Íþróttamaður Vestmannaeyja 2018
Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona

Ársþing

Íþróttabandalags Vestmannaeyja
6. janúar 2020

Verkefni ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
6. janúar 2020
Verkefni ársþingsins eru:
1. Þingsetning
2. Kosning þriggja manna kjörnefndar
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
Þinghlé
9. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
10. a) Kosinn formaður ÍBV
		 b) Kosin stjórn ÍBV
		 c) Kosnir tveir skoðunarmenn og einn til vara
		 d) Kosið í 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.
11. Ýmis mál
12. Þingslit
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Ársskýrsla
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
starfsárið 2018
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja fyrir árið 2017 var haldið í Týsheimilinu 24. maí 2018. Á þinginu var
Hjördís Steina Traustadóttir endurkjörin
formaður fyrir næsta starfsár og aðrir
í stjórn kjörin þau Björn Matthíasson
varaformaður, Guðjón Ásgeir Helgasson
gjaldkeri, Arnheiður Pálsdóttir ritari og
Helga Sigrún Þórsdóttir meðstjórnandi.
Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var kröftugt sem fyrr og
mörg góð afrek unnin.
Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu
enduðu í 5. sæti eins og tvö síðustu ár
og meistaraflokkur karla í knattspyrnu
endaði í 6. sæti.
Meistaraflokkur karla í handknattleik
unnu alla titla sem í boði voru á árinu
sem er einstakt afrek og meistaraflokkur
kvenna í handknattleik endaði í 3. sæti
í Olísdeildinni. Þá hefur verið mikill
kraftur í starfi yngri flokka hjá Í.B.V og
varð 4. flokkur kvenna í handknattleik
Íslandsmeistarar.
TM mótið og Orkumótið í knattspyrnu
tókust vel og voru fjölmenn sem fyrr og
komast færri að en vilja.
Íþróttaakademían hefur þegar sannað
sig og hefur margt efnilegt íþróttafólk
stundað nám þar bæði í framhaldsskóla
akademíunni og grunnskóla akademíunni.
Þjóðhátíð Vestmannaeyja sú hundrað
fertugasta og fjórða heppnaðist mjög
vel þrátt fyrir fjölbreytt veður og var
fjölmenn að vanda. Skipulag þjóðhátíðarinnar er mjög gott og ÍBV íþróttafélagi
til mikils sóma. Það sama má segja um
Þrettándagleði ÍBV en hún var haldin í
blíðskapar veðri og var fjölmenn. ÍBV
íþróttafélag starfar sem fyrirmyndafélag
ÍSÍ.
Golfklúbbur Vestmannaeyja heldur
úti öflugri starfsemi sem fyrr. Golfklúbburinn leggur sig fram um að skila
metnaðarfullu barna- og unglingastarfi
og var fyrsta íþróttafélagið í Eyjum til að
uppfylla skilyrði sem fyrirmyndafélag ÍSÍ
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og starfar sem slíkt í dag.
Fimleikafélagið Rán var með öflugt
og mikið starf á árinu og hefur fjöldi
iðkenda aukist töluvert.
Hjá Karatefélagi Vestmannaeyja hefur
starfsemin verið með hefðbundu sniði en
heldur færri iðkendur en áður.
Tennis og badmintonfélag Vestmannaeyja stundar sitt góða starf samkvæmt
venju en dregið hefur úr nýliðum.
Sundfélag ÍBV heldur úti góðu starfi.
Blakfélag ÍBV heldur áfram sínu góða
starfi og sendir flokka á mót á landsvísu.
Íþróttafélagi Ægir er með mikla starfsemi
nú sem fyrr þar sem gleðin ræður ríkjum
í boccia. Ægir hélt í október Íslandsmót
í einstaklingskeppni hér í Vestmannaeyjum sem tókst mjög vel.
Ungmennafélagi Óðinn hefur verið lagt
niður allavega um stundarsakir þar sem
ekki fæst þjálfari við félagið.
Haldnir voru 11 stjórnarfundir auk
nokkra valnefndafunda með fulltrúum
aðildarfélaga bandalagsins vegna viðurkenningarhátíðar Íþróttabandalagssins
sem haldin var 29. janúar sl. í Akoges.
Mjög ánægjulegt er hvað hátíðin er vel
sótt . Á hátíðinni var Ester Óskarsdóttir
handknattleikskona valin Íþróttamaður
Vestmannaeyja árið 2018 og Sigurður
Arnar Magnússon knattspyrnumaður
valinn Íþróttamaður Æskunnar árið
2018. Arnari Péturssyni var veitt sérstök heiðursviðurkenning Í.B.V. fyrir
mikið og gott starf í þágu íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum. Við þetta
tækifæri voru heiðursmerki ÍBV úr gulli
veitt Viðari Elíassyni og Ævari Þórissyni
og heiðursmerki ÍBV úr silfri veitt þeim
Evu Káradóttur, Hjálmari Baldurssyni,
Hrönn Harðardóttur, Karli Harðarsyni,
Sylvíu Guðmundsdóttur, Sigfúsi Guðmundssyni, Valgerði Guðjónsdóttur og
Þóru Ólafsdóttur. Starfsmerki ÍBV var
veitt í fyrsta sinn en þau hlutu deildar-,
bikar- og Íslandsmeistarar meistaraflokks ÍBV karla í handbolta árið 2018.
Á setningu þjóðhátíðar 2. ágúst 2018 var

Magnús Birgir Guðjónsson heiðraður
Heiðurskrossi ÍBV úr gulli sem er æðsta
heiðursmerki ÍBV.
24. apríl fengum við Pálma Ragnarsson
sálfræðing og körfubolta þjálfara fyrir
tilstilli ÍBV íþróttafélags til að vera með
fyrirlestur í Týsheimilinu um þjálfun
barna og unglinga fyrir öll aðildarfélögin.
Í júlí voru fundir með fulltrúum frá
gömlu félögunum Þór og Týr en þeir áttu
veg og vanda af uppsetningu glerskápa í
Íþróttamiðstöðinni fyrir fána félaganna
og ýmsa safngripi og fl. Íþróttabandalagið er með tvo skápa og Þór og Týr tvo
skápa hvort félag. Í skápunum má finna
fána bandalagsins og ýmsa gamla gripi.
Sóttum afmælisfagnaði þriggja aðildarfélaga. Golfklúbbur Vestmannaeyja varð
80 ára 4. desember, Fimleikafélagið Rán
30 ára 10. desember og Íþróttafélagið
Ægir 30 ára 16. desember.
Formaður sat Formannafund ÍSÍ í
Laugardalshöll 23. nóvember 2018. Þar
kom m.a. fram að ferðasjóður ÍSÍ er núna
127 milljónir króna en sjóðurinn skiptir
íþróttastarfið í Eyjum miklu máli. Samningaviðræður eru í gangi við Flugfélagið
Erni um afsláttakerfi á flugi innanlands.
Kynntur var nýr GDPR pakki varðandi
ný persónuverndarlög sem Advania er að
vinna fyrir ÍSÍ sem verður aðgengilegur
öllum innan ÍSÍ þeim að kostnaðarlausu.
Öll aðildarfélög ÍSÍ eru hvött til að
yfirfara sín lög með tilliti til hvort þau
samræmist lögum Íþrótta- og ólýmpíusambands Íslands.
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja
vill þakka aðildafélögum samstarfið á
árinu og einnig
stuðningsmönnum
og styrktaraðilum
veittan stuðning.
F.h. Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Hjördís S. Traustadóttir, formaður
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Iðkendur

Innb. Lotto 367.860
Innb. Lottó 271.635
Innb. Lottó 365.229
Innb. Lottó 421.785
Innb. Lottó 285.834
Innb. Lottó 352.727
Innb. Lotto 483.134
Innb. Lotto 326.293
Innb. Lotto 401.238
Innb. Lotto 428.359
Innb. Lotto 359.967
Innb. Lotto 369.462
Ósóttir vinn 117.282
Samtals kr 4.550.805

36.786 110.358 220.716
27.164
81.491 162.981
36.523 109.569 219.137
42.179 126.536 253.071
28.583
85.750 171.500
35.273 105.818 211.636
48.313 144.940 289.880
32.629
97.888 195.776
40.124 120.371 240.743
42.836 128.508 257.015
35.997 107.990 215.980
36.946 110.839 221.677
11.728
35.185
70.369
455.081 1.365.242 2.730.483

Kennitala:
Reikningsnr.

835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835

Heildargr. ÍS Hlutur
Jöfn
Skipting Deilitala
til ÍBV Héraðssamb úthlutun iðkendafj.
835
100,00% 10,00%
30,00%
60,00% 100,00%

Lottogreiðslur 2018

38.358
28.325
38.084
43.981
29.805
36.780
50.379
34.024
41.839
44.667
37.535
38.525
12.230
474.533

0-18 ára
113
14,11%
Alls
113
13,53%
42.588
31.448
42.283
48.831
33.091
40.836
55.933
37.775
46.452
49.592
41.674
42.773
13.578
526.854

0-18 ára
129
16,10%
Alls
129
15,45%
15.097
11.148
14.989
17.310
11.731
14.476
19.828
13.391
16.467
17.580
14.773
15.163
4.813
186.770

0-18 ára
25
3,12%
Alls
25
2,99%
21.706
16.028
21.550
24.887
16.866
20.813
28.507
19.253
23.675
25.275
21.240
21.800
6.920
268.521

0-18 ára
16
2,00%
Alls
50
5,99%
16.683
12.319
16.564
19.129
12.963
15.997
21.911
14.798
18.197
19.427
16.325
16.756
5.319
206.390

0-18 ára
31
3,87%
Alls
31
3,71%

8.489
6.269
8.428
9.734
6.596
8.140
11.149
7.530
9.259
9.885
8.307
8.526
2.707
105.019

0-18 ára
0
0,00%
Alls
0
0,00%

8.489
6.269
8.428
9.734
6.596
8.140
11.149
7.530
9.259
9.885
8.307
8.526
2.707
105.019

0-18 ára
0
0,00%
Alls
0
0,00%

17.741
13.100
17.614
20.341
13.785
17.011
23.300
15.736
19.350
20.658
17.360
17.818
5.656
219.470

0-18 ára
35
4,37%
Alls
35
4,19%

0-18 ára
801
100,00%
Samtals
835
100,00%
14.833 367.860
10.953 271.635
14.727 365.229
17.007 421.785
11.526 285.834
14.223 352.727
19.481 483.134
13.157 326.293
16.179 401.238
17.272 428.359
14.515 359.967
14.898 369.462
4.729 117.282
183.500 4.550.805

0-18 ára
24
3,00%
Alls
24
2,87%

0185-26-014582-26-2550582-26-19870185-26-2500582-26-3440185-26-121582-26-181 0582-26-73 582-26-1252582-14-602616

680197-202 580169-775 590690-104 430693-247 450290-262 701092-236 670898-288 540602-328 440113-125 650269-6599

147.090
108.614
146.038
168.652
114.291
141.039
193.182
130.469
160.436
171.280
143.934
147.730
46.896
1.819.651

0-18 ára
428
53,43%
Alls
428
51,26%

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.

