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Þingsetning
2.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
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 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 2011
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja var haldið í
Týrsheimilinu miðvikudaginn 4. maí. 2011. Á þinginu var
Þór Í.Vilhjálmsson endurkjörinn formaður fyrir næsta
starfsár og aðrir í stjórm eru Leifur Gunnarsson varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri, Arndís Sigurðardóttir ritari og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi. Tveir góðir gestir
mættu til þinghalds þau Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir
varamaður í stjórn Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands
og Jón Pétursson sviðsstjóri hjá Vestmannaeyjabæ, en hann
flutti greinagott erindi og fór yfir Íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar.
Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var
kröftugt sem fyrr og mörg góð afrek unnin.Meistaraflokkur
karla í knattspyrnu var mjög í sviðljósinu og náði frábærum
árangri og er búinn að festa sig í sessi sem eitt af bestu
knattspyrnuliðum landsins. Og meistaraflokkur kvenna
stóð sig mjög vel í úrvalsdeildinni og verður spennandi að
fylgjast með þessum liðum í sumar.
Þá stóð meistaraflokkur kvenna í handknattleik sig vel

Þor Vilhjálmsson
formaður
bandalagsins
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en hann lék til úrslita í bikarkeppninni en tapaði þar fyrir
Val, sem er besta lið landsins. Eins komust þær í úrslitakeppnina í deildinni en töpuðu þar í fjögurra liða úrslitum
fyrir Fram.
Meistaraflokkur karla í handknattleik lék langt undir
væntingum og komst ekki upp um deild eins og vonir stóðu
til en þá er bara að bíta í skjaldarrendur og vinna deildina
næst en við eigum að hafa alla burði til þess með þennan
hóp
Þá hefur verið mikill kraftur í starfi yngri flokka hjá
Í.B.V –íþróttafélagi. Þá er tókust Pæjumótið og Shellmótið
í knattspyrnu vel og voru fjölmenn og hefur Pæjumótið
farið stækkandi eftir lægð seinni ára. Þjóðhátíð Vestmannaeyja heppnaðist mjög vel og var hún haldin við
ágæt skilyrði þó hún hafi ekki náð sömu stærð og hátíðin
á undan, en það hljóta alltaf að skiptast á skin og skúrir í
stærð Þjóðhátíðar. Svo hefur alltaf verið og svo mun alltaf
verða. og var hún ein sú stærsta frá upphafi og hafa þær
þó verið margar stórar fyrir. Munar þar miklu um Landeyjarhöfn.
Þá hefur eins og öllum er kunnugt Í.B.V. - íþróttafélag
ráðist í stórvirki við byggingu á varanlegri aðstöðu fyrir
sölubúðir og svið í Herjólfsdal. Og eins hefur verið lögð
mikil vinna við að skapa aðstöðu fyrir gesti á skipulögðum
tjaldstæðum utan dalsins en nokkurrar óánægju hefur gætt
meðal bæjarbúa vegna tjöldunar í heimagörðum en það
skiptir gríðalega miklu máli að allt skipulag og famkvæmd
við þjóðhátíðina sé í góðri sátt við bæjarbúa.
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.
Í.B.V –íþróttafélag hefur í samvinnu við bæjaryfirvöld
og Framhaldsskólann sett á stofn íþróttaakademíu, sem
hefur gefið svo góða raun að ákveðið var í haust að gera
tilraun með íþróttaakademíu við 9. og 10. bekk í
grunnskólanum og hefur verið mikil og góð þátttaka í
henni.
ÍBV HÉRAÐSSAMBAND kom að stofnun akademíunnar og styrkti hana fjárhagslega.
Heldur hefur dofnað í starfsemi hjá Körfuknattleiksfélagi Í.B.V en vonandi er það bara tímabundið.
Hjá sundfólkinu hefur og árið verið öflugt.
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Fimleikafélagið Rán er með mjög mikla starfsemi og
eru fimleikar orðnar ein af stærstu íþróttagreinunum í
Eyjum.
Íþróttafélagið Ægir hefur verið áberandi og hefur verið
að kynna starfsemi sína með ýmsum nýjungum.
Badmintonfélag Vestmannaeyja hefur verið að eflast
mjög eftir að það var endurvakið aftur og er iðkendahópurinn alltaf að stækka.
Golfklúbbur Vestmannaeyja var sem áður með öfluga
starfsemi.
Framherjar Smástund hefur verið með öflugt starf og
hefur góð samvinna þeirra við knattspyrnudeild Í.B.V.íþróttafélag gefið mjög góða raunog vakið athygli og gert
það að verkum að leikmenn, sem hafa ekki komist að
tímabundið hjá meistaraflokki hafa æft og keppt með
Framherjum Smástund og þar af leiðandi öðlast mikilvæga
reynslu, sem hefur skipt miklu máli.
Að venju var haldið veglegt hóf í íþróttahúsinu í janúar
þar sem val á Íþróttamanni Vestmannaeyja var tilkynt. Þá
útnefndi hvert aðildarfélag Í.B.V. íþróttamann sinn. Þá
komu fulltrúar frá bæjarfélaginu og afhentu afreksstyrki til
félagana og jafnframt heiðruðu þau stóran hóp íþróttafólks
sem hafði á árinu leikið með landsliðum Íslands. Mjög
ánægulegt er hvað athöfnin er vel sótt.
Íþróttamaður Vestmannaeyja árið 2011, var valinn
Tryggvi Guðmundsson knattspyrnumaður. Þá var Svava
Tara Ólafsdóttir valin íþróttamaður æskunnar. Og Jóhannes
Ólafsson hlaut heiðursviðurkenningu fyrir mikið og gott
starf í þágu íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum í
áratugi.
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Ferðasjóður fyrir íþróttahreyfinguna hefur sannað gildi
sitt og skiptir íþróttastarfið í Eyjum miklu máli og eru nú
veittar um 60 milljónir í sjóðinn frá ríkisvaldinu. Eyjamenn
eru í hópi stærstu styrkþega úr honum. Ég hvet alla sem
vettlingi geta valdið til að beita áhrifum sínum til að
ferðasjóðurinn verði áfram starfræktur og ekki verði skorið
niður fé til hans.
Knattspyrnuhúsið hefur sem verður mikil lyftistöng
fyrir, ekki bara knattspyrnufólkið okkar heldur líka frjálsíþróttafólk og golfara og svo hafa eldri borgara tekið því
fegins hendi og stunda þar gönguferðir af krafti svo eitthvað sé nefnt.
Miklar umræður hafa verið um langt skeið um byggingu
stúku við Hásteinsvöll og er ljóst að við fengjum ekki
keppnisleyfi á honum árið 2012 nema unnið hafi verið að
úrbætum í því efni. Það er ánægjulegt að þetta mál er nú
loksins í höfn og framkvæmdir hafnar. Ber að þakka þeim
aðilum sem komu að þessu máli en það vor bæði Vestmannaeyjabær, Knattspyrnusamband Íslands og fyrirtæki
og einstaklingar hér í Eyjum.
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
aðildafélögum samstarfið á árinu og einnig stuðningsmönnum og styrktaraðilum veittan stuðning.
f.h Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Þór Í.Vilhjálmsson, formaður
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Fundargerð ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
4. maí 2011
Þór Í. Vilhjálmsson setur þingið og býður þingfulltrúa og gesti velkomna. Gestur þingsins er Ingibjörg
Jóhannesdóttir úr stjórn Í.S.Í. og Jón Pétursson frá Vestmannaeyjabæ.
2.
Kosin var þriggja manna kjörbréfanefnd , það eru
Óðinn Steinson, Jóhanna Jónsdóttir og Tryggvi Már Sæmundsson.
3.
Kosning forseta og ritara það eru: Hörður Óskarsson og Arndís Sigurðardóttir.
4.
Skýrsla stjórnar og umræður, Þór Í Vilhjálmsson
flytur skýrslu síðasta starfsárs og vísa ég í hana á bls. 4 í
ársriti. Engar umræður voru um hana.
5.
Reikningar stjórnar umræður og atkvæðagreiðsla.
Gísli Valtýsson og vísa ég í skýrslu á bls. 6 í ársriti.
Reikningar samþykktir samhljóða. Endurskoðendur voru
Eygló Kristinsdóttir og Guðni Sigurðsson.
6.
Skýrslur aðildarfélaga og umræður, engar umræður voru, en skýrslur sem borist höfðu eru í riti
ársþingsins.
7.
Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja. Tillaga um
að 10. liður falli niður einnig að kosning annars forseta og
annars ritara falli niður. Þessi kosning átti við þegar þing
stóð yfir í tvo daga oft með viku millibili. Helgi Bragason
gerir grein fyrir lagabreytingunni, lagði til að laganefnd
klári þetta og samþykki lagabreytinguna.
8.
Ræddar tillögur, ein tillaga barst og er
svohljóðandi: Ársþing Í.B.V. haldið 4. maí 2011 skorar á
Alþingi að standa vörð um ferðasjóð Í.S.Í. Það skiptir
íþróttahreyfinguna miklu máli að hann verði efldur og að
fyrir árið 2012 verði greiddar 90 milljónir eins og búið var
að samþykkja.
Breytingartillaga frá Gísla Valtýssyni um niðurfellingu
lottótekna til þeirra aðildarfélaga sem ekki skila skýrslum.
Samþykkt.
9.
Engar kosningar undir þessum lið á þinginu.
10.
Lagðar fram uppástungur um formann Í.B.V. fyrir
næsta starfsár. Áfram sami formaður Þór Í Vilhjálmsson.
Fyrir þinghlé tók til máls Jón Pétursson framkvæmdarstjóri
fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar. Hann
kynnti Íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar og flutti hann
mjög gott erindi. Íþróttastefnan er ítarleg á 5 blaðsíðum
A4 og læt ég hana fylgja gögnum þingsins.

1.

ÞINGHLÉ
Leikmenn úr meistaraflokki kvenna í fótbolta sáu um kaffi-
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veitingar og voru þær veglegar og flottar að vanda, kunnum við þeim bestu þakkir fyrir.
11.
Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla. Formaður Í.B.V. tekur til máls og ræðir um nýja íþróttastefnu
Vestmannaeyjabæjar og þakkar Jóni Péturssyni gott erindi
og skýringar á íþróttastefnunni. Þór ræðir einnig um
tóbaksnotkun og munntóbaksnotkun íþróttafólks sem er
mikið vandamál og vill að það verði alfarið bannað á og í
íþróttahúsi og leikvöngum aðildarfélaga
12.
Engin kosning að þessu sinni.
13.
a) Kosinn formaður Íþróttabandalags Vestmannaeyja, Þór Í Vilhjálmsson samhljóða endurkjörinn með lófaklappi.
b)
Kosin stjórn, sama stjórn endurkjörin með lófaklappi.
c)
Kosnir tveir skoðunarmenn, Eygló Kristinsdóttir
og Guðni Sigurðsson.
d)
Kosið í laganefnd, Helgi Bragason, Sólveig
Adólfsdóttir og Gísli Valtýsson.
14.
Ýmis mál.Ingibjörg Jóhannesdóttir ræðir um
skýrsluskil félaga og segir að þau séu slæm fyrir Í.S.Í. því
með skýrslunum geti þau fylgst með íþróttastarfi í landinu.
Hún segir að aðildarfélög geta fengið aðstoð við gerð
skýrslna ef þau vilji.Ingibjörg talar einnig um feraðsjóð
sem hefur verið skorinn niður, úthlutað var 57 milljónir
2010 en verður 54 milljónir 2011, einnig ræðir hún um
menningarelítuna sem er farin að ásælast lottópeninga og
segir að styrkur ríkisins til þeirra sé miklu meiri en til
íþróttamála. Hún las einnig setningarávarp forseta Í.S.Í. og
ræðir einnig mikið um íþróttir fyrir alla, hjólað í vinnuna
kvennahlaupið og fl. Nefnir að ÍSI sé 100 ára á næsta ári.
Gísli Valtýsson ræðir um tillögu sína um niðurfellingu
lottótekna til þeirra aðildarfélaga sem ekki skila inn
skýrslum. Tryggvi Sæmundsson er sammála tillögu Gísla,
hann ræðir einnig um stúkuna við Hásteinsvöll og segir að
það verði að ýta á eftir að hún verði byggð. Ingibjörg tekur
aftur til máls og talar um ferðasjóð og ekki megi stilla
honum upp sem togstreitu milli landsbyggðar og Reykjavíkur. Hún biður félög einnig að íhuga það hvernig þau
verði fyrirmyndarfélög, og nefnir að endurskoðaðir
reikningar félaga fylgi skýrsluskilum. Þessi atriði voru
borin upp til atkvæðis og voru samþykkt.
15.
Formaður Í.B.V. þakkar starfsmönnum, fulltrúum
og gestum komuna og slítur þingi kl. 22.10.
Arndís Sigurðardóttir, fundarritari
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Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001
1. 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 foystu 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.
k) Að segja álit sitt á íþróttamálum, íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttmál 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.
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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
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sé rangt tilgreind skal það senda stjórn ÍBV kæru um það áður en
vika er liðin frá því tilkynning um fulltrúatölu var send út.
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 kjörbréfanefndar
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 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.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
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 Íþróttabandalagsins. og formanni Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem skal vera formaður nefndarinnar
og kalla valnefnd saman til fundar.: (d grein var breytt 12. 5.2010)
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 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
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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.

