Húnbogi Þorkelsson
1971 Helgi Bergvinsson
1971 Bjarnhéðinn Elíasson
1971 Sigurgeir Ólafsson
1971 Guðjón Magnússon
1971 Ingólfur Arnarson
1971 Lárus Ársælsson
1971 Jónas Sigurðsson
1971 Guðný Gunnlaugsdóttir
1971 Sigurður Jónsson
1971 Adólf Óskarsson
1971 Viktor Helgason
1971 Kristinn Sigurðsson
1971 Magnús Grímsson
1971 Valdimar Kristjánsson
1971 Guðmundur Guðmundss.
1971 Marteinn Guðjónsson
1972 Bragi Steingrímsson
1976 Hermann Kr. Jónsson
1976 Atli Elíasson
1997 Guðmundur Þ. B. Ólafss.
1998 Jóhannes Ólafsson
1998 Jóhann Jónsson
1998 Birgir Guðjónsson
1998 Guðlaug Hjelm
1998 Magnús Gísli Magnússon
1998 Sigursteinn Óskarsson
1998 Helgi Sigurlásson
1998 Þorsteinn Jónsson
1998 Einar Friðþjófsson
1998 Björn Elíasson
1998 Kristmann Karlsson
1998 Hólmfríður Júlíusdóttir
1998 Björgvin Eyjólfsson
1998 Guðrún Ragnarsdóttir
1998 Ólafur Jónsson
1998 Bergvin Oddsson
1998 Guðjón Rögnvaldsson
1998 Guðjón Hjörleifsson
1998 Magnús Bragason
1998 Jóhann Pétursson
1998 Einar Gylfi Jónsson
1998 Sigurjón Birgisson
1998 Ingibjörg B. Jóhannesd.
1998 Eggert Garðarsson
1998 Tryggvi Kr. Ólafsson
1998 Guðmundur Jensson
1998 Guðni Hjörleifsson
1998 Friðbjörn Valtýsson
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1998 Arngrímur Magnússon
1998 Sæfinna Sigurgeirsdóttir
1998 Hanna Þórðardóttir
1998 Sigríður Magnúsdóttir
1998 Bergljót Blöndal
1998 Ólöf A.Elíasdóttir
1998 Ragnheiður Mikaelsdóttir
1998 Jósúa Steinar Óskarsson
1998 Stefán Agnarsson
1998 Eygló Kristinsdóttir
1998 Stefán Jónasson
1998 Þorvarður Þorvaldsson
1998 Stefán Jónsson
1998 Haraldur Óskarsson
1998 Magnús Magnússon
1998 Einar Jónsson
1998 Böðvar Bergþórsson
1998 Hallgrímur Júlíusson
1998 Haraldur Júlíusson
1998 Leifur Gunnarsson
1998 Þorsteinn Hallgrímsson
1998 Sigurður Þ. Sveinsson
1998 Elías B. Angantýsson
1998 Friðrik Ó. Guðjónsson
1998 Gunnar Guðnason
1998 Gunnar Svavarsson
1998 Sigurður Guðnason
1999 Sighvatur Bjarnason
1999 Sigmar Þröstur Óskarsson
2000 Sigbjörn Óskarsson
2000 Andrea Atladóttir
2000 Ingibjörg Jónsdóttir
2000 Vigdís Sigurðardóttir
2000 Ragna Birgisdóttir
2000 Georg Þór Kristjánsson
2000 Geir Sigurlásson
2000 Bjarni Jóhannsson
2000 Birgir Sveinsson
2000 Hjalti Kristjánsson
2000 Sveinn Þorsteinsson
2000 Arndís Sigurðardóttir
2002 Eyþór Harðarson
2003 Ágúst Einarsson
2003 Óskar Freyr Brynjarsson
2003 Stefanía Guðjónsdóttir
2003 Unnur Sigmarsdóttir
2004 Hörður Óskarsson
2004 Ómar Garðarsson
2004 Sigurlás Þorleifsson
2004 Þórunn Ingvarsdóttir
2004 Hlynur Stefánsson
2004 Heimir Hallgrímsson

2005 Hlynur Sigmarsson
2005 Páll Marvin Jónsson
2006 Kári Vigfússon
2006 Ragnheiður Víglundsdóttir
2006 Jóna Ágústsdóttir
2006 Guðný Einarsdóttir
2007 Svavar Valtýr Stefánsson
2007 Viktor Ragnarsson
2007 Kristín Ásmundsdóttir
2007 Svanfríður Jóhannsdóttir
2008 Tryggvi Már Sæmundsson
2008 Bergur Sigmundsson
2008 Kristján Ólafsson
2008 Helgi Bragason
2009 Viðar Elíasson
2009 Klara Tryggvadóttir
2009 Eyjólfur Guðjónsson
2009 Páll Scheving
2009 Ólafur Týr Guðjónsson
2009 Guðmundur Huginn Guðmundss.
2009 Ingi Sigurðsson
2009 Magnús Sigurðsson
2010 Kári Þorleifsson
2010 Óðinn Steinsson
2011 Jóhannes Grettisson
2011 Ólafur Tryggvason
2012 Jón Ólafur Daníelsson
2012 Íris Sæmundsdóttir
2014 Jóna Björk Grétarsdóttir
2014 Ævar Þórisson
2014 Haraldur Halldórsson
2014 Arnar Andersen
2014 Gunnar Andersen
2014 Anna Lilja Sigurðardóttir
2014 Sigurjón Pálsson
2014 Magnús Þorsteinsson
2014 Guðný Óskarsdóttir
2014 Friðrik Gíslason
2014 Sveinbjörn Jónsson
2014 Gunnar Magnússon
2014 Arnar Pétursson
2014 Daði Pálsson
2014 Svavar Vignisson
2014 Arnar Richardsson
2014 Hugrún Magnúsdóttir
2014 Sindri Ólafsson
Gullmerki:
1971 Friðrik Jesson
1971 Valtýr Snæbjörnsson
1971 Bergsteinn Jónasson
1971 Karl Jónsson
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1971 Guðlaugur Gíslason
1971 Jóhann Vilmundarson
1971 Albert Guðmundsson
1971 Martin Tómasson
1971 Stefán Runólfsson
1971 Eggert Sigurlásson
1971 Gísli Halldórsson
1972 Viktor Helgason
1975 Guðjón Ólafsson
1976 Húnbogi Þorkelsson
1998 Þór I. Vilhjálmsson
1998 Bragi Steingrímsson
1998 Gísli Valtýsson
1998 Jóhann Ólafsson
1998 Sigurður Jónsson
1998 Sigríður Ólafsdóttir
1998 Hermann Kr. Jónsson
1998 Vignir Guðnason
1998 Aðalsteinn Sigurjónsson
1998 Sólveig Adólfsdóttir
1998 Atli Elíasson
2000 Ólöf Elíasdóttir
2000 Björgvin Eyjólfsson
2000 Þorvarður Þorvaldsson
2000 Guðrún Ragnarsdóttir
2000 Eygló Kristinsdóttir
2000 Grímur Guðnason
2003 Birgir Guðjónsson

2004 Guðmundur Þ.B. Ólafsson
2007 Jóhann Jónsson
2008 Stefán Jónasson
2008 Haraldur Óskarsson
2008 Hörður Óskarsson
2009 Bergvin Oddsson
2009 Leifur Gunnarsson
2010 Arndís Sigurðardóttir
2010 Einar Friðþjófsson
2010 Björn Elíasson
2011 Jóhannes Ólafsson
2011 Arngrímur Magnússon
2011 Unnur Sigmarsdóttir
2011 Magnús Bragason
2014 Páll Scheving
2014 Jóhann Pétursson
2014 Tryggvi Már Sæmundsson
2014 Helgi Bragason
2014 Kristmann Karlsson
Gullkross:
1997 Magnús Grímsson
1997 Guðjón Magnússon
1998 Adólf Óskarsson
1998 Guðný Gunnlaugsdóttir
1998 Húnbogi Þorkelsson
1998 Stefán Runólfsson
1998 Gunnar Stefánsson

2005 Marteinn Guðjónsson
2005 Jóhann Ólafsson
2005 Bragi Steingrímsson
Sérstök viðurkenning:
1994 Árný Heiðarsdóttir
1995 Jón Bragi Arnarsson
1996 Sigbjörn Óskarsson
1997 Haraldur Júlíusson
1998 Sigurlás Þorleifsson
1999 Ólöf Heiða Elíasdóttir
2000 Sólveig Adólfsdóttir
2001 Jóhann Jónsson
2002 Gísli Valtýsson
2003 Eygló Kristinsdóttir
2004 Ragnar Guðmundsson
2005 M. Birgir Guðjónsson
2006 Guðjón Ólafsson
2007 Guðmundur ÞB. Ólafsson
2008 Vignir Guðnason
2009 Sigursteinn Óskarsson
2010 Þórunn Ingvarsdóttir
2011 Jóhannes Ólafsson
2012 Þorvarður Þorvaldsson
2013 Arngrímur Magnússon
2014 Björn Elíasson

Þau hlutu silfurmerki ÍBV á viðurkenningahátíðinni fyrir árið 2014. Frá vinstri, Haraldur Halldórsson, Anna Lilja Sigurðardóttir, Sveinbjörn Jónsson, Friðrik Gíslason, Magnús Þorsteinsson, Sigurjón Pálsson, Arnar Andersen og Gunnar Andersen.
Á myndina vantar Guðnýju Óskarsdóttur, Gunnar Magnússon og Arnar Pétursson.

