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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

Verkefni ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
17. september 2020



Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja4

Fundargestir: Þór Ísfeld Vilhjálmsson, 
Sólveig Adolfsdóttir, Snjólaug Árnadóttir, 
Guðbjörg Erla Ríkharðsdóttir, Guðmunda 
Bjarnadóttir, Viðar Elíasson, Daníel Geir 
Moritz, Jóhann Jónsson, Hörður Orri 
Grettisson, Stefán Jónsson, Sigþóra Guð-
mundsdóttir, Sigríður Ása Friðriksdóttir, 
Sigríður Inga Kristmannsdóttir, Magnús 
Sigurðsson, Gísli Valtýsson, Guðni Friðrik 
Gunnarsson, Eygló Kristindsdóttir, 
Guðni Sigurðsson, Þórína Baldursdóttir, 
Soffía Guðmundsdóttir, Anna Hulda 
Ingadóttir, Elísa Kristmannsdóttir, Drífa 
Þöll Arnardóttir, Salome Ýr Rúnarsdóttir, 
Hannes Gústafsson, Gunnar Páll Hálf-
dánsson, Davíð Guðmundsson, Jóhanna 
Reynisdóttir, Hjördís Steina Traustadótt-
ir, Björn Matthíasson og Helga Sigrún 
Þórsdóttir. 

Þingsetning
Formaður Íþróttabandalags Vestmanna-
eyja, Hjördís Steina Traustadóttir setur 
þing. 

Kosning þriggja manna kjörnefndar
Sólveig Adolfsdóttir, Guðni Sigurðsson og 
Stefán Jónsson samþykkt í kjörnefnd. 

Kosning þingforseta og ritara
Þingið samþykkir að Jóhann Jóns-
son verði þingforseti og Helga Sigrún 
Þórsdóttir ritari. Jóhann fer í ræðustól 
og þakkar traustið. Þingforseti fer yfir 
dagskrá þingsins og lagt er til að þinghléi 
verði sleppt sem er samþykkt. Kjörnefnd 
hefur lokið störfum og liggja niðurstöður 
hennar fyrir. Sólveig kemur í ræðustól 
og greinir frá niðurstöðum og dæmir 
fund löglegan. Frá ÍBV íþróttafélagi eru 
18 fulltrúa mættir, Rán er með 2, KFS 1, 
Sundfélagið 1, Blakfélagið 1 og Ægir 1. 

Skýrsla stjórnar og umræður
Hjördís formaður fer yfir skýrslu stjórnar. 
Allir þingfulltrúar samþykktir. 

Reikningar stjórnar, umræður og at-
vkæðagreiðsla
Hjördís formaður fer yfir reikninga 
stjórnar. Umræður eiga sér stað um þing-
kostnað en mikill munur er á milli ára. 
Formaður útskýrir þann mun. Reikningar 
samþykktir. 

Skýrslur félaga, umræður og atkvæða-
greiðslur
Engar umræður og skýrslur samþykktar. 

Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
Engar lagabreytingar liggja fyrir. 

Ræddar tillögur er fyrir liggja
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
hefur borist umsókn um aðild að Íþrótta-
bandalagi Vestmannaeyja frá Lyftingafé-
lagi Vestmanneyja. Hún hljóðar svona:

Umsókn um aðild að Íþróttabandalagi 
Vestmanneyja og Íþróttasambandi 
Íslands. Lyftingafélag Vestmannaeyja 
var stofnað 10. Nóvember 2018 til að 
stuðla að framgangi ólympískra lyftinga 
í Vestmannaeyjum. Tilgangur félagsins 
er að vinna að útbreiðslu og eflingu 
ólympískra lyftinga og skapa meðlimum 
þess aðstöðu til að stunda íþrótt sína 
með þjálfun fagfólks. Búið er að fjalla 
um aðildarumsóknina hjá laganefnd ÍSÍ 
og hún samþykkt þar. 

Þingfulltrúa samþykkja. 

Álit nefnda, umræður og atkvæða-
greiðsla
Ekkert liggur fyrir. 

Kosninga formanns
Hjördís Steina Traustadóttir býður sig 
fram. Samþykkt. 
Björn Matthíasson, Arnheiður Pálsdóttir, 
Helga Sigrún Þórsdóttir og Gunnar Páll 
Hálfdánsson bjóða sig fram í stjórn ÍBV. 
Samþykkt. 
Eygló Kristindsdóttir, Guðni Sigurðsson 
fá kosningu sem skoðunarmenn. Sólveig 
Adolfsdóttir til vara. 

Kosið í laganefnd og aðrar nefndir ef 
tillögur hafa borist. 
Á ekki við

Ýmis mál
Þór Ísfeld Vilhjálmsson formaður ÍBV 
íþróttafélags stígur í ræðustól. Hann byrj-
ar að óska nýrri stjórn til hamingju með 
kosninguna. Þór ræðir um lög bandalags-
ins varðandi nýjar tillögur sem berast fyr-
ir þing. Áður fyrr voru ársþingin tveggja 
daga þing þar sem tillögur voru bornar 
fram á fyrri degi og kosið um þær á seinni 
degi. Þór kemur með tillögu til stjórnar að 
skoða breytingar á lögum varðandi nýjar 
tillögur. Hann leggur til að birta skuli 
tillögur sem berast stjórninni á heimasíðu 
bandalagsins fyrir þing. Til þess að svo 
verði hægt þarf að fara í lagabreytingar. 
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
ætlar að skoða þetta fyrir næsta ársþing. 

Davíð Guðmundsson frá Tölvun stígur í 
ræðustól og ræðir um tölvumál aðildafé-
laganna. Hann ræðir um leiðir sem hægt 
sé að fara svo að mikilvæg gögn tapist 
ekki við stjórnarskiptingar. Mikið er um 
mannabreytingar hjá aðildarfélögunum 
og margir að nota heimilistölvur til að 
halda utan um öll mál er varða félagið. 
Davíð er með hugmynd um að félögin fái 
Office 365 og hvert og eitt aðildarfélag fái 
sitt netfang og gagnageymslu. Markmiðið 
væri þá að koma tölvumálum aðildarfé-
laganna í betra og einfaldara form. Öll 
aðildarfélögin myndu njóta góðs af þessu. 
Lagt er til að formenn aðildarfélaganna 
verði kölluð á fund þar sem farið verður 
betur og ítarlegra í þessi mál. 
Davíð notar tækifærið og segir frá nýrri 
rafíþróttadeild í Vestmanneyjum sem 
stofnuð var í haust. Deildin fékk aðstöðu 
í félagsheimilinu og styrk frá Vestmanna-
eyjabæ. Margar rafíþróttadeildir eru undir 
íþróttafélögum eins og t.d. hjá Fylki. Það 
eru þjálfarar sem koma að þessari íþrótt 
en þeir sem stunda hana þurfa að gera 
þrekæfingar, hlaupa o.þ.h. Þessi deild í 
Eyjum er á byrjunarreit og surning hvort 
hún gæti verið innan annarra aðildarfé-
laga eins og ÍBV íþróttafélags. 

Jóhanna Reynisdóttir biður um orðið 
fyrir hönd Blakfélagsins og minnir á 
blakmót sem haldið verður 30. apríl – 02. 
nk. Áætlað er að um 1400 manns muni 
mæta til Eyja og keppa á 14 blakvöllum 
frá morgni til kvölds. Blakfélag Vm heldur 
mótið í samstarfi við Blakfélag Siglufjarð-
ar og fer þetta mótt stækkandi á hverju 
ári. 

Guðni Friðrik Gunnarsson stígur í 
ræðustól og segir frá áhuga sínum í að 
safna upplýsingum sem tengjast ÍBV. 
Hefur hann m.a. tekið saman úrslit leikja 
í Evrópukeppnum, einnig þá leikmenn 
sem hafa farið í atvinnumennsku. Guðni 
hefur mikinn áhuga á þessu og er í góðu 
samstarfi við Kára á bókasafninu. Guðni 
áætlar að halda kynningu á þessari sam-
antekt. 

Þingslit
Hjördís formaður þakkar Guðjóni Helga-
syni fyrir störf sín í stjórn Íþróttabanda-
lagsins og býður Gunnar Pál velkomin í 
stjórn. Hjördís þakkar fyrir góða mætingu 
og slítur þingi. 

Fundagerð ársþings   
Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
Haldið í Týsheimilinu 6. janúar 2020 kl. 20
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
fyrir árið 2018 var haldið í Týsheimilinu 6. 
janúar 2020. Á þinginu var Hjördís Steina 
Traustadóttir endurkjörin formaður fyrir 
næsta starfsár og aðrir í stjórn kjörin þau 
Helga Sigrún Þórsdóttir varaformaður, 
Björn Matthíasson gjaldkeri,  Arnheiður 
Pálsdóttir ritari og Gunnar Páll Hálfdáns-
son meðstjórnandi. Skoðunarmenn reikn-
inga eru sem fyrr Eygló Kristinsdóttir og 
Guðni Sigurðsson.
  Árleg Viðurkenningarhátíð Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja fyrir árið 2019 
var haldin miðvikudaginn 29. janúar 2020 
í Akóges og var hún mjög vel sótt. Íþrótta-
maður Vestmannaeyja 2019 var valinn 
Kári Kristján Kristjánsson handknattleiks-
maður. Íþróttamenn æskunnar 2019 eldri 
eru Clara Sigurðardóttir knattspyrnukona 
og Kristófer Tjörvi Einarsson golfari og 
Íþróttamaður æskunnar 2019 yngri er 
Helena Jónsdóttir handknattleiks- og 
knattspyrnukona. Björgvini Eyjólfssyni 
var veitt Heiðursviðurkenning ÍBV fyrir 
mikil og góð störf fyrir íþróttahreyfinguna 
í Vestmannaeyjum. Anna Hulda Ingadótt-
ir, Dóra Björk Gunnarsdóttir, Guðni Dav-
íð Stefánsson, Jón Árni Ólafsson, Sesselja 
Pálsdóttir, Stefán Sævar Guðjónsson og 
Viðar Einarsson voru sæmd silfurmerki 
ÍBV fyrir langan og farsælan feril í starfi 
fyrir íþróttahreyfinguna í Vestmanna-
eyjum. Aðildafélög Íþróttabandalagsins 
veittu einnig íþróttamönnum sínum 
viðurkenningu. Fulltrúar Vestmanna-
eyjabæjar afhentu landsliðsfólki okkar 
viðurkenningu fyrir þátttöku í landsliðum 
Íslands á árinu 2019.
  Starf íþróttahreyfingarinnar í Vest-
mannaeyjum var kröftugt sem fyrr og 
mörg góð afrek unnin. 
  Meistaraflokkur karla í handknattleik 
enduðu í 5. sæti og meistaraflokkur 
kvenna í handknattleik endaði í 3. sæti í 
Olís deildinni. Mikill kraftur hefur verið í 
starfi yngri flokka í handknattleik hjá ÍBV
Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu 
enduðu í 8. sæti og meistaraflokkur karla 
í knattspyrnu endaði í 12. sæti og féll því 
um deild.  Margir ÍBV-arar voru valdir 
í landsliðshópa bæði í handknattleik og 
knattspyrnu. 

TM mótið og Orkumótið í knattspyrnu 
tókust mjög vel og voru þau fjölmennustu 
frá upphafi og enn sem fyrr komast færri 
að en vilja.  
  Íþróttaakademían hefur þegar sannað sig 
og hefur margt efnilegt íþróttafólk stund-
að nám þar bæði í grunnskóla- og fram-
haldsskóla akademíunni. Svo í október 
var undirritaður samstarfssamningur við 
Háskóla Reykjavíkur um nýtt háskólanám 
í íþróttafræðum sem á að hefjast í eyjum á 
haustönn 2020.
  Þjóðhátíð Vestmannaeyja sú hundrað 
fertugasta og fimmta var haldin fyrstu 
helgina í ágúst í blíðaskapa veðri. Hún 
heppnaðist mjög vel og var fjölmenn að 
vanda. Allt skipulag þjóðhátíðarinnar  
er mjög gott og ÍBV íþróttafélagi til  
mikils sóma. Það sama má segja um 
Þrettándagleði ÍBV sem var haldin fyrstu 
helgina í janúar og var fjölmenn að vanda. 
ÍBV íþróttafélag starfar sem fyrirmynda-
félag 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 og starfar 
sem slíkt í dag.
  Fimleikafélagið Rán var með öflugt og 
mikið starf á árinu og hélt áfram samstarfi 
sínu við Afreksþjálfun ehs. Félagið sendi 
bæði stúlkur og drengi á fimleikamót.  
Eldri hópur drengja í stökkfimi urðu 
Íslandsmeistarar 2019.  
  Hjá Karatefélagi Vestmannaeyja var 
starfsemi með hefðbundnum hætti á 
vorönn en lítil á haustönn þar sem þjálfari 
félagssin flutti frá Eyjum. 
  Tennis og badmintonfélag Vestmanna-
eyja stundar sitt góða starf samkvæmt 
venju. 
  Sundfélag ÍBV heldur úti góðu starfi sem 
fyrr.
  Körfuboltafélag ÍBV gengur illa að fá 
þjálfar og því var lítil starfsemi hjá fé-
laginu á haustönn en vonandi rætist fljótt 
úr því.
KFS heldur úti öflugu starfi og eru í góðu 
samstarfi við ÍBV íþróttafélag. 
  Blakfélag ÍBV heldur áfram sínu góða 