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

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

7. grein
Bandalagsmerki ÍBV má veita öllum sem starfað hafa
vel fyrir bandalagið svo og þeim sem stjórn ÍBV telur
ásæðu til að heiðra eða veita viðurkenningu fyrir störf
tengd íþróttamálum.

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

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.

3. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmanneyja 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.

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.

4. grein
Heiðurskross ÍBV úr gulli er æðsta heiðursviðurkenning Íþróttabandalags Vestmanneyja, sem veitist einungis undir sérstökum kringumstæðum og þá helst
ekki öðrum en þeim sem áður hafa
hlotið
Heiðursmerki ÍBV úr gulli eða silfri.

10. grein
Stjórn Iþróttabandalags 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
5. grein
Heiðursmerki ÍBV úr gulli er næst æðsta hendi.
heiðursviðurkenning Íþróttabandalags Vestmanna12. grein
eyja.
Við veitingu gullmerki ÍBV skal tekið mið af því að Reglugerð þessari verður einungis breytt á ársþingi
sá sem veita á merkið hafi áður verið veitt silfurmerki Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
ÍBV og hafi staðið í forystusveit íþróttamála í Vest13. grein
mannaeyjum og unnið þeim vel og dyggilega.
Reglugerð öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt á ársþingi Íþróttabandalags Vest6. grein
Heiðursmerki ÍBV úr silfri skal einungis veita þeim mannaeyja haldið 15. og 29. dsember 1990.
sem unnið hafa vel og dyggilega fyrir íþróttahreyfinguna í áratug eða lengur.
Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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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
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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
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 Guðmundsson
2009 Ingi Sigurðsson
2009 Magnús Sigurðsson
2010 Kári Þorleifsson
2010 Óðinn Steinson
2011 Jóhannes Grettisson

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Gullmerki:
1971 Friðrik Jesson
1971 Valtýr Snæbjörnsson
1971 Bergsteinn Jónasson
1971 Karl Jónsson
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 Unnur Sigmarsdóttir
2011 Magnús Bragason

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

Jóhannes Ólafsson,
hlaut heiðursviðurkenningu
bandalagsins á Viðurkenningahátíðinni 2012

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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Íþróttamenn 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
14

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
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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 Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2004 Tanja Björg Sigurjónsdóttir, fimleikakona
2005 Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona
2006 Kristrún Hlynsdóttir, fimleikakona
2007 Arnór Eyvar Ólafsson, knattspyrnumaður
2008 Hallgrímur Júlíusson, golfari
2009 Sigríður Lára Garðarsdóttir, handknattleiks- og knattspyrnukona, golfari
2010 Óskar Zoega Óskarsson, knattspyrnumaður
2011 Svava Tara Ólafsdóttir, knattspyrnukona

Svava Tara Ólafsdóttir,
íþróttamaður æskunnar
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Íþróttastefna
Vestmannaeyjabæjar
Stefna/markmið
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 íþrótt-agreinum 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.
• 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.
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2. Ná virkri tengingu milli forvarna og þátttöku í íþróttum
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka áherslu á mikilvægi forvarna. Mikilvægt er að
íþróttafélögin taki skýra 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 íþróttahreyfing-arinnar. 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
mótunaraðilar sem 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 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 hvort sem 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.
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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, hvort sem
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 fyrir stöðu
sinni sem 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 stefnumótunar vinnu og
um leið hvött til 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 þarf starf hvers félags 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: Íþrótta- og 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.
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• 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 framhalds- 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
KFS fyrir árið 2011
Árið 2011 var þokkalegt hjá KFS. Líkt og árin á undan
hefur starfsemi KFS verið tvískipt yfir vetrarmánuðina,
æfingum haldið úti í Eyjum og í Reykjavík. Ekki er auðvelt
að fá góða æfingaaðstöðu í Reykjavík en félagið hefur átt
góð viðskipti við Sporthúsið og voru æfingar þar við ágætar aðstæður. Slík aðstaða býðst þó alls ekki frítt og er
félagið að greiða vel yfir hálfa milljón fyrir aðstöðuna yfir
vetrarmánuðina. Finnum við vel fyrir þeim munaði að æfa
í Eyjum við bestu aðstæður og það án þess að greiða fyrir,
slíkt ber að þakka. 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.
Fyrsta mót ársins er ávallt Lengjubikarinn (deildarbikar) og hófust leikar í mars. KFS lék í C deild ásamt
Birninum, Létti, KH og Þrótti Vogum. Framan af því móti

hefur leikur liðsins verið að slípast til og sem dæmi léku
28 leikmaður þessa fjóra leiki. Liðið vann einn leik og
tapaði þremur og endaði neðst í riðlinum, skoraði þó átta
mörk í þessum 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. Með samningi ÍBV og KFR um
sameiginleg lið í yngri flokkum var samningur um lið í 2.
flokki nú á milli KFS, ÍBV og KFR. Fyrirkomulagið gekk
vel fyrir sig og var almenn ánægja með það.
Í Visa-bikarnum gekk ágætlega. Liðið komst í 32 liða
úrslit með því að sigra Álftanes 0-2 og Árborg 3-0. Í 32

Lið KFS sumarið 2011
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liða úrslitum mætti liðið Hamri í Hveragerði og má segja
að möguleikar liðsins hafi sjaldan verið jafn miklir að komast áfram, en Hamar spilaði í 2. deild. Leikurinn tapaðist
hins vegar 2-0 en fyrir að ná þetta langt fékk félagið samt
350.000 kr. frá KSÍ í formi sjónvarpstekna.

KFS hefur ávallt verið í góðu samstarfi við KSÍ og hafa
starfsmenn sambandsins verið liðlegir þegar breyta hefur
þurft leikjum, en það gerist ósjaldan vegna ófærðar. Þess
má einnig geta að Hjalti hefur verið læknir 21 árs landsliðs
karla í mörg ár.

Fyrsti leikur í 3. deild var 14. maí en félagið lék í B
riðli. Með KFS í riðli voru KFR, KV, Léttir, Ýmir, Ægir,
KH og Hvíti riddarinn. Fyrsti leikur var gegn KFR á
Hvolsvelli og tapaðist hann 3-1. Ljóst var að KFR var með
mikið breytt lið frá fyrri árum og ætlaði sér stóra hluti.
Riðillinn var mjög jafn og baráttan hörð um að komast í
úrslitakeppnina.Það endaði þó þannig að KFS endaði
sumarið í sjötta sæti riðilsins með 21 stig en KFR endaði
á toppnum með 28 stig, jafn mörg stig og KV. Léttir endaði
í þriðja sæti með 27 stig eftir að hafa gert jafntefli við KFS
4-4 í síðasta leik sumarsins. KFS náði því ekki í úrslitakeppnina þetta árið en bæði KFR og KV náðu alla leið
og fóru upp í 2. deild sem sýnir hversu sterkur riðillinn var.
Liðið sigraði sex leiki, gerði þrjá jafntefli og tapaði fimm.
Eins og oft áður spilar fjöldi leikmanna með KFS yfir
sumarið og þetta sumarið léku 44 leikmenn leiki liðsins,
eða jafn margir og árið 2008. Enginn leikmaður spilaði alla
leiki sumarsins.

Á lokahófi félagsins var Sæþór Jóhannesson útnefndur
leikmaður ársins. Hann var einnig markahæstur og það
þriðja árið í röð. Efnilegastur var Elías Fannar Stefnisson
en hann skipti yfir í lið Grindavíkur í lok júlí.
Ekki var tekið þátt í Íslandsmótinu í Futsal og var ekki
áhugi fyrir því nú.
Stjórn félagsins skipa eins og undanfarin ár Óðinn
Steinson, formaður, Hjalti Kristjánsson, framkvæmdastjóri
og Hreggviður Ágústsson ritari.
f.h. KFS
Óðinn Steinson, formaður.