Gullmerki bandalagsins hlutu þeir Helgi Bragason og Kristmann Karlsson.
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Björn Elíasson hlaut sérstaka heiðursviðurkenning fyrir langt og mikið starf
fyrir íþróttahreyfinguna.
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Íþróttamaður Vestmannaeyja
Byrjað var að tilnefna Íþróttamann Vestmannaeyja árið 1978. Sá Rótarýklúbbur Vestmannaeyja um valið til ársins 1982. Þá tók
Íþróttabandalag Vestmannaeyja við valinu og viðhafði kosningu meðal bæjarbúa. En frá árinu 1986 hefur valið verið í höndum
sérstakrar valnefndar, sem kjörin hefur verið á ársþingum Íþróttabandalagsins.
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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Óskar Sigurpálsson, lyftingamaður
Gunnar Steingrímsson, lyftingamaður
Páll Pálmason, knattspyrnumaður
Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
Sigfríð Björgvinsdóttir, sundkona
Gylfi Garðarsson, kylfingur
Árni Sigurðsson, sundmaður
Þorsteinn Gunnarsson, knattspyrnumaður
Birgir Ágústsson, kylfingur
Sindri Óskarsson, kylfingur
Nökkvi Sveinsson, knattspyrnumaður
Sigurður Gunnarsson, handknattleiksmaður
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
Andrea Elín Atladóttir, handknattleikskona
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
Birkir Kristinsson, knattspyrnumaður
Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
Íris Sæmundsdóttir, knattspyrnukona
Vigdís Sigurðardóttir, handknattleikskona
Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
Margrét Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Örlygur Helgi Grímsson, kylfingur
Sæþór Ólafur Pétursson, hnefaleikamaður
Sigurður Bragason, handknattleiksmaður
Andri Ólafsson, knattspyrnumaður
Þórhildur Ólafsdóttir, knattspyrnukona
Þórarinn Ingi Valdimarsson, knattspyrnumaður
Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður
Elísa Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
Grétar Þór Eyþórsson, handknattleiksmaður

Íþróttamaður Vestmannaeyja 2014 Grétar Þór Eyþórsson,
handknattleiksmaður.
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Íþróttamaður æskunnar
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja, haldið 8. maí 2003, samþykkti að taka upp sérstaka viðurkenningu, og sá er hana hlyti,
fengi nafnbótina Íþróttamaður æskunnar. Skal sama valnefnd og sér um val á Íþróttamanni Vestmannaeyja, sjá um þá viðurkenningu. Skal miða aldur Íþróttamanns æskunnar við 14 ára til og með 18 ára.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Tanja Björg Sigurjónsdóttir, fimleikakona
Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona
Kristrún Hlynsdóttir, fimleikakona
Arnór Eyvar Ólafsson, knattspyrnumaður
Hallgrímur Júlíusson, golfari
Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnuog handknattleikskona og golfari

2010 Óskar Elías Zoega Óskarsson, knattspyrnumaður
2011 Svava Tara Ólafsdóttir, knattspyrnukona
2012 Gunnar Karl Haraldsson, bocciamaður
2013 Díana Dögg Magnúsdóttir, handknattleiksog knattspyrnukona
2014 Dagur Arnarsson, handknattleiksmaður
2014 Sabrína Lind Adolfsdóttir, knattspyrnukona

Íþróttmenn æskunnar 2014 Sabrína Lind Adolfsdóttir, knattspyrnukona og Dagur Arnarsson, handknattleiksmaður.
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Íþróttastefna
Vestmannaeyjabæjar
Meginmarkmið:

Heilbrigð sál í hraustum líkama

1. Aukin þátttaka bæjarbúa, ekki síst
barna og unglinga, í íþróttum sem og
reglulegri hreyfingu
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• efla og styðja við barna- og unglingastarf. Framfylgja þarf stefnu ÍSÍ um
barna- og unglingaíþróttir. Sú stefna
hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun
skuli vera þroskandi líkamlega, sálrænt
og félagslega. Með því móti má skapa
aðstæður fyrir mun fleiri
börn og unglinga til að njóta sín innan
íþróttahreyfingarinnar. Festa á í sessi
áhuga barna á íþróttum með því að hafa
iðkunina jákvæða, skemmtilega og að
börnum líði vel. Sérstaklega þarf að gefa
ungum börnum tækifæri til að kynnast
mörgum íþróttagreinum og seinka þeirri
sérhæfingu sem á sér stað í dag. Mikilvægt er að efla hvers kyns félagsstarf í
tengslum við sjálft íþróttastarfið. Skapa
þarf börnum og unglingum aðstæður
til íþróttaiðkunar á eigin forsendum,
hvort sem það er með keppni eða afrek í
huga eða með líkamsrækt, skemmtun og
góðan félagsskap að leiðarljósi. Efla þarf
félagsvitund barna og unglinga þannig að
þeim sé ljóst að það sé merki ÍBV héraðssambands sem þau koma fram undir.
Efla þarf samstarf á milli aðildarfélaga
ÍBV þannig að börnum og unglingum sé
gefinn kostur á að stunda fleiri en eina
íþróttagrein en ekki að þau séu sett í þau
spor að þurfa að gera upp á milli
íþróttagreina of snemma.
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• efla starf foreldra innan íþróttastarfsins. Hvatning foreldra er mikilvægur
þáttur í uppeldi og starfi íþróttafélaga.
Stuðningur foreldra eykur líkur á því að
börn haldi áfram þátttöku í íþróttum.
Virkt samstarf foreldra og íþróttafélags
er mikilvægt og nauðsynlegt að upplýsingaflæði sé gott.Virkni sem flestra í
starfsemi félaga auðveldar vinnuna og
leiðir til að fjölskyldumeðlimir skapa sér
sameiginlegan vettvang og áhugamál.
• hvetja almenning til að taka þátt í almenningsíþróttum. Líkamlegt og andlegt
atgervi, heilbrigði og hreysti er hverjum
manni mikilvægt.Upplýsa verður íbúa
um gildi hollra lifnaðarhátta og hollrar
hreyfingar. Heilsuefling er mikilvægur
þáttur til að viðhalda
góðu heilbrigði bæði hjá ungum sem
öldnum. Upplýsa verður íbúa um rétt
þeirra til að nýta þau glæsilegu íþróttamannavirki sem sveitarfélagið hefur upp
á að bjóða og einnig hvað stendur til
boða varðandi heilsueflingu.
• auka áherslu á aukna menntun þjálfara. Íþróttastarf er uppeldisstarf og hafa
íþróttaþjálfarar því mikilvægu uppeldishlutverki að gegna.Mikilvægt er að vanda
valið á íþróttaþjálfurum. Vel menntaðir
þjálfarar með áhuga fyrir starfi sínu laða
frekar en aðrir börn og ungmenni að
íþróttastarfi.
2. Ná virkri tengingu milli forvarna og
þátttöku í íþróttum
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka áhersluámikilvægiforvarna.

Mikilvægt er að íþróttafélögintakiskýra
afstöðu með mikilvægi heilsusamlegs lífernis og skaðsemi ávana- og fíkniefna s.s.
áfengis, tóbaks og öðrum fíkniefnum og
hvers konar lyfjamisnotkun. Mikilvægt er
að íþróttafélögin
taki þátt í forvarnarstefnu sveitarfélagsins og móti sameiginlega starfsreglur
um hvernig skuli tekið á fíkniefnavanda
og/eða lyfjamisnotkun einstaklinga á
vettvangi íþróttahreyfingarinnar. Öll
íþróttamannvirki sveitarfélagsins skulu
vera laus við reykingar og önnur skaðleg
vanabindandi efni. Þjálfarar barna og
unglinga gegna lykilhlutverki í öllu
íþróttastarfi.Þeir eru fyrirmyndir og
mótunaraðilarsem skipta miklu máli í
áherslu á mikilvægi forvarna. Upplýsa
þarf þjálfara og iðkendur um skaðsemi
ávana- og fíkniefna og forvarnarstefnu
íþróttafélaga.Halda skal uppi virkri
fræðslu hjá aðildarfélögum ÍBV. Fela þarf
þjálfurum að fræða iðkendur um áhrif
áfengis, tóbaks og annarra fíkniefna á
heilbrigði þeirra og árangur í íþróttum.
Aðildarfélög ÍBV eru hvött
til að kynna reglulega forvarnarstefnu
síns félags.
3. Áhersla á heilbrigðan lífstíl, virðingu,umhyggju, samstöðu og samkennd.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka samvinnu þeirra sem koma
að uppeldi barna og ungmenna. Stuðla
að virkri samvinnu íþróttafélaga og
þeirra sem koma að uppeldi barna og
ungmenna í þeim tilgangi að skapa uppeldisaðstæður og umhverfi sem býður
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upp á heilbrigðan lífsstíl og skapar lífshamingju sem einkennist af virðingu,
umhyggju,samstöðu og samkennd.
• samræma aðgerðir og reglur á milli
aðildarfélaga ÍBV og annarra sem koma
að uppeldi barna og ungmenna. Hér er
átt við samræmdar umgengnis- og agareglur þannig að sömu reglur gilda fyrir
börn og ungmenni hvortsem þau stunda
almenna skólaleikfimi eða íþróttaæfingar.
4. Efla skilning einstaklingsins á umhverfi sínu og tengja það íþróttastarfi.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka vitneskju þjálfara og forystumanna um mikilvægi þess að skila umhverfinu hreinu og fínu til barna okkar.
Það er hagur allra að gengið sé vel um
náttúruna og okkar nánasta umhverfi.
Tenging íþróttastarfs og náttúruverndar
fer vel saman og er stór
þáttur í heilbrigðum lífsstíl, virðingu,
umhyggju,samstöðu og samkennd.
5. Vestmannaeyjabær vill taka þátt í að
styðja við afreksíþróttir og byggja upp
afreksfólk m.a. í þeim tilgangi að skapa
fyrirmyndar einstaklinga öðrum til
hvatningar.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• efla innra starf félaga ÍBV héraðssambands. Samræma þarf aðgerðir
þannig að allir stefni að sama markmiði,hvortsem það eru iðkendur,stjórnarmenn,þjálfarar eða hinn almenni
stuðningsmaður.
• stuðla að áframhaldandi uppbyggingu og viðhaldi íþróttamannvirkja í
þeim tilgangi að styðja við afreksíþróttir.
• gera núverandi og væntanlegu
afreksfólki grein fyrirstöðu sinnisem
fyrirmyndum sem á að virka öðrum til
hvatningar. Hvers kyns fyrirmyndir eiga
þátt í að móta atferli og lífsstíl ungs fólks.
Virkja þarf afreksfólk til að vekja athygli
á gildi íþrótta og á skaðsemi fíkniefna
m.a.með fyrirlestrum fyrir þjálfara og
iðkendur og þátttöku í æfingum.

Stefnumótun fyrir
íþróttafélög

Í framhaldi af íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar eru þau aðildarfélög ÍBV
héraðssambands sem ekki hafa mótað
íþróttastefnu hvött til að vinna sína
stefnumótunarvinnu og um leið hvött til
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að stýra forsendum og áherslum í sömu
átt og fram kemur
í þessari stefnu. Auka þarf gæði íþróttastarfs og koma á markvissri uppbyggingu
íþróttafélaganna með það að markmiði
að efla starf þeirra. Skiptir þá ekki máli
stærð félags.Byggja þarfstarf hversfélags
á ákveðnum grunni og síðan getur hvert
félag útfært
íþróttastefnuna á þann hátt sem hentar
hverju félagi fyrir sig. Hvetja þarf aðildarfélög ÍBV héraðssambands að gerast
fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Vestmannaeyjabær
mælir með eftirfarandi atriðum í stefnu
íþróttafélaga:
Meginmarkmiðið:
Heilbrigð sál í hraustum líkama.
Hlutverk / Markmið:
Samkvæmt lögum hvers félags:Íþróttaog félagsstarfið verði unnið í takt við
íþróttastefnu ÍBV héraðssambands og
stefnu ÍSÍ.
Verkefni stjórnar:
• Stjórn félags:
Að hún sé full mönnuð samkvæmt
		 lögum hvers félags.Verkaskipting
		 sé klár þannig að allir séu með á
		 hreinu hvert sé þeirra hlutverk.
• Stjórnarfundir:
Fastir fundartímar. Skrifleg
		 dagskrá lögð fram. Fundargerð
		 síðasta fundar lesin og samþykkt
		 með undirskrift.
• Fjármál og bókhald:
Bókhald fært samkvæmt lögum og
		 lyklakerfi ÍSÍ.Uppgjör framkvæmt
		 með reglulegu millibili. Eftirlit
		endurskoðenda.
• Félagsfundir:
Minnst 1-2 haldnir á hverju ári.
		 Auglýst dagskrá. Fundarboð til
		 allra félagsmanna.
• Aðalfundir:
Auglýstir samkvæmt lögum. Fari
		 fram á lögmætan hátt.
• Barna- og unglingastarf:
Fylgi stefnu ÍSÍ.
• Félagsstarf:
Sé virkt og hæfi hverjum
		aldurshópi.
• Foreldrastarf:
Sé virkt og foreldrar vel upplýstir
		 um starfsemi félagsins.
• Vímuvarnir:
Stefnu sé fylgt eftir. Leikreglur,
		 bönn. Eftirfylgni, taka á
		vandamálum.

