Íþróttamaður Vestmannaeyja 2016
Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona

Ársþing

Íþróttabandalags Vestmannaeyja
23. maí 2017

Páll Þ. Hjarðar
formaður knattspyrnudeildar karla,
Sigþóra Guðmundsdóttir formaður
knattspyrnudeildar
kvenna, Karl
Haraldssn formaður
handknattleiksdeildar, Íris Róbertsdóttir formaður ÍBV
Íþróttafélags, Einar
Gunnarsson golfkennari hjá Golfklúbbi Vestmannaeyja og Ingibjörg
Bergrós Jóhannesdóttir.

Þór fékk Heiðurskross ÍSÍ og Gísli Gullmerki. Þór Vilhjálmsson,
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir og Gísli Valtýsson.

Heiðursmerki ÍBV úr gulli fengu Ólafur Tryggvason og
Eyjólfur Guðjónsson. Þá var Þór Ísfeld Vilhjálmsson fyrrverandi formaður Íþróttabandalags Vestmannaeyja, Íþróttafélagsins Þórs og framámaður í íþróttastarfi í Vestmannaeyjum í áratugi heiðraður fyrir starf sitt og rækt við íþróttir.
Þau voru tilnefnd til
Íþróttamanns
æskunnar 2016.
Arnar Júlíusson
karatemaður,
Auðbjörg Helga
Óskarsdóttir
frjálsíþróttakona,
Þóra Guðný Arnardóttir handknattleikskona, Kristófer
Tjörvi Einarsson
kylfingur, Elliði Snær
Viðarsson handknattleiksmaður og
Felix Örn Friðriksson knattspyrnumaður.
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Verkefni ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
23. maí 2017
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar
3. Kosning þingforseta og ritara
4. Skýrsla stjórnar og umræður
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
9. Kosnar fjórar þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd og kjörnefnd.
Eru fimm menn í hverri þeirra.
10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.
Þinghlé
11.
12.
13.
		
		
		
		
		
14.
15.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
a) Kosinn formaður ÍBV
b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn ársreikninga og tveir til vara
d) Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar nefndir ef tillögur hafa borist,
Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarfélagi Í.B.V. og formanni Íþróttabandalags
Vestmannaeyja, sem skal vera formaður nefndarinnar og kalla valnefnd saman til fundar.
Ýmis mál
Þingslit
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Ársskýrsla
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
starfsárið 2016
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja fyrir starfsárið 2015 var haldið í
Týsheimilinu 26. maí. 2016. Á þinginu
var Hjördís Steina Traustadóttir kjörinn
formaður fyrir næsta starfsár og aðrir
í stjórn kjörin þau Birgir Guðjónsson
varaformaður, Guðjón Ásgeir Helgason
gjaldkeri , Arnheiður Pálsdóttir ritari og
Helga Sigrún Þórsdóttir meðstjórnandi.
Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var kröftugt sem fyrr.
Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu
urðu Lengjubikarmeistarar og í deildinni
enduðu þær í 5. sæti. Meistaraflokkur
karla í knattspyrnu hélt sæti sínu í
deildinni og endaði í 9. sæti eftir mjög
kaflaskipt sumar og þjálfaravandræði. Þá
hefur verið mikill kraftur í starfi yngri
flokka hjá Í.B.V og tókust TM mótið og
Orkumótið í knattspyrnu vel og voru
fjölmenn sem fyrr. TM mótið hefur farið
stækkandi ár hvert og alltaf er fullbókað
á Orkumótið og nú er svo komið að
biðlistar eru á bæði þessi mót í sumar.
Meistaraflokkur kvenna í handbolta lenti
í 6. sæti í Olísdeildinni og Meistaraflokkur karla lenti í 4. sæti. Þá hefur
verið mikill kraftur í starfi yngri flokka
hjá Í.B.V handbolta og hafa þeir verið í
úrslitum í nærri öllum flokkum og unnið
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Hjördís S. Traustadóttir formaður
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Íslandsmeistaratitla. Íþróttaakademían
hefur þegar sannað sig og hefur margt
efnilegt íþróttafólk stundað nám þar og

einmitt á árinu 2016 voru fyrstu stúdentar úrskrifaðir úr íþróttaakademíunni.
ÍBV íþróttafélag fékk endurnýjun sem
fyrirmyndarfélag ÍSÍ á árinu.
Þjóðhátíð Vestmannaeyja sú hundrað
fertugasta og önnur heppnaðist mjög
vel og var fjölmenn að vanda. Þá var
Þrettándagleðin geysifjölmenn og þótti
gleðin heppnast vel. Fjárhagsstaða
félagsins er nokkuð góð og er félagið vel
sett með hæfa þjálfara og gott starfsfólk,
stjórnir, nefndir og ráð.
Golfklúbbur Vestmannaeyja var með
öfluga starfsemi sem fyrr og rekinn
með hagnaði. Á fjórða tug móta voru
haldin og kom völlurinn með besta móti
undan vetri. Golfklúbburinn og Framhaldsskólinn gerðu á árinu samning um
golfakademíu fyrir nemendur Framhaldsskólans. Golfklúbburinn er einnig
í mjög góðu samstarfi við Grunnskóla
Vestmannaeyja. Golfklúbburinn leggur
sig fram um að skila metnaðarfullu
barna- og unglingastarfi og var fyrsta
íþróttafélagið í Eyjum til að uppfylla
skilyrði sem fyrirmyndafélag ÍSÍ og var
það endurnýjað í byrjun ársins.
Fimleikafélagið Rán var með öflugt starf
á árinu sem fyrr. T1b hópur félagsins
urðu bikarmeistarar í stökkfimi og
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Stjórn Íþróttabandalagsins. Frá vinstri, Helga S. Þórsdóttir meðstjórnandi, Hjördís S. Traustadóttir formaður, , Guðjón Á.
Helgason gjaldkeri og Arnheiður Pálsdóttir ritari. Á myndina vantar Birgi Guðjónsson varaformann.
haldið var fjölmennt Parkour námskeið
í nóvember, auk árlegra fimleikasýninga
félagsins.
Hjá Karatefélagi Vestmannaeyja hefur
starfsemin verið öflug. Félagið hefur sótt
mót á fastalandið og unnið til verðlauna
og einnig tekið að sér að halda fjölmenn
mót hér í Eyjum.
Tennis og badmintonfélag Vestmannaeyja heldur áfram að eflast og var starfsárið eitt það besta hvað varðar mætingar
hjá félaginu.
Framherjar Smástund endaði í síðasta
sæti þriðju deildar Íslandsmótsins og
leikur því í fjórðu deild í sumar. Samstarf
KFS og ÍBV er mikið og gott og verður
eflt enn frekar á komandi sumri.
Sundfélag ÍBV gekk illa að fá þjálfara en
úr rættist síðast liðið haust og höfum við
miklar væntingar til eflingar starfssemi
þess.
Blakfélag ÍBV heldur áfram sínu góða
starfi og sendir flokka á mót á landsvísu.
Ungmennafélagi Óðinn hefur haldið úti
starfi fyrir yngstu iðkendurna.
Íþróttafélagi Ægir er með mikla starfsemi
nú sem áður þar sem gleðin ræður
ríkjum bæði í boccia og sundi.
Dauft hefur verið yfir starfsemi Körfuknattleiksfélagi ÍBV en vonandi ná þeir
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að efla starfsemi sína.
Þann 18. janúar s.l. var haldin hin
árlega íþróttahátíð í Höllinni og er mjög
ánægjulegt hvað hún er vel sótt. Á hátíðinni er lýst yfir kjöri Íþróttamanns
Vestmannaeyja, Íþróttamanns Æskunnar
og veitt Heiðursviðurkenning fyrir mikil
og góð störf í þágu íþróttahreyfingarinnar. Þá veittu 8 af 11 aðildarfélögum
Í.B.V. íþróttamanni sínum viðurkenningu. Íþróttamaður Vestmannaeyja árið
2016 var valin Sigríður Lára Garðarsdóttir knattspyrnukona og íþróttamaður
Æskunnar var valinn Felix Örn Friðriksson knattspyrnumaður. Þór Ísfeld
Vilhjálmssyni var veitt sérstök Heiðursviðurkenning Í.B.V. fyrir mikið og gott
starf í þágu íþróttahreyfingarinnar í
Vestmannaeyjum í áratugi. Við þetta
tækifæri voru Heiðursmerki ÍBV úr
silfri veitt þeim Páli Guðjónssyni, Óskari
Erni Ólafssyni, Hannesi Gústafssyni,
Sigþóru Guðmundssóttur, Arnheiði
Pálsdóttur, Jóhanni Sveini Sveinssyni og
Erni Hilmissyni. Heiðursmerki ÍBV úr
gulli voru veitt þeim Ólafi Tryggvasyni
og Eyjólfi Guðjónssyni, en allt þetta fólk
á langan og farsælan feril í starfi fyrir
íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum.
Afhendir voru afreks og rekstrarstyrkir

Vestmannaeyjabæjar sem Íþróttabandalag Vestmannaeyja sér um. Fulltrúar
Vestmannaeyjabæjar heiðruðu stóran
hóp íþróttafólks sem hafa á árinu leikið
með landsliðum Íslands. Fulltrúi Íþróttaog Ólympíusambands Íslands Ingibjörg
Bergrós Jóhannesdóttir sæmdi Þór Ísfeld
Vilhjálmsson Heiðurskrossi ÍSÍ og Gísla
Valtýrsson Gullmerki ÍSÍ.
Starf stjórnar Íþróttabandalags Vestmannaeyja 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. Formaður sótti Formannafund ÍSÍ
11. nóvember s.l. þar sem mál málanna
var ný útgáfa félagskerfisins Felix og
uppgjör Smáþjóðaleikana 2015. Einnig
var kynnt áfangaskýrsla um afreksmál og
verkefnið Sýnum karakter sem er átaksverkefni ÍSÍ og Ungmennafélags Íslands
um þjálfun sálrænnar og félagslegrar
færni barna og ungmenna í íþróttum.
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja
vill þakka aðildarfélögum samstarfið á
árinu og einnig stuðningsmönnum og
styrktaraðilum veittan stuðning.
F.h. Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Hjördís S. Traustadóttir, formaður
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Rekstrar- og efnahagsreikningur

Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. jan. 2016 - 31. des. 2016
Rekstrarreikningur 31. desember 2016

Tekjur:
Hlutur Íþróttabandalagsins í lottotekjum Vestmannaeyja
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ

Ísl.getraunir
Vextir

Rekstrar- og afreksstyrkir frá Vestmannaeyjabæ
Tekjur samtals
Gjöld:
Hlutur aðildarfélaga Íþróttabandalagsins í lottotekjum Ves

Rekstrarstyrkir og afreksstyrkir til aðildarfélaga bandalags

Ýmsir styrkir til aðildarfélaga og einstaklinga
Viðurkenningahátíð bandalagsins

Ferða‐ og þingkostnaður

Heimasíða Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Rekstur Nora bókhaldskerfis aðildarfélaga bandalagsins
Ýmislegt
Gjöld samtals
Hagnaður/tap ársins

4.078.482
463.842
1.472.653
105.698
6.099.000
12.219.675

3.670.634
6.749.000
124.000
360.149

67.470
168.372
138.135
11.277.760
941.915

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
Eignir:
Ávísanareikningur nr. 379 í Landsbankanum 31.12.2016
Sparireikningur í Landsbankanum nr. 250280 31.12.2016
Óinnkomnar tekjur v/lottos ársins 2016
Samtals
Skuldir og eigið fé:
Ógreiddir reikningar f.f. ári

Ógreitt lotto til aðildarfélaga Íþróttabandalagsins
Ógreiddir styrkir til aðildarfélaga Íþróttabandalagsins
Skuldir samtals

Eigið fé í ársbyrjun 2016
Hagnaður/Tap ársins 2016
Höfuðstóll 31. desember 2016
Skuldir og eigið fé samtals
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1.164.957
4.366.543
463.842
5.995.342

0

849.970
2.600.000

3.449.970

1.619.098
941.915
2.561.013
6.010.983
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Iðkendur

30.646
91.938 183.877
38.340 115.020 230.039
35.035 105.104 210.209
33.599 100.798 201.596
38.687 116.060 232.120
46.623 139.868 279.736
34.612 103.837 207.674
29.207
87.622 175.244
25.834
77.502 155.005
20.204
60.611 121.221
36.449 109.346 218.692
38.613 115.838 231.677
0
0
0
407.848 1.223.545 2.447.089

Blakfélagið gekk í Íþróttabandalagið 2013

Innb. Lotto 306.461
Innb. Lottó 383.399
Innb. Lottó 350.348
Innb. Lottó 335.994
Innb. Lottó 386.867
Innb. Lottó 466.226
Innb. Lotto 346.123
Innb. Lotto 292.073
Innb. Lotto 258.341
Innb. Lotto 202.035
Innb. Lotto 364.487
Innb. Lotto 386.128
0
Ósóttir vinn
Samtals kr 4.078.482
24.965
31.232
28.540
27.370
31.515
37.979
28.196
23.793
21.045
16.458
29.691
31.454
0
332.237

0-18 ára
112
10,03%
Alls
112
9,73%
29.917
37.428
34.201
32.800
37.766
45.513
33.789
28.512
25.219
19.723
35.582
37.694
0
398.145

0-18 ára
143
12,80%
Alls
143
12,42%
20.172
25.236
23.061
22.116
25.464
30.688
22.783
19.225
17.005
13.298
23.991
25.416
0
268.455

0-18 ára
82
7,34%
Alls
82
7,12%
15.060
18.841
17.217
16.511
19.011
22.911
17.009
14.353
12.695
9.928
17.911
18.975
0
200.422

0-18 ára
16
1,43%
Alls
50
4,34%
15.859
19.840
18.130
17.387
20.019
24.126
17.911
15.114
13.369
10.455
18.861
19.981
0
211.052

0-18 ára
55
4,92%
Alls
55
4,78%
7.072
8.848
8.085
7.754
8.928
10.759
7.987
6.740
5.962
4.662
8.411
8.911
0
94.119

0-18 ára
0
0,00%
Alls
0
0,00%

7.072
8.848
8.085
7.754
8.928
10.759
7.987
6.740
5.962
4.662
8.411
8.911
0
94.119

0-18 ára
0
0,00%
Alls
0
0,00%

12.664
15.843
14.477
13.884
15.986
19.265
14.302
12.069
10.675
8.348
15.061
15.956
0
168.531

0-18 ára
35
3,13%
Alls
35
3,04%

0-18 ára
1.117
100,00%
Samtals
1.151
100,00%
13.303 306.461
16.642 383.399
15.208 350.348
14.585 335.994
16.793 386.867
20.238 466.226
15.024 346.123
12.678 292.073
11.214 258.341
8.770 202.035
15.821 364.487
16.761 386.128
0
0
177.035 4.078.482

0-18 ára
39
3,49%
Alls
39
3,39%

Kennitala: 680197-202 580169-775 590690-104 430693-247 450290-262 701092-236 670898-288 540602-328 440113-125 650269-6599
Reikningsn 0185-26-014582-26-2550582-26-19870185-26-2500582-26-3440185-26-121582-26-181 0582-26-73 582-26-1252582-14-602616

129.732
162.302
148.311
142.234
163.770
197.365
146.522
123.642
109.362
85.526
154.296
163.457
0
1.726.520

0-18 ára
635
56,85%
Alls
635
55,17%

Iðkendafjöldi barna og unglinga, 18 ára og yngri, innan Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Rán Frjálsar Ægir Sundfél.
Í.V
KFS
Karate T. & B. Samtals
ÍBV íþr.fél Golfkl.

1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151
1151

Heildargr. ÍS Hlutur
Jöfn
Skipting Deilitala
til ÍBV Héraðssamb úthlutun iðkendafj.
1151
100,00% 10,00%
30,00%
60,00% 100,00%

Lottogreiðslur 2016

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

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2016

Reglugerð

(Hækkun milli ára 0,61%)

(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæ

2.600.000 kr.