starfi en þeim gengur illa að fá nýliða. 
  Íþróttafélagi Ægir er með mikla starf-
semi nú sem fyrr þar sem gleðin ræður 
ríkjum í boccia.
  Á þessari upptalningu sést að það er 
mikil fjölbreytni í íþróttum í Vestmanna-
eyjum og ættu flestir að geta fundið 
eitthvað við sitt hæfi.
  Í nóvember var settur á stað stýrihópur á 
vegum Vestmannaeyjabæjar til að endur-
skoða forvarnarstefnu bæjarfélagsins. 
Stýrihópurinn er samansettur af fulltrúum 
frá öllum helstu lykilaðilum í forvörnum 
barna og ungmenna í sveitafélaginu og við 
í Íþróttabandalaginu eigum þar fulltrúa. 
  Formaður sat Formannafund ÍSÍ í 
Laugardalshöll 29. nóvember 2019. Þar 
kom m.a. fram í skýrslu vinnuhóps um 
stafræn upplýsingarkerfi ÍSÍ að þau leggja 
til að hætt verði að nota Felix og tekið 
upp nýtt kerfi sem er verið að leggja loka 
hönd á og verður kynnt síðar. Einnig 
voru umræður frá vinnuhópum m.a. um 
rafleiki, um rekstur Íþróttafélaga í efstu 
deildum í boltagreinum, um endurskoðun 
á regluverki skiptingar tekna frá Íslenskri 
getspá, um gistiaðstöðu fyrir íþróttafólk 
af landsbyggðinni. Verður gaman að sjá 
hvaða tillögur koma frá þessum vinnu-
hópum.
  Stjórnarfundir hafa verið haldnir eftir 
þörfum og einnig höfum við notfært okk-
ur mikið tæknina í samskiptum stjórn-
arinnar. Nokkrir valnefndafundir með 
fulltrúum aðildarfélaga bandalagsins eru 
alltaf í desember vegna viðurkenningarhá-
tíðar Íþróttabandalagsins.
  Öll aðildarfélög ÍSÍ eru enn og aftur 
hvött til að yfirfara sín lög með tilliti til 
hvort þau samræmist lögum Íþrótta- og 
ólympíusambands Íslands.
  Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
þakkar aðildafélögum samstarfið á árinu 
og einnig stuðn-
ingsmönnum og 
styrktaraðilum 
veittan stuðning.

F.h. Íþróttabanda-
lags Vestmannaeyja
Hjördís S. Trausta-
dóttir, formaður 

Ársskýrsla Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja starfsárið 2019
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1. grein -  Sjóðurinn heitir Íþróttasjóður 
ÍBV héraðssambands og er í vörslu stjórnar. 
Stjórn ÍBV hefur umsjón með úthlutun úr 
sjóðnum skv. reglugerð þessari.

2. grein -  Sjóðurinn veitir styrki og viður-
kenningar 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 að-
ildarfélaga í samræmi við gildandi íþrótta-
stefnu Vestmannaeyjabæjar.

b) að veita félögum afreksstyrki vegna fram-
úrskarandi 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.Um-
sóknareyðublöð skulu send fulltrúum stjórnar 
hvers aðildarfélags eigi síðar en 
1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá 
sama degi.

7. grein -  Stjórn er heimilt að auglýsa eftir 
umsóknum um aðra styrki en afreksstyrki, en 
getur einnig veitt styrki og 

viðurkenningar á umsókna. (sjá nánar í 
vinnureglum sjóðsins).

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

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

10. grein -  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 sambands-
ins.

12. grein -  Reglugerð þessi tekur gildi þegar 
þing hefur staðfest hana.

Samþykkt á fundi formanna
 þann 07.11.2013

Reglugerð 
Íþróttasjóðs Íþróttabandalags Vestmannaeyja

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2019
(greiðist út á Viðurkenni (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæj 3.150.000 kr.

ÍBV íþróttarfélag 
Unnin afrek á árinu Úthlutunarreglur Krónur

Íslandsmeistari einstaklinga (7%) 0

 2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%) 0

Bikarmeistari einstaklinga (5%) 0
Íslandsmeistarar hópa (20%) 0

5.Flokkur kvk - handbolti Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
4.Flokkur kvk eldri - handSérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
4.Flokkur kvk yngri - han Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
4.Flokkur kk eldri -B-úrsl Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
6.Flokkur kvk C-lið - fótb Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000

2. sæti í Íslandsmóti  hópa (10%)
6.Flokkur kvk eldri - handSérúthlutun v/aldurs skv. reglum 45.000
6.Flokkur kvk D-lið - fótb Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 45.000

Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 0
3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%) 0
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
1. sæti í bikarkeppni hópa (10%) 0
1. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)

4.Flokkur kvk yngri - han Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 45.000
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0

Handbolti 12 einstaklinga  Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 240.000
Fótbolti 4 einstaklingar Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 80.000

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

830.000 kr.

Úthlutun í íþróttasjóði 
Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja v/2019

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar     
3.150.000 kr.

(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni)
(Hækkun milli ára 0,61%)
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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 utanum-
haldi yngri flokka aðildarfélaga
í samræmi við lög og stefnu ÍBV.

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

5. grein -  Stjórn metur og úthlutar styrkjum 
úr sjóðnum skv. reglum um skiptingu tekna 
frá Íslenskri getspá. Félög sem ekki bjóða 
upp á þjálfun barna á aldrinum 3-18 ára eru 
ekki styrkhæf.

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

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

8. grein -  Umsóknarfrestur félaga er 6. jan-
úar 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.
9. grein -  Stjórn skal leggja fram tillögu á 
formannafundi um úthlutun úr sjóðnum eigi 
síðar en 15. apríl hverju sinni. Skal fundur-
inn boðaður með a.m.k. 7 daga fyrirvara. 3/4 
hluti fundarmanna þarf að samþykkja tillögu 
stjórnar svo hún teljist samþykkt.
10. grein -  Stjórn skal birta uppgjör sjóðsins 
auk greinagerðar árlega á ársþingi sam-
bandsins.
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/ 2019
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2019 Kr. 3.709.000

Úthlutun á rekstrarstyrkjum miðast við iðkendafjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins 18 ára og yngri

Rekstrarstyrkir v/2019
Heildarfj. Iðkendur ÍBV íþr.fél. Golfklúbbur Rán ÍBV frjálsar Ægir ÍBV sund ÍBV karfa Karatefél. Tennis- & badm.
Iðkendur úthlutun Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur

810 100% 428 113 129 0 50 31 0 35 24
100% 52,84% 13,95% 15,93% 0,00% 6,17% 3,83% 0,00% 4,32% 2,96%

3.709.000 3.709.000 1.959.817 517.428 590.693 0 228.951 141.949 0 160.265 109.896

680197-2029 580169-7759 590690-1049 430693-2479 450290-2629 701092-2369 670898-2889 440113-1250 650269-6599

0185-26-000144 582-26-2550 582-26-1987 0185-26-2500 0582-26-3443 0185-26-1213 582-26-181 582-26-1252 582-14-602616

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2019
(greiðist út á Viðurkenni (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæj 3.150.000 kr.

Rán
Unnin afrek á árinu Úthlutunarreglur Krónur

Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

 2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)

Íslandsmeistarar hópa (20%) 
Íslandsmót í stökkfimi Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
kk. árg 06-08

2. sæti í Íslandsmóti  hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 0
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 0
3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 0
Bikarmeistarar hópa (15%)

3.fl.mix WOW bikarmót Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 60.000
árg. 06-09

2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
4.fl WOW bikarmót Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 45.000
kvk. árg. 06-08 Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000)

Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000)

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

180.000 kr.

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2019
(greiðist út á Viðurkenningahátíð (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar... 3.150.000 kr.

Golfklúbbur Vestmannaeyja
Unnin afrek á árinu Úthlutunarreglur Krónur

Íslandsmeistari einstaklinga (7%) 0

 2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

Kristófer Tjörvi 3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%) 94.500

Bikarmeistari einstaklinga (5%) 0

2.deild - Íslandsmeistarar Íslandsmeistarar hópa (15%) 472.500
Golfklúbba Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

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

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)

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

2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
Lárus Garðar Long ( 1 mót ) Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 20.000
Nökkvi Snær Óðinsson ( 1 mót ) Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 20.000
Daníel Ingi ( 4 mót ) Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 80.000

Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0
Kristófer Tjörvi Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 20.000

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

707.000 kr.

Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna- og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2019
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2019 Kr. 3.709.000

Úthlutun á rekstrarstyrkjum miðast við iðkendafjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins 18 ára og yngri

Rekstrarstyrkir v/2019
Heildarfj. Iðkendur ÍBV íþr.fél. Golfklúbbur Rán ÍBV frjálsar Ægir ÍBV sund ÍBV karfa Karatefél. Tennis- & badm.
Iðkendur úthlutun Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur

810 100% 428 113 129 0 50 31 0 35 24
100% 52,84% 13,95% 15,93% 0,00% 6,17% 3,83% 0,00% 4,32% 2,96%

3.709.000 3.709.000 1.959.817 517.428 590.693 0 228.951 141.949 0 160.265 109.896

680197-2029 580169-7759 590690-1049 430693-2479 450290-2629 701092-2369 670898-2889 440113-1250 650269-6599

0185-26-000144 582-26-2550 582-26-1987 0185-26-2500 0582-26-3443 0185-26-1213 582-26-181 582-26-1252 582-14-602616
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I. KAFLI
TILGANGUR OG MARKMIÐ

1. gr.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (skamm-
stafað ÍBV) er héraðssamband íþróttafé-
laga 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 félags-
málum og efla samvinnu íþróttaiðkenda í 
Vestmannaeyjum, svo og vera sameigin-
legur fulltrúi félaganna utan héraðs.
c) Að vinna að framkvæmdum sem miða 
að því að efla íþróttaiðkanir innan héraðs-
ins, svo sem að byggingu og endurbótum 
á sameiginlegum íþróttamannvirkjum og 
að aðstoða einstök félög við slíkar fram-
kvæmdir.
d) Að sjá um rekstur og viðhald sam-
eiginlegra íþróttamannvirkja, ef ekki er 
öðruvísi kveðið á um þau.
e) Að vinna að sameiginlegum fjármálum 
með því að koma styrkbeiðnum á fram-
færi og útvega styrki svo og að úthluta 
sameiginlegu styrktarfé til íþróttamann-
virkja og kennslustarfsemi, bæði verk-
legrar 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 viðkom-
andi félögum að sjá um þessi mál undir 
yfirumsjón bandalagsstjórnarinnar.

k) Að segja álit sitt á íþróttamálum, 
íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttmál á 
bandalagssvæðinu.
m) Að vera milliliður milli Trygginga-
stofnunar og einstakra félaga.
n) Að sjá um framkvæmd á læknisskoðun 
íþróttamanna.
o) Að sjá um að unnið sé að bindindis-
málum og útrýmingu skaðnautna meðal 
bandalagsfélag.
p) Að hafa yfirumsjón með og þar með 
úrskurðarvald um niðurröðun á íþrótta-
mótum 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 íþrótta-
iðkanir og keppni um íþróttamerki.
 

II. KAFLI
RÉTTINDI OG SKYLDUR BANDA-
LAGSFÉLAGANNA
3. gr.
Öll þau félög í Vestmannaeyjum sem hafa 
íþróttir á stefnuskrá sinni eiga rétt á að 
ganga í ÍBV, enda fullnægi þau þeim skil-
yrðum, 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 lög-
brota 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 félags-
manna þannig, að félög með 50 félags-
menn 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 

Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001 - með síðari breytingum
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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 full-
trúar bandalagsfélaga samkvæmt 10. gr. 
Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi 
og tillögurétti; Stjórn og varastjórn ÍBV, 
framkvæmdastjóri ÍSÍ, ásamt íþróttafull-
trúa 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 atkvæða-
greiðsla
7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8. Ræddar tillögur er fyrir liggja
Þinghlé
9. Álit nefnda, umræður og atkvæða-
greiðsla
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 íþrótta-
sýningar 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 landssam-
bands sem ÍBV er aðili að mælist til þess. 

Boða skal til aukaþings ef meirihluti 
stjórnar ÍBV telur ástæðu til þess. Boða 
skal til aukaþings bréflega með tveggja 
vikna fyrirvara. Hafa bandalagsfélögin 
sömu fulltrúa og á næsta ársþingi á 
undan, sbr. 10. gr. síðustu málsgreinar.
Þetta er starf aukaþings:
1. Þingsetning
2. Kosnir þingforsetar og þingritarar sbr. 
13.gr.3
3. Tekin til meðferðar mál þau sem gefið 
hafa tilefni til aukaþings og tilkynnt voru 
með þingboðinu.
4. Önnur mál, sem upp kynna að vera 
borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir 
sbr. 15. gr.
5. Þingslit
Á aukaþingi ÍBV má ekki gera breytingar 
á lögum eða reglum ÍBV né kjósa í stjórn 
þess nema bráðabirgðastjórn, ef meiri-
hluti 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 meiri-
hluti úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta atkvæða 
fundarmanna til að samþykkja lagabreyt-
ingar. 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 dómsúr-
skurðar frá dómstóli ÍSÍ og tala þeirra 
fulltrúa sem það á rétt á þannig breyst 
milli þinga.
 