Sæþór Jóhannesson leikmaður KFS milli Óðins Steinsonar og Hjalta Kristjánssonar
Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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Starfsskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2011
Ný stjórn tók við á aðalfundi 27. janúar 2011. Var hennar fyrsta verk að fara í fjáraflanir og skipuleggja Grallaramót um vorið. Fjárhagsstaða félagsins var slæm en
hefur stjórnin staðið sig með eindæmum vel og staðan nú
að vori 2012 orðin mun betri.
Á tímabilinu hefur félagið staðið fyrir þrem grænmetissölum, komu þær mjög vel út og voru krakkarnir mjög
duglegir að selja.
Grallaramót var haldið hér í Eyjum 2. – 3. apríl 2011.
Var mótið í alla staði mjög gott. Elías Atlason hélt dómaranámskeið fyrir mótið og voru foreldrar viljugir til að
taka þátt í því. Þátttakendur voru um 80 talsins frá KR,
ÍA, Reyni Sandgerði og Sundfélagi ÍBV. Er það sundlífinu
hér í Eyjum mjög mikilvægt að geta haldið hér mót jafnt
til þess að iðkendur keppi í heimalaug sem og til þess að
foreldrar og aðrir bæjarbúar fái tækifæri til að upplifa sundmót.
Fyrir páska 2011 var svo páskaeggja happadrættið og
gekk það vel.
Umsókn um að halda Íslandsmeistarmót Garpa í sundi
var send inn til Sundsambands Íslands og samþykkt.
Verður mótið haldið í Eyjum 4. og 5. maí. 2012 og er
undirbúningur í fullum gangi.
Í maí 2011 tók Sundfélagið þátt í sölu á vasaljósum til
styrktar Blátt áfram. Gekk sú sala vel enda fjölmenni í
bænum.
Haldið var Kiwanismót vor 2011, þar sem allir iðkendur
höfðu tækifæri til að keppa. Veittir eru bikarar fyrir mestar
bætingar milli móta og í þetta sinn hlutu Rebekkka Rut
Friðriksdóttir og Albert Thórshamar þá. Að loknu móti var
uppskeruhátíð þar sem iðkendur fengu sundtöskur merktar
með nafni og veittar voru viðurkenningar fyrir mætingar.
Fyrir besta afrek sundmanns á tímabilinu hlaut Kristjana
Dögg Baldursdóttir viðurkenningu.
Farið var með 29 keppendur úr öllum hópum á Landsbankamót ÍRB 13. – 15. maí 2011 í Reykjanesbæ. Mikið
var um tímabætingar hjá okkar sundgörpum og voru þau
sjálfum sér og liði sínu til sóma. Á mótinu náði bestum
árangri Kristjana Dögg Baldursdóttir gerði hún sér lítið
fyrir og sigraði í 50 m og 100 m skriðsundi í flokki 13-14
ára. Einnig náði hún í 3. sæti í 50 m flugsundi, 50 m og
100 m baksundi. Glæsilegur árangur hjá þessari efnilegu
sunddrottningu. Elfa Karlsdóttir fékk einnig gullverðlaun
í 50 m. flugsundi í flokki 9-10 ára og Eva Aðalsteinsdóttir
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náði AMÍ lágmörkum í 200 m baksundi.
Sumarið 2011 bauð Sundfélag ÍBV upp á sundnámskeið
fyrir 5 – 6 ára börn. Þar gefst 6 ára börnum sem hefja
skólagöngu að hausti tækifæri til að venjast sundlauginni
og klefanum. Karen Inga Ólafsdóttir sá um námskeiðin.
Þrír keppendur frá Sundfélagi ÍBV tóku þátt í Aldursflokkameistaramóti Íslands (AMÍ) dagana 23.-26. júní
2011 á Akureyri. Á AMÍ keppa efnilegustu sundmenn
landsins í aldursflokknum 11-18 ára. Kristjana Dögg Baldursdóttir 14. ára keppti í 100 m. skriðsundi og 100 m. baksundi, auk 200 m. baksunds. Rebekka Rut Friðriksdóttir
12. ára keppti í 100 m. bringusundi og Eva Aðalsteinsdóttir
11. ára keppti í 200 m. baksundi. Okkar keppendur stóðu
sig einstaklega vel og voru þær allar að bæta sig. Kristjana
Dögg náði þeim frábæra árangri að sigra í 100 m skriðsundi í flokki 13-14 ára, einnig varð hún fjórða í 200 m.
skriðsundi og fimmta í 100 m. baksundi. Með þessum
árangri setti hún tvö ný Vestmannaeyjamet, í 200 m. skriðsundi og 100 m. skriðsundi. Vestmannaeyjametin sem
Kristjana Dögg sló voru bæði síðan árið 1988 og því orðin
23 ára gömul, Radinka Hadzic átti þau bæði.
Gamla metið í 200 m. skriðsundi var 2:20,88 en Kristjana
Dögg synti á 2:20,57.
Vestmannaeyjametið í 100 m. skriðsundi var 1:04,01 en
Kristjana Dögg synti á 1:03,18. FRÁBÆR ÁRANGUR
ÞAÐ.
Katrín Harðardóttir hætti sem aðalþjálfari félagsins að
loknu AMÍ. Þökkum við henni frábært starf fyrir félagið. Í
ágúst tók við af henni Karitas Þórarinsdóttir íþróttakennaranemi.
Um sumarið var félagið með poppsölu um sjómannadagshelgina, goslokin og leigði vélarnar til ÍBV
íþróttafélags á Þjóðhátíð.
Í október 2011 var unnin forvarnarstefna Sundfélags
ÍBV.
4. nóvember 2011 var haldið innanfélagsmót þar sem
krakkarnir fengu tækifæri til að spreyta sig. Eftir mótið fór
hópurinn niður í Týsheimili þar sem var pizzu partý og
boccia keppni. Var þetta mikið fjör og krakkarnir mjög
ánægðir með daginn.
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15. desember var jólasundmótið. Var gaman að sjá
framfarirnar sem krakkarnir eru að sýna og að loknu móti
fengu allir keppendur nammi og Svala.
Fimmtudaginn 19. janúar 2012 fór fram verðlaunaafhending á Íþróttamanni Vestmannaeyja. Að því tilefni
verðlauna aðildarfélög einnig sitt fólk. Sundmaður Vestmannaeyja 2011 var valin Kristjana Dögg Baldursdóttir.
Og er hún vel að þeim titli komin.
Níu keppendur fóru á Gullmót KR 10. – 12. febrúar
2012. Stóðu þau sig vel og voru bætingar mjög góðar.
Í lok mars 2012 var hélt Sundfélagið Grallaramót. Á
það komu keppendur frá KR og ÍA auk keppenda frá ÍBV
samtals 68 sundmenn. Tókst mótið í alla staði vel með dyggri aðstoð foreldra og ættingja krakkanna og létu aðkomulið vel af dvölinni. Má nefna að hluti liðs KR nýtti
tímann einnig til æfinga.
Þar sem Grallaramótið var nálægt páskum þetta árið var
ákveðið að sleppa páskaeggjahappadrættinu og páskasundmótinu. Í staðinn fengu allir iðkendur páskaegg frá félaginu.
Vestmannaeyjum 12. apríl 2012.
Anna Lilja Sigurðardóttir, formaður

Kristjana Dögg Baldursdóttir
íþróttamaður Sundfélagsins

Léttir í lund, verðandi sundsnillingar
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Starfsskýrsla
Ungmennafélagsins
Óðins
fyrir starfsárið 2011
Starfsemi Ungmennafélags Óðins (UMFÓ) var með
hefðbundnum hætti árið 2011 líkt og undanfarin ár.
Stjórn UMFÓ:
Jóna Björk Grétarsdóttir ,formaður.
Ómar Garðarsson, varaformaður.
Grétar Ómarsson, gjaldkeri
Edda Björk Hauksdóttir, ritari.
Ragna Birgisdóttir, meðstjórnandi.
Stjórnin kom reglulega saman árið 2011 og ræddi hin
ýmsu mál, sem snéru að uppbyggingu félagsins. Æfingar
hófust í nýrri höll (Eimskipshöll) þar sem aðstaða var
gerð til iðkunar frjálsra íþrótta. Þessi nýja aðstaða hefur
verið mikil lyftistöng fyrir félagið. Nú geta krakkarnir
okkar æft tækniæfingar fyrir greinar og það á gaddaskóm
við viðunandi aðstöðu. Erum við afar þakklát fyrir þessa
aðstöðu sem okkur var veitt.
Fjárhagsstaða félagsins hefur undanfarin ár verið réttu
megin við núllið og var líka sl. ár. Erfiðlega hefur gengið
hjá okkur að fá styrki hjá fyrirtækjum frá efnahagshruninu árið 2008, en nokkur fyrirtæki hér í bæ eins og
Sparisjóðurinn, Sjóvá Almennar, Vinnslustöðin og Íslandsbanki veittu okkur styrk sl. ár, en önnur fyrirtæki
sem styrktu okkur áður hafa ekki séð sér fært um að gera
svo. Innkoma æfingagjalda sl. ár var dræm og lægri en
útgjöld til þjálfara félagsins. Fjáraflanir barna hafa farið
fram í formi söluvarnings.
Þjálfarar UMFÓ 2011.
Karen Inga Ólafsdóttir íþróttafræðingur er aðalþjálfari
félagsins og erum við henni þakklát fyrir vel unnið starf.
Hún hefur áralanga þjálfarareynslu og var iðkandi sjálf
hér á árum áður.
Jóna Björk Grétarsdóttir sá um uppyggingaæfingar hjá
elsta flokki vorið 2011 en tók sér frí frá þjálfun haustið
2011.
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Aðstoðaþjálfarar Karenar vorið 2011 voru, Kristín
Sólveig Kormáksdóttir og Selma Jónsdóttir Jónsdóttir en
um haustið urðu skipti og komu til starfa Guðrún Bára
Magnúsdóttir og Þóra Kristín Bergsdóttir sem hafa hjálpað Kareni við þjálfun.
Æfingar UMFÓ voru stundaðar í Íþróttamiðstöðinni
(yngri hópar) og Eimskipshöllinni yfir vetrarmánuðina
og á malarvellinum í Löngulág yfir sumarmánuðina.
Aðstaða til sumariðkunnar er bág og hefur stjórnin barist
fyrir betri aðstöðu utanhúss til margra ára en ekki fengið
hljómgrunn þeirra sem ráða, þar sem bætt aðstaða utanhúss fyrir frjálsar er ekki á stefnuskrá Vestmannaeyjabæjar.
Árið 2011 var félagið með útistandandi æfingar fyrir
fjóra aldursflokka, þ.e.a.s 5-7 ára, 8-10ára, 11-13 ára og
14 ára og eldri sem gekk afbragðs vel.
Árangur iðkenda árið 2011 var góður. Margar bætingar
og þrír Íslandsmeistaratitlar. Inga Jóhanna Bergsdóttir
varð Íslandsmeistari innan- og utanhúss í hástökki. Grétar
Þorgis Grétarsson varð Íslandsmeistari innanhúss í kúluvarpi en keppti ekki utanhúss vegna áreksturs við fótboltamót þá helgi. Aðrir iðkendur stóðu sig með prýði og
bættu fyrri árangra sína en ofar öllu höfðu gaman af.
Tvö Vestmannaeyjamót voru haldin árið 2011. Eftir
mót var slegin upp veisla fyrir keppendur með pizzum og
öðru góðgæti, síðan var verðlaunaafhending við mikla
kátínu barnanna.
Nokkur Vestmannaeyjamet féllu sl. ár bæði í stelpna og
stákaflokki, sem voru mörg hver komin til ára sinna.
Leikjanámskeið barna sumarið 2011.
UMFÓ hélt úti leikjanámskeiði sumarið 2011 í
samvinnu við Vestmannaeyjabæ. Námskeiðið stóð yfir í
7 vikur, það var vel sótt eftir hádegi en fyrir hádegi var
afar dræmt og stóð ekki undir sér. En börn sem og
foreldrar voru mjög ánægð með uppsetningu okkar á
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leikjanámskeiðinu. Leiðbeinendur námskeiðsins voru
Hlíf Hauksdóttir, Kristín Sólveig Kormáksdóttir og Jóna
Björk Grétarsdóttir auk nokkurra krakka úr unglingavinnunni. Vegna dræmrar þátttöku fyrir hádegi kom
félagið út í mínus en eftir hádegi með örlitlum hagnaði.
En í heildina komum við út í mínus sem var miður.

UMFÓ fyrir árið 2011. Hún gerði sér lítið fyrir og varð
tvöfaldur Íslandsmeistari sl. ár í hástökki. Inga Hanna er
afar dugleg, jákvæð, samviskusöm og góð stelpa í alla
staði. Hún hefur bætt hraða sinn, stökkkraft og styrk all
verulega og verður gaman að fylgjast með bætingum
hennar í framtíðinni. Flott íþróttakona hér á ferð.

Íþróttamaður UMFÓ 2011:
Rúnar Kristinn Óðinsson var kjörinn Íþróttamaður
UMFÓ fyrir frábæran árangur. Hann er afburðar íþróttamaður sem hefur verið í stöðugri bætingu í öllum þeim
greinum sem hann æfir. Hann er duglegur, jákvæður,
samviskusamur og skemmtilegur peyi sem stundar
æfingar sínar af miklum krafti. Sterkur spretthlaupari,
langstökkvari, hástökkvari og þrístökkvari. Frábær
íþróttamaður.

Iðkendur UMFÓ 2011.
Iðkendur á skrá hjá okkur í byrjun árs 2012 voru 53
samtals en árið 2010 voru iðkendur hjá félaginu 77. Þar
af: tólf iðkendur í 5-7ára hóp, þrettán iðkendur í 8-10 ára
hóp, tólf iðkendur í 11-13ára hóp og sextán iðkendur í 14
ára og eldri.
Kær íþróttakveðja,
Jóna Björk Grétarsdóttir, formaður UMFÓ.

Íþróttakona UMFÓ 2011:
Inga Jóhanna Bergsdóttir var kjörinn íþróttakona

Inga Jóhanna Bergsdóttir,
íþróttakona Óðins
Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Rúnar Kristinn ´Óðinsson
íþróttamaður Óðins
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Starfsskýrsla
ÍBV íþróttafélags
starfsárið 2011
Ágætu félagar. Starfsemi ársins 2011 hófst líkt og
hefðbundið er með myndarlegri Þrettándagleði. Þrettándinn var haldinn þann 6. jan. sem bar uppá föstudegi.
Gekk hann einstaklega vel fyrir sig og var fjölsóttur af
Eyjamönnum og gestum þeirra. Þrettándinn er unninn,
eins og margt annað hjá okkur, í góðri samvinnu við Vestmannaeyjabæ og fjölmargir félagar sem koma að því að
gera þessa skemmtun að þessum einstæða atburði sem hún
er. Hafi þeir allir mikla þökk fyrir framlagið og dugnaðinn.
En íþróttalífið er það sem þetta snýst um. Það er óhætt
að segja að það sé blómlegt hjá félaginu.
Handboltinn er sterkur hjá félaginu og byggir á sterkri
hefð. Áhersla hefur verið lögð á að styrkja innviði rekstursins og greiða hratt niður skuldir. Hefur deildinni orðið
mjög vel ágengt í þeirri ferð sinni sem hefur án efa komið
niður á íþróttalegum árangri en auðvitað fer fjárhagsleg
staða og íþróttalegur árangur að lokum saman til lengri
tíma litið.