Golfklúbbur Vestmannaeyja
Unnin afrek á árinu

Úthlutunarreglur

Krónur

Íþróttasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Íslandsmeistari einstaklinga (7%

0

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

1. grein
Sjóðurinn heitir Íþróttasjóður ÍBV
héraðssambands og er í vörslu stjórnar.
Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun
úr sjóðnum skv. reglugerð þessari.
2. grein
Sjóðurinn veitir styrki og viðurkenningar
skv. vinnureglum sem skulu endurskoðaðar á þingi sambandsins ár hvert.
3. grein
Markmið sjóðsins er:
a) að styrkja aðildarfélög til að halda
uppi öflugu íþrótta-, félags- og
ungmennastarfi, m.a. til að stuðla að:
I. Aukinni fræðslu iðkenda, þjálfara og
félagsmanna og auknu samráði aðildarfélaga í þeim efnum.
II. Því að aðildarfélög fái viðurkenningu
ÍSÍ um fyrirmyndarfélag.
III. Þátttöku aðildarfélaga að heilsutengdum viðburðum í þágu íbúa Vestmannaeyjabæjar, með það að markmiði
að auka þátttöku íbúa í hvers konar starfi
félagsins.
IV. Nauðsynlegum breytingum á starfi
aðildarfélaga í samræmi við gildandi
íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar.
b) að veita félögum afreksstyrki vegna
framúrskarandi árangurs hópa og einstaklinga í keppni á vegum sérsambanda.
c) að veita einstökum afreksmönnum
innan aðildarfélaga viðurkenningu og
fjárstuðning til að auðvelda þeim æfingar
og þátttöku í mikilvægum keppnum.
4. grein
Tímabil úthlutunar skal vera frá 1. janúar
– 31. desember
5. grein
Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr
sjóðnum skv. vinnureglum sjóðsins.
6. grein
Umsóknarfrestur félaga vegna afreksstyrkja er til 15. desember ár hvert.
Umsóknareyðublöð skulu send fulltrúum
stjórnar hvers aðildarfélags eigi síðar en
1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá sama
degi.
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3. sæti í Íslandsmóti einstakling11. grein
0
7. grein
Stjórn er heimilt að auglýsa
eftir umBikarmeistari
einstaklinga (5%) Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
0
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt
sóknum um aðra styrki en afreksstyrki,
Íslandsmeistarar hópa (20%)
en getur einnig veitt styrki
og viðurkennÍslandsmeistarar
hópa (20%) fjárhagsáætlun.
Sérúthlutun
v/aldurs skv. reglum
2. Frjáls framlög.
ingar á umsókna. (sjá nánar
í vinnuSérúthlutun v/aldurs skv. reglum
3. Vaxtatekjur.
reglum sjóðsins).
2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)
2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)

12. grein
8. grein
3. sætieftir
í Íslandsmóti
hópa (5%) Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins auk
Stjórna er heimilt að úthluta
reglum
greinagerðar árlega á ársþingi samum rekstrarstyrki félaga. Skal
það gert
að
Bikarmeistarar
hópa (15%)
Bikarmeistarar hópa (15%)
bandsins.
loknu tímabili skv. 4. grein.
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)

13. grein
9. grein
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Reglugerð þessi tekur gildi þegar þing
A.M.K. 80% af upphæð styrks
skal
útÞátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
hefur staðfest hana.
hlutað á tímabili skv. 4. grein.
Kristófer Tjörvi Einarsson

Þátttaka í landsliðum (kr. 20.00

Sérúthlutun
10. grein
Sérúthlutun
Einungis aðildarfélög sem Sérúthlutun
viðurkennd
eru af ÍSÍ sem fyrirmyndarfélag eiga rétt á
styrkveitingu úr sjóðnum. Félög eru þó
(Úthlutun skv. reglugerð
og umsóknum
sem bárust
sjóðnum)
undanþegin
þessarisjóðsins
skyldu
til 31. maí
2015.

20.000

Samþykkt á fundi formanna
þann 07.11.2013
20.000 kr.

Vestmannaeyjum, 17. janúar 2017

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2016

(greiðist út á Viðurkenningahátíðinn(Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæ

ÍBV íþróttarfélag
Unnin afrek á árinu

Úthlutunarreglur

2.600.000 kr.
Krónur

Íslandsmeistari einstaklinga (7%

0

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)
3. sæti í Íslandsmóti einstakling

0

Bikarmeistari einstaklinga (5%)

0
320.000
320.000
320.000
75.000
75.000
260.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
260.000
260.000

Íslandsmeistarar hópa (20%)
3 Flokkur kk Handbolta
Íslandsmeistarar hópa (20%)
3 Flokkur kk Handbolta B-úrslit
4 flokkur Yngri B-úrslit kvk Handbolt Íslandsmeistarar hópa (20%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
5 Flokkur eldri
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
6 Flokkur yngri
4 flokkur Yngri B-úrslit kk Handbolta 2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
6 Flokkur D lið kvk fótbolti
6 Flokkur eldri kvk handbolti
6 Flokkur A kvk Fótbolti
6 Flokkur B kvk Fótbolti
6 Flokkur C kvk Fótbolti
6 Flokkur A kk Fótbolti
5 Flokkur A kvk Fótbolti
Meistaraflokkur kvk Fótbolta
Meistaraflokkur kk Fótbolta

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglu
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)

16 leikmenn frá handboltanum tóku Þátttaka í landsliðum (kr. 20.00
1 leikmaður var í landliðsverkefnum Þátttaka í landsliðum (kr. 20.00

320.000
20.000

Lengjubikar kvenna
Fótbolti.net mótið Karla

200.000
200.000

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

3.230.000 kr.
(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)
Vestmannaeyjum, 17. janúar 2017
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Reglugerð

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

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

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

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

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

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

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

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

Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna‐ og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2016

Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir á

Kr.

3.499.000

Úthlutun á rekstrarstyrkjum miðast við iðkendafjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins 18 ára og yngri
Rekstrarstyrkir v/2016

Heildarfj. Iðkendur ÍBV íþr.fél.Golfklúbbu
Rán
ÍBV frjálsar
Ægir
Iðkendur úthlutun Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur
1.151
100%
635
112
143
82
50
100%
55,17%
9,73%
12,42%
7,12%
4,34%
3.499.000 3.499.000 1.930.378 340.476 434.715 249.277
151.998

ÍBV sund ÍBV karfa Karatefél.
KFS Tennis- & badm.
Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur
Iðkendur
0
55
0
35
39
4,78%
0,00%
3,04%
0,00%
3,39%
167.198
0
106.399
0
118.559

680197-2029 580169-7759 590690-1049 430693-2479 450290-2629

701092-2369 670898-2889 440113-1250 540602-3280

0185-26-0001 582-26-2550 582-26-1987 0185-26-2500 0582-26-3443

0185-26-1213 582-26-181

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

582-26-1252

0582-26-73

650269-6599
582-14-602616
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Fundagerð ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Haldið i Týsheimilinu 26. mai 2016
1. Þingsetning. Þór I. Vilhjálmsson
setur þingið og býður þingfulltrúa
velkomna. Þór flytur kveðju frá Ingibjörgu B. Jóhannesdóttur stjórnarmanni ÍSÍ sem komst ekki á þingið
sökum anna.
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar. Þau eru Elsa Valgeirsdóttir,
Stefán Jónsson og Unnar Hólm.
3. Kosning þingforseta og ritara, það
eru Jóhann Jónsson og Hjördís Steina
Traustadóttir.
4. Skýrsla stjórnar og umræður. Formaður stjórnar Þór I. Vilhjálmsson
les skýrslu stjórnar. Vísa í ársrit. Þór
segir frá því að hann, Gísli og Leifur
ætli ekki að gefa kost á sér til frekari
stjórnarsetu enda séu þeir búnir
að sitja í stjórn ca 15 - 22 ár. Stefán
Jónsson gerir grein fyrir störfum
kjörbréfanefndar, öll bréf gild.
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla. Gísli Valtýsson gjaldkeri til 22ja ára leggur fram reikninga
stjórnar, þeir eru samþykktir samhljóða. Vísa í ársrit. Gísli notar
tækifærið og þakkar fyrir samstarf og
traust sér til handa þau ár sem hann
hefur gengt starfi gjaldkera.
6. Skýrslur félaga, umræður og
atkvæðagreiðsla. Vísa í ársrit.
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Engar umræður.
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja.
Engar lagabreytingar liggja fyrir.
8. Ræddar tillögur ef fyrir liggja.
Aðalstjórn ÍBV íþróttafélags leggur
fram svohljóðandi tillögu: „ÍBV
íþróttafélag óskar eftir breytingum
á styrkjafyrirkomulagi hjá bænum á
næstu misserum. Við óskum eftir að
úthlutunarreglur ú rekstrarsjóðnum
verði yfirfarnar fyrir næstu úthlutun“
Ársþing Í.B.V. haldið 26. mai 2016
samþykkir að kjósa nefnd með stjórn
Í.B.V. og fulltrúum allra aðildarfélaga
Í.B.V. til að endurskoða úthlutunarreglur á rekstrarstyrkjum frá Vestmannaeyjabæ. Formaður Í.B.V. er
formaður nefndarinnar. Samþykkt
samhljóða.
9. Kosnar fjórar þingnefndir: Dettur
út. Þór kveður sér hljóðs og segir að
gleðilegt sé að frístundastyrkur Vestmannaeyjabæjar sé loksins orðinn
að veruleika. Hann vill einnig þakka
samstarf og traust sem hann hefur
hlotið sem formaður ÍBV.
10. Lögð fram uppástunga um formann
ÍBV fyrir næsta ár. Hjördís S. Traustadóttir gefur kost á sér.
11. Dettur út.

12. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
Samþykkt samhljóða að Hjördís S.
Traustadóttir sæki þingið fyrir ÍBV.
13. A) Kosinn formaður ÍBV. Samþykkt
samhljóða að Hjördís S. Traustadóttir
verði formaður ÍBV næsta starfsár. B)
Kosin stjórn ÍBV. Samþykkt samhljóða að stjórn ÍBV næsta starfsár
skuli skipuð eftirtöldum: Birgir Guðjónsson varaformaður, Arnheiður
Pálsdóttir ritari, Guðjón Á. Helgason
gjaldkeri og Helga S. Þórsdóttir meðstjórnandi. C) Kosnir tveir skoðunarmenn. Sömu og áður Eygló Kristinsdóttir og Guðni Sigurðsson. D) Kosið
í laganefnd. Sólveig Adólfsdóttir og
stjórn ÍBV.
14. Ýmis mál. Sólveig Adólfsdóttir kveður sér hljóðs og hvetur aðildarfélögin
til að athuga þetta gaumgæfilega
með sameiginlegar æfingar yngstu
iðkenda. Hjördís kveður sér hljóðs og
þakkar það traust sem henni er sýnt
með því að fundarmenn samþykktu
hana sem formann næsta starfsár.
15. Þingslit. Þór þakka starfsmönnum
þingsins störfin og félögum fyrir
komuna. Ný stjórn færir Þór, Gísla
og Leif blóm sem smá þakklætisvott
frá ÍBV fyrir vel unnin störf í þágu
bandalagsins.
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Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001
I. kafli
Tilgangur og markmið
1. gr.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (skammstafað ÍBV) er héraðssamband íþróttafélaga í Vestmannaeyjum. Það var stofnað
6. maí 1945 samkvæmt lögum ÍSÍ og
íþróttalögum nr. 25 frá 12. febrúar 1940.
2. gr.
Tilgangur ÍBV er:
a) Að vinna að eflingu, samræmingu
og skipulagningu á íþróttastarfsemi
allra áhugamanna í Vestmannaeyjum í
samræmi við íþróttalögin og reglur ÍSÍ.
b) Að hafa forystu í sameiginlegum félagsmálum og efla samvinnu íþróttaiðkenda í
Vestmannaeyjum, svo og vera sameiginlegur fulltrúi félaganna utan héraðs.
c) Að vinna að framkvæmdum sem miða
að því að efla íþróttaiðkanir innan héraðsins, svo sem að byggingu og endurbótum
á sameiginlegum íþróttamannvirkjum og
að aðstoða einstök félög við slíkar framkvæmdir.
d) Að sjá um rekstur og viðhald sameiginlegra íþróttamannvirkja, ef ekki er
öðruvísi kveðið á um þau.
e) Að vinna að sameiginlegum fjármálum
með því að koma styrkbeiðnum á framfæri og útvega styrki svo og að úthluta
sameiginlegu styrktarfé til íþróttamannvirkja og kennslustarfsemi, bæði verklegrar og bóklegrar.
f) Að útvega kennara og tæki til þjálfunar
og fræðslu, sé þess óskað.
g) Að annast íþróttaleg sérmál og
hagsmuni sérgreinar, ef sérráð fyrir þá
íþróttagrein er ekki starfandi.
h) Að gangast fyrir stofnun félaga, sem
ásamt þjálfara annast öll mál viðkomandi
íþróttagreinar.
i) Að sjá um afgreiðslu ágreiningsmála
sem kunna að koma upp innan héraðsins.
j) Að taka á móti tilkynningum um komu
íþróttaflokka á bandalagssvæðinu og
tilkynningum frá bandalagsfélögum um
ráðgerðar íþróttaferðir þeirra úr héraði.
Ennfremur að skera úr ágreiningsmálum
er varða þessi atriði, ef fyrir koma.
Bandalaginu er heimilt að fela viðkomandi félögum að sjá um þessi mál undir
yfirumsjón bandalagsstjórnarinnar.
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k) Að segja álit sitt á íþróttamálum,
íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttamál
á bandalagssvæðinu.
m) Að vera milliliður milli Tryggingastofnunar og einstakra félaga.
n) Að sjá um framkvæmd á læknisskoðun
íþróttamanna.
o) Að sjá um að unnið sé að bindindismálum og útrýmingu skaðnautna meðal
bandalagsfélag.
p) Að hafa yfirumsjón með og þar með
úrskurðarvald um niðurröðun á íþróttamótum í héraðinu.
q) Að hafa yfirumsjón með héraðsmótum
og úrskurðarvald í málum sem valda
ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
r) Aða hafa forgöngu um að örva íþróttaiðkanir og keppni um íþróttamerki.
II. kafli
Réttindi og skyldur
bandalagsfélaganna
3. gr.
Öll þau félög í Vestmannaeyjum sem hafa
íþróttir á stefnuskrá sinni eiga rétt á að
ganga í ÍBV, enda fullnægi þau þeim skilyrðum, sem á hverjum tíma eru gildandi
um frjálsa íþróttastarfsemi.
4. gr.
Óski félag að ganga í ÍBV, sendir það
stjórn ÍBV umsókn sína, ásamt lögum
félagsins, skýrslur um stofndag þess og ár,
stjórn þess og tölu félagsmanna.
5. gr.
Félögin skulu senda ársskýrslu til stjórnar
bandalagsins fyrir lok mars ár hvert.
Stjórn ÍBV sendir síðan heildarskýrslu til
ÍSÍ.
6. gr.
Skattur bandalagsfélaganna til ÍBV er
sá skattur sem samþykktur er á ársþingi
ÍBV. Skýrslu- og reikningsár ÍBV fylgir
almanaksárinu.
7. gr.
Félag, sem ekki hefur sent ársskýrslu sína
fyrir ársþing missir atkvæðisrétt sinn á
næsta ársþingi ÍBV. Líði ár án þess að
félagið geri skil á skýrslum skal ársþing

taka ákvörðun um hvort félaginu skuli
vikið úr ÍBV.
8. gr.
Víkja má félagi úr ÍBV um stundarsakir,
ef það brýtur gildandi lög um íþróttamál,
svo sem lög, reglur og ákvæði ÍBV, lög
sambanda sem bandalagið er aðili að, svo
og lög og reglur ÍSÍ.
9. gr.
Félag sem misst hefur réttindi vegna lögbrota eða vanskila getur ekki öðlast þau
aftur fyrr en það hefur fullnægt settum
refsiákvæðum eða ef um vanskil er að
ræða, gert full skil.
10. gr.
Sérhvert félag innan ÍBV á rétt á að senda
fulltrúa á ársþing bandalagsins. Skal tala
fulltrúa félaganna miðuð við tölu félagsmanna þannig, að félög með 50 félagsmenn eða færri hljóti 1 fulltrúa, en síðan
komi 1 fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn
þar fram yfir. Stjórnir félaga skulu útfylla
kjörbréf fyrir fulltrúa sína á eyðublað,
sem ÍBV leggur til og sjá um að það sé
komið á ársþingið, þegar það er sett.
III. kafli
Ársþing ÍBV
11. gr.
Ársþing ÍBV er fulltrúaþing. Það skal
haldið árlega á tímabilinu 15. apríl til
15. maí. Boða skal þingið bréflega með
minnst mánaðar fyrirvara og senda boð
stjórnum bandalagsfélaganna svo og
öðrum þeim aðilum sem rétt eiga á þingsetu sbr. 12. gr.
Þingboðinu skal fylgja ársskýrsla og
reikningar ÍBV, dagskrá þingsins svo og
eyðublöð undir kjörbréf fulltrúa ásamt
upplýsingum um það hve marga fulltrúa
eigi að senda. Ennfremur skulu fylgja þær
tillögur og þau mál sem ákveðið hefur
verið að leggja fyrir þingið. Jafnframt skal
hvert félag minnt á að allar tillögur og mál
sem óskast lögð fyrir þingið skulu hafa
borist stjórn ÍBV viku fyrir þinghald. Telji
félag að fulltrúatala þess sé rangt tilgreind
skal það senda stjórn ÍBV kæru um það
áður en vika er liðin frá því tilkynning um
fulltrúatölu var send út.
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12. gr.
Rétt til setu á ársþingi ÍBV eiga allir fulltrúar bandalagsfélaga samkvæmt 10. gr.
Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi
og tillögurétti; Stjórn og varastjórn ÍBV,
framkvæmdastjóri ÍSÍ, ásamt íþróttafulltrúa ríkisins, æskulýðs- og íþróttafulltrúi
Vestmannaeyjabæjar og fulltrúi frá hverju
landssambandi, sem ÍBV er aðili að.
13. gr.
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörnefndar
3. Kosning fyrsta og annars þingforseta og
tveggja ritara
4. Skýrsla stjórnar og umræður
5. Reikningar stjórnar, umræður og
atkvæðagreiðsla
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
9. Kosnar fimm þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd,
laganefnd og kjörnefnd. Eru fimm menn í
hverri þeirra.
10. Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.
Þinghlé
11. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
12. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
13. a) Kosinn formaður ÍBV
b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til
vara
d) Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar
nefndir ef tillögur hafa borist, valnefnd
skal skipuð einum fulltrúa frá hverju
aðildarfélagi Í.B.V. og formanni Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem skal vera
formaður nefndarinnar og kalla valnefnd
saman til fundar.
14. Ýmis mál
15. Þingslit
Öllum stærri málum, sem þingið fær til
meðferðar, skal vísa til nefnda og starfa
þær á þinginu. Allar kosningar skulu vera
bundnar og skriflegar nema ef ekki eru
fleiri tilnefndir heldur en kjósa á. Þá eru
þeir sjálfkjörnir án atkvæðagreiðslu. Verði
atkvæði jöfn ræður hlutkesti. Í sambandi
við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar eftir því sem aðstæður leyfa.
14. gr.
Aukaþing skal halda, ef tilmæli koma
um það samkvæmt fundarsamþykkt frá
meirihluta bandalagsfélaganna. Einnig
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skal halda aukaþing ef stjórn landssambands sem ÍBV er aðili að mælist til þess.
Boða skal til aukaþings ef meirihluti
stjórnar ÍBV telur ástæðu til þess. Boða
skal til aukaþings bréflega með tveggja
vikna fyrirvara. Hafa bandalagsfélögin
sömu fulltrúa og á næsta ársþingi á
undan, sbr. 10. gr. síðustu málsgreinar.
Þetta er starf aukaþings:
1. Þingsetning
2. Kosnir þingforsetar og þingritarar sbr.
13.gr.3
3. Tekin til meðferðar mál þau sem gefið
hafa tilefni til aukaþings og tilkynnt voru
með þingboðinu.
4. Önnur mál, sem upp kynna að vera
borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir
sbr. 15. gr.
5. Þingslit
Á aukaþingi ÍBV má ekki gera breytingar
á lögum eða reglum ÍBV né kjósa í stjórn
þess nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti aðalstjórnar hefur sagt af sér eða
hætt störfum, eða stjórnin að eigin dómi
orðið óstarfhæf. Kjósa má fulltrúa að nýju
í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða
fluttur úr héraði.
15. gr.
Í málum þeim, sem tilkynnt hafa verið
í þingboðinu, ræður einfaldur meirihluti úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta atkvæða
fundarmanna til að samþykkja lagabreytingar. Um þau mál sem ekki koma fram
fyrr en á þinginu þarf 2/3 hluta atkvæða
til þess að þau verði tekin á dagskrá og 4/5
hluta til þess að þau hljóti fulla afgreiðslu.
16. gr.
Atkvæðisrétt á þingum ÍBV hafa aðeins
fulltrúar frá bandalagsfélögum ÍBV skv.
10. gr. og fer enginn með meira en eitt
atkvæði.
Bandalagsfélag getur misst réttindi að
meira eða minna leyti vegna dómsúrskurðar frá dómstóli ÍSÍ og tala þeirra
fulltrúa sem það á rétt á þannig breyst
milli þinga.
IV. kafli
Stjórn ÍBV og starfssvið
17. gr.
ÍBV stjórna fulltrúar sem til þess hafa
verið kjörnir á ársþingi ÍBV til eins árs í
senn. Formaður skal kjörinn sérstaklega
sbr. 13. gr. 13a-13b.
Aðrir skulu kjörnir sbr. 13.gr. 13b,
fjórir aðalmenn og fjórir til vara. Stjórnin
skiptir með sér verkum.