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

Reglugerð

Íþróttasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein - Sjóðurinn heitir Íþróttasjóður
ÍBV héraðssambands og er í vörslu stjórnar.
Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun úr
sjóðnum skv. reglugerð þessari.
2. grein - Sjóðurinn veitir styrki og
viðurkenningar skv. vinnureglum sem skulu
endurskoðaðar á þingi sambandsins ár hvert.
3. grein - Markmið sjóðsins er:
a) að styrkja aðildarfélög til að halda uppi
öflugu íþrótta-, félags- og
ungmennastarfi, m.a. til að stuðla að:
I. Aukinni fræðslu iðkenda, þjálfara og
félagsmanna og auknu samráði aðildarfélaga
í þeim efnum.
II. Því að aðildarfélög fái viðurkenningu ÍSÍ
um fyrirmyndarfélag.
III. Þátttöku aðildarfélaga að heilsutengdum
viðburðum í þágu íbúa Vestmannaeyjabæjar,
með það að markmiði að auka þátttöku íbúa í
hvers konar starfi félagsins.
IV. Nauðsynlegum breytingum á starfi aðildarfélaga í samræmi við gildandi íþróttastefnu
Vestmannaeyjabæjar.
b) að veita félögum afreksstyrki vegna

framúrskarandi árangurs hópa og einstaklinga í keppni á vegum sérsambanda.
c) að veita einstökum afreksmönnum innan
aðildarfélaga viðurkenningu og fjárstuðning
til að auðvelda þeim æfingar og þátttöku í
mikilvægum keppnum.
4. grein - Tímabil úthlutunar skal vera frá 1.
janúar – 31. desember
5. grein - Stjórn metur og úthlutar styrkjum
úr sjóðnum skv. vinnureglum sjóðsins.
6. grein - Umsóknarfrestur félaga vegna
afreksstyrkja er til 15. desember ár hvert.
Umsóknareyðublöð skulu send fulltrúum
stjórnar hvers aðildarfélags eigi síðar en
1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá
sama degi.

8. grein - Stjórna er heimilt að úthluta eftir
reglum um rekstrarstyrki félaga. Skal það gert
að loknu tímabili skv. 4. grein.
9. grein - A.M.K. 80% af upphæð styrks skal
úthlutað á tímabili skv. 4. grein.
10. grein - Tekjur sjóðsins eru sem hér segir:
1. Árlegt framlag bæjarsjóðs samkvæmt fjárhagsáætlun.
2. Frjáls framlög.
3. Vaxtatekjur.
11. grein - Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins
auk greinagerðar árlega á ársþingi sambandsins.
12. grein - Reglugerð þessi tekur gildi þegar
þing hefur staðfest hana.

7. grein - Stjórn er heimilt að auglýsa eftir
umsóknum um aðra styrki en afreksstyrki, en
getur einnig veitt styrki og
viðurkenningar á umsókna. (sjá nánar í
vinnureglum sjóðsins).

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2018

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

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar.......

3.050.000 kr.

Ægir

Unnin afrek á árinu

Úthlutunarreglur

Bernharður Jökull

Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

Krónur

Samþykkt á fundi formanna
þann 07.11.2013

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2018

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

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar.......
Úthlutunarreglur
Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

Unnin afrek á árinu

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Bikarmeistari einstaklinga (5%)

Anton
Birgir

Guðmundur
Bernharður Jökull

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)

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

3.Flokkur kvk B

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

3.Flokkur kvk C
2.Flokkur kvk

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)

3.Flokkur kk yngri

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

2.Flokkur kvk

2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)

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

2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Bikarmeistarar hópa (15%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

45.000
45.000
30.000
60.000

Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)

Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)
Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun
255.000 kr.

313.500 kr.
(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)

(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)
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75.000

2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

Vestmannaeyjum, 29. janúar 2019

Krónur

213.500

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

Bernharður Jökull

3.050.000 kr.

Rán

Vestmannaeyjum, 29. janúar 2019

2.823.500
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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.

8. 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.

4. grein - Úr sjóðnum skal úthlutað að fullu
því fjármagni sem bæjarsjóður greiðir í
hann. Úthlutun skal fara fram eigi síðar en 7
dögum eftir ársþing.
5. grein - Stjórn metur og úthlutar styrkjum
úr sjóðnum skv. reglum um skiptingu tekna
frá Íslenskri getspá. Félög sem ekki bjóða
upp á þjálfun barna á aldrinum 3-18 ára eru
ekki styrkhæf.

9. grein - Stjórn skal leggja fram tillögu á
formannafundi um úthlutun úr sjóðnum eigi
síðar en 15. apríl hverju sinni. Skal fundurinn boðaður með a.m.k. 7 daga fyrirvara. 3/4
hluti fundarmanna þarf að samþykkja tillögu
stjórnar svo hún teljist samþykkt.

6. grein - Einungis félög sem hafa starfað
og skilað hafa ársreikningum og félagatali
næstu 3 ár á undan eiga rétt á styrkveitingu
úr sjóðnum.

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

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

11. grein - Reglugerð þessi tekur gildi þegar
þing hefur staðfest hana.
Samþykkt á fundi formanna
þann 07.11.2013

Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna‐ og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2018
Kr.

Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2018

3.600.000

Úthlutun á rekstrarstyrkjum miðast við iðkendafjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins 18 ára og yngri
Rekstrarstyrkir v/2017
Heildarfj.
Iðkendur

Iðkendur
úthlutun

ÍBV íþr.fél.
Iðkendur

Golfklúbbur
Iðkendur

Rán
Iðkendur

ÍBV frjálsar
Iðkendur

Ægir
Iðkendur

ÍBV sund
Iðkendur

ÍBV karfa
Iðkendur

Karatefél.
Iðkendur

3.600.000

3.600.000

1.902.222

502.222

573.333

0

222.222

137.778

0

155.556

810

100%
100%

428
52,84%

680197-2029

113
13,95%

129
15,93%

0
0,00%

31
3,83%

0
0,00%

24
2,96%

0

106.667

590690-1049

430693-2479

450290-2629

701092-2369

670898-2889

440113-1250

540602-3280

650269-6599

582-26-1987

0185-26-2500

0582-26-3443

0185-26-1213

582-26-181

582-26-1252

0582-26-73

582-14-602616

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar......
Úthlutunarreglur
Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2018

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

3.050.000 kr.

Golfklúbbur Vestmannaeyja

Krónur

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar......

3.050.000 kr.

ÍBV íþróttarfélag
Unnin afrek á árinu

Úthlutunarreglur
Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

0

Krónur
0

2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

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

0

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)

0

Bikarmeistari einstaklinga (5%)

0

Bikarmeistari einstaklinga (5%)
Íslandsmeistarar hópa (20%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
2. sæti í Íslandsmóti hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
1. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
1. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)

0
610.000
75.000

Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)
Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)
Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

400.000
180.000

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

5.Flokkur kvk yngri Handboti
6.Flokuur kvk eldri Handbolti

305.000
6.Flokkur kvk yngri Handbolti
4.Flokkur kvk Fótbolti
3.Flokkur kvk Fóbolti

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
Bikarmeistarar hópa (15%)
Bikarmeistarar hópa (15%)
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)
Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)

Meistaraflokkur kk Handbolti
4.Flokkur kvk Eldri

Íslandsmeistarar hópa (15%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

Daníel Ingi 2 mót
Nökkvi Snær 1mót
Lárus Long 4 mót
Kristófer Tjörvi 1 mót

0
0,00%

580169-7759

Úthlutun í íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2018

2 deild karla

35
4,32%

0185-26-000144 582-26-2550

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

Unnin afrek á árinu

50
6,17%

KFS
Tennis- & badm.
Iðkendur
Iðkendur

Meistaraflokkur kk Handbolti

40.000
20.000
80.000
20.000

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

Handbolti 20 einstaklingar
Fótbolti 9 einstaklingar

Vestmannaeyjum, 29. janúar 2019

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

30.000
30.000
30.000
305.000

20.000
20.000

1.790.000 kr.

465.000 kr.
(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)

45.000
45.000

(Úthlutun skv. reglugerð sjóðsins og umsóknum sem bárust sjóðnum)
Vestmannaeyjum, 29. janúar 2019
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Fundagerð ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Haldið í Týrsheimilinu 24. maí 2018 kl. 20
Mættir voru: Arnheiður Páls, Björn Matthíasson, Guðjón
Helgason, Helga Sigrún Þórsdóttir og Hjördís SteinaTraustadóttir úr stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja. Ólafur B. Jóhannesson TBV, Sylvía Guðmundsdóttir og Soffía Baldursdóttir
Íþróttafélaginu Ægi, Elías J. Friðriksson Fimleikafélagið Rán,
Dóra Björk, Jón Ólafur Daníelsson og Unnar Hólm Ólafsson frá
ÍBV íþróttafélagi, Jóhanna Kristín Reynisdóttir Blakfélag ÍBV,
Helgi Bragason og Elsa Valgeirsdóttir frá GV, Þór Vilhjálmsson
og Sólveig Adólfsdóttir.
1. Þingsetning. Hjördís Steina Traustadóttir setur þingið og
býður þingfulltrúa velkomna. Minnst var látins félaga Sigurlásar Þorleifsonar sem lést 24. apríl sl.
2. Kosning þriggja manna kjörbréfanefnd. Helgi Bragason,
Elías Friðrikson og Ólafur Björgvin Jóhannesson. Skráðir
voru 9 aðalfulltrúar frá 6 aðildafélögum og og 1 til vara.
Vantaði fulltrúa frá Karatefélagi Vestmanneyja, Sundfélagi
ÍBV, Körfuknattleiksfélagi ÍBV, Ungmannafélaginu Óðni og
KFS/Framherjum.
3. Kosning þingforseta og ritara, Þór Vilhjálmsson og Arnheiður Pálsdóttir.
4. Skýrsla stjórnar og umræður. Hjördís les skýrslu stjórnar
(sjá ársrit). Samþykkt með öllum atkvæðum.
5. Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla. Guðjón
gjaldkeri fór yfir ársreikninginn. Samþykktur einhljóma.
6. Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla. Skýrslur
lagðar fram í ársriti. Samþykktar. Sagt frá því að gleymst hafi
að setja skýrslu Körfuknattleiksfélags ÍBV í ársritið en fer
inn á netið.
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7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja. – Engar lagabreytingar að þessu sinni.
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja. Engar tillögur í þetta sinn.
9. Álit nefnda, urmrður og atkvæðagreiðsla – á ekki við.
10. a) Kosinn formaður Íþróttabandalags Vestmannaeyja –
Hjördís Steina Traustadóttir gefur áfram kost á sér. Samþykkt samhljóða.
b) Kosinn stjórn. Samþykkt samhljóða að fyrri stjórn haldi
áfram en hana skipa: Björn Matthíasson varaformaður,
Arnheiður Pálsdóttir ritari, Guðjón Á. Helgason gjaldkeri
og Helga Sigrún Þórsdóttir meðstjórnandi.
c) Kosnir tveir skoðunarmenn. Samþykkt samhljóða að Eygló
Kristinsdóttir og Guðni Sigurðsson myndu standa sína plikt
áfram þar.
d) Kosið í laganefnd. Helgi Bragason, Sólveig Adólfsdóttir
ásamt stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
11. Ýmis mál.
Jóhanna Kristín Reynisdóttir formaður Blakfélags ÍBV sagði
frá Öldungamóti sem verður haldið hér í Eyjum vor 2020 í
samstarfi við Blakfélagið á Siglufirði. Stefnt á að spila á 14
völlum og nýta þá Eimskipishöllina líka.
12. Þingslit. Hjördís þakkar starfsmönnum þingsins störfin og
traust í þágu okkar. Hún þakkar félögum og gestum fyrir
komuna og slítur þingi.
				

Arnheiður Pálsdóttir
ritari Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001 - með síðari breytingum
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.

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

k) Að segja álit sitt á íþróttamálum,
íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttmál á
bandalagssvæðinu.
m) Að vera milliliður milli Tryggingastofnunar og einstakra félaga.
n) Að sjá um framkvæmd á læknisskoðun
íþróttamanna.
o) Að sjá um að unnið sé að bindindismálum og útrýmingu skaðnautna meðal
bandalagsfélag.
p) Að hafa yfirumsjón með og þar með
úrskurðarvald um niðurröðun á íþróttamótum í héraðinu.
q) Að hafa yfirumsjón með héraðsmótum
og úrskurðarvald í málum sem valda
ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
r) Að 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, með sannanlegum
hætti 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
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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.
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 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
Þinghlé
9. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
10. a) Kosinn formaður ÍBV
b) Kosin stjórn ÍBV
c) Kosnir tveir skoðunarmenn og einn til
vara
d) Kosið í 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.
11. Ýmis mál
12. Þingslit
Öllum stærri málum, sem þingið fær til
meðferðar, skal vísa til nefnda og starfa
þær á þinginu. Allar kosningar skulu vera
bundnar og skriflegar nema ef ekki eru
fleiri tilnefndir heldur en kjósa á. Þá eru
þeir sjálfkjörnir án atkvæðagreiðslu. Verði
atkvæði jöfn ræður hlutkesti. Í sambandi
við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar eftir því sem aðstæður leyfa.
14. gr.
Aukaþing skal halda, ef tilmæli koma
um það samkvæmt fundarsamþykkt frá
meirihluta bandalagsfélaganna. Einnig
skal halda aukaþing ef stjórn landssambands sem ÍBV er aðili að mælist til þess.