Meistaraflokkur karla lauk keppni árið 2011 í 4 sæti í 1.
deild og datt út úr bikarnum í 32 liða úrslitum gegn ÍR.
Tímabilið 2011/2012 byrjaði mjög vel en botninn datt úr
því eftir því sem leið á tímabilið og er verið að skoða það
gaumgæfilega hvað betur má fara eins og eðlilegt má teljast. Kvennaliðinu hefur gengið mun betur og lék á síðasta
tímabil í N1 deildinni. Árið 2011 lauk liðið keppni í 6. sæti
deildarinnar og féll að lokum út í bikar í 8 liða úrslitum
gegn Val. Yfirstandandi tímabil gekk hins vegar enn betur
og fór liðið í úrslit bikarkeppninnar og lenti þar á móti nánast landsliði Íslands þar sem Valsliðið er og mátti þola tap
í ágætum leik. Nú er liðið í 8 liða úrslitum gegn Gróttu og
gengur vonandi vel. Í heild mjög góður árangur. Eins og
áður sagði hefur áherslan verið lögð á að styrkja grunn
deildarinnar og greiða hratt upp skuldir. Það markmið
hefur náðst og er deildin í dag skuldlaus og rekur sig réttum
megin við núllið. Slíkt er vænlegt til íþróttalegs árangurs
til framtíðar litið.

Þorsteina Sigubjörnsdóttir er en af reyndustu
handboltakonum Eyjanna og burðarás liðsins.
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Vetrarlok ÍBV voru haldin í Höllinni og tókust mjög vel
að venju og fjölmargir félagar skemmtu sér þar hið besta.
Handboltafólk ársins voru Guðbjörg Guðmannsdóttir og
Vignir Stefánsson.
Sumarið hjá okkur í ÍBV er auðvitað gríðarlega annasamt og skemmtilegt.
TM mótið fór fram að venju í júnímánuði. Mótið
stækkar ár frá ári og sú ákvörðun ÍBV að breyta því og reka
það áfram þrátt fyrir að mótið skilaði tapi fyrir félagið
fyrstu árin eftir breytingar hefur snúist við og nú gengur
mótið vel fyrir sig og skilar hagnaði til félagsins auk þess
að vera frábært mót og ÍBV og Vestmannaeyjum til mikils
sóma.
Shellmótið er hins vegar fyrir löngu búið að festa sig í
sessi sem eitt glæsilegasta knattspyrnu- og íþróttamót
landsins. Breytt fyrirkomulag þar og stytting mótsins um
einn dag hefur skilað enn meiri vinsældum mótsins og
ánægju en áður var og þó var vart á bætandi. Mótið er
auðvitað eitt það allra glæsilegasta á landinu og þótt víðar
væri leitað.
Vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim sem komu
að Pæjumóti TM og Shellmóti fyrir frábær og ómetanleg
störf fyrir félagið.
Þjóðhátíðin er að sjálfsögðu okkar langmikilvægasta
fjáröflun og á félagið allt mikið undir því að vel gangi þar.
Það er ekki hægt að segja það að Þjóðhátíðin 2011 hafi
ekki gengið vel. Engu að síður komu þar til nokkrir
hnökrar varðandi farþegaflutninga með Herjólfi sem höfðu
talsverð áhrif á afkomu hátíðarinnar. Þjóðhátíðarnefndin
leitaði hins vegar lausna og í samstarfi við Eimskip og
Vegagerðina þá var fyrirkomulagi breytt og miðar nú seldir
í gegnum ÍBV. Auk þessa var ákveðið að bjóða uppá innigistingu fyrir gesti í íþróttahúsum okkar Eyjamanna.
Nokkur gagnrýni hlaust af þessu og get ég fullyrt að hún
er með öllu ósanngjörn og virðist fyrst og fremst byggjast
á algjörri vanþekkingu og skilningisleysi.. Það er t.d. nú
að gerast að gestir sem vilja komast á fimmtudegi og föstudegi og fara á mánudegi og þriðjudegi eiga enn þennan
kost þrátt fyrir að vikur séu frá því að miðar í Herjólf fóru
í sölu. Þetta var allt uppselt á tveimur sólarhringum áður
og síðan var Herjólfur hálftómur í raun. Varðandi gistingu
þá er sú hugmynd ein sú besta sem fram hefur komið, bæði
hvað varðar gesti og ÍBV. Fréttaflutningurinn snérist hins
vegar um það hvort leyfi lægi fyrir. Þetta er óskiljanlegt.
Þjóðhátíðarnefnd hefur sýnt það í verki að henni er mjög
vel treystandi til að halda góða Þjóðhátíð sem skilar viðunandi hagnaði fyrir félagið allt. Þær lausnir sem nú hefur
verið leitað sýna það enn og aftur að góðir menn leysa
vandamálin. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að mikil
uppbygging hefur átt sér stað í Dalnum. Sitt sýnist auðvitað hverjum en það kom tvennt til greina að byggja varan-
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lega og vel, með tilheyrandi kostnaði eða að fjárfesta í
gámum og reisa og taka síðan niður á hverju ári.
Fyrir lá að síðari kosturinn var fjárfesting á bilinu 2030 milljónir. Ekki var gert ráð fyrir salernisaðstöðu eða
annarri þeirri aðstöðu s.s. vegna sölubúða, lagera ofl. Þá
liggur fyrir að slík fjárfesting væri ekki varanleg. Ég fullyrði að af þeim sem best til þekkja til uppbyggingar á
Þjóðhátíð þá var mikill meirihluti fyrir því að byggja
varanlega. Auðvitað kostar þetta en það mun til lengri tíma
litið skila sér vel fyrir félagið og hefur t.d. þegar gert það
í meiri sölu í búðunum. Aðalstjórn bar allan kostnað af
þessari uppbyggingu. Best hefði verið að hægt hefði verið
að greiða fjárfestinguna án skuldsetninga vegna fjármagnskostnaðar, en það var einfaldlega ekki hægt. Rekstur
félagsins þarf að ganga áfram nokkuð óskertur. Því þurfti
að taka talverð lán vegna uppbyggingarinnar sem greiðast
á næstu 10 árum. Á móti kom að aðalstjórn hafði orðið
vel ágengt að greiða niður skuldir félagisins og þannig búið
sig undir fjárfestinguna. Nú sér fyrir endann á þessum
framkvæmdum og er vonandi að vel gangi að greiða niður
skuldir þannig að hægt verði að koma fjármagni til íþróttastarfsins sem er auðvitað markmið okkar allra. Ennfremur
má nefna það að ef gistingin slær í gegn þá getur hún skilað
verulegum hagnaði fyrir félagið. Þannig geta góða
hugmyndir aukið hagnaðinn verulega ef vel tekst til.
Þjóðhátíðarnefnd á því miklar þakkir skildar fyrir mikinn
dugnað og útsjónarsemi við rekstur Þjóðhátíðar.
Þjóðhátíðin byggir á miklu sjálfboðastarfi Eyjamanna
og það eru ýmsir sem leggja mjög mikið á sig svo að
hátíðin gangi sem best. Yfirleitt sömu menn og konur ár
eftir ár. Ég vil því þakka öllum þeim sem hjálpa til við að
gera Þjóðhátíðina jafn glæsilega og raun ber vitni fyrir
þeirra ómetanlega starf.
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Knattspyrnuvertíðin var glæsileg sl. sumar. Báðir meistaraflokkarnir léku í efstu deild, Pepsi deild. Bæði lið luku
leik í þriðja sæti sem telja má frábæran árangur. Kvennaliðið féll síðan úr leik í 8 liða úrslitum bikars gegn
Afturelding í vítaspyrnukeppni en karlaliðið fór alla leið í
undanúrslit bikarsins þar sem þeir máttu þola tap á útivelli
gegn Þór Akureyri. En árangurinn frábær sl. sumar og
margir sem skemmtu sér vel á leikjum liðanna. Ráðin eru
að berjast í því að ná endum saman og einsog fram kemur
í skýrslu skoðunarmanna með ársreikningi þá er mjög mikilvægt að deildir séu reknar réttum megin við núllið. Góð
samvinna er með ráðum og aðalstjórn og fullur gagnkvæmur skilningur á þessu mikilvæga markmiði enda
unnið gott og mikið starf í ráðunum.

Þórarinn Ingi Valdimarsson
Albert Sævarsson
Tryggvi Guðmundsson
Brynjar Gauti Guðjónsson
Guðmundur Þórarinsson
Eiður Aron Sigurbjörnsson
Tonny Mawejje
Abel Dhaira
Handboli:
Drífa Þorvaldsdóttir
Berglind Dúna Sigurðardóttir
Theodór Sigurbjörnsson
Vignir Stefánsson
Dagur Arnarsson

Þá voru sumarlok ÍBV haldin með hefðbundnum hætti
og fjölmenntu félagar þar og skemmtu sér fram á nótt.
Knattspyrnufólk ársins voru valin þau Rasmus Christiansen og Julie Nelson

Fjárhagsleg staða félagsins hefur versnað nokkuð á
milli ára. Félagið hefur fjárfest verulega fyrst og fremst
vegna Þjóðhátíðarinnar. Auðvitað er það þannig að skuldir
þarf að greiða fyrst af öllu og höfum við fundið fyrir því í
gegnum tíðina. Deildirnar komu misjafnlega út eins og sjá
má á ársreikningum og skýrslum skoðunarmanna. Mikilvægt er að afkoma deilda sé jákvæð ekki síst vegna þess
að þá fara fjármunir aðalstjórnar ekki í að greiða skuldir
heldur er þá frekar hægt að úthluta þeim fjármunum til
deilda eins og tilgangurinn hefur ætið verið að láta fjármunina nýtast í íþróttastarfinu. Samningur aðalstjórnar og
deilda um niðurfellingu skulda hefur gengið ágætlega eftir
og mikilvægt að það gangi vel fyrir sig.