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

9. grein
Heimilt er með samþykkt allra stjórnarmanna ÍBV að veita mönnum utan Vestmannaeyja viðurkenningar er um getur
í reglugerð þessari, ef viðkomandi hefur
að mati stjórnar unnið ómetanleg störf
fyrir Íþróttabandalag Vestmannaeyja eða
íþróttamál í Vestmannaeyjum.
10. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja
skal halda gerðabók þar sem skrá skal
handhafa heiðursviðurkenninga ÍBV.
11. grein
Þeir sem hljóta heiðursviðurkenningar
ÍBV hafa einir rétt til þess að bera þær og
er óheimilt að láta þær af hendi.
12. grein
Reglugerð þessari verður einungis breytt
á ársþingi Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
13. grein
Reglugerð öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt á ársþingi Íþróttabandalags Vestmannaeyja haldið 15. og
29. desember 1990.
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Heiðursveitingar
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Silfurmerki:
1970 Magnús H. Magnússon
1970 Sigurgeir Kristjánsson
1971 Húnbogi Þorkelsson
1971 Helgi Bergvinsson
1971 Bjarnhéðinn Elíasson
1971 Sigurgeir Ólafsson
1971 Guðjón Magnússon
1971 Ingólfur Arnarson
1971 Lárus Ársælsson
1971 Jónas Sigurðsson
1971 Guðný Gunnlaugsdóttir
1971 Sigurður Jónsson
1971 Adólf Óskarsson
1971 Viktor Helgason
1971 Kristinn Sigurðsson
1971 Magnús Grímsson
1971 Valdimar Kristjánsson
1971 Guðmundur Guðmundss.
1971 Marteinn Guðjónsson
1972 Bragi Steingrímsson
1976 Hermann Kr. Jónsson
1976 Atli Elíasson
1997 Guðmundur Þ. B. Ólafss.
1998 Jóhannes Ólafsson
1998 Jóhann Jónsson
1998 Birgir Guðjónsson
1998 Guðlaug Hjelm
1998 Magnús Gísli Magnússon
1998 Sigursteinn Óskarsson
1998 Helgi Sigurlásson
1998 Þorsteinn Jónsson
1998 Einar Friðþjófsson
1998 Björn Elíasson
1998 Kristmann Karlsson
1998 Hólmfríður Júlíusdóttir
1998 Björgvin Eyjólfsson
1998 Guðrún Ragnarsdóttir
1998 Ólafur Jónsson
1998 Bergvin Oddsson
1998 Guðjón Rögnvaldsson
1998 Guðjón Hjörleifsson
1998 Magnús Bragason
1998 Jóhann Pétursson
1998 Einar Gylfi Jónsson
1998 Sigurjón Birgisson
1998 Ingibjörg B. Jóhannesd.
1998 Eggert Garðarsson
1998 Tryggvi Kr. Ólafsson
1998 Guðmundur Jensson
1998 Guðni Hjörleifsson
1998 Friðbjörn Valtýsson
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1998 Arngrímur Magnússon
1998 Sæfinna Sigurgeirsdóttir
1998 Hanna Þórðardóttir
1998 Sigríður Magnúsdóttir
1998 Bergljót Blöndal
1998 Ólöf A.Elíasdóttir
1998 Ragnheiður Mikaelsdóttir
1998 Jósúa Steinar Óskarsson
1998 Stefán Agnarsson
1998 Eygló Kristinsdóttir
1998 Stefán Jónasson
1998 Þorvarður Þorvaldsson
1998 Stefán Jónsson
1998 Haraldur Óskarsson
1998 Magnús Magnússon
1998 Einar Jónsson
1998 Böðvar Bergþórsson
1998 Hallgrímur Júlíusson
1998 Haraldur Júlíusson
1998 Leifur Gunnarsson
1998 Þorsteinn Hallgrímsson
1998 Sigurður Þ. Sveinsson
1998 Elías B. Angantýsson
1998 Friðrik Ó. Guðjónsson
1998 Gunnar Guðnason
1998 Gunnar Svavarsson
1998 Sigurður Guðnason
1999 Sighvatur Bjarnason
1999 Sigmar Þröstur Óskarsson
1999 Sigbjörn Óskarsson
1999 Andrea Atladóttir
1999 Ingibjörg Jónsdóttir
1999 Vigdís Sigurðardóttir
1999 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
2013 Jóna Björk Grétarsdóttir
2013 Ævar Þórisson
2014 Haraldur Halldórsson
2014 Arnar Andersen
2014 Gunnar Andersen
2014 Anna Lilja Sigurðardóttir
2014 Sigurjón Pálsson
2014 Magnús Þorsteinsson
2014 Guðný Óskarsdóttir
2014 Friðrik Gíslason
2014 Sveinbjörn Jónsson
2015 Gunnar Magnússon
2015 Arnar Pétursson
2015 Sigurður Bragason
2015 Daði Pálsson
2015 Svavar Vignisson
2015 Arnar Richardsson
2015 Hugrún Magnúsdóttir
2015 Sindri Ólafsson
2016 Karen Ólafsdóttir
2016 Hjördís Traustadóttir
2016 Sveinn B. Sveinsson
2016 Páll Guðjónsson
2016 Óskar Örn Ólafsson
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2016 Hannes Gústafsson
2016 Sigþóra Guðmundsdóttir
2016 Arnheiður Pálsdóttir
2016 óhann Sveinn Sveinsson
2016 Örn Hilmisson.
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
1999 Ólöf Elíasdóttir
1999 Björgvin Eyjólfsson
1999 Þorvarður Þorvaldsson

1999 Guðrún Ragnarsdóttir
1999 Eygló Kristinsdóttir
1999 Grímur Guðnason
2003 Birgir Guðjónsson
2004 Guðmundur Þ.B. Ólafsson
2007 Jóhann Jónsson
2008 Stefán Jónasson
2008 Haraldur Óskarsson
2008 Hörður Óskarsson
2009 Bergvin Oddsson
2009 Leifur Gunnarsson
2010 Arndís Sigurðardóttir
2010 Einar Friðþjófsson
2010 Björn Elíasson
2011 Jóhannes Ólafsson
2011 Arngrímur Magnússon
2011 Unnur Sigmarsdóttir
2011 Magnús Bragason
2013 Páll Scheving
2013 Jóhann Pétursson
2013 Árni Johnsen
2013 Tryggvi Már Sæmundsson
2014 Helgi Bragason
2014 Kristmann Karlsson
2016 Ágúst Einarsson
2016 Böðvar Bergþórsson
2016 Heimir Hallgrímsson
2016 Stefán Jónsson
2016 Ólafur Tryggvason
2016 Eyjólfur Guðjónsson.
Gullkross:
1996 Magnús Grímsson
1996 Guðjón Magnússon
1998 Adólf Óskarsson

1998 Guðný Gunnlaugsdóttir
1998 Húnbogi Þorkelsson
1998 Stefán Runólfsson
1998 Gunnar Stefánsson
1998 Marteinn Guðjónsson
2005 Jóhann Ólafsson
2005 Bragi Steingrímsson
2015 Þór Í. Vilhjálmsson
2016 Gísli Valtýsson
Sérstök viðurkenning:
1994 Árný Heiðarsdóttir
1995 Jón Bragi Arnarsson
1996 Sigbjörn Óskarsson
1997 Haraldur Júlíusson
1998 Sigurlás Þorleifsson
1999 Ólöf Heiða Elíasdóttir
2000 Sólveig Adólfsdóttir
2001 Jóhann Jónsson
2002 Gísli Valtýsson
2003 Eygló Kristinsdóttir
2004 Ragnar Guðmundsson
2005 M. Birgir Guðjónsson
2006 Guðjón Ólafsson
2007 Guðmundur ÞB. Ólafsson
2008 Vignir Guðnason
2009 Sigursteinn Óskarsson
2010 Þórunn Ingvarsdóttir
2011 Jóhannes Ólafsson
2012 Þorvarður Þorvaldsson
2013 Arngrímur Magnússon
2014 Björn Elíasson
2015 Unnur Sigmarsdóttir

Þau sem fengu heiðursmerki ÍBV úr silfri voru Óskar Örn Ólafsson, Örn Hilmisson, Jóhann Sveinn Sveinsson, Arnheiður
Pálsdóttir, Sigþóra Guðmundsdóttir, Hannes Gústafsson og Páll Guðjónsson.
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Íþróttamaður Vestmannaeyja
Byrjað var að tilnefna Íþróttamann Vestmannaeyja árið 1978. Sá Rótarýklúbbur Vestmannaeyja um valið til ársins 1982. Þá tók
Íþróttabandalag Vestmannaeyja við valinu og viðhafði kosningu meðal bæjarbúa. En frá árinu 1986 hefur valið verið í höndum
sérstakrar valnefndar, sem kjörin hefur verið á ársþingum Íþróttabandalagsins.
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Óskar Sigurpálsson, lyftingamaður
Gunnar Steingrímsson, lyftingamaður
Páll Pálmason, knattspyrnumaður
Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
Sigfríð Björgvinsdóttir, sundkona
Gylfi Garðarsson, kylfingur
Árni Sigurðsson, sundmaður
Þorsteinn Gunnarsson, knattspyrnumaður
Birgir Ágústsson, kylfingur
Sindri Óskarsson, kylfingur
Nökkvi Sveinsson, knattspyrnumaður
Sigurður Gunnarsson, handknattleiksmaður
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
Andrea Elín Atladóttir, handknattleikskona
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
Birkir Kristinsson, knattspyrnumaður
Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
Íris Sæmundsdóttir, knattspyrnukona
Vigdís Sigurðardóttir, handknattleikskona
Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
Margrét Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Örlygur Helgi Grímsson, kylfingur
Sæþór Ólafur Pétursson, hnefaleikamaður
Sigurður Bragason, handknattleiksmaður
Andri Ólafsson, knattspyrnumaður
Þórhildur Ólafsdóttir, knattspyrnukona
Þórarinn Ingi Valdimarsson, knattspyrnumaður
Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður
Elísa Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
Grétar Þór Eyþórsson, handknattleiksmaður
Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona

Íþróttamaður Vestmannaeyja 2016
Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona
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Íþróttamaður æskunnar
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja, haldið 8. maí 2003, samþykkti að taka upp sérstaka viðurkenningu, og sá er hana hlyti,
fengi nafnbótina Íþróttamaður æskunnar. Skal sama valnefnd og sér um val á Íþróttamanni Vestmannaeyja, sjá um þá viðurkenningu. Skal miða aldur Íþróttamanns æskunnar við 14 ára til og með 18 ára.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2016

Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona
Tanja Björg Sigurjónsdóttir, fimleikakona
Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona
Kristrún Hlynsdóttir, fimleikakona
Arnór Eyvar Ólafsson, knattspyrnumaður
Hallgrímur Júlíusson, golfari
Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnu- og
handknattleikskona og golfari
Óskar Elías Zoega Óskarsson, knattspyrnumaður
Svava Tara Ólafsdóttir, knattspyrnukona
Gunnar Karl Haraldsson, bocciamaður
Díana Dögg Magnúsdóttir, handknattleiks- og
knattspyrnukona
Dagur Arnarsson, handknattleiksmaður
Sabrína Lind Adolfsdóttir, knattspyrnukona
Hákon Daði Styrmisson, handknattleiksmaður
Felix Örn Friðriksson, knattspyrnumaður

Íþróttamaður æskunnar 2016
Felix Örn Friðriksson, knattspyrnumaður
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Íþróttastefna
Vestmannaeyjabæjar
Meginmarkmið:

Heilbrigð sál í hraustum líkama

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

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

Stefnumótun fyrir
íþróttafélög

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

• Umhverfismál:
Mótuð sé stefna og fylgt eftir. 		
		 Borin sé virðing fyrir umhverfinu.
• Fjáraflanir:
Séu fjölbreyttar og nýtist sem 		
		 flestum félagsmönnum. Séu í
		 samræmi við lög sbr. bann við
		 auglýsingum um áfengi og tóbak.
• Þjálfun og kennsla:
•  Menntaðir leiðbeinendur, kröfur
		 gerðar til þeirra. Efla þekkingu
		 leiðbeinenda, senda á námskeið,
		 fá fyrirlesara. Skilgreina fram		 halds- og endurmenntun kennara.
Hafa skilgreinda launastefna. 		
		 Stjórnarmenn sýni metnað í starfi.
• Upplýsa, boðleiðir öruggar.
• Mannleg samskipti.
• Halda utan um sögu félags,
		 varðveita gögn. Fundargerðir,
		 fréttabréf, leikskrár.
• Efla samskipti á milli félaga,
		 styrkja ÍBV samstöðu.
• Sinna afreksmanninum.
Verkefni þjálfara / leiðbeinenda:
• Vinna í takt við íþróttastefnu ÍBV.
• Skipulag þjálfunar, vinna eftir
		 áætlunum og/eða námsskrá.
• Rækta einstaklinginn félagslega,
		 andlega og líkamlega.
• Stuðla að vinskap, virðingu og
		kurteisi.
• Hreyfing / einbeiting. Hvetja
		 iðkendur til fjölbreyttrar
		hreyfingar.
• Agi– hafa gaman.
• Þolinmæði.
• Sinna vímuvörnum, fylgja
		 reglum eftir.
• Taka þátt í verkefnum tengdum
		umhverfismálum.
• Tækni - læra að sigra / tapa.
• Mataræði.
• Þekkja keppinautinn, að vera
		klókari.
• Sýna metnað í starfi.
• Huga að sjálfsgagnrýni.
• Kynna sér reglur íþróttamannvirkja
		 og miðla þeim til iðkenda.
Hvernig náum við árangri?
Með því að sýna metnað í starfi, næst
árangur,sem aftur skapar betra skipulag.
Samþykkt í fjölskyldu- og tómstundaráði
Vestmannaeyja
1. desember 2010 og staðfest
í bæjarstjórn 9. desember 2010.
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Starfsskýrsla
Golfklúbbs Vestmannaeyja
starfsárið 2016
Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 28. janúar 2016 voru
eftirtaldir kjörnir í stjórn GV starfsárið
2016: Helgi Bragason, formaður, Haraldur Óskarsson, varaformaður, Eyþór
Harðarson og Gunnar Geir Gústafsson
og Harpa Gísladóttir meðstj. Til vara
Sigurjón Pálsson og Jón Árni Ólafsson.
Haldnir voru 11 bókaðir stjórnarfundir
og auk þess var fjöldi funda í nefndum
og vinnufundir vegna sérstakra verkefna.
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar Gunnarsson og Guðni Sigurðsson og til vara
Gísli Jónasson.
Fastanefndir voru eftirfarandi og
formenn:
Kappleikjanefnd, markaðs- og kynningarnefnd: Helgi Bragason form.
Vallar- og húsnefnd: Haraldur Óskarsson
form
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd: Gunnar Geir
Gústafsson form.
Kvennanefnd: Harpa Gísladóttir form.
Öldunganefnd: Haraldur Óskarsson
form.
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum
fyrir GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri: Guðgeir Jónsson
Yfirþjálfari/unglinga og barnastarf: Einar
Gunnarsson PGA kennari
Í sumar voru um 20 starfsmenn í vinnu
hjá GV í rúmlega 7 stöðugildum. Auk
þess voru fjöldi félagsmanna sem unnu
í ýmsum sjálboðaliðastörfum fyrir
klúbbinn.
Gunnar Gunnarsson fyrrum formaður
GV hefur setið í stjórn GSÍ um nokkurt
skeið og var endurkjörinn til tveggja ára
á síðasta golfþingi í nóvember 2015.
Stjórn GV þakkar öllum þeim sem
störfuðu fyrir klúbbinn fyrir vel unnin
störf.
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Mótahald
Árið 2015 voru 32 skráð mót og verkefni
á vegum GV á www.golf.is, bæði lokuð
mót og opin þar af 2 GSÍ mót. Opin mót
voru 12 þar sem 820 keppendur tóku þátt
eða að meðaltali 68 í hverju móti.
Helstu innanfélagsmótin voru meistaramótið þar sem um 120 keppendur tóku
þátt þar af 40 börn og ungmenni. 24 konur tóku þátt í meistaramótinu og er það
metfjöldi kvenna í meistaramóti á vegum
GV. Meistaramótið var spilað miðvikudag til laugardags og á laugardagskvöldinu var mótinu slitið með lokahófi og
verðlaunaafhendingu.
Fyrirtækjakeppni GV var haldin líkt
og undanfarin ár og vel gekk að safna
fyrirtækjum til þátttöku. 77 fyrirtæki
tóku þátt og skiptir þessi keppni miklu
máli fjárhagslega fyrir klúbbinn en tekjur
af henni í ár voru rúmlega ein og hálf
milljón króna.
Eins og að framan segir voru 12 opin
mót haldin á vegum GV. Að venju var
Icelandair Volcano Open fjölmennasta
mótið en þetta er í ellefta skiptið sem
það er haldið í samstarfi við Icelandair,
127 þáttakendur voru í ár. Mótið tókst
í alla staði mjög vel, veður var gott og
keppendur, sem flestir koma ár eftir ár,
skemmtu sér konunglega þessa helgi
hér í Eyjum. Útlit var fyrir metþáttöku í
mótið en talsverð afföll urðu sem tengja
má við þáttöku íslenska knattspyrnulandsliðsins á EM í Frakklandi. Icelandair volcano 2017 verður goslokahelgina sem nú verður í seinna fallinu eða
helgina 7. – 9. júlí.
Minningarmót um Hörð Óskarsson
fyrrum gjaldkera GV var haldið í í góðu
veðri í júlí og var þátttaka góð. Guinot
Open kvennamótið var fyrirhugað í júní
en var frestað vegna veðurs og að lokum
haldið í ágúst og var vel sótt, mest konur
af fastalandinu, og er það mót að festa sig

í sessi sem eitt af vinsælli kvennamótum
landsins.
Helgina eftir þjóðhátíð héldum við Íslandsmót 35 ára og eldri þar sem 77
keppendur tóku þátt en líkt og árið á
undan þá varð slæm veðurspá til þess að
margir þátttakendur hættu við á síðustu
stundu. Íslandsmót 35 ára og eldri verður
í Eyjum árið 2017 og verður nú haldið
helgina fyrir þjóðhátíð og vonandi verða
veðurguðirnir okkur nú hliðhollir.
Fyrstu helgina í september var haldið hér
stigamót GSí þar sem þátttakendur voru
um 50 talsins. Mótið var fyrsta mótið
á Eimskipsmótaröðinni 2016 – 2017
samkvæmt nýju fyrirkomulagi en það
hefur sýnt sig að ekki koma margir þátttakendur á mótin sem haldin eru í lok
sumars í Eyjum.
Helstu mót og keppendur í mótum á
vegum GV voru:
Icelandair Volcano open, keppendur 127
Meistaramót GV, keppendur 120
Sjómannamót Ísfélags Vestmannaeyja,
keppendur 101
Minningarmót um Hörð Óskarsson,
keppendur 91
Heimsferðir La Sella, keppendur 82
Fyrirtækjakeppni, keppendur 77
Íslandsmót 35 ára og eldri, keppendur 77
Kiwanis Oddfellow, Akóges, keppendur
75
Böddabitamót, keppendur 71
Guinot Open kvennamót, keppendur 68
Byrjað var á Ecco-mótaröðinni og tókst
hún ágætlega en spilaðar voru 18 holur
flesta fimmtudaga frá 19. maí til 25.
ágúst, alls 9 skipti og tóku um 50 félagsmenn þátt. Eldri kylfingar stóðu fyrir
þriðjudagsmótaröð þar sem spilaðar voru
9-18 holur í hvert skipti og kvenkylfingar
GV hittust á þriðjudögum þar sem spilaðar voru 9-18 holur. Vonandi verður
áframhald á góðri þátttöku kylfinga í
þessum föstu mótaröðum og golfhittingi.
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Að auki eru árlega haldin fjölmenn boðsmót eða lokuð mót á vegum fyrirtækja
og eða hópa, sem og einnig mót fyrir
ungmenni GV og fleiri mót sem koma
ekki fram á golf.is.
Á formannafundi GSÍ sem haldinn var á
Selfossi í nóvember 2016 voru samþykkt
drög að mótaskra fyrir árið 2017 þar sem
nokkur spennandi og krefjandi verkefni verða í Vestmannaeyjum árið 2017.
Íslandsmót í holukeppni verður í Eyjum
helgina 23. – 25. júní, Íslandsmót 35 ára
og eldri verður í Eyjum helgina fyrir
þjóðhátíð 27 – 29. júlí og sveitakeppni
eldri kylfinga, kvenna, verður í Eyjum
helgina 18. – 20. ágúst. Þá hefur GSÍ
ákveðið að endurvekja golfævintýrið og
leitað eftir samstarfi við GV um það en
endanleg dagsetning hefur ekki verið
ákveðin. Það er því ljóst að mikið af
spennandi verkefnum verða á golfvellinum í Eyjum árið 2017. Á árinu 2016 tók
stjórn GSÍ þá ákvörðun að Íslandsmót
í höggleik verður haldið í Vestmannaeyjum árið 2018 og verður farið nánar
yfir það hér á eftir.
Völlurinn og Golfskálinn
Sumarið 2016 var eitt það besta í langan
tíma á vellinum. Völlurinn kom mjög vel
undan vetrinum og var það bæði góðum
undirbúningi vallarins fyrir veturinn
og hagstæðu veðri að þakka. Undirbúningurinn fólst meðal annars í götun
og nokkuð mikilli söndun sem verndar
neðsta hluta grasplöntunnar þegar kaldir
vindar blása á bert yfirborðið. Auk þess
voru sett net yfir flatir við sjávarsíðuna,
en það hafði ekki verið gert undanfarin
ár. Sama fyrirkomulag var viðhaft fyrir
veturinn 2016 – 2017 og vonandi verður
tíð áfram góð.
Fyrsti sláttur á flötum var 13. apríl og
fljótlega eftir það var opnað inná allar
18 holurnar. Strax í lok apríl var leikið
á öllum sumarflötum og teigum nema
á 15. flöt sem var eina flötin sem missti
einhverja grasþekju að ráði um veturinn.
Hún náði sér hins vegar á nokkrum
vikum og var í mjög góðu ástandi það
sem eftir var af sumrinu.
Lokið var við að byggja tvo teiga á
árinu. Teignum á 2. braut var rutt í
burtu, hann endurbyggður og lengdur
aftur og breikkaður. Einnig var byggður
nýr meistaraflokksteigur á 7. braut
og lengdist brautin um 20 metra fyrir
meistaraflokkskylfingana.
Af öðrum framkvæmdum má t.d. nefna
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að lokið var við malbikun og frágang á
plani við geymsluþrær uppi á Hamri og
vegur fyrir framan æfingaskýlið og upp
að skála var malbikaður. Nokkrar framkvæmdir voru í kringum æfingaskýlið,
það var t.d. klætt að utan, þak tyrft,
settir upp ljóskastarar og tyrfð mön fyrir
framan æfingaskýli til að verja 18. flötina.
Aðeins bættist í tækjaflotann á árinu en
bærinn keypti nýja götunarvél og nýja
sáningsvél til afnota fyrir golfklúbbinn
og ÍBV. Þá hafa skápar í kjallara í golfskála verið endurnýjaðir.
Guðgeir Jónsson hefur starfað á vellinum
í heilsársstarfi og auk þess sinnt vinnu og
ráðgjöf vegna knattspyrnuvalla bæjarins í
samstarfi við ÍBV.
Af næstu framkvæmdum við mannvirki
GV þá er komið að nokkru viðhaldi og
endurbótum á golfskálanum td. að fjölga
salernum og skipta um gólfefni á salnum.
Þá hefur verið safnað fyrir Trackman
tæki og stendur til að koma því upp í
salnum í golfskála og áhugahópur um
bætta inniaðstöðu hyggst laga aðstöðuna
á efri hæðinni til þess að þar sé hægt að
æfa púttin og stutta spilið. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2017 er gert ráð fyrir að
halda áfram að bæta tækjakost klúbbsins,
bæta inniaðstöðuna og bæta ástand
vallarins fyrir fyrirhugað Íslandsmót árið
2018.
Unglinga og afreksstarf
Heilt yfir var árið gott hvað börn og
unglinga varðar en hefðbundin starfsemi
fór fram yfir sumartímann en vetrarstarfið er alltaf að eflast. Frá ársbyrjun til
jóla voru skipulegar æfingar fyrir börn á
grunnskólaaldri auk þess sem kraftur var
í æfingum afrekshóps.
Afrekshópurinn fór til Spánar í æfingaferð en aftur var farið til La Sella.
Hópurinn safnaði fyrir ferðinni ásamt
foreldrum sínum með sölu á allskonar
varningi og tóku bæjarbúar vel í söluna.
Nokkur fyrirtæki í bænum styrktu
hópinn myndarlega og sett var upp skilti
í æfingaskýlinu þar sem tilgreint er hvaða
fyrirtæki lögðu hönd á plóg. Viljum
við koma kæru þakklæti á framfæri til
þessara fyrirtækja, stuðningur þeirra var
mjög mikilvægur bæði fyrir
æfingaferðina sem og sveitakeppni
unglinga sem fram fór í ágúst. Afrekshópurinn bauð fulltrúum fyrirtækjanna
í lok september á golfvöllinn og spiluðu
allir golf saman. Foreldrar tóku virkan

þátt í þessum atburðum afrekshóps
og eins og með fyrirtækin þá er þeirra
þáttur gríðarlega mikilvægur. Um leið og
grunnskóla lauk hófst dagleg sumarstarfsemi barna og unglinga hjá GV. Æfingar
voru settar upp fyrir alla aldurshópa frá
10 til 18 ára en 6 til 9 ára börnum bauðst
að taka þátt í golfleikjaskóla sem var í
umsjón Söru Jóhannsdóttur og Kristófers
Tjörva. Þátttaka var með svipuðu móti
og síðastliðin ár en alls tóku um 70-80
börn þátt í sumarstarfinu.
Í tengslum við æfingar barna í sumar
var haldin mótaröð barna. Þátttaka
var góð og talsvert fleiri tóku þátt í
mótaröðinni í ár en fyrri ár. Íslandsbanki
styrkti mótaröðina með verðlaunum
og viðurkenningum og voru þau veitt í
lok ágúst á sérstökum lokadegi sumarstarfsins. Lokadagurinn gekk mjög vel
og komu margir foreldrar og tóku þátt í
gleðinni.
Golfsamband Íslands hefur undanfarin
ár rekið mótaröð fyrir börn og unglinga
og ljóst er að sú mótaröð eflist með
hverju árinu. Börn og unglingar frá GV
hafa verið virkir þátttakendur á mótaröðinni undanfarin ár en sumarið 2016 jókst
fjöldi þátttakenda frá GV á mótaröðinni.
Það er sérlega ánægjulegt og munum
við halda áfram að stuðla að fjölgun frá
klúbbnum á barna- og unglingamótaröðum GSÍ.
Sérstakt meistaramót barna og unglinga
fór fram í meistaramótsvikunni en
undanfarin ár hafa þau leikið á mánudegi
og þriðjudegi áður en meistaramót fullorðina hefst. Slíkt fyrirkomulag er gott
fyrir starfið og fjöldi barna sem tekur
þátt í mótinu eykst frá ári til árs. Leikið
er í nokkrum flokkum allt eftir því hve
langt börnin eru komin í íþróttinni. Einn
flokkurinn leikur á litla vellinum sem
staðsettur er á milli brautar tvö og fjögur
og ljóst er að þrátt fyrir einungis þrjár
holur þá er sá völlur mjög mikilvægur
fyrir börn sem eru að stíga sín fyrstu
skref. Annar flokkur leikur á svokölluðum grænum teigum en þeir teigar
eru staðsettir á brautum aðalvallarins
þar sem hver braut er stytt til muna.
Eru slíkir teigar mjög mikilvægir fyrir
starfsemi barna og unglinga en einnig
nýtast þeir fullorðunum byrjendum mjög
vel.
Samstarf GV við skólanna er alltaf að
eflast en eins og undanfarin ár hefur
grunnskólanemendum verið boðið að
koma á vordögunum í golfkennslu. Einar
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hefur einnig farið með SNAG búnað
golfklúbbsins yfir veturinn inn í íþróttatíma grunnskólans og verið með kennslu
fyrir flesta aldurshópa GRV. Þessi samvinna er mjög góð og mikilvægt að halda
áfram á þessari braut. Golf er valgrein
meðal 8. 9. og 10. bekkja GRV. Kylfingar
úr 9. og 10. bekk sem eru í afrekshópi
eru einnig skráðir í golfakademíu en
æfingar eru settar upp fyrir akademíuna
yfir veturinn. Golfakademía GRV mætir
í þrjár lotur yfir veturinn, hver lota í tvær
til þrjár vikur þar sem æft er snemma
morguns áður en skóli hefst samkvæmt
stundarskrá. Golfklúbbur Vestmannaeyja
og Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
gerðu á árinu samning um golfakademíu
fyrir nemendur framhaldsskólans. Kylfingar GV sem eru í FÍV og afrekshópi
eru skráðir í akademíuna. Golfakademía
FÍV stundar golfæfingar og fræðist um
íþróttina tvisvar í viku á morgnanna áður
en skóli hefst. Nú er akademíustarfið
komið af stað bæði fyrir grunn- og framhaldsskólastigið og er það mjög mikilvægt fyrir GV og þá afreksunglinga sem
við erum að þjálfa að slíkt starf verði í
boði fyrir ungmenni í Vestmanneyjum.
Efnilegir kylfingar eru nú að æfa íþróttina af fullum krafti og nokkrir komnir
með meistaraflokksforgjöf. Kristófer
Tjörvi Einarsson var valinn í afrekshóp
GSÍ og hefur hann tekið þátt í því starfi
á árinu.
GV sendi tvö lið til keppni á Íslandsmót
golfklúbba í unglingaflokki pilta (áður
sveitakeppni GSÍ). Annars vegar sendum
við lið í flokk 18 ára og yngri en keppnin
var haldin á Strandavelli á Hellu. Liðið
stóð sig vel og eftir höggleikinn enduðu
þeir í efstu deild og tók þá við riðlakeppni. Enduðu leikar þannig að GV lék
við GK um 5. sætið en töpuðu þeim leik
naumlega þannig að 6. sæti varð niðurstaðan. Árangurinn var í takti við markmið hópsins en litlu mátti muna að liðið
kæmist í sjálfan úrslitaleikinn. Flottur
árangur hjá peyjunum. Hins vegar
sendum við lið til leiks í flokki 15 ára og
yngri en leikið var á Selsvelli á Flúðum.
Flestir peyjanna voru að keppa í sinni
fyrstu sveitakeppni og stóðu þeir sig
virkilega vel og öðluðust mikla reynslu
sem verður þeim og okkur dýrmæt á
næstu árum. GV sendi sveit til keppni í
2. deild karla og verða okkar menn áfram
í 2. deild. Þá var send sveit í öldungakeppni og féllu okkar menn úr 2. deild í
þá 3.
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Eins og undanfarin ár voru haldin
byrjenda- og nýliðanámskeið fyrir
fólk sem vill kynnast golfíþróttinni.
Ágætisþátttaka var á námskeiðin en mjög
margir hafa sótt þessi námskeið á síðastliðnum þremur árum. Hluti þeirra sem
sótti námskeiðin skráðu sig í golfklúbbinn og hitti Einar alla nýliða að jafnaði
einu sinni í viku yfir hásumarið og fór
á völlinn með þeim og leiðbeindi þeim
í því að spila golf. Þetta fyrirkomulag
hefur reynst vel og mikilvægt að halda
því áfram í framtíðinni.
Í byrjun árs stóð GV fyrir æfingum fyrir
meðlimi yfir háveturinn og var þátttaka
með miklum ágætum. Um 60 manns
skráðu sig til leiks og stunduðu æfingar
einu sinni í viku í janúar, febrúar og
mars. Sú aðstaða sem byggð hefur verið
upp er forsenda fyrir starfi sem þessu.
Æfingaskýlið nýttist mjög vel fyrir þessa
æfingahópa en að auki var notast við
veitingasalinn í golfskálanum en þar
voru settar upp pútt- og vippstöðvar sem
nýttust vel til æfinga.
Félagsstarf, notkun golfvallar
Félagatal GV eru lítið breytt milli ára,
rúmlega 400 eru skráðir í félagatali og
þar af eru um 70 yngri en 16 ára. GSÍ er
næst stærsta sérsamband ÍSÍ með um
16.500 þátttakendur eða um 5% landsmanna, flestir þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu eða um 10.000 en 2.800 eru á
suðurlandi. Samkvæmt félagatalinu eru
félagar í GV um 10% af heildarfölda
bæjarbúa sem teljast verður nokkuð gott
hlutfall. GV er áfram 10 stærsti klúbbur
landsins talið í fjölda félaga. Ef tekjur
klúbbana eru skoðaðar þá er GV í 8 sæti
yfir tekjuhæstu klúbbana en fimm höfuðborgarklúbbar, Akureyri og Leynir á
Akranesi eru með hærri tekjur en GV.
Golf á sér mikla hefð í Vestmannaeyjum
og er Golfklúbbur Vestmannaeyja elsta
aðildarfélag ÍBV héraðssambands eftir
að Þór og Týr voru lögð niður. Eins og að
framan segir er stór hluti heimamanna
meðlimur í golfklúbbnum. Klúbburinn
leggur sig fram um að skila metnaðarfulla barna- og unglingastarfi og var
fyrsta íþróttafélagið í Eyjum til að uppfylla skilyrði sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ og
var það endurnýjað nú í byrjun ársins.
Auk þessa þá er golfvöllurinn mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn bæði Ísdendinga og útlendinga og hafði GV forgöngu
um að stofna samtökin Golf Iceland
sem er samtök golfklúbba og ferðaþjón-

