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Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
3. Kosning þingforseta og ritara
4. Skýrsla stjórnar og umræður
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
9. Kosnar fjórar þingnefndir:  Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd og kjörnefnd. 

Eru fimm menn í hverri þeirra.
10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.

Þinghlé

11. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
13. 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.

14. Ýmis mál
15. Þingslit
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja fyrir starfsárið
2012 var haldið í Týrsheimilinu  30. maí. 2013. Á þinginu
var Þór Í.Vilhjálmsson endurkjörinn formaður fyrir næsta
starfsár og aðrir í stjórn kjörin, en þau eru Leifur Gunnars-
son varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri, Hjördís
S.Traustadóttir ritari og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.

Góður gestur mætti  til þinghalds en það var Ingibjörg
Bergrós Jóhannesdóttir stjórnarmaður í Íþrótta- og Ólym-
píusambandi Íslands og flutti hún kveðjur til þingsins frá
íþrótta og Ólympíusambandinu og flutti góða tölu á þing-
inu þar sem hún hvatti hreyfinguna til góðra starfa nú sem
endranær.  Þann 23 janúar var haldin hin árlega íþróttahátíð
í Íþróttahúsinu þar sem lýst var kjöri Íþróttamanns Vest-
mannaeyja, Íþróttamanns Æskunnar og veitt
Heiðursviðurkenning fyrir  mikil  og góð  störf  í þágu
íþróttahreyfingunar. Þá veita aðildarfélög Í.B.V.  íþrótta-
manni sínum viðurkenningu. Íþóttamaður Vestmannaeyja
árið 2013 var valin Theodór Sigurbjörnsson handknatt-
leiksmaður, íþróttamaður æskunnar var valinn Díana Dögg

Magnúsdóttir og þá var Arngrími Magnússyni veitt
Heiðursviðurkenning Í.B.V. fyrir mikil og góð störf fyrir
íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum.

Þá voru afhentir afreks- og rekstrarstyrkir Vestmanna-
eyjabæjar og sér nú  Íþróttabandalag Vestmannaeyja alfarið
um þá úthlutun sem Vestmannaeyjabær annaðist áður. Þá
afhendu fulltrúar frá Vestmannaeyjabæ landsliðfólki okkar
viðurkenningarskjal.Við þetta tækifæri var Ævari Þórissyni
og Jónu Björk Grétarsdóttir veitt silfurmerki Í.B.V. og
Jóhanni Péturssyni, Páli Scheving og Tryggva Már Sæ-
mundssyni gullmerki Í.B.V. en öll eiga þau langan og
farsælan feril í starfi fyrir íþróttahreyfinguna í Vestmanna-
eyjum.

Starf  íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var
kröftugt sem fyrr. Meistaraflokkur karla í knattspyrnu var
mjög í sviðljósinu og náði ágætum  árangri undir stjórn
fyrrum leikmanns Í.B.V. Hermanns Hreiðarssonar og tóku
bæjarbúar mikinn þátt í leikjum liðsins með góðri mætingu
á heimaleikina sem sjaldan hefur verið betri. Og meist-
araflokkur kvenna stóð sig  mjög vel í úrvalsdeildinni.
Meistaraflokkur karla og kvenna  í handknattleik náðu
góðum árangri og vann karlaflokkurinn sér sæti í úrvals-
deidinni og þegar við komum til þings er hann að leika til
úrslita um Íslandsmeistaratitilinn og hefur sú rimma vakið
þjóðarathygli. Þá hefur verið mikill kraftur í starfi yngri
flokka hjá Í.B.V –íþróttafélagi og hafa þeir verið að vinna
til bikar- og Íslandsmeistaratitla. 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 haldinn  við góð skilyrði en þetta var nánast eina helg-
in í sumar sem ekki rigndi en þessa þjóðartíðarhelgi lék
veðrið við okkur og útkoman eftir því og er hún talin önnur
stærsta þjóðhátíð sem haldin hefur verið. 

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. 

Eins og  flestum er kunnugt hefur Í.B.V –Íþróttafélag  í
samvinnu við Bæjar-yfirvöld og Framhaldsskólann  og
Grunnskólann rekið  íþróttaakademíu  sem hefur þegar
sannað sig og hefur margt efnilegt íþróttafólk stundað nám
þar og höfum við í íþróttahreyfingunn miklar væntingar

Þor Vilhjálmsson
formaður 
bandalagsins



við þessa  starfsemi og er þetta þegar farið að skila afreks-
fólki  út í hreyfinguna.

Ágætur kraftur hefur verið í starfsemi  Körfuknattleiks-
félags Í.B.V. 

Hjá sundfólkinu hefur og árið verið öflugt.
Fimleikafélagið Rán er með mjög mikla starfsemi. 
Íþróttafélagið Ægir hefur verið áberandi og hefur verið

að kynna starfsemi sína með ýmsum nýjungum.
Badmintonfélag Vestmannaeyja hefur verið að eflast

mjög og er iðkendahópurinn alltaf að stækka.
Golfklúbbur Vestmannaeyja var sem áður með öfluga

starfsemi og var lokið við  byggingu á æfingaraðstöðu og
hefur hún verið tekin í notkun og er vel nýtt. 

Framherjar Smástund hefur verið með öflugt starf og
hefur góð samvinna þeirra við knattspyrnudeild  Í.B.V.-
íþróttafélags 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. 

Þá sótti nýstofnað Karatefélag Vestmannaeyja um aðild
að Íþróttabandalaginu.

Ferðasjóður fyrir íþróttahreyfingun hefur sannað gildi
sitt og skiptir íþróttastarfið í Eyjum miklu máli, en Eyja-
menn eru í hópi stærstu styrkþega úr honum. Sjóðurinn

styrkir aðeins þátttöku í Íslandsmótum og vantar mikið upp
á að þetta sé nóg fé þó að auðvitað hjálpi þetta mikið til og
ekki ber að vanþakka.

Í.B.V. íþróttafélag tók saman ferðakostnað sinn vegna
Íslandsmóta árið 2013 og var hann 45.3 miljónir króna.

Miklar umræður hafa verið um svonefnd frístundarkort
en mörg bæjarfélög eru farin að gefa út slík kort sem eru
notuð til að greiða niður æfingagjöld og er það von okkar
og ósk að bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum skoði aðkomu
að slíku með jákvæðum hætti.

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. Þá höfum átt aðkomu að ýmsum málum, keyptum
nýjan myndvarpa sem er staðsettur í fundarsal íþrótt-
amiðstöðvar. Þá keyptum við aðgang að tölvukerfinu Nóra
fyrir aðildarfélögin sem á að auðvelda allt utanumhald t.d.
við innheimtu æfingagjalda.

Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja vill þakka
aðildafélögum samstarfið  á árinu og einnig stuðnings-
mönnum og styrktaraðilum veittan stuðning.

f.h Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Þór Í.Vilhjálmsson, formaður
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1. grein
Sjóðurinn heitir Íþróttasjóður ÍBV héraðssambands og er í vörslu
stjórnar. Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun úr sjóðnum skv.
reglugerð þessari.
2. grein
Sjóðurinn veitir styrki og viðurkenningar skv. vinnureglum sem
skulu endurskoðaðar á þingi sambandsins ár hvert.
3. grein
Markmið sjóðsins er:
a) að styrkja aðildarfélög til að halda uppi öflugu íþrótta- félags-
og ungmennastarfi, m.a. til að stuðla að:
I. Aukinni fræðslu iðkenda, þjálfara og félagsmanna og auknu
samráði aðildarfélaga í þeim efnum.
II. Því að aðildarfélög fái viðurkenningu ÍSÍ um fyrirmyndar-
félag.
III. Þátttöku aðildarfélaga að heilsutengdum viðburðum í þágu
íbúa Vestmannaeyjabæjar, með það að markmiði að auka þátt-
töku íbúa í hvers konar starfi félagsins.
IV. Nauðsynlegum breytingum á starfi aðildarfélaga í samræmi
við gildandi íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar.
b) að veita félögum afreksstyrki vegna framúrskarandi árangurs
hópa og einstaklinga í keppni á vegum sérsambanda.
c) að veita einstökum afreksmönnum innan aðildarfélaga
viðurkenningu og fjárstuðning til að auðvelda þeim æfingar og
þátttöku í mikilvægum keppnum.
4. grein
Tímabil úthlutunar skal vera frá 1. janúar – 31. desember
5. grein
Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr sjóðnum skv. vinnureglum
sjóðsins.

6. grein
Umsóknarfrestur félaga vegna afreksstyrkja er til 15. desember
ár hvert.Umsóknareyðublöð skulu send fulltrúum stjórnar hvers
aðildarfélags eigi síðar en 1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá sama degi.
7. grein
Stjórn er heimilt að auglýsa eftir umsóknum um aðra styrki en
afreksstyrki, en getur einnig veitt styrki og viðurkenningar á um-
sókna. (sjá nánar í vinnureglum sjóðsins).
8. grein
Stjórna er heimilt að úthluta eftir reglum um rekstrarstyrki
félaga. Skal það gert að loknu tímabili skv. 4. grein.
9. grein
A.M.K. 80% af upphæð styrks skal úthlutað á tímabili skv. 4.
grein.
10. grein
Einungis aðildarfélög sem viðurkennd eru af ÍSÍ  sem fyrirmyn-
darfélag  eiga  rétt  á styrkveitingu  úr sjóðnum.  Félög eru þó
undanþegin þessari skyldu til 31. maí 2015.
11. grein
Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt fjárhagsáætlun.
2. Frjáls framlög.
3. Vaxtatekjur.
12. grein
Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins auk greinagerðar árlega á
ársþingi sambandsins.
13. grein
Reglugerð þessi tekur gildi þegar þing hefur staðfest hana.
Samþykkt á fundi formanna þann 07.11.2013
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Reglugerð
Íþróttasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja



1. grein
Sjóðurinn heitir  Barna- og unglingasjóður ÍBV héraðssambands
og er í vörslu stjórnar. Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun úr
sjóðnum skv. reglugerð þessari. 
2. grein
Sjóðurinn veitir árlega styrki til aðildarfélaga skv. samþykktum
vinnureglum.
3. grein
Markmið sjóðsins er:
a) Að styrkja aðildarfélög til að halda uppi öflugu íþrótta- félags-
og ungmennastarfi, í þágu iðkenda á aldrinum 3-18 ára.
b) Að stuðla að ráðningu menntaðra og hæfra þjálfara hjá aðild-
arfélögum.
c) Að tryggja rekstrargrundvöll smærri aðildarfélaga.
d) Að stuðla að gegnsæju og virku utanumhaldi yngri flokka að-
ildarfélaga í samræmi við lög og stefnu ÍBV.
4. grein
Úr sjóðnum skal úthlutað að fullu því fjármagni sem bæjarsjóður
greiðir í hann. Úthlutun skal fara fram eigi síðar en 7 dögum eftir
ársþing.
5. grein
Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr sjóðnum skv. reglum um
skiptingu tekna frá Íslenskri getspá. Félög sem ekki bjóða upp á
þjálfun barna á aldrinum 3-18 ára eru ekki styrkhæf. 
6. grein
Einungis aðildarfélög sem  viðurkennd  eru af  ÍSÍ sem fyrir-
myndarfélag eiga rétt á styrkveitingu úr sjóðnum. Félög eru þó
undanþegin þessari skyldu til 31. maí 2015.

7. grein
Einungis félög sem hafa starfað og skilað hafa ársreikningum og
félagatali næstu 3 ár á undan eiga rétt á styrkveitingu úr sjóðnum.
8. grein
Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt fjárhagsáætlun.
2. Frjáls framlög.
3. Vaxtatekjur.
9. grein
Umsóknarfrestur félaga er  6. janúar ár hvert. Um-
sóknareyðublöð skulu send fulltrúum stjórnar hvers aðildarfélags
eigi síðar en 15. desember á undan. Eyðublöðin skulu einnig vera
tiltæk á heimasíðu ÍBV frá sama degi.
10. grein
Stjórn skal leggja fram tillögu á formannafundi um úthlutun úr
sjóðnum eigi síðar en 15. apríl hverju sinni. Skal fundurinn
boðaður með a.m.k. 7 daga fyrirvara. 3/4 hluti fundarmanna þarf
að samþykkja tillögu stjórnar svo hún teljist samþykkt.  

11. grein
Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins auk greinagerðar árlega á
ársþingi sambandsins. 
12. grein
Reglugerð þessi tekur gildi þegar þing hefur staðfest hana. 

Samþykkt á fundi  formanna þann 07.11.2013

Reglugerð
Barna- og unglingasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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Fundargerð ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja 30. maí 2013

1. Þingið setur Þór Í. Vilhjálmsson formaður og býður hann
þingfulltrúa velkomna sem og gesti þingsins þau Ingibjörgu
Jóhannesdóttur stjórnarmann Í.S.Í. og Arnstein Inga Jóhannes-
son forstöðumann Íþróttamiðstöðvar Vestmannaeyja.
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar, það eru Helgi Bra-
gason, Ómar Garðarsson og Unnur Sigmarsdóttir.
3. Kosning þingforseta og ritara það eru Hörður Óskarsson og
Hjördís S. Traustadóttir. Helgi Bragason gerir grein fyrir stör-
fum kjörbréfanefndar þar sem öll kjörbréf séu gild.
4. Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt samhljóða. Vísa í
ársrit.
5. Reikningar stjórnar lagðir fram og þeir samþykktir
samhljóða. Vísa í ársrit.
6. Engar umræður um skýrslur félaga. Vísa í ársrit.
7. Engar lagabreytingar lagðar fram.
8. Blakfélag ÍBV óskar eftir inngöngu í Í.B.V. héraðsarmband.

Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja samþykkir inntöku
Blakfélags Í.B.V.  Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja
samþykkir að vísa eftirtöldum félögum úr Íþróttabandalaginu
samkv. 7.gr. laga Íþróttabandalagsins þau eru Hokkífélagið
Jakarnir, Hestamannafélagið Gáski, Vélhjólaklúbbur Vestman-
naeyja og Hnefaleikafélag Vestmannaeyja. 
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja samþykkir að veita
stjórn Íþróttabandalagsins umboð til að sækja um aðild að Ung-
mennafélagi Íslands ásamt öðrum Íþróttabandalögum á landinu.
Þór Vilhjálmsson gerir grein fyrir að óskin um inngöngu sé sú
að hafa aðgang að mótum Ungmennafélagi Íslands.