Félagið á fjölmarga iðkendur í landsliðum og landsliðshópum.
Landsliðsfólk 2011.
Knattspyrna:
Sóley Guðmundsdóttir
Birna Berg
Berglind Þorvaldsdóttir
Sigríður Lára Garðarsdóttir
Svava Tara Ólafsdóttir
Julie Nelson
Danka Podovac
Vesna Smiljkovic
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Knattspyrnudeildirnar þurfa nokkuð að bæta sig en ríkur
vilji er þar innandyra að ná endum saman.
Nú standa yfir framkvæmdir við stúkubyggingu við

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Hásteinsvöll. Mikilvægt er einnig að þær áætlanir gangi
vel fyrir sig og fjármagn skili sér hratt og vel en ekki er
gert ráð fyrir því að félagið beri kostnað af þessari
framkvæmd.
Rétt er að þakka sérstaklega Hjálmari Helgasyni tækjaleigueiganda. Hann lánaði félaginu stóra skurðgröfu endurgjaldslaust. Spöruðust þar talsverðar fjárhæðir vegna
jarðvinnu.
ÍBV-íþróttafélag er sterkt félag sem bygir á sjálfboðaliðastarfseminni. Við stöndum þar sterkt að vígi og höfum
enga ástæðu til annars en að horfa til framtíðar með bjartsýni.
Yngri flokka starfið hjá félaginu er mjög blómlegt. Við
höfum lagt á það mikla áherslu að vera með mjög góða
þjálfara og góða umgjörð.
Unglingaráð og starfsmenn félagsins eiga miklar þakkir
skyldar fyrir allt sitt starf. Slikt starf kostar auðvitað mikið
en ég held að allir séu sammála um að þeim fjármunum sé
vel varið. Kostnaður vegna yngri flokka var tæpar 40
milljónir á sl. ári og er þá skrifstofukostnaður ÍBV ekki
reiknaður þar inní eða td. kostnaður við vallarumsjón.
ÍBV er í fararbroddi með rekstur á Akademíum og
rekum við nú tvær slíkar, þe. Fyrir framhaldsskóla og
grunnskóla. Þá hefur ÍBV fengið viðurkenningu frá Íþrótta
og Ólympíusambandi Íslands sem Fyrirmyndarfélag.
Verður viðurkenningin veitt formlega á næstunni.
Að öðrum ólöstuðum á Árni Stefánsson án ef a mestan
þátt í rekstri Akademíunnar sem og allri vinnu við að öðlast
viðurkenningu sem Fyrirmyndafélag. Árni er á förum frá
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félaginu og sjáum við mikið á eftir honum enda hefur hann
unnið mikið og gott starf. Gefum honum gott klapp.
Þá er rétt að þakka bæjaryfirvöldum fyrir mjög góða
samvinnu á sl. Ári. Við kappkostum að eiga sem allra best
samstarf við bæjaryfirvöld og finnum fyrir miklum skilningi og jákvæðni gagnvart félaginu. Það er okkur auðvitað
miklvægt enda eigum við mikið undir velvilja bæjarins á
mörgum sviðum Vil ég þakka bæjaryfirvöldum sérstaklega
fyrir þeirra stuðning.
ÍBV-íþróttafélag er sterkt félag sem bygir á sjálfboðaliðastarfseminni. Við stöndum þar sterkt að vígi og höfum
enga ástæðu til annars en að horfa til framtíðar með bjartsýni.
Á síðasta ári var Aðalstjórn ÍBV-íþróttafélags skipuð
eftirfarandi einstaklingum:
Jóhann Pétursson formaður
Páll Scheving Ingvarsson varaformaður
Þórunn Ingvarsdóttir gjaldkeri
Guðný Hrefna Einarsdóttir meðstjórnandi
Guðjón Gunnsteinsson meðstjórnandi
Varamenn:
Sigurbergur Ármannsson
Sigurður Smári Benónýsson
Við höfum öll átt mjög got samstarf á liðnu ári og vil ég
þakka stjórnarmönnum fyrir það.
Jóhann Pétursson
Formaður
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Starfsskýrsla
Golfklúbbs
Vestmannaeyja
starfsárið 2011
Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 18. nóvember 2010 voru eftirtaldir
kjörnir í stjórn starfsárið 2010-2011 og skipti stjórn svo
með sér verkum: Helgi Bragason, formaður, Haraldur
Óskarsson, varaformaður, Hörður Óskarsson, gjaldkeri,
Ragnar Baldvinsson, ritari og Böðvar Bergþórsson, meðstj.
Til vara voru kjörnir Sigurjón Pálsson og Jón Árni Ólafsson
Haldnir voru 15 bókaðir stjórnarfundir og auk þess var
fjöldi funda í nefndum, ýmsir vinnufundir vegna sérstakra
verkefna. Fundum í nefndum fjölgaði og starf í nefndum
var virkara og er það markmið stjórnar að starf í nefndum
klúbbsins verði eflt frekar.
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar Gunnarsson og Páll
Einarsson og til vara Gísli Jónasson.
Fastanefndir voru eftirfarandi og formenn:
Kappleikjanefnd: Jón Árni Ólafsson form.
Vallarnefnd: Ríkharður Hrafnkelsson form
Húsnefnd: Haraldur Óskarsson form.
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd: Haraldur Óskarsson form.
Markaðs og kynningarnefnd: Helgi Bragason form.
Kvennanefnd: Karín Herta Hafsteinsdóttir form.
Öldunganefnd: Gunnar Gunnarsson form. Eftirtaldir
gegndu stjórnunarstörfum fyrir GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri: Örlygur Helgi Grímsson.
Yfirþjálfari/umsjónarmaður unglinga: Karl Haraldsson
Auk þess starfaði fjöldi annarra starfsmanna hjá klúbbnum í ár eða um 17 manns, þar af 4 unglingar frá vinnuskóla
Vestmannaeyjabæjar.
Gunnar Gunnarsson fyrrum formaður GV hefur setið í
stjórn GSÍ og var endurkjörinn á síðasta golfþingi í nóvembermánuði sl.
Stjórn GV þakkar öllum þeim sem störfuðu fyrir klúbbinn fyrir vel unnin störf.
Mótahald
Eins og undanfarin ár var kappleikjahald á vegum
klúbbsin líflegt og voru skráð mót klúbbsins 25 og heildarþáttakendafjöldi í mótum sem skráð voru á www.golf.is
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var 1.680 þáttakendur eða um 67 þáttakendur að meðaltali
í hverju móti. Auk þessa voru haldin innanfélagsmót og
mót fyrir börn og unglinga.
Sumarið 2010 voru haldin 18 mót með 1.223 þáttkendur
eða 71 að meðaltali og 2009 voru 17 mót með 71 kylfing
að meðaltali í móti.
Stærsta einstaka mót sumarsins var sveitakeppni eldri
kylfinga sem haldið var í Eyjum dagana 26. – 28. ágúst.
Keppendur voru 177 og keppt var í tveimur deildum í
karlaflokki og einni deild í kvennaflokki. Mótið var haldið
í blíðskaparveðri og tóks mótahald afskaplega vel og fékk
GV mikið lof fyrir mótstjórn og vallaraðstæður. Sigurliðin
í mótinu urðu:
Íslandsmeistarar í karlaflokki: Sveit GR
Íslandsmeistarar í kvennaflokki: Sveit GR
Deildarmeistarar í 2. Deild: Sveit GV
Eitt stigamót á Eimskipsmótaröðinni var haldið í Eyjum
helgina 11. – 12. Júní og voru þáttakendur 80 talsins. Sigurvegarar á mótinu voru:
Í kvennaflokki: Tinna Jóhannsdóttir, GK, 146 högg, +6
Í karlaflokki: Guðjón Henning Hilmarsson, GKG, 136
högg, -4
Mótshald gekk vel fyrir utan það að fresta þurfti öðrum
hring mótsins vegna veðurs.
Þann 10. ágúst var Suðurlandsmótaröð barna haldin í
Eyjum í blíðskaparveðri og tókst mótið mjög vel en 90
þáttakendur tóku þátt og stóðu keppendur GV sig vel í mótinu.
Suðurlandsmótaröð barna byrjaði sumarið 2010 og var
fyrst núna í sumar keppt í Eyjum og vonandi verður
áframhald þar á en mótið er mjög gott fyrir okkar yngstu
kylfinga til að stíga sín fyrstu skref í keppni við jafnaldra
sína í öðrum golfklúbbum og á sama hátt frábært að geta
gefið ungum kylfingum tækifæri til þess að fá að spila við
bestu aðstæður hér í Eyjum.
Icelandair Volcano Open sem var nú haldið í sjötta skipti
í samstarfi við Icelandair var stærsta opna mót sumarsins
með 146 keppendur sem spiluðu í tveimur ráshópum
goslokahelgina 1.- 2. júlí. Veður var satt best að segja ekki
gott mótsdagana sem óneitanlega kom niður á mótinu en
það er eitthvað sem enginn ræður við og sýndu keppendur
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því skilning og fóru sáttir heim frá Eyjum. Forstjóri Icelandair tók þátt í mótinu og tilkynnti það á lokahófi mótsins
að félagið vildi gera 5 ára samning við GV vegna mótsins.
Kunnum við forsvarsmönnum Icelandair þakkir fyrir
stuðninginn og munum halda áfram að byggja upp í samstarfi við Icelandair þetta þekktasta opna mót landsins.
Önnur stór mót sem haldin voru í Eyjum sumarið 2011
voru m.a.:
Herminator Open 104 þátttakendur
Fyrirtækjakeppni GV 88 þátttakendur
Eimskip open 71 þátttakandi
Auk þess voru haldin stór og þekkt boðsmót hjá m.a.
Skeljungi, Íslandsbanka og Eimskip.
Í síðasta golfþingi sem haldið var í Garðabæ í nóvember
síðasliðnum var ákveðið að annað stigamótið í Eimskipsmótaröðinni skyldi haldið í Eyjum 10. júní og 35 ára
mótið (Íslandsmót 35 ára og eldri) verður haldið í Eyjum
helgina 19. – 21. Júlí. Icelandair volcano open verður
haldið þann 6. – 7. júlí. Stefnt er að því að endanleg mótaskrá verði svo kynnt á félagsfundi í mars eða aprílmánuði
2012.
Völlurinn og Golfskálinn
Tíðarfarið í fyrra vetur og fram á vor var vellinum heldur óhagstætt, þó var marsmánuður þokkalega hlýr og tók
gróður þá að taka við sér. Í kjölfarið eða þann 29.mars var
borið á allar flatir og var von manna að gróður væri að fara
á fulla ferð. En aprílmánuður hófst með kulda og í kjölfarið