• Umhverfismál:
Mótuð sé stefna og fylgt eftir. 		
		 Borin sé virðing fyrir umhverfinu.
• Fjáraflanir:
Séu fjölbreyttar og nýtist sem 		
		 flestum félagsmönnum. Séu í
		 samræmi við lög sbr. bann við
		 auglýsingum um áfengi og tóbak.
• Þjálfun og kennsla:
•  Menntaðir leiðbeinendur, kröfur
		 gerðar til þeirra. Efla þekkingu
		 leiðbeinenda, senda á námskeið,
		 fá fyrirlesara. Skilgreina fram		 halds- og endurmenntun kennara.
Hafa skilgreinda launastefna. 		
		 Stjórnarmenn sýni metnað í starfi.
• Upplýsa, boðleiðir öruggar.
• Mannleg samskipti.
• Halda utan um sögu félags,
		 varðveita gögn. Fundargerðir,
		 fréttabréf, leikskrár.
• Efla samskipti á milli félaga,
		 styrkja ÍBV samstöðu.
• Sinna afreksmanninum.
Verkefni þjálfara / leiðbeinenda:
• Vinna í takt við íþróttastefnu ÍBV.
• Skipulag þjálfunar, vinna eftir
		 áætlunum og/eða námsskrá.
• Rækta einstaklinginn félagslega,
		 andlega og líkamlega.
• Stuðla að vinskap, virðingu og
		kurteisi.
• Hreyfing / einbeiting. Hvetja
		 iðkendur til fjölbreyttrar
		hreyfingar.
• Agi– hafa gaman.
• Þolinmæði.
• Sinna vímuvörnum, fylgja
		 reglum eftir.
• Taka þátt í verkefnum tengdum
		umhverfismálum.
• Tækni - læra að sigra / tapa.
• Mataræði.
• Þekkja keppinautinn, að vera
		klókari.
• Sýna metnað í starfi.
• Huga að sjálfsgagnrýni.
• Kynna sér reglur íþróttamannvirkja
		 og miðla þeim til iðkenda.
Hvernig náum við árangri?
Með því að sýna metnað í starfi, næst
árangur,sem aftur skapar betra skipulag.
Samþykkt í fjölskyldu- og tómstundaráði
Vestmannaeyja
1. desember 2010 og staðfest
í bæjarstjórn 9. desember 2010.
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Starfsskýrsla
Golfklúbbs Vestmannaeyja
starfsárið 2014
Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 4. febrúar 2014 voru eftirtaldir kjörnir í stjórn starfsárið 2014 og
skipti stjórn svo með sér verkum: Helgi
Bragason, formaður, Haraldur Óskarsson, varaformaður, Hörður Óskarsson,
gjaldkeri, Ríkharður Hrafnkelsson og
Gunnar Geir Gústafsson, meðstj. Til vara
voru kjörnir Sigurjón Pálsson og Rúnar
Þór Karlsson
Haldnir voru 14 bókaðir stjórnarfundir
og auk þess var fjöldi funda í nefndum
og ýmsir vinnufundir vegna sérstakra
verkefna.
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar
Gunnarsson og Guðni Sigurðsson og til
vara Gísli Jónasson.
Fastanefndir voru eftirfarandi
og formenn:
Kappleikjanefnd:
Gunnar Geir Gústafsson form.
Vallar- og húsnefnd:
Ríkharður Hrafnkelsson form
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd:
Rúnar Þór Karlsson form.
Markaðs og kynningarnefnd:
Helgi Bragason form.
Kvennanefnd: Elsa Valgeirsdóttir form.
Öldunganefnd:
Haraldur Óskarsson form.
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum
fyrir GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri: Guðgeir Jónsson
Yfirþjálfari/umsjónarmaður unglinga:
Einar Gunnarsson PGA kennari
Í sumar voru um 20 starfsmenn í vinnu
hjá GV í rúmlega 7 stöðugildum. Auk
þess voru fjöldi félagsmanna sem unnu
í ýmsum sjálfboðaliðastörfum fyrir
klúbbinn. Gunnar Gunnarsson fyrrum
formaður GV hefur setið í stjórn GSÍ
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um nokkurt skeið og var endurkjörinn á
síðasta golfþingi í nóvember 2013.
Stjórn GV þakkar öllum þeim sem
störfuðu fyrir klúbbinn fyrir vel unnin
störf.
Mótahald
Árið 2013 voru skráð mót og verkefni
klúbbsins á www.golf.is 27 þar af nokkur
lokuð mót og boðsmót. Af þessum 27
mótum voru 16 auglýst sem opin mót og
þátttakendafjöldi í þeim um 1016 eða að
meðaltali 64 í hverju móti.
Auk skráðra móta á www.golf.is voru
haldin fjölmenn boðsmót eða lokuð mót
m.a. hjá Eimskip og Íslandsbanka, Herminator Open, nokkur innanfélagsmót,
unglingamót og mótaröð öldunga GV.
Mótafjöldi og þátttakendafjöldi í mótum
var því svipaður og árið 2013 en veður
var ekki mjög hagstætt í sumar og hefur
það áhrif á þáttöku í mótum
Stærsta einstaka mót sumarsins var
Icelandair Volcano Open golfmótið sem
haldið var í samstarfi við Icelandair í
níunda skiptið. 120 þátttakendur voru
skráðir til leiks og tókst mótið að vanda
mjög vel á goslokahelginni. Undirbúningur fyrir Icelandair Volcano open 2015
er þegar hafinn og stefnir allt í gott mót í
ár og þegar byrjaðar að berast skráningar
í mótið.
Ekkert stigamót á Eimskipsmótaröðinni
var í Eyjum í ár þar sem 15 flötin var ekki
í leik en við fengum tvö verkefni fra golfsambandinu þ.e. Sveitakeppni öldunga,
2. Deild og Íslandsmót 35 ára og eldri
sem haldið var um miðjan júlí og tókst
það vel og voru þátttakendur 105 talsins.
Íslandsmeistarar voru þau Tryggvi Valtýr
Traustason og Ragnhildur Sigurðardóttir.
Sveitakeppni GSÍ, 2. deild karla,
öldunga, fór fram í Eyjum í ágústmánuði og sigraði sveit GV og spilar því í

fyrstu deild að ári. Þá var eitt LEK mót í
Eyjum í septembermánuði og mættu 71
þáttakandi í mótið.
Stærstu mótin sem haldin voru í Eyjum
sumarið 2014 voru eftir þátttakendafjölda:
Icelandair Volcano Open
120 þátttakendur
Íslandsmót 35 ára og eldri
105 þátttakendur
La Sella, Heimsferðir, 84 þátttakendur
Opna sjómannamót Ísfélags
Vestmannaeyja, 75 þátttakendur
Lek mót, Samskipsmótaröðin,
71 þátttakandi
Kiwanis/Oddfellow/Akoges,
70 þátttakendur
Meistaramót GV, 61 þátttakendur
Á formannafundi GSÍ í nóvember 2014
voru kynnt drög að mótaskrá GSÍ fyrir
árið 2015 og verður sveitakeppni 2. deild
í Eyjum í ágústmánuði og annað stigamótið á Eimskipsmótaröðinni verður í
Eyjum í maímánuði. Annað mótahald er
fyrirhugað með hefðbundnum hætti m.a.
Icelandair Volcano Open í byrjun júlí.
Völlurinn og mannvirki
Árið 2014 fór vel af stað gróðurlega séð
og lítilsháttar klaki sem hafði legið yfir
flötum í desember var horfinn snemma
í janúar og voru fyrstu mánuðir ársins
fremur mildir. Hitinn hækkaði ekki
mikið í mars og apríl og var ekki hægt
að byrja að vinna almennilega í vellinum
eins snemma og vonast hafði verið eftir.
Fljótlega haustið áður hafði einnig verið
ljóst að flatir og teigar við sjávarsíðuna
myndu þola veturinn illa og mikil grasþekja myndi líklega tapast, sem varð
raunin. Fjárfest var í 3 stórum gróðurdúkum fyrir flatir sem voru notaðir til

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Örlygur Helgi Grímsson var valinn kylfingur ársins árið 2014 í áttunda sinn á árlegu hófi ÍBV héraðssambands.
að koma gróðri af stað eins snemma og
mögulegt var um vorið og munaði mikið
um þá. Með notkun þeirra var hægt að sá
í verst förnu flatirnar í byrjun apríl þó að
hitastigið væri ekki nema í kringum 5°C.
Ákveðið var að 15. flötin yrði endurbyggð frá grunni og var 15. leikin á
bráðabirgðaflöt sem par 3 hola á meðan.
Framkvæmdir hófust við nýju flötina
þann 22.mars með greftri. Þar var öllu
efni mokað í burtu og flötin byggð upp
samkvæmt ráðleggingum sérfræðinga.
Einnig var sett upp tölvustýrt vökvunarkerfi umhverfis flötina sem er nauðsynlegt við uppbyggingu og viðhald flata við
þessar aðstæður. Sáð var í flötina þann
27. maí og tókst vel til og var byrjað að
nota flötina aftur þann 20. september.
Fyrsti sláttur á flötunum var 4. apríl
og þá var einnig opnað inn á sumarflatir á 1-12 en um mánuði seinna var
opnað inn á Hamarinn og þá með fjórum
bráðabirgðaflötum til að byrja með vegna
aðstæðna en vorið hafði verið frekar kalt.
Ekki lagaðist veðrið mikið þegar leið á
sumarið og var það almennt frekar kalt
og vætusamt fyrir utan nokkra góða daga
inn á milli.
Haustið var síðan ágætt og grasið á
flötunum hélt áfram að vaxa langt fram
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eftir hausti og var síðasti sláttur ársins
19. nóvember. Eins og staðan var undir
lok árs virðist ekki vera ástæða til annars
en að vera bjartsýnn á komandi tímabil.
Nokkrir SV- og V- stormar hafa þó
herjað á okkur í vetur sem þýðir mikinn
sjógang yfir völlinn en vonandi verður
hægt að skola saltið niður áður en það fer
að valda miklum skemmdum.
Haldið var áfram samstarfi við
Bjarna Hannesson grasvallafræðing og
vallarstjóra GK og heimsótti hann okkur
nokkrum sinnum yfir árið og var okkur
m.a. innan handar við uppbyggingu á 15.
flötinni. Í janúar voru tekin jarðvegssýni
úr öllum flötum vallarins og nokkrum
brautum og send til greiningar. Niðurstöðurnar voru síðan skoðaðar með
Bjarna og kom þá í ljós eins og raunar
var vitað að saltmagnið var alltof hátt í
öllum flötum nema þeirri 3. T.d. var saltmagnið í 17. flötinni u.þ.b. fjórfalt meira
en grasið ætti að þola. Þá var sett upp
áætlun um hvernig væri best að skola því
úr jarðveginum m.a. með götun, söndun
og notkun á gifsi og vatnsmiðlunarefnum. Einnig var keyptur rafleiðnimælir
sem mælir gróflega saltmagnið í jarðveginum þannig að hægt sé að fylgjast með
stöðunni reglulega.