Arnsteinn kynnir tillögu af samstarfssamning á milli Vest-
mannaeyjabæjar og Íþróttabandalags Vestmannaeyja vegna
styrkja til barna- og unglingastarfs félaga innan Íþróttaban-
dalags Vestmannaeyja sem honum var falið að endurskoða.
Lagt til að úthlutunarreglur verði sömu og við úthlutun á lot-
tótekjum og alfarið hjá aðildarfélögunum. Arnsteinn mælir með
tillögunni og vill meiri samvinnu meðal aðildarfélaga Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja sérstaklega meðal yngri iðkenda og
með tilliti til fækkunar barna í árgöngum. Arnsteinn veltir fyrir
sér hvort iðkendatölur séu réttar og hvort það geti verið að börn
séu skráð þó þau mæti bara á eina æfingu, biður félögin af
athuga þetta. Miklar umræður um þetta mál. Unnur spyr
hvernig sé með út-hlutun tíma í íþróttahúsi, stundum séu bara
5 að æfa á besta tíma. Getur verið að þetta sé rétt ? Arnsteinn
svarar að allir vilji besta tíma dagsins í íþróttahúsinu en tí-
munum sé raðað eftir bestu getu með tilliti til bestu nýtingar
hverju sinni en hann hafi tekið eftir því líka að stundum séu ör-
fáir á æfingum eða jafnvel æfingar falli niður og þá sé miður
að íþróttahúsið sé ekki látið vita svo hægt sé að nýta tímann
fyrir eitthvað annað og eins sé það miður vegna þess að þeir
geti ekki gefið upplýsingar til foreldra sem leita eftir þeim til
Íþróttamiðstöðvar. Þessu mætti breyta með lista til Íþrót-
tamiðstöðvar með upplýsingum um stjórnir og þjálfara féla-
ganna og að félögin hvetji þjálfara sína til að láta
Íþróttamiðstöðina vita ef fyrirsjáanlegt er að æfingartími verði
ekki nýttur. 

Þór leggur fram tillögu um breytingar á Afreks og rekstrar-

styrkjum Vestmannaeyjabæjar í Barna og unglingasjóð Í.B.V.
og íþróttasjóða ásamt drögum um reglugerðir fyrir sjóðina sem
lögð var fyrir formenn aðildarfélaga en á þeim fundi var beðið
um frest. Sigursveinn  Þórðarson  leggur  til að Íþróttabandalag
Vestmannaeyja setji úthlutunarreglur, ekki formenn aðildar-
félaga undir það tekur Ómar Garðarsson. Óla Heiða gerir
athugasemd við lið 5 í samstarfssamningi það þurfi að skil-
greina frekar því í sumum íþróttagreinum sé mikill munur á
fjölda eftir kynjum. Viðauki settur við tillögu þá er Þór lagði
fram sem hljóðar svo: Lokið skal vinnu við úthlutunarreglum
fyrir 1. október 2013 og skal þá kallað saman aukaþing Í.B.V.
rekstrarstyrkjum skal úthluta samkv. gildandi reglum. Tillagan
er samþykkt. Unnur Sigmarsdóttir samþykkir þessa tillögu en
gerir athugasemd við vinnureglur um að ekki sé hægt að fá
styrk nema 15 ára og eldri því þá komi ekkert til litlu félaganna
þar sem  iðkendur  séu flestir  yngri en 15 ára. Ingibjörg Jó-
hannesdóttir segir frá reynslu af rekstrar  og  afrekssjóði  hjá
Aftureldingu og eins frá barnastarfi hjá yngstu iðkendum þar
og beinir því til stjórnar Í.B.V. að tala við stjórn Aftureldingar
og spyrja nánar um reynslu þeirra.  
Þinghlé
9. 10 og 11 duttu út engar umræður.
12. Á ekki við þar sem íþróttaþing ÍSÍ var í apríl 2013.
13. a. Þór Í. Vilhjálmsson kjörinn formaður Í.B.V næsta starfs-
árs.

b. Kosning stjórnar næsta starfsárs, það eru Leifur Gunnars-
son varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri, Hjördís S. Traus-
tadóttir ritari og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.

c. Skoðunarmenn kosnir Eygló Kristinsdóttir og Guðni Sig-
urðsson.

d. Í laganefnd voru kosin Helgi Bragason, Sólveig Adólfs-
dóttir, Gísli Valtýsson ásamt stjórn Í.B.V. Valnefnd skal skipuð
einum fulltrúa frá hverju aðildarfélagi Í.B.V. og formanni Íþrót-
tabandalags Vestmannaeyja, sem skal vera formaður nefndarin-
nar og kalla valnefnd saman til fundar.
14. a. Ingibjörg Jóhannesdóttir ber kveðjur frá formanni og
stjórn ÍSÍ. Hún hrósar skýrslu stjórnar á þessu þingi og er
nokkuð ánægð með stöðu reikninga miðað við árferði. Segir að
landsbyggða félög þurfi að fá meiri peninga í ferðasjóð og
hvatti alla til að herja á hækkun ferðastyrkja. Hún upplýsti það
að Felix tölvukerfi ÍSÍ væri í lagfæringu og hvetur félögin að
skila starfsskýrslum annast verði beitt keppnisbanni á félögin.
Hún segir frá helstu verkefnum ÍSÍ bæði innan lands og utan.
Ingibjörg heiðrar fráfarandi ritara Í.B.V Arndísi Sigurðardóttur
silfurmerki Íþrótta og Ólimpíusambands Íslands. Hún óskar
öllum velfarnaðar og þakkar fyrir sig

b. Ómar Garðarsson segir frá samstarfi ÍBV og KFR
Hvolsvelli. Hann mælir með slíku samstarfi því það styrki
okkur og óskar ÍBV til hamingju með þetta samstarf. 

c. Hafdís Snorradóttir spyr hvort lítil félög geti verið með í
Íþróttaakademíunni og er henni tjáð að það geti þau.
15. Formaður þakkar starfsmönnum þingsins störfin og
félögum og gestum fyrir komuna og slítur þingi kl. 22:30.
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1. kafli
Tilgangur og markmið
1. gr.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (skammstafað ÍBV) er héraðssam-
band 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 íþróttas-
tarfsemi 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 full-
trúi félaganna utan héraðs.
c) Að vinna að framkvæmdum sem miða að því að efla íþrót-
taiðkanir 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 styrk-
beiðnum á framfæri og útvega styrki svo og að úthluta sameigin-
legu 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 ban-
dalagssvæðinu 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 skað-
nautna meðal bandalagsfélag.
p)  Að hafa yfirumsjón með og þar með úrskurðarvald um niður-
röðun á íþróttamótum í héraðinu.
q)  Að hafa yfirumsjón með héraðsmótum og úrskurðarvald í
málum sem valda ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
r)  Aða hafa forgöngu um að örva íþróttaiðkanir og keppni um
íþróttamerki.

II. kafli
Réttindi og skyldur bandalagsfélaganna
3. gr.
Öll þau félög í Vestmannaeyjum sem hafa íþróttir á stefnuskrá
sinni eiga rétt á að ganga í ÍBV, enda fullnægi þau þeim skilyrðum,
sem á hverjum tíma eru gildandi um frjálsa íþróttastarfsemi.

4. gr.
Óski félag að ganga í ÍBV, sendir það stjórn ÍBV umsókn sína,
ásamt lögum félagsins, skýrslur um stofndag þess og ár, stjórn
þess og tölu félagsmanna.

5. gr.
Félögin skulu senda ársskýrslu til stjórnar bandalagsins fyrir lok
mars ár hvert.  Stjórn ÍBV sendir síðan heildarskýrslu til ÍSÍ.

6. gr.
Skattur bandalagsfélaganna til ÍBV er sá skattur sem samþykktur
er á ársþingi ÍBV.  Skýrslu- og reikningsár ÍBV fylgir al-
manaksárinu.  

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 sam-
banda 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 refsi-
ákvæðum eða ef um vanskil er að ræða, gert full skil.

10. gr.
Sérhvert félag innan ÍBV á rétt á að senda fulltrúa á ársþing banda-
lagsins.  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  mán-
aðar 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 upp-
lýsingum 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 Vest-
mannaeyjabæjar og fulltrúi frá hverju landssambandi, sem ÍBV er
aðili að.

13. gr.
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
3. Kosning  þingforseta  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, allsherjar-

nefnd, íþróttanefnd  og kjörnefnd.  Eru fimm menn í 
hverri þeirra.

10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta 
ár.

Þinghlé

11. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
13. a) Kosinn formaður ÍBV

b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til vara
d) Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar nefndir

ef tillögur hafa borist, Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá
hverju aðildarfélagi  Íþróttabandalagsins. og  formanni Íþrótta-
bandalags 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 bund-
nar 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 fun-
darsamþykkt 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
eigin dómi orðið óstarfhæf.  Kjósa má fulltrúa að nýju í stað full-
trúa sem er látinn, veikur eða fluttur úr héraði.
15. gr.
Í málum þeim, sem tilkynnt hafa verið í þingboðinu, ræður ein-
faldur 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 bandalags-
félögum 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 starfs-
reglur.  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 íþróttamann-
virkja 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 að-
gang að öllum íþróttamótum á bandalagssvæðinu.

22.gr.
Dómstólar ÍSÍ hafa lögsögu í málefnum ÍBV í samræmi við
ákvæði laga ÍSÍ.
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Reglugerð um veitingu
heiðursviðurkenninga

Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein.
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja skal veita
þeim sem unnið hafa af atorku og dugnaði að vexti og
viðgangi íþróttastarfsemi í Vestmannaeyjum
heiðursviðurkenningu eftir því sem segir í reglugerð
þessari

2. grein
Heiðursviðurkenningarnar eru þessar:
1. Heiðurskross ÍBV úr gulli
2. Heiðursmerki ÍBV úr gulli
3. Heiðursmerki ÍBV úr silfri
4. Bandalagsmerki ÍBV
5. Starfsmerki ÍBV

3. grein
Stjórn Íþróttabandalags 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.

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

5. grein
Heiðursmerki ÍBV úr gulli er næst æðsta
heiðursviðurkenning Íþróttabandalags Vestmanna-
eyja.
Við veitingu gullmerki ÍBV skal tekið mið af því að
sá sem veita á merkið hafi áður verið veitt silfurmerki
ÍBV og hafi staðið í forystusveit íþróttamála í Vest-
mannaeyjum og unnið þeim vel og dyggilega.

6. grein
Heiðursmerki ÍBV úr silfri skal einungis veita þeim
sem unnið hafa vel og dyggilega fyrir íþróttahreyfing-
una í áratug eða lengur.

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.

8. grein. 
Starfsmerki ÍBV skal veita þeim sem unnið hafa
íþróttaafrek á vegum ÍBV, skarað fram úr eða unnið
landsmót undir nafni ÍBV.
Stjórnir aðildarfélaga ÍBV og ráða innan ÍBV skulu
gera tillögur til stjórnar ÍBV um hverjum skuli veitt
merkið.
Merkið má aðeins veita einu sinni.

9. grein
Heimilt er með samþykkt allra stjórnarmanna ÍBV að
veita mönnum utan Vestmannaeyja viðurkenningar er
um getur í reglugerð þessari, ef viðkomandi hefur að
mati stjórnar unnið ómetanleg störf fyrir Íþróttabanda-
lag Vestmannaeyja eða íþróttamál í Vestmannaeyjum.

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
hendi.

12. grein
Reglugerð þessari verður einungis breytt á ársþingi
Íþróttabandalags Vestmannaeyja.

13. grein
Reglugerð öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt á  ársþingi Íþróttabandalags Vest-
mannaeyja haldið 15. og 29. dsember 1990.
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Heiðursveitingar
Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Silfurmerki:
1970 Magnús H. Magnússon    

1970 Sigurgeir Kristjánsson

1971 Húnbogi Þorkelsson   

1971 Helgi Bergvinsson   

1971 Bjarnhéðinn Elíasson   

1971 Sigurgeir Ólafsson    

1971 Guðjón Magnússon    

1971 Ingólfur Arnarson    

1971 Lárus Ársælsson       

1971 Jónas Sigurðsson        

1971 Guðný Gunnlaugsdóttir    

1971 Sigurður  Jónsson    

1971 Adólf  Óskarsson        

1971 Viktor Helgason        

1971 Kristinn Sigurðsson    

1971 Magnús Grímsson   

1971 Valdimar Kristjánsson   

1971 Guðmundur Guðmundss.    

1971 Marteinn Guðjónsson    

1972 Bragi Steingrímsson   

1976 Hermann Kr. Jónsson    

1976 Atli Elíasson       

1997 Guðmundur Þ. B. Ólafss.    

1998 Jóhannes  Ólafsson   

1998 Jóhann Jónsson        

1998 Birgir Guðjónsson    

1998 Guðlaug Hjelm        

1998 Magnús Gísli Magnússon    

1998 Sigursteinn Óskarsson    

1998 Helgi Sigurlásson        

1998 Þorsteinn Jónsson    

1998 Einar Friðþjófsson    

1998 Björn Elíasson        

1998 Kristmann Karlsson    

1998 Hólmfríður Júlíusdóttir    

1998 Björgvin Eyjólfsson    

1998 Guðrún Ragnarsdóttir    

1998 Ólafur Jónsson        

1998 Bergvin Oddsson        

1998 Guðjón Rögnvaldsson    

1998 Guðjón Hjörleifsson 

1998 Magnús Bragason   

1998 Jóhann Pétursson        

1998 Einar Gylfi Jónsson    

1998 Sigurjón Birgisson   

1998 Ingibjörg B. Jóhannesd.    

1998 Eggert Garðarsson    

1998 Tryggvi Kr. Ólafsson    

1998 Guðmundur Jensson    

1998 Guðni Hjörleifsson    

1998 Friðbjörn Valtýsson    

1998 Arngrímur Magnússon    

1998 Sæfinna Sigurgeirsdóttir    

1998 Hanna Þórðardóttir    

1998 Sigríður Magnúsdóttir    

1998 Bergljót Blöndal        

1998 Ólöf A.Elíasdóttir        

1998 Ragnheiður Mikaelsdóttir    

1998 Jósúa Steinar Óskarsson    

1998 Stefán Agnarsson   

1998 Eygló Kristinsdóttir    

1998 Stefán Jónasson        

1998 Þorvarður Þorvaldsson   

1998 Stefán Jónsson        

1998 Haraldur Óskarsson    

1998 Magnús Magnússon    

1998 Einar Jónsson       

1998 Böðvar Bergþórsson    

1998 Hallgrímur Júlíusson    

1998 Haraldur Júlíusson    

1998 Leifur Gunnarsson    

1998 Þorsteinn Hallgrímsson    

1998 Sigurður Þ. Sveinsson    

1998 Elías B. Angantýsson    

1998 Friðrik Ó. Guðjónsson    

1998 Gunnar Guðnason    

1998 Gunnar Svavarsson    

1998 Sigurður Guðnason    

1999 Sighvatur Bjarnason   

1999 Sigmar Þröstur Óskarsson    

2000 Sigbjörn Óskarsson    

2000 Andrea Atladóttir        

2000 Ingibjörg Jónsdóttir    

2000 Vigdís Sigurðardóttir    

2000 Ragna Birgisdóttir    

2000 Georg Þór Kristjánsson    

2000 Geir Sigurlásson        

2000 Bjarni Jóhannsson 

2000 Birgir Sveinsson   

2000 Hjalti Kristjánsson    

2000 Sveinn Þorsteinsson    

2000 Arndís Sigurðardóttir    

2002 Eyþór Harðarson   

2003 Ágúst Einarsson

2003 Óskar Freyr Brynjarsson    

2003 Stefanía Guðjónsdóttir    

2003 Unnur Sigmarsdóttir    

2004 Hörður Óskarsson    

2004 Ómar Garðarsson        

2004 Sigurlás Þorleifsson    

2004 Þórunn Ingvarsdóttir    

2004 Hlynur Stefánsson    

2004 Heimir Hallgrímsson    

2005 Hlynur Sigmarsson    

2005 Páll Marvin Jónsson    

2006 Kári Vigfússon        

2006 Ragnheiður Víglundsdóttir    

2006 Jóna Ágústsdóttir        

2006 Guðný  Einarsdóttir    

2007 Svavar Valtýr Stefánsson   

2007 Viktor Ragnarsson   

2007 Kristín Ásmundsdóttir       

2007 Svanfríður Jóhannsdóttir      

2008 Tryggvi Már  Sæmundsson   

2008 Bergur Sigmundsson        

2008 Kristján Ólafsson        

2008 Helgi Bragason   

2009 Viðar Elíasson

2009 Klara Tryggvadóttir

2009 Eyjólfur Guðjónsson

2009 Páll Scheving

2009 Ólafur  Týr Guðjónsson

2009 Guðmundur Huginn  Guðmundss.

2009 Ingi Sigurðsson

2009 Magnús Sigurðsson

2010 Kári Þorleifsson

2010 Óðinn Steinson

2011 Jóhannes Grettisson

2011 Ólafur Tryggvason

2012 Jón Ólafur Daníelsson

2012 Íris Sæmundsdóttir

2014 Jóna Björk Grétarsdóttir

2014 Ævar Þórisson
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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