IV. KAFLI
STJÓRN ÍBV OG STARFSSVIÐ
17. gr.
ÍBV stjórna fulltrúar sem til þess hafa 
verið kjörnir á ársþingi ÍBV til eins árs í 
senn. Formaður skal kjörinn sérstaklega 
sbr. 13. gr. 13a-13b.
Aðrir skulu kjörnir sbr. 13.gr. 13b, 
fjórir aðalmenn og fjórir til vara. Stjórnin 
skiptir með sér verkum.

18. gr.
Stjórn ÍBV skal sjá um allar framkvæmdir 
bandalagsins og vinna að málum þess. 
Stjórninni skal heimilt að skipa nefndir 
innan eða utan sinna vébanda, til þess 
að sjá um og framkvæma viss mál 
bandalagsins. Formaður skal kalla saman 
stjórnarfundi minnst einu sinni í mánuði. 
Að öðru leyti setur stjórnin sér sjálf starfs-
reglur. Stjórnarfundir eru lögmætir, ef 
meirihluti stjórnarinnar mætir og fundur 
hefur verið boðaður samkvæmt starfs-
reglu. (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 banda-
lagssvæðinu.
 
22.gr.
Dómstólar ÍSÍ hafa lögsögu í málefnum 
ÍBV í samræmi við ákvæði laga ÍSÍ.
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1. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmanna-
eyja 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 Vestmanna-
eyja gerir tillögu um veitingu heiðurs-
viðurkenninga og skal hún samþykkt af 
4/5 hluta stjórnar. Heiðursviðurkenning-
arnar 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.

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 dyggi-
lega 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 stjórnar-
manna ÍBV að veita mönnum utan Vest-
mannaeyja 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 Vestmanna-
eyja.
 
13. grein
Reglugerð öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt á ársþingi Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja haldið 15. og 
29. desember 1990.

Reglugerð um veitingu 
heiðursviðurkenninga
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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Silfurmerki:
1970 Magnús H. Magnússon   
1970 Sigurgeir Kristjánsson
1971 Húnbogi Þorkelsson  
1971 Helgi Bergvinsson  
1971 Bjarnhéðinn Elíasson  
1971 Sigurgeir Ólafsson   
1971 Guðjón Magnússon   
1971 Ingólfur Arnarson   
1971 Lárus Ársælsson      
1971 Jónas Sigurðsson       
1971 Guðný Gunnlaugsdóttir   
1971 Sigurður  Jónsson   
1971 Adólf  Óskarsson       
1971 Viktor Helgason       
1971 Kristinn Sigurðsson   
1971 Magnús Grímsson  
1971 Valdimar Kristjánsson  
1971 Guðmundur Guðmundss.   
1971 Marteinn Guðjónsson   
1972 Bragi Steingrímsson  
1976 Hermann Kr. Jónsson   
1976 Atli Elíasson      
1997 Guðmundur Þ. B. Ólafss.   
1998 Jóhannes  Ólafsson  
1998 Jóhann Jónsson       
1998 Birgir Guðjónsson   
1998 Guðlaug Hjelm       
1998 Magnús Gísli Magnússon   
1998 Sigursteinn Óskarsson   
1998 Helgi Sigurlásson       
1998 Þorsteinn Jónsson   
1998 Einar Friðþjófsson   
1998 Björn Elíasson       
1998 Kristmann Karlsson   
1998 Hólmfríður Júlíusdóttir   
1998 Björgvin Eyjólfsson   
1998 Guðrún Ragnarsdóttir   
1998 Ólafur Jónsson       
1998 Bergvin Oddsson       
1998 Guðjón Rögnvaldsson   
1998 Guðjón Hjörleifsson
1998 Magnús Bragason  
1998 Jóhann Pétursson       
1998 Einar Gylfi Jónsson   
1998 Sigurjón Birgisson  
1998 Ingibjörg B. Jóhannesd.   
1998 Eggert Garðarsson   
1998 Tryggvi Kr. Ólafsson   
1998 Guðmundur Jensson   
1998 Guðni Hjörleifsson   
1998 Friðbjörn Valtýsson   

1998 Arngrímur Magnússon   
1998 Sæfinna Sigurgeirsdóttir   
1998 Hanna Þórðardóttir   
1998 Sigríður Magnúsdóttir   
1998 Bergljót Blöndal       
1998 Ólöf A.Elíasdóttir       
1998 Ragnheiður Mikaelsdóttir   
1998 Jósúa Steinar Óskarsson   
1998 Stefán Agnarsson  
1998 Eygló Kristinsdóttir   
1998 Stefán Jónasson       
1998 Þorvarður Þorvaldsson  
1998 Stefán Jónsson       
1998 Haraldur Óskarsson   
1998 Magnús Magnússon   
1998 Einar Jónsson      
1998 Böðvar Bergþórsson   
1998 Hallgrímur Júlíusson   
1998 Haraldur Júlíusson   
1998 Leifur Gunnarsson   
1998 Þorsteinn Hallgrímsson   
1998 Sigurður Þ. Sveinsson   
1998 Elías B. Angantýsson   
1998 Friðrik Ó. Guðjónsson   
1998 Gunnar Guðnason   
1998 Gunnar Svavarsson   
1998 Sigurður Guðnason   
1999 Sighvatur Bjarnason  
1999 Sigmar Þröstur Óskarsson   
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

Heiðursveitingar 
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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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
2020 Anna Hulda Ingadóttir
2020 Dóra Björk Gunnarsdóttir
2020 Guðni Davíð Stefánsson
2020 Jón Árni Ólafsson
2020 Sesselja Pálsdóttir
2020 Stefán Sævar Guðjónsson
2020 Viðar Einarsson
 
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
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
2020 Björgvin Eyjólfsson
 
Starfsmerki ÍBV:
 2019 Karlalið ÍBV í Handbolta

Sesselja Pálsdóttir, Viðar Einarsson, Guðni Davíð Stefánsson, Anna Hulda Ingadóttir, Jón 
Árni Ólafsson, Dóra Björk Gunnarsdóttir og Sævar Guðjónsson hlutu silfurmerki ÍBV.
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Byrjað var að tilnefna Íþróttamann Vestmannaeyja árið 1978. Sá Rótarýklúbbur Vestmannaeyja um valið til ársins 1982. Þá tók 
Íþróttabandalag Vestmannaeyja við valinu og viðhafði kosningu meðal bæjarbúa. En frá árinu 1986 hefur valið verið  í  höndum 
sérstakrar valnefndar, sem kjörin hefur verið á ársþingum Íþróttabandalagsins.

1978    Óskar Sigurpálsson, lyftingamaður
1979    Gunnar Steingrímsson, lyftingamaður
1980    Páll Pálmason, knattspyrnumaður
1981    Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
1982    Sigfríð Björgvinsdóttir, sundkona
1983    Gylfi Garðarsson, kylfingur
1984    Árni Sigurðsson, sundmaður
1985    Þorsteinn Gunnarsson, knattspyrnumaður
1986    Birgir Ágústsson, kylfingur
1987    Sindri Óskarsson, kylfingur
1988    Nökkvi Sveinsson, knattspyrnumaður
1989    Sigurður Gunnarsson, handknattleiksmaður
1990    Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1991    Sigmar Þröstur Óskarsson, handknattleiksmaður
1992    Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
1993    Þorsteinn Hallgrímsson, kylfingur
1994    Andrea Elín Atladóttir, handknattleikskona
1995    Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1996    Logi Jes Kristjánsson, sundmaður
1997    Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður
1998    Hlynur Stefánsson, knattspyrnumaður

1999    Birkir Kristinsson, knattspyrnumaður
2000    Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
2001    Íris Sæmundsdóttir, knattspyrnukona
2002    Vigdís Sigurðardóttir, handknattleikskona
2003    Ingibjörg Jónsdóttir, handknattleikskona
2004    Margrét Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2005    Örlygur Helgi  Grímsson, kylfingur
2006    Sæþór Ólafur Pétursson, hnefaleikamaður
2007    Sigurður Bragason, handknattleiksmaður
2008    Andri Ólafsson, knattspyrnumaður
2009    Þórhildur Ólafsdóttir, knattspyrnukona
2010    Þórarinn Ingi Valdimarsson, knattspyrnumaður
2011    Tryggvi Guðmundsson, knattspyrnumaður
2012    Elísa Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2013    Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
2014    Grétar Þór Eyþórsson, handknattleiksmaður
2015    Theodór Sigurbjörnsson, handknattleiksmaður
2016    Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona
2017    Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnukona
2018    Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona    
2019     Kári Kristján Kristjánsson, handknattleiksmaður

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 viðurkenn-
ingu. Skal miða aldur Íþróttamanns æskunnar við 14 ára til og með 18 ára.

2003    Margrét Lára Viðarsdóttir, knattspyrnukona
2004    Tanja Björg Sigurjónsdóttir, fimleikakona
2005    Ester Óskarsdóttir, handknattleikskona
2006    Kristrún  Hlynsdóttir, fimleikakona
2007    Arnór Eyvar Ólafsson, knattspyrnumaður
2008    Hallgrímur Júlíusson, golfari
2009    Sigríður Lára Garðarsdóttir, knattspyrnu- og 
       handknattleikskona og golfari
2010    Óskar Elías Zoega Óskarsson, knattspyrnumaður
2011    Svava Tara Ólafsdóttir, knattspyrnukona
2012     Gunnar Karl Haraldsson, bocciamaður
2013     Díana Dögg Magnúsdóttir,  handknattleiks- og 
        knattspyrnukona
2014     Dagur Arnarsson, handknattleiksmaður
2014     Sabrína Lind Adolfsdóttir, knattspyrnukona
2015     Hákon Daði Styrmisson, handknattleiksmaður 
2016     Felix Örn Friðriksson, knattspyrnumaður
2017    Clara Sigurðardóttir, knattspyrnukona  ( 12-15 ára )
2017    Arnar Júlíusson, karate ( 16-19 ára )
2017    Sandra Erlingsdóttir, handknattleikskona (16-19 ára )
2018    Sigurður Arnar Magnússon ( aldursflokkur 16-19 ára )

2019    Helena Jónsdóttir, handknattleiks- og 
        knattspyrnukona (12-15 ára)
2019    Clara Sigurðardóttir, knattspyrnukona ( 16-19 ára )
2019    Kristófer Tjörvi Einarsson, golfari ( 16-19 ára )

Íþróttamaður Vestmannaeyja

Íþróttamaður æskunnar

Kristófer Tjörvi Einarsson, golfari og Clara Sigurðardóttir, 
knattspyrnukona voru valin íþróttafólk æskunnar 2019 ásamt 
Helenu Jónsdóttir handknattleiks- og knattspyrnukona.
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Meginmarkmið:
HEILBRIGÐ SÁL Í HRAUST-
UM 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 unglinga-
starf. 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. Mikil-
vægt 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 héraðs-
sambands sem þau koma fram undir. 
Efla þarf samstarf á milli aðildarfélaga 
ÍBV þannig að börnum og unglingum sé 
gefinn kostur á að stunda fleiri en eina 
íþróttagrein en ekki að þau séu sett í þau 
spor að þurfa að gera upp á milli
íþróttagreina of snemma.

•  efla starf foreldra innan íþróttastarfs-
ins. 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 upp-
lýsingaflæði 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 al-
menningsíþróttum. 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 íþrótta-
mannavirki sem sveitarfélagið hefur upp 
á að bjóða og einnig hvað stendur til 
boða varðandi heilsueflingu.

•  auka áherslu á aukna menntun þjálf-
ara. Íþróttastarf er uppeldisstarf og hafa 
íþróttaþjálfarar því mikilvægu uppeldis-
hlutverki 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 líf-
ernis og skaðsemi ávana- og fíkniefna s.s. 
áfengis, tóbaks og öðrum fíkniefnum og 
hvers konar lyfjamisnotkun. Mikilvægt er 
að íþróttafélögin
taki þátt í forvarnarstefnu sveitarfélags-
ins 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, virð-
ingu,umhyggju, samstöðu og sam-
kennd.
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 upp-
eldisaðstæður og umhverfi sem býður 

Íþróttastefna 
Vestmannaeyjabæjar
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upp á heilbrigðan lífsstíl og skapar lífs-
hamingju 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 aga-
reglur þannig að sömu reglur gilda fyrir 
börn og ungmenni hvortsem þau stunda 
almenna skólaleikfimi eða íþróttaæfingar.