10

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.
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 Svavar Vignisson
2014 Arnar Richardsson
2014 Daði Pálsson
2014 Sigurður Bragasson
2014 Hugrún Magnúsdóttir
2014 Sindri Ólafsson
2015 Guðný Óskarsrdótti
2015 Friðrik Gíslason
2015 Sveinbjörn Jónsson
2015 Gunnar Magnússon
2015 Arnar Pétursson
2015 Sigurjón Pálsson
2015 Magnús Þórsteinsson
2015 Arnar Andersen
2015 Gunnar Andersen
2015 Haraldur Halldórsson
2015 Anna Lilja Sigurðardóttir
2016 Karen Ólafsdóttir
2016 Hjördís Traustadóttir
2016 Sveinn B. Sveinsson
2017 Páll Guðjónsson
2017 Óskar Örn Ólafsson
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2017 Hannes Gústafsson
2017 Sigþóra Guðmundsdóttir
2017 Arnheiður Pálsdóttir
2017 Jóhann Sveinn Sveinsson
2017 Örn Hilmisson
2018 Geir Reynisson
2018 Guðbjörg Lilja Þórarinsdóttir
2018 Hafdís Hannesdóttir
2018 Kristín Gunnarsdóttir
2018 Óskar Elías Óskarsson
2018 Þórína Baldursdóttir
2018 Elsa Valgeirsdóttir
2018 Gunnar K. Gunnarsson
2019 Eva Káradóttir
2019 Hjálmar Baldursson
2019 Hrönn Harðardóttir
2019 Karl Haraldsson
2019 Sigfús Gunnar Guðmundsson
2019 Sylvía Guðmundsdóttir
2019 Valgerður Guðjónsdóttir
2019 Þóra Ólafsdóttir
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
2007 Hjalti Kristjánsson
2008 Stefán Jónasson
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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
2013 Hjalti Kristjánsson
2015 Helgi Bragason
2015 Kristmann Karlsson
2016 Ágúst Einarsson
2016 Böðvar Bergþórsson
2016 Heimir Hallgrímsson
2016 Stefán Jónsson
2017 Ólafur Tryggvason
2017 Eyjólfur Guðjónsson
2019 Viðar Elíasson
2019 Ævar Þórisson
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
2018 Birgir Guðjónsson
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
2016 Þór Í. Vilhjálmsson
2017 Heimir Hallgrímsson
2019 Arnar Pétursson
Starfsmerki ÍBV:
2019 Karlalið ÍBV í Handbolta

Karl Haraldsson, Þóra Ólafsdóttir, Hrönn Harðardóttir, Sylvía Guðmundsdóttir,
Hjálmar Baldursson, Eva Káradóttir og Valgerður Guðjónsdóttir hlutu silfurmerki ÍBV.
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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.
1998 Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
1999 Birkir Kristinsson, knattspyrnumaður
1978 Óskar Sigurpálsson, lyftingamaður
2000 Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
1979 Gunnar Steingrímsson, lyftingamaður
2001 Íris Sæmundsdóttir, knattspyrnukona
1980 Páll Pálmason, knattspyrnumaður
2002 Vigdís Sigurðardóttir, handknattleikskona
1981 Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
2003 Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
1982 Sigfríð Björgvinsdóttir, sundkona
2004 Margrét Viðarsdóttir, knattspyrnukona
1983 Gylfi Garðarsson, kylfingur
2005 Örlygur Helgi Grímsson, kylfingur
1984 Árni Sigurðsson, sundmaður
2006 Sæþór Ólafur Pétursson, hnefaleikamaður
1985 Þorsteinn Gunnarsson, knattspyrnumaður
2007 Sigurður Bragason, handknattleiksmaður
1986 Birgir Ágústsson, kylfingur
2008 Andri Ólafsson, knattspyrnumaður
1987 Sindri Óskarsson, kylfingur
2009 Þórhildur Ólafsdóttir, knattspyrnukona
1988 Nökkvi Sveinsson, knattspyrnumaður
2010 Þórarinn Ingi Valdimarsson, knattspyrnumaður
1989 Sigurður Gunnarsson, handknattleiksmaður
2011 Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður
1990 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
2012 Elísa Viðarsdóttir, knattspyrnukona
1991 Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
2013 Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
1992 Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
2014 Grétar Þór Eyþórsson, handknattleiksmaður
1993 Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
2015 Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
1994 Andrea Elín Atladóttir, handknattleikskona
2016 Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona
1995 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
2017 Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona
1996 Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
2018 Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona
1997 Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður

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
2017
2017
2017
2018
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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
Clara Sigurðardóttir, knattspyrnukona ( 12-15 ára )
Arnar Júlíusson, karate ( 16-19 ára )
Sandra Erlingsdóttir, handknattleikskona (16-19 ára )
Sigurður Arnar Magnússon ( aldursflokkur 16-19 ára )

Sigurður Arnar Magnússon, knattspyrnumaður, íþróttamaður
æskunnar 2018 og Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona,
Íþróttamaður ársins 2018.
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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 2018
Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 1. febrúar 2018 voru
eftirtaldir kjörnir í stjórn GV starfsárið
2018 - 2019: Helgi Bragason, formaður,
Haraldur Óskarsson, varaformaður,
Eyþór Harðarson og Guðjón Gunnsteinsson 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 Arnsteinn Ingi Jóhannesson.
Fastanefndir voru eftirfarandi:
Kappleikjanefnd, markaðs- og kynningarnefnd: Helgi Bragason form.
Vallar- og húsnefnd: Sigurjón Pálsson
form.
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd: Hermann Ingi
Long form.
Kvennanefnd: Harpa Gísladóttir form.
Öldunganefnd: Haraldur Óskarsson
form.
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum fyrir
GV á starfsárinu 2018 - 2019:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri:Guðgeir Jónsson, hætti í
ágúst
Yfirþjálfari/unglinga og barnastarf:
Einar Gunnarsson PGA kennari, hætti í
ágúst
Í sumar voru um 22 starfsmenn í vinnu
hjá GV en stöðugildi á ársgrunni er 7.
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 2017.
Stjórn GV þakkar öllum þeim sem
störfuðu fyrir klúbbinn fyrir vel unnin
störf.
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Mótahald
Árið 2018 voru 28 skráð mót og verkefni
á vegum GV á www.golf.is, bæði lokuð
mót og opin, þar af 3 GSÍ mót, þá voru
fjöldi innanfélagsmóta þ.e. vikulegra
móta hjá öldungum og konum auk barna
og unglingamóta.
Meistaramótið var spilað miðvikudag
til laugardags og á laugardagskvöldinu
var mótinu slitið með lokahófi og
verðlaunaafhendingu. 65 voru skráðir til
leiks í meistaramótinu og sigurvegarar og
klúbbmeistarar í karla og kvennaflokki
voru Daníel Ingi Sigurjónsson og Katrín
Harðardóttir auk sigurvegara í hverjum
flokki.
Eins og að framan segir voru þrjú mót
á vegum GSÍ haldin í Eyjum árið 2018
og ber þar hæst Íslandsmótið í golfi
sem haldið var í Eyjum síðustu helgina
í júlí og tókst mótið í alla staði mjög
vel. 129 keppendur voru skráðir til leiks
og sigurvegarar voru þau Axel Bóasson
og Guðrún Brá Björvinsdóttir bæði úr
Keili. Íslandsmót golfklúbba fyrir pilta
og stúlkur var haldið í Eyjum 17. ágúst
og Íslandsmót golfklúbba 2. deild kvenna
var haldið í Eyjum 10. ágúst þar sem
okkar stúlkur gerðu sér lítið fyrir og

unnu deildina og spila því í fyrstu deild
að ári.
Af opnum mótum var Icelandair Volcano Open fjölmennasta mótið en þetta
er í þrettánda skiptið sem það er haldið í
samstarfi við Icelandair, 177 þáttakendur
voru í ár sem er með því mesta sem hefur
verið og tókst mótið vel.
Sjómannamót Ísfélagsins var haldið
á föstudegi á sjómannadagshelginni 1.
júní og voru keppendur 104 og mótið að
vanda vel heppnað og mikið af glæsilegum verðlaunum.
Guinot open kvennamótið var haldið
í Eyjum 9. júní og voru þátttakendur
98 sem er með því mesta sem gerist og
mótið orðið meðal vinsælustu kvennamóta landsins.
Fjölmennustu mótin sem haldin voru í
Eyjum árið 2018 voru:
Icelandair Volcano Open
177
Íslandsmót golfklúbba, piltar og stúlkur
		
138
Íslandsmótið í golfi
129
Opna sjómannamót Ísfélagsins 104
Guinot Open kvennamót
98
Meistaramót GV
65
2Þ opið mót
61
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Fyrirtækjakeppnin GV
60
Böddabitamótið
54
Íslandsmót golfklúbba 2. deild kvenna
42
Kiwanis- Oddfellow- Akóges
36
Ekki var nein vikuleg mótaröð eins og í
fyrra, Ecco mótaröðin, en eldri kylfingar
stóðu fyrir þriðjudagsmótaröð þar sem
spilaðar voru 9-18 holur í hvert skipti og
kvenkylfingar GV hittust á miðvikudögum þar sem spilaðar voru 9-18 holur.
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. GKG konur
komu til Eyja og spiluðu við GV konur
og tóks það mjög vel og spiluðu 87 konur
í því móti. Er það möguleiki sem klúbburinn þarf að skoða frekar og einnig að
taka upp klúbbakeppni við einhvern
klúbb en hugmyndir hafa verið uppi með
það og sýndi heimsókn GKG kvenna að
það er skemmtilegur möguleiki. Félag
kvenna í atvinnurekstri heimsótti okkur
og var með golfmót í júnímánuði og tóku
53 konur þátt í því móti.
Á formannafundi GSÍ í Grindavík 2018
voru lögð fram drög að mótaskrá ársins
2019 og var þar gert ráð fyrir að sveitakeppni karla í 2. deild verði í Eyjum og
þá er fyrirhugað að Íslandsmót öldunga
verði í Eyjum í júlímánuði 2019. Vonir
standa svo til þess að við fáum íslandsmót unglinga til Eyja árið 2020
Völlurinn og Golfskálinn
Haustið 2017 og veturinn 2017-2018 var
farið í nokkrar aðgerðir til þess að reyna
að minnka eða koma í veg fyrir vetrarskaða á flötum og teigum á vellinum,
sérstaklega á svæðum á Hamrinum sem
hafa oft komið illa út eftir vetrarveðrin.
Þessar aðgerðir voru meðal annars að
setja skjólgirðingar í kringum flatir og
plastdúka og net yfir flatirnar til þess
að minnka áhrif af veðrinu. Einnig
voru allar flatir úðaðar með blöndu af
sveppalyfjum og gataðar og sandaðar
fyrir veturinn auk þess sem áburðargjöf
var endurskoðuð. Þessar aðgerðir skiluðu
sér í góðri stöðu í vor og var byrjað að slá
flatir snemma í apríl og opnað var inn á
allar flatir fyrstu vikuna í maí.
Síðasta haust (2017) var kláraður nýr
teigur fyrir meistaraflokk karla á 6. braut
sem lengdi þá braut um eina 40 metra
af aftasta teig. Vegna Íslandsmótsins
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í höggleik sem var haldið á vellinum í
sumar var ákveðið að fara ekki neinar
sérstakar framkvæmdir eða breytingar
á vellinum fyrir sumarið heldur var allt
kapp lagt á að halda vellinum sem best
við þannig að hann yrði í eins góðu
ástandi og mögulegt er allt sumarið og
það skilaði sér í frábærum velli í sumar
og var Íslandsmótið í höggleik rúsínan í
pylsuendanum og var það frábær auglýsing fyrir völlinn okkar og klúbbinn.
Tvær nýjar vélar voru keyptar fyrir
sumarið. Ný brautarslátturvél með rafmagnsslátturvölsum sem minnkar hættu
á olíulekum og dregur úr eldsneytisnotkun. Einnig var keypt minni röffslátturvél
sem hentar einstaklega vel á þröngum
og erfiðum svæðum t.d. í kringum teiga,
glompur og fleira sem gerir völlinn
snyrtilegri og minnkar tímafrekan sláttur
með orfum og loftpúðavélum. Kostnaður við þessi kaup á þessum tveimur
vélum var um 15 milljónir króna. Hefur
GV keypt vélar og tæki fyrir um 30 milljónir króna á árunum 2015 til 2018.
Veðurfarið var ekkert frábært fyrir
kylfinga í sumar en þó ágætt fyrir völlinn
og þó að hitinn hefði mátt vera hærri þá
þurfti lítið að vökva í sumar. Það sem af
er þessum vetri hefur tíðin einnig verið
góð og hafa verið settir plastdúkar yfir
flatir 14, 15, 17 og 7 ásamt vindbrjótum.
Vegnar góðrar reynslu hafa síðan verið
pantaðir plastdúkar fyrir fleiri flatir
og teiga sem eru væntanlegir á næstu
vikum.
Guðgeir Jónsson lét af störfum sem