2011 Jóhannes Ólafsson

2011 Arngrímur Magnússon

2014 Páll Scheving

2014 Jóhann Pétursson

2014 Tryggvi Már Sæmundsson 

Gullkross:
1997 Magnús Grímsson

1997 Guðjón Magnússon

1998 Adólf Óskarsson

1998 Guðný Gunnlaugsdóttir

1998 Húnbogi Þorkelsson

1998 Stefán Runólfsson

1998 Gunnar Stefánsson

2005 Marteinn Guðjónsson

2005 Jóhann Ólafsson

2005 Bragi Steingrímsson

Sérstök
viðurkenning:
1994 Árný Heiðarsdóttir

1995 Jón Bragi Arnarsson

1996 Sigbjörn Óskarsson

1997 Haraldur Júlíusson

1998 Sigurlás Þorleifsson

1999 Ólöf Heiða Elíasdóttir

2000 Sólveig Adólfsdóttir

2001 Jóhann Jónsson

2002 Gísli Valtýsson

2003 Eygló Kristinsdóttir

2004 Ragnar Guðmundsson

2005 M. Birgir Guðjónsson

2006 Guðjón Ólafsson

2007 Guðmundur ÞB. Ólafsson

2008 Vignir Guðnason

2009 Sigursteinn Óskarsson

2010 Þórunn Ingvarsdóttir

2011 Jóhannes Ólafsson

2012 Þorvarður Þorvaldsson 

2013 Arngrímur Magnússon

Arngrímur Magnússon hlaut heiðursviðurkenningu 
Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
fyrir árið 2013
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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.

Íþróttamenn Vestmannaeyja

1978 Óskar Sigurpálsson, lyftingamaður
1979 Gunnar Steingrímsson, lyftingamaður
1980 Páll Pálmason, knattspyrnumaður
1981 Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
1982 Sigfríð Björgvinsdóttir, sundkona
1983 Gylfi Garðarsson, kylfingur
1984 Árni Sigurðsson, sundmaður
1985 Þorsteinn Gunnarsson, knattspyrnumaður
1986 Birgir Ágústsson, kylfingur
1987 Sindri Óskarsson, kylfingur
1988 Nökkvi Sveinsson, knattspyrnumaður
1989 Sigurður Gunnarsson, handknattleiksmaður
1990 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1991 Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
1992 Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
1993 Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
1994 Andrea Elín Atladóttir, handknattleikskona
1995 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1996 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1997 Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
1998 Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
1999 Birkir Kristinsson, knattspyrnumaður
2000 Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
2001 Íris Sæmundsdóttir, knattspyrnukona
2002 Vigdís Sigurðardóttir, handknattleikskona
2003 Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
2004 Margrét Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2005     Örlygur Helgi  Grímsson, kylfingur
2006     Sæþór Ólafur Pétursson, hnefaleikamaður
2007     Sigurður Bragason, handknattleiksmaður
2008     Andri Ólafsson, knattspyrnumaður   
2009     Þórhildur Ólafsdóttir, knattspyrnukona
2010     Þórarinn Ingi Valdimarsson, knattspyrnumaður
2011     Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður
2012     Elísa Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2013 Theodór Sigurbjörnsson
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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
2012 Gunnar Karl Haraldsson
2013 Díana Dögg Magnúsdóttir

Íþróttamaður æskunnar

Theodór Sigurbjörnsson Íþrótta-
maður Vestmannaeyja 2013 og 

Díana Dögg Magnúsdóttir, 
Íþróttamaður æskunnar 2013
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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 íþrótta-
hreyfingarinnar. 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 bör-
num og unglingum aðstæður til íþróttaiðkunar á eigin fors-
endum, 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 þátt-
töku 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 up-
peldisstarf og hafa íþróttaþjálfarar því mikilvægu uppeldish-
lutverki 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 íþrótta-
starfi.

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 heilsusam-
legs 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 einstak-
linga á vettvangi íþróttahreyfing-arinnar. Öll íþróttamannvirki
sveitarfélagsins skulu vera laus við reykingar og önnur skað-
leg vanabindandi efni. Þjálfarar barna og unglinga gegna lyk-
ilhlutverki 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 ann-
arra fíkniefna á heilbrigði þeirra og árangur í íþróttum. Aðild-
arfélög ÍBV eru hvött til að kynna reglulega forvarnarstefnu
síns félags.

3. Áhersla á heilbrigðan lífstíl, virðingu, umhyggju, sam-
stöðu og samkennd.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka samvinnu þeirra sem koma að uppeldi barna og ung-
menna. 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 al-
menna 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.

Íþróttastefna 
Vestmannaeyjabæjar
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5. Vestmannaeyjabær vill taka þátt í að styðja við afreks-
íþróttir 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 íþrótta-
mannvirkja 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 að-
ildarfélög  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.

• 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 van-
damálum.
• 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. Skil-
greina 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 skap-
ar betra skipulag.

Samþykkt í fjölskyldu- og tómstundaráði Vestmannaeyja
1. desember 2010 og staðfest í bæjarstjórn 9. desember 2010.
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Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 2. febrúar 2013 voru eftirtaldir kjörnir í stjórn

starfsárið 2013 og skipti  stjórn  svo  með sér  verkum: Helgi
Bragason, formaður, Haraldur Óskarsson, varaformaður, Hörður
Óskarsson, gjaldkeri, Jón Árni Ólafsson, ritari og Böðvar
Bergþórsson, meðstj. Til vara voru kjörnir Sigurjón Pálsson og
Hörður Orri Grettisson.

Haldnir voru 14 bókaðir stjórnarfundir og auk þess var fjöldi
funda í nefndum og ýmsir vinnufundir vegna sérstakra verkefna.

Kjörnir endurskoðendur, Gunnar Gunnarsson og Guðni Sig-
urðsson og til vara Gísli Jónasson.
Fastanefndir voru eftirfarandi og formenn:
Kappleikjanefnd: Jón Árni Ólafsson form.
Vallar- og húsnefnd: Ríkharður Hrafnkelsson form
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd: Hörður Orri Grettisson form.
Markaðs og kynningarnefnd: Helgi Bragason form.
Kvennanefnd: Erla Fanný Sigþórsdóttir form.
Öldunganefnd: Haraldur Óskarsson form.
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum fyrir GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri: Örlygur Helgi Grímsson.
Yfirþjálfari/umsjónarmaður unglinga: Einar Gunnarsson PGA
kennari.

Í sumar voru 23 starfsmenn í vinnu hjá GV í rúmlega 7
stöðugildum. Þá voru 2 starfsmenn í vinnu hjá klúbbnum frá
Vestmannaeyjabæ í gegnum vinnuskóla.   Auk þess voru fjöldi
félagsmanna sem unnu í ýmsum sjálboðaliðastörfum fyrir klúbb-
inn. Gunnar Gunnarsson fyrrum formaður GV hefur setið í stjórn
GSÍ um nokkurt skeið og var endurkjörinn á síðasta golfþingi í
nóvember 2013.

Stjórn GV þakkar öllum þeim sem störfuðu fyrir klúbbinn
fyrir vel unnin störf.

Mótahald
Árið 2013 voru skráð  mót klúbbsins á www.golf.is 24 og

heildarþátttakendafjöldi var 1.125 þáttakendur eða um 47 þátt-
akendur að meðaltali í hverju móti. Af þessum 24 mótum voru
14 auglýst sem opin mót og þáttakendafjöldi í þeim um 900 eða
að meðaltali 64.

Auk skráðra móta á www.golf.is voru haldin fjölmenn boðs-
mót hjá Eimskip og Íslansbanka, nokkur innanfélagsmót,
unglingamót og mótaröð öldunga GV. Ljóst er að meðalfjöldi í
mót var undir meðaltali undafarinna ára og ástæða fyrir kapp-
leikjanefnd og stjórn klúbbsins að fara vel yfir ástæður þessa og
skoða hvað gera má betur í skipulagi og umgjörð móta. Sumarið
2013 var mjög óhagstætt veðurfarslega auk þess sem samgöngur

voru erfiðar á köflum og eru það atriði sem ekki er hægt að ráða
við. Til dæmis þá hafði nokkur fjöldi gesta af fastalandinu boðað
komu sína á 75 ára afmælismót GV þann 31. ágúst en þann lau-
gardag var hvorki flogið né siglt á milli lands og Eyja. Önnur
atriði eins og fyrirkomulag móta, umgjörð og verðlaun eru mál
sem forsvarsmenn móta hjá GV hafa stjórn á og þar er gott fyrir
okkur að fara strax eftir aðalfund í það að skoða hvar við getum
gert betur.

Stærsta einstaka mót sumarsins var Icelandair Volcano Open
golfmótið sem haldið var í  samstarfi við Icelandair í áttunda
skiptið. 147 þátttakendur voru skráðir til leiks og tókst mótið að
vanda mjög vel á 40 ára goslokaafmæli. Undirbúningur fyrir Ice-
landair Volcano open 2014 er þegar hafinn og stefnir allt í gott
mót í ár og þegar byrjaðar að berast skráningar í mótið.

Eitt stigamót á Eimskipsmótaröðinni, Securitas mótið, var
haldið í Eyjum helgina 7. – 9. Júní og voru þátttakendur 94
talsins. Mótið tókst vel en Sigurvegarar á mótinu voru:
Í kvennaflokki: Anna Sólveig Snorradóttir, GK, 223 högg, +13
Í karlaflokki: Haraldur Franklín Magnús, GR, 209 högg, -1
Örlygur Helgi Grímsson, GV, endaði í þriðja sæti á 211 höggum,
+1

Sveitakeppni GSÍ, 2. deild karla fór fram í Eyjum 16. – 18.
ágúst og endaði sveit GV í þriðja sæti og spilar því áfram í ann-
arri deild sem eru vonbrigði en vonir stóðu til að okkar menn
færu upp í 1. deild. Borgnesingar sigruðu sveitakeppnina og
Akurnesingar urðu í öðru sæti.

Stærstu mótin sem haldin voru í Eyjum sumarið 2013 voru
eftir þáttakendafjölda:
Icelandair Volcano Open 147 þáttakendur
Stigamót GSÍ, 94 þátttakendur
Kiwanis Oddfellow Akoges, 70 þáttakendur
Meistaramót GV, 70 þátttakendur
Opna sjómannamót Ísfélags Vestmannaeyja 67 þátttakendur
Afmælismót 75 ára hjá GV 65 þátttakendur
Opna Íslandsbankamótið 65 þáttakendur.

Á ársþingi GSÍ í nóvember 2013 voru kynnt drög að mótaskrá
GSÍ fyrir árið 2014 og verður sveitakeppni öldunga 2. deild
haldin í Eyjum í ágústmánuði en vegna fyrirhugaðra
framkvæmda við 15. flöt verður ekki stigamót á GSÍ mótaröðinni
í Eyjum árið 2014. Á sama þingi var lögð fram áætlun um Ís-
landsmót til næstu 5 ára og var samþykkt að íslandsmótið í högg-
leik verði í Eyjum árið 2018 á 80 ára afmæli GV. Höfðum við
sótt hart eftir því að fá mótið til Eyja á 80 ára afmælinu og er
það ánægjulegt en um leið mikil áskorun fyrir GV að fá að halda
mótið.

Mikil umræða hafði skapast hjá forsvarsmönnum sumra
klúbba á höfuðborgarsvæðinu um það að íslandsmót í golfi sé

Starfsskýrsla
Golfklúbbs
Vestmannaeyja
starfsárið 2013
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aðeins hægt að halda í Reykjavík. Því hafa forsvarsmenn GV
harðlega mótmælt og bent á það að með slíkri ákvörðun væri
verið að kljúfa golfhreyfinguna. Hitt er svo annað mál að gera
verður kröfur til þeirra sem halda íslandsmót í golfi um að að-
staða sé góð og eru þá helstu atriði að golfvöllurinn sé í nægjan-
lega góðu ástandi, klúbbhús og aðstaða sé góð og völlurinn sé
vel sjónvarpstækur auk annarra atriða. Íslandsmót í golfi var
síðast haldið í Eyjum árið 2008 á 70 ára afmæli GV og var mótið
mjög eftirminnilegt en mikill vindur var á lokadegi og mikil dra-
matík á 16. teig á lokadegi. Erum við sannfærð um að Golfklúb-
bur Vestmannaeyja eigi og geti haldið Íslandsmót í golfi með
sóma.

Völlurinn og Golfskálinn
Eftir mjög góðan febrúarmánuð, hlýjan og mildan, tók gróður

við sér og nokkur spenna var í loftinu fyrir vorinu, en þá komu
mars og apríl kaldir og óskemmtilegir. Lítið gerðist í gróðri þessa
tvo mánuði og var það ekki fyrr en 23.apríl sem rennt var yfir
flatir og fært inn á. Er þetta óvenju seint á mælikvarða okkar Ey-
jamanna. Sumarið einnkenndist af mikilli ótíð, vætu, vindi og
lágum hita, var mjög ólíkt því sem við höfum vanist undanfarin
ár. Liðið ár var því með daprara móti til golfiðkunar. Það sem af
er vetri hefur tíðin verið mjög mild og í dag er völlurinn snjólaus
og laus við klaka, ólíkt stöðunni á íþróttavöllum annars staðar á
landinu. Þetta veit vonandi á gott fyrir vorið á golfvellinum hér
í Eyjum. Um miðjan mars var gerð tilraun með að bera á kjöt-
mjöl á nokkra bletti. Kögglað mjöl var borið á hluta af 13., 15.
og 16. brautir og virtist það ekki gefa góða raun, en hinsvegar
var fínt mjöl borið á t.d. 6. og 9. teig og kom það mjög vel út. Í
skoðun er að nota kjötmjölið í enn meira mæli á þau svæði þar
sem jarðvegur er frekar rýr, sérstaklega vegna þess að mjölið er
mikið ódýrara en tilbúinn áburður.