4. Efla skilning einstaklingsins á um-
hverfi sínu og tengja það íþróttastarfi.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
•  auka vitneskju þjálfara og forystu-
manna um mikilvægi þess að skila um-
hverfinu 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 héraðs-
sambands. Samræma þarf aðgerðir 
þannig að allir stefni að sama mark-
miði,hvortsem það eru iðkendur,stjórn-
armenn,þjálfarar eða hinn almenni 
stuðningsmaður.
•  stuðla að áframhaldandi uppbygg-
ingu 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 Vestmanna-
eyjabæjar eru þau aðildarfélög ÍBV 
héraðssambands sem ekki hafa mótað 
íþróttastefnu hvött til að vinna sína 
stefnumótunarvinnu og um leið hvött til 

að stýra forsendum og áherslum í sömu 
átt og fram kemur
í þessari stefnu. Auka þarf gæði íþrótta-
starfs 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 að-
ildarfélög ÍBV héraðssambands að gerast 
fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Vestmannaeyjabær 
mælir með eftirfarandi atriðum í stefnu 
íþróttafélaga:

Meginmarkmiðið:
Heilbrigð sál í hraustum líkama.
Hlutverk / Markmið:
Samkvæmt lögum hvers félags:Íþrótta- 
og félagsstarfið verði unnið í takt við 
íþróttastefnu ÍBV héraðssambands og 
stefnu ÍSÍ.

Verkefni stjórnar:
 •  Stjórn félags:
     Að hún sé full mönnuð samkvæmt  
  lögum hvers félags.Verkaskipting  
  sé klár þannig að allir séu með á  
  hreinu hvert sé þeirra hlutverk.
  •  Stjórnarfundir:
   Fastir fundartímar. Skrifleg 
  dagskrá lögð fram. Fundargerð
  síðasta fundar lesin og samþykkt  
  með undirskrift.
  •  Fjármál og bókhald:
   Bókhald fært samkvæmt lögum og 
  lyklakerfi ÍSÍ.Uppgjör framkvæmt  
  með reglulegu millibili. Eftirlit  
  endurskoðenda.
  •  Félagsfundir:
   Minnst 1-2 haldnir á hverju ári. 
  Auglýst dagskrá. Fundarboð til  
  allra félagsmanna.
  •  Aðalfundir:
   Auglýstir samkvæmt lögum. Fari  
  fram á lögmætan hátt.
  •  Barna- og unglingastarf:
    Fylgi stefnu ÍSÍ.
  •  Félagsstarf:
   Sé virkt og hæfi hverjum 
  aldurshópi. 
  •  Foreldrastarf:
    Sé virkt og foreldrar vel upplýstir  
  um starfsemi félagsins.
  •  Vímuvarnir:
    Stefnu sé fylgt eftir. Leikreglur,  
  bönn. Eftirfylgni, taka á 
  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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Á aðalfundi GV 17. janúar 2019 voru 
eftirtaldir kjörnir í stjórn GV starfsárið 
2019: Sigursveinn Þórðarson formaður, 
Guðjón Gunnsteinsson varaformaður, 
Una Þóra Ingimarsdóttir, Hallgrímur 
Steinsson og Harpa Gísladóttir. Til vara 
Óðinn Kristjánsson og Sigurjón Pálsson. 
Haldnir voru sjö bókaðir stjórnarfundir 
og auk þess var fjöldi funda í nefndum. 
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar 
Gunnarsson og Guðni Sigurðsson.
Fastanefndir voru eftirfarandi og for-
menn:
Móta- og markaðsnefnd: 
Sigursveinn Þórðarson
Vallar- og húsanefnd: Sigurjón Pálsson
Unglinga- og afreksnefnd:  
Hallgrímur Steinsson
Kvenna- og nýliðanefnd:  
Harpa Gísladóttir 
Öldunganefnd: Óðinn Kristjánsson
Aganefnd: Sigursveinn Þórðarson
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum fyrir 
GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir
Vallarstjóri: Kjartan Sigurðsson
Yfirþjálfari: Karl Haraldsson PGA kennari
Í sumar voru um 23 starfsmenn en 

stöðugildi á ársgrunni eru 7. Auk þess 
tók fjöldi félagsmanna þátt í verkefnum 
hjá klúbbnum í sjálfboðastarfi á árinu. 
Stjórn GV þakkar öllum sem störfuðu 
fyrir klúbbinn fyrir vel unnin störf. 
Árið 2019 voru 21 skráð mót og verkefni 
á vegum GV á golf.is, bæði var um að 
ræða lokuð og opin mót, þar af tvö mót á 
vegum GSÍ. 
Helstu innanfélagsmót voru Meistaramót 
GV þar sem tæplega 60 þátttakendur 
voru skráðir til leiks. Meistaramótið var 
spilað frá miðvikudegi til laugardags og 
var því slitið með lokahófi á laugardags-
kvöldinu.
Fyrirtækjakeppni GV var haldin í byrjun 
september og voru fyrirtæki sem styrktu 
keppnina fjölmörg. Skiptir þetta mál GV 
miklu máli fjárhagslega og vill GV koma 
á framfæri þakklæti til þeirra fyrirtækja 
sem tóku þátt. 
Fjölmennasta opna mót GV var líkt og 
undanfarin ár Icelandair Volcano Open, 
156 voru skráðir til leiks. Var þetta í 
fjórtánda skiptið sem mótið er haldið í 
samstarfi við Icelandair.  Mótið tókst í 
alla staði mjög vel, veður var með besta 
móti og keppendur, sem margir hverjir 

koma ár eftir ár skemmtu sér vel. 
Tvö önnur mót sem hafa vaxið mikið 
undanfarin ár eru annars vegar Sjó-
mannamót Ísfélags Vestmannaeyja 
sem haldið er á föstudeginum fyrir 
Sjómannadag og hinsvegar Böddabita-
mótið sem er styrktarmót fyrir öldunga 
GV. Alls mættu 122 kylfingar til leiks á 
Sjómannamótið og 82 á Böddabitamótið. 
Bæði mótin tókust gríðarlega vel. 
Opna 2Þ mótið var haldið í lok júní en 
mótið er haldið til styrktar kvennadeild 
golfklúbbsins. Alls mættu 68 þátttakend-
ur til leiks. 
Kvennadeild GV hefur vaxið gríðarlega 
undanfarin ár og er það mikið fagnaðar-
efni fyrir klúbbinn. Á Icelandair Volcano 
Open voru 36% þátttakenda konur, 31% 
þátttakenda voru konur í 2Þ ehf mótinu 
og 27% þátttakenda í Jónsmessumóti GV. 
Sveit GV í kvennaflokki keppti á Íslands-
móti golfklúbba 1. deild sem haldið var 
hjá GKG 26. júlí sl. Sveitin lenti í 8. sæti í 
mótinu og féll niður í 2. deild. 
Tvö mót voru haldin á vegum GSÍ á ár-
inu 2019. Annarsvegar Íslandsmót 50 ára 
og eldri og hinsvegar Sveitakeppni GSÍ 
2.deild. 118 keppendur mættu til leiks í 

Starfsskýrsla 
Golfklúbbs Vestmannaeyja 
starfsárið 2019

Verðlaunahafar í meistaramóti GV 2019
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Íslandsmóti 50 ára og eldri. Sveitakeppni 
GSÍ í 2.deild var haldin í Vestmannaeyj-
um 26. – 28.júlí og var sveit GV meðal 
keppenda. Mjög erfiðar veðuraðstæður 
voru seinni tvo keppnisdagana en okkar 
menn létu það ekki á sig fá og sigruðu 
mótið með glæsibrag. Sveit GV mun því 
spila í 1. deild á komandi sumri. Sveit 
GV skipuðu:
• Rúnar Þór Karlsson
• Gunnar Geir Gústafsson
• Hallgrímur Júlíusson
• Lárus Garðar Long
• Sigurbergur Sveinsson
• Kristófer Tjörvi Einarsson
• Daníel Ingi Sigurjónsson
• Karl Haraldsson
Liðstjórar voru Sigurður Bragason og 
Einar Gunnarsson.
Óskar stjórn GV liðsmönnum innilega til 
hamingju með glæsilegan árangur. 

10 fjölmennustu mót í Vestmannaeyjum 
2019:
1. Icelandair Volcano Open  158
2. Íslandsmót 50 ára og eldri  128
3. Sjómannamót Ísfélags VM 122
4. Böddabitamótið   82
5. Íslandsmót golfklúbba 2.d. 70
6. 2Þ open    69
7. Meistaramót GV  59
8. Holukeppni GV   54
9. Bændaglíman   43
10. Klúbbakeppnin   38

Öldungadeild GV stóð fyrir svokölluðu 
þúsund kalla móti flesta þriðjudaga 
síðastliðið sumar. Eins var kvennadeildin 
með vikulegan hitting þar sem spil-
aðar voru 9 – 18 holur. Öldungaráðið 
og kvennadeildin hafa verið öflugar 
undanfarin ár og er það fagnaðarefni og 
vonandi verður áframhald á. Öldunga-
sveit GV keppti í 2. deild í Íslandsmóti 
golfklúbba hjá eldri kylfingum. Keppt var 
á Flúðum og lenti GV sveitin í 7. sæti. 
Að auki voru haldin fjölmörg lokuð 
boðsmót á vellinum síðastliðið sumar, 
sem og unglingamót sem ekki hafa verið 
skráð á golf.is 
Golfþing GSÍ var haldið í nóvember þar 
sem lögð voru drög að mótaskrá næstu 
þriggja ára og er það mikið áhyggjuefni 
fyrir Golfklúbb Vestmannaeyja að fá mót 
eru fyrirhuguð á vegum GSÍ næstu árin í 
Vestmannaeyjum. 

Völlurinn og Golfskálinn 
Líkt og undanfarin ár voru nokkrar flatir 

í slæmu ásigkomulagi í byrjun sumars. 
Illa hefur gengið að halda grasþekjunni 
á þeim flötum í gegnum veturinn. Kom 
upp sveppasýking undir vetrardúkunum 
sem voru á flötunum við sjóinn. Ástæðan 
fyrir þessari sýkingu var sú að mjög hlýtt 
var í veðri eftir að dúkarnir fóru á og þeir 
hafa líklega verið of lengi yfir flötunum. 
Það var blásið lofti undir þá reglulega en 
því miður dugði það ekki til. 
Þá var flötin við 15. braut í uppbyggingu 
eftir breytingar og var hún í góðu ástandi 
þegar leið á sumarið, líkt og aðrar flatir 
við sjóinn. Ásamt fjárfestingu í vetrar-
dúkum hefur klúbburinn nú keypt mæla 
til að fylgjast með hita- og rakastigi 
flatanna og er vonast til að hægt verði að 
fylgjast betur með ástandi flatanna. Eins 
hafa vindbrjótar verið settir upp sem eiga 
að hjálpa til við að minnka þann vind 
sem fer á dúkanna og getur lyft þeim 
upp. 
Barnastarfið gekk vel á árinu 2019. Við 
höfum jafnt og þétt verið að ná fleiri 
iðkendum til að æfa yfir veturinn og 
hefur það tekist með að púsla æfingatím-
um miðað við aðrar íþróttargreinar. Æft 
er tvisvar til þrisvar sinnum í viku yfir 
vetrarmánuðina og fjórum sinnum í viku 
yfir sumarið. Starfið nær yfir tíu til ellefu 
mánaða tímabil. 
Markmið okkar er að reyna að fjölga 
yngri iðkendum og halda þeim í golfí-
þróttinni. Það vantar inn í mjög marga 
eldri árganga hjá okkur. Höfum við farið 
í skólana og boðið upp á kennslu fyrir 
þá á vorin til að auka áhugann. Einnig 
hefur okkur vantað fleiri eldri stelpur. 
Það hefur fjölgað í yngri iðkendum 
stúlkna og er það ekki síst því að þakka 
að hafa ráðið Thelmu Sveinsdóttur sem 
leiðbeinanda við hlið Karls Haraldssonar 
golfkennara. Þá hefur Kristófer Tjörvi 
Einarsson starfað með þeim og leyst Karl 
af yfir vetrarmánuðina. 
 Það er nokkuð ljóst að ef vel er haldið 
utan um yngri krakka klúbbsins næstu 
ár mun það skila okkur mjög góðum 
kylfingum inn í framtíðina. 
Unglingastarfið 2019 gekk vel.  Fjöldi 
iðkenda er svipaður og seinustu ár. Eins 
og var komið inn á vantar inn nokkra 
árganga í stafið sem er smá áhyggjuefni.  
Þá sérstaklega stelpur.
Unglingarnir æfa allt að fjórum sinnum í 
viku allt árið. Þar erum við að nýta skýlið 
og golfherminn.  Einnig hefur akademía 
GV í samstarfi við Framhaldsskólann og 
Grunnskólann gengið vel og hafa menn 