vallarstjóri í ágústmánuði 2018 og
kunnum við honum bestu þakkir
fyrir góð störf. Stjórn hefur auglýst eftir
nýjum vallarstjóra og er umsóknarfrestur
til 1. febrúar nk.
Engar stærri framkvæmdir voru í
skálanum árið 2018 en þörf er á að fara
í viðhaldsframkvæmdir á skálanum á
næstu misserum m.a. þarf að laga þakið
en leki hefur verið frá því, laga þarf
glugga á austurhliðinni, kaupa nýjar
útidyrahurðar auk þess að mála þarf
skálann að utan. Þá hefur verið rætt um
þörf á geymslu fyrir rusl og annað við
skálann og þann möguleika að byggja
upp geymslu sunnan við golfskálann.
Þegar framkvæmdum við þakið er lokið
og búið að koma í veg fyrir lekann þarf
að klára æfingaaðstöðuna á efri hæðinni en þar er fyrirhugað að vera með
púttaðstöðu.
Unglinga-, afreks- og nýliðastarf
Starfið gekk vel á árinu 2018. Kraftur var
í æfingum bæði vetur og sumar en eins
og gefur að skilja þá er fjöldi iðkenda
meiri yfir sumarið en yfir veturinn. Fjöldi
barna sem æfa yfir veturinn er á milli
20 og 30 en yfir sumarið eykst hann í
50 - 70. Litlar breytingar voru gerðar á
fyrirkomulagi starfsins þetta árið enda
hafa tvö undanfarin ár komið vel út bæði
hvað varðar vetrar- og sumarstarfið.
Einar Gunnarsson sá um starfið frá ársbyrjun til miðs ágústs. Karl Haraldsson
tók við starfinu í október. Æfingar voru
að jafnaði tvisvar sinnum í viku fyrir
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hvern aldurshóp að vetri til en fjórum
sinnum yfir sumarið. Öll aðstaða GV
nýttist vel við æfingar og eins og áður
hefur komið fram í ársskýrslum þá er
nýtingin á skýlinu sem og Trackman
mikil í kringum barna og unglingastarfið
og í raun forsenda þess að hægt er að
halda við slíku vetrarstarfi sem viðgengst
hefur undanfarin ár við klúbbinn.
Þátttakendum var eins og áður skipt
upp í fimm aldursflokka og hefur það
reynst vel. Til viðbótar var unnið sérstaklega með kylfinga í tveimur hópum.
Annars vegar keppnishópur sem stundar
keppni hér heima og á Áskorendamótaröðinni og hins vegar afrekshópur sem
keppir á Íslandsbankamótaröðinni og
Eimskipsmótaröðinni.
Þátttaka á mótaröðum GSÍ var með
ágætum en gaman er að nefna fjölgun
keppenda frá okkur á Áskorendamótaröðinni sem og á Eimskipsmótaröðinni.
Í febrúar fóru fjórir unglingar þeir,
Daníel Ingi, Lárus Garðar, Nökkvi Snær
og Kristófer Tjörvi til Portúgals ásamt
þjálfara sínum og tóku þátt í sterku
unglingamóti. Slík þátttaka er mjög góð
fyrir okkar ungu kylfinga sem eru að
keppa á fullu hér heima á mótaröðunum.
Öðluðust peyjarnir mikla reynslu af þátttöku í þessu móti. Daníel Ingi og Lárus
Garðar hafa einnig verið duglegir að
sækja mót erlendis á árinu sem mun án
efa efla þá sem keppniskylfinga. Afrekshópurinn fór á árinu í æfingaferð til
Spánar en slíkt hefur verið gert undanfarin ár. Unglingarnir ásamt foreldrum
sínum söfnuðu fyrir ferðinni með alls
kyns fjáröflunum. Kraftmikið foreldrastarf var lykillinn að getu kylfinganna til
að fjármagna ferðina. Ljóst er að slík ferð
gefur unglingunum okkar mikið, bæði
golflega og félagslega. Ferðin gekk vel í
alla staði og voru unglingarnir okkar sér
og klúbbnum til sóma allsstaðar sem þeir
fóru.
Námskeið fyrir byrjendur voru haldin
í maí og júní 2018 og var þátttaka ekki
ýkja mikil. Tvö námskeið voru haldin
en ljóst er að fleiri og fleiri byrjendur
eru farnir að mæta í æfingahópana sem
settir hafa verið upp yfir vetrartímann.
Þátttaka í þeim hópum var góð eins og
undanfarin tvö ár en á milli 40 og 50
þátttakendur voru skráðir í æfingahópana sem voru frá janúar til maí. Enn og
aftur sannar sú aðstaða sig, sem byggð
hefur verið upp hjá GV.
Eftir nokkurra ára heilsársstarf barna
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og unglinga við GV er ljóst að myndast
hefur góður hópur ungra kylfinga sem
gætu látið að sér kveða á stóra sviðinu
í framtíðinni. Þrír af unglingum okkar
hafa sett stefnuna á golftengt háskólanám í Bandaríkjunum. Þessir drengir
ryðja vonandi brautina fyrir fleiri yngri
kylfinga sem eru að taka stór framfaraskref í íþróttinni. Að saman skapi eru
mörg ungmenni sem eru ekki endilega
að stefna á golf sem keppnisíþrótt en
munu án efa verða öflugir félagmenn til
framtíðar. Það má sjá fyrir sér að með
áframhaldandi öflugri heilsársstarfsemi
í barna og unglingastarfi munu margir
njóta þess sem golfíþróttin hefur uppá að
bjóða sem uppeldisíþrótt.
Að venju voru haldin þriðjudagsmót
í júní og júlí fyrir krakka sem æfa golf
hjá GV. Um 30 börn tóku þátt í einu eða
fleiri mótum. Þátttakendum var skipt í
flokka eftir því hve langt þau eru komin
í íþróttinni. Einn flokkur lék stigakeppni
á litla vellinum, annar keppti 9 holu
höggleik af rauðum teigum og þriðji
hópurinn lék 18 holu höggleik af þeim
teigum sem forgjafarflokkur þeirra segir
til um. Mót þessi eru aðallega hugsuð til
að þau kynnist vellinum og læri smátt
og smátt á ýmsar reglur. Golfkennari og
aðstoðarmaður fóru með krökkunum og
sögðu þeim til varðandi siði og reglur á
golfvellinum. Gaman var að sjá foreldra
sem mættu stundum og gengu með
börnum sínum en foreldrar voru hvattir
til að kíkja á völlinn í þriðjudagsmótin.
Eldri unglingar GV kepptu í meistaramótinu í sínum forgjafarflokki en við
teljum það betri leið en að búa til sér-

stakan unglingaflokk. Unglingarnir stóðu
sig með mikilli prýði í meistaramóti GV
og unnu til margra verðlauna.
Afreks- og keppnishópurinn tók þatt í
mótaröðum GSÍ eins og undanfarin ár
og fengu mikla reynslu af þeirri þátttöku. Foreldrar voru dugleg að fylgja
kylfingunum okkar og þá sérstaklega á
Áskorendamótaröðinni. Þátttakendur
GV á Íslandsbankamótaröð unglinga
voru átta talsins, þátttakendur GV á
Áskorendamótaröðinni voru fimm og
náðu þrír þeirra að vinna til verðlauna
í mótum mótaraðrinnar. Á Eimskipsmótaröðinni kepptu fjórir unglingar frá
GV en bestum árangri á stigalistanum
náði Lárus Garðar Long en hann endaði
tímabilið í 23. sæti.
Samstarfi GV við GRV og FÍV var
haldið áfram á árinu. Níu kylfingar voru
skráðir í Akademíu GV og skólanna og
ljóst er að slíkt samstarf er okkur mjög
mikilvægt til að viðhalda árangri okkar
bestu unglinga. Samstarfið hefur verið
mjög gott og mikil vinna unnin með
akademíukylfingana sérstaklega yfir
vetrartímann.
GV sendi tvö lið til keppni í Íslandsmót golfklúbba í unglingaflokki. Í flokki
drengja 15 ára og yngri var leikið á
Flúðum og fengu peyjarnir mikla reynslu
af þátttöku sinni í mótinu. Þeir enduðu í
fjóra sæti í sínum riðli eftir mikla keppni
og mikið golf. Sveit GV var skipuð þeim
Daníel Franz, Arnari Berg, Hannesi Haraldssyni og Birki Frey. Í flokki 18 ára og
yngri var leikið á Vestmannaeyjavelli. Lið
GV endaði í 9. sæti golfkúbba á landinu.
Liðið var skipað þeim Kristófer Tjörva,
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Rúnari Gauta, Andra Steini og Karli
Jóhanni. Nokkuð var um forföll þessa
helgi sem gerði það að verkum að við
vorum ekki með neina skiptimenn.
Karlasveit GV keppti í annarri deild í
Leirunni hjá Golklúbbi Suðurnesja og
spiluðu drengirnir gott golf og spiluðu
úrslitaleikinn um sigur í deildinni en
þurftu að lúta í gras fyrir heimamönnum
og enduðu því í öðru sæti í deildinni og
spila þar áfram á næsta ári en reglum
var breytt fyrir þetta ár þannig að aðeins
færist ein sveit á milli deilda en ástæða er
til að vera bjartsýn uppá framhaldið.
Kvennasveit GV spilaði í annarri deild
í Vestmannaeyjum og gerði sér lítið fyrir
og vann aðra deild og spila þær því í
fyrstu deild að ári, glæsilegt hjá stelpunum.
Öldungasveit kvenna spilaði á Akureyri
í annarri deild og náði ekki að komast
upp og spilar því áfram í annarri deild
árið 2019.
Öldungasveit karla spilaði í annarri
deild í Borgarnesi og náði ekki að komast
upp og spilar því áfram í annarri deild
árið 2019.
Félagsstarf, notkun golfvallar
Skráðir félagar í GV eru í dag 425 talsins
og þar af eru börn/unglingar undir 18
ára aldri 65 eða 15 % af heildarfjölda
félagsmanna.
Golfklúbbur Vestmannaeyja var stofnaður 4. desember árið 1938 og fagnaði
klúbburinn því 80 ára afmæli á árinu og
er elsta starfandi íþróttafélagið í Vestmannaeyjum og þriðji elsti golfklúbbur
landsins. Í tilefni afmælisársins var
ýmislegt gert m.a. var gefinn út kálfur í
Eyjafréttum á vordögum þar sem kynnt
var starf og saga golfklúbbsins. Íslandsmótið í golfi var haldið í Eyjum eins
og gert verður grein fyrir hér á eftir og
þá var haldið afmælismót í september,
afmælishóf í nóvember og afmæliskaffi á
afmælisdaginn sjálfan þann 4. desember.
Íslandsmótið í golfi var haldið í Eyjum
síðustu helgina í júlí og tókst mjög vel
til. Síðast var haldið Íslandsmót í golfi
í Eyjum árið 2008 og stöðugt eru orðið
auknar kröfur til mótshaldara varðandi
aðstöðu, gæði vallar, aðstöðu fyrir
mótsstjórn og sjónvarp. Stærsta atriðið
varðandi gott golfmót er góður golfvöllur
og var völlurinn í mjög góðu ástandi
þegar mótið var haldið og fengum við
lof fyrir hann og alla umbjörð mótsins.
Bein útsending var í sjónvarpi frá
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mótinu síðustu tvo dagana. Var hún góð
auglýsing fyrir golfvöllinn, umhverfið og
Vestmannaeyjar.
Eins og að framan segir þá er Golfklúbbur Vestmannaeyja elsta starfandi
íþróttafélagið í Eyjum og golfið á sér
mikla hefð. Yfir 10% bæjarbúa eru
meðlimir í golfklúbbnum sem er hátt
hlutfall. Þá er golfið mikið aðdráttarafl
fyrir ferðafólk og árlega koma hingað
fjöldi golfara af fastalandinu og annars
staðar úr heiminum til þess að spila golf
og kaupa þá um leið ýmsa þjónustu af
heimamönnum. Góður golfvöllur er
ekki aðeins mikilvægur fyrir félagsmenn
í GV heldur er hann einnig mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn bæði íslenska
og erlenda og mikilvægur þáttur í afþreyingu fyrir ferðafólk og dregur fjölda fólks
til Eyja sem skilar sér víða í samfélaginu.
Góðar samgöngur eru því mikilvægar
fyrir tekjur golfklúbbsins og vonumst við
til þess að nýr Herjólfur og meiri tíðni
siglinga í Landeyjahöfn eigi eftir að skila
sér í meiri tekjum og betri rekstri GV.
Golfklúbbar landsins hafa verið í mikilli
uppbyggingu sinna mannvirkja á síðustu
árum og auk þess hefur öll þjónusta við
kylfinga verið að aukast og bætast. Þeir
klúbbar sem við höfum borið okkur
saman við eru að fá mikla styrki frá
sínum sveitarfélögum til að byggja upp
mannvirki og bæta sína golfvelli en á
Íslandi er staðan sú að aðkoma sveitarfélaga er nauðsynleg til þess að halda úti
golfvelli í fremstu röð.
Á haustdögum sendi stjórn GV erindi
til bæjaryfirvalda þar sem farið var yfir
framlag til golfklúbbsins síðustu ár, hvað
golfklúbburinn hefur verið að byggja