Völlurinn hefur ekki verið ásættanlegu ástandi undanfarin ár
og var því tekin sú ákvörðun að leita aðstoðar hjá Bjarna Han-
nessyni grasvallarfræðingi og vallarstjóra hjá GK og var gerður
við hann samningur um faglega úttekt og ráðgjöf varðandi

völlinn og heimsótti hann okkur nokkur skipti árið 2013. Bjarni
heimsótti okkur fyrst 27.apríl, skoðaði völlinn og tók jarðvegs-
sýni. Kom hann með nokkrar athugasemdir varðandi umhyrðu
vallarins, s.s. að bæta þyrfti mikið götun og söndun á flötum. Þá
kom í ljós að megin vandamálið á þeim flötum sem verst voru
farnar var að jarðvegurinn væri orðinn alltof saltur. Ráðið við
því væri að byggja flatirnar rétt upp svo auðveldara yrði að skola
þær eftir verstu sjógusurnar. Ákveðið hefur verið að endurbyggja
fimmtándu flöt á þessu ári samkvæmt ráðleggingum Bjarna. Er
það von okkar að þessar heimsóknir Bjarna og í kjölfarið ráð-
leggingar sem við höfum fengið í tveimur ítarlegum skýrslum,
verði til þess að hjálpa okkur að bæta og laga völlinn. Rétt er að
benda á að þolinmæðin þrautir vinnur allar og að bæta gróður er
langtíma verkefni. Munum við áfram leita ráðgjafar hjá Bjarna í
þessu uppbyggingar ferli.

Á næsta starfsári er nauðsynlegt að undirbúa þær lagfæringar
sem talið er að þurfi að gera á vellinum, s.s. endurbætur og
færslur og lokun og breytingar á glompum. Einnig er nauðsyn-
legt að koma öflun og geymslu á sandi í betra horf en hefur verið.
Á þetta við bæði svartan og gulan sand. Fyrirhugað er að fara í
að steypa upp sandþrær og útbúa efnisvinnslusvæði á svæðinu
austan við 14. flöt.

Um mitt ár fóru af stað þreifingar á milli GV og ÍBV um sam-
starf varðandi umhirðu golfvallarins og knattspyrnuvallanna með
það í huga að bæta vellina. Niðurstaðn varð sú að GV auglýsti
eftir menntuðum grasvallarfræðingi til starfa og myndi síðan
selja ÍBV hluta af hans vinnu til yfirumsjónar með umhyrðu
knattspyrnuvallanna. Allt var þetta gert með það í huga að fá
menntaðan grasvallarfræðing til starfa við golfvellina og íþrótta-
velli bæjarins á ársgrundvelli. Á haustdögum var Guðgeir Jóns-
son ráðinn í starfið og mun hann koma til starfa þann 1.mars
næstkomandi. Er hann ráðinn í heilsársstarf hjá GV en gerður
verður samningur við ÍBV um þjónustu starfsmannsins við aðra
íþróttavelli bæjarins en golfvöllinn. Við höfum notið aðstoðar og
ráðleggingar hjá Guðmundi Guðmundssyni vélvirkja hjá MHG
við úttekt og lagfæringar á vélum og tækjum. Kom hann í heim-

Örlygur Helgi Grímsson, golfari ársins 2013



22                                                                                                                                    Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

sókn í lok janúarmánaðar til að taka út vélakostinn og gefa okkur
skýrslu um ástandið. Í framhaldinu er ætlunin að meta þörfina á
endurnýjun og einnig hvaða tæki þurfa að vera til staðar í auknu
samstarfi við ÍBV vegna íþróttavallannna. Á árinu var fjárfest í
sturtuvagni og sjálfkeyrandi vatnsúðara til að nota á brautir. Fjár-
festingin í vatnsúðaranum hefur enn  ekki skilað sér en mun
örugglega koma að góðum notum þegar fram í sækir.
Vatnsúðarinn hefur enn ekki verið vígður, sem lýsir vel veður-
farinu sumarið 2013. Fyrir stuttu komu nokkrir félagar saman og
voru smíðuð ný teigmerki því sú þörf var orðin aðkallandi. Stefnt
er að því að málun á teigmerkjunum verði lokið áður en fært
verður á teiga í vor.

Örlygur Helgi Grímsson vallarstjóri stýrði umhirðu vallarins
eins og undanfarin ár og einnig sá hann, ásamt Aðalsteini Ing-
varssyni um þær framkvæmdir sem unnar voru. Helst er að nefna
vatnslögnina að 10., 11. og 12. flöt. Þó ekki hafi verið þörf fyrir
vökvun þetta sumarið þá hefur verið mikil þörf fyrir þessar
viðbætur á vatnslögninni. Svo var gervigrasteigurinn á 8. teig
kláraður. Örlygur lét af störfum sem vallarstjóri á haustdögum
og viljum við þakka honum hans störf fyrir GV.

Unnið var áfram við að klára tækjageymsluna en stóra
verkefnið í uppbyggingu mannvirkja var hið nýja æfingahúsnæði
sem steypt var upp í vor. Framkvæmdin er langt á veg komin og
nú nýlega voru settar hurðar í bygginguna og búið er að grafa
fyrir rafmagnslögnum og vonandi verður komið rafmagn í húsið
í febrúarmánuði 2014. Áætlaður kostnaður við framkvæmdina
er um 18 milljónir og fékk GV styrk frá Vestmannaeyjabæ árið
2013 uppá 10 milljónir króna og þá fengum við góðan styrk frá
Ísfélagi Vestmannaeyja og úr minningarsjóði Gunnlaugs Ax-
elssonar og var sjóðnum slitið í kjölfarið. Restina af framkvæm-
dakostnaði eða um 6 milljónir króna hefur og mun klúbburinn
framkvæma með sjálfboðavinnu og með eigin fé. Þá má geta
þess  að  Haraldur  Óskarsson var í  hálfan  mánuð  í vinnu launa-
laust við bygginguna á vegum Net ehf og er það styrkur Net ehf
til klúbbsins.

Klúbburinn færir öllum þeim, sem gerðu okkur kleift að ráðast
í þessa framkvæmd, bæði með styrkjum og sjálfboðaliðavinnu,
bestu þakkir. Húsið er komið í notkun og nýtist vel m.a. við
unglinga- og nýliðaæfingar og verður það vonandi að mestu
klárað fyrir sumarið 2014.

Æfingaskýlið var formlega tekið í notkun á 75 ára afmælis-
móti klúbbsins í lok ágúst.

Á árinu 2013 gerði GV samkomulag við Vestmannaeyjabæ
um að leggja, á kostnað bæjarins, göngustíg með hamrinum þ.e.
frá Mormónastyttunni suður fyrir 14. flöt. Hófst sú framkvæmd
fyrir áramót og er stefnt að því að henni verði lokið fyrir sumarið.
Vallarnefndin hélt alls sjö bókaða fundi á árinu og svo funduðu
flesta þriðjudagsmorgna frá því í apríl og fram á haust,
framkvæmdastjóri, vallarstjóri og formaður nefndarinnar þar
sem tekin var staðan eins og hún var á hverjum tíma.

Unglinga og afreksstarf
Hlutfall barna og unglinga í GV er mjög hátt og er barna-,
unglinga- og afreksstarf stór þáttur í starfi klúbbsins og var engin
undantekning á því seinasta sumar.

Karlasveit GV keppti í Sveitakeppni GSÍ, sveitin spilaði í 2.
deild eftir að hafa farið niður um deild árið á undan og fór keppn-
in fram hér í Vestmannaeyjum. Sveitin stóð ekki undir
væntingum á heimavelli og tókst ekki að tryggja sér sæti á meðal
þeirra bestu aftur. Sveitina skipuðu : Örlygur Helgi, Gunnar Geir,
Karl Haraldsson, Hallgrímur Júlíusson, Rúnar Þór Karlsson, Jón
Valgarð Gústafsson og hinn efnilegi Daníel Ingi Sigurjónsson.

Liðsstjóri líkt og áður var Sigurður Bragason.
Öldungastarfið var mjög öflugt á árinu. Sveit eldri kylfinga

spilaði í fyrstu deild á Akureyri en gekk ekki vel og féllu þeir í
aðra deild sem voru vonbrigði eftir góðan undirbúning.

Sveitakeppni GSÍ, 2. deild, hjá öldungunum verður haldin í
Eyjum sumarið 2014 og vonandi náum við að endurheimta sætið
í 1. deild. Mjög gott og öflugt starf hefur verið starfrækt á vegum
öldunganefndar, mótaröð er haldin til viðmiðunar við val í
sveitina og hefur það fyrirkomulag gefist vel. Öldungastarfið er
mjög gott, og er mikill hugur í öldunganefndinni að gera enn
betur og hafa þeir þegar hafið undirbúning fyrir starf ársins 2014.

Aðrir afrekskylfingar klúbbsins mættu taka sér félagsstarf öld-
unganna sér til fyrirmyndar.

Vestmannaeyjameistarar GV árið 2013 eru Örlygur Helgi
Grímsson og Katrín Harðardóttir. Örlygur Helgi var jafnframt
valinn  kylfingur  ársins árið 2013 í sjöunda sinn og það
verðskuldað.

Stjórn klúbbsins hefur unnið að því leynt og ljóst að efla enn
freka barna og unglingastarf á komandi árum. Stór partur af
þeirri vinnu var að klúbburinn réði Einar Gunnarssons PGA
golfkennara til að sjá um barna og unglingastarf klúbbsins. Hann
hefur líka komið að nýliða og kvennastarfi klúbbsins. Stjórnin
er mjög ánægð með störf Einars og hefur náð samningum við
hann um áframhaldandi störf fyrir klúbbinn og aukið starfshlut-
fall.

Líkt og undanfarin ár var starfræktur Golfskóli Sparisjóðsins
ásamt því að æfingar fyrir alla aldurshópa, stráka og stelpur voru
stundaðar. Er það mál manna að mjög gott starf hafi verið unnið,
er Einari og hans aðstoðarmönnum þakkað kærlega fyrir. Einar
hefur komið öflugur að öllu barna-unglinga og nýliðastarfi hjá
GV og hefur náð góðum árangri með bæði unga sem aldna
félagsmenn. Einar hefur náð að koma á öflugu foreldraráði hjá
GV og í dag erum við með afrekshóp unglinga sem æfir allt árið,
yfir vetrarmánuðina er Ragnar Guðmundsson með þá einu sinni
í viku auk þess að Einar kemur reglulega og er með æfingar.

GV sendi annað árið í röð sveit í Sveitakeppni GSÍ 16 ára og
yngri. Keppnin fór fram á Hellishólum, strákarnir voru sér og
klúbbnum til mikils sóma. Sveitina skipuðu: Daníel Ingi
Sigurjónsson, Ágúst Emil Grétarsson, Hákon Jónsson, Lárus
Garðar Long, Kristófer Tjörvi Einarsson og Jörgen Freyr Ólafs-
son. Þetta eru allt mjög efnilegir strákar sem klúbburinn væntir
mikils af í framtíðinni.

Hjá einstaklingum voru nokkrir sem stóðu sig vel í keppni við
þá bestu á landinu. Ragnar Guðmundsson varð Islandsmeistari
70 ára og eldri í annað sinn sem er glæsilegur árangur.

Unglingar okkar tóku nú nokkrir þátt í áskorendamótaröð
GSÍ, sem er landskeppni unglinga og gerði Lárus Garðar Long
sér lítið fyrir og sigraði sinn flokk. Vonandi verður áframhald á
þátttöku unglinganna okkar í keppni þeirra bestu. Örlygur Helgi
Grímsson tók þátt í stigamótinu sem haldið var í Eyjum og náði
þar þriðja sæti.

Ásamt því að hafa ráðið fullgildan PGA kennara til klúbbsins
steig stjórnin annað stórt skref í eflingu á afreks-, barna- og
unglingastarfi klúbbsins á árinu þegar yfirbyggt æfingasvæði var
formlega tekið í notkun á 75 ára afmælismóti klúbbsins í lok
ágúst. Ljóst er að æfingasvæðið mun gjörbreyta allri æfinga-
aðstöðu klúbbsins og þegar það verður endanlega risið verður
það klúbbnum til mikils sóma. Æfingar hófust í húsinu núna
strax á nýju ári og hafa þær gengið vel. Ragnar Guðmundsson
hefur tekið að sér að kenna unglingum og nýliðum þangað til
Einar kemur alfarið í vor og hefur gert það með sóma og á bestu
þakkir fyrir en mjög góð mæting hefur verið á æfingarnar nú í



byrjun þeirra og nýir félagar byrjaðir að bætast í klúbbinn og er
ánægjulegt að segja frá því að flestir nýliðarnir eru kvenfólk.

Auk þess að skapa góða aðstöðu til æfinga og hafa góða
leiðbeinendur í starfinu er þáttur foreldrastarfs í kringum ungl-
ingana lykilatriði í því að byrja gott unglinga og svo afreksstarf.
Foreldrastarfið hefur verið að eflast og í lok marsmánaðar er
fyrirhuguð æfingarferð til Spánar fyrir unglinga klúbbsins og er
áætlað að 10 krakkar frá GV muni dvelja á Spáni við æfingar í
átta daga ásamt Einari kennara og fararstjórum. Er það von
klúbbsins að þessi ferð og bætt aðstaða klúbbsin ásamt góðu
foreldrastarfi, allt undir leiðsögn Einars, verði grunnurinn að því
að við náum að koma GV aftur á kortið í keppni þeirra bestu í
framtíðinni.

Félagsstarf, notkun golfvallar
Félagafjöldi í GV er nánast óbreyttur á milli ára og eru í dag

um 365 félagar yfir 16 ára í GV og um 75 15 ára og yngri, sam-
tals um 440 félagar eða um 10% af heildarfölda bæjarbúa sem
teljast verður nokkuð gott hlutfall. GV er 10 stærsti klúbbur
landsins talið í fjölda félaga.

Stærstur er GR með um 2.800 félaga og tvo golfvelli, GKG
er með um 1.900 félaga, GK með rúmlega 1.400 og GO með um
1.100. Þeir klúbbar sem við berum okkur oft saman við hvað
varðar rekstrartölur og fleira varðar eru td. GA með um 680
félaga, GS með um 480 félaga og GL með um 405 félaga. Golf-
klúbbar landsins eru 65 talsins og heildarfjöldi  félaga í golf-
klúbbum er á árinu 2013 16.602 eða um 5% landsmanna, flestir
þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu eða um 10.000. Oft er talað um
að 18 holu golfvöllur þoli amk. 1.000 félaga og því er mikið svi-
grúm fyrir GV til að auka við félagafjölda og notkun á vellinum.