verið að útskrifast úr henni. Akadem-
ían gengur út á að kennslan er meira 
einstaklingsmiðuð. 
Unglinga og afrekskylfingum er skipt 
upp í tvo hópa, eftir aldri og forgjöf. GV 
á mjög marga efnilega kylfinga eins og 
sést hefur undanfarin ár. Markmið okkar 
hefur verið að halda vel utan um þessa 
kylfinga og hafa þeir staðið sig mjög vel 
á stóra sviðinu, á mótum erlendis og á 
mótum á vegum GSÍ.
Mótahald hjá afrekskylfingum okkar 
var mikið. Margir tóku þátt í mótum á 
vegum GSÍ og einnig vorum við með 
mót fyrir þá kylfinga sem eru með hærri 
forgjöf til að fá reynslu til að taka þátt í 
slíkum mótum.
GV var með fulltrúa á öllum stigum 
mótahalds GSÍ. Áskorendamótaröð ung-
linga, Stigamót Unglinga, Íslandsmóti 
Unglinga, Stigamóti karla og Íslandsmóti 
karla. Árangur á þessum mótum var 
nokkuð góður og eru kylfingar okkar að 
sækja sér dýrmæta reynslu með áskókn í 
þessi mót til framtíðar. Fjöldi keppenda 
var  frá 1-7 kylfingum. 
Afrekskylfingar okkar kepptu einnig á 
nokkrum mótum erlendis. Lárus Garðar 
Long sigraði á móti í Flórída í byrjun 
árs. GV var með 3.fulltrúa í móti á Spáni 
Global Junor open í apríl. Daníel Ingi 
keppti á fjölmörgum mótum fyrir há-
skólann sinn Rocky Mountain. 
Kristófer Tjörvi Einarsson var valin 
í landslið Íslands 2019 til að spila í 
Evrópumóti unglinga 18. ára og yngri í 
Frakklandi. Einnig er Kristófer Tjörvi 
valinn í afrekshóp GSÍ á haustdögum.
Margir af okkar unglingum og af-
rekskrökkum stefna hátt og eru mikl-
ar fyrirmyndir fyrir yngri iðkendur 
klúbbsins. Margir stefna á háskólanám 
til Bandaríkjanna og Daníel Ingi fór í 
haust og hefur hann staðið sig gríðarlega 
vel innan sem utan vallar. Það sést best á 
árangri okkar á seinasta ári:
• Daníel Ingi 2.sæti í Global junior  
 móti á Spáni
• Lárus Garðar Long Vestmanna  
 meistari 2019
• Sveit GV 10.sæti í Landsmóti   
 Golfklúbba 18.ára og yngri.
• Kristófer Tjörvi valin í Landsliðið  
 til að keppa í Evrópumóti pilta í   
 Frakklandi hafna í 11.sæti
• Kristófer Tjörvi í 12.sæti í Landsmóti  
 karla í GR
• Lárus Garðar Long í 6.sæti í   
 Landsmóti Unglinga 19-21 ára
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• Sveit GV vinnur Landsmót   
 Golfklúbba í 2.deild. 
• Daníel Ingi vinnur sterkt Háskóla 
golfmót fyrir Rocky Mountain og er 
fastamaður í háskólaliðinu sinu.

Unglinga og afrekshópur GV fór í átta 
daga æfingaferð 2019 til Costa Ballena á 
Spáni. Sextán manns fóru ásamt þjálfarn-
um Karli Haraldssyni og fararstjóranum 
Örlygi Helga Grímssyni. Keppt og æft 
við bestu aðstæður sem völ er á í Evrópu. 
Ferðin heppnaðist mjög vel og allir sem 
komu að ferðinni og leikmenn voru mjög 
ánægðir.  
 Foreldraráð GV hefur verið mjög virkt 
innan klúbbsins og hefur það skipulagt 
fjáraflanir til að standa straum að 
kostnaði við mótahald á fastalandinu og 
æfingaferðar erlendis. Einnig hefur verið 
mjög gott samstarf milli Foreldraráðs og 
stjórnar GV.
Nýliðastarf GV gekk vel og hefur verið 
mikill áhugi sérstaklega hjá konum. 
Boðið var upp á fjölmörg námskeið frá 
janúar – mars. Einnig voru nýliðanám-
skeið í maí. Einnig bauð GV nýliðum 
seinustu tveggja ára upp á kennslu einu 
sinni í viku frá júní –júlí og var nokkuð 
góð mæting á það. 
Aðstaða GV bæði við unglinga, afreks- 
og nýliðastarf var mjög vel nýtt. Þá bæði 
golfhermir klúbbsins og skýlið. 
Samstarf GV við grunn- og framhalds-
skóla hefur verið öflugt undanfarin ár 
og varð engin breyting á því árið 2019. 
Nemendum grunnskólans býðst að 
taka golf sem val í tveimur elstu grunn-
skólabekkjunum auk þess sem afreks-
hópsunglingum býðst að vera í akademíu 
GRV og GV. Einnig er golfakademía 
starfrækt í FÍV. 
 
Golfhermir í sal klúbbsins hefur verið 
mjög vel nýttur þennan veturinn og í 
raun hefur ástandið verið þannig að tím-
ar í herminn hafa verið umsetnir. Hefur 
þetta fært mikið líf í klúbbhúsið á annars 
rólegum tíma. Fjölmennt mót var haldið 
á haustmánuðum þar sem spilaðir voru 
fjórir vellir og samanlagður punktafjöldi 
réði úrslitum um það hverjir kepptu til 
úrslita. Mæltist þetta fyrirkomulag mjög 
vel fyrir. Trackman golfhermirinn hefur 
ennfremur nýst gríðarlega vel við æfingar 
og kennslu. 

Félagsstarfið 
Í dag eru 438 skráðir félagar í Golfklúbbi 

Vestmannaeyja. Þar af eru börn og ung-
lingar 116, eða um 26% af félagsmönn-
um. Tæplega 20% félagsmanna eru konur 
sem er nokkuð undir landsmeðaltali en 
alls eru 17.165 kylfingar skráðir í 61 golf-
klúbb á Íslandi og eru 32% þeirra konur. 
Golf hefur ávallt verið vinsæl íþrótt í 
Vestmannaeyjum sem sýnir sig best í 
því að yfir 10% íbúa eru skráðir félagar 
í klúbbnum. GV hefur alltaf lagt mikla 
áherslu á barna- og unglingastarf og er 
óhætt að segja að það starf hafi aldrei 
verið öflugra en undanfarin ár. Klúbbur-
inn var fyrsta aðildarfélag ÍBV héraðs-
sambands til að uppfylla skilyrði ÍSÍ um 
fyrirmyndafélag og er stjórn stolt af því 
starfi sem unnið er hér á ársgrundvelli 
með börnum og unglingum í Vest-
mannaeyjum. 
Golfvöllurinn í Eyjum er einn rómaðasti 
golfvöllur á Íslandi og hefur gríðarlegt 
aðdráttarafl fyrir golfara, bæði innlenda 
sem og erlenda. Er hann mikilvægur 
hlekkur í afþreyingu fyrir ferðafólk og 
dregur fjölda manns til Vestmannaeyja 
ár hvert. Á golf.is eru skráðir um 15.000 
hringir á vellinum 2019 og skiptast þeir 
þannig: 
Félagsmenn: 9.100
Gestir: 5.900
Er þetta aukning frá fyrra ári en þó er 
ljóst að mun fleiri spilaðir hringir eru 
ár hvert þar sem sumir heimamenn eru 
sérstaklega latir við að skrá sig á rástíma. 
Vonumst við til að bæting verði á. 
Aðalsteinn Ingvarsson og Örlygur Helgi 

Grímsson störfuðu framan af ári í hluta-
vinnu við vallarstjórn við golfvöllinn.  
Einnig kom Guðgeir Jónsson fyrrverandi 
vallarstjóri að starfinu en allir hafa þeir 
góða þekkingu á vellinum.  Í sumar var 
Kjartan Sigurðsson ráðinn í fullt starf 
sem starfsmaður vallarins. Hann hætti 
störfum í byrjun febrúar.  

Fjármál
Hefðbundnar rekstrartekjur GV árið 
2019 voru rúmar 71 milljón króna sem 
er lækkun um rúm 4% frá fyrra ári. Tekj-
ur af árgjöldum hækka um rúm 10% en 
móta og vallargjöld lækka um rúm 10%. 
Veitingasala dróst saman um tæp 4%. 
Launakostnaður hækkar um tæp 9% og 
vörukaup dragast saman um rúmlega 
20%. 
Á haustdögum sendi stjórn GV erindi 
inn til Vestmannaeyjabæjar þar sem 
samningur aðila um 15 milljón króna 
árlegt framlag var útrunnin. Var það 
fjármagn ætlað til framkvæmda á vegum 
klúbbsins og hefur svo sannarlega nýst 
vel síðustu fimm ár. GV óskaði eftir 
áframhaldandi samstarfi en þó með þeim 
formerkjum að hætta að merkja þetta 
sérstökum framkvæmdum, fremur að 
þetta færi inn í rekstrarstyrk klúbbsins. 
Vestmannaeyjabær samþykkti að veita 
áfram 15 milljón króna styrk til klúbbs-
ins en á sömu formerkjum og áður. 
Óskað var eftir lista yfir framkvæmdir 
sem farið yrði í á næstu árum. 
 

Sveit GV 2019. F.v. Einar Gunnarsson liðsstjóri, Lárus Garðar Long, Rúnar Þór 
Karlsson, Hallgrímur Júlíusson, Gunnar Geir Gústafsson, Daníel Ingi Sigurjónsson, 
Karl Haraldsson, Sigurbergur Sveinsson, Kristófer Tjörvi Einarsson og Sigurður 
Bragason liðsstjóri. 
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Golfklúbbur Vestmannaeyja er eina 
íþróttafélagið í Vestmannaeyjum sem 
á og rekur fasteignir. Golfskálinn, 
tækjageymslan og æfingaskýli eru þær 
fasteignir sem eru í eigu klúbbsins og 
eru dýrar eignir í rekstri, þá sérstaklega 
golfskálinn. Ljóst er að svigrúm klúbbs-
ins til stærri framkvæmda er lítið, þrátt 
fyrir myndarlegan styrk frá Vestmanna-
eyjabæ. Staðreyndin er einfaldlega sú 
að reksturinn stendur ekki undir sér 
nema að hluti af þessum styrk er nýttur í 
daglegan rekstur fasteigna og vallarins ár 
hvert.  Reynt verður eftir fremsta megni 
að standa við framkvæmdaáætlun sem 
lögð var fram en þó verðum við að gera 
okkur grein fyrir því að slíkt verður erfitt 
nema að aukafjármagn fáist inn með 
einum eða öðrum hætti. Helstu fram-
kvæmdir á framkvæmdalista 2020 eru:
1. Gera við þak klúbbhúss
2. Byggja ruslageymslu 
3. Æfingaaðstaða á efri hæð klúbbhúss

Rekstur á golfvelli er gríðarlega fjárfrek-
ur, tækjakostur dýr sem og efniskostnað-
ur. Golfklúbburinn hefur notið velvildar 
bæjaryfirvalda undanfarin ár sem og 
fyrirtækja og fyrir það erum við þakk-
lát. Það þarf hinsvegar að hafa í huga 
að til þess að halda úti 18 holu golfvelli 
sem jafnframt er einn besti golfvöllur á 
Íslandi þarf fjármagn að vera tryggt og 
stöðugt. Slíkt fæst aðeins með framtíðar-
sýn sem allir aðilar eru sammála um. 
Fjöldi kylfinga í GV miðað við íbúafjölda 
er með því mesta sem þekkist hér á landi 
en tæplega 12% íbúa eru skráðir félags-
menn í GV. Þrátt fyrir það er klúbburinn 
ekki stór, 438 eru skráðir félagar. Félags-
gjöld eru mjög lág miðað við sambæri-
lega klúbba og auk þess er stór hluti 
félagsmanna á afsláttarkjörum. Ef 15 
milljón króna framlag Vestmannaeyja-
bæjar færi einvörðungu í framkvæmdir 
þá þyrfti að ná inn 12-13 milljónum 
í viðbótartekjur. Til að setja þetta í 
samhengi þyrfti fullt gjald að hækka 
um rúmlega 30 þúsund krónur á hvern 
félagsmann til að ná slíkri upphæð. Slík 
hækkun er óhugsandi enda myndi slíkt 
væntanlega þýða fækkun klúbbmeðlima. 
Við verðum hinsvegar að huga að því að 
fækka þeim sem eru á afsláttarkjörum 
hjá GV og eitt af því sem hefur verið 
skoðað er að fella út hjónaafslátt. 

Til að átta sig á tekjum klúbba vegna ár-
gjalda verður að taka tillit til skiptingar.  