upp, hver framtíðarverkefnin eru og um
leið óskað eftir auknum framlögum til
golklúbbsins til að bæta aðstöðu og til að
vera áfram í fremstu röð. Vonumst við
til þess að fá aukin framlög til uppbyggingar golfklúbbsins á næstu árum til
samræmis við aðra íþróttauppbyggingu
í bænum en Golflúbbur Vestmannaeyja hefur setið eftir í framlögum til
íþróttauppbyggingar í Vestmannaeyjum.
Skiptir þar máli að golfklúbburinn er
eina íþróttafélagið sem þarf að fjármagna
sjálfur sína uppbyggingu mannvirkja og
tækja og sjá um allan rekstur. Klúbburinn nýtur velvildar bæjaryfirvalda,
bæjarbúa og fyrirtækja en bæta þarf í til
að halda okkur áfram í fremstu röð. Við
þurfum velvildina í verki en og styrkjum
en ekki bara í orðum. Mikil verðmæti
liggja í golfklúbbi og golfvelli Vestmannaeyja og mikilvægt að bæta þar í
uppbyggingu en við eigum að setja okkur
það markmið að vera með besta golfvöll
landsins eins og við vorum með síðasta
sumar en það kostar vinnu og peninga.
Á golf.is eru skráðir um 12.000 hringir
á vellinum árið 2018 og er það fækkun
frá árinu 2017 en þátttakendur í sveitakeppnum, boðsmótum, texas cramblemótum eru ekki að fullu skráðir inn á
golf.is, spilaðir hringir á vellinum eru því
fleiri. Veður hafði mikil áhrif á aðsóknina árið 2018.
GV er í vinaklúbbasamstarfi við
nokkra klúbba og í flestum tilfellum er
um að ræða 50% gagnkvæman afslátt af
vallargjöldum en klúbbarnir eru: GHR
- GG – GMS – GS –GM – GSG –GHRGHÞ – GB og GF
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Fjármál og rekstur
Hefðbundnar rekstrartekjur klúbbsins
fyrir utan viðbótarframlög hækka um
20% á milli ára og eru um 75 milljónir
og meira svigrúm var til nýframkvæmda
og uppbyggingar heldur en undanfarin
ár. Tekjur af árgjöldum lækka lítillega á
milli ára sem er áhyggjuefni og endurspeglar m.a. fækkun á greiðandi klúbbmeðlimum og fjölgun á lægra greiðandi
klúbbmeðlimum. Heildartekjur vegna
árgjalda eru 18.700.000 eða um 25% af
hefðbundnum rekstartekjum klúbbsins.
Tekjur af mótum hækka á milli ára m.a.
vegna stærri verkefna á fjölmennari móta
og eru 7 milljónir en tekjur af flatargjöldum lækka milli ára eru rúmlega 4
milljónir. Tekjur af veitingasölu hækka
um 20% á milli ára og eru um 11 milljónir .
Hefðbundin rekstrargjöld hækka um
5% á milli ára, úr 78 milljónum í 82
milljónir og skiptir þar máli að við fórum
í aukin útgjöld varðandi völlinn og lögðum mikla áherslu á að hafa hann í sem
bestu ástandi á árinu, laun lækkuðu fóru
laun úr 32 milljónum í 30 milljónir sem
skýrist af því að vallarstjóri og golfkennari létu af störfum í ágústmánuði og ekki
var ráðið í þau störf fyrr en golfkennara
í desember en ekki hefur verið ráðinn
vallarstjóri. Á móti kemur að yfirvinna
á velli var meiri og verktakalaun einnig
hærri vegna vallar. Á undanförnum
árum hafði launakostnaður aukist en í
dag eru framkvæmdastjóri, vallarstjóri
og golfkennari við störf hjá klúbbnum
stærstan hluta ársins. GV greiddi því um
73 mánuði í laun á árinu 2019 eða um 6
stöðugildi á ársgrundvelli.
Golfklúbbur Vestmannaeyja fékk viðbótarframlag frá Vestmannaeyja til framkvæmda við völl og mannvirki klúbbsins
eins og undanafarin ár kr. 15.000.000 og
voru þeir fjármunir m.a. notaðir til að
kaupa nýja brautarvél og rough sláttuvél
sem kostuðu um 18 milljónir króna.
Þá fékk klúbburinn sérstakt framlag úr
íþróttasjóði ríkisins 2 milljónir vegna
íslandsmóts og hefðbundna greiðslu frá
GSÍ sem framkvæmdaraðili Íslandsdmóts 1,5 milljónir króna. Fyrir liggur
að GV fær sambærileg framlög frá Vestmannaeyjabæ árið 2019 og vonir standa
til aukinna framlaga vegna uppbygginga
á næstu árum sbr. það sem áður er sagt.
Lausafjárstaða er í lágmarki í byrjun
ársins 2019 og voru til rúmar 2 milljónir í lausu fé til rekstrar en niðurstaða
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rekstrarársins 2018 og framkvæmdir við
völlinn og dýr tækjakaup hafa gengið á
lausafé klúbbsins og nauðsynlegt er að
sýna aðhald í rekstri en stjórn hefur lagt
áherslu á að eiga laust fé til rekstrar og
framkvæmda og greiða niður lán. Engin
yfirdráttarlán hafa verið tekin á árinu.
Skuld klúbbsins sem er í dag eitt langtímalán í Íslandsbanka sem stendur í
tæpum 8 milljónum en lánið er á 7,30
% vöxtum. Stjórn hefur verið að greiða
lánið niður á undanförnum árum en
vegna mikilla fjárfestinga og útgjalda við
völlinn var ekkert greitt aukalega inná
lánið árið 2018 en í fjárhagsáætlun árið
2019 er gert ráð fyrir niðurgreiðslu þess
um 3 milljónir króna.
Hér má sjá full árgjöld hjá nokkrum
klúbbum sem gera út 18 holu golfvelli
og eru með heildarstarfsemi í byggðum
sveitarfélögum:
GO 122.900 / GR 108.500 / GK		
112.900 / GKG112.900 / GM 105.000 /
GA		97.500 / GL 89.000 / GS 85.000 /
Meðaltal c.a.104.000
Gerð er eftirfarandi tillaga að árgjöldum
fyrir árið 2019
Gjaldskrá 2018