Félagafjöldi í GV hefur verið nokkuð stöðugur undanfarin ár
en fjöldi félaga í golfklúbbum á Íslandi hefur nær því tvöfaldast
frá árinu 2000 til ársins 2013 eða frá 8.500 í 16.602 en örlítil
fækkun varð á heildarfjölda félaga í golfklúbbum árið 2013. Þrátt

fyrir að fjöldi félaga hafa ekki aukist mikið hjá GV hefur notkun
á vellinum aukist til muna og er ástæðan helst aukning aðkomu-
manna sem helgast af fleiri golfurum, bættum samgöngum til
Eyja og góðri aðstöðu hér í Eyjum.

Skráðir unglingar í GV eru um 75 sem er sjötti mesti fjöldi
yfir klúbba á landinu en GV hefur alltaf lagt mikið i barna og
unglingastarf og í rauninni greiðir klúbburinn með því starfi en
stjórn hefur litið á það framlag sem fjárfestingu til framtíðar. Gott
barna og unglingastarf nýtur velvildar okkar samfélags og býr
til félagsmenn framtiðarinnar.

Alltaf er gott að taka samanburð við aðra klúbba og vil ég
nefna nokkrar lykiltölur í samanburði við þessa samanburðar-
klúbba sem ég nefndi hér að framan þ.e. GA, GS og GL. 
GA:
Félagafjöldi: (skv. ársskýrslu GSÍ) 677, 15 ára og yngri 115 og
16 ára og eldri 562 Heildartekjur: 80 millj, þ.a. árgjöld um 31,5
millj eða 46.500 per félagsmann
Tekjur per félaga: 118 þús
Heildargjöld: 78 millj
Afkoma: - 1.400.000
Fullt árgjald: 74 þús
Skuldir: 45 millj
Eigið fé: 15 millj
GS:
Félagafjöldi: (skv. ársskýrslu GSÍ) 480, 15 ára og yngri 37 og 16
ára og eldri 443
Heildartekjur: 60 millj, þ.a. árgjöld um 24,5 millj eða 51.000 per
félagsmann
Tekjur per félaga: 125 þús
Heildargjöld 56,5 millj
Afkoma: +2.000.000
Fullt árgjald: 70 þús
Skuldir: 19 millj
Eigið fé: 72 millj
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GL:
Félagafjöldi: (skv. www.leynir.is) 405
Heildartekjur: 67 millj, þ.a. árgjöld um 16 millj eða 39.500 per
félagsmann
Tekjur per félaga 165 þús
Heildargjöld 51 millj
Afkoma: +3.000.000
Fullt árgjald: 71 þús
Skuldir: 18 millj
Eigið fé: 99 millj
GV:
Félagafjöldi: (skv. ársskýrslu GSÍ) 439, 15 ára og yngri 74 og 16
ára og eldri 365
Heildartekjur: 65 millj/75 millj með æfingasvæðisframlagi, þ.a.
árgjöld um 16 millj eða
36.500 per félagsmann
Tekjur per félaga: 148/171 þús
Heildargjöld 60 millj
Afkoma: + 2.200.000/12.200.000
Fullt árgjald: 60 þús (ath. 2013)
Skuldir: 39,5 millj
Eigið fé: 144 millj

Samanburður þessi er fróðlegur en það skal tekið fram að
þessi samanburður á lykiltölum gefur ekki í öllum tilfellum rétta
mynd m.a. vegna mismunandi skráningar bókhalds og félaga á
milli klúbba. Þá ber að geta þess að á undanförnum árum hefur
aðkoma sveitarfélaga að rekstri verið mismunandi en eignir fra-
mangreindra klúbba td. golfskáli eða golfvöllur hefur í einhver-
jum tilfellum verið yfirtekið eða selt til sveitarfélaga sem hefur
þá minnkað skuldir og um leið eignir viðkomandi klúbbs og þá
er mismunandi hvernig golfvöllur er færður í ársreikninga klúbb-
ana. Hjá GV er golfvöllurinn færður sem eign ásamt vélum undir
fastafjármunum uppá 99 milljónir króna og myndar því stóran
hluta af eigin fé klúbbsins. En það sem er athyglivert er að heild-
artekjur GV eru tiltölulega háar en tekjur af árgjöldum lágar sem
m.a. endurspeglar lágt árgjald og einnig hátt hlutfall unglinga og
barna sem greiða lægra árgjald. GV á miklar eignir sem er í sam-
ræmi við þá miklu uppbyggingu á eignum sem GV hefur staðið
í undanfarin ár, að mestu á kostnað klúbbsins. GV er líklega eina
íþróttafélagið í Vestmannaeyjum sem á og rekur sín íþróttamann-
virki sjálf en Vestmannaeyjabær á og rekur flest önnur íþrótta-
mannvirki.

Í síðustu ársskýrslu var fjallað um þá miklu fjármuni sem
Vestmannaeyjabær hefur á undanförnum árum lagt í uppbygg-
ingu íþróttamannvirkja í Eyjum, nú síðast um 500 milljónir
króna í nýtt knattspyrnuhús, mikið hefur verið byggt upp við
iþróttahús og sundlaug bæjarins og knattspyrnuvelli. Hefur stjórn
GV á undanförnum árum átt í viðræðum við forsvarsmenn Vest-
mannaeyjabæjar og lagði Vestmannaeyjabær10 milljón kr. fram-
lag til uppbyggingar æfingasvæðis árið 2013 í tengslum við 75
ára afmæli klúbbsins og í þriggja ára áætlun Vestmannaeyjabæjar
er gert ráð fyrir 15 milljóna króna framlagi á ári, árin 2014, 2015
og 2016 til uppbyggingar á aðstöðu GV. Fyrstu 15 milljónirnar
munu koma til greiðslu á árinu 2014 og áætlum við að nota þær
til að byggja upp 15. flötina, klára æfingaskýlið, til uppbyggingar
á sandþróm austan við 14. flöt og til frekari uppbyggingar á vel-
linum.

Gott samband og góð samvinna stjórnar og starfsmanna
klúbbsins við félagsmenn, bæjaryfirvöld, bæjarbúa og fyrirtæki
eru okkur lífsnauðsynleg og hefur stjórn lagt mikla vinnu í að
rækta það samband og fengum við góða styrki á árinu m.a. í

tengslum við uppbyggingu æfingasvæðisins og er liðurinn fram-
lög og styrkir mjög hár í ársreikningi klúbbsins fyrir árið 2013
samanborið við árið 2012 og einnig í samanburði við aðra
klúbba.

Eins og við þekkjum er aðgengi að vellinum gott og við
höfum talsvert svigrúm til að bæta við okkur félagsmönnum og
notum á vellinum. Félagafjöldi hefur staðið í stað undanfarin ár
en á árunum 2011 og 2012 varð talsverð aukning í notkun að-
komumanna. Bakslag var í notkun á vellinum á árinu 2013,
einkum hjá aðkomamönnum og er það í samræmi við reynsluna
hjá öðrum klúbbum á landinu og ræður þar slæmt veður öllu.
Tekjur af notkun vallar lækkuðu hjá flestum klúbbum landsins
frá 10% og uppí 50 %. Rástímaskráning hefur verið í þróun hjá
okkur en erfitt hefur verið að temja heimamenn til að skrá sig á
völlinn.

Notkun á vellinum okkar frá maí og út ágúst 2012 var um 13
þús hringir og áætlum við að þeir hafi verið um 12 þús árið 2013
en það skal ítrekað að skráningin er ekki fullkomin Af framan-
sögðu er ljóst að Golfklúbbur Vestmannaeyja stendur í dag mjög
vel en mörg krefjandi verkefni eru framundan. Ber þar hæst upp-
bygging á nýrri 15. flöt á árinu og skiptir okkur miklu máli til
framtíðar að sú framkvæmd takist vel og við getum tekið nýja
flöt í notkun sem fyrst en ljóst er þó að nota þarf bráðabirgðaflöt
árið 2014. Ákvörðun um næstu skref gagnavart öðrum flötum
þarf að taka á árinu og nota þá reynsluna við 15. flötina.

Eins og fram kom að framan er fyrirhugað Íslandsmót í golfi
í Eyjum árið 2018 og þurfum við að loknum þessum aðalfundi
að fara í stefnumótun á öllu okkar starfi sem miðar að því að við
verðum enn öflugri fyrir þá miklu áskorun. Það er af ýmsu að
taka og eigum við að stefna hátt á öllum sviðum. Einn af þeim
þáttum í starfi Golklúbbs Vestmannaeyja sem við þurfum að efla
er félagssstarfið sjálft þ.e. að efla notkun, þátttöku og félagsanda
klúbbmeðlima. Starf öldunganefndar hefur verið öflugt á síðustu
misserum og nýliða- og unglingastarf er að eflast m.a. með bættri
aðstöðu og vinnu Einars kennara og Ragnars Guðmundssonar
sem lýst var hér að framan. Þurfum við m.a. að rífa upp þessi
gömlu góðu innanfélagsmót eins og Jónsmessumót og
Bændaglímu, hugmyndir hafa verið uppi um mótaraðir í miðri
viku en þær tilraunir hafa ekki borið árangur en við þurfum að
reyna þær áfram. Við þurfum að efla enn frekar starf í minni
golfhópum í klúbbnum. Allt þetta byggist á jákvæðri þáttöku
félagsmanna sjálfra en stjórn, nefndir og starfsmenn þurfa að búa
og skipuleggja umgjörðina. Þá hafa einnig verið uppi hugmyndir
um að taka aftur upp klúbbakeppni við annan klúbb en síðast
vorum við í slíkum keppnum við Nesklúbbinn en lagðist það af
í kringum árin 2003 – 2004.

Í byrjun maí 2014 er fyrirhugað Skotlandsferð félaga í GV
sem skipulögð er af þeim bræðrum Haraldi og Herði
Óskarssonum og hinum hundtrygga aðstoðarmanni þeirra
Gunnlaugi Grettissyni. Þetta verður fimmta ferðin sem farin er
á Dundeesvæðið og munum við m.a. heimsækja st. Andrews,
Carnoustie og keppa í golfi við klúbbfélaga í ScotsCraig klúbbn-
um sem er fornfrægur klúbbur rétt við Dundee og byggja upp
vinskap við þá félaga.

GV er í vinaklúbbasamstarfi við eftirtalda klúbba: Kjöl Mos-
fellsbæ, Selfoss, Hveragerði, Borgarnes, Mostra Stykkishólmi,
Sandgerði, Grindavík, Keflavík, Flúðir og Hellu. Í flestum til-
fellum er um að ræða 50% gagnkvæman afslátt af vallargjöldum.

Fjármál og rekstur
Daglegur rekstur klúbbsins gekk vel á árinu þrátt fyrir erfiða tíð,
stopular samgöngur og minnkandi tekjur af sölu vallargjalda og
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mótsgjalda. Áætlanir miðuðu að því að hækka tekjur úr 57
milljónum í 63 milljónum eða um 10 % á milli ára en niðurstaðan
varð að tekjur jukust í 65 milljónir þrátt fyrir að tekjur af mótum
og vallargjöldum lækkuðu um 4 milljónir á milli ára eða 22% og
söluverðmæti í golfskála lækkaði einnig um 350 þús eða 3,5%
þrátt fyrir hækkun verðlags. Munar þar mest um að við náðum
að auka framlög og styrki til klúbbsins verulega á árinu og tókum
að okkur verkefni við stígagerð sem kemur á þessu ári fram í
auknum tekjum og auknum gjöldum um c.a. 4 milljónir undir
hvorum lið. Rekstrarkostnaður jókst um 15% og er nú um
60.000.000 en taka skal fram að aukin útgjöld tengjast, stíga-
gerðinni, uppbyggingu við mannvirki klúbbsins og framkvæmdir
á velli m.a. lagningu vatnslagnar. Framlag Vestmannaeyjabæjar
til uppbyggingar æfingasvæðis var 10 milljónir.

Afgangur af rekstri fyrir fjármagnsliði og afskriftir var því um
15.000.000 sem er mjög góð niðurstaða í erfiðu árferði. Heild-
artekjur GV af árgjöldum þ.m.t. af golfskóla voru um 16
milljónir samanborið við 14,2 milljónir árið á undan.

Lausafjárstaða er ágæt og hefur stjórn lagt á það áherslu að
eiga alltaf nægt laust fé til að mæta daglegum rekstri, launum,
afborgunum lána og nauðsynlegum útgjöldum og hefur ekki
þurft að reka klúbbinn á yfirdrætti. Langtímaskuldir eru í dag
um 30 milljónir og er þar um að ræða eitt lán hjá Íslandsbanka
sem er í dag á 8% vöxtum og greiðum við því um 2,4 milljónir
á ári í vexti eða 4% af öllum tekjum klúbbsins. Stjórn hefur lagt
á það áherslu að lækka skuldir klúbbsins og mun gera áfram og
þá þarf að skoða í náinni framtíð alla möguleika á því að lækka
vaxtakostnað við langtímalán klúbbsins.

Tekjur af flatargjöldum og mótum lækkuðu eins og að framan

segir en markmið er auka þær tekjur til lengri tíma. Þau markmið
eru bundin við það að samgöngur milli lands og Eyja verði
eðlilegar auk þess sem veðurfar hefur mikil áhrif á tekjur af vel-
linum eins og við fengum að kynnast á árinu 2013. Góð aðstaða
hefur sitt að segja um aðsókn. Áætlanir um uppbyggingu á
aðstöðu og velli munu því vonandi auka tekjur okkar í
framtíðinni. 

Eins og gerð er grein fyrir hér að framan eru þeir klúbbar sem
við berum okkur saman við með mun hærri tekjur af árgjöldum.
Er það tilkomið vegna þess að félagafjöldi fullgreiðandi félaga
er þar hærri en auk þess þá hefur GV verið með talsvert lægri
árgjöld en þeir klúbbar sem við berum okkur saman við. Stjórn
hefur tekið mikla umræðu um árgjöldin, samanburð við aðra
klúbba og þá uppbyggingu sem við erum að fara í á vellinum,
aukningu á rekstrarkostnaði m.a. við það að ráða vallarstjóra á
starf allt árið og ráðningu golfkennara í hærra starfshlutfall. Allt
þetta eykur útgjöld en byggir upp starf klúbbsins bæði gæði og
magn þjónustu. Eru því gerðar tillögur um hækkun árgjalda en
þó þannig að við verðum áfram um 10% undir árgjöldum þeirra
klúbba sem við berum okkar saman við og allt að 30 kr. undir
árgjaldi hæstu gjalda á höfuðborgarsvæðinu en full árgjöld
fjögurra stærstu klúbbanna eru frá 85.000 – 95.000. Þá hefur GV
verið með lágt gjald fyrir yngstu og elstu meðlimi klúbbsins og
veitt nýliðum afslátt af gjaldi fyrstu tvö árin. Gert er ráð fyrir að
því verði haldið áfram.