Gönguleið var merkt meðfram 15.
brautinni og reistar tröppur við 15.
teig og upp úr lautinni fyrir framan
hann fyrir göngufólk. Stígur var einnig
gerður sunnan við 14. flöt sem tengir
gönguleiðina við veginn. Kláraðar voru
framkvæmdir við göngustíg frá Mormónastyttunni og að 16. teig en slæm
veður undir lok árs skoluðu þeim stíg því
miður að einhverju leiti í burtu og verður
hann lagfærður við fyrsta tækifæri.
Geymsluþrær voru reistar á geymslusvæði uppi á Hamri með 4 hólfum þar
sem hægt er að geyma jarðveg, svartan
sand og gulan og nætur sem fara yfir
glompur. Enn á þó eftir að klára frágang
þar í kring og er stefnt að því að klára
þann frágang og tengingar við stíga á
árinu 2015. Sandur, eða skortur á góðum
sand hefur verið töluvert vandamál á
vellinum þar sem sá sandur sem við
höfum fengið hefur verið of grófur og
hefur farið mikill tími í að hreinsa möl
úr honum af flötunum. Vonir standa þó
til að það leysist með nýju neti sem hefur
verið keypt.
Í sumar var fenginn nýr vinnubíll og
sanddreifari sem auðveldar og flýtir
mikið fyrir söndun en eins og bent hefur
verið á áður er létt söndun einn mikil-
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vægasti þátturinn í að viðhalda góðum
flötum.
Annars hafa flatir verið í ágætu standi
í sumar. Áburðargjöf hefur minnkað og
með notkun á vaxtarstjórnunarefnum
hefur slátturtíðni lækkað sem minnkar
álagið á grasið en ætti að þétta svörðinn.
Nú er yfirleitt slegið annan hvern dag og
valtað á móti. Eitt af vandamálunum í
sumar, eins og síðasta sumar, var mikið
af ormum og moldarhrúgur sem fylgja
þeim á flestum flötum á gamla vellinum.
Reynt hefur verið að minnka vandamálið
sem þessu fylgir en mjög erfitt er að
koma í veg fyrir þetta í mikilli vætutíð
eins og hefur verið.
Nokkrar framkvæmdir eru á dagskrá
á árinu. Byrjað er á framkvæmdum við
glompu á fyrir framan 12. flöt en hún
verður minnkuð og dýpkuð og kanturinn
hlaðinn til þess að minnka fok yfir flötina
sem hefur lengi verið vandamál. Til
stendur að stækka tvo teiga. 2. teigurinn
verður stækkaður aftur og brautin lengd
um nokkra metra af gulum og hvítum
teigum auk þess sem teigurinn verður
allur sléttaður. 17. teigurinn verður
einnig stækkaður í áttina að 7. flöt til
þess að mæta álagi og þá verður vonandi
hægt að slá af grasi þar meirihlutann af
sumrinu. Auk þess verður kanturinn á
teignum hlaðinn. Þá er stefnt á nokkrar
minni háttar framkvæmdir eins og
lagfæringar á teigum, t.d. rauða teignum
á 1. og fleiri eftir því sem tími gefst til.
Ekki hafa verið teknar ákvarðanir um
endurbætur á öðrum flötum á vellinum en þau mál hafa verið rædd innan
vallarnefndar og stjórnar síðustu misseri
m.a. um 14. flöt og aðrar flatir og ákvarðanir um hvort, hvenær og þá hvaða flatir
verða lagfærðar eða endurbyggðar verður
vonandi hægt að taka á árinu 2015. Í
skoðun er að kaupa fyrir sumarið nýjar
handflatarslátturvélar og tæki til að raka/
slétta glompur.
Varðandi önnur mannvirki þá var
hefðbundið viðhald á golfskála m.a. við
málun ofl. Klárað var að loka æfingaskýli en eftir á að klára æfingaskýlið að
innan og aðkomu að skýlinu. Á árinu
2013 gerði GV samkomulag við Vestmannaeyjabæ um að leggja, á kostnað
bæjarins, göngustíg með hamrinum þ.e.
frá Mormónastyttunni suður fyrir 14.
flöt. Hófst sú framkvæmd í lok árs 2013
og var henni lokið á árinu 2014 voru
byggðar litlar timburbrýr meðfram 15.
flöt og er stefnan svo að tengja stígana
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við stígakerfi bæjarins við sandþrærnar
austan við 14. flöt. Göngustígar þessir
hafa verið mikið notaðir af göngufólki og
ferðamönnum.
Guðgeir Jónsson, grasvallarfræðingur
var ráðinn í starf vallarstjóra og hóf
hann störf í upphafi árs 2014. Gerður var
samningur á milli GV og ÍBV Íþróttafélags um samstarf varðandi umhirðu
golfvallarins og knattspyrnuvallanna
með það í huga að bæta vellina og fá
menntaðan grasvallarfræðing til starfa
við golfvellina og íþróttavelli bæjarins á
ársgrundvelli. Guðgeir er í heilsársstarfi
hjá GV en gerður var samningur við ÍBV
um þjónustu GV við aðra íþróttavelli
bæjarins en golfvöllinn.
Unglinga og afreksstarf
Barna-, unglinga- og afreksstarf var stór
þáttur í starfi klúbbsins síðastliðið ár eins
og áður.
Karlasveit GV keppti í Sveitakeppni
GSÍ, sveitin spilaði í 2. Deild í Öndverðarnesi en sveitin spilaði í annarri
deild árið á undan einnig. Sveitin endaði
í þriðja sæti og spilar því áfram í annarri
deild að ári í Eyjum. Sveitina skipuðu:
Örlygur Helgi, Gunnar Geir, Einar
Gunnarsson , Hallgrímur Júlíusson,
Rúnar Þór Karlsson, Jón Valgarð Gústafsson og Guðgeir Jónsson. Liðsstjóri var
Bjarki Guðnason.
Öldungastarfið var mjög öflugt á árinu.
Sveit eldri kylfinga spilaði í annarri
deild í Eyjum og sigraði mótið og keppir
í fyrstu deild að ári. Sveitina skipuðu
þeir:Ágúst Ómar Einarsson, Ásbjörn
Garðarsson, Böðvar Vignir Bergþórsson,
Ingibergur Einarsson, Magnús Þórarinsson, Ríkharður Hrafnkelsson, Sigurjón
Hinrik Adolfsson, Sigurjón Pálsson og
Stefán Sævar Guðjónsson, Liðsstjóri:
Haraldur Óskarsson Vestmannaeyjameistarar GV árið 2014 eru Örlygur
Helgi Grímsson og Sara Jóhannsdóttir
sem sigraði opinn kvennaflokk. Örlygur
Helgi var jafnframt valinn kylfingur
ársins árið 2014 í áttunda sinn á árlegu
hófi ÍBV héraðssambands sem haldið var
í Höllinni í byrjun janúarmánaðar 2015.
Stjórn klúbbsins hefur unnið að því
leynt og ljóst að efla enn freka barna
og unglingastarf á komandi árum. Stór
partur af þeirri vinnu var að klúbburinn
réði Einar Gunnarsson PGA golfkennara til að sjá um barna og unglingastarf klúbbsins. Hann hefur líka komið
að nýliða og kvennastarfi klúbbsins.