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

vestan vindar sem var ekki gott fyrir völlin. Það var ekki
fyrr en í byrjun maí sem gróður fór á fulla ferð og hægt var
að slá flatir og færa inn á. Heilt yfir var umhirða vallarins
í góðu lagi og völlurinn í betra ásigkomulagi en síðastliðin
tvö sumur.
Um miðjan apríl hóf Örlygur vallarstjóri störf við að
undirbúa sumarið, yfirfara vélar og gera völlinn kláran.
Guðmundur vélmaður hjá MHG var fenginn í heimsókn í
apríl til að taka út vélaflotann og ráðleggja Örlygi varðandi
viðhald og umhyrðu. Var góður rómur gerður að heimsókn
Guðmundar. Í framhaldinu var ákveðið að kaupa nýja
sláttuvalsa á nýrri flatarsláttuvélina og setja valsana af
þeirri vél yfir á eldri flatarsláttuvélina. Þá voru einnig
keyptir nýir hnífar í „verticuttvalsana“ til að fá betri
nýtingu og gæði á skurð flatanna. Fór ekkert á milli mála
að þessi aðgerð bætti flatirnar til mikilla muna síðastliðið
sumar.
Á þurrkatímanum, sem kemur oftast eitthvað á hverju
sumri, kom notkunin á fljótandi áburðinum á flatirnar
berlega í ljós og sannfærði okkur um að kaupin á vökvadreyfaranum í fyrra hafi verið skynsamleg.
Með tilkomu Landeyjarhafnar auðveldaði það okkur að
nálgast góðan og ódýrari svartan sand til söndunar á flötum. Þetta gerði það að verkum að flatir voru sandaðar oftar
og meira en áður sem bætti flatir enn meira. Einnig var
tappagatað fyrir þjóðhátíð og reyndist sú aðgerð hafa
heppnast mjög vel, bæði varðandi tímasetningu og gæði
flata seinni part sumars.
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Afar litlar framkvæmdir voru á vellinum á liðnu sumri
en göngustígur af sjötta teig við hliðina á fimmtu flöt var
lagfærður.
Nokkuð viðhald fór fram á golfskálanum í sumar borið var
á skálann, opnanlegir gluggar þéttaðir og þakið yfirfarið,
nýjar rennur voru settar upp, grindverkið á palli að hluta
endurnýjað, auk ýmissa smærri lagfæringa á húsnæði GV.
Unglinga og afreksstarf
Unglinga og afreksstarf klúbbsins var stór þáttur í starfi
klúbbsins í sumar eins og undanfarin ár en hlutfall unglinga
og barna í GV er mjög hátt.
Karlasveit GV keppti í 1. deild og fór keppnin fram hjá
GKG. Sveit GV endaði í fjórða sæti sem er besti árangur
sveitar GV í langa tíma. Keppir sveit GV því áfram í fyrstu
deild á næsta ári. Sveitina skipuðu eftirtaldir aðilar:
Liðsstjórar: Sigurður Bragason og Hörður Óskarsson,
keppendur Örlygur Helgi Grímsson, Gunnar Geir
Gústafsson, Karl Haraldsson, Hallgrímur Júlíusson, Rúnar
Þór Karlsson, Hörður Orri Grettisson og Bjarki Ómarsson.
Öldungasveit karla keppti í Sveitakeppni sem haldin var í
Vestmannaeyjum í ágústmánuði eins og að framan segir
og sigraði þar 2. deildina og endurheimti sæti sitt í fyrstu
deild þar sem hún á heima og fer vonandi að finna sitt fyrra
form en sveit GV var í fremstu röð og Íslandsmeistari í
nokkur skipti.
GV eignaðist einn Íslandsmeistara í sumar þegar fyrrum
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formaður klúbbsins Ragnar Guðmundsson (Raggi rakari)
gerði sér lítið fyrir og sigraði Íslandsmót öldunga 70 ára
og eldri sem haldið var í Kiðjabergi. Glæsilegur árangur
hjá Ragnari og óskum við honum innilega til hamingju
með hann.
Unglingar okkar æfðu af kappi í sumar eins og undanfarin ár. Fækkað hefur í hópi eldri unglinga sem æfa og
keppa fyrir hönd GV og er það umhugsunarefni fyrir
klúbbinn og eitthvað sem fara þarf vel yfir í starfinu og
móta þarf stefnu til framtíðar. Barnastarfið er aftur á móti
mjög öflugt og árangur og geta yngri unglinga og barna er
að aukast en eins og að framan segir þurfum við að huga
að eftirfylgni við þennan hóp.
Golfskóli Sparisjóðsins starfaði eins og undanfarin ár
og gekk mjög vel, starfsmemin var í maí, júní og júlí. Sú
breyting var gerð í sumar að vera einnig með golfleikjaskóla GV fyrir þá allra yngstu sem eru að taka sín fyrstu
skref í íþróttinni. Þátttakendur í golfskólanum voru um 90
og í golfleikjaskólanum voru þáttakendur um 20.
Heildafjöldi barna á aldrinum 6 – 14 ára á námskeiðum hjá
GV í sumar voru því um 110 sem er talsverð aukning og
er starfsemi skólans til fyrirmyndar.
Karl Haraldsson PGA golfkennari var yfir barna og
unglingastarfinu og naut aðstoðar Grétars Eyþórsson
íþróttakennara og ungra og efnilegra aðstoðarmanna.
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Félagsstarf, notkun golfvallar
Golfklúbbur Vestmannaeyja er ekki stór golfklúbbur ef
fjöldi félaga er talinn en félagsmenn eru nú um 340 og
hefur félagsfjöldi verið nokkuð stöðugur undanfarin ár. Af
þessum 340 eru um 80 félagsmenn börn og unglingar.
Heildarfélagafjöldi í golfklúbbum landsins er um 16.000
þar af eru því rúm 2% í GV. Talið er að um 60 þúsund
manns hafi farið í golf einu sinni eða oftar á árinu. Þrátt
fyrir að GV sé ekki stór talið í fjölda félaga er klúbburinn
þó stór ef litið er á sögu hans og golfvöllinn og umhverfi
hans sem flestir kylfingar líta á sem skemmtilegasta
golfvöll landsins.
Það kostar mikla vinnu og fjármuni að halda úti jafn
glæsilegri aðstöðu og GV getur boðið sínum félagsmönnum. Starfsemi GV verður bara haldið áfram í góðu sambandi við samfélagið sem við búum í. Gott samband og
góð samvinna stjórnar og starfsmanna klúbbsins við
félagsmenn, bæjaryfirvöld, bæjarbúa og fyrirtæki eru
okkur lífsnauðsynleg. Til að halda áfram að byggja upp og
halda vellinum okkar í fremstu röð þurfum við aðstoð frá
Vestmannaeyjabæ og á næstu árum þarf að fara í ýmsar
endurbætur og uppbyggingu á og við völlinn okkar, ef við
viljum áfram vera í fremstu röð. Eins og ég hef áður sagt
hér á aðalfundi þá er það eðlileg krafa golfara í Eyjum að
næsta aðkoma bæjaryfirvalda að íþróttauppbyggingu í
Eyjum verði aðstoð við uppbyggingu hjá GV en Vestmannaeyjabær hefur á undanförnum árum lagt mikla fjármuni til uppbyggingar íþróttamannvirkja sem við golfarar
fögnum en viljum að nú fari röðin að koma að okkur.
Eins og ég kem inná hér á eftir lauk stjórn fjárhagslegri
endurskipulagningu GV á síðustu dögum í samstarfi við
viðskiptabanka klúbbins með aðstoð bæjaryfirvalda og er
skuldsetning klúbbsins nú viðráðanleg en staðan er þó
þannig að eðlileg uppbygging hjá klúbbnum getur ekki
orðið nema með aðkomu bæjaryfirvalda. Að lokinni
fjárhagslegri endurskipulagningu er það verk nýrrar
stjórnar að fara í stefnumótun um næstu skref í uppbyggingu klúbbsins og þá vinnu þarf að vinna með aðkomu
félagsmanna, bæjaryfirvalda og styrktaraðila.
Aðgengi að golfvellinum í Eyjum hefur verið mikið og
gott í gegnum tíðina og Vestmannaeyingar hafa notið þeirra
forréttinda að geta labbað á fyrsta teig án þess að bóka
rástíma. Þrátt fyrir auðvelt aðgengi og frábæra aðstöðu þá
er árgjaldið að meðaltali um 20% lægra en sambærilegra
klúbba. Með tilkomu Landeyjahafnar komum við á rástímaskráningu hér í Eyjum yfir sumarmánuðina sem er
nauðsynleg vegna aukinnar aðsóknar kylfinga af fastalandinu og einnig til að mæla notkun á vellinum. Sumarið 2011
var fyrsta marktæka skráningarsumarið en í júní (1.200
hringir), júlí (2.150 hringir) og ágúst (1.550) voru skráðir
samtals um 4.900 hringir þar af eru um 1.150 keppendur í
mótum og 2.800 úr öðrum klúbbum, en skráðir hringir
heimamanna í þessum mánuðum voru um 1.150. Það er
ljóst að skráningin er ekki fullkomin og vantar ennþá á það
að heimamenn skrái sig á völlinn og það þurfum við að
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bæta. Til samanburðar fann ég notkun í öðrum ársskýrslum
(það skal tekið fram að þetta er ársnotkun en áætluð
ársnotkun/spilaðir hringir hjá GV er um 10 – 12 þúsund
hringir):
GL (Akranes) um 20 þús hringir
GK (Keilir, Hvaleyri) um 20 þús hringir
GS (suðurnes) um 20 þús hringir
Sjálfboðaliðastarf á vegum klúbbsins hefur verið ágætt
og félagsmenn oftast boðnir og búnir þegar til þeirra er
leitað en sjálfboðaliðastarf er klúbbi eins og GV nauðsynlegt og þurfum við sífellt að efla þann þátt og virkja félagsmenn í starfi fyrir klúbbinn. Á aðalfundi eru lagðar fram
smávægilegar lagabreytingar m.a. er lagt til að nefndir
verði sameinaðar. Er það markmið stjórnar að með þessu
móti megi efla starf í nefndum klúbbsins og fá þá fleiri
félagsmenn að starfi og ákörðunum teknum í starfinu.
Um miðjan maímánuð er fyrirhuguð Skotlandsferð
félaga í GV sem skipulögð er af þeim bræðrum Haraldi og
Herði Óskarssonum og hinum hundtrygga aðstoðarmanni
þeirra Gunnlaugi Grettissyni. Þetta er fjórða ferðin sem
farin er á Dundeesvæðið og verður ferðafyrirkomulag
kynnt nú í lok aðalfundar en vonumst við til að eignast nú
vinaklúbb á svæðinu.
GV er í vinaklúbbasamstarfi við eftirtalda klúbba: Kjöl
Mosfellsbæ, Selfoss, Hveragerði, Borgarnes, Mostra
Stykkishólmi, Sandgerði, Grindavík, Keflavík, Flúðir,
Bakkakot og Hellu. Í flestum tilfellum er um að ræða 50%
gagnkvæman afslátt af vallargjöldum.
Fjármál og rekstur
Gjaldkeri mun gera grein fyrir ársreikningi klúbbsins
hér á eftir. Daglegur rekstur klúbbsins gekk vel á árinu og
hafa tekjur hækkað um 15 % á milli ára, eru nú um 54
millj. kr. Rekstrarkostnaður eykst um 5,3% og er nú um
44.millj. kr. án afskrifta. Afgangur af rekstri fyrir fjármagnsliði og afskriftir er því um 9,6 millj. kr. sem er vel
viðunandi.
Rekstrarniðurstaða ársins er hagnaður kr. 25,9 millj. kr.
þ.a. gengishagnður 20,50 millj. kr.
Eins og ég hef komið inná hér að framan þá kláraði
stjórn fjárhagslega endurskipulagningu klúbbsins í
samvinnu við viðskiptabanka klúbbsins með aðkomu Vestmannaeyjabæjar. Á Síðasta aðalfundi voru lantgímaskuldir
klúbbsins um 81 milljón króna en eftir hefðbundna höfuðstólslækkun voru skuldir klúbbsins færðar úr erlendum
lánum í eitt nýtt íslenskt lán uppá um 62 milljón króna, er
það sú staða sem kynnt er í ársreikningum klúbbsins nú
þ.e. staðan þann 31.10.2011. Hið nýja íslenska lán ber í
dag 6,75% vextir sem eru meira en tvöfaldir þeir vextir
sem við vorum með á hinum erlendu lánum sem við
höfðum áður og ljóst var að klúbburinn gat ekki staðið
undir þessari skuldsetningu. Var það niðurstaða að við
náðum að lækka langtímaskuldirnar niður í um 37 milljónir
krónar, var það gert með 10 milljón króna aukaframlagi frá
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Vestmannaeyjabæ, 10 milljón króna eiginfjárframlagi GV
og 5 milljón króna niðurfærslu viðskiptabanka okkar.
Langtímaskuldir GV eru því um 37 milljónir í dag þ.e. eitt
lán hjá íslandsbanka með í dag 6,75% vexti og einn
gjalddaga á ári, fyrst í mars 2013 en greiddur er einn vaxtagjalddagi í marsmánuði 2012. Endurgreiðslutími
er 25 ár og greiðslubyrði á ári fyrstu árin er rúmar 4
milljónir króna. Þrátt fyrir að stjórn telji þessa niðurstöðu
góða fyrir klúbbinn er það ljóst að í íslensku vaxtaumhverfi
er æskilegt að stjórnir næstu ára hafi það markmið að auka
niðurgreiðslu skulda frekar og reyna að greiða aukalega
inná þetta lán.
Stjórn hefur sétt sér metnaðarfulla áætlun um aukningu
tekna og meiri afgang af rekstri og gengu þær áætlanir eftir
fyrir árið 2011 og rúmlega það því útgjöld urðu minnu en
áætlanir gerðu ráð fyrir. Það skal tekið fram að gætt hefur
verið mikils aðhalds í útgjöldum til að klúbburinn gæti haft
aðkomu að fjárhagslegri endurskipulagningu þeirri sem að
framan greinir en GV kom með 10 milljónir af eigið fé inní
þá endurskipulagningu. Fyrir árið 2012 erum við að gera
okkur vonir um að tekjur geti orðið 59 milljónir króna en
ljóst er að þær áætlanir byggja á því að við höfum hér
eðlilegar samgöngur í gegnum Landeyjahöfn frá byrjun
apríl og út septembermánuð. Lausafjárstaða GV er ágæt
og nægt lausafé til rekstrar.
Í síðstu ársskýrslu var eftirfarandi texti sem stjórn telur
nauðsynlegt að verði áfram í skýrslunni í ár: „Golfklúbbur
Vestmannaeyja á sinn völl og öll sín mannvirki og tæki og
hefur séð um alla uppbyggingu mannvirkja, tækja og golfvallarins auk alls viðhalds og reksturs í gegnum eigin
reikning en hefur fengið framkvæmda og rekstrarstyrk frá
Vestmannaeyjabæ. Er þetta ólíkt því sem aðrar íþróttagreinar búa við í Eyjum þar sem Vestmannaeyjabær er
eigandi nær allra annarra íþróttamannvirkja, greiðir fyrri
nýframkvæmdir og sér um rekstur. Vestmannaeyjabær
hefur farið í miklar framkvæmdir við íþróttamannvirki á
síðustu árum m.a. nýtt íþróttahús, knattspyrnuhús og endurbætur á sundlaug sem nýst hefur flestum íþróttagreinum
í Eyjum og er það hið besta mál. Ýmsar framkvæmdir við
golfvöllinn og æfingasvæði eru nauðsynlegar á næstu misserum viljum við halda okkar áfram á meðal bestu golfvalla. Það er ekki ósanngjörn krafa golfara og annarra sem
njóta góðs af golvellinum eins og ferðaþjónustunnar að
næstu framkvæmdir við íþróttamannvirki, sem styrktar
verða af Vestmannaeyjabæ, verði við golfvöllinn.
Í rúm 70 ár hafa Eyjamenn rekið hér félagslega sterkan
golfklúbb og verið í forystusveit golfklúbba landsins frá
upphafi, en við erum þriðji elsti golfklúbbur hér á landi.
Völlurinn hefur verið í hópi bestu keppnisvalla og státum
við af elstu golfholum Íslands. Hér hefur verið rík hefð og
krafa fyrir því að völlurinn okkar standi þeim bestu ekki
að baki hvað gæði varðar og hér er einnig krafa um glæsileg golfmót með flottum verðlaunum.”
Þessi orð standa öll og barátta okkar golfara fyrir
aðkomu úr sameiginlegum sjóðum er nauðsynleg. Til