Tillaga 2019

Fullt gjald
75.000
80.000
Hjón *2 135.000 (67.500)144.000 (72.000)
70.ára +
37.500
56.000
NL.gj. 1ár
45.000
56.000
NL.gj. 2.ár
50.000
68.000
Nemagj. (fullorðnir) 40.000
56.000
Aukaaðild
40.000
45.000
19-27 ára
37.500
56.000
14-17 ára
25.000
30.000
13 ára og yngri 25.000
27.000
Með þessum tillögum er hjónum veittur
10% afsláttur af fullu gjaldi eins og verið
hefur og gerð er tillaga um að 70 ára og
eldri fái nú 30 % afslátt frá fullu gjaldi í
stað 50% afsláttar áður. Heildartekjur
vegna árgjalda árið 2017 voru 18.820.000
en voru 18.705.000 árið 2018 og hafa því
lækkað þrátt fyrir hækkun á gjöldum.
Skýrist það m.a. af því að aldur félagsmanna er að hækka.
Hækkun fullra árgjalda er 6,6% en
árgjöld GV eru áfram um 20 % lægri
en hjá þeim klúbbum sem bjóða uppá
sambærilega aðstöðu og GV. Áfram
eru gjöld barna og unlinga í klúbbnum
lág en 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.
Að lokum
Eins og að framan segir er nú að ljúka
80 ára afmælisári og stóru ári í starfi
klúbbsins þar sem mikil umfjöllun og
jákvæð var um Íslandsmótið í golfi, golfklúbbinn og Vestmannaeyjar og vonandi
skilar það sér auk bættra samgangna í
fleiri seldum golfhringjum árið 2019.
Eins og að framan segir þá er fjárhagsstaða klúbbsins góð í dag en ástæða þess
er sú að klúbburinn hefur farið skynsamlega með fé, ekki farið í fjárfestingar
án þess að eiga fyrir þeim, fengið góða
aðstoð frá félögum og styrktaraðilum
og greitt niður lán þannig að fjármagnskostnaður er orðinn lítill. Tekjurnar eru
aftur á móti ekki miklar og því nauðsynlegt að sveitarfélagið styðji við uppbyggingu klúbbsins til þess að halda honum í
fremstu röð.
Árið 2018 vorum við aftur komin með
þann stimpil að vera með besta golfvöll
landsins. Það eru mikil verðmæti í því
fyrir samfélagið í Vestmannaeyjum að
geta státað af því að vera með besta golfvöllinn og við eigum að fjárfesta í því og
viðhalda þeirri góðu ímynd sem golfklúbbur Vestmannaeyja og golfvöllurinn
í Vestmannaeyjum hefur. Það er verkefni
stjórnar og félagsmanna næstu árin en
til þess þurrfum við stuðning bæjaryfirvalda sem við í stjórn GV erum bjartsýn
á að við fáum.
Undirritaður hættir nú í stjórn eftir
17 ára starf sem formaður og þá hætta
einnig í stjórn þeir Haraldur Óskarsson og Jón Ólafsson sem báðir hafa
verið duglegir í starfi fyrir klúbbinn en
Haraldur hefur verið í stjórn í um 20
ár og væru margar af framkvæmdum
undanfarinna ára ekki til ef Haraldar
hefði ekki notið við eins og æfingaskýli
og tækjageymsla. Nýtt fólk kemur inn
með nýjar hugmyndir og framtíðin er
björt og möguleikarnir margir.
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.
Vestmannaeyjum 17 janúar 2018
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður
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Starfsskýrsla
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2018
Hjá Fimleikafélaginu Rán eru iðkendur
á aldrinum 2 - 15 ára. Krílahópur og
bangsahópur eru tveir kynjablandaðir
hópar sem við köllum íþróttaskóla en í
honum eru yngstu iðkendur okkar sem
eru 2-3 ára. Í upphafi ársins var 4-5 ára
hópurinn okkar einnig kynjablandaður
en um haustið fjölgaði mjög mikið í
hópnum svo að ákveðið var að skipta
þeim hópi í tvo hópa og var þá skipt
eftir kynjum. Foreldrar voru sáttir við
þessa ákvörðun. Auk þess eru svo 4
stúlknahópar og tveir drengjahópar. Í lok
árs 2018 voru iðkendur félagsins orðnir
165 talsins. Það er töluverð aukning frá
síðasta starfsári og gaman að segja að
enn hefur bæst í þann hóp.
Í upphafi ársins voru þjálfarar okkar
Sigurbjörg Jóna Vilhjálmsdóttir, Friðrik
Benediktsson og Elínborg Eir Sigurfinnsdóttir. Elínborg Eir hætti hjá okkur
um vorið og Sigurbjörg Jóna í lok árs.
Um haustið bættist töluvert við þjálfarahópinn en þá komu til okkar Ólöf
Aðalheiður Elíasdóttir, Sara Jóhannsdóttir, Nataliya Ginzhul og Arna Björg
Sigurbjörnsdóttir. Í lok árs kom svo
einnig Bjarný Þorvarðardóttir. Við erum
því ofsalega rík af metnaðarfullum og
áhugasömum þjálfurum. Breyting varð
einnig á þegar Anna Hulda Ingadóttir
tók að sér að vera yfirþjálfari. Teljum
við að sú breyting hafi verið mjög góð
ákvörðun þar sem utanumhald og eftir-
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lit varð mun betra. Eftir þessar miklu
breytingar á þjálfarahópnum og eftir að
yfirþjálfari hóf störf fór iðkendafjöldinn í
félaginu að aukast.
Vegna aukins fjölda iðkenda hefur
einnig bæst í aðstoðarþjálfarahópinn
okkar en aðstoðarþjálfarar í lok árs voru:
Anna María Lúðvíksdóttir, Aríanna
Åberg Ólafsdóttir, Erla Dís Davíðsdóttir, Gabríel Ari Davíðsson, Herborg
Sindradóttir, Ingimar Óli Arnarsson,
Klara Örvarsdóttir, Selma Rún Scheving,
Sigrún Gígja Sigurjónsdóttir og Sigurbjörg Sigurfinnsdóttir.
Á árinu 2018 var farið á 3 fimleikamót í

stökkfimi ásamt því að haldið var okkar
árlega Vestmannaeyjamót þann 25.
maí. Í 2. flokki a var Aríanna Ósk Åberg
Ólafsdóttir Vestmannaeyjameistari. Í 3.
flokki a var Anna María Lúðvíksdóttir í
fyrsta sæti. Í 4 flokki a var Birna María
Unnarsdóttir í fyrsta sæti og í 5. flokki a
varLilja Kristín Svansdóttir í 1. sæti.
Í mars var farið á bikarmót í stökkfimi
sem haldið var í Mosfellsbæ. Þar unnu
til fyrstu verðlauna í 2. flokki kvk b, Aríanna Ósk Åberg Ólafsdóttir, Sigrún Gígja
Sigurjónsdóttir, Selma Rún Scheving og
Erla Dís Davíðsdóttir.
Í apríl var farið á Íslandsmót í stökkfimi sem haldið var í Grafarvogi. Það er
vert að taka fram að á því móti fórum
við í fyrsta skipti í mörg ár með keppnishóp í karlaflokki. Á þessu móti áttum
við marga verðlaunahafa. Sigrún Gígja
Sigurjónsdóttir, Herborg Sindradóttir,
Erla Dís Davíðsdóttir, Rakel Perla Gústafsdóttir og Birna María Unnarsdóttir
urðu í 1. sæti í 3. flokk b, kvk. Í 2. sæti
í 3.flokki c, kvk voru Erika Rún Long,
Klara Örvarsdóttir, Eva Magnúsdóttir og
Anna Margrét Svansdóttir. 2. flokkur kvk
b var einnig í öðru sæti en í honum voru
Aríanna Ósk Åberg Ólafsdóttir, Sigrún

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Gígja Sigurjónsdóttir, Rakel Perla Gústafsdóttir og Birna María Unnarsdóttir. Þá
voru drengirnir okkar einnig í verðlaunasæti en þeir hlutu 3. sæti í 3. flokki
kk yngri. Það voru Gabríel Ari Davíðsson, Heiðmar Magnússon, Ingimar
Óli Arnarsson, Brynjar Ingi Narfason,
Morgan Goði Garner og Hermann Ingi
Ágústsson.
Í nóvember var svo farið á haustmót í
stökkfimi en það var haldið í Garðabæ.
Það er gaman að segja frá því að í lok
árs festum við kaup á keppnisdansi sem
við getum notað á hópfimleikamótum.
Slíkan dans höfum við ekki haft í
nokkur ár og þess vegna ekki getað farið
á hópfimleikamót þar sem við getum
tekið þátt í öllum þáttum mótsins. Vestmannaeyjabær styrkti félagið við kaup á
dansinum um 60.000 kr.
Nú skundum við með keppnishópa
með fullgildan keppnisdans á hópfimleikamót.
Í maí var að venju haldin glæsileg fimleikasýning. Fimleikar voru einnig sýndir
á Sjómannadaginn og á Þjóðhátíðinni.
Í upphafi haustannar höfðum við þá

nýbreytni að bjóða upp á opna fimleikaviku þar sem öllum krökkum gafst
kostur á að koma og prófa fimleika sér að
kostnaraðarlausu.
Félagið átti 30 ára afmæli á árinu og í
tilefni þess héldum við opna afmælisæfingu þar sem öllum bæjarbúum var
boðið að koma og fylgjast með krökkunum okkar sýna hvað þeir geta. Þetta
heppnaðist afar vel, þrátt fyrir storm
sem geisaði úti. Var þetta í stað árlegrar
jólasýningar sem við höfum haft.
Í desember var boðið upp á Parkour
námskeið fyrir krakka úr 1. - 10.bekk.
Þjálfari námskeiðsins var Stefán Þór
Friðriksson. Námskeiðið var vel sótt og
greinilegt að mikill áhugi fyrir Parkour
er í Vestmannaeyjum.
Fimleikafélagið hefur haldið áfram að
vera í samstarfi með Afreksþjálfun ehf.
Gengur samstarfið vel og hafa þjálfarar
okkar lært mikið á þeim helgum sem
Afreksþjálfun hefur komið til okkar.
Á uppskeruhátíð ÍBV héraðssambands
var Sigrún Gígja Sigurjónsdóttir valinn
fimleikakona ársins 2018. Hún hefur sýnt
vaxandi framfarir og er afar kraftmikil
fimleikakona.
Farið var í ýmsar fjáraflanir á árinu,
flosað var á sjómannadaginn, 17 júní og
á Landsbankadeginum. Þá sáum við um
álfasölu SÁÁ. Einnig sér Fimleikafélagið
um sjálfsalann í anddyri Íþróttamiðstöðvarinnar. Auk þessa hafa nokkur
fyrirtæki í Vestmannaeyjum og Vestmannaeyjabær styrkt félagið með fjárframlögum sem við erum mjög þakklát
fyrir.
Á árinu var fest kaup á nýrri gryfju í
íþróttasalnum. Gamla gryfjan var komin
til ára sinna og verður því mikill munur
fyrir félagið að æfa í nýju gryfjunni.

Félagið hefur valið æfingafatnað sem
er merktur félaginu í samstarfi við fimleikar.is. Einnig hafa verið fest kaup á
keppnisfötum fyrir drengina okkar.
Stjórn Ránar árið 2018 var skipuð Helgu
Jóhönnu Harðardóttur, Elísu Kristmannsdóttur, Ragnheiði Borgþórsdóttur,
Þórsteinu Sigurbjörnsdóttur og Helgu
Henriettu Åberg. Helga Henrietta Åberg
hætti um haustið og í hennar stað kom
Elín Þóra Ólafssdóttir. Fleiri stjórnarmeðlimir bættust svo við hópinn eftir
áramót en þeirra er ekki getið í skýrslu
2018.
Stjórn hefur fundað að jafnaði einu
sinni í mánuði ásamt því að vera í samskiptum í gegnum samfélagsmiðla.
Af þessari upptalningu má vera ljóst
að Fimleikafélagið Rán var með öfluga
starfsemi á síðasta ári. Við höfum bætt
verulega í starfsemina okkar. Fengið til
liðs við okkur fleiri þjálfara sem sýna
mikinn metnað í starfi ásamt því að hafa
nú yfirþjálfara sem hefur lyft félaginu
upp á næstu hæð. Fjöldi iðkenda hefur
aukist töluvert og hafa margir hópar
meira en tvöfaldast. Með auknum fjölda
iðkenda fylgir nýrri stjórn mikilvægt
verkefni næsta haust en þá þarf að
berjast fyrir fleiri tímum og meira plássi í
íþróttasal íþróttahússins.
Fyrir hönd stjórnar
Helga Jóhanna Harðardóttir
Formaður Ránar
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Starfsskýrsla
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2018
Árið er búið að vera gríðarlega viðburðaríkt og skemmtilegt hjá okkur í Ægi.
13-14. Apríl héldum við til Reykjavíkur
á Íslandsmót í sveitarkeppni. Mótið gekk
vel eins og vanalega og stóð okkar fólk
sig með stakri prýði og voru til fyrirmyndar bæði innan og utan vallar eins
og alltaf.
11-13. maí héldu svo Soffía þjálfari
og Benni til Færeyja til þess að taka þátt í
Norðurlandamóti í Boccia. Mótið var að
vonum skemmtilegt og mikill lærdómur
fyrir okkar fólk, þau stóðu sig vel og
komu reynslunni ríkari heim. Föstudaginn 25.maí héldu svo Birgir Reimar,
Guðmundur Ásgeir, Anton og Þórína til
Danmerkur til þess að taka þátt í Special
Olympics Festival. Þetta var í fyrsta sinn
sem íþróttafélagið Ægir sendir keppendur til þess að taka þátt í móti erlendis
undir merkjum félagsins og tókst það
gríðarlega vel. Strákarnir gerðu sér
lítið fyrir og tóku gull, silfur og brons á
mótinu sem var gríðarlega skemmtilegt.
Við heimkomuna fengu þeir stórkostlegar móttökur á bryggjunni sem er þeim
ofarlega í huga eftir annars gríðarlega
velheppnaða keppnisferð erlendis.
Árið 2018 var eins og áður sagði viðburðarríkt hjá okkar fólki og ekki sýst
hjá stjórnarmeðlimum , þjálfurum og
foreldrum vegna þess að 5-7. Október
héldum við í Ægi Íslandsmót í einstaklingskeppni hér í Vestmannaeyjum.
Að halda slíkt mót krefst gríðarlegrar
skipulagningar og lá mikill fjöldi klukkutíma að baki í að plana, skipuleggja,
græja og gera. Mótið tókst síðan stórkostlega það gekk allt upp og eigum við í
félaginu fólkinu í eyjum mikið að þakka
við fengum ófáar hjálparhendurnar sem
gerðu það að verkum að héðan fóru
yfir 100 keppendur gríðarlega glaðir og
ánægðir talandi um besta mót sem farið
hefur verið á.
Í janúar 2019 var síðan komið að því
að velja íþróttamann ársins fyrir árið
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2018. Við völdum eins og alltaf okkar
íþróttamann og var það hann Anton
Sigurðsson sem varð fyrir valinu þetta
árið. Anton stóð sig frábærlega árið 2018
og vann til að mynda gull á mótinu í
Danmörku. Hann er einn af þeim sem
mætir á allar æfingar sama hvað, sinnir
boccianu af miklum áhuga og nýtur
hverrar einustu æfingu. Anton er með
frábært hugarfar gagnvart íþróttinni
og nýtur þess til hins ýtrasta að stunda
sína íþrótt og er einstaklega glaður sama