Stjórnin er mjög ánægð með störf Einars
og hefur náð samningum við hann um
áframhaldandi störf og mun Einar vera
í fullu starfi fyrir klúbbinn allt árið frá
janúarmánuði 2015 og hyggst flytja
búferlum til Eyja með fjölskyldu sína.
Bjóðum við þau Einar og Söru og börnin
velkomin til Eyja.
Barna- og unglingastarf GV var með
svipuðu sniði og undanfarin ár. Þó var
nokkuð bætt í varðandi unglingana með
starfsemi afrekshóps. Unglingarnir hófu
æfingar fljótlega eftir áramót og mættu
til æfinga vikulega. Einar og Ragnar
Guðmundsson sáu um æfingarnar. Í lok
mars hélt afrekshópurinn í vel heppnaða
æfingaferð til Costa Ballena á Spáni þar
sem æft var af krafti við bestu aðstæður.
Afrekshópurinn stóð að söfnun fyrir
ferðina og tókst, með góðri aðstoð foreldra, að fjármagna ferðina að fullu. Mikill kraftur var í foreldrahópnum og eiga
þau þakkir skyldar fyrir þá vinnu. Einnig
komu mörg fyrirtæki í Vestmannaeyjum
að því að styrkja hópinn til ferðarinnar
og er þeim þakkað vel fyrir.
Afrekshópurinn hélt áfram að æfa eftir
ferðina með það að markmiði að vera
kominn í gott form fyrir mót sumarsins.
Stefnan var sett á að lækka forgjöf hvers
og eins bæði með þátttöku í mótum
sem og að spila forgjafarhringi. Flestir
lækkuðu sig í forgjöf og nokkrir peyjar
sem voru hvað duglegastir lækkuðu
verulega og eru í dag með forgjöf sem er
í kringum afreksefnamarkmið GSÍ.
Í lok maí komu nemendur Grunnskólans í Vestmannaeyjum í SNAG kennslu
sem var hluti af vordögum nemenda.
Einar og Katrín Harðardóttir íþróttakennari sáu um námskeiðin og tókst vel
til. Stefnan er sett á að fá grunnskólahópana árlega í heimsókn á slík námskeið.
Við skólalok í byrjun júní hófust daglegar
æfingar fyrir börn og unglinga. Eins og
undanfarin ár var starfræktur Golfleikjaskóli Sparisjóðs Vestmannaeyja þar sem
yngsti hópur kylfinga tók sín fyrstu skref.
Þátttaka var með ágætum fyrri hluta
sumars en þegar leið á sumarið minnkaði
þátttakan. Veðurfar hafði töluverð áhrif á
þátttökuna og varð nýliðun meðal þeirra
yngstu því ekki eins mikil og búist
var við. Daglegir æfingahópar voru
settir upp með tveimur aldursskiptum
drengjahópum og einum stúlknahópi.
Þátttaka var góð meðal drengjanna en
stúlknahópurinn var mjög fámennur.
Ljóst er að skoða þarf sérstaklega hvernig
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hægt er að fá fleiri stúlkur til að æfa golf
hjá okkur. Einar Gunnarsson golfkennari
hafði yfirumsjón með starfsemi barnaog unglingastarfsins. Leiðbeinendur á
æfingum sumarsins ásamt Einari voru
þau Sara Jóhannsdóttir og Daníel Ingi
Sigurjónsson .
Nokkrir unglingar tóku þátt í mótum
GSÍ þ.e Áskorendamótaröðinni og Íslandsbandamótaröðinni. Þrír unglingar
tóku þátt á fullum krafti og náðu þeir
ágætum árangri. Daníel Ingi Sigurjónsson komst í 16 manna úrslit í Íslandsmótinu í holukeppni sem er
mjög góður árangur. Lárus Garðar Long
keppti á Íslandsbankamótaröðinni og
stóð sig vel á meðal hinna bestu og
lækkaði forgjöf sína mikið í sumar. Kristófer Tjörvi Einarsson lék á Áskorendamótaröðinni og sigraði þá mótaröð og
lækkaði forgjöf sína töluvert í sumar.
Meistaramót barna og unglinga var
haldið í meistaramótsvikunni. Leikið var
í tvo daga í fjórum flokkum. Um 40 þátttakendur voru í mótinu sem tókst með
ágætum. Í flokki 14 ára og yngri sigraði
Kristófer Tjörvi en í flokki 15 til 18 ára
sigraði Daníel Ingi Sigurjónsson.
Í ágústmánuði fór fram Suðurlandsmót barna- og unglinga í Eyjum en auk
þátttakenda frá GV voru kylfingar frá
Selfossi og Hveragerði. Mótið tókst vel
og var það mál manna að viðhalda þurfi
slíkum mótum í framtíðinni.
Yfir sumartímann voru haldin minni
mót í æfingatímum kylfinganna. Alls
kyns golfleikir voru settir upp í slíkum
mótum. Sveitakeppni GSÍ í flokki unglinga var haldin í ágúst. GV sendi sveit
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í keppni 15 ára og yngri sem haldin var
á Selsvelli á Flúðum. Sveitina skipuðu 5
kylfingar þeir Lárus Garðar Long, Ágúst
Marel Gunnarsson, Kristófer Tjörvi Einarsson, Nökkvi Snær Óðinsson og Jörgen
Freyr Ólafsson. Leikinn var höggleikur
í fyrstu umferð sem skar úr um í hvaða
riðli hver sveit keppti í kjölfarið. Sveitin
náði að vinna sér sæti í A riðli og endaði
mótið í 7. sæti af 16 sveitum. Þjálfari og
leikmenn voru ánægðir með árangurinn
og náði sveitin þeim markmiðum sem
sett voru upp fyrir keppnina. Því miður
náðist ekki að manna sveit í flokki 16 –
18 ára en vonandi nær GV að vera með
sveitir í báðum flokkum að ári.
Nýliðastarf GV gekk vel á árinu. Haldin
voru byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið sem voru mjög vel sótt. Fullt
var á námskeiðin og þurfti að bæta við
námskeiði m.v það sem lagt var upp með
í byrjun sumars.
Eftir námskeiðshaldið hélt Einar utan
um hópinn þannig að einu sinni í viku
fóru nýliðarnir út á völl og spiluðu 9
holur undir handleiðslu Einars. Nýliðun
meðal fullorðinna var góð á árinu og ljóst
er að halda þarf áfram að halda utan um
þennan hóp meðlima ásamt því að kynna
golfíþróttina fyrir fleiri Eyjamönnum.
Félagsstarf, notkun golfvallar
Félagafjöldi í GV er lítið breyttur á milli
ára og eru í dag um 368 félagar yfir
16 ára í GV og um 78 15 ára og yngri,
samtals um 446 félagar eða um 10% af
heildarfjölda bæjarbúa sem teljast verður
nokkuð gott hlutfall. GV er áfram 10
stærsti klúbbur landsins talið í fjölda

félaga.
Skráðir unglingar í GV eru um 78 og
leggur klúbburinn mikla áherslu á öflugt
barna og unglingastarf og ráðning Einars
mun efla það starf ennþá frekar. Nýliðastarfið og kvennastarfið hefur verið að
eflast mikið. 67 konur eru nú skráðar
í klúbbnum og þar af byrjuðu nítján á
árinu 2014 og tíu árið 2013, fjöld kvenna
í klúbbnum hefur því nær tvöfaldast á
síðustu tveimur árum sem er ánægjuleg
þróun. Nauðsynlegt er að halda vel utan
um þetta starf og ráðning golfkennara
í ársstarf er mikilvægur þáttur í þeirri
vinnu.
Fleiri félagar skilar klúbbnum öflugra
félagsstarfi og meiri tekjum. Í síðustu ársskýrslu var fjallað um þá miklu fjármuni
sem Vestmannaeyjabær hefur á undanförnum árum lagt í uppbyggingu íþróttamannvirkja í Eyjum og fannst golfurum
þeirra hlutur ekki nægur í fjárútlátum til
íþróttamannvirkja og fengum við loks
skilning bæjaryfirvalda og í þriggja ára
áætlun Vestmannaeyjabæjar er gert ráð
fyrir 15 milljóna króna framlagi á ári,
árin 2014, 2015 og 2016 til uppbyggingar
á aðstöðu GV. Fyrstu 15 milljónirnar
komu til greiðslu á árinu 2014 og voru
þær notaðar til að byggja upp 15. flötina,
klára æfingaskýlið, til uppbyggingar á
sandþróm austan við 14. flöt og til frekari
uppbyggingar á vellinum.
Gott samband og góð samvinna stjórnar
og starfsmanna klúbbsins við félagsmenn, bæjaryfirvöld, bæjarbúa og fyrirtæki eru okkur lífsnauðsynleg og hefur
stjórn lagt mikla vinnu í að rækta það
samband.
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Eins og við þekkjum er aðgengi að vellinum gott og við höfum talsvert svigrúm
til að bæta við okkur félagsmönnum og
notum á vellinum. Félagafjöldi hefur
staðið í stað undanfarin ár en á síðustu
árum varð talsverð aukning í notkun
aðkomumanna. Skiptir þar höfuðmáli ný
höfn í Landeyjum og styttri ferðatími til
Eyja. Veðurfar skiptir okkur miklu máli
eins og aðra golfvelli varðandi notkun en
veður var ekki með besta móti sumarið
2014. Rástímaskráning hefur verið í
þróun hjá okkur en erfitt hefur verið
að temja heimamenn til að skrá sig á
völlinn.
Skráð notkun á vellinum sumarið 2014
var eftirfarandi:
Maí: 911 hringir, þar af 461 GV félagar
Júní: 2.287 hringir, þar af 1.212 GV
félagar
Júlí: 3.080 hringir þar af 1.046 GV félagar
Ágúst: 1.953 hringir þar af 855 GV
félagar
September: 788 hringir þar af 337 GV
félagar
Samtals eru þetta um 9.000 skráðir
hringir á þessum fimm mánuðum eða
um 1.800 hringir að meðaltali á mánuði.
Heimamenn eru með tæplega 4.000
hringi skráða af þessum 9000 hringjum.
Rástímaskráning er þá ekki alveg virk,
sérstaklega hjá heimamönnum og
áætlum við að heildarnotkun vallarins
á þessum fimm mánuðum séu um 13
þúsund hringir sem er ekki mikil notkun
á góðum golfvelli.
Af framansögðu er ljóst að mörg
krefjandi verkefni eru framundan. Á
síðasta ári bar hæst uppbygging á nýrri
15 flöt sem mönnum sýnist að hafi tekist
vel. Talsverð umræða hefur verið innan
stjórnar og vallarnefndar um hvort fara
eigi í frekari uppbyggingu eða lagfæringar á flötunum við sjávarsíðuna og hafa
þá 14. og 18. flatir helst verið nefndar
en stjórn ákvað að fara ekki í aðgerðir á
árunum 2015 en fyrirhugað er að taka
ákvarðanir um næstu skref á árinu.
Í byrjun maí 2014 var fyrirhugað Skotlandsferð félaga í GV sem skipulögð
var af þeim bræðrum Haraldi og Herði
Óskarssonum og Gunnlaugi Grettissyni.
Ekki náðist nægjanleg þátttaka í ferðina
og var hún því ekki farin.
GV er í vinaklúbbasamstarfi við eftirtalda klúbba:Kjöl Mosfellsbæ, Selfoss,
Hveragerði, Borgarnes, Mostra Stykkishólmi, Sandgerði, Grindavík, Keflavík,
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Flúðir og Hellu. Í flestum tilfellum er
um að ræða 50% gagnkvæman afslátt af
vallargjöldum.
Fjármál og rekstur
Daglegur rekstur klúbbsins gekk vel
á árinu. Tekjur klúbbsins hækkuðu
úr tæpum 65 milljónum í tæplega 69
milljónir eða um 6%. Móta og vallargjöld
hækka úr tæpum 14 milljónum í
rúmlega 17 milljónir eða um rúmlega
20% og tekjur af árgjöldum hækka úr
tæpum 16 milljónum í 17,5 milljónir
sem er um 10% hækkun. Útgjöld hækka
úr 60 milljónum í 66 milljónir sem er
10% hækkun en á árinu var klúbburinn
í talsverðum framkvæmdum m.a. við
15 flötina, sandþrær ofl. Til viðbótar við
framangreindar tekjur fékk klúbburinn
framlag frá Vestmannaeyjabæ uppá kr.
15 milljónir til að mæta framkvæmdum
og var því klúbburinn að velta um 84
milljónum króna á árinu.
Lausafjárstaða er ágæt og hefur stjórn
lagt á það áherslu að eiga alltaf nægt laust
fé til að mæta daglegum rekstri, launum,
afborgunum lána og nauðsynlegum
útgjöldum og hefur ekki þurft að reka
klúbbinn á yfirdrætti. Við höfum verið
að borga niður skuldir klúbbsins.
Langtímaskuldir eru í dag um 25 milljónir og er þar um að ræða eitt lán hjá Íslandsbanka sem er í dag á 7,3 % vöxtum.
Hefur stjórn reynt að borga lánið hraðar
niður en upphaflega var gert ráð fyrir og
hefur það gengið vel.
Tekjur af flatargjöldum og mótum
hækkuðu eins og að framan segir sem er
ánægjulegt en nauðsynlegt er fyrir klúbbinn að auka tekjur m.a. vegna aukinna
útgjalda en í dag eru þrír starfsmenn í
vinnu fyrir klúbbinn á ársgrundvelli þ.e.
framkvæmdastjóri, vallarstjóri og golfkennari.
Árgjöld eru áfram lægri en hjá þeim
klúbbum sem við berum okkur saman við.
Hér má sjá full árgjöld hjá nokkrum
klúbbum sem gera út 18 holu golfvelli
og eru með heildarstarfsemi í byggðum
sveitarfélögum:
GO 98.500
GR 90.000
GK 88.500
GKG 88.700
GKJ 80.000
GA 77.000
GL 75.000
GS 72.000
Meðaltal 85.000

Gerð er eftirfarandi tillaga að hækkun
árgjalda fyrir sumarið 2014.
Skipting félagsmanna