Þannig eru um 10% þeirra sem skráðir 
eru í GV með klúbbinn í aukaaðild. Fulla 
greiðslu greiða aðeins 28% félagsmanna, 
öldungar eru 11%, aldursbilið 19-27 ára 
er 8% félagsmanna og síðan eru 26% 
félagsmanna 18 ára og yngri. Hjón eru 
22% félagsmanna. 
Stærsti golfklúbbur á Íslandi er GR með 
rúmlega 3.000 félagsmenn. Fullt gjald 
þar er 108.500 og ef við gefum okkur 
að sama skipting er innan klúbbsins þá 
gefur 28% félagsmanna, þ.e. þeir sem 
greiða fullt gjald tekjur upp á 93 milljónir 
sem er fjórfalt meira en allar tekjur GV 
af árgjöldum félagsmanna.  Ef við lítum 
til 9 stærstu klúbba á Íslandi eru allir 
með mun hærri gjöld en GV að undan-
skildum Golfklúbbi Suðurnesja og þar af 
leiðandi með mun meiri tekjur en GV af 
félagsgjöldum. 
Á aðalfundi GV fyrir ári síðan var sam-
þykkt að breyta afslætti öldunga þannig 
að í stað 50% afsláttar af fullu gjaldi 
fengju kylfingar 70 ára og eldri 30% 
afslátt. Olli þetta umtalsverðri óánægju 
hjá eldri kylfingum og var ákveðið eftir 
fundarhöld með fulltrúum þeirra að 
þessi breyting kæmi í tveimur áföngum, 
þ.e. 40% afslátt árið 2019 og 30% afslátt 
2020. 
Gerð er eftirfarandi tillaga að árgjöldum 
fyrir árið 2020:

Skipting  Gjaldskrá Tillaga að
félagsmanna: 2019 gjaldskrá 2020
Fullt gjald: 80.000 85.000
Hjón *2 144.000 161.500
  (72.000) (80.750)
70 ára og eldri  48.000 59.500
Nýliðagjald 1.ár 56.000 59.500
Nýliðagjald 2.ár 68.000 72.150
Nemagjald (f.) 56.000 59.500
19-27 ára 40.000 42.500
14-17 ára 30.000 32.500

Með þessum tillögum er afsláttur til 
hjóna lækkaður í 5% og hugmyndin að 

fella hann út árið 2021. Öldungar fá nú 
30% afslátt af heildargjaldi eins og sam-
þykkt var á aðalfundi GV í janúar 2019.  
Hækkun fullra gjalda er 6,2%  og er það 
svipuð hækkun og sambærilegir klúbbar 
hafa tilkynnt. Áfram eru gjöld barna 
og unglinga í klúbbnum lág en inn í 
gjöldum yngstu félaga GV er æfingagjald. 
Gríðarlega mikilvægt er að halda áfram 
að efla það góða starf sem unnið er í 
barna- og unglingastarfi GV. 

Að lokum 
Það má segja að óvenju mikill þurrk-
ur hafa sett mark sitt á völlinn fyrstu 
mánuði sumars og var svo komið að 
völlurinn lá undir skemmdum vegna 
þurrka. Það lagaðist þó þegar leið á sum-
arið og vallarstarfsmenn höfðu sig alla 
við að vökva völlinn eins mikið og hægt 
var. Þó að ástandið hafi verið fremur 
óvenjulegt sýndi það þó að nauðsynlegt 
er fyrir klúbbinn að huga að vökvunar-
kerfi við flatir vallarins. 
Völlurinn skartaði sínu fegursta þegar 
leið á sumarið og hefur sjaldan verið 
betri en einmitt í ár. Golfvöllurinn í 
Eyjum er rómaður sem einn glæsilegasti 
og besti golfvöllur á Íslandi og þó víða 
væri leitað. Er sá stimpill samfélaginu hér 
gríðarlega mikilvægur enda er völlurinn 
mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Þó 
vitum við að hægt er að gera betur í þeim 
efnum að laða hingað kylfinga ofan af 
fastalandinu og utan úr heimi. 
Fjárhagsstaða klúbbsins er nokkuð 
góð, skuldir litlar en komið að ýmsum 
fjárfrekum framkvæmdum. Eins og áður 
hefur verið rakið í þessari skýrslu stend-
ur reksturinn einn og sér ekki undir sér 
og ljóst að mikið þarf að breytast til að 
svo verði.  

Fyrir hönd stjórnar 
Golfklúbbs Vestmannaeyja

Sigursveinn Þórðarson
formaður

Samanburður við aðra golfklúbba - gjöld 2018.
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Árið er eins og alltaf búið að vera 
skemmtilegt en nokkuð rólegt hjá okkur 
í Ægi. Þann 16.febrúar héldu boccia-
þjálfararnir okkar á mjög skemmtilegt 
og fræðandi þjálfaranámskeið í Reykja-
vík þar sem þjálfari frá Noregi kom og 
kenndi okkur ýmislegt nýtt og fræddi 
okkur töluvert um þjálfun í boccia. 05-
08. apríl héldum við til Reykjavíkur á Ís-
landsmót í sveitarkeppni. Mótið gekk vel 
eins og vanalega og stóð okkar fólk sig 
með stakri prýði og voru til fyrirmyndar 
bæði innan sem utan vallar eins og alltaf. 
  Í október var komið að því að halda 
í langt en skemmtilegt ferðalag. Stefnan 
var tekin á Ísafjörð og var eftirvæntingin 
mikil. Eins og stundum áður þá var veð-
urspáin heldur betur að leika okkur grátt. 
Það var á miðvikudeginum 2.október 

sem tekin var ákvörðun í skyndi um að 
halda skyldi í Herjólf eftir örfáa klukku-
tíma til þess að komast örugglega á 
leiðarenda í tæka tíð. Við gistum því tvær 
nætur í Reykjavík áður en flogið var til 
Ísafjarðar föstudaginn 4.október. Mótið 
var að sjálfsögðu gríðarlega skemmti-

legt og komust Júlíana og Ylfa áfram 
í úrslit sem við vorum auðvitað mjög 
ánægð með. Það var svo á mánudeginum 
7.október sem hópurinn kom heim til 
Vestmannaeyja þreyttur en alsæll eftir 6 
daga ferðalag.  
 Í janúar 2020 var síðan komið að því 
að velja íþróttamann ársins fyrir árið 
2019. Við völdum eins og alltaf okkar 
íþróttamann og var það hún Katrín Hel-
ena Magnúsdóttir sem varð fyrir valinu 
þetta árið. Katrín hefur alltaf sinnt æfing-
um af miklum kappi, áhuga og dugnaði. 
Hún hefur sínt miklar framfarir og hefur 
leikskilningurinn aukist mikið með 
hverju árinu hjá þessari flottu íþrótta-
konu. Leikgleði hennar skín við hvert 
tilefni og tekur hún þátt í öllu sem félagið 
hefur uppá að bjóða með bros á vör. Á 
sama hófi fengu Setta okkar og Guðni 
Davíð silfurmerki ÍBV, Setta fyrir störf 
sín fyrir íþróttafélagið Ægir en Guðni 
Davíð fyrir störf sín fyrir handboltann 
hjá ÍBV og erum við mjög stolt af þeim 
báðum
Það er því með sanni hægt að segja að 
árið hafi verið viðburðarríkt og gríðar-
lega skemmtilegt hjá íþróttafélaginu 
Ægir. 

Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður 

Ægis Íþróttafélags

Starfsskýrsla 
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2019
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Hjá Rán eru iðkendur á aldrinum 2 - 16 
ára. Í íþróttaskólanum eru krakkar á 
aldrinum 2-3ja ára og er þar um að ræða 
kynjablandaða hópa. 4-5 ára krakkar 
sem og krakkar í 1.-2. bekk eru einnig í 
kynjablönduðum hópum. Auk þess voru 
3 stúlknahópar og 2 drengjahópar. Það 
gerðist í fyrsta sinn í sögu félagsins að 
uppselt varð í hóp haustið 2019 þegar 
loka þurfti fyrir skráningu hjá 4-5 ára 
krökkunum.
Haustið 2019 var tekin sú ákvörðun í 
stjórn félagsins að bjóða foreldrum uppá 
aukna sveigju í greiðslu og bindingu á 
æfingagjöldum. Þ.e.a.s. iðkendur upp 
að 9 ára aldri (iðkendur sem ekki eru 
í keppnishópum) greiða einungis fyrir 
eina önn í einu hjá félaginu í stað þess að 
greiða fyrir allt fimleikaárið (sept-maí). 
Önnur nýjung var að við buðum 4-5 ára
iðkendum uppá að vera annars vegar 
1 sinni í viku og hins vegar 2 sinnum í 
viku og iðkendum í 1.-2. bekk var annars 
vegar boðið að vera 2 sinnum í viku og 
hins vegar 3 sinnum í viku. Þetta mæltist 
mjög vel fyrir hjá foreldrum.
Aðalþjálfarar í upphafi árs voru Arna 
Björg, Bjarný, Erna Sif, Friðrik, Nataliya, 
Óla Heiða, Sara og Anna Hulda. Að-
stoðarþjálfarar voru Anna Margrét, Anna 
María, Arína Bára, Erla Dís, Gabríel 
Ari, Ingimar Óli, Klara, Sigrún Gígja og 
Sigurbjörg.

Um haustið urðu lítilsháttar breytingar. 
Anna Hulda Ingadóttir var ráðin yfir-
þjálfari og starfandi aðalþjálfarar voru 
Friðrik, Bjarný, Sara, Óla Heiða, Kristín 
Laufey, Birgitta Ósk, Ásta Lilja Agnar og 
Elísa Sjöfn sem einnig sinnir aðstoðar-
þjálfun. Aðstoðarþjálfarar voru Sigrún 
Gígja, Klara, Gabríel Ari, Erika Rún, 
Elísa Björk, Birna María, Anna María, 
Anna Margrét og Ingimar Óli.
Farið var á nokkur fimleikamót á árinu. Í 
febrúar fór 2. flokkur stúlkna á
bikarmót í hópfimleikum á Selfossi og 
lentu þær í 7. sæti.
Í mars fór 4. flokkur kvenna og 3. 
flokkur mix á bikarmót í hópfimleikum 
í Keflavík. Þetta mót gekk mjög vel þar 
sem 4. flokkur varð í 2. sæti og 3. flokkur 
mix varð í 1. sæti.

Í apríl fór 4. flokkur stúlkna á vinamót 
Gerplu í hópfimleikum og lentu þar
í 4. sæti.
Í maí fór eldri hópur drengja á Íslands-
mót í stökkfimi sem haldið var á Akra-
nesi og gerðu þeir sér lítið fyrir og lentu 
í 1. sæti og eru þar af leiðandi Íslands-
meistarar í stökkfimi í sínum flokki.
Í maí fór 2. flokkur stúlkna einnig á 
Íslandsmótið í hópfimleikum sem
haldið var í Mosfellsbæ. Þær lentu í 7. 
sæti.
Í október fóru 5. flokkur stúlkna og 
yngri hópur drengja á vinamót Hamars í 
Hveragerði. Þetta var mjög skemmtilegt 
mót og stóðu krakkarnir sig mjög vel.
Að lokum var farið með stóran hóp 
iðkenda á haustmót í stökkfimi í nóvem-
ber sem haldið var í Keflavík. Þar lenti 
4. flokkur b í 4. sæti og 4. flokkur c í 16 
sæti. 2. flokkur stúlkna hafnaði í 4. sæti 
og eldri hópur drengja hélt sigurgöngu 
sinni áfram og enduðu í 1. sæti.
Á öllum þessum mótum voru iðkendur 
félagi sínu til sóma.
Þar sem mikil aukning varð á iðkend-
um árið 2019 fóru stjórnarmeðlimir 
út af örkinni og skunduðu í fyrirtæki í 
sveitarfélaginu til að óska eftir styrkj-
um til tækjakaupa. Skortur var orðinn 
á áhöldum fyrir alla þessa iðkendur og 
einnig var kominn tími á endurnýjun þó 

Starfsskýrsla 
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2019
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nokkurra áhalda.
Ánægjulegt er að segja frá því að 
forsvarsmenn fyrirtækja tóku okkur vel
og okkur bárust styrkir úr ýmsum áttum, 
alls um 2 milljónir króna. Þar á meðal er 
styrkur frá Landsbankanum uppá hálfa 
milljón fyrir keppnistrampólíni. Fyrir 
utan þá styrki sem við fengum til áhalda-
kaupanna fengum við einnig rekstrar-
styrki. Það ber að þakka.
Þann 7. desember 2019 tók Elísa, for-

maður stjórnar, við stærsta styrknum 
uppá 3,5 milljónir króna frá Vestmanna-
eyjabæ, til kaupa á nýrri fiber braut fyrir 
félagið. En við höfðum sótt um styrk í 
gegnum átakið Viltu hafa áhrif 2020? .
Í maí var haldin mjög metnaðarfull 
vorsýning og fjölmenntu bæjarbúar í 
íþróttamiðstöðina til að fylgjast með. Það 
er ákaflega ánægjulegt hversu vel er mætt 
á viðburði hjá félaginu. Einnig var Rán 
með sýningu á 17. júní og á þjóðhátíð-
inni sem heppnuðust mjög vel.
Félagið kostaði þrjá þjálfara á námskeið 
í hópfimleikum sem haldið var í Aust-
urríki í lok ágúst. Það voru Anna Hulda, 
Friðrik og Bjarný sem sóttu námskeiðið. 
Þau voru mjög ánægð með námskeiðið 
og komu endurnærð og full tilhlökkunar 
til baka.
Rán hélt áfram samstarfi sínu við Afreks-
þjálfun ehf. Þær helgar sem við höfum 
fengið til okkar þjálfara frá fyrirtækinu 
hafa skilað okkur miklu, bæði m.t.t. 
iðkenda og þjálfara. Árið 2019 fengum 
við til okkar Marion Fenno og Valdísi 
Höllu sem eru dansþjálfarar og Bjarna 
sem var með æfingahelgi i grunn- og 
stökkþjálfun.
Á uppskeruhátíð ÍBV héraðssambands 
var Anna María Lúðvíksdóttir valin 
fimleikakona ársins 2019. Hún er mjög 
jákvæð, skemmtilegur persónuleiki og 
mikil fyrirmynd fyrir yngri iðkendur. 
Hún er gríðarlega efnileg og vaxandi fim-
leikastúlka. Farið var í ýmsar fjáraflanir á 