32

viðbótar við framangreint þá má bæta því við að Golfið er
næststærsta íþróttagrein landsins á eftir knattspyrnu en um
16 þús íslendingar eru félagar í golfklúbbum og 60 þús
spila golf einu sinni eða oftar á ári. GV leggur mikla rækt
við unglinga og barnastarf sbr. það sem kemur fram í
kaflanum um unglinga og afreksstarf hér að framan og er
eftir því sem best er vitað eina íþróttafélagið í Eyjum sem
hefur fengið viðurkenningu og uppfyllt skilyrði til að vera
fyrirmyndarfélag á vegum ÍSÍ.
Eins og fram kom hér að framan þá er árgjald hjá GV
um 20% lægra en hjá klúbbum sem við berum okkur
saman við en hér er tafla með árgjöldum nokkurra
viðmiðunarklúbba fyrir árið 2011.

Gerð er tillaga um að meðaltali 6% hækkun árgjalda en
að barna- og unglingagjöld verði óbreytt.
Skipting félagsmanna
Fullt gjald
Hjón *2
70.ára +
NL.gj. 1ár
NL.gj. 2.ár
Nemagj.
Aukaaðild
14-18 ára
13 ára og yngri

Gjaldskrá 2011
53,000,95,000,26,500,30,000,30,000,30,000,30,000,20,000,20,000,-

Till.breyting
56.000,101.000,28.000,32.000,32.000,30.000,32.000,20.000,20.000,-

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 2011 voru um 14
milljónir króna og verða nái þessar tillögur fram að ganga
um 15 milljónir árið 2012 eða um 25% af áætluðum tekjum
klúbbsins.
Eins og að framan greinir þá lukum við fjárhagslegri endurskipulagningu klúbbsins á síðustu dögum. Er það mikilvægur áfangi að koma skuldastöðu klúbbsins í eðlilegt horf
en hækkun lána klúbbsins eftir bankahrunið haustið 2008
hefur hangið yfir starfi klúbbsins og ekki hefur verið hægt
að taka aðlileg skref í uppbyggingu og gera áætlanir til
framtíðar.
Að lokinni fjárhagslegri endurskipulagningu er nú hægt
að gera áætlanir til næstu ára og fara að huga að eðlilegri
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uppbyggingu og viðhaldi á starfsemi GV. Það er alveg ljóst
að ef við ætlum að ná markmiðum um aukna aðsókn á
völlinn og aukinn fjölda gesta til Eyja til að spila golf og
um leið að nota aðra þjónustu í Eyjum þurfum við að halda
áfram uppbyggingu, viðhaldi og endurbótum á og við
völlinn okkar. Ný stjórn mun nú fara í þessa vinnu og hvetur félagsmenn til að taka þátt í henni en fyrirhugað er að
lokapunktur verði á félagsfundi í mars eða apríl 2012.
Ýmsar hugmyndir hafa vaknað m.a. um uppbyggingu
æfingasvæðis, umhverfis í kringum skála, stígagerð og
endurgerð teiga við sjávarsíðuna ofl. Verður það spennandi
verkefni að fara í. GV er stofnað árið 1938 og verður
klúbburinn því 75 ára árið 2013 og því spennandi að næstu
skref verði tekin fyrir og í tengslum við afmælisárið.
Það er því tilhlökkunarefni að takast á við næsta sumar,
völlurinn okkar er fyrstur til á vorin og ættum við því að
geta byrjað af krafti strax í apríl ef veður verða góð og
Landeyjahöfn opin.
Eins og undanfarin ár verður framkvæmdastjóri í 50%
starfshlutfalli í vetur og verður skrifstofa 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. des 2011
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður
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Formaður
Golfklúbbsins,
Helgi Bragason,
einbeittur áður en
höggið ríður af

33

Starfsskýrsla
Fimleikafélagsins Rán
starfsárið 2011
Í byrjun árs var kosin fimleikamaður ársins 2011 og var
það Ásta Lilja Gunnarsdóttir.
MÓT:
Íslandsmót í hópfimleikum fór fram í Garðabæ þann 20.
og 21. feb, og stóðu krakkarnir sig vel þar.. Þrír Íslandsmeistaratitlar í hópfimleikum, eldri strákarnir urðu Íslandsmeistarar á dýnu og tramp, og yngri hópurinn
Íslandsmeistarar á dýnu.
Vestmannaeyjamót í áhaldafimleikum var haldið í apríl
og var Hrafnhildur Stefánsdóttir áhaldameistari.
Vestmannaeyjamót var haldið þann 20 desember..
Vestmannaeyjameistarar urðu.
Emma Rakel Jónatansdóttir hjá yngri og Agnes Stefánsdóttir hjá eldri stúlkum.
Gabríel Guðmundsson hjá yngri og Guðjón Smári
Smárason hjá eldri drengjum.
Þjálfarar félagsins á árinu. Svanfríður Jóhannsdóttir
yfirþjálfari frá jan-maí. Sigríður Helga Ástþórsdóttir
yfirþjálfari frá ágúst 2011. Arna Björg Sigurbjörnsdóttir,
María Sigurbjörnsdóttir, Vladimir Kofar, Anna Hulda
Ingadóttir, Guðfinna Ágústsdóttir, Nadalyia Ginzhul, Þóra
Fríða Ólafsdóttir, Ásta Lilja Gunnarsdóttir, Nanna Berglind
Davíðsdóttir, Laufey Ársælsdóttir, Alexandra Evudóttir,
Telma Grímsdóttir og Súsanna Georgsdóttir
Aðstoðarþjálfarar; Henrietta Ólafsdóttir, Daníel Víkingsson, Steiney Gísladóttir.
Agnes Stefánsdóttir, íþróttamaður Ránar

Dómarar á mótum voru Guðrún Benónýsdóttir, Kristín
Rannveig Jónsdóttir, Stefanía Þorsteinsdóttir.

Á síðasta aðalfundi var stjórn Ránar kosin eftirfarandi:
Formaður . Jóhanna Inga Jónsdóttir.
Varaformaður. Gyða Arnórsdóttir.
Gjaldkeri Sigfríð Björgvinsdóttir.
Innheimtustjóri Helga Henrietta Henrýsdóttir.
Ritari Þórdís Jóelsdóttir.
Meðstjórnendur Dagrún Sigurgeirsdóttir og Ingibjörg
Þorsteinsdóttir.

Viðburðir, sýningar, námskeið.
Félagið var með fimleikaskóla fyrir yngstu börnin.
Félagið var með sýningarhóp á 17 júní og þjóðhátíð.
Félagið tók þátt í árlegum hreinsunardegi bæjarins og sáu
um að hreinsa svæðið í kringum Íþróttahúsið, og endað í
grilli við Ráðhúsið. Árleg vorsýning var í maí og heppnaðist hún vel. Félagið seldi varning í sambandi við
goslokahátið og sá um álfasölu fyrir SÁÁ.
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Í júní komu hingað 15 stelpur frá Stjörnunni Garðarbæ
í æfingarbúðir.
Æfingabúðir voru haldnar fyrir krakkanna í Rán, þjálfarar komu tvisvar sinnum á starfsárinu. Bjarni, Jakob og
Fjölnir höfðu umsjón með búðunum.
Jólasýningin var haldin um miðjan desember, og þar
voru veitt verðlaun fyrir árið, þar hlaut Kristbjargarbikarinn; Tryggvi Geir Ingvarsson, og efnilegust á árinu
voru þau Katrín Bára Elíasdóttir og og Daníel Smári Víkingsson.
Í lok haustannar var iðkendafjöldi hjá Rán 179, þar með
talið börnin í Íþróttaskólanum.
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,
Jóhanna Inga Jónsdóttir
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Starfsskýrsla
Íþróttafélagsins Ægis
starfsárið 2011
Árið 2011 var einstaklega árangursríkt ár í starfi
Íþróttafélagsins Ægis. Við tókum loksins áskorun Íþróttasamband fatlaðra og ákváðum að halda Íslandsmót í einstaklingskeppni í boccia í Vestmannaeyjum. Í upphafi árs
var því strax farið að funda vegna væntanlegs móts í október. Við byrjuðum þó árið á hefðbundnum nótum og völdum Guðna Davíð Stefánsson sem Íþróttamann Ægis 2011.
Hann stóð sig gríðarlega vel á vegum félagsins hvort sem
var í boccia eða sundi og því vel að titlinum kominn.
Í byrjun mars var Ægisdagurinn haldinn í fimmta skipti
og var vel heppnaður að vanda. Þessi hefð hjá okkur er
orðin ein af stærri fjáröflunarleiðum félagsins, ásamt því
að það er alltaf jafn gaman að kynna íþróttina boccia fyrir
fleira fólki. Um miðjan mars heimsóttu þjálfarar og formaðurinn Íþróttafélagið Öspina til að fá innsýn í hvað er
verið að gera hjá öðrum félögum og var sú ferð virkilega
vel heppnuð. Í lok mars sendi félagið svo þrjú lið á Íslandsmótið í sveitakeppni í boccia þar sem okkar fólk var
okkur til sóma að vanda.
Í byrjun apríl var svo Sambandsþing Íþróttasambands
fatlaðra haldið á Selfossi. Þetta var 15. þingið og var farið
yfir helstu störf og verkefni síðustu tveggja ára.
Í maí var nóg um að vera hjá félaginu. Það var uppskeruhátíð þann 19. maí þar sem sleginn var botninn í
vetrarstarfið. Þann 22. maí ákváðum við að prófa nýja
fjáröflunarleið og stóðum fyrir fyrsta Fyrirtækjamótinu í
boccia. 14 lið skráðu sig til leiks og var hart barist. Það var
dásamlegt að fylgjast með keppnisskapinu sem byggðist
upp jafnt og þétt eftir sem leið á keppnina og voru liðin
farin að velta fyrir sér kaupum á bocciasettum í lok dags
til að æfa sig fyrir keppnina að ári. Það sem gerði þetta enn
skemmtilegra var að félagsmenn Ægis sáu um dómgæsluna
og stóðu sína plikt með prýði. Eftir gríðarlega baráttu stóðu
Olísmenn uppi sem fyrstu sigurvegararnir og fengu Ægisbikarinn til monts í heilt ár fyrir vikið. Þann 30. maí var
svo haldinn aðalfundur félagsins þar sem farið var yfir helstu störf Ægis árið 2010. Að þessu öllu loknu var haldið í
sumarfrí.
Sumarfríið stóð þó ekki mjög lengi þar sem
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undirbúningurinn fyrir stóra Íslandsmótið hófst í byrjun
ágúst. Fljótlega var farið í að funda með Íþróttasambandi
fatlaðra til að leggja lokahöndina á hlutverk hvers og eins.
Eitt af meginmarkmiðunum með að halda þessi einstaklingsmót úti á landi er að vekja athygli á aðgengi fyrir fatlaða. Hér kom maður á vegum ÍF til að taka út bæinn og
kom það í ljós að hér má ýmislegt bæta þegar kemur að
hjólastólaaðgengi. Ber þá helst að nefna gistiaðstöðuna
sem er ansi bágborin. Þann 24. ágúst var svo fundað
sérstaklega útaf aðgengismálunum með Jóni Péturssyni.
Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, framkvæmdarstjóri útbreiðslu- og fræðslusviðs hjá Íþróttasambandi fatlaðra kom
til að ræða þessi mál nánar við Vestmannaeyjabæ og tókst
sá fundur með ágætum.
Í september byrjuðu æfingarnar aftur af fullum krafti.
Við fengum til liðs við okkur nýjan sundþjálfara, Karítas
Þórarinsdóttur, sem hefur gert gríðarlega góða hluti innan
félagsins. Við byrjuðum einnig með íþróttatíma einu sinni
í viku sem hún heldur utan um og hafa verið að vekja
ágætis lukku. Ásamt því að æfa stíft fram að mótinu sem
að nú yrði loksins haldið í Eyjum, þá var félagið á fullu að
skipuleggja Íslandsmótið. Undir venjulegum kringumstæðum þá koma eldri borgarar og keppa við okkur í september til að undirbúa keppendur okkar fyrir mótið. Í þetta
skiptið ákváðum við hins vegar að bjóða þeim að taka þátt
í opna flokknum sem sérlegir heiðursgestir Ægis á mótinu
okkar.
Október rann loksins upp og dagana 7.-10. október var
Íslandsmótið í einliðaleik haldið í samvinnu við Íþróttasamband fatlaðra á vegum Íþróttafélagsins Ægis. Mótið fór
fram úr okkar björtustu vonum og gekk þetta í rauninni
eins og í lygasögu. Við náðum að láta nánast allar tímasetningar standast sem er mikill plús á stórmóti sem þessu og
vakti það mikla lukku. Hingað komu um það bil 200 keppendur og með þjálfurum, dómurum og aðstoðarmönnum
var um tæplega 300 manns að ræða. Toppur helgarinnar
var svo að sjálfsögðu lokahófið þar sem Hallarmenn tóku
stórglæsilega á móti okkur. Einsi kaldi var með dýrindismat að vanda og var engin svikinn þar. Til að setja svo
punktinn yfir I-ið þá kláraði Páll Óskar Hjálmtýsson