Hér má sjá full árgjöld hjá nokkrum klúbbum sem gera út 18
holu golfvelli og eru með heildarstarfsemi í byggðum sveitar-
félögum:
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Lárus Long var valinn efnilegasti kylfingur ársins 2013



GO 95.000
GR 88.000
GK 85.500
GKG 85.200
GKJ 80.000
GA 74.000
GL 71.000
GS 70.000
GB 67.000
Meðaltal 79.500

Gerð er eftirfarandi tillaga að hækkun árgjalda fyrir sumarið
2014.
Skipting félagsmanna Gjaldskrá 2013 Tillaga um breytingu 2014
Fullt gjald 60,000,- 65.000
Hjón *2 108,000,- 117.000
70.ára + 30.000,- 32.500
NL.gj. 1ár 35.000,- 37.000
NL.gj. 2.ár 35.000,- 42.000
Nemagj. (fullorðnir) 35.000,- 37.000
Aukaaðild 35.000,- 40.000
14-17 ára 20.000,- 25.000
13 ára og yngri 20.000,- 25.000

Samkvæmt samþykkt aðalfundar 2009 eru hjónum veittur
10% afsláttur af fullu gjaldi og 70 ára og eldri fá 50% afslátt frá
fullu gjaldi.

Heildartekjur vegna árgjalda árið 2013 voru rúmlega 16
milljónir króna og nái þessar tillögur fram að ganga verða heil-
dartekjur af árgjöldum um 18,5 milljónir árið 2014 eða um 28%
af áætluðum tekjum klúbbsins.

Að lokum
Eins og að framan segir þá stendur Golfklúbbur Vestmanna-

eyja mjög vel í dag en mörg krefjandi verkefni eru framundan.
Á næstu vikum þurfum við að móta stefnu næstu ára og stefna
að því að ljúka endurbótum á velli og aðstöðu tímanlega fyrir Ís-
landsmót í golfi í  Eyjum árið  2018.  Fjárframlag Vestmanna-
eyjabæjar eins og gert er ráð fyrir í áætlunum árin 2014 – 2016
og starf vallarstjóra á ársgrundvelli skapar þar góðan grunn en 
áfram þurfum við á aðstoð félagsmanna að halda við ýmis verk.

Innra félagsstarfið þarf að efla og auka og er ég sannfærður
um að það munum við gera m.a. með bættri æfingaastöðu og
auknu starfi golfkennara sem þegar er byrað að skila nýliðum.

Eins og að framan greinir þá hefur stjórn GV náð eyrum
forsvarsmanna Vestmannaeyjabæjar um aðkomu að uppbygg-
ingu á golfvelli okkar í Herjólfsdal og hafa bæjaryfirvöld sýnt
nauðsynlegum endurbótum á og við völlinn okkar góðan skiln-
ing. Auk þess gera allir Eyjamenn sér grein fyrir því aðdrátt-
arafli sem okkar frábæri golfvöllur er fyrir Vestmannaeyjar en
góður golfvöllur er mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og skilar
tekjum víða í bæjarfélagið. Við alla uppbyggingu hjá GV hefur
verið leitast við að skerða ekki hina frábæru náttúru sem við
búum við, náttúran og umhverfi vallarins er auk góðra
klúbbfélaga dýrmætasta eign GV. Næstu ár verða því vonandi
uppbyggingarár sem verða til að bæta aðstöðu kylfinga, bæta
unglinga og afreksstarf, fjölga nýliðum og fjölga kylfingum og
öðrum sem leggja leið sína til Eyja í golf.

Eins og undanfarin ár verður framkvæmdastjóri í 50% starf-
shlutfalli í vetur og verður skrifstofa opin virka daga frá 14.00 –
16.00.
Stjórn Golfklúbbsins
Formaður,
Helgi Bragason

Aðalstjórn
Haraldur Óskarsson
Hörður Óskarsson
Gunnar Geir Gústafsson
Ríkharður Hrafnkelsson

Varamenn
Sigurjón Pálsson
Rúnar Karlsson

Ég vil að lokum þakka, stjórn, félagsmönnum, starfsmönnum
og öðrum þeim sem komu að starfi klúbbsins, fyrir þeirra starf
fyrir hönd klúbbsins.

Vestmannaeyjum 4. febrúar 2014
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður
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Í mars 2013 fór fram aðalfundur fimleikafélagsins og var
kosin stjórn: Formaður Helga Henríetta, varaformaður Ása,
gjaldkeri Sigfríð, innheimtustjóri Björg , ritari Lóa, meðstjórn-
andi Dagrún

Í byrjun mars fengum við þjálfara frá Svíþjóð til okkar og
heitir hún Clara og var hún hjá okkur fram í lok maí.

Í apríl fóru 2 hópar, 22 börn  á byrjendamót hjá Fylki  og unnu
þau til verðlauna þar.

Í maí voru við með vorsýningu  og í lok maí sagði Lóa sig úr
Sjómannadagshelgina vorum við með sýningu og flossölu.

17. júní vorum við með sýningu og flossölu 
Goslokarhelgina flosuðum við fyrir Sparisjóðinn. 
Og um kvöldið seldum við flos.

Á þjóðhátíð sýndu krakkarnir listir sínar. 
Í sept byrjuðu svo fimleikarnir aftur hjá okkur og þjálfarar

okkar eru Sveinbjörg, Ásta Lilja, Natalyia og aðstoðaþjálfarar
eru Henrietta, Elínborg, Díana, Þórey, Margrét Lára og Margrét
Rún.

Í desember vorum við með jólasýningu og var valið stelpa og
strákur með mestu framfarirnar og voru það Emma Rakel og
Georg . 

Í janúar var kosin fimleikakona ársind 2013 Hrafnhildur Stef-
ánsdóttir.
Stjórn Ránar: 
Tanja Guðjónsdóttir Formaður  tanja@vsv.is  
Berglind Benediktsdóttir varaformaður   
Berglind Thorarensen Gjaldkeri   gunnarph@simnet.is
Ása Sigurðardóttir Innheimtustjóri  asafinnur@simnet.is
Elías J Friðriksson Ritari   eliasf@internet.is
Björg Harðardóttir meðstjórnandi  
bjorg.hardardottir@reykjavik.is
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Starfsskýrsla
Fimleikafélagsins Rán
fyrir starfsárið 2013

Hrafnhildur Stefánsdóttir
Fimleikakona Ránar 2013.
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Starfsskýrsla
Ægis
fyrir starfsárið 2013

Árið er búið að vera skemmtilegt að venju.  Í mars var
Ægisdagurinn haldinn í sjöunda skipti og tókst afskaplega
vel. Þessi hefð er orðin ein af stærri fjáröflunarleiðum
félagsins ásamt því að vera góð kynning á Boccia þar sem
haldið er fyrirtækjamót og margir bíða spenntir eftir því á
hverju ári og er mikið keppnisskap milli fyrirtækja. 

19-21 apríl var haldið til Reykjavíkur á Íslandsmót í
sveitakeppni í Boccia og sundi. Skemmtu allir sér þar kon-
unglega og stóðu sig með glæsibrag. Þær Katrín Helena
Magnúsdóttir og Júliana Silvá Haraldsdóttir komu heim
með verðlaunapening.

Í maí var innanfélagsmót og uppskeruhátíð þar sem bot-
ninn var sleginn í vetrarstarfið. 

Eftir góða sumar hvíld var farið að æfa af kappi fyrir
einstaklingsmót í Boccia sem var haldið á Sauðárkróki.
Þar fengu þrír af okkar liðsmönnum Gunnar Karl Haralds-
son, Stefán Róbertsson og Ylva Óladóttir verðlaunapen-
ing.

12 desember átti Ægir 25 ára afmæli,var þá haldin opin
æfing og boðið upp á kaffi og köku. 30. desember héldum
við styrktartónleika í tilefni af afmælinu. Við erum óen-
danlega þakklát þeim sem stóðu að tónleikunum ásamt
þeim sem styrktu okkur og mættu á tónleikana. 

Íþróttamaður ársins hjá íþróttafélaginu Ægi var kjörin í
s.l. janúar og var það enginn annar en Stefán Róbersson.
Hann hefur sínt mikin metnað og gífurlegar framfarir á
árinu og erum við afar stolt af honum. 

Að venju er ekki hægt að ljúka þessum skrifum nema
að þakka öllum þeim frábæru styrktaraðilum sem hafa stutt
vel við bakið á okkur. 

Þórhildur Ragna Karlsdóttir
Formaður Ægis Íþróttafélags

Stefán Róbertsson, 
íþróttamaður Ægis 2013



Árið 2013 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 ágæ-
tar 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 leik-
menn. 

Fyrsta mót ársins er ávallt Lengjubikarinn (deildarbikar)
og hófust leikar í mars. KFS lék í C deild ásamt Þrótti

Vogum, Augnablik, Ísbirninum, Stokkseyri og Afríku.
Liðið lék vel og sigraði fjóra leiki og gerði einn jafntefli
og endaði efst í riðlinum, skoraði 23 mörk og fékk á sig 7
mörk. Liðið komst því í úrslitakeppni Lengjubikars en
tapaði þar fyrir KB. 

Samstarf ÍBV og KFS hefur verið mikið og gott á mör-
gum sviðum í mörg ár. Undanfarin ár hefur KFS fengið
nokkra leikmenn frá ÍBV fyrir Íslandsmótið. Félögin hafa
verið með 2. flokk undir nafni ÍBV/KFS/KFR og leikmenn
því gjaldgengir með KFS í deildarkeppni.

Í Visa-bikarnum spilaði liðið aðeins einn leik, gegn
Berserkjum og tapaðist hann 6-2.

Á árinu 2012 ákvað KSÍ að stofna nýja landsdeild sem
yrði þá 3. deild og gamla 3. deildin yrði 4. deild. Það varð
hlutskipti KFS eftir tímabilið 2012 að leika í 4. deild sem
er riðlaskipt eftir landshlutum. Liðið lék í A riðli og var
mikil spenna í riðlinum. Var það ekki fyrr en í síðustu um-
ferðinni sem ljóst var hvaða lið fylgdi efsta liðinu í úrsli-
takeppnina. Í síðasta leiknum lék KFS gegn liði Afríku í
Eyjum og náði KFS sínum stærsta sigri til þessa, 14-0. Mu-
naði aðeins einu stigi á KFS í öðru sæti og liðinu í þriðja
sæti, en tvö efstu liðin fóru í úrslitakeppnina. 

Í úrslitakeppninni mætti KFS liði Elliða og tapaðist fyrri
leikurinn á útivelli 0-3. Var því um erfiðan seinni leik að
ræða á heimavelli ef liðið ætlaði að komast í undanúrslit.
Fór svo að KFS sigraði þann leik 3-1 en tapaði samanlagt
3-4 og lauk þar með leik í Íslandsmótinu. Eins og oft áður
spilar fjöldi leikmanna með KFS yfir sumarið og þetta
sumarið léku 42 leikmenn leiki liðsins. Enginn leikmaður
spilaði alla leiki sumarsins.

KFS hefur ávallt verið í góðu samstarfi við KSÍ og hafa
starfsmenn sambandsins verið liðlegir við niðurröðun
leikja, en flestir okkar leikja eru settir á um helgar til að
auðvelda ferðalög. Þess má einnig geta að Hjalti hefur
verið læknir 21 árs landsliðs karla í mörg ár. 
Á lokahófi félagsins var Friðrik Már Sigurðsson útnefndur
leikmaður ársins. Þá var Sæþór Jóhannesson markahæstur
fimmta árið í röð. 

Stjórn félagsins skipa eins og undanfarin ár Óðinn Stein-
son, formaður, Hjalti Kristjánsson, framkvæmdastjóri og
Hreggviður Ágústsson ritari. 

f.h. KFS
Óðinn Steinson, formaður.
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Starfsskýrsla
KFS
fyrir starfsárið 2013

Friðrik Már Sigurðsson, 
knattspyrnumaður KFS árið 2013
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Ársskýrsla

ÍBV íþróttafélags

fyrir starfsárið 2013

Stuðningur áhorfenda skiptir máli, þeir hafa heldur ekki látið sitt eftir liggja

Ný stjórn tók við í félaginu eftir framhaldsaðalfund í maí
mánuði á síðasta ári. Það var ekki við kjöraðstæður sem
ný stjórn kom að félaginu enda höfðu deilur klofið félagið
árið á undan og fimm stjórnarmenn af sjö höfðu tilkynnt
að þau sóttust ekki eftir endurkjöri. Fjárhagsstaða félagsins
var afar bágborin og eins og glögglega kom í ljós á
framhaldsaðalfundinum fyrir ári síðan var engan veginn
samstaða innan félagsins með nýja stjórn. 

Hún náði þó kjöri og við tók það erfiða verkefni að
reyna að rétta fjárhaginn við og skapa sátt um störf
stjórnarinnar og um almennt starf félagsins. 

Sú breyting varð á síðasta aðalfundi að fjölgað var um
tvo í stjórninni og voru það fulltrúar knattspyrnu- og hand-
knattleiksráðs. Eins ákvað stjórnin á sínum fyrsta fundi að
allir stjórnarmenn hefðu setu- og atkvæðisrétt á fundum
stjórnarinnar og vorum við því með níu manna stjórn á
síðasta starfsári. Gekk sú tilhögun mjög vel upp. 

Fljótlega hófust viðræður við bæjaryfirvöld og fulltrúa
tveggja stærstu fyrirtækja hér í Eyjum, Vinnslustöðvar og

Ísfélags um aðkomu þeirra að fjárhagslegri endurskipu-
lagningu félagsins. 

Í verkaskiptingu stjórnar voru þau Guðmundur Ásgeirs-
son gjaldkeri og Íris Róbertsdóttir varaformaður skipuð í
fjárhagsnefnd og leiddu þau viðræðurnar fyrir hönd
félagsins, ásamt þeim sitja í fjárhagsnefnd þeir Hörður
Óskarsson og Sindri Viðarsson. Þegar leið á viðræðurnar
bættist Íslandsbanki í hóp þeirra fyrirtækja sem rætt var
við. Niðurstaða fékkst nú fyrir skömmu og hluti af því
samkomulagi eru ákveðnar lagabreytingar sem lagðar
verða fram hér á eftir. 

Vil ég, fyrir hönd aðalstjórnar þakka þeim aðilum sem
koma að samkomulaginu fyrir þann skilning á stöðu
félagsins sem sýndur var og veglegt framlag til hjálpar
félaginu á erfiðum tímum. Eins vil ég að þakka þeim Guð-
mundi og Írisi fyrir þeirra starf en viðræðurnar tóku langan
tíma og sýndu þau bæði þolinmæði og þrautseigju við að
landa þeim samningi sem að lokum náðist. 

Sumarið 2013 var félaginu afar gott og þeir fjölmörgu



viðburðir sem félagið stendur fyrir ár hvert gengu eins og
í sögu. 

Unglingaráð og handknattleiksráð standa fyrir tveimur
handboltamótum á ári og gengu bæði mótin mjög vel og
skiluðu félaginu töluverðum tekjum.