árinu, flosað var á sjómannadaginn og á
17. júní. Að venju sá Rán um álfasölu 
SÁÁ. Einnig er sjálfsalinn í anddyri
Íþróttamiðstöðvarinnar okkar fjáröflun. 
Iðkendur seldu bakkelsi á vor- og jóla-
sýningu félagsins. Seldir voru jólasokkar 
og ýmislegt annað. Þar að auki fengum 
við góða styrki frá fyrirtækjum í bænum. 
Fyrir allt þetta erum við þakklát.
Stjórn Ránar árið 2019 var skipuð þeim 
Helgu Jóhönnu Harðardóttur, Elísu 
Kristmannsdóttur, Ragnheiði Borgþórs-
dóttur, Elínu Þóru Ólafsdóttur, Narfa 
Ísaki Geirssyni, Þórsteinu Sigurbjörns-
dóttur, Önnu Huldu Ingadóttur, Hall-
dóru Björk Halldórsdóttur og Kolbrúnu
Kjartansdóttur.
Ragnheiður, Þórsteina og Narfi Ísak 
hættu um vorið og í þeirra stað komu 
Þóranna Halldórsdóttir og Benoný 
Þórisson.
Stjórnin fundaði að meðaltali einu sinni í 
mánuði ásamt því að vera í samskiptum í 
gegnum samfélagsmiðla.
Af þessari upptalningu má vera ljóst að 
starfsemi Ránar var með öflugasta móti 
á liðnu ári. Við erum stolt af því að iðk-
endur voru um 190 í lok árs, sem er með 
mesta móti ef ekki það mesta. Við erum 
einnig stolt af þeim þjálfurum sem við 
höfum fengið til liðs við okkur. Um er að 
ræða menntaða, reynslumikla og áhuga-
sama þjálfara sem eru að sinna sínu
hlutverki innan félagsins með stakri 
prýði. Nú þegar markið hefur verið sett 
svo hátt er mikið verk framundan að 
viðhalda þeim miklu gæðum sem nú eru 
hjá félaginu. Það er ekki minni áskorun 
að viðhalda stöðugleika en að byggja 
upp.

Fyrir hönd stjórnar 
Elísa Kristmannsdóttir

Stjórnarformaður Ránar
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Uppbyggingarstarf félagsins gekk mjög 
vel árið 2019, fjölmargir titlar skiluðu sér 
í hús á árinu ásamt því að fjöldi iðkenda 
spilaði fyrir Íslands hönd á árinu. Árið 
2019 gekk upp og ofan hjá meistaraflokk-
um félagsins en ungir iðkendur fengu 
þó fleiri tækifæri en áður sem er vel. 
Viðburðir félagsins stóðust væntingar 
og töluverðar breytingar urðu á stjórnun 
félagsins.

Janúar
Árið hjá félaginu byrjaði að vanda á 
Þrettándahátíð ÍBV og Íslandsbanka 
sem  Vestmannaeyjabær hjálpar okkur 
að halda. Þrettándinn í Vestmannaeyjum 
er glæsilegasti þréttándinn á landinu og 
eiga þeir sem koma að framkvæmd hans 
miklar þakkir skyldar.
Sigríður Lára Garðarsdóttir var valin 
í lokahóp A-landsliðs Íslands fyrir 
æfingaleik gegn skotum á La Manga sem 
var líka fyrsti leikur liðsins undir stjórn 
Jón Þórs og Ian Jeffs. Þau Eyþór Orri 
Ómarsson og Clara Sigurðardóttir voru 
einnig valin á úrtaksæfingar hjá KSÍ, 
Clara í úrtakshóp U-17 og Eyþór í U-16.
Eyjafréttir völdu Sjálfboðaliðann 
Eyjamann ársins fyrir árið 2018. Sjálf-
boðaliðinn er það sem drífur félag eins 
og okkar áfram og gerir okkur kleift að 
starfa eins og við gerum í dag. Það er 
gaman að þessi stóri hópur sem stendur 
að öllum félagsmálum í Vestmannaeyjum 
hafi fengið viðurkenningu og væri gott ef 
allir sjálfboðaliðar klappi sér á bakið fyrir 
sitt framlag á árinu sem var að líða og 
fyrir öll árin þar á undan.
Meistaraflokkur karla í handbolta fékk 
pýramídann fyrir framlag sitt til íþrótta-
mála og leikmenn, þjálfarar og stjórnar-
menn eiga mikið hrós skilið fyrir mikla 
skemmtun árið 2018 þar sem strákarnir 
sigldu heim með þrjá titla og tóku á móti 
þeim fjórða hér á heimavelli.

ÍBV-arinn Ólöf Aðalheiður Elíasdóttir 
fékk pýramídann fyrir framlag sitt til 
samfélagsins og hefur félagið notið góðs 
af hennar störfum til margra ára. Það er 
erfitt að fara yfir öll þau störf sem Óla 
Heiða hefur unnið í samfélaginu okkar 
en það er klárlega hægt að segja að hér 
væri ekki jafn blómlegt samfélag og er í 
dag nema með hennar vösku framgöngu 
í öllu því sem hún tekur sér fyrir hendur.
Á viðurkenningarhátíð Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja var Ester Óskarsdóttir 
handknattleikskona valin íþróttamaður 
Vestmannaeyja árið 2018 og Sigurð-
ur Arnar Magnússon var útnefndur 
íþróttamaður æskunnar fyrir árið 2018. 
Leikmönnum meistaraflokks karla í 
handknattleik voru veitt starfsviðurkenn-
ing ÍBV en sú viðurkenning var veitt í 
fyrsta skipti fyrir einstakan árangur á 
sviði íþróttanna. Arnar Pétursson þjálfari 
meistaraflokks karla í handbolta var veitt 
sérstök viðurkenning fyrir framlag sitt til 
íþrótta í Eyjum fyrir frábæran árangur 
með meistaraflokk félagsins. Stelpurnar 

í 4. flokki kvenna fengu viðurkenningu 
fyrir Íslandsmeistaratitil sinn. Á hófinu 
voru landsliðsmenn einnig heiðraðir, 
en ÍBV íþróttafélag átti 26 leikmenn 
sem spiluðu landsleiki á síðasta ári og 4 
þjálfara sem stýrðu landsliðum. Íþrótta-
bandalag Vestmannaeyja heiðraði einnig 
nokkra einstaklinga fyrir þeirra störf í 
þágu íþrótta í Eyjum.

Febrúar
Þeir Arnar Þór Viðarsson og Eiður 
Smári Guðjohnsen landsliðsþjálfarar 
U-21 í knattspyrnu völdu þá Felix Örn 
Friðriksson og Sigurð Arnar Magnússon 
á æfingar ásamt því að Jörundur Áki 
Sveinsson valdi Clöru Sigurðardóttur í 
lokahóp fyrir vináttuleiki gegn Írum.
Lúðvik Gunnarsson landsliðsþjálfari 
U-15 ára landsliðs kvenna í knattspyrnu 
valdi úrtakshóp. Lúðvik valdi fjóra leik-
menn frá ÍBV eða þær, Rakel Oddnýju 
Guðmundsdóttur, Þóru Björgu Stef-
ánsdóttur, Helenu Jónsdóttur og Bertu 
Sigursteinsdóttur.

Starfsskýrsla 
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2019
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Davíð Snorri Jónsson landsliðsþjálfari 
U-16 í knattspyrnu valdi Eyþór Orra 
Ómarsson í úrtakshóp.
Kvennalið félagsins í handbolta tryggði 
sér keppnisrétt í undanúrslitum í Bikar-
keppni HSÍ sem fram fór í Laugardals-
höllinni í mars.

Mars
Guðný Jenný Ásmundsóttir, Ester 
Óskarsdóttir og Arna Sif Pálsdóttir voru 
valdar í A-landsliðshóp Ísland fyrir æf-
ingamót í Gdansk í Póllandi.
Clara Sigurðardóttir var valin í lokahóp 
U-17 ára landslið kvenna í fótbolta sem 
spilaði á Ítalíu í Evrópumótinu.
Þær Andrea Gunnlaugsdóttir, Bríet 
Ómarsdóttir, Harpa Valey Gylfadóttir og 
Linda Björk Brynjarsdóttir voru valdar 
í æfingahóp U-17 ára landsliðs kvenna í 
handbolta.
Helena Jónsdóttir og Þóra Björg Stef-
ánsdóttir fóru á æfingar hjá U-15 ára 
landsliði Íslands í fótbolta.
Félagsfundur var haldinn í lok mars þar 
sem kynntar voru fyrirhugaðar fram-
kvæmdir á nýjum búningsklefum við 
Hásteinsvöll.
Clara Sigurðardóttir sló leikjamet U-17 
ára landsliði kvenna í fótbolta þegar hún 
lék sinn 26. landsleik.
HSÍ boðaði til landsliðsæfinga í U-17, 
U-19 og U-21 og átti ÍBV þar sjö fulltrúa: 
Arnór Viðarsson og Gauti Gunnarsson 
í U-17. Ívar Logi Styrmisson í U-19 og 
þeir Andri Ísak Sigfússon, Daníel Örn 
Griffin, Elliði Snær Viðarsson og Gabríel 

Martínez Róbertsson voru boðaðir hjá 
U-21.
Herjólfur Ohf og ÍBV skrifuðu undir 
samning til tveggja ára en sá samningur 
mun nýtast öllum deildum félagsins vel 
og er það von okkar að undirskrift þessi 
hafi verið byrjunin á góðu og farsælu 
samstarfi þessara tveggja aðila.
4. flokkur kvenna í handbolta tapaði 
bikarúrslitaleik á móti Haukum

Apríl
U-15 ára landslið karla og kvenna í 
handknattleik var kallað saman. ÍBV átti 
fimm fulltrúa í þessum liðum, það eru 
þau Elmar Erlingsson, Helena Jónsdóttir, 
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Þóra 
Björg Stefánsdóttir og Elísa Elíasdóttir.
Sísí Lára var í byrjunarliði A-landsliðs 
Íslands gegn Suður Kóreu sem Ísland 
sigraði.
HSÍ boðaði til æfinga fyrir drengi og 
stúlkur fædd árið 2005.  Hjá strákunum 
voru þeir Ívar Bessi Viðarsson, Kristján 
Ingi Kjartansson og Nökkvi Guðmunds-
son valdir. Hjá stelpunum eru þær Berta 
Sigursteinssdóttir, Katla Arnarsdóttir, 
Sara Dröfn Ríkharsdóttir og Sunna 
Daðadóttir valdar í verkefnið.
Konukvöld meistaraflokks kvenna í 
knattspyrnu var haldið með pomp og 
prakt.

Maí
Íslandsmót í knattspyrnu fór af stað í 
upphafi mánaðarins.
4. flokkur kvenna yngri og eldri urðu 
Íslandsmeistarar ásamt því að 4. og 3. 
flokkur karla sigruðu B-úrslitin.
Hörður Orri Grettisson var ráðinn í starf 
framkvæmdastjóra félagsins en hann tók 
við af Dóru Björk Gunnarsdóttur.
5. flokkur kvenna varð Íslandsmeistari í 
handknattleik.
Lokahóf yngri flokka í handbolta var 
haldið í Herjólfsdal. Eftirlaldir leikmenn 
fengu viðurkenningar:
4. flokkur kvenna Besti leikmaðurinn: 
Elísa Elíasdóttir, ÍBV-ari: Helena Jóns-
dóttir, Framfarir eldri: Selma Björt Sig-
ursveinsdóttir, Framfarir yngri: Amelía 
Einarsdóttir

4. flokkur karla Besti leikmaðurinn: 
Elmar Erlingsson, ÍBV-ari: Richard 
Óskar Hlynsson, Framfarir: Andri Snær 
Andersen, Framfarir: Einar Þór Jónsson
5. flokkur karla ÍBV-ari eldri: Kristján 
Ingi Kjartansson, ÍBV-ari yngri: Ásgeir 