ustuaðila sem hafa það að markmiði að
kynna möguleika til golfs á Íslandi.
Á árinu 2016 byrjuðu áhugasamir félagar
að safna fé til uppbyggingar á vetraræfingaaðstöðu klúbbsins m.a. til að kaupa
Trackman golfgreiningartæki. Söfnun
gekk vel í lok ársins og hefur nýtt tæki
verið pantað og stefnt er að því að koma
því fyrir í golfskála. Þá ætlar hópurinn
að bæta inniaðstöðuna m.a. með því að
koma upp aðstöðu til æfinga á púttum og
stutta spilinu á efri hæð golfskála. Hópurinn hefur safnað um 4 – 5 milljónum
og viljum við þakka öllum þeim sem
lögðu málinu lið en það verður til þess að
efla starfsemi og árangur klúbbsins.
Á golf.is eru skráðir 13.763 hringir á vellinum árið 2016 og skiptast þeir þannig:
Félagsmenn GV 8.394 hringir
Gestir 3.773 hringir
Keppendur í mótum 1.596
Þátttakendur í sveitakeppnum, boðsmótum, texas cramble-mótum eru ekki
að fullu skráðir inn á golf.is, spilaðir
hringir á vellinum eru því töluvert fleiri.
Skráning félagsmanna á rástíma hefur
batnað en til samanburðar voru skráðir
hringir tæplega 9.000 árið 2015.
GV er í vinaklúbbasamstarfi við eftirtalda klúbba: Mosfellsbæ, Selfoss, Hveragerði, Borgarnes, Mostra Stykkishólmi,
Sandgerði, Grindavík, Keflavík, Flúðir,
Hellishóla og Hellu. Í flestum tilfellum er
um að ræða 50% gagnkvæman afslátt af
vallargjöldum.
Fjármál og rekstur
Rekstur klúbbsins gekk ágætlega á árinu
en hefðbundnar rekstrartekjur klúbbsins
fyrir utan viðbótarframlög standa í stað
á milli ára og eru um 63 milljónir og
afkoma af rekstri til nýframkvæmda
og uppbyggingar er engin. Tekjur af
árgjöldum hækka lítillega á milli ára,
tekjur af mótum lækkuðu á milli ára en
tekjur af vallargjöldum og veitingasölu
hækka um 10% á milli ára og skiptir þar
væntanlega máli að völlurinn var í góðu
ástandi og veður betra en árið á undan.
Rekstrargjöld lækkuðu úr 65 milljónum
í 63 milljónir eða um 3% og skiptir þar
máli að kostnaður vegna viðgerða á velli
er minni og aðhalds hefur verið gætt
í rekstri. Á undanförnum árum hefur
launakostnaður aukist en í dag eru
framkvæmdastjóri, vallarstjóri og golfkennari við störf hjá klúbbnum stærstan
hluta ársins.
Golfklúbbur Vestmannaeyja hefur
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Árgjöld GV eru áfram um 15 – 20 %
lægri en hjá þeim klúbbum sem bjóða
uppá sambærilega aðstöðu og GV. Rétt
er að benda á að inni í gjöldum yngstu
félaga GV er æfingagjald en GV hefur
lagt mikla áherslu á að bæta þá þjónustu
og eru nú reglubundnar æfingar undir
handleiðslu menntaðs golfkennara inní
þessu gjaldi stærstan hluta ársins. Þá
er bent á að Vestmannaeyjabær hefur
tekið upp frístundastyrki kr. 25.000 á
barn og geta börn því nýtt þann styrk til
greiðslu framangreindra gjalda. Golfklúbbur Vestmannaeyja mun ekki hækka
gjöld þrátt fyrir frístundastyrki og aukna
þjónustu við þennan hóp en mikilvægt
er að fjölga í hópi barna sem stunda golf
hjá GV.
Gunnar Geir Gústafsson kylfingur ársins hjá GV.
fengið viðbótarframlag frá Vestmannaeyja til framkvæmda við völl og mannvirki klúbbsins en framlag þetta er
nauðsynlegt til þess að viðhalda eðlilegri
uppbyggingu hjá klúbbnum og uppfylla
kröfur kylfinga í klúbbnum og þeirra
sem hingað koma frá fastalandinu og
erlendis frá. Þá er okkur þetta framlag
nauðsynlegt til að uppfylla kröfur til
þeirra móta og verkefna sem GSÍ hefur
sent til Eyja. Golfvöllurinn gegnir
mikilvægu hlutverki fyrir marga bæjarbúa, sinnir barna- og unglingastarfi og
er mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Framlag sveitarfélagsins til uppbyggingar
golfvallarins er góð fjárfesting og skilar
sér margfalt til samfélagsins.
Lausafjárstaða er góð en stjórn hefur lagt
áherslu á að eiga laust fé til rekstrar og
framkvæmda og greiða niður lán. Um
áramót er laust fé um 8 milljónir auk
sjóðs til kaupa á Trackman tæki og skuld
klúbbsins sem er í dag eitt langtímalán
í Íslandsbanka sem stendur í tæplega 9
milljónum en lánið er á 7,8 % vöxtum.
Stjórn hefur verið að greiða lánið niður
og stefnir á að gera það áfram og er ekki
óraunhæft að klúbburinn verði skuldlaus
á næsta aðalfundi í byrjun árs 2018.
Skuldir klúbbsins hafa lækkað hratt á
undanförnum árum en árið 2013 voru
skuldir um 40 milljónir en eru núna í
dag um 10 milljónir.
Hér má sjá full árgjöld hjá nokkrum
klúbbum sem gera út 18 holu golfvelli
og eru með heildarstarfsemi í byggðum
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sveitarfélögum:
GO 109.000
GR 99.750
GK 99.750
GKG 102.300
GM 94.990
GA 89.000
GL 80.000
GS 77.000
Meðaltal 93.974
Gerð er eftirfarandi tillaga að árgjöldum
fyrir árið 2017
Skipting félagsmanna Gjaldskrá 2016 Tillaga um breytingu 2017
Fullt gjald(28-69 ára) 68.000 72.000
Hjón *2 122.400 (61.200) 129.600
(64.800)
70.ára + 34.000 36.000
19-27 ára 36.000
NL.gj. 1ár 42.000 45.000
NL.gj. 2.ár 45.000 50.000
Nemagj. (fullorðnir) 37.000 37.000
Aukaaðild 40.000 40.000
18 ára og yngri 25.000 25.000
Samkvæmt samþykkt aðalfundar 2009
eru hjónum veittur 10% afsláttur af fullu
gjaldi og 70 ára og eldri fá 50% afslátt frá
fullu gjaldi. Heildartekjur vegna árgjalda
árið 2016 voru um 17,9 milljónir króna
og nái þessar tillögur fram að ganga
verða heildartekjur af árgjöldum um
18,5 milljónir árið 2017 eða um 25 % af
áætluðum tekjum klúbbsins.
Hækkun árgjalda er um tæp 6% en
engin hækkun er á yngri meðlimi og
nema í fullu námi yfir 18 ára aldri.

Að lokum
Í byrjun ársins fengum við bréf frá
forseta GSÍ þar sem tilkynnt var um það
að Íslandsmót í höggleik verði í Eyjum
árið 2018. Er það mikið metnaðarmál
fyrir klúbbinn að halda það mót á 80 ára
afmælisári klúbbsins en síðast var mótið
haldið í Eyjum á 70 ára afmælinu árið
2008. Þá verður Íslandsmót í holukeppni
haldið í Eyjum sumarið 2017.
Engar stærri framkvæmdir eru fyrirhugaðar á vellinum á árinu en vinna þarf að
því að völlurinn verði í sínu besta ástandi
næstu misseri og við getum verið stolt af
vellinum þegar þessir stóru viðburðir eru
haldnir í Eyjum.
Áfram þarf að efla innra starf klúbbsins
og fyrirhuguð kaup á Trackman tæki og
bæting á inniaðstöðu verður vonandi til
þess að fleiri kylfingar munu æfa golf allt
árið og að okkar afrekskylfingar nái að
bæta sig.
Á sama tíma og við bætum aðstöðu
kúbbsins þarf að huga vel að fjármálum
og rekstri og stefna að því að klúbburinn
verði skuldlaus en það er nauðsynlegt til
þess að geta haldið úti þeirri þjónustu og
starfsemi sem klúbburinn býður uppá í
dag. Til áframhaldandi uppbyggingar er
nauðsynlegt að fá viðbótarframlög frá
sveitarfélaginu til framkvæmda.
Eins og undanfarin ár verður skrifstofa
opin virka daga frá 14.00 – 16.00.
Ég vil að lokum þakka, stjórn, félagsmönnum, starfsmönnum og öðrum
þeim sem komu að starfi klúbbsins, fyrir
þeirra starf fyrir hönd klúbbsins.
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður
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Starfsskýrsla
KFS
fyrir starfsárið 2016
Árið 2016 var erfitt fyrir KFS, en liðið
endaði í 10 og síðasta sæti þriðju deildar
í lok Íslandsmótsins. Árangurinn var
engan vegin eins og gert hafði verið ráð
fyrir. Liðið leikur því í 4. deild sumarið
2017 eftir að hafa verið tvö sumur í 3.
deild.
Líkt og árin á undan hefur starfsemi
KFS verið tvískipt yfir vetrarmánuðina,
æfingum haldið úti í Eyjum og í
Reykjavík. Hefur félagið undanfarin
ár haft góðan samning við Sporthúsið
um æfingaaðstöðu en leikmenn hafa þó
verið misduglegir að nýta sér hana. Þó
aðstaðan sé góð kostar sitt að bjóða leikmönnum á höfuðborgarsvæðinu upp á
slíka aðstöðu á móti því að fá mjög góða
aðstöðu í Eyjum án endurgjalds. Stór
hluti leikmanna stundar nám í Reykjavík
yfir vetrarmánuðina og aðrir eru búsettir
þar og starfa en spila samt áfram með
KFS þar sem æfingaaðstaða er í boði
fyrir leikmenn.
Samstarf ÍBV og KFS hefur verið mikið
og gott á ýmsum sviðum í mörg ár.
Undanfarin ár hefur KFS fengið nokkra
leikmenn frá ÍBV fyrir Íslandsmótið.
Árið 2009 var gerð sú nýbreytni að 2.
flokkur ÍBV spilaði undir merkjum KFS/
ÍBV og voru leikmennirnir því gjald-
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gengir til að spila bæði með KFS og ÍBV.
Hefur þetta reynst félaginu vel yfir sumarið þó álagið á suma leikmenn 2. flokks
hafi stundum verið mikið.
Eftir samtöl við knattspyrnuráð ÍBV er
ljóst að samstarf liðanna verður eflt enn
frekar á komandi ári. 2. flokkur ÍBV og
KFS munu í auknum mæli samhæfa
sínar æfingar og er það mikið fagnaðarefni fyrir KFS sem fagnar áframhaldandi
samstarfi við ÍBV og telur það koma
báðum liðum til góða.
Fyrsta mót ársins er ávallt Lengjubikarinn (deildarbikar) og hófust leikar
í byrjun mars. KFS lék í B deild ásamt
ÍR, Þrótti frá Vogum, Berserkjum, KFR
og Sindra. Liðið hafnaði í neðsta sæti
riðilsins án sigurs. Ákveðið var að taka
ekki þátt í þessu móti á komandi sumri
(2017) þar sem leikmenn félagsins
hafa ekki verið tilbúnir í slaginn svona
snemma árs. Fókusinn verður því settur
á Borgunarbikar og Íslandsmótið sjálft.
Í Borgunarbikarnum lék KFS gegn liði
GG frá Grindavík í fyrstu umferð og
hafði sigur á útivelli 0:2. Í annarri umferð
lék liðið aftur á útivelli, nú gegn KFG frá
Garðabæ og féll úr leik eftir tap.
Eins og áður segir lék liðið í 3. deild
síðastliðið sumar. Leiktímabilið var heilt

yfir mikil vonbrigði. Þrátt fyrir góða
spilamennsku á köflum endaði liðið í
síðasta sæti deildarinnar. Í 18 leikjum í
deild síðasta sumar fékkst aðeins einn
sigur, gegn Vængjum Júpíters á heimavelli 28. júlí 4-0. Liðið gerði þrjú jafntefli
en 14 leikir töpuðust. 21 mark var skorað
en 55 fékk liðið á sig. Segja má að ekkert
af þeim markmiðum sem sett voru fyrir
sumarið hafi náðst, en vonir stóðu til um
að liðið héldi sæti sínu í þriðju deild eftir
keppnistímabilið.
Alls voru 59 leikmenn sem spiluðu í
öllum keppnum í sumar. Sá fjöldi leikmanna sýnir ágætlega þann skort á
rótfestu sem þarf til árangurs. Markahæsti leikmaður í deild og bikar var
Gauti Þorvarðarson en hann skoraði sex
mörk í 16 leikjum.
Leikmaður ársins var valinn Kjartan
Guðjónsson en hann lék 16 leiki með
félaginu á árinu og skoraði í þeim þrjú
mörk. Kjartan hefur verið einn af burðarstólpum liðsins undanfarin ár, traustur
og öflugur leikmaður og ómetanlegur
fyrir liðið bæði innan vallar sem utan.
f.h. KFS
Njáll Ragnarsson
formaður.
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Starfsskýrsla
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2016