hvað.
Á sama hófi fékk Sylvía formaður silfurmerki ÍBV fyrir að hafa starfað í Ægi í
meira en 10 ár.
Það er því með sanni hægt að segja að
árið hafi verið viðburðarríkt og gríðarlega skemmtilegt hjá íþróttafélaginu
Ægir.
Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður
Ægis Íþróttafélags
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Starfsskýrsla
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2018
ÍBV íþróttafélag er mikilvægt í samfélaginu okkar og heldur úti fjölbreytta
starfssemi. Árið 2018 verður lengi í
minnum haft sem einstakt ár á íþróttavellinum og að meistaraflokkur karla
í handbolta séu handhafar allra fjögra
bikaranna í lok árs er ótrúlegur árangur
sem við munum minnast lengi í sögu
félagsins.
Fyrsta verkefni hvers starfsárs er
Þrettándagleðin. Hún var haldin 5.
janúar í blíðskaparveðri og var mætingin
góð eins og alltaf, enda einstakur dagur
ár hvert fyrir alla aldurshópa. Við erum
ótrúlega stolt af Þrettándanum og öllum
þeim fjölda fólks sem kemur að hátíðinni
og undirbúningi hennar. Fyrir hönd
félagsins vill ég þakka þeim öllum sem
vinna að hátíðinni.
ÍBV var áberandi á afhendingu fréttapýramída Eyjafrétta. Meistaraflokkur
karla í handbolta fékk pýramídann
fyrir framlag sitt til íþrótta. Einnig var
sjálfboðalinn valin Eyjamaður ársins og
þar vitum við að ÍBV býr betur en nokkurt annað félag á landinu. Við erum afar
þakklát öllum þeim sjálfboðaliðum sem
að félaginu koma.
Á uppskeruhátíð héraðssambandsins
var Ester Óskardóttir handknattleikskona
valin íþróttamaður Vestmannaeyja eftir
frábært ár með ÍBV og íslenska landsliðinu. Einnig uppskar hún vel á lokahófi
HSÍ þar sem hún sópaði að sér verðlaununum. Sigurður Arnar Magnússon knattspyrnumaður var valinn íþróttamaður
æskunnar. Arnar Pétursson þjálfari fékk
afhent sérstök heiðursverðlaun fyrir
einstakan árangur. Meistaraflokkur karla
í handbolta fékk síðan starfsmerki ÍBV
sem var afhent í fyrsta sinn.
Á árinu 2018 átti ÍBV tuttugu og sex leikmenn sem spiluðu landsleik á árinu þar
af eru þrettán sem fá A-landsleik skráðan

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

á sig sem leikmenn Íslands, Litháen, Færeyjum og El Salvador. Við búum einnig
að því að eiga þrjá landsliðsþjálfara að
störfum.
Á árinu eignuðumst við einn Íslandsmeistara í yngri flokkum en það var 4.
flokkur kvenna eldri í handbolta. Í dag
erum við með um fimmhundruð iðkendur í yngri flokkum, árangurinn heilt yfir
er góður. Við náðum góðum úrslitum
og samstaðan var mikil, en við þurfum
að halda áfram að búa til umhverfi þar
sem krökkunum líður vel og sækjast í að
stunda fótbolta og/eða handbolta.
Það sýndi sig og sannaði hvað samstaða
í stóru félagi eins og ÍBV skiptir miklu
máli. Á árinu 2018 misstum við nokkra
góða félaga og leikmanninn Kolbein
Aron sem ólst upp í félaginu okkar. Hann
skilur eftir stórt skarð sem erfitt er að
fylla og við komum til að minnast hans
um ókomna tíð.

Knattspyrnudeild karla og kvenna
Meistaraflokkur karla náði sínum besta
árangri í efstu deild síðan 2012 með 6.
sætinu en duttum úr bikarnum í 16 liða
úrslitum. Evrópukeppni á Hásteinsvelli
er alltaf skemmtilegur viðburður en við
féllum úr leik í fyrstu umferð á móti
norska liðinu Sarpsborg.
Meistaraflokkur kvenna náði 5. sætinu
og féll úr leik í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar þar sem þær áttu titil að
verja. Í heild sinni er tímabilið töluverð
vonbrigði þar sem væntingar voru meiri
en seinni hluti tímabilsins var sterkari
sem gefur góð fyrirheit inn í árið 2019.
Aðalþjálfarar meistaraflokkanna voru
þeir Kristján Guðmundsson hjá körlunum og Ian Jeffs hjá stelpunum þeir
létu báðir að störfum eftir sumarið og við
tóku Pedro Hipólito hjá karlaliðinu og
Jón Ólafur Daníelsson hjá kvennaliðinu.
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Handknattleiksdeild
Búið er að minnast aðeins á árangur
meistaraflokks karla á árinu en það
verður seint þreytandi að rifja það upp
að vinna allt sem hægt var að vinna á
Íslandi. Einnig var árangurinn í Áskorandakeppni Evrópu góður þar sem liðið
fór í undanúrslit. Á lokahófi hjá samtökum íþróttafréttamanna var liðið svo
tilnefnt eitt af þremur bestu liðum ársins
sem og Arnar Pétursson var tilnefndur
sem þjálfari ársins, stór viðurkenning á
risa ári.
Meistaraflokkur kvenna endaði í 3.
sæti í Olísdeildinni en fellur úr keppni í
undanúrslitum. Í bikarkeppninni komust
þær í höllina en féllu einnig þar úr leik í
undanúrslitum á móti Fram sem kláruðu
svo úrslitaeinvígin.
Ný þjálfarateymi komu bæði hjá karla
og kvennaliðunum eftir leiktímabilið.
Erlingur Richardson og Kristinn Guðmundson tóku við af Arnari Pétursyni
og Sigurði Bragasyni. Með kvennaliðið
hélt Hrafnhildur Skúladóttir áfram en
Sigurður Bragason kom inn í staðinn
fyrir Ásgeir Jónsson.
Orku- og TM mótið
Mikið er um að vera á sumrin hjá
félaginu okkar og spila Orku- og TM
mótin þar stórt hlutverk inn í. Undirbúningur mótanna er mikill og má þakka
starfsfólki ÍBV fyrir kraftmikla vinnu á

þessum mótum ásamt fjöldanum öllum
af sjálfboðaliðum sem koma að mótunum. Mótin eru hin glæsilegustu og skila
þau félaginu mjög miklu. TM – mótið
2018 var það stærsta frá upphafi og
Orkumótið er alltaf vinsælt þar sem færri
komast að en vilja. Bæði mótin fóru vel
fram þó svo að veðrið hafi töluvert spilað
inn í. Hluta af mótinu sást ekki á milli
marka vegna þoku og á lokadegi Orkumótsins rigndi svo mikið að fella þurfti
niður nokkra leiki.

Þjóðhátíð
Jafnan er mikið undir í Vestmannaeyjum þegar kemur að þjóðhátíð og
skiptir hátíðin félagið miklu máli sem og
samfélagið allt. Fyrsta hátiðin var haldin
fyrir 144 árum og var meðal stærstu
hátíða félagins frá upphafi. Óhætt er að
segja að veðrið hafi verið fjölbreytilegt en
á föstudeginum rigndi vel, á laugardeginum var fínasta veður en aftur á móti
gerði hávaðarok á sunnudeginum sem
hafði m.a. í för með sér að taka þurfti
niður eitt af sölutjöldunum í dalnum.
Þjóðhátíðarnefnd skilaði góðri vinnu
sem sýndist m.a. annars þegar á reyndi
vegna veðurs. Hátíðin fór vel fram og
allt skipulag var til fyrirmyndar. Mikil og
óeigingjörn vinna á sér stað við undirbúning og framkvæmd hátíðarinnar og
það er ómetanlegt fyrir félagið að hafa
jafn öfluga stuðningsmenn og sjálfboðaliða, sem leggja sitt á vogarskálirnar
ár eftir ár. Fyrir það ber sannarlega
að þakka. Á hátíðinni í ár var Birgir
Guðjónsson heiðraður fyrir störf sín í
þjóðhátíðarnefnd er hann lét af störfum
þar. Hann hefur starfað í nefndinni í
fjölda ára og verið þekktur fyrir dugnað
og vinnusemi. Hann hefur reynst
félaginu ótrúlega vel.
Aðalstjórn
Eitt af stóru verkefnum félagsins er að
gera gott félag betra og er þetta ekki
aðeins markmið aðalstjórnar heldur
félagsins í heild sinni. Stjórnin hefur
verið samstíga og reynt að leitast að

26

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

bestu niðurstöðu fyrir félagið í heild
sinni. 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, framkvæmdarnefnd,
knattspyrnuráð karla og kvenna og
handknattleiksráð. Einnig er fulltrúarráð
hjá félaginu.
ÍBV er fyrirmyndarfélag ÍSÍ þar sem
tekið er á mörgum atriðum um uppbyggingu og stefnu félagsins. Sem dæmi:

þjálfun, fræðsla og forvarnir, stjórnun
og umgjörð. Uppbygging yngra flokka
starfsins er stór hluti af félaginu og
afar mikilvægur. Við viljum bjóða upp
á góðar æfingar í góðu umhverfi sem
hentar sem flestum. Ekki hafa verið
miklar breytingar á þjálfurum yngri
flokka síðustu árin og er það frábært að
félag eins og ÍBV geti leyft þjálfurum að
þroskast í starfi og ná sér i mikilvæga
reynslu til að verða betri þjálfari og
persóna. Við eigum fjölmörg dæmi um
þjálfara sem byrja í yngri flokkum og eru