TM mótið fór fram í byrjun júní og þrátt fyrir rysjótt
veður voru þátttakendur og mótshaldarar ánægðir með
mótið í heild sinni. Er TM mótið orðið eitt glæsilegasta og
eftirsóttasta knattspyrnumót kvenna sem haldið er hér á
landi ár hvert. 

Shellmótið er hins vegar löngu búið að ná þeim stalli að
vera eitt flottasta og eftirminnilegasta knattspyrnumót
drengja og á því var engin breyting í ár. Mótsdögum hefur
fækkað síðustu ár og hefur sú breyting orðið til þess að enn
meiri ásókn hefur verið hjá liðum í sæti á mótinu. 

Mótshald ÍBV byggist nánast að öllu leyti á sjálfboðal-
iðastarfi og vil ég nota tækifærið, fyrir hönd aðalstjórnar
og þakka þeim fjölmörgu sem koma að undirbúningi og
vinnu á mótunum fyrir þeirra framlag. 

Stóru mótin skiluðu félaginu fjárhagslegum ávinning og
umtalsverðum eins og sést í ársreikningum félagsins. 

Það er óhætt að segja að síðasta sumar hafi ekki verið
okkur Eyjamönnum hagstætt veðurfarslega séð.
Rigningardagarnir voru fleiri en við kærum okkur um að
muna og sólardagarnir færri en flest sumur. Það var því
sérstaklega ljúft að það skyldi bresta á með blíðu fyrstu

helgina í ágúst þegar Þjóðhátíðin var haldin. 
Ný Þjóðhátíðarnefnd var skipuð og tók hinn gamal-

reyndi Birgir Guðjónsson aftur við keflinu sem formaður
nefndarinnar. Með honum í Þjóðhátíðarnefnd voru: Hörður
Orri Grettisson, Elías Árni Jónsson, Eyjólfur Guðjónsson,
Magnús Sigurðsson og Dóra Björk Gunnarsdóttir
framkvæmdastjóri félagsins. 

Þjóðhátíðin er félaginu gríðarlega mikilvæg fjárhagslega
séð. Var sérstaklega mikilvægt að vel tækist til í ár vegna
þeirra erfiðu fjárhagsstöðu sem félagið var í. Var ráðist í
niðurskurð á útgjöldum vegna hátíðarinnar en reynt að gera
það án þess að það bitnaði á gæðum hátíðarinnar. Er óhætt
að segja að vel hafi tekist til enda hátíðin ein sú glæsileg-
asta og sú næstfjölmennasta frá upphafi. 

Það er vissulega áhyggjuefni hversu mikil fjárhagsleg
áhætta er fólgin í að halda Þjóðhátíð fyrir félagið en nánast
allur kostnaður sem fellur á félagið er á engan hátt bundinn
við fjölda gesta sem mætir á svæðið. Það þýðir, að ef svo
illa vildi til að illa viðraði þessa mikilvægu helgi gæti
góður fjárhagslegur ávinningur af hátíðinni fljótlega snúist
upp í fjárhagslegan bagga á félagið. Áhættan er öll hjá
félaginu og deilir henni engin með ÍBV þó fjöldi aðila njóti
ávinnings af Þjóðhátíðinni ár hvert. Mörg skref hafa verið
tekin til að lágmarka áhættuna af þeim liðum sem við
ráðum ekki við og vonast ég til að enn betur verði gert í
þeim efnum á komandi árum. 

32                                                                                                                                  Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Handboltinn hefur undafarin ár verið á mikilli uppleið í félaginu. 
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Hásteinsvöllurinn, fallegra knattspyrnuvallarsvæði er ekki til á Íslandi 

En á undanförnum árum hefur þessi áhætta borgað sig og
Þjóðhátíðin hefur skilað félaginu góðum tekjum sem farið
hafa í að halda úti myndarlegu barna- og unglingastarfi
félagsins. 

Það er ekki bara Þjóðhátíðarnefndin sem kemur að
undirbúningi og vinnu á Þjóðhátíð, langt í frá. Fjölmargir
sjálfboðaliðar koma ár eftir ár og leggja á sig mikla vinnu
til að gera hátíðina eins glæsilega og raun ber vitni. 
Það er ómetanlegt fyrir félagið okkar og stöndum við öll í
mikilli þakkarskuld við alla þá sem koma að starfinu í
kringum Þjóðhátíðina. 

Í ár fögnum við því að 140 ár eru liðin frá því að fyrsta
Þjóðhátíðin var haldin. Það er merkur áfangi og reynslan
síðustu ár og áratugi hefur sýnt að engin hátíð kemst með
tærnar þar sem Þjóðhátíðin hefur hælana. Margir hafa reynt
að skáka hátíðinni en ekki tekist, enda eru mestu
styrkleikar hátíðarinnar ekki eitthvað sem þú getur keypt,
eða markaðssett. Hefðirnar, samstaðan, hvítu tjöldin og
lögin okkar gera hátíðina að sannkallaðri upplifun fyrir
gesti okkar og sýnir það sig best í því að sömu andlitin sjást
hér ár eftir ár. 

Undirbúningur fyrir Þjóðhátíðina 2014 er í fullum gangi
og hófst forsalan í gær. Gaman er að greina frá því að salan
í gær gekk vonum framar og vonumst við því til að
Þjóðhátíðin í ár verði eins vel heppnuð og undanfarin ár. 
Það er skoðun þess sem hér stendur að áhrif ÍBV á ferða-
mannaiðnaðinn hér í Eyjum sé verulega vanmetinn. ÍBV
stendur fyrir stærstu samkomum ár hvert í Vestmanna-

eyjum og þá er ekki aðeins Pæjumót, Shellmót og
Þjóðhátíð undir. Hingað koma gestir í þúsundatali á hand-
boltamótin, á þrettándagleði í janúar og á leiki meist-
araflokka félagsins sem og til að keppa ár hvert. Skýrsla
sem unnin var af Rannsóknir og ráðgjöf árið 2012 sýnir
þetta glöggt.     

Samt hefur umræðan um félagið of oft snúist upp í
neikvæðni gagnvart félaginu hér í bæ. 

Ég er sannfærður um það að 90% af bæjarbúum hugsa
hlýlega til félagsins og vill því allt það besta. En það er
okkar hlutverk, sem hér erum að halda á lofti því mikla
starfi sem hér er unnið, hvort sem um er að ræða þann
fjárhagslega ávinning sem bæjarfélagið nýtur af okkar
starfi eða því mikla markaðsstarfi sem félagið er að sinna
bæjarfélaginu okkar til góða. 

ÍBV tefldi fram í fyrsta skipti í mörg ár fjórum meist-
araflokksliðum í efstu deild í handbolta og knattspyrnu.
Aðeins eitt annað félag á Íslandi er í sömu sporum og ÍBV
og getum við verið stolt af þeim árangri sem náðst hefur
undanfarin ár í báðum íþróttagreinum. Þó veldur það á-
hyggjum að fjárhagsleg  staða  deildanna er erfið, hand-
knattleiksdeildin skilar nokkru tapi eftir mörg góð
fjárhagsleg ár og þó staða knattspyrnudeildar karla lagist
milli ára er enn mikið verk fyrir höndum. Ég ætla ekki, í
þessum orðum mínum að fara nánar út í árangur einstakra
deilda, formenn deildanna eða fulltrúar munu gera það hér
á eftir. 

Þó vil ég minnast á landsliðsmenn okkar á árinu en það



er alltaf ánægjulegt þegar okkar fólk er valið til að keppa
fyrir Íslands hönd og fyllir þá sem hér starfa stolti, enda
ákveðin viðurkenning á því góða starfi sem hér er unnið
ásamt auðvitað eljusemi og dugnaði einstaklinganna. 

Alls kepptu 18 fulltrúar ÍBV fyrir hönd Íslands árið
2013, níu í handknattleik og níu í knattspyrnu. 

Í handknattleik keppti Dagur Arnarsson í U-16 liði Ís-
lands, Arna Þyrí Ólafsdóttir, Díana Dögg Magnúsdóttir,
Erla Rós Sigmarsdóttir og Sandra Dís Sigurðardóttir í U-
17, Drífa Þorvaldsdóttir í U-19, Theodór Sigurbjörnsson í
U-21 og Ester Óskarsdóttir og Florentina Stanciu í A-land-
sliði Íslands. 

Í knattspyrnu keppti Díana Dögg Magnúsdóttir í U-17
liði Íslands, Sigríður Lára Garðarsdóttir og Sabrína Lind
Adolfsdóttir í U-19, Jón Ingason, Kristinn Skæringur Sig-
urjónsson og Sigurður Grétar Benónýsson í U-19 karla,
Brynjar Gauti Guðjónsson og Gunnar Þorsteinsson í U-21
og Elísa Sigurðardóttir í A-landsliði kvenna. 
Gefum þeim öllum gott klapp .............

Yngri flokka starf félagsins gekk vel á síðasta ári. Við
erum gríðarlega vel sett með þjálfara í yngri flokkum
félagsins sem og starfsfólkið á skrifstofunni hjá okkur sem
vinnur það vandasama verk að halda utan um og skipuleg-
gja flókið starf hvers flokks fyrir sig, í báðum íþrótta-
greinum, hvort sem það eru æfingafjöldi, æfingatímar eða
ferðir upp á land. 
Árið 2013 eignaðist ÍBV tvo Íslandsmeistaratitla í yngri
flokkum í handknattleik þegar bæði yngra árið í 4.flokki
karla og eldra árið í 5.flokki kvenna komu heim með
bikarinn eftirsótta. Fyrir hönd aðalstjórnar ÍBV óska ég
þeim innilega til hamingju og bið ykkur um að gefa þeim

gott klapp...
Íþróttaakademían hélt áfram að vaxa og dafna á síðasta

ári og sífellt fleiri einstaklingar skrá sig í akademíuna
okkar. Við höfum verið í góðu samstarfi við stjórnendur
framhaldsskólans sem og Grunnskóla Vestmannaeyja og
eru aðilar sammála um að góður árangur hafi náðst í for-
varnarstarfi í bæjarfélaginu með tilkomu akademíunnar.
Fagmennska í íþróttastarfi og almenn vitundarvakning
ungs fólks um heilbrigðan lífstíl er akkerið í starfi
akademíunnar og þar, eins og annarsstaðar höfum við verið
afar lukkuleg með það starfsfólk sem ráðið hefur verið til
starfa. Aldrei hafa fleiri verið í akademíunni og í ár og er
fjöldinn slíkur að bæta þurfti við kennurum til að sinna
öllum okkar iðkendum. Akademían hefur svo sannarlega
sannað gildi sitt og vonumst við til áframhaldandi vaxtar
akademíunnar í samstarfi við skólanna og bæjaryfirvöld. 

Aðalstjórn félagsins ákvað á sínum fyrstu dögum að
ráðast í stefnumótun fyrir félagið. Var ég, ásamt Dóru
Björk framkvæmdastjóra falið að leiða það verkefni og
fengum við til liðs við okkur Sigríði Diljá Magnúsdóttur
pósthússtýru. Farið var vel yfir niðurstöður fundanna hér
fyrir skömmu og verða helstu niðurstöður nýttar til að
reyna að bæta starf félagsins og innviði þess á næstu árum.

Það er nú  þegar  farið að bera á breytingum í kjölfar
vinnunar, til dæmis með reglum um æfingaálag í yngri
flokkum. Vil ég þakka öllum þeim sem komu að þessari
vinnu fyrir þeirra framlag. 

Þó slæmt tíðarfar hafi ekki haft áhrif á Þjóðhátíðina þá
hafði hún mikil áhrif á ástand knattspyrnuvalla hér í
Eyjum. Sérstaklega lét Hásteinsvöllur vel á sjá.
Framkvæmdanefnd félagsins, undir stjórn Stefáns

Þeir settu svip á knattspyrnuvertíðina sumarið 2013 
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Jónssonar hófst þegar handa við að vinna að
viðbragðsáætlun  til  að  reyna að  sporna  við  frekari
skemmdum á vellinum. Var verkfræðistofan Efla fengin til
að vinna skýrslu um ástandið og hvernig vinnu við völlinn
skal háttað í kjölfarið. Í samráði við bæjaryfirvöld hefur
loks náð lending í því hvernig bregðast skal við og er vinna
hafin á  grundvelli  skýrslunnar og verður hún nýtt sem
vinnuplagg til framtíðar vegna umhirðu knattspyrnuvalla
í Vestmannaeyjum. 

ÍBV og Golfklúbbur Vestmannaeyja gerðu með sér
samkomulag fyrr í vetur um samstarf á sviði vall-
arumhirðu. Felur það í sér að ÍBV greiðir hluta af launa-
kostnaði yfirmanns golfvallarins sem mun hafa yfirumsjón
með vallarumhirðu knattspyrnuvallanna. Með því teljum
við að búið sé að tryggja faglega þekkingu sem nauðsynleg
er í því starfi sem framundan er. ÍBV mun á næstu dögum
ráða þá starfsmenn sem nauðsynlegir eru í daglegt starf við
vellina og er reiknað með að þrír til fjórir starfsmenn verði
ráðnir til starfa. 

Samskipti við yfirvöld, fyrirtæki og einstaklinga er stór
hluti af starfi starfsmanna félagsins sem og stjórnarmanna.
Þar höfum við reynt að vanda okkur. Fara faglega yfir
okkar sjónarmið og bera virðingu fyrir skoðunum annarra.
Það hefur því valdið mér töluverðu hugarangri sú stífni
sem við verðum oft vör við í samskiptum okkar og þá
sérstaklega við fulltrúa Vestmannaeyjabæjar. Kannski
erum við ekki að vanda okkur nægilega mikið, en kannski
njótum við ekki sannmælis í samskiptunum. Hvort heldur
sem er, þá vonast ég til að allir þeir sem koma að ÍBV, með
einum eða öðrum hætti takist að lyfta samskiptunum upp
á hærra plan og við náum að ræða mál og einstök sjón-
armið án stífni, óbilgirnis og jafnvel hroka. 

Það er ánægjulegt að sjá niðurstöðu ársreiknings ÍBV
og að félagið hafi verið rekið með myndarlegum hagnaði
rekstrarárið 2013. Þó stór áfangi hafi náðst í byrjun þessa

árs er félagið langt frá því að vera laus úr skuldaklifjum
fortíðarinnar. Það mun taka nokkur ár en við erum bjartsýn
á að það takist. 

Fyrir tveimur árum flutti Sólveig Adolfsdóttir tillögu hér
á aðalfundi um stofnun afrekssjóðs á vegum félagsins sem
hjálpa ætti landsliðsfólkinu okkar við fjárhagsleg útlát
vegna landsliðsferða sinna. Var samþykkt að leggja eina
milljón króna í þann sjóð og semja um hann úthlutunar-
reglur. Hún kom aftur á aðalfundinum í fyrra og áréttaði
fyrri samþykktir aðalfundar félagins. 