Árið 2016 voru 5 hópar hjá Fimleikafélaginu Rán. Auk þess starfrækir félagið
íþróttaskóla fyrir alyngstu kynslóðina.
Þjálfarar félagsins voru Sigurbjörg Jóna
Vilhjálmsdóttir, Díana Ólafsdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir, Elínborg Sigurfinnsdóttir, Natalia Ginzhul. Súsanna Georgsdóttir danskennari kenndi dans hjá elstu
hópunum. Aðstoðarþjálfarar voru Elísa
Sjöfn Sveinsdóttir, Sigurbjörg Sigurfinnsdóttir, Katrín Bára Elíasdóttir, Aríanna
Ósk Aberg Ólafsdóttir. Í hópunum eru
um 76 iðkendur og síðan eru um 50 börn
í íþróttaskólanum
Vestmannaeyjamót var haldið þann
27. febrúar. Katrín Bára Elíasdóttir varð
Vestmannaeyjameistari. Síðan var farið
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á stökkfimimót í Keflavík fyrstu helgina
í apríl. T1b gerði sér lítið fyrir og vann
mótið og urðu því bikarmeistarar í
stökkfimi.
Í maí var farið á Subway mótið á Selfossi
og gekk það einnig mjög vel, T2 fékk
silfurverðlaun og T1 hlaut brons í sínum
flokki.
Þá stóð til að fara á stökkfimimót í
nóvember en því var frestað.
Að venju voru við með fimleikasýningar, árlegar jóla og vorsýningar voru
á sínum stað og einnig voru fimleikar
sýndir á sjómannadaginn, 17. júní og
Þjóðhátíðinni.
Í nóvember héldum við Parkour námskeið sem hlaut gríðarlega góðar við-

tökur. Voru um 50 krakkar sem skráðu
sig á námskeiðið. Þjálfari á því var
Kristján Ársælsson parkour þjálfari hjá
Fylki í Reykjavík, auk þess var hann með
þrjá stráka sér til aðstoðar. Er fullur vilji
hjá Rán til að koma af stað Parkour hópi
hér í Eyjum.
Á uppskeruhátið ÍBV fyrir árið
2016 hlaut Anna María Lúðvíksdóttir
viðurkenningu sem fimleikamaður ársins
fyrir árið 2016. Birna María Unnarsdóttir
hlaut Kristbjargarbikarinn sem efnilegast
fimleikamaðurinn og Ísey Heiðarsdóttir
hlaut framfarabikarinn á jólasýningunni.
Farið var í ýmsar fjáraflanir á árinu,
flosað var á sjómannadaginn, 17 júní
og á Landsbankadeginum. Þá sáum við
um álfasölu SÁÁ. Þá sér Fimleikafélagið
um sjálfsalann í anddyri Íþróttamiðstöðvarinnar.
Stjórn Ránar er sú sama og verið
hefur undanfarin ár með þeirri undantekningu að Berglind Benediktsdóttir
hætti í stjórninni en í staðinn kom María
Sigurbjörnsdóttir. Að auki hefur Elísa
Kristmannsdóttir komið ný inn í stjórn
á starfsárinu. Stjórnina skipa Elías J.
Friðriksson formaður, Helga Jóhanna
Harðardóttir varaformaður, Ása Sigurðardóttir innheimtustjóri, Ingunn Arnórsdóttir gjaldkeri, Elísa Kristmannsdóttir
meðstjórnandi. María gefur ekki kost á
til áframhaldandi starfa en eru henni hér
með þakkað mjög gott samstarf.
Stjórnin fundar að jafnaði einu sinni í
mánuði auk þess að vera í miklum og
reglulegum samskiptum rafrænt.
Elías J. Friðriksson formaður.
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Starfsskýrsla
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2016
Árið er búið að vera skemmtilegt að
venju þó það hafi verið örlítið viðburðarminna en oft áður.
11. til 13. mars héldum við til Keflavíkur á Íslandsmót í sveitakeppni. Mótið
gekk vel og eins og alltaf stóð hópurinn
sig gríðarlega vel. Benni varð íslandsmeistari í blandaðir sveit með keppanda
úr íþróttafélaginu Nes.
Föstudaginn 14. Október var lagt af
stað í langt ferðalag. Ferðinni var heitir
norður á Sauðárkrók þar sem íþróttafélagið Ægir tók þátt í einstaklingskeppni í
Boccia. Hópurinn var heldur fámennari
en oft áður en stóð sig eins og vanalega
með stakri prýði. Fyrirmyndar hópur
innan sem utan vallar og sérstaklega
ánægjulegt að fylgjast með þeim.
Ferðalagið var að vanda langt og strangt
en allt gekk að óskum og kom glaður en
þreyttur hópur heim til Vestmannaeyja á
mánudeginum.
´
Á árinu 2016 áttum við þann heiður að
senda Benna 2x á úrtaksæfingar með
landsliðinu ásamt Soffíu Baldursdóttur
aðstoðarkonu hans. Okkur finnst það
mikill heiður að jafn lítið og fámennt
félag og Ægir er að eiga mann sem í
sífellu er valin á þessar æfingar þrátt
fyrir að hafa ekki æft íþróttina í mörg
ár. Hann Benni er ótrúlega duglegur og
framfarirnar gríðarlega miklar. Við erum
ákaflega stolt að þessu tvíeiki okkar,
Benna og Soffíu.
Íþróttafélagið Ægir býður uppá boccia
og sund, boccia 2x í viku í klukkutíma í
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senn og sund 1x í viku í klukkutíma.
Árið 2015 tók félagið ákvörðun um að
reyna að bjóða uppá frjálsar íþróttir í
fyrsta skipti, við ákváðum að byrja á því
að bjóða bara uppá stutt námskeið til að
byrja með en eftirsóknin var lítil sem
engin því miður og ákvörðun tekin um
að fresta þessu um óákveðinn tíma.
Íþróttamaður ársins hjá íþróttafélaginu
Ægi var kjörin í s.l. janúar eins og alltaf
og var það Sóley Ólafsdóttir sem hlaut
þann heiður. Sóley er einstakur íþrótta-

maður, sýnir gríðarlegan metnað og
þrátt fyrir mikil skakkaföll og erfiða tíma
mætir hún alltaf á æfingu og leggur sig
alla fram alveg sama hvað. Hún er með
einstakt hugafar og gefst aldrei upp þó
það megi svo sannarlega segja að á móti
blási oft. Hún tekur öllu með stakri ró
og yfirvegun. Hún var því vel að þessu
komin.
Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður
Ægis Íþróttafélags
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Starfsskýrsla
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2016
Starfsemi félgsins á árinu 2016 var fjölbreytt að vanda.
Starf ÍBV ár hvert hefst á þrettándagleði
sem var að þessu sinni haldin 9. janúar.
Það viðraði vel til hátíðarhaldanna og var
þátttaka góð. Þrettándinn er og verður
alltaf einn af þeim viðburðum sem gerir
alla félagsmenn stolta og alltaf dásamleg
upplifun, sama á hvaða aldri maður er.
Ég vil þakka öllum þeim sem koma að
undirbúningi og framkvæmd Þrettándans með einum eða öðrum hætti
fyrir þeirra framlag.
Enn og aftur átti ÍBV fulltrúa þegar
Eyjafréttir afhentu Fréttapýramídann
fyrir árið 2016. Þór Vilhjálmsson og
Sólveig Adólfsdóttir fengu viðurkenningu fyrir framlag sitt til íþrótta í Eyjum.
Hafa þau bæði lagt mikið til íþróttalífsins
hér eins og allir vita. Starfsmenn, sjálfboðaliðar og iðkendur ÍBV hafa verið
reglulegir viðtakendur viðurkenninga frá
Eyjafréttum og lýsir það vel hversu öflugt
og gott starf er unnið innan félagsins og
hversu gott fólk við höfum með okkur á
öllum þeim sviðum sem nauðsynlegt er
að manna í starfi eins íþróttafélags.
Felix Örn Friðriksson, knattspyrnumaður, var valinn íþróttamaður æskunnar
árið 2016 í hófi íBV héraðssambands í
janúar sl.. Íþróttamaður ársins 2016 var
einnig valinn og kom hún úr meistarflokki ÍBV í knattspyrnu, en þann heiður
hlaut Sigríður Lára Garðarsdóttir. Hún
átti mjög gott ár með ÍBV og var valin
í A-landsliðshóp Íslands og spilaði sinn
fyrsta, A-landsleik á árinu.
Landsliðsfólkið okkar
Á árinu 2016 voru 18 iðkendur úr ÍBV
valdir í lokahóp landsliðs fyrir Íslands
hönd. Þar af fimm með A landsliðum,
og fjölmargir til viðbótar voru boðaðir á
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úrtaksæfingar.
Fimmtán voru valdir í verkefni með
handboltalandsliðum og þrír með knattspyrnulandsliðum. Sannarlega glæsilegur hópur sem við getum verið stolt
af. Framtíðin er björt ef áfram verður
haldið vel á spilunum í yngri flokkastarfi
félagsins.
Einnig eru fimm leikmenn félagsins til
viðbótar sem spila með landsliðum sinna
þjóða, að auki eigum við tvo landsliðsþjálfara.
Árangur yngri flokka félagsins á árinu
2016 var góður
Í handbolta unnum við 9 titla.
Drengirnir í 3. flokki karla, stúlkurnar í
5. flokki á eldra ári og 6. flokki á yngra
ári urðu Íslandsmeistarar í sínum aldursflokkum. 3. flokkur karla var deildarmeistari í 1. deild og 3. deild, 4. flokkur
yngri kvenna var deildarmeistari í 2.
deild og 3. flokkur kvenna var deildarmeistari í 2. deild. Stúlkurnar í 4. flokki
eldri unnu b úrslitin sem og 3. flokkur
drengja. Stúlkurnar í 6. flokki eldra
árs urðu í 3 sæti í 1. deild og 4. flokkur
drengja lenti í 2. sæti í B-úrslitum.
Í knattspyrnunni átti ÍBV a og b lið í 5.
flokki og a,b,c og d lið í 6. flokki kvenna
sem komust í úrslitakeppni í Íslandsmótinu. En í 6. flokki fengum við þrjú
brons og eitt silfur. Hjá drengjunum
áttum við a lið í 4. flokki og a lið í 6.
flokki sem komust einnig í úrslitakeppni
Íslandsmótsins.
Í ákveðnum flokkum, þó sér í lagi hjá
stúlkunum, eru þó ákveðin hættumerki
á lofti í báðum greinum. Við þurfum að
vera vakandi og vinna gegn brottfalli og
að því að fjölga iðkendum.
Samstarfið við KFR í knattspyrnunni

hefur verið í endurskoðun, en það er mál
er á borði unglingaráðs.
Handboltatímabilið
Karlalið ÍBV í handknattleik endaði í 4.
sæti Olísdeildarinnar og komst í úrslitakeppnina með heimavallarréttinn.
En liðið sigraði Gróttu í 8 liða úrslitum
2-0 og mætti Haukum í 4 liða úrslitum
en tapaði því einvigi 3-1.
Kvennalið ÍBV lenti í 6. sæti í Olísdeildinni og mætti Fram í 8 liða úrslitum. Það einvígi fór 2-1 fyrir Fram.
Sömu þjálfarar héldu áfram með meistarflokka félagins, þau Arnar Péturson
með Sigurð Bragason sér til aðstoðar og
Hrafnhildur Skúladóttir með Ingibjörgu
Jónsdóttur sem aðstoðarþjálfara.
Það er mikið áhyggjuefni hvernig
staðan er á stóra salnum í íþróttahúsinu og er það mjög aðkallandi að setja
parkett á salinn og vonandi verður hægt
að fara í þá framkvæmd fyrr en seinna.
Knattspyrnutímabilið
Árangur meistarflokks kvenna var
góður í sumar. Þær byrjuðu vel og urðu
Lengjubikarmeistarar með glæsilegum
sigri á Breiðabliki. Í deildinni enduðu
þær í 5. sæti. Liðið komst í úrstlit í bikar.
En töpuðu úrslitaleiknum gegn Breiðabliki á Laugardalsvelli.
Sömu þjálfarar eru hjá meistarflokki
kvenna og í fyrra, þeir Ian Jeffs og Jón
Óli Daníelsson.
Í upphafi árs lést Abel Dahira, markvörður meistarflokks karla, úr krabbameini og tók það mikið á alla. Knattspyrnudeildin sýndi stuðning sinn í verki
við Abel og fjölskyldu svo eftir var tekið.
Hjá meistarflokki karla var sumarið
kaflaskipt. Liðið vann fótbolti.net mótið
á undirbúningstímabilinu en endaði í 9.
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sæti í deildinni eftir góðan endasprett
- og hélt Pepsi deildar sæti sínu. Komst
liðið í úrslit í bikar en tapaði þar fyrir
Val.
Enn eitt sumarið lenti liðið í þjálfaravandræðum; Bjarni Jóhannsson hætti
seinni hlutann í ágúst og voru þeir Ian
Jeffs og Alferð Jóhannsson, sem var
aðstoðarþjálfari, fengnir til að klára
tímabilið. Og vil ég nota þetta tækifæri
og þakka þeim fyrir.
Nýr þjálfari karlaliðsins er Kristján
Guðmundsson og með honum er
Gunnar Heiðar Þorvaldsson. Ég býð
nýja þjálfara velkomna til starfa.
Ég vil einnig nota tækifærið og þakka
fráfarandi knattspyrnuráði karla fyrir sín
störf í þágu félagsins.
Það að eiga bæði karla og kvennalið í
úrslitum Borgunarbikarsins er frábær
árangur, þó að það hefði verið enn betra
að koma heim með eins og eina dollu.
En stemmningin var flott á vellinum og
mjög góð mæting hjá stuðningsmönnum
okkar sem létu vel í sér heyra. Enn á ný
kom það í ljós að stuðningsmenn félagsins eru með betri stuðningsmönnum á
landinu.
Sumarstarfið
Sumarstarf félagsins gekk vonum framar
en þar er jafnan mest undir fjárhagslega hjá félaginu. Knattspyrnumótin
okkar, TM mótið í Eyjum og Orkumótið
tókust bæði vel og var þátttakan mjög
góð. Biðlistar eru inn á bæði þessi mót
nú í sumar. Mótin eru gríðarlega vel
skipulögð, enda meðlimir Orkumóts- og
Pæjumótsnefndanna með margra ára
og jafnvel áratuga reynslu í þeim efnum.
Þessi mót skila félaginu miklum tekjum
og ber að þakka þeim sem stjórna og
skipuleggja mótin fyrir þeirra óeigingjörnu störf. Í sumar fáum við enn eina
rósina í hnappagatið þar sem kvikmynda
á bókina Víti í Vestmannaeyjum eftir
Gunnar Helgason og er Orkumótið aðalsögusviðið.
Á síðasta ári voru 142 ár síðan fyrsta
Þjóðhátíðin var haldin. Var þetta
fjölmenn Þjóðhátíð og með þeim stærri
frá upphafi og gera þau mannvikri og
aðstaða sem er til staðar í Herjólfsdal
okkur kleift að halda hátíðina með þeim
hætti sem gert er - og er forsenda þess
að hún skapi þær tekjur sem félagið
þarf. Þjóðhátíð var sett í blíðskaparveðri
og er alltaf jafn hátíðlegt að sjá gesti
prúðbúna við setningu hátíðarinnar.
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Hátíðin fór að mestu leiti vel fram.
Þjóðhátíðarnefnd skilaði sínu vel eins
og undanfarin ár með góðri dagskrá og
góðu skipulagi á öllu hátíðarsvæðinu
og vonumst við til að svo verði áfram á
komandi Þjóðhátíðum. Mikil umræða
var í kringum Þjóðhátið eins og oft áður í
fjölmiðlum og ekki alltaf hátíðinni í hag,
en við vitum betur og þurfum að vera
viðbúin því að takast á við umræðuna.
Það er hlutverk okkar allra sem þekkjum
hátíðina að sameinast um að koma því
jákvæða og skemmtilega á framfæri sem
einkennir þessa hátíð okkar.
Vil ég koma á framfæri þakklæti til alla
þeirra sjálboðaliða sem og Þjóðhátíðarnefndar sem gera þennan mikilvæga
þátt í starfsemi félagsins og í hjörtum
okkar Eyjamann að veruleika á ári
hverju. Einnig vil ég þakka þeim Herði
Orra Grettissyni og Elíasi Árna Jónssyni fyrir þeirra stöf í þjóðhatíðarnefnd,
að ógleymdum Eyjólfi Guðjónsyni sem
hefur verið í nefndinni í áratugi en skipti
yfir í varamannsstöðu nú í sumar.
Í þeirra stað hafa komið inn Þröstur
Jóhannsson og Auðbjörg Jóhannsdóttir
og starfar Þóra Hrönn Sigurjónsdóttir
einnig náið með nefndinni.
Aðalstjórn
Í aðalstjórn eru oft skiptar skoðanir eins
og vera ber, en það verður að segjast eins
og er að samstarfið í aðalstjórn hefur
verið mjög gott á árinu og góð samstaða
um helstu mál eftir góðar umræður og
skoðanaskipti. Stjórnin er samstíga og
leitast við að ná sem bestri niðurstöðu
með heildarhagsmuni félagsins að leiðarljósi. Við erum ekki óskeikul og getum
gert mistök eins og aðrir en mistök eru
til að læra af þeim. Við leitumst við að
stefna í sömu átt, þ.e. að gera gott félag
enn betra.
Það eru níu nefndir og ráð sem starfa í
umboði aðalstjórnar í samræmi við lög
félagsins og þær þarfir sem félagið hefur.
Þetta eru fjárhagsnefnd, unglingaráð,
Þjóðhátíðarnefnd, Orkumótsnefnd,
TM-mótsnefnd, framkvæmdanefnd,
knattspyrnuráð karla og kvenna og
handknattleiksráð. Einnig er fulltrúaráð
hjá félaginu.
Fjárhagsnefnd félagsins hefur gert það að
verkum að mun meira eftirlit hefur verið
með fjárhagslegum skuldbindingum
félagsins en áður. Það gerir allan rekstur
félagsins öruggari og minnkar hættuna á
óvæntum útgjöldum sem geta sett félagið