Gjaldskrá 2014 Tillaga um breytingu 2014

Fullt gjald
65,000,66.500
Hjón *2
117,000,- 119.700 (59.850)
70.ára +
32.500,33.250
NL.gj. 1ár
37.000,40.000
NL.gj. 2.ár
42.000,42.000
Nemagj. (fullorðnir) 37.000,37.000
Aukaaðild
40.000,40.000
14-17 ára
25.000,25.000
13 ára og yngri 25.000,25.000

Samkvæmt samþykkt aðalfundar 2009
eru hjónum veittur 10% afsláttur af fullu
gjaldi og 70 ára og eldri fá 50% afslátt frá
fullu gjaldi.
Heildartekjur vegna árgjalda árið 2014
voru um 17,5 milljónir króna og nái
þessar tillögur fram að ganga verða
heildartekjur af árgjöldum um 18 milljónir árið 2015 eða um 26 % af áætluðum
tekjum klúbbsins.
Að lokum
Eins og að framan segir þá stendur Golfklúbbur Vestmannaeyja ágætlega í dag
en mörg krefjandi verkefni eru framundan. Á árinu 2015 þurfum við að taka
ákvörðun um hvort og þá hvaða frekari
framkvæmdir fara skal í við flatir við
sjávarsíðuna, klára þarf æfingaskýli og
tækjageymslu, byggja þarf upp teiga og
fleira.
Innra félagsstarfið þarf að efla og auka
og er ég sannfærður um að það munum
við gera m.a. með bættri æfingaaðstöðu
og ráðning golfkennara í fullt starf allt
árið mun án efa efla innra starf klúbbsins.
Eins og áður segir eru nú þrír starfsmenn komnir í heilsársstarf hjá klúbbnum sem eflir starfið en kallar um leið á
enn frekara aðhald í rekstri klúbbsins.
Þjónusta við félagsmenn og gæði vallar
og starfsemi klúbbsins á að aukast með
þessum aðgerðum.
Eins og undanfarna vetur verður skrifstofan opin virka daga frá 14.00 – 16.00.
Ég vil að lokum þakka, stjórn, félagsmönnum, starfsmönnum og öðrum
þeim sem komu að starfi klúbbsins, fyrir
þeirra starf fyrir hönd klúbbsins.
Vestmannaeyjum 29. janúar 2015
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Starfsskýrsla
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2014
Á aðalfundi Ránar sem haldinn var 20.
mars 2014 voru eftirtaldir kosnir í stjórn;
Formaður; Tanja Dögg Guðjónsdóttir
Varaformaður; Berglind Benediktsdóttir
Gjaldkeri; Berglind Smáradóttir
Innheimtustjóri; Ása Sigurðardóttir
Ritari; Elías J. Friðriksson
Meðstjórnendur; Ingunn Arnórsdóttir,
Björg Harðardóttir.
Fimleikamaður ársins 2014 var kosinn
Helga Sigrún Svansdóttir.
Ekki var farið á nein mót á árinu 2014.
Þjálfara félagsins á árinu;
Sigurbjörg Jóna Vilhjálmsdóttir yfirþjálfari, Kristjana Sif Högnadóttir, Nataliya
Ginzhul, Sveinbjörg Ósk Hauksdóttir og
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Þóra Fríða Aberg. Erna Sif Sveinsdóttir
sá um danskennslu.
Aðstoðarþjálfarar;
Elínborg Eir Sigurfinnsdóttir, Elísabet
Guðnadóttir, Katrín Bára Elíasdóttir og
Helga Sigrún Svansdóttir
Viðburðir, sýningar, námskeið og
æfingabúðir,
Félagið var með fimleikaskóla fyrir
yngstu iðkendur félagsins alla laugardaga. Félagið var með fimleikasýningar á
17. júní og á Þjóðhátíð. Árleg vorsýning
félagsins var haldin í maí og heppnaðist
mjög vel.
Jólasýning var haldin þann 17. desember og veitt voru verðlaun fyrir árið 2014.
Anna Lúðvíksdóttir var valin efnilegust

og Erla Dís Davíðsdóttir fékk Kristbjargarbikarinn.
Í lok haustannar 2014 var iðkendafjöldi
um 100 börn, þar með talin börnin í fimleikaskólanum.
Félagið keypti ýmis áhöld og tækjabúnað. Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum styrkti félagið til kaupa á loftdýnu.
Einnig voru keyptir búningar á þjálfara,
merktir fimleikafélaginu.
Að lokum vill stjórnin þakka öllum sem
hafa lagt okkur lið og einnig þeim sem
hafa styrkt okkur á einn eða annan hátt
Fyrir hönd stjórnar,
Tanja Dögg Guðjónsdóttir, formaður
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Starfsskýrsla
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2014
Árið er búið að vera skemmtilegt að
venju. Í mars var Ægisdagurinn haldinn
í sjöunda skipti og tókst afskaplega vel.
Þessi hefð er orðin ein af stærri fjáröflunarleiðum félagsins ásamt því að vera
góð kynning á Boccia þar sem haldið er
fyrirtækjamót og margir bíða spenntir
eftir því á hverju ári og er mikið keppnisskap milli fyrirtækja.
11-13 apríl var haldið til Akureyrar þar
sem búið var að tvinna saman Íslandsog Hængsmót í boccia. Skemmtu allir
sér þar konunglega og stóðu sig með
glæsibrag.
Í maí var innanfélagsmót og uppskeruhátíð þar sem botninn var sleginn í
vetrarstarfið.
Eftir góða sumarhvíld var farið að æfa af
kappi fyrir einstaklingsmót í Boccia sem
var haldið á Seyðisfirði. Þar tókst Þórarni
Ágúst að tryggja sér sæti í deild þeirra
bestu sem þykir afar mikið afrek og erum
við gríðarlega stolt af honum, auk þess
tókst Gunnari Karli að næla í silfur í
sinni deild sem er frábært afrek einnig.
Íþróttamaður ársins hjá íþróttafélaginu
Ægi var kjörin í s.l. janúar og var það
enginn annar en Þórarinn Ágúst Jónsson. Hann hefur sínt mikin metnað og
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gífurlegar framfarir á árinu og erum við
afar stolt af honum.
Að venju er ekki hægt að ljúka þessum
skrifum nema að þakka öllum þeim
frábæru styrktaraðilum sem hafa stutt vel
við bakið á okkur.
Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður
Ægis Íþróttafélags
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Starfsskýrsla
KFS
fyrir starfsárið 2014
Árið 2014 voru pínu vonbrigði í Íslandsmótinu en endaði þó með gleðitíðindum
eftir að mótinu lauk. Líkt og árin á
undan hefur starfsemi KFS verið tvískipt
yfir vetrarmánuðina, æfingum haldið
úti í Eyjum og í Reykjavík. Við höfum
í nokkur ár verið með góðan samning
við Sporthúsið um æfingaaðstöðu en
leikmenn hafa þó verið misduglegir að
nýta sér hana. Þó aðstaðan sé góð kostar
sitt að bjóða leikmönnum á Reykjavíkursvæðinu upp á slíka aðstöðu á móti því
að fá mjög góða aðstöðu í Eyjum án
endurgjalds. Töluvert af leikmönnum
stundar nám í Reykjavík og aðrir eru
búsettir þar og starfa en spila samt áfram
með KFS þar sem æfingaaðstaða er í
boði fyrir leikmenn. Nýir leikmenn hafa
komið til félagsins í gegnum þann félagsskap sem æfir í Reykjavík.
Fyrsta mót ársins er ávallt Lengjubikarinn (deildarbikar) og hófust leikar
í mars. KFS lék í C deild ásamt Víði,
Létti, Ísbirninum, Kóngunum og Þrótti
Vogum. Framan af því móti hefur leikur
liðsins yfirleitt verið að slípast til en svo
háttaði í ár að liðið vann fyrstu fjóra leikina og tapaði þeim síðasta. Endaði liðið í
öðru sæti riðilsins og skoraði 23 mörk í
þessum fimm leikjum.
Samstarf ÍBV og KFS hefur verið mikið
og gott á mörgum sviðum í mörg ár.
Undanfarin ár hefur KFS fengið nokkra
leikmenn frá ÍBV fyrir Íslandsmótið.
Árið 2009 var gerð sú nýbreytni að 2.
flokkur ÍBV spilaði undir merkjum KFS/
ÍBV og voru leikmennirnir því gjaldgengir til að spila bæði með KFS og ÍBV.
Hefur þetta reynst félaginu vel yfir sumarið þó álagið á suma leikmenn 2. flokks
hafi stundum verið mikið.
Í Borgunarbikarnum unnum við Gróttu
í fyrstu umferð en töpuðum svo fyrir
Þrótti R. í næstu umferð og þar með
dottnir úr bikarnum.
Í ár lék liðið í b riðli 4. deildar og var
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markmið sumarsins að komast upp í
3. deild sem er landsdeild. Liðið lék
glimrandi vel í riðlakeppninni og munar
kannski þar um að níu leikmenn léku
10 eða fleiri leiki af 14 leikjum liðsins í
riðlakeppninni. Þeir hafa oft verið mun
færri og því notaðir fleiri leikmenn yfir
sumarið. Liðið endaði efst í sínum riðli,
tapaði engum leik, vann 11 og gerði
þrjú jafntefli. Í þessum fjórtán leikjum
skoraði liðið 56 mörk, næstflest allra liða
í 4. deildinni. Tveir leikmenn skoruðu
yfir helming marka liðsins, Gauti
Þorvarðarson með 16 mörk og Tryggvi
Guðmundsson með 15 mörk. Liðið náði
í úrslitakeppnina um sæti í 3. deild og
er þar leikið heima og að heiman. Fyrsti
leikur var gegn Létti á útivelli og vannst
hann 0-2 með mörkum þeirra bræðra
Guðjóns og Sigurvins Ólafssona. Seinni
leikurinn heima tapaðist 1-2 en unnum
samanlagt og því komnir í undanúrslit.
Þar var leikið við Kára frá Akranesi og
fyrri leikurinn heima tapaðist 1-2 og því
ljóst að liðsins beið erfitt verkefni fyrir
útileikinn. Það fór svo að hann tapaðist