Það er því ánægjulegt að tilkynna það hér, að í ljósi
niðurstöðu ársreikninga félagsins samþykkti aðalstjórn
félagsins, á fundi sínum fyrr í dag að leggja fyrir aðalfund
ÍBV tillögu um stofnun sjóðsins. Mun ég mæla fyrir því
hér síðar á fundinum. 

Ég vil nota tækifærið hér og nú og þakka félögum
mínum í aðalstjórn fyrir gott samstarf. Þetta hefur verið
samhent stjórn og allir viljugir í að ráðast í þau verkefni
sem biðu. Við höfum skipt með okkur verkum og allir leyst
sitt með bravör. Báðir fulltrúar deildanna í aðalstjórn, þeir
Arnar Richardsson og Hannes Sigurðsson víkja nú úr
stjórn og verður mikil eftirsjá af þeim báðum. Vil ég þakka
þeim fyrir gott samstarf á árinu.  
Ágætu félagar

ÍBV íþróttafélag er eitt öflugasta íþróttafélag sem star-
fandi er á Íslandi. Við stöndum framarlega á flestum þeim
sviðum sem við látum til okkar taka. Víða má gera betur
en heildarsvipur félagsins og umgjörð þess er til mikilla
fyrirmyndar. Of oft fer umræðan um félagið í neikvæða
gírinn og þar getum við oft verið okkur sjálfum verst. 

Vöndum okkur í umsögnum og almennu spjalli um
félagið okkar, komum því upp á hærri stall, þann stall sem
það á heima. 

Takk fyrir, Sigursveinn Þórðarson, formaður
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Ný stjórn tók við á aðalfundi 14. maí 2013. Hana skipa:
Aðalheiður Kristinsdóttir gjaldkeri, Anna Lilja Sig-
urðardóttir formaður og ritari, Lilja Kristinsdóttir, Rebekka
Björgvinsdóttir og Auður Ásgeirsdóttir. Varamenn Arn-
heiður Pálsdóttir, Hafdís Snorradóttir og Ingunn Arnórs-
dóttir. Eygló Elíasdóttir hætti í stjórn eftir nokkurra ára
starf og þakkar félagið henni fyrir vel unnin störf.

Farið var með 25 keppendur á ÍRB Landsbankamótið í
Reykjanesbæ 10. – 12. maí. Stóðu krakkarnir sig þar með
mikilli prýði og áttu skemmtilega helgi þar sem að þau
syntu og skemmtu sér. 

Árlegt Kiwanismót var haldið 23. maí 2013. Er það jafn-
framt hluti af uppskeruhátíð félagsins. Kvöddum við þar
fráfarandi þjálfara Berglindi Brynjarsdóttur og veittar voru
viðkenningar. Kiwanis bikarinn er veittur þeim sundmön-
num, karlkyns og kvenkyns, sem bæta sig mest milli móta.
Þetta árið hlutu þau Hinrik Ingi Ásgrímsson og Isabella
Tórshamar bikarana.  

Sundmaður félagsins var valinn Svanhildur Eiríksdóttir

fyrir frábæra ástundun og fyrir að vera öðrum iðkendum
góð fyrirmynd og sundfélaginu til mikils sóma.  

Sundfélagið átti þrjá keppendur á Aldursflokkameis-
taramót Íslands, sem haldið var á Akureyri dagana 28. –
30. júní 2013. Voru það þau Rebekka Rut Friðriksdóttir,
Ísabella Tórshamar og Hinrik Ingi Ásgrímsson. Þau stóðu
sig öll vel og bættu tíma sína og voru Sundfélagi ÍBV til
mikils sóma.  Meðal annars syntu stúlkurnar 200 m.
bringusund og bætti Ísabella tímann sinn um 15 sekúndur
og Rebekka Rut bætti sig um 13 sekúndur. Hinrik Ingi
synti fjórar greinar á mótinu og gerði sér lítið fyrir og vann
gull verðlaun í þeim öllum með því varð hann stigahæstur
í sínum aldursflokki.  Mjög efnilegur strákur þarna á fer-
ðinni.  Var þetta hin skemmtilegasta ferð hjá krökkunum
sem stóðu sig frábærlega. 

Í sumarbyrjun stóð félagið fyrir sundnámskeiði fyrir 5
– 6 ára gömul börn, Karen Inga Ólafsdóttir sá um það. Eru
þessi námskeið undirbúningur fyrir sundkennslu þegar þes-
sir krakkar hefja skólagöngu sína að hausti.

Berglind Brynjarsdóttir hætti sem þjálfari hjá félaginu
og á haustdögum tók við Ágústa Halldórsdóttir. Er hún að
mennta sig meira sem þjálfari og hefur félagið fjármagnað
námskeið fyrir hana. Elstu stúlkurnar hjá félaginu hafa ein-
nig verið henni innan handar við að aðstoða á æfingum hjá
yngri krökkunum. Er það félaginu mjög mikilvægt til þess
að yngri iðkendur fái tækifæri til að umgangast sér eldri
sundmenn og horfa til góðra fyrirmynda.
Á uppskeruhátíð ÍBV héraðsambands í janúar 2014  var 

Hinrik Ingi Ásgrímsson heiðraður sem sundmaður
ársins.

Farið var á KR mótið í febrúar og stóðu krakkarnir sig
vel þar. Í vetur hefur Hinrik Ingi Ásgrímsson náð lág-
mörkum á AMÍ og mun félagið því eiga keppendur þar í
júní. Venju samkvæmt voru haldin innanfélagsmót um jól
og páska og framundan er Kiwanismót nú í maí.

Farið var einungis í eina fjáröflun á árinu,  grænmetis-
sölu á haustmánuðum. Stóð til að fara í aðra í febrúar 2014
en ekki varð af því vegna uppskerubrests sumarið 2013.  

Sumarið 2013 var félagið með poppsölur á sjóman-
nadag, 17. júní og á goslokum. Einnig  leigði félagið ÍBV
Íþróttafélagi poppvélarnar á Þjóðhátíð. 

Vestmannaeyjum, 15. maí 2014.
Anna Lilja Sigurðardóttir, formaður
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Starfsskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2013

Hinrik Ingi Ásgrimsson, sundmaður ársins   2013



Starfsemi ÍBV frjálsíþróttafélags var með hefðbundnum hætti árið
2013 líkt og undanfarin ár. 
Stjórn UMFÓ: Ómar Garðarsson formaður, Gyða Arnórsdóttir
varaformaður; Kolbrún Ævarsdóttir ritari, Örvar Arnarson gjald-
keri; Jóna Björk Grétarsdóttir varamaður

Ný stjórn tók til starfa þann 13. mars 2013. Stjórnin kom saman
á tveggja mánaða  fresti og ræddi eitt og annað sem snéri að félag-
inu og uppbyggingu þess.  

Iðkendafjöldi var svipaður og árið 2012. Einar Kristinn Kárason
var yfirþjálfari félagsins en tveir nýir þjálfarar byrjuðu haustið
2013, þau Gauti Þorvarðarson og Sylvía Guðmundsdóttir. Æfingar
fyrir yngsta og næst yngsta hóp voru stundaðar í Íþrót-
tamiðstöðinni og Týsheimili en fyrir elsta hóp í Eimskipshöll.  

Fjárhagsstaða félagsins hefur  verið réttu megin við núllið un-
danfarin ár sem og árið 2013 og skilaði félagið hagnaði um áramót
2013-2014.
Sumaraðstaða.

Aðstaða til sumariðkunnar er bág og hefur stjórnin barist fyrir
betri aðstöðu utanhúss til margra ára en ekki hefur verið bætt úr
því. Svörin eru þau að ekki sé á stefnuskrá Vestmannaeyjabæjar
frekari úrbætur fyrir frjálsíþróttir þar sem félagið hafi fengið in-
nanhússaðstöðu.  En það er nú einu sinni þannig að innanhússaðs-
taða er ekki sú sama og utanhússaðstaða og ekki er hægt að iðka
90% þeirra greina sem keppt er í yfir sumartímann inni í Eimskip-
shöll.  Sumarið 2013 var félagið með útistandandi æfingar fyrir
fjóra aldursflokka, þ.e.a.s  5-10ára (leikjanámskeið), 11-13ára og
14ára og eldri. En auðvitað fækkar iðkendum yfir sumartímann
vegna bágrar aðstöðu sem er miður.

Mót.
Krakkarnir stóðu sig framar vonum á mótum sumarsins. Unnu

þau til gull, sifur og bronsverðlauna á Íslandsmóti og öðrum
mótum.  Við fórum á Gogga Galvaska í Mosfellsbæ sem
krökkunum fannst voðalega skemmtilegt mót og vann Grétar
Þorgils gullverðlaun í kúlu og Salka Sól brons í hástökki, en allir
krakkarnir okkar voru í topp tíu í sínum greinum á mótinu.

Tvö Vestmannaeyjamót voru haldin árið 2013. 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.
Íþróttamaður UMFÓ 2013:

Grétar Þorgils Grétarsson  var kjörinn Íþróttamaður félagsins.
Hann varð Íslandsmeistari í kúluvarpi sem og gullverðlaunahafi
á Silfurmóti ÍR sem og Gogga Galvaska í Mosfellsbæ. Hann er
afburðar íþróttamaður sem hefur verið í stöðugri bætingu. 
Íþróttakona UMFÓ 2013:

Erna Hlín Sigurðardóttir var kjörinn íþróttakona félagsins árið
2013.  Erna Hlín er afar dugleg, jákvæð, samviskusöm  stúlka sem
á framtíð fyrir sér. Hún er með mikinn stökkraft og er bæði góður
hástökkvari og langstökkvari.

Iðkendur á skrá hjá félaginu árið 2013 voru 55 þ.e.a.s í flokki
5-7 ára voru 22 iðkendur, 8-12 ára 18 iðkendur og 13 ára og eldri
15 iðkendur.
Með kærri kveðju, Ómar Garðarsson,
formaður ÍBV frjálsíþróttafélags.
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Starfsskýrsla
Ungmennafélagsins
Óðins 

Elín Hlín Sigurðardóttir, frjálsíþróttakona ársins 2013 Grétar Þorgils Grétarsson, frjálsíþróttamaður ársins 



Blakfélag ÍBV var formlega stofnað miðvikudaginn 3. apríl
2013 á heimili Karenar Ingu Ólafsdóttur að Vallargötu 12.  

Samin voru lög félagsins, sótt var um kennitölu og
bankareikning á nafni félagsins.  Við stofnun félagsins urðum
við aðilar innan Héraðssambands ÍBV og ÍSÍ.

Stofnfundinn sátu eftirfarandi aðilar sem jafnframt skipa
fyrstu stjórn Blakfélags ÍBV:

Katrín Harðardóttir formaður
Svanfríður Jóhannsdóttir gjaldkeri
Margrét Elísa Gylfadóttir ritari 
Hafdís Snorradóttir og
Karen Inga Ólafsdóttir meðstjórnendur

Skoðunarmenn félagsins voru kosnar Andrea Elía Atladóttir
og Lilja Björg Arngrímsdóttir.

Stjórnarfundir ársins voru þrír, haldnir hingað og þangað um
bæinn.  Reyndum við að gera okkur þetta eins auðvelt og hægt
er og funda ekki að óþörfu og var því oft sendur tölvupóstur á
milli manna. 

Ákveðið var að Félagsgjöldin væru 12.000 kr. fyrir hvora önn.
Gjöldin hafa farið í laun þjálfara og boltakaup. 15 félagsmenn
greiddu félagsgjöld á haustönn 2013.

Æfingar með þjálfara voru á  þriðjudögum kl.  20.30-22.00. 
Á föstudögum kl. 18.00-20.00 var síðan eingöngu spilað. Þessi
tími var sannkallaður fjölskyldutími því börnin og jafnvel
makinn voru velkomin með á æfingu. Á mínu heimili var spurt
oft í viku „hvenær kemur föstudagur mamma“  því tilhlökkunin
var mikil yfir því að fá að koma með.

Á miðvikudögum kl. 20.00- 21,00 voru byrjendaæfingar og
reyndist þátttaka í þeim ekki nógu mikil þannig að þeim var hætt.

En þar eru sóknarfæri okkar til þess að fjölga félagsmönnum að
mínu mati og einnig með því að bjóða fleiri karlmenn velkomna.

Þjálfaramál   
Haraldur Geir Hlöðversson var þjálfarinn okkar fyrir áramót

og var það mikil lyftistöng fyrir okkur og framfarir yrðu miklar.
Einnig tók reynsluboltinn Ólöf Aðalheiður Elíasdóttir að sér að
kenna byrjendum og nýttust þær æfingar mjög vel byrjendum
sem lengra komnum. Viljum við þakka þeim báðum fyrir vel
unnin störf og vonumst til að  geta leitað áfram til þeirra í
framtíðinni.

Mót árið 2013
Farið var á Kjörísmót á Selfossi laugardaginn 13. apríl með

tvö kvennalið.  Liðin stóðu sig með stakri prýði og lenti ÍBV í 2.
sæti í 5. deild og ÍBV 2 spilaði í 6. deild og enduðu í 5. sæti.

Öldungamót BLÍ „ Hkarlinn“ var haldinn í Kórnum í Kópa-
vogi,  daganna 28.-30. apríl.  Blakfélag ÍBV sendi 3. lið til
keppni að þessu sinni. Tvö kvennalið og eitt karlalið. 

Karlaliðið sigraði 6 deild og var jafnframt valið blakmenn 6.
deildar því ekki var hægt að gera upp á milli þeirra og velja einn
blakmann sem skaraði fram úr, eins og gert var í hinum deild-
unum að sögn mótshaldara. 

Kvennalið ÍBV lenti í 2. sæti í 10 deild og spila því í ár í 9.
deild. Gaman er að geta þess að þær hafa  alltaf komist upp um
deild síðan byrjað var að spila undir merkjum ÍBV 2011 á móti
sem haldið var hér í eyjum. En þá hófu þær leik í 13. deild. 

ÍBV 2 spiluðu í 13. deild, en því miður féllu þær niður í 14.
deild en þær ætla sér ekkert annað en að komast upp úr henni á
Öldungamótinu sem fram fer á Akureyri um komandi helgi.
ÁFRAM ÍBV.........
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fyrir starfsárið 2013
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Þessir fulltrúar Vestmannaeyja spiluðu með landsliðum Íslands árið 2013. Frá vinstri: Ragnar Guðmundsson, 
Jón Ingason, Sigurður Grétar Benónýsson, Sigríður Lára Garðarsdóttir, Sabrína Lind Adólfsdóttir,

Sandra Dís Sigurðardóttir, Erla Rós Sigmarsdóttir, Díana Dögg Magnúsdóttir, Dagur Arnarsson, Jörgen Freyr
Ólafsson fyrir systur sína, Örnu Þyrí, Theodór Sigurbjörnsson og Ester Óskarsdóttir.

Handbolti.
Bikarmeistarar í 4. flokki karla 

Handbolti.
Bikarmeistarar í 4. flokki kvenna 



Díana Dögg Magnúsdóttir, Íþróttamaður æskunnar 2013 
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