í vonda stöðu en fylgjast þarf betur
með tekjuflæði deilda. Fjárhagsleg staða
félagsins er góð, eignir eru miklar miðað
við íþróttafélag og þó að skuldastaðan
hafi verið þung fyrir nokkrum árum átti
félagið miklar eignir. Er það verkefni
aðalstjórnar, í samstarfi við þau ráð sem
koma að þeirri ákvarðanatöku, að kanna
hvort hægt sé að losa eitthvað af þessum
eignum sbr. stúkubygginguna. Á þessu
ári hefur félgið keypt tvo kálfa sem voru
staðgreiddir en einnig var farið í að reisa
varamannaskýli við Hásteinsvöll og Týsvöll en mjög óverulegur kostnaður fellur
á félagið við þá framkvæmd, þar sem
hægt var að sækja styrki fyrir þeim. Allar þessar ákvarðanir voru bornar undir
fjáhagsnefnd félagsins sem gaf samþykki
sitt. Fjarhagslegstaða deilda er misjöfn,
Handknattleiksdeild og knattspyrnudeild
kvenna skiluðu réttu megin við núllið en
mikið tap var á knattspyrnudeild karla.
Unnið hefur verið markvisst að því að
bæta innra starf félagsins, bæta verkferla
og móta stefnur sem vonandi verða
félaginu til farsældar á komandi árum
en sú vinna þarf alltaf að vera í gangi og
eru alla ábendingar um það sem betur
má fara vel þegnar. Ábyrgð ÍBV er mikil,
við sinnum uppeldisstarfi, við sinnum
forvörnum og við sinnum íþróttalegu
uppeldi meirihluta barna og ungmenna
í Vestmannaeyjum. Þetta hlutverk
tökum við mjög alvarlega. Unglingaráð
félagins gegnir hér veigamiklu hlutverki
og í vetur hefur verið unnið að nýjum
starfsreglum fyrir unglingaráð og voru
þær samþykktar af aðalstjórn félagsins
nú í vikunni og verða settar á heimasíðu
félagsins.
Akademíurnar
Eitt af flaggskipum félagsins eru akademíurnar sem eru reknar bæði í samtarfi við framhaldskólann og grunnskólann. Í framhaldsskólaakademíunni voru
um 40 iðkendur á síðasta ári, en það eru
52 iðkendur í grunnskólaakademíunni.
Ian Jeffs hefur verið skólastjóri akademíunnar undanfarin ár og með honum
þau, Hrafnhildur Skúladóttir, Sigurður
Bragason og Mick White. Hrafnhildur
hljóp undir bagga með félaginu í haust
þegar Jeffs var að þjálfa báða meistaraflokka félagsins í knattspyrnu og starfaði
sem skólastjóri í nokkrar vikur.
Hjá ÍBV starfa vel menntaðir og hæfir
þjálfarar í yngri flokkum félagsins. Við
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höfum verið mjög vel mönnuð í þjálfun
undanfarin ár og þótt árangur á vellinum
skipti máli, þá er ekki síður mikilvægt að
hugað sé að hverjum og einum iðkanda
og að allir fái að vera með í starfinu.
Félagslegi þátturinn er oft vanmetinn í
svona starfi, því það er ekki bara hagur
ÍBV að vel gangi í yngriflokkastarfinu,
það er hagur allra bæjarbúa.En metnaðarfullt starf í yngri flokkum kostar
peninga, mikla peninga. Kostnaður við
yngri flokka félagsins og rekstur skrifstofunnar er yfir 100 milljónir króna ár
hvert. Æfingagjöldin duga engan veginn
til að standa undir þessum kostnaði,
því miður. Þess vegna verður félagið
að treysta á góðvild, traust og skilning
fyrirtækja í Eyjum. Einnig er mikilvægt
að gott samstarf sé á milli félagsins og
bæjaryfirvalda. Viðræður hafa verið á
milli félagsins og Vestmanneyjabæjar
um heildarsamning en þeim viðræum er
ekki lokið - en tel ég nauðsynlegt að klára
þær. Fordæmi fyrir heildarsamningum
eru fyrir hendi hjá mörgum sveitarfélögum, sem hafa samið við sín félög
og er það góður grunnur fyrir okkur en

í þetta fer samt töluverð vinna. Þá vinnu
þarf að vanda.
Þjóðhátíð er mikilvægasta fjáröflun
félagsins og er líka mesta áhættan sem
félagið tekur á hverju ári. Ég vona að
með góðri stöðu félagsins og meiri festu
í rekstrinum viðhaldi félagið því trausti
sem er nauðsynlegt til að eflast og dafna.
Lokaorð
Nokkrar breytingar verða nú á stjórn
félagsins því Guðmundur Ásgeirssson,
sem verið hefur gjaldkeri aðalstjórnar,
og Páll Magnússon munu ekki gefa kost
á sér áfram, vil ég þakka þeim fyrir samstarfið undanfarin ár.
Félag eins og ÍBV íþróttafélag er stolt
okkar bæjarfélags. Þegar illa gengur
tökum við það nærri okkur en þegar vel
gengur erum við glöð. Ég vil nota þetta
tækifæri og þakka styrktaraðilum okkar,
sem eru mjög mikilvægir félaginu, fyrir
þeirra stuðning.
Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki
mínu í aðalstjórn fyrir samstarfið á árinu.
Þjálfurum félagsins, öðrum starfsmönn-

um, ráðsmönnum og þeim fjölmörgu
sjálfboðaliðum sem vinna fyrir félagið
þakka ég sömuleiðis, en allt þetta folk
gerir okkur kleift að reka félagið okkar
með þeim glæsilega hætti sem raun ber
vitni.
Verum stolt af félaginu okkar, verum
stolt af Vestmannaeyjum
Látum ekkert ræna okkur gleðinni.
Áfram ÍBV alltaf og allsstaðar.
Íris Róbertsdóttir
Formaður ÍBV íþróttafélags
Á aðalfundinum var kjörin ný stjórn
Íris Róbersdóttir Formaður
Aníta Óðinsdóttir
Guðbjörg Erla Ríkharsdóttir
Helgi Níelsson
Stefán Jónsson
Unnur Sigmarsdóttir
Unnar Hólm Ólafsson
Fulltrúa deilda
Haraldur Bergvinsson Knattspyrnudeilda
Karl Haraldsson Handknattleiksdeildar

Landsliðsfólk ÍBV . Handknattleikur: A-landslið: Kári Kristján Kristjánsson, Theodór Sigurbjörnsson, Ester Óskarsdóttir,
Guðný Jenný Ásmundsdóttir og Thelma Amado Portúgal. U-20: Dagur Arnarsson, Hákon Daði Styrmisson og Díana Dögg
Magnúsdóttir. U-19 karla: Ágúst Emil Grétarsson og Daníel Örn Griffin. U-18: Þóra Guðný Arnarsdóttir og Sandra Erlingsdóttir, Andri Ísak Sigfússon, Ágúst Emil Grétarsson, Elliði Snær Viðarsson, Friðrik Hólm Jónsson og U-17: Páll Eiríksson.
Knattspyrna: A-landslið: Avni Pepa Kosovó, Derby Carillho El Salvador, Arianna Romero Mexico, Pablo Punyed El Salvador og
Sigríður Lára Garðarsdóttir. U-19 Ásgeir Elíasson.
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Starfsskýrsla
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2016
Eftirfarandi aðilar skipa stjórn Blakfélags ÍBV:
Nina Anna Dau formaður
Andrea Elín Atladóttir gjaldkeri
Elín Þóra Ólafsdóttir ritari
Þórdís V. Bragadóttir meðstjórnandi
Jóhanna Reynisdóttir og Þorsteinn
Sigurðsson varamenn
Skoðunarmenn félagsins eru :
Svanfríður Jóhannsdóttir og Lilja Björg
Arngrímsdóttir.
Fjórir stjórnarfundir voru haldnir á
tímabilinu. Reyndist mun auðveldara
í ár en í fyrra að finna fundartíma sem
hentaði öllum og var haldinn fundur
ef að minnsta kosti 3 af 4 aðalstjórnarmönnum gátu mætt.
Ákveðið var að félagsmenn skyldu ekki
greiða félagsgjöld á haustönninni þar
sem félagið var nokkuð vel statt fjárhagslega og útlit var fyrir litlum útgjöldum
á önninni, t.d. hefur félagið ekki verið
með þjálfara síðastliðið haust og því ekki
greitt þjálfaralaun.
Helstu útgjöld félagsins hafa verið mótsgjöld.
Þjálfari og æfingartímar
Haustið byrjaði mjög rólega hjá okkur
og var mætingin frekar slök. Ástæður
voru margar, t.d. töluvert af langvarandi meiðslum félagsmanna sem
og brottflutning af Eyjunni. Reynt var
að fá Heiðbjörtu Gylfadóttur aftur sem
þjálfara en hún tók við þjálfun Hauka
ásamt eiginmanni sínum og fannst ekki
við hæfi að þjálfa annað lið í sömu deild
Íslandsmótsins sem við auðvitað virðum
þó að við sjáum mikið eftir henni.
Stjórnin ákvað að bíða með það að leita
að öðrum þjálfara fyrir haustið, þar sem
mætingin hafði verið frekar slök að vori
og áhugi á tækniæfingum í minna lagi
hjá félagsmönnum síðustu misseri. En til
þess að geta framfylgd æfingaráætlunum
þjálfara þarf auðvitað ákveðinn fjölda
þátttakenda á æfingum.
Við höfum reyndar verið svo heppin að
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fyrrverandi þjálfarar okkar og leikmenn hafa verið tilbúnir að aðstoða
okkur á mótum eftir því sem þau hafa
haft tækifæri til og var Anna María t.d.
mikill stuðningur fyrir lið okkar á fyrstu
túrneringu Íslandsmótsins 2016-2017 og
sama má segja um hana Margréti Elísu
Gylfadóttur sem settist í þjálfarasætið á
annarri túrneringu þegar hún var ekki að
keppa sjálf.
Æfingartímar í vetur eru á þriðjudögum,
kl.20-21.30 og á föstudögum kl.18-20
og hefur mætingin almennt verið betri
á þriðjudögum. Samt sem áður hefur
aðeins bætt í mætinguna á föstudögum,
enda skemmtilegur tími, við byrjum
kl.18 og spilum yfirleitt til kl.19 eða
19.30, þá geta félagsmenn sem vilja farið
í sundlaugina og pottanna í framhaldi.
Einnig erum við í sal 3 á föstudögum
sem gerir félagsmönnum kleift að mæta
með börnin sín sem geta leikið sér m.a.
í fimleikagryfjunni sem er alltaf jafnt
vinsælt.
Félagsfundur
Ekki hefur verið mikil hefð fyrir því að
halda félagsfundir utan hefðbundins
Aðalfundar í Blakfélagi ÍBV. Því má segja
að það hafi verið brotið blað í því nú í
janúar s.l., þegar flest allir félagsmenn
sem taka þátt í Íslandsmótinu mættu á
fund fyrir æfingu, til þess að læra á leikskýrslugerð sem nauðsynlegt er að kunna
á mótinu. Öll lið sem taka þátt í Íslandsmótinu þurfa einnig að taka að sér umsjón í öðrum leikjum mótsins, og hluti
af því er að skrá leikinn á leikskýrslu.
Þetta getur virkað flókið og hafa aðeins
örfáir í félaginu lært á þetta hingað til.
Það var einn félagsmaður sem ákvað að
taka þetta í sínar hendur og fá tóma leikskýrslu frá einum skipuleggjanda sem og
glærusýningu með skýringum á hvernig
ætti að fylla leikskýrsluna út. Í kjölfar
var haldinn fundur og farið yfir það með
félagsmönnum hvernig skyldi standa
að þessu. Á næstu túrneringu á Íslands-

mótinu á eftir buðu sig síðan margir liðsmenn fram til þess að skrá skýrsluna og
má segja að þetta sé nú ekki lengur neitt
sem stoppar okkar fólk í umsjónarstarfi!
Mót 2016
Strax eftir síðasta aðalfundinn, sem var
haldinn þann 7. Apríl 2016, var skundað
suður á síðustu túrneringu Íslandsmótsins þann vetur. Liðið varð fyrir
nokkru áfalli rétt áður, m.a. slasaðist
Andrea sig illa á síðustu æfingu fyrir
mótið og gat því ekki tekið þátt. Við
rétt náðum að skrapa saman í eitt lið og
síðan tók Heiða á móti okkur og var með
okkur allt mótið. Liðið stóð ótrúlega vel
í andstæðingum sínum og lokaniðurstaða var 3. Sætið í 5. deildinni, sem við
vorum allar mjög ánægðar með held ég,
þó súrt væri að vera einu sæti frá því að
færast upp um deild! En þetta er þó fyrsti
verðlaunapeningurinn sem við fáum á Íslandsmótinu frá upphafi!
5. – 7. maí 2016 stóð Stjarnan svo fyrir
Öldungarmóti með heitinu „Stjörnustrið“ og var sama vandamálið upp á
teningnum,við rétt svo náðum að manna
liðið alla daga, en sumir leikmenn
spiluðu 1-2 daga af þremur og þannig
náðist að púsla liðið saman! Stemmningin í hópnum var samt sem áður góð
og var meðal annars skemmtinefndinni að þakka sem dreif þátttakendur á
„pöbbakvöld“, í dekur og í ísferð svo eitthvað sé nefnd. 5 liðskonur mættu svo á
lokahófið og skemmtu sér vel á balli með
„Í svörtum fötum“. Liðið endaði í 5. Sæti
í 7. Deild og verður því áfram í deildinni,
en skipulag deildar var stokkað upp fyrir
þetta mót.
21. maí 2016 var svo haldið okkar árlega
vormót sem var um leið „slúttið“ á blakinu fyrir sumarið. Skráningin fór rólega
af stað og var því brugðið á það ráð að
bjóða konum úr blakfélögum af Suðurlandinu að vera með en allt varð fyrir
ekkert. Að lokum sendi Þóra Sigga boð
á Haukastelpurnar og mættu 4 þeirra gal-
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vaskar og „björguðu“ eiginlega mótinu,
því með þeim voru 14 þátttakendur og
hægt að spila á 2 völlum! Blakfélagið
bauð upp á pizzupartý eftir mótið og var
þetta vel heppnaður endi á þessu blakári!
Sigurvegarar í mótinu voru þau Þorsteinn (1. Sæti), Þóra Sigga (2. Sæti) og
Hildur úr Haukum (3. Sæti).
Eftir þetta mót komu upp smá vangaveltur um að halda kannski opin einstaklingsmót, en Haukastelpunum fannst
þetta fyrirkomulag mjög skemmtilegt og
héldu að fleiri hefðu áhuga á því að mæta
á slíkt mót og okkur vantar sárlega fleiri
þátttakendur, ef okkar eigin félagsmönnum fjölgar ekki verulega í framtíðinni!
Hægt væri t.d. að auglýsa ákveðin mörg
pláss í einstaklingsmótum og auglýsa
innan félagsins og út á við, sem gæti
virkað sem hvatning fyrir okkar félagsmenn að skrá sig fyrr og einnig aðra til
að ná sæti á mótinu! Þetta er alveg hugmynd sem næsta stjórn má taka með sér
inn í næsta blakárið.
Á haustönninni, eða 20. desember 2016,
var svo haldið eitt einstaklingsmót enn,
jólamótið okkar árlega, og vorum við
í sömu vandræðum þar, en 17 manns
höfðu skráð sig á móti en aðeins 12
mættu og var því rétt svo hægt að spila
á 2 völlum. Það hafði þó ekki áhrif á
stemmninguna og skemmtu sér allir
þátttakendur vel. Sigurvegarar voru þau
María (1. Sæti), Marta (2. Sæti) og Þorsteinn (3. Sæti) – leiðréttið mig ef þetta
er ekki rétt!
Nýliðun
Eitt af markmiðum stjórnarinnar á liðnu
blakári var að fjölga félagsmönnum.
Ákveðið var að gera félagið sýnilegra í
nærsamfélagi okkar. Til þess var stofnuð
ný Facebook síða, like-síða, sem var fyrst
og fremst hugsuð til að auglýsa æfingar
og aðrar uppákomur hjá félaginu sem og
að færa reglulega fréttir af starfinu. Aðalstjórnendur félagsins hafa umsjón með
síðunni og fylgja henni vel eftir, auglýsa
æfingatímar oft og reglulega og setja inn
myndir og fréttir af mótum og fleiru.
Síðan hafa félagsmenn verið duglegir að
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„læka“ og „deila“ innlegg af síðunni, sem
dreifir upplýsingar víða um netið. Einnig
var ákveðið að auglýsa víða í bænum
með plakötum þegar eitthvað stæði til,
eins og til dæmis jólamótið. Auglýst var
á fjölmennum vinnustöðum, í búðum og
í hinum ýmsu íþróttahúsum í bænum.
Nokkur ný andlit birtust á jólamótinu og
hafa haldið áfram að mæta eftir áramót,
sem gleður stjórnina mjög mikið. Nú
hafa verið settar upp auglýsingar með
æfingartímum okkar á þessum stöðum
og vonum við innilega að þetta muni
skila sér í fleiri virkum félagsmönnum.
Stjórnin
Það er ekki alltaf auðvelt að vera í stjórn
félags, sem á undir högg að sækja – sérstaklega þegar það er ekki alltaf augljóst af hverju virknin er ekki meiri í
félaginu. Stjórnin er þó nokkuð ánægð
með síðasta starfsárið sitt. Við hefðum
sannarlega óskað þess að Heiða þjálfari
hefði verið áfram með okkur og að við
hefðum geta haldið öflugt nýliðanámskeið svo dæmi sé nefnd. En þegar horft
er til baka, þá erum við ánægð með
árangur liðs okkar á Íslandsmótinu þrátt
fyrir – og kannski einmitt vegna þess
að við höfum verið þjálfaralaus! Við
höfum komið öðrum liðum – og okkur
sjálfum – á óvart með því að spila gott og
yfirvegað blak, við höfum öðlast meiri
mótareynslu sem skilar sér í rólegri
leikmönnum og betra spili. Við höfum
lagt á okkur til þess að vera fullgildir
þátttakendur á mótinu og höfum meðal
annars lagt kapp við að læra á reglur
í kringum slíkt mót – kannski vegna
þess að við einfaldlega þurftum þess
nú þegar við vorum þjálfaralaus, en að
lokum skilar það okkur betri skilning
á mótinu að mínu mati! Ósk okkar var
einnig að halda nýliðanámskeið eða
kynningardag,en til þess að geta það þarf
sjálfsagt virka félagsmenn sem og nýliða
sem hefur nokkuð vantað upp á síðasta
haust. Nú er þetta hinsvegar að breytast
og vonum við innilega að þessi þróun
heldur áfram. Það hafa bæst við öflugir
nýliðar og gamlir félagar eru farnir að