6-3 og því sæti í 3. deildinni úr sögunni
þetta árið. Leikið var um þriðja sætið í
deildinni og vannst sá leikur gegn Þrótti
Vogum 3-1. Þau tíðindi bárust svo eftir
að tímabilinu var lokið að lið Grundafjarðar sem var í 3. deild tæki ekki þátt
í Íslandsmótinu á næsta ári og því laust
sæti í 3. deildinni. Þar sem KFS náði
þriðja sætinu þá bauðst okkur að þiggja
sætið sem við þáðum með þökkum og
leikum því í 3. deild árið 2015. Ljóst er að
kostnaður við ferðalög mun margfaldast
þar sem liðsins bíða ferðalög á Vopnafjörð, Húsavík og Grenivík.
Á lokahófi félagsins var Gauti Þorvarðarson útnefndur leikmaður ársins en
hann var einnig markahæstur.
Stjórn félagsins skipa eins og undanfarin ár Óðinn Steinson, formaður, Hjalti
Kristjánsson, framkvæmdastjóri og
Hreggviður Ágústsson ritari. Ýmsir fleiri
hafa þó aðstoðað við undirbúning leikja.
f.h. KFS
Óðinn Steinson,
formaður.
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Starfsskýrsla
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2014
Árið 2014 verður lengi í minnum haft
hjá ÍBV íþróttafélagi, enda árið sem
karlalið ÍBV í handbolta landaði sínum
fyrsta Íslandsmeistaratitli. Var þetta
sannarlega glæsilegur árangur og ekki
síst í ljósi þess að ÍBV var nýliði í efstu
deild. Árangur ÍBV vakti verðskuldaða
athygli og ekki síst frá frábæri stuðningur
sem liðið fékk og sérstaklega framganga
og jákvæður stuðningur Hvítu riddarana.
Heimkoma ÍBV liðsins með bikarinn og
móttökurnar á bryggjunni verður lengi í
minnum haft.
Starf ÍBV ár hvert hefst á þrettándagleði
sem að þessu sinni fór fram 9. janúar.
Viðraði vel til hátíðarhalda og tókust þau
að vanda mjög vel. Eyjafréttir afhentu
sína árlegu viðurkenningar og fékk
Arnar Pétursson þáverandi og núverandi
þjálfari handknattleiksliðs ÍBV viðurkenningu fyrir framlag sitt til íþróttalífs
í Eyjum.
Aðalfundur ÍBV íþróttafélags 2014 var
haldinn 24. apríl og var stjórn félagsins
endurkjörin. Sigursveinn Þórðarson formaður, Íris Róbertsdóttir varaformaður,
Guðmundur Ásgeirsson gjaldkeri,
Styrmir Sigurðarson, Ingibjörg Jónsdóttir, Stefán Jónsson og Páll Magnússon.
Fulltrúi knattspyrnuráðs var kjörinn
Hannes Gústafsson og fulltrúi handknattleiksdeildar Unnur Sigmarsdóttir.
Starf stjórnarinnar sem tók við eftir
stjórnarkreppu í félaginu árið 2013 hefur
verið að ná tökum á fjármálum félagsins sem voru komin í mikinn ólestur.
Eftir að hafa náð heildarsamkomulagi
við stærstu stuðningsaðila félagsins í
Vestmannaeyjum var rekstur félagsins
kominn í ákveðið jafnvægi þó langt hafi
verið í land með að ná skuldastöðunni
niður fyrir það sem ásættanlegt er. Með
markvissri vinnu árið 2014 náðist enn
betri árangur og án þess að það hafi
bitnað á yngri flokka starfi félagsins.
Skuldir félagsins hafa minnkað um 55%
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á síðustu tveimur árum og reksturinn nú
kominn í gott jafnvægi.
Liður í því að ná betri tökum á rekstri
félagsins er að styrkja eftirlit með útgjöldum deilda og ráða og hefur stjórnin
sett ákveðnar og strangar reglur um
öll útgjöld og stofnaði sérstaka fjárhagsnefnd sem hefur neitunarvald yfir
fyrirhuguðum útgjöldum. Á sama tíma
hefur áætlanagerð verið efld. Þetta hefur
orðið til þess að óvænt útgjöld hafa verið
í lágmarki og rekstrarstaða félagsins skýr
frá degi til dags. Var þetta ein mikilvægasta breyting á rekstri félagsins enda
oft stórar fjárhæðir í húfi.
Stærsti liðurinn í breyttri rekstrarstöðu
félagsins liggur þó í góðri útkomu á þeim
viðburðum sem ÍBV íþróttafélag stendur
fyrir. Tókst mjög vel til, bæði með Shellmót ÍBV og Pæjumót TM og ÍBV. Þá var
Þjóðhátíðin 2014 vel heppnuð.
Yngri flokka starf félagsins var mjög öflugt á árinu og hefur félagið lagt metnað
sinn í að ráða til sín vel menntaða og
hæfileikaríka þjálfara. Það hefur skilað
sér í betri árangri og fjölgun á landsliðsfólki okkar í yngri landsliðunum.
Landsliðsfólk ÍBV íþróttafélags 2014:
A – landslið, knattspyrna
Þórarinn Ingi Valdimarsson, Elísa
Viðarsdóttir
A – landslið, handknattleikur
Dröfn Haraldsdóttir, Díana Dögg
Magnúsdóttir
U21 – landslið, knattspyrna
Brynjar Gauti Guðjónsson, Gunnar Þorsteinsson, Guðjón Orri Sigurjónsson,
Víðir Þorvarðarson
U19 – landslið, knattspyrna
Jón Ingason, Sabrína Lind Adolfsdóttir
U18 – landslið, handknattleikur
Dagur Arnarsson, Hákon Daði
Styrmisson
U17 – landslið, knattspyrna		
Devon Már Griffin
U17 – landslið, handknattleikur

Díana Dögg Magnúsdóttir, Arna Þyrí
Ólafsdóttir, Erla Rut Sigmarsdóttir
U16 – landslið handknattleikur
Andri Ísak Sigfússon, Darri Viktor
Gylfason, Friðrik Hólm Jónsson, Logi
Snædal Jónsson, Ásta Björt Júlíusdóttir,
Þóra Guðný Arnardóttir.
Ásamt glæsilegum titli karlaliðs ÍBV í
handknattleik varð fjórði flokkur kvenna
bæði Íslands- og bikarmeistari í handknattleik, fjórði flokkur karla (eldra ár)
varð bikarmeistari í handknattleik. Sjötti
flokkur kvenna varð Íslandsmeistari
í knattspyrnu. Sjöundi flokkur varð
Norðurálsmeistari og fimmti flokkur
kvenna Símamótsmeistari í knattspyrnu.
Meistaraflokkslið ÍBV í knattspyrnu
karla endaði tímabilið í 10. sæti í Pepsi
deildinni og féll úr leik í undanúrslitum
bikarkeppninnar. Kvennalið ÍBV endaði í
6. sæti og féll út í 8 liða úrslitum bikarsins.
Eins og áður er getið varð karlalið ÍBV
í handknattleik Íslandsmeistarar í fyrsta
skipti. Liðið datt út í 8 liða úrslitum
bikarsins. Kvennalið ÍBV lenti í 3. sæti
í deildarkeppninni og féll úr leik gegn
verðandi Íslandsmeisturum Vals í undanúrslitum úrslitakeppninnar. ÍBV féll út í
8 liða úrslitum bikarsins.
Í heildina má segja að árið 2014 hafi
verið gott ár fyrir ÍBV íþróttafélag.
Árangur náðist, bæði innan vallar og
utan. Náðust hagstæðir samningar við
okkar stærstu styrktaraðila, til að mynda
Ölgerðina og Eimskip. Eins var skrifað
undir nýjan samning við Eyjablikk. Verkefnin eru stór á hverju ári hjá félaginu og
við erum heppin að hafa fjölmarga sjálfboðaliða sem ganga í sömu verk ár eftir
ár og er stærsta ástæðan fyrir hversu vel
gengur að reka ÍBV íþróttafélag.
Sigursveinn Þórðarson
Formaður ÍBV íþróttafélags
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Starfsskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2014
Ný stjórn tók við á aðalfundi 19. maí
2014. Hana skipa: Anna Lilja Sigurðardóttir formaður og ritari, Hafdís Snorradóttir, Lilja Kristinsdóttir, Salóme Ýr
Rúnarsdóttir og Rebekka Björgvinsdóttir
meðstjórnendur. Varamenn Arnheiður
Pálsdóttir, Guðfinna B. Ágústsdóttir og
Ingunn Arnórsdóttir. Aðalheiður Kristinsdóttir og Auður Ásgeirsdóttir gengu
úr stjórn eftir nokkurra ára starf og
þakkar félagið þeim fyrir vel unnin störf.
Árlegt Kiwanismót sem halda átti 28.
maí 2014 varð að fresta vegna viðgerða
á sundlauginni. Er mótið jafnframt hluti
af uppskeruhátíð félagsins. Þrátt fyrir að
ekkert væri mótið var haldin lokahátíð.
Kvöddum við þar fráfarandi þjálfara
Ágústu Halldórsdóttur og veittar voru
viðurkenningar. Kiwanisbikarar voru
ekki veittir. Sundmaður félagsins var
valinn Hinrik Ingi Ásgrímsson fyrir
frábæra ástundun og árangur og fyrir að
vera öðrum iðkendum góð fyrirmynd og
sundfélaginu til mikils sóma.
Farið var með 13 keppendur á ÍRB
Landsbankamótið í Reykjanesbæ 9. –
11. maí. Stóðu krakkarnir sig þar með
mikilli prýði og áttu skemmtilega helgi
þar sem að þau syntu og skemmtu sér.
Sundfélagið átti einn keppanda á
Aldursflokkameistaramót Íslands, sem
haldið var í Reykjanesbæ dagana 12.
– 15. júní 2014. Það var Hinrik Ingi
Ásgrímsson. Sundfélagið naut aðstoðar
og samveru með Sundfélaginu Óðni frá
Akureyri þar sem Hinrik gisti með þeim
og naut leiðsagnar þjálfara. Hinrik var að
sjálfsögðu Sundfélagi ÍBV til mikils sóma
og hlaut háttvísis verðlaun minni liða.
Hinrik Ingi náði silfur verðlaunum í 200.
skriðsundi og bronsi í 100 m. skriðsundi
í sínum aldursflokki. Mjög efnilegur
strákur þarna á ferðinni.
Í byrjun sumars stóð félagið fyrir
sundnámskeiði fyrir 5 – 6 ára gömul
börn, Katrín Harðardóttir sá um það.
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Eru þessi námskeið undirbúningur fyrir
sundkennslu þegar þessir krakkar hefja
skólagöngu sína að hausti.
Eins og fram hefur komið hætti Ágústa
Halldórsdóttir sem þjálfari hjá félaginu
og á haustdögum tók við Ingunn Arnórsdóttir auk þess sem Anna Lilja Sigurðardóttir kom að þjálfun. Eldri krakkarnir
hjá félaginu hafa einnig aðstoðað við
þjálfun yngri iðkenda. Er það félaginu
mjög mikilvægt til þess að yngri iðkendur fái tækifæri til að umgangast sér eldri
sundmenn og horfa til góðra fyrirmynda.
Í nóvember kom Berglind Brynjarsdóttir fyrrverandi þjálfari hjá félaginu í
heimsókn með krakka frá KR. Notuðu
þau helgina til að æfa og fengu krakkar
frá ÍBV að taka þátt í þeim æfingum.
Að vanda hefur félagið staðið fyrir
jólasundmóti. En þetta árið setti veðrið
strik í reikninginn þannig að mótið varð
að nýársmóti og því haldið í janúar. Tókst
þessi breyting það vel að líklega er hún
komin til að vera.
Um áramót kom svo til starfa hjá
félaginu Sigrún Halldórsdóttir og tók

hún við sem aðalþjálfari félagsins. Mun
félagið einnig njóta krafta hennar á næsta
keppnistímabili sem er gott.
Á uppskeruhátíð ÍBV héraðssambands í
janúar 2015 var Hinrik Ingi Ásgrímsson
heiðraður sem sundmaður ársins.
Farið var á KR mótið í febrúar með
nokkurn hóp krakka og stóðu þau sig vel
þar. Hinrik Ingi skellti sér einnig á Unglingamót Fjölnis í nóvember og Vormót
Ármanns í mars. Í vetur hefur Hinriki
Inga tekist að náð nokkrum lágmörkum
á AMÍ. Mótið verður að þessu sinni
haldið á Akureyri og mun félagið því eiga
keppendur þar í júní.
Farið var í tvær grænmetissölu á haust
og vetur sem fjáröflun. Sumarið 2014 var
félagið með poppsölu á sjómannadag,
Jónsmessuhátíð og 17. júní. Auk þess að
taka þátt í Sparisjóðsdeginum. Einnig
leigði félagið ÍBV Íþróttafélagi poppvélarnar á Þjóðhátíð.
Vestmannaeyjum, 26. maí 2015.
Anna Lilja Sigurðardóttir
formaður