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

kvöldið með þvílíkum stæl og á tímabili héldum við að
þakið ætlaði af kofanum. Stuðningurinn og ALLT aðstoðarfólkið sem tók þátt í þessu með okkur er ástæðan fyrir
því að þetta mót heppnaðist svona vel. Það var almennt álit
þátttakenda og fylgdarfólks að það hafi sjaldan verið jafn
vel haldið utan um umgjörðina á móti og virtist eyjafólkið
hreinlega margfaldast sem aðstoðaði okkur á svo mörgum
sviðum. Ef eitthvað kom uppá þá var það leyst á núll einni.
Á einum tímapunkti þá var yfirdómarinn meira að segja
ofmannaður af dómurum þar sem allir voru svo boðnir og
búnir að leggja hönd á plóginn. Það er á svona stundum
sem maður er hvað stoltastur af því að vera eyjamaður og
eru ekki til nægilega sterk lýsingarorð til útskýra þakklætið
í brjósti félagsins.
Þann 12. nóvember var farið á Formannafund Íþróttasambands fatlaðra. Þar var kynnt til leiks Þórhildur Ragna
Karlsdóttir sem verðandi formaður félagsins og þakkaði
Kristín Ósk Óskarsdóttir fyrir sig sem fráfarandi formaður.
Þórhildur kom sterk inn sem sérlegur mótsstjóri á mótinu
okkar og hefur töluverða reynslu í starfi með einstaklingum
með fötlun, þannig að hún verður án efa mikill styrkur fyrir
félagið. Jafnframt fór af stað aðalfjáröflunin okkar, jólakortasalan, sem gekk mjög vel að vanda.
Í desember fór fram árlega jólamótið okkar. Þar stóðu
uppi sem sigurvegarar Gunnar Karl Haraldsson í eldri
hópnum og Bergþóra Sigurðardóttir hjá þeim yngri. Að
lokum voru allir leystir út með fallegum jólagjöfum frá
félaginu og fóru því allir sáttir og sælir inní jólafríið.
Eftir kraftmikla vinnu og óeigingjarnt starf margra aðila
stendur félagið einstaklega vel. Að venju er ekki hægt að
ljúka þessum skrifum nema að þakka öllum þeim frábæru
styrktaraðilum sem hafa stutt vel við bakið á okkur. Mótið
var án efa toppur starfsins hjá okkur og sjáum við fram á
að byrja á samstarfi varðandi hugsanlegt Suðurlandsmót.
Við vitum allavega núna að við getum haldið mót hérna í
Eyjum. Framtíðin er því spennandi og björt hjá félaginu.
Fyrir hönd Íþróttafélagsins Ægis,
Kristín Ósk Óskarsdóttir, fráfarandi formaður
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Guðni Davíð Stefánsson
íþróttamaður Ægis
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Starfsskýrsla
Körfuboltafélags ÍBV
starfsárið 2011
Árið 2011 var ár breytinga í körfuboltanum í Vestmannaeyjum enn eins og undanfarin ár, vann ÍBV sér þátttökurétt í úrslitakeppni 2.deildar KKÍ. ÍBV sigraði 13 af
16 leikjunum sínum á tímabilinu 2010/2011. ÍBV datt þó
út í fyrstu umferð á móti sterku liði ÍA.
ÍBV skartaði ákaflega öflugu liði með Jón Gunnar
Magnússon (þjálfara) og Sigurjón Örn Lárusson (formaður) í fararbroddi og blandaðist liðið vel saman af
reynslumiklum leikmönnum og efnilegum ungum leikmönnum. Þess má einnig geta að á tímabilinu 2010/2011
afrekaði þjálfari ÍBV þann merkilega árangur að skora 57
stig í einum leik sem er líklega hæsta stigaskor sem skorað
hefur verið í einum leik af leikmanni ÍBV.
Á árinu 2011 starfrækti körfuboltinn æfingar fyrir
krakka frá 1 til 10 bekk ásamt því að tefla fram meistaraflokki. ÍBV bauð krökkum í 1-4 bekk að æfa fritt eins
og undanfarinn ár. Jón Gunnar Magnússon sá um þjálfun
á öllum flokkum ÍBV tímabilið 2010/2012 nema í
minnibolta en þar sjá Júlíus Ingason um þjálfun og tók
minniboltinn þátt í íslandsmóti KKÍ með góðum árangri.
Í byrjun tímabils urðu miklar sviptingar á leikmannahópi íBV en það má segja að allt byrjunarlið ÍBV keppnistímabilið 2010/2011 hafi horfið á önnur mið.
Jón Gunnar Magnússon, Þorvaldur Kristjánsson og Sigurjón Örn Lárusson sneru allir aftur í sit uppeldisfélag;
Stjörnuna. Sigurjón byrjaði tímabilið með látum og hefur
verið tíður gestur í byrjunarliði Stjörnunnar. Hlynur
Andrésson og Brynjar Ólafsson sem héldu báðir í nám í
Bandaríkjunum. Með tilliti til þessara miklu sviptinga og
efnahagsástandsins var tekið á það ráð að meistaraflokkur
ÍBV yrði án þjálfara tímabilið 2011/2012 en eldri og
reynslumiklir leikmenn hafa tekið að sér að sjá um æfingarnar. Afleiðing af þessum breytingum er sú að ÍBV hefur
náð að fjölga umtalsvert á meistaraflokksæfingum í Vestmanneyjum þar sem margir ungir leikmenn hafa snúið
aftur í körfuboltann. Heiðar Smári Ingimarsson var ráðinn
til að þjálfa yngri flokka körfuboltans.
ÍBV fékk til liðs við sig einn af sterkustu leikmönnun
ÍG sem vann 2.deildina í fyrra, en Guðmundur Ásgeirsson
flutti til eyja með sína fjölskyldu og hefur hann verið lykilmaður í liði ÍBV þetta tímabilið. Tímabilið byrjaði samt
brösulega hjá eyjamönnum þetta árið en það tók liðið
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talsverðan tíma að slípa sig saman með nýjum leikmönnum. Þetta tímabil einkenndist af því að fleirri yngri leikmenn fengu að spreita sig með Meistaraflokki og voru þeir
að fá fleirri spilaðar mínútur en áður.
Daði Guðjónsson var útnefndur körfuboltamaður ársins
2011. Daði hefur ætið spilað með íBV og byrjaði hann að
unga aldri. Í dag er hann einn af burðarásum meistaraflokks ÍBV og hefur vaxið jafnt og þétt sem leikmaður.
Hann er staðfastur í vörn og óvæginn í sókn, hann leggur
sig ávallt allan fram í leikjum og spilar fyrir liðið í heild.
Fjárhagstaða körfuboltans er ágæt en félagið skuldar
lítið sem ekkert og hefur undanfarinn ár verið að skipta út
búningum og búnaði. ÍBV körfubolti er ekki með neina
leikmenn á launum og því fer allur peningur sem kemur
inn úr styrkjum í uppbyggingu og rekstur félagsins.
Stjórn körfuboltans fyrir tímabil 2011/2012 skipa, Örn
Snær Þrastarsson formaður, Sindri Steinarsson meðstjórnandi, Heiðar Smári Ingimarsson meðstjórnandi, Heiðar
Smári Ingimarsson meðstjórnandi og Smári Björn Þorvaldsson meðstjórnandi.
f.h ÍBV körfubolta
Sæþór Orri Guðjónsson

Daði Guðjónsson
körfuboltamaður ÍBV

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Starfsskýrsla
TBV
starfsárið 2011
Stjórn
Formaður Brynjar Guðmundsson
Ritari Ágúst Óskar Gústafsson
Gjaldkeri Óskar Elías Óskarsson
Meðstjórnendur Sigurður Ingason
- Sigbjörn Óskarsson
- Gunnar Geir Gústafsson
Starfsárið er sept – maí ár hvert í Íþróttahúsi Vm.
Iðkendur Fullorðnir 54
Unglingar 20
Börn 24
Samtals 94 Iðkendur Auk þess erum við að fá Fólk ofan að
landi til okkar að spila
Félagið hefur haft 2 mót á ári Vestmannaeyjamót í badminton og Áhaldaleigu mót og keft er um farandbikara og
bikara til eigna 1 2 3 Sæti
Fyrir hönd TBV Óskar Elías Óskarsson
Gjaldkeri

Hallgrímur Þórðarson,
íþróttamaður
Badmintonfélagsins
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Rasmus Christiansen, knattspyrnumaður ÍBV 2011, Heimir Hallgrímsson, þjálfari ÍBV og
Guðmundur Þórarinsson, efnilegastur hjá meistarflokki ÍBV íþróttafélagi

Julie Nelson, knattspyrnukona ÍBV

Sæbjörg Logadóttirfékk viðurkenningu á Viðurkenningahátíð
Íþróttabandalagsins fyrir
frábæran
árgangur
á árinu 2011