skila sér aftur inn á æfingar og er það svo
sannarlega von mín að ný stjórn taki upp
þráðinn og haldi áfram að styrkja félagið
okkar – en stjórnin getur það aldrei
ein og sér – við félagsmenn þurfum að
standa bak við stjórnina og vera virkir
þátttakendur til þess að blakstarfið í
Eyjum eflist og dafni!
Nú er ég sem formaður að segja starfi
mínu lausu. Ég hef reynd að nýta og
miðla mína reynslu af stjórnarstörfum á
síðustu 2 árum og nú er komið að nýjum
formanni að taka við. Eitt af því sem ég
hef séð í gegnum mína stjórnarsetu í
hinu ýmsum stjórnum er, að það er gott
fyrir stjórn að fá reglulega nýja stjórnarmeðlimi. Og það er gott fyrir nýja
stjórnarmeðlimi að vita hvað þau eru að
hafa sig út í. Þess vegna er ég sérstaklega
ánægð með ákvæðið í lögum okkar félags
um að stjórnarmeðlimir eigi aðeins
að sitja í stjórn í ákveðinn tíma. Þegar
maður ákveður að gefa kost á sér í slíka
stjórn, þá veit maður í hve langan tíma
maður skuldbindir sig. Þess vegna er svo
mikilvægt að halda þessum tímamörkum
– og þess vegna var það aldrei spurning
fyrir mig persónulega, hvort ég myndi
hætta sem formaður núna eða ekki. Mín
tvö ár eru liðin og nú tekur nýr formaður
við sem skuldbindir sig fyrir næstu 2 ár.
Í litlum félögum eins og okkar blakfélag
er, þurfa allir félagar að taka ábyrgð á því
starfi sem fram fer, og deila ábyrgðinni
með sér. Það léttir mjög ákvörðunina
að fara í stjórn ef ég veit, hvenær næsti
maður mun taka við. Vona ég innilega að
næsta stjórn – og næstu stjórnir – munu
fara eftir þessum tímamörkum og að
félagsmenn verði dugleg að taka ábyrgð
á sínu félagi með því að bjóða sig fram til
stjórnarstarfa þegar þess er þörf.
Ég vil nota tækifærið til að þakka meðstjórnendum mínum fyrir gott samstarf á
liðnum árum og óska okkur öllum bjarta
blakframtíð í Eyjum!
Fyrir hönd stjórnar,
Nina Anna Dau, formaður blakfélags ÍBV
2015-2017
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Starfsskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2016
Árið 2016 var frekar rólegt framan af þar
sem þjálfarinn okkar Sigrún Halldórsdóttir hætti þjálfarastörfum hjá félaginu í
desember 2015. Elstu krakkarnir reyndu
að halda áfram sjálf að æfa enn eins og
skiljanlegt er þá datt það upp fyrir sig.
Í stjórn félagsins voru:
Anna Lilja Sigurðardóttir
Hafdís Snorradóttir
Rebekka Björgvinsdóttir
Ingunn Arnórsdóttir
Lilja Kristinsdóttir
Salóme Ýr Rúnarsdóttir
Erna Sævarsdóttir
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Ester Torfadóttir
Fjáraflanir félagsins voru leiga á poppvélum til IBV yfir þjóðhátiðina. Engar
aðrar fjáraflanir voru en lánuðum við
Skátunum poppvélarnar og seldu þau
popp.
Um haustið fengum við til okkar áhugasama og samviskusama dömu sem
þjálfara. Svanhildur Eiríksdóttir kom til
starfa hjá félaginu og stendur sig með
stakri prýði. Krakkarnir eru alsæl með
hana.
Ekkert var farið á mót árið 2016 þar sem
allir voru að koma sér aftur af stað eftir

langa pásu og fannst þjálfara félagsins
ekki vera ástæða til að senda þau af stað
á mót strax.
Ný stjórn tók við um haustið og eru núna
í stjórn félagsins:
Salóme Ýr Rúnarsdóttir
Ester Torfadóttir
Drífa Þöll Arnardóttir
Erna Sævarsdóttir
Guðríður Jónsdóttir
Bjartey Gylfadóttir
Hulda Sif Þórisdóttir
Ingunn Arnórsdóttir
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Starfsskýrsla
Karatefélags Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2015
Skýrsla stjórnar KFV starfsárið 2016
Á aðalfundi KFV þann 26. apríl 2016
voru eftirtaldir kosnir í stjórn:
Ævar Austfjörð formaður
Anna Hulda Ingadóttir ritari
Þóra Gísladóttir gjaldkeri
Jarl Sigurgeirsson meðstjórnandi
Haukur Jónsson meðstjórnandi
Ágúst Ingi Jónsson varamaður
Hildur Vattnes Kristjánsdóttir varamaður
Starfið
Rúmlega 30 iðkendur hófu æfingar hjá
KFV í janúar byrjun 2016. Starfsemin er
því áfram á svipuðu róli og undanfarið
og virðist vera komin í nokkuð fastar
skorður. Flestir iðkendur eru á grunnskólaaldri en þó eru einhverjir eldri sem
stunda listina af miklu kappi. Karatefélagið sendir keppendur á mót á vegum
KAÍ eftir því sem tilefni þykir. Fyrsta
mót ársins 2016 voru Reykjavíkurleikarnir RIG og sendi félagið 2 keppendur
í kata. Það er sönn ánægja að segja frá
því að á RIG 2016 komu fyrstu verðlaun
KFV í hús þegar Arnar Júlíusson vann
til bronsverðlauna í kata unglinga 16-17
ára. Íslandsmót barna og unglinga var
haldið í Kópavogi 21 febrúar og átti
félagið 2 keppendur á barnamótinu og
7 á unglingamótinu. Voru keppendur
félaginu til sóma og vann Arnar Júlíusson til bronsverðlauna í sínum aldursflokki. Arnar tók einnig þátt á íslandsmóti fullorðinna og gerði sér lítið fyrir
og vann enn á ný til bronsverðlauna. Þá
sendi félagið einnig keppandur í bikarmótaraðir bæði unglinga og fullorðinna.
Einnig tók Arnar þátt í sterku alþjóðlegu móti , Katapokalen í svíþjóð en eftir
mótið tók hann þátt í æfingabúðum með
Rika Usami heimsmeistara í kata kvenna
2012. Willum Pétur Andersen keppti á
haustdögum á íslandsmóti unglinga í
kumite og stóð sig vel en vann ekki til
verðlauna. Ljóst er að keppendur hafa
tekið miklum framförum og eru farnir
að láta verulega til sín taka á mótum
KAÍ. Einnig tóku nokkrir iðkendur KFV
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Willum Pétur á opinni landsliðsæfingu
þátt í nokkrum opnum landsliðsæfingum
með landsliðsþjálfurum bæði í kata og
kumite. Það er von okkar að fleiri sýni
keppni í karate áhuga og beri hróður
félagsins sem víðast.
KFV tók að sér mótshald á vegum KAÍ
og voru haldin tvö mót í Íþróttamiðstöðinni í Vestmannaeyjum fyrstu helgina
í október. Um var að ræða svokölluð
bikarmót bæði fullorðinna og unglinga.
Um 130 keppendur mættu ásamt
fylgdarliði og var almenn ánægja með
mótshaldið og hugur okkar í KFV stefnir
að frekara mótshaldi.
Gráðanir eru stór hluti af framfaraferli
iðkenda og eru notaðar til að kanna
þekkingu þeirra á listinni. Venjan hefur
verið sú að gráðanir yngri iðkenda fara
fram í æfingahúsnæði félagsins undir
eftirliti félaga frá Karatefélagi Reykjavíkur og hefur Sensei Reinharð Reinharðsson komið og tekið hópinn út. Eldri
iðkendur hafa farið í gráðun til Reykjavíkur hjá KFR. Góður gangur hefur verið
í framförum iðkenda og státar félagið nú
af einum svartbeltara og fimm brúnbelt-

Arnar ásamt Rika Usami fyrrv heimsmeistara
urum. Miðað við framgang félaga innan
KFV má telja víst að innan tveggja ára
komi fyrsti svartbeltarinn sem verður
uppalinn að öllu leiti hjá félaginu.
Rekstur félagsins hefur gengið vel og hafa
æfingagjöld staðið undir kostnaði við
þjálfun og gráðanir. Einnig hefur félagið
sótt um styrki hjá fyrirtækjum í Eyjum
til að fjármagna kaup á æfingabúnaði og
hefur það gengið mjög vel. Kann félagið
velunnurum miklar þakkir fyrir þeirra
framlög.
Að lokum má geta þess að karatemaður
ársins 2016 var valinn Arnar Júlíusson
og var hann einnig tilnefndur sem
íþróttamaður æskunnar hjá ÍBV Héraðssambandi.
F.h. stjórnar
Ævar Austfjörð formaður
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Ungmennafélagið Óðinn
/ Frjálsar ÍBV starfsárið 2016
Skýrsla þjálfara
Sumar 2016 var frjálsar Íþróttir með
sumarnámskeið staðsett á Malarvellinum. Var um að ræða 6/7 vikur í mikilli
útiveru og undirstöðuatriðin í Frjálsum
íþróttum kennd, þarna sóttu börn á aldrinum 5-11 ára og var góður fjöldi að æfa
í leikjarformi.
Veturinn 2016 til 2017 voru frjálsar með
æfingar tvisvar í viku í sal nr 2 í íþróttamiðstöð vestmannaeyja og Eimskipshöllinni fyrir aldurinn 5 til 9 ára og telur
æfingahópurinn 16 börn.
Í vetur lærðu þau grunn æfingar fyrir
frjálsar þá aðalega að taka sér stöðu og
startæfingar fyrir spretthlaup, og grunntækni spjótkast, langstökk og kúluvarp.
Einnig var lögð áhersla á styrktaræfingar
og notaðir ýmsir leikir við það.
Við héldum eitt mót í vetur fyrir þennan
aldurshóp í Eimskipshöllini þar sem
var keppt í langstökki og spretthlaupi og
fengu allir þáttakendur verðlaunapening
og viðurkeningarskjal fyrir frammistöðu
og fannst þeim mjög gaman að sýna
fjölskyldum og vinum hvað þau höfðu
lært,að því loknu var haldið pizzu partý.
Einnig voru haldinn mínimót innan
hópsins í þeim var sett upp þrautabraut
sem byggðist á æfingum sem þau voru
búin að vera að gera og fékk vinningshafin að geyma bikar fram að næsta móti.
Í lok annar voru æfingar í Eimskipshöll þar sem þau æfðu aðalega kúluvarp
spretti og langstökk og lærðu að taka
atrennu hvert fyrir sig fyrir langstökk.
Eftir loka æfingu höfðum við fjör þar
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sem var boðið upp á pizzur eftir að allir
höfðu hjálpast að að ganga frá áhöldum
og sandgryfju eftir veturinn.
Ása Sif Tryggvadóttir
Þjálfari yngri hópa UMFÓ/IBV frjálsar
Æfingar fyrir 11-19 ára allt sumarið og
var farið á nokkur mót yfir sumarið. Við
kepptum á Meistaramóti Íslands bæði
11-14 ára og 15-22 ára með frábærum
árangri. Við skelltum okkur á Héraðsmót
í Vík í mýrdal (USVS) og komum heim
með einhver ósköp af verðlaunum og
miklar bætingar í Pers, árangri, sem jú
þykir einna mikilvægastur þegar maður
er stöðugt að keppa við sjálfan sig og
jafnaldra í öllum keppnisgreinum.
Einnig slóum við saman UMFÓ og
USVS saman liði og kepptum á Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri í fyrsta skipti
í sögu félagsins, og enduðum við með
samanlögð stig upp á 82 stig. Þarna má
sína hversu öflugur hópurinn okkar í
eyjum er orðinn en UMFÓ skipaði 80%
af heildarfjölda í liði UMFÓ og USVS.
Júlí 2016 var svo haldið í langþráða
æfinga og keppnisferð til Svíþjóðar og
var keppt á Gautaborgarleikunum svokölluðum en það er mót með yfir 2000
þátttakendum af öllum norðurlöndunum
og víðar. Okkar iðkendur stóðu sem
með stakri præiði, bætti sinn árangur í
mörgum greinum og fengu mikilvæga
lífsreynslu í keppnisbankann sinn.
Á árinu kastaði Auðbjörg Helga Friðþjófsdóttir sig inn í Unglingalandslið

Íslands í Kúluvarpi og svo seinna á
vetrinum voru Salka Sól Örvarsdóttir
og Erna Hlín Sigurðardóttir valdar inn í
Unglingalandsliðið, Salka í Hástökki og
Erna í langstökki. Hrikalega efnilegar
stúlkur allar.
Lúkas Orri Sæþórsson náði svo þeim
árangri að verða besti Hástökkvari í
11 ára flokki á árinu. Fór hann úr því
að stökkva 1.11.m í byrjun sumarsins í
130m í lok ársins og er það gríðarlegur
árangur í þessum aldursflokki, En Lúkas
bætti sig gríðarlega í öllum keppnisgreinum á árinu og því spennandi að
fylgjast með honum á komandi ári.
Við eigum frábæra krakka hér á eyjunni
okkar sem iðka frjálsar íþróttir. Og
vonandi verður þetta áfram þrátt fyrir
þjálfaramissir hjá 11 ára og eldri. Vonandi kemst það samt í lag fljótt á árinu
2017
Frjálsíþróttamanneskja eyjanna árið 2016
var svo Auðbjörg Helga Friðþjófsdóttir
þar sem hún kom út með flottastann
árangur í elsta flokki iðkenda í frjálsum,
Hún kastaði sig einnig í Unglingalandsliðið í frjálsum með þrusu flottum
árangri, og má vænta mikils til hennar ef
hún heldur áfram á sömu braut.
Eins og staðan er í dag þá er vöntun
á þjálfara fyrir 11 ára og eldri en yfirþjálfari er fluttur erlendis með fjölskyldu
sinni.
Karen Inga Ólafsdóttir
Íþróttafræðingur og yfirþjálfari

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Starfsskýrsla
Tennis og Badmintonfélags
Vestmannaeyja árið 2016
Aðalfundur TBV var haldinn 28. apríl
2017 og voru eftirtaldir kosnir í stjórn
félagsins;
Formaður; Ólafur Björgvin Jóhannesson
Varaformaður; Björn Matthíasson
Gjaldkeri; Óskar Elías Óskarsson
Ritari; Eyþór Harðarson
Meðstjórnendur; Hallgrímur Þórðarson
og Gunnar Geir Gústafsson
Tennis og badmintonmaður ársins 2016
var kosinn Ólafur Björgvin Jóhannesson.
Ekki var farið á nein mót á árinu 2016.
Þjálfarar félagsins á árinu 2016 voru;
Ólafur Björgvin Jóhannesson, Óskar
Elías Óskarsson og Hallgrímur Þórðarson.
Starfsárið okkar;
Tennis og badmintonfélag Vestmannaeyja æfir að venju fjórum sinnum í
viku, á þriðjudögum, fimmtudögum,
laugardögum og sunnudögum en þá
mæta yngri iðkendur og nýliðar. Öllum
stendur til boða að koma á æfingar hjá
félaginu. Félagið lánar spaða og flugur
fyrir þá sem eru að byrja og er svo með
til sölu það sem þarf fyrir þá sem vilja
halda áfram að iðka íþróttina. Ekkert
æfingargjald er hjá félaginu en félagið
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selur flugur og spaða og þannig styrkja
iðkendur félagið okkar.
Tennis og badmintonfélag Vestmannaeyja hélt áfram að gefa börnum sem
voru dugleg að stunda æfingar hjá okkur
spaða til að hvetja þau að halda áfram að
æfa með okkur.
Þetta starfsár er eitt það besta hvað
varðar mætingu hjá TBV, mörg ný ásamt
kunnulegum andlitum stunduðu æfingar
hjá okkur á árinu og var oft mikið um
fjör og keppni. Börn voru þokkalega
dugleg að stunda badminton í ár en við
tókum eftir nokkrum mjög duglegum og
áhugasömum unglingum sem voru með
góða viðveru í ár og vonum við sjá sama
frá þeim á næsta starfsári.
Íþróttamiðstöðin var 40 ára 11. september og var badmintonfélagið með opna
æfingu og sýningarkennslu fyrir áhugasama sem kíktu við á afmælisdaginn
þótti okkur gaman að vera með.
Félagið er enþá að stunda æfingar í
byrjun maí og ætlar að skoða það æfa
eitthvað í sumar ef áhugi er til staðar.
Á árinu komu og æfðu hjá okkur, 45
börn og 40 unglingar og 140 fullorðnir.
Fyrir hönd stjórnar,
Ólafur Björgvin Jóhannesson, formaður.
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Íþróttamaður æskunnar 2016 Felix Örn Friðriksson, knattspyrnumaður.