29

Starfsskýrsla
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2014
Eftirfarandi aðilar skipa stjórn
Blakfélags ÍBV:
Katrín Harðardóttir formaður
Svanfríður Jóhannsdóttir gjaldkeri
Hafdís Snorradóttir ritari
Elín Þóra Ólafsdóttir og Þórdís
Jóelsdóttir meðstjórnendur
Marta Sigurjónsdóttir varamaður
Skoðunarmenn félagsins eru Andrea Elín
Atladóttir og Lilja Björg Arngrímsdóttir.
Ekki var haldinn formlegur stjórnarfundur á tímabilinu. Reyndum við
að gera okkur þetta eins auðvelt og
mögulegt var og funda ekki að óþörfu
og var því oft sendur tölvupóstur á milli
stjórnarmanna eða málefnin rædd á
æfingum og ákvarðanir teknar í lok
þeirra, allt eftir tilefni. Ákveðið var að
félagsgjöldin væru 12.000 kr. fyrir hvora
önn. 17 félagsmenn greiddu félagsgjöld
á vorönn ´14 og 27 félagsmenn á haustönn´14. Gjöldin hafa m.a. greitt laun og
ferðir þjálfara.
Þjálfari
Heiðbjört Gylfadóttir (Heiða) blakari
hjá HK var þjálfari kvennaliðs Blakfélags
ÍBV á keppnistímabilinu 2014 - 2015.
Haldnar voru æfingabúðir tvívegis hér
í eyjum yfir helgi þar sem Heiða stjórnaði. Einnig sendi hún tímaseðil vikulega
sem undirrituð stjórnaði á æfingum á
þriðjudögum kl. 20 – 21:30.
Einnig voru æfingar á fimmtudögum á
sama tíma og þá var spilæfing.
Óhætt er að segja að miklar framfarir
hafi átt sér stað í blakinu hjá okkur, það
er mjög mikill munur á getu liðsins
núna eða bara fyrir ári síðan. Blakið sem
við spilum núna er miklu betra. Viljum
við af gefnu tilefni þakka Heiðu fyrir
vel unnin störf og hlökkum til áframhaldandi samstarfsins á næsta keppnistímabili.
Töluvert af karlmönnum hafa mætt á
blakæfingarnar, en þeir hafa ekki tekið
þátt í skipulögðum æfingum heldur spila
þeir einungis. Þar sem mok, tvíslag og

30

net eru algeng án þess þó að þeir dæmi
á það.
KALEIKUR 2014
Öldungamót Blaksambandsins var haldið
á Akureyri í byrjun maí 2014.
Tvö kvennalið tóku þátt frá ÍBV. ÍBV
1 endaði í 4. sæti í 9. deild og ÍBV 2
sömuleiðis í 4. sæti í 13. deild.
Innanfélagsmót
Haldin voru tvö innanfélagsmót á
tímabilinu. Síðastliðið vor var endað á
slíku móti og einnig var slíkt mót haldið
milli jóla og nýárs. Þetta eru skemmtileg
mót þar sem dregið er í lið fyrir hverja
hrinu, sex einstaklingar mynda lið.
Hver hrina er spiluð upp í 15 og nóg er
að vinna með einu stigi. Spilaðar eru
a.m.k. 8 hrinur en fjöldi hrina fer eftir
fjölda blakara.Verðlaun eru veitt þremur
stigahæstu einstaklingnum.
Mót keppnistímabilið 2014 - 2015
Í fyrsta sinn tók kvennalið frá Blakfélagi
ÍBV þátt í Íslandsmóti í 5. deild.
Mótið var spilað í túrneringaformi, 3
helgar. Fyrsta helgin fór fram á Siglufirði
8. - 9. nóvember 2014. Önnur helgin fór
fram í Garðabæ 31. janúar – 1. febrúar
2015 og þriðja og síðasta helgin fór fram
á Álftanesi 14.-15. mars 2015. Árangur
liðsins 5. sæti er ásættanlegur, þó svo að
markmiðið hjá mörgum hafi verið hærra
en það. Liðið kemur reynslunni ríkari og
betur undirbúið á næsta tímabili. Heiða
stjórnaði liðinu á Íslandsmótinu og var
mjög lærdómsríkt að hafa hana á hliðarlínunni.
5 deild, Konur
8 lið - Allir við alla, tvöföld umferð
UMF Glói (Skriður)
Kormákur (Birnur)
HK d
Þróttur R D
ÍBV
Hamar B
Fylkir E
Þróttur R b

Sæti/Leikir/Stig/Hrinur/Stigaskor / Hlutfall
1
14 40 28 2 713 443 14.00 1.61
2
14 27 21 12 724 602 1.75 1.20
3
14 27 20 12 682 596 1.67 1.14
4
14 24 18 14 676 621 1.29 1.09
5
14 22 17 17 672 650 1.00 1.03
6
14 17 14 19 647 645 0.74 1.00
7
14 7
6 25 387 715 0.24 0.54
8
14 4
3 26 428 657 0.12 0.65

Öldungamót BLÍ „ Tjöldungur“ var

haldinn á Norðfirði 30. apríl – 2. maí.
Þetta var jafnframt 40. Öldungamótið.
Blakfélag ÍBV sendi 1. kvennalið til
keppni að þessu sinni. Kvennalið ÍBV
lenti í 4. sæti í 9. deild.
Sóknarfæri
Það eru mörg sóknarfæri í blakinu ef
áhugi er fyrir hendi. Í fyrra var boðið
upp á byrjendaæfingar og reyndist þátttaka í þeim ekki nógu mikil þannig að
þeim var hætt. En nauðsynlegt er að
reyna aftur að mínu mati. Krakkablak
nýtur nú mikilla vinsælda og væri gaman
að prófa að bjóða upp á æfingar fyrir 1416 ára stúlkur. Því á þessu aldursskeiði
er brottfall úr íþróttum eitt það mesta
og væri spennandi að kynna þær fyrir
blakíþróttinni. Einnig hefur orðið mikil
gróska í öldungablaki og hefur afrakstur
öldungamótanna eflt blakið í þeim landshluta sem það hefur verið haldið hverju
sinni. Gaman er að geta þess að Blakfélag
ÍBV ásamt Þrótti Reykjavík sótti um að
halda Öldung 2016 en urðum ekki fyrir
valinu að þessu sinni þannig að við vonumst eftir því að Öldungur 2017 verði
haldinn í Vestmannaeyjum. Líkt og gert
var árið 2011, yrði það mikil lyftistöng
fyrir starfsemi okkar sem og allt bæjarfélagið að fá hingað um og yfir 1200
manns.
Breytingar í stjórn
Boðað hefur verið til aðalfundar Blakfélags ÍBV með tveggja vikna fyrirvara eins og lög félagsins gera ráð fyrir
laugardaginn 30. maí kl. 12 í fundarsal
Íþróttamiðstöðvarinnar. Þar mun undirrituð ganga úr stjórn eftir tveggja ára
setu sem formaður. Ég mun engu að
síður verða boðin og búin til aðstoðar
við ýmis verkefni félagsins ef eftir því
verður leitað. Nýtt starfsár tekur nú við
með nýjum áskorunum og óska ég nýrri
stjórn góðs gengis.
Fyrir hönd stjórnar
Katrín Harðardóttir.
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Starfsskýrsla
Karatefélags Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2014
Starfið hófst í janúar með hefðbundnum
hætti í Hressó. Rúmlega 32 iðkendur
voru skráðir.
Í lok janúar sendi félagið í fyrsta sinn
keppanda á mót þegar Daníel Smári
Víkingsson tók þátt í RIG 2014. Daníel
keppti í kumite.
Í febrúar fóru svo átta keppendur á íslandsmót barna og unglinga í kata.
Á vordögum sótti félagið um inngöngu
í ÍBV Héraðssamband og var umsóknin
samþykkt á aðalfundi í apríl.
10 maí fóru 12 krakkar ásamt þjálfara í
dagsferð á Hvolsvöll þar sem við tókum
þátt í tveimur æfingum með KFR og
krökkum frá Hvolsvelli var einnig boðið
að taka þátt. Þá var grillað farið í leiki og
sund. Þótti ferðinn lukkast einstaklega
vel og er stefnt á að endurtaka leikinn í
vor.
Þann 16 maí fóru fjórir af elstu iðk-

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

endum félagsins í gráðun hjá Karatefélagi
Reykjavíkur og eignaðist félagið þar sinn
fyrsta svartbeltara.
Þann 22. Maí var gráðun hjá yngri
iðkendum. 23 þreyttu próf og stóðu sig
með prýði og fengu hærri gráðu. Prófdómari var að vanda Sensei Reinharð
Reinharðsson.
Til stóð að bjóða upp á sumaræfingar
en þátttaka var dræm og sumarnámskeið
því blásið af.
Við inngöngu í ÍBV öðlaðist félagið rétt
á húsnæði undir starfsemina endurgjaldslaust frá Vestmannaeyjabæ. Fékk
félagið aðstöðu í íþróttasal Þórsheimilisins.
Í september hófst vetrarstarfið í nýju
húsnæði. Einhver fjölgun var og í
desember fóru sjö manns ásamt þjálfara í
gráðun hjá KFR og einnig voru 24 gráðaðir í yngri hópum hér heima

Á haustdögum var hafist handa við að
fjármagna kaup á tatami mottum til að
hafa hentugt undirlag. Leitað var til fyrirtækja í Eyjum og voru viðtökur góðar.
Kaupa þurfti 140 mottur sem kostuðu
500.000 krónur og var verkefnið styrkt
af eftirtöldum aðilum: Ísfélagið, Langa
ehf, Eimskip og Vinnslustöðin. Einnig
fékk félagið veglega styrki frá Geisla og
Skipalyftunni. Þá ber að þakka 900 Grillhúsi fyrir veittan stuðning en fyrirtækið
hefur gefið veitingar þegar gráðað er
og einnig gefið fæði fyrir gestakennara
þegar þeir koma.
Óhætt er að segja að framtíðin sé björt
og efniviðurinn mikill hjá KFV og tilhlökkunarefni að halda áfram og efla
starfið.
Ævar Austfjörð
Formaður
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