svo farnir að þjálfa í meistaraflokki og
jafnvel landslið við góðan orðstýr.
Akademína ÍBV er einn af þessum
þáttum sem við erum virkilega stolt
af. Hún er rekin í samstarfi við FÍV og
GRV. Þar eru bæði stundað handbolti
og fótbolti fyrir stráka og stelpur. Lögð
er áhersla á að nemendur hugsi vel um
eigin líkama, borði hollan og góðan mat,
temji sér heilbrigt líferni og séu reglusöm
í alla staði.
Til að halda úti rekstri ÍBV erum við
með okkar stóru fjáraflanir ásamt fjöldanum öllum af stuðningsaðilum sem
gera það að verkum að við erum á þeim
stað sem við erum. Allt byggist þetta á
góðu samstarfi og metnaði að gera vel
innan sem utan vallar. Ég vill þakka
stuðningsaðilum fyrir ómetalega aðstoð í
gegnum árin.
Fyrir hönd Aðalstjórnar vill ég þakka
öllum starfsmönnum, þjálfurum,
leikmönnum, stuðningsmönnum og
öllum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum
fyrir starfsárið 2018. Ár sem mun aldrei
gleymast í stækkandi sögu félagsins.
Ein af grunngildum ÍBV eru heilbrigði,
samvinna, barátta og gleði minnum
okkur reglulega á þau og reynum að
vinna eftir þeim. Verum stolt af félaginu
okkar, ÁFRAM ÍBV
Fyrir hönd Aðalstjórnar,
Unnar Hólm Ólafsson
Formaður ÍBV íþróttafélags.
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Starfsskýrsla
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2018
Eftirfarandi aðilar skipa stjórn:
Jóhanna Kristín Reynisdóttir formaður
Andrea Elín Atladóttir gjaldkeri
Þjóðhildur Þórðardóttir ritari
Þóra Sigríður Sigurðardóttir meðstjórnandi
Elín Þóra Ólafsdóttir meðstjórnandi
Marta Sigurjónsdóttir og Þorsteinn
Sigurðsson varamenn
Skoðunarmenn félagsins eru:
Lilja Björg Arngrímsdóttir og Svanfríður
Jóhannsdóttir
Ekki var mikið um formlega fundi þetta
starfsár þó hittumst við á Eymundsson og
fórum yfir það helsta sem þurfti að ræða
fyrir veturinn.
Eftir það fóru samtölin aðallega gegnum
spjallforritin.
Félagsmenn greiddu 6000 kr. í félagsgjöld fyrir haustönnina.
Þjálfarar og æfingatímar
Æfingatímar hjá okkur eru þriðjudagar
kl 19:30 í sal 1 og fimmtudagar kl 17:30 í
sal 3. Mæting hjá okkur hefur verið með
ágætu móti þó draumurinn sé að við
getum verið 12 og spilað með góðu móti.
Aðalkjarninn heldur áfram að mæta vel
og hjá nokkrum okkar hafa verið meiðsli
og nám sem setja strik í mætinguna. Vonandi verður komandi ár betra og minna
um meiðsl.
Við höldum áfram að láta vita af okkur.
Góðir hlutir eru aldrei of oft sagðir, allir
eru velkomnir að prófa þetta skemmtilega
sport.
Annað árið sem Blakfélagið hefur verið
þjálfaralaust, það hefur gengið ágætlega
en jafnframt yrði betra að hafa þjálfara
sem gæti leiðbeint okkur og við æft
tæknina betur.
Við hófum haustið með því að fara í
heimsókn á Hellu, þar voru æfingabúðir
sem voru frá kl 11 - 16 á laugardeginum,
við lærðum ótrúlega margt þar og fullt
af nýjum æfingum. Allt heppnaðist vel
fyrir utan að Kata meiddi sig frekar
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snemma.
Andrea var svo væn að bjóða okkur í
sveitina og golfskálinn eldaði þennan fína
kvöldmat handa okkur.
Mót 2018
Íslandsmót 2018
Áfram tökum við þátt í Íslandsmótinu
með eitt skráð lið.
Blakfélag ÍBV hélt sér í 4. deild sem að
mínu mati var nokkuð vel af sér vikið.
Mótið sem var helgina 13.10 - 14.10
2018 var haldið á Hvammstanga, farið
var með Herjólfi seinnipart föstudags
og brunað norður. Alltaf er skemmtilegt
að fara í ferðir saman, við gistum í fínu
íbúðarhúsi sem var staðsett nánast við
hliðina á íþróttahúsinu. Fórum út að
borða á ofsalega flottum stað á laugardagskvöldinu og síðan brunað heim í
dásamlega fallegu veðri á sunnudeginum.
Já mótið gekk líka fínt. Þrír sigrar og
tveir leikir tapaðir. Seinni mótið var síðan
haldið í janúar 2019 og fór 7 leikmenn frá
okkur. Spilaðir voru sex leikir og einungis
einn sigur. Gengur bara betur næst, en
næsta mót er einmitt helgina 15 - 17 mars
n.k. á Flúðum. Andrea býður okkur í
sveitina sem er dásamlegt.
Öldungur var haldinn á Akureyri
gistum við saman í frábærum bústað í
hlíðum Hlíðarfjalls. Þar fór heldur betur
vel um okkur. Þóra Sigga pantaði handa
okkur frábæra hatta sem vöktu mikla
lukku hvort sem var í íþróttahúsinu eða á
lokahófinu. Mikið var um að vera á Akureyri og við fórum á tónleika, út að borða
og svo lokahóf þar sem við skemmtum

okkur konunglega.
ÍBV ásamt BF sóttum um að halda Öldung árið 2020 og vann þá kosningu með
yfirburðasigri. Verður því fjör í Eyjum.
Öldungamótanefnd skipa Jóhanna
Kristín Reynisdóttir, Katrín Harðardóttir
og Svanfríður Jóhannsdóttir. Ásamt
öllu því fríða föruneyti sem við höfum í
ÍBV og BF. Margar hendur vinna létt
verk.
Áfram munum við spila í 7.deild á Öldungi 2019 sem haldinn verður í Keflavík.
Jólamót var ekki haldið árið 2018 vegna
dræmrar þátttöku undanfarnar æfingar
fyrir jól, vonandi kemur það ekki fyrir
aftur.
Vormót er ekki komið á dagskrá en ég
hvet okkur til að halda því til streytu það
er svo skemmtilegt.
Nýliðar
Erfitt hefur verið að fá nýtt fólk til þess að
koma á æfingar en við höldum áfram
að reyna og látum vita af okkur.
Stjórnin
Við erum búnar að standa okkur vel,
aðalkjarninn er duglegur að sækja æfingar og erum við að keppa á Íslandsmóti
þjálfaralausar og höldum okkur í 4. deild.
Ég hvet okkur til þess að halda áfram og
munum þetta er skemmtileg íþrótt í
frábærum félagsskap. Við eigum nóg af
æfingum og þurfum við að vera duglegri
að draga þær fram og nota þær til þess að
bæta okkur.
Mitt annað ár að renna sitt skeið. Þetta
er mjög skemmtilegt og margt að gerast
hjá okkur. Ferðalögin standa þó upp úr
hjá mér því það er alveg frábært að vera
með ykkur á ferðalagi.
Það var aðeins minna að gera á þessu ári
en því síðasta en það er stundum þannig.
Þakka ég stjórninni fyrir gott samstarf.
Áfram ÍBV
Fyrir hönd stjórnar,
Jóhanna Kristín Reynisdóttir
formaður Blakfélags ÍBV.
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Starfsskýrsla
Tennis og Badmintonfélags
Vestmannaeyja árið 2018
Aðalfundur TBV var haldinn 5. September 2018 og voru eftirtaldir kosnir í
stjórn félagsins;
Formaður; Ólafur Björgvin Jóhannesson
Varaformaður; Jón Óskar Þórhallsson
Gjaldkeri; Óskar Elías Óskarsson
Ritari; Eyþór Harðarson
Meðstjórnendur; Hallgrímur Þórðarson
og Sæbjörn Sævar Jóhannsson
Tennis og badmintonmaður ársins 2018
var kosinn Eyþór Harðarson.
Ekki var farið á nein mót á árinu 2018.
Þjálfarar félagsins á árinu 2018 voru;
Ólafur Björgvin Jóhannesson, Óskar
Elías Óskarsson og Hallgrímur Þórðarson.
Starfsárið okkar
Að venju æfðum við fjórum sinnum
í viku á sömu dögum og áður og hélt
félagið áfram að lána nýliðum flugur
og spaða þegar það mætir á æfingar og
rukkum ekki æfingargjöld en æfingarfélagar versla svo af okkur flugur og
spaða sem er okkar æfingargjöld.
Mætingin á starfsárinu var ekki nægilega
góð, við hefðum viljað sjá meiri stöðuleika á æfingar og fá fleirra fólk inn í
félagið. Svipaður kjarni mætir þó alltaf
og höfum við gaman að keppa við hvorn
anna.
Við höldum áfram af venju gefa
börnum sem stunda góðar mætingar
spaða og hvetjum við þau til að stunda
hjá okkur æfingar.
Félagið tók þátt í tröllagleði eins og
venjulega sem var haldið á þréttándanum
og þótti mörgum gaman að taka í spaðan
og spila hnit.
Á skrá hjá okkur eru, 45 börn og 40
unglingar og 140 fullorðnir. Sirka 78
virkir.
Fyrir hönd stjórnar,
Ólafur Björgvin Jóhannesson, formaður.
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Starfsskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2018
Árið 2018 var Svanhildur Eiríksdóttir
yfirþjálfari og Hinrik Ingi Ásgrímsson til
aðstoðar.
Á vorönn 2018 voru 36 iðkendur á skrá
en á haustönn voru þeir 47.
Þann 12. maí fóru yngstu iðkendur á
mótið í Keflavík. Akranesleikarnir voru
haldnir um sjómannahelgina. Arna
Gunnlaugsdóttir náði besta tíma í 100 m
bringusundi.
Á árinu bauðst iðkendum að kaupa
sundföt, allir í stíl, og veglegan bakpoka.
Félagið fékk styrk fyrir kaupunum frá
fyrirtækjum í bænum. Kunnum við þeim
miklar þakkir fyrir.
Stefnt var á að hafa æfingabúðir eina
helgi í mars sem við urðum því miður
að hætta við þ.s þjálfarinn sem ætlaði að
koma slasaðist.
Sumarlokahóf var haldið í Týsheimilinu í
byrjun júní, pizzur og leikir og fjölskyldunum boðið.
Stefnt var að fara á KR-mót í lok nóvember en hætt var við vegna veðurs.
Hrafnhildur Lúthersdóttir kom til okkar
eina helgi í desember með æfingabúðir,
mikil ánægja með hana.
Á jólasundmótinu sem haldið var þann
14. des breyttum við út af vananum og
notuðum batterýs-kerti. Það er mun
öruggara fyrir börnin okkar.
Jólafrí hófst að loknu jólasundmóti.
Stjórnin hittist einu sinni í mánuði, nema
eitthvað kæmi upp á, þá var boðað til
aukafundar. Fundarstaður stjórnar hefur
verið í heimahúsum stjórnar.
Umræðuefni haustsins voru m.a.
bakkaföt, sundföt, töskur. Hugmyndir af
fjáröflunum
Við sáum um barnapössun á meðan á
leikjum meistaraflokks IBV í handbolta
stóð en afar dræm þátttaka var hjá foreldrum þegar haustaði, við ákváðum því
að bjóða öðru félögum að taka við eftir
áramótin.
Stjórn Sundfélags ÍBV árið 2018 voru
Formaður - Salóme Ýr Rúnarsdóttir,
Vara formaður-Drífa Þöll Arnardóttir ,
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Gjaldkeri - Erna Sævarsdóttir /Salóme Ýr
Rúnarsdóttir, Ritari - Guðríður Jónsdóttir,

Meðstjórnendur Bjartey Gylfadóttir,
Elísa Sigurðardóttir, Eva Gunnlaugsdóttir.
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Starfsskýrsla
Karatefélags Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2018
Starfið
Æfingar hófust að venju snemma í janúar
og mættu um 20 iðkendur til leiks sem
er eitthvað færra en undanfarið en góður
hópur. Æft er í hópi yngri sem eru
börn undir 12 ára og hópi eldri sem eru
unglingar og fullorðnir.
Svo vildi til að þeir keppendur félagsins sem tekið höfðu þátt í mótum með
góðum árangri, drógu sig úr keppni á
árinu og tóku sér hlé frá æfingum að
mestu. Starf félagsins hefur því snúist
um hefðbundna karateiðkun án þáttöku
í mótum.
Þó tóku þrír keppendur þátt í Íslandsmóti barna og stóðu sig vel og voru
félaginu til sóma. Bestum árangri náði
Hermann Ingi Ágústsson en hann var
hársbreidd frá því að komast í undanúrslit og berjast um verðlaun.
Hermann Ingi var einmitt valinn
kratemaður ársins 2018
Rekstur
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.
Félagið tók einnig að sér sölu sjómannadagsblaðsins og merki sjómannadagsins
til að safna í ferðasjóð.
F.h. stjórnar
Ævar Austfjörð formaður
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