Galdur Guðmundsson, Framfarir eldri: 
Skírnir Freyr Birkisson, Framfarir yngri: 
Helgi Þór Adólfssson, Efnilegastur eldri: 
Ívar Bessi Viðarsson, Efnilegastur yngri: 
Birkir Björnsson
6. flokkur kvenna ÍBV-ari eldri: Birna 
María Unnarsdóttir,  ÍBV-ari yngri: Birna 
Dögg Egilsdóttir, Framfarir eldri: Sara 
Margrét Örlygsdóttir, Framfarir yngri: 
Embla Heiðarsdóttir, Ástundun: Agnes 
Lilja Styrmisdóttir
6. flokkur karla ÍBV-ari eldri: Jón Gunnar 
Sigurðsson, ÍBV-ari yngri: Gabríel Snær 
Gunnarsson, Framfarir eldri: Kristján 
Logi Jónsson, Framfarir yngri: Sigurður 
Valur Sigursveinsson, Ástundun eldri: 
Haukur Leó Magnússon, Ástundun 
yngri: Morgan Goði Garner
U-17 ára landslið kvenna í handbolta 
spilaði vináttulandsleiki gegn Slóvakíu til 
undirbúnings fyrir B-deild Evrópumóts-
ins. ÍBV átti tvo fulltrúa í þessum hóp, 
þær Andreu Gunnlaugsdóttur og Hólm-
fríði Örnu Steinsdóttur.
U-21 árs landslið karla í handbolta valdi 
æfingahóp fyrir HM á Spáni, þeir Andri 
Ísak Sigfússon, Elliði Snær Viðarsson og 
Garíel Martínez voru valdir í hópinn frá 
ÍBV.
Lokahóf ÍBV handbolta var haldið og 
eftirtaldir aðilar fengu viðurkenningar: 
3. fl kvenna mestu framfarir: Helga Sig-
rún Svansdóttir
3 fl kvenna efnilegasti leikmaður: Bríet 
Ómarsdóttir
3. fl kvenna ÍBVari - Erika Ýr Ómars-
dóttir
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3. fl kvenna besti leikmaðurinn: Andrea 
Gunlaugsdóttir

3. fl karla mestu framfarir: Gunnlaugur 
Hróðmar
3. fl karla Efnilegasti leikmaður: Arnór 
Viðarsson
3. fl karla IBVari - Birgir Orrason
3. fl karla besti leikmaður: Ívar Logi 
Styrmison

Efnilegasti leikmaður ÍBV karla = Frétta-
bikarinn: Gabríel Martínez Róbertsson
Mfl karla mestu framfarir: Dagur 
Arnarsson
Mfl karla IBVari - Elliði Snær Viðarsson 
Mfl karla besti leikmaður: Fannar Þór 
Friðgeirsson

Mfl kvenna efnilegasti leikmaður = 
Fréttabikarinn: Harpa Valey Gylfadóttir 
Mfl kvenna mestu framfarir: Sunna 
Jónsdóttir
Mfl kvenna IBV ari - Sandra Dís Sig-
urðardóttir
Mfl kvenna Besti leikmaður: Arna Sif 
Pálsdóttir
Karlalið félagisns endaði í 5 sæti í 
deildarkeppninni, datt út í undanúrslit-
um í úrslitakeppninni og datt út í 8 liða 
úrslitum í bikarkeppninni. 
Kvennaliðið endaði í 3 sæti í deildar-
keppninni og datt út í undanúrslitum í 
úrslitakeppninni. Stelpurnar komust í 
Final Four og duttu þar út í undanúrslit-
um.

Júní
Aðalfundur ÍBV íþróttafélags var haldinn 
4. júní. Þór Vilhjámsson var kjörinn nýr 
formaður félagsins. Breytingar urðu í 
stjórn félagsins þar sem Unnar Hólm 
Ólafsson formaður, Unnur Sigmarsdótt-
ir, Helgi Níelsson og Páll Magnússon 
gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi 
nefndarstarfa. Ný stjórn félagsins er 
skipuð: Þór Í Vilhjálmsson – formað-
ur, Björgvin Eyjólfsson, Guðbjörg Erla 
Ríkharðsdóttir, Guðmunda Bjarnadóttir, 
Katrín Harðardóttir, Snjólaug Elín Árna-
dóttir – varamaður, Stefán Örn Jónsson 
– varamaður. Einnig eiga deildir félagsins 
tvo fulltrúa í aðalstjórn, Haraldur Berg-
vinsson – fulltrúi knattspyrnudeildar og 
Davíð Þór Óskarsson – fulltrúi hand-
knattleiksdeild.
U-21 árs landslið karla í handbolta tók 
þátt í móti í Portúgal og fór síðan á HM 
á Spáni. Þeir Elliði Snær Viðarsson og 
Gabríel Martínez voru valdir í lokahóp-
inn.
30. TM mótið fór fram í júní, mótið 
var það fjölmennasta til þessa. Móts-
gestir voru ánægðir með hvað mótið 
var skemmtilegt og vel skipulagt, flottir 
veitingastaðir og þjónusta almennt og 
ekki má gleyma að þeim fannst Eyja-
menn einstaklega gestrisnir.
Arnór Viðarsson var valinn til að leika í 
tveim mótum hjá U-17 ára landsliðinu í 
handbolta. Gauti Gunnarsson var vara-
maður í þessum hóp.
Erlingur Richardsson náði þeim merka 
áfanga að verða fyrsti þjálfarinn til að 
tryggja karlaliði Hollands sæti á EM í 
handbolta.
Orkumót númer 36 fór fram í lok júní. 
Mótið í ár var það stærsta frá upphafi 
með 112 liðum frá 39 félögum. Við tók-
um á móti 1150 keppendum, tæplega 300 
þjálfurum/fararstjórum ásamt foreldrum 
og er því hægt að gera ráð fyrir því að 
hátt í 2500 hafi heimsótt okkur þessa 
vikuna.

Júlí
Hönnun Gunnars Júlíussonar var valin af 
þjóhátíðarnefnd sem merki Þjóðhátíðar í 
tilefni þess að 145 ár eru frá fyrstu hátíð-
inni. Gunnar Júlíusson er betur þekktur 
sem Gunni Júll er eyjapeyji sem þekkir 
hvað hátíðin stendur fyrir en hann átti 
einnig hátíðarmerkið fyrir hátíðina 2014.
Knattspyrnuráð karla gerði samkomu-
lag við Ian Jeffs og Andra Ólafs um að 
stýra liðinu út tímabilið í kjölfar þess að 

Portúgalanum Petro Hipalito var sagt 
upp störfum. 
Daníel Geir Moritz tók við formennsku 
í knattspyrnuráði karla en ráðið hafði 
verið formannslaust í þó nokkurn tíma.
Fólkið í dalnum var frumsýnd í Eyjabíó. 
Myndin sýnir margar hliðar Þjóðhátíðar-
innar og nær að ramma þessa frábæru 
hátíð vel inn.
Vilmar Þór Bjarnason tók við sem fram-
kvæmdastjóri handknattleiksdeildar ÍBV 
þegar Viktor Hólm Jónmundsson lét af 
störfum. 
Helena Jónsdóttir var valin í U-15 lands-
lið Íslands í knattspyrnu sem tók þátt í 
móti í Víetnam.
Sigurður Bragason skrifaði undir nýjan 3 
ára samning við handknattleiksdeild ÍBV. 
Sigurður var ráðinn þjálfari meistara-
flokks kvenna en hann var þjálfari liðsins 
á síðasta tímabili ásamt Hrafnhildi 
Skúladóttur.

Ágúst
Þjóðhátíð var haldin fyrstu helgina í 
ágúst. Það var góð mæting og fór hún 
vel fram. Veðrið lék við hátíðargesti og 
er það mál manna að þetta hafi verið ein 
glæsilegasta hátíðin til þessa.
6. flokkur C-lið í knattspyrnu urðu 
Hnátumótsmeistarar KSÍ 2019. D-liðið 
spilaði einnig til úrslita en töpuðu og 
lentu því í 2. sæti.
ÍBV íþróttafélag réði Erling Birgi Ric-
hardsson sem íþróttastjóra félagsins. 
Erlingur mun hafa yfirumsjón með 
öllu faglegu starfi félagsins í fótbolta og 
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handbolta.
Ragna Sara Magnúsdóttir var valin í 
lokahóp U-17 ára landslið Íslands í fót-
bolta fyrir undankeppni EM.
Landsliðsþjálfari Íslands U-15 valdi 
Bertu Sigursteinsdóttur í hæfileikamótun 
KSÍ. Berta sem lék á eldra ári í 4.flokki lét 
vel taka til sín í sumar.

September
Landsliðsþjálfararnir Freyr Alexanders-
son og Davíð Snorri Jónasson komu í 
dagsferð til Eyja og voru með afreksæf-
ingar KSÍ. Alls voru 33 iðkendur, 15 
stelpur og 18 strákar, frá ÍBV boðaðir á 
æfingarnar sem fóru fram í Herjólfshöll-
inni. Þjálfarar ÍBV fylgdust með og höfðu 
allir gagn og gaman af.
Þeir iðkendur sem voru boðaðir: Elmar 
Erlingsson, Haukur Helgason, Karl 
Jóhann Örlygsson, Einar Þór Jóns-
son, Einar Örn Valsson, Andrés Marel 
Sigurðsson, Birkir Haraldsson, Dagur 
Einarsson, Ívar Bessi Viðarsson, Matthías 
Björgvin Ásgrímsson, Nökkvi Guð-
mundsson, Kristján Ingi Kjartansson, 
Birkir Björnsson, Liam Daði Jeffs, Þórður 
Örn Gunnarsson, Viggó Valgeirsson, Eg-
ill Oddgeir Stefánsson, Jason Stefánsson, 
Helena Jónsdóttir, Þóra Björg Stefáns-
dóttir, Thelma Sól Óðinsdóttir, Sunna 
Einarsdóttir, Elísa Elíasdóttir, Sigurbjörg 
Ósk Sigurðardóttir, Berta Sigursteins-
dóttir, Sara Dröfn Ríkharðsdóttir, Inga 
Dan Ingadóttir, Margrét Helgadóttir, Íva 
Brá Guðmundsdóttir, Ísey Heiðarsdóttir, 
Júnía Eysteinsdóttir, Herdís Eiríksdóttir, 
Rakel Perla Gústafsdóttir
Lokahóf yngri flokka í knattspyrnu fóru 
fram í september, eftirtaldir leikmenn 
fengu viðurkenningu:
3. flokkur kvenna, Besti leikmaðurinn: 
Ragna Sara Magnúsdóttir, Framfarir: 
Sunna Einarsdóttir, ÍBV-ari: Selma Björt 
Sigursveinsdóttir
3. flokkur karla, Besti leikmaðurinn: 
Elmar Erlingsson, Framfarir: Dagur 
Einarsson, ÍBV-ari: Haukur Helgason
4. flokkur kvenna, Efnilegust: Berta Sig-
ursteinsdóttir, Framfarir: Ísey Heiðars-
dóttir, ÍBV-ari: Rakel Perla Gústafsdóttir, 
ÍBV-ari: Margrét Helgadóttir
4. flokkur karla, Efnilegastur: Þórður 
Örn Gunnarsson, Framfarir: Skírnir 
Freyr Birkisson, ÍBV-ari: Birkir Björns-
son, ÍBV-ari: Matthías Björgvin Ásgríms-
son
5. flokkur kvenna, Framfarir, eldri: Bern-
ódía Sif Sigurðardóttir, Framfarir, yngri: 

Magdalena Jónasdóttir, ÍBV-ari, eldri: 
Birna María Unnarsdóttir, ÍBV-ari, yngri: 
Agnes Lilja Styrmisdóttir, Ástundun: 
Signý Geirsdóttir
5. flokkur karla, Framfarir: Andri Magn-
ússon, Framfarir: Gabríel Snær Gunnars-
son, ÍBV-ari: Ólafur Már Haraldsson, 
ÍBV-ari: Heiðmar Þór Magnússon, 
Ástundun: Alexander Örn Friðriksson, 
Ástundun: Sigurður Valur Sigursveins-
son
Fyrir leik ÍBV og Breiðabliks í fótbolta 
komu saman í tilefni þess að 40 ár 
voru liðin frá Íslandsmeistatitli ÍBV 
í knattspyrnu karla 1979, en þeir eru 
fyrstu Íslandsmeistarar í sögu félags-
ins í meistaraflokki. Rifjaðar voru upp 
skemmtilegar sögur frá þessum tíma og 
kom meðal annars fram að einingin hefði 
verið mikil í þessu liði og hún hefði fleytt 
mönnum langt.
Harpa Valey Gylfadóttir, Elísa Elíasdótt-
ir, Helena Jónsdóttir, Þóra Björg Stef-
ánsdóttir, Ívar Logi Styrmisson, Arnór 
Viðarsson, Gauti Gunnarsson Andrés 
Marel Sigurðsson og Elmar Erlingsson 
voru valin í hópa yngri landsliða Íslands 
í handbolta.
Haukur Helgason var valinn í U-16 ára 
æfingahóp Íslands í fótbolta. Haukur 
þykir mikið efni í knattspyrnu og verður 
gaman að fylgjast með honum í framtíð-
inni.
Þórður Þórðarson landsliðsþjálfari 
Íslands U-19 í fótbolta valdi Clöru 

Sigurðardóttur í lokahóp sinn sem tekur 
þátt í undankeppni EM.
Sumarlok félagsins var haldið, þrátt fyrir 
að gengi liðanna okkar hafi ekki verið 
eins og við óskuðum eftir þá fengu ungir 
iðkendur tækifæri til að sýna hvað í þeim 
býr og gefur góð fyrirheit fyrir næsta 
sumar. Eftirtaldir fengu viðurkenningar:
Meistaraflokkur kvenna: Besti leikmað-
urinn: Clara Sigurðardóttir, ÍBV-ari: 
Emma Rose Kelly, Mestu framfarirnar: 
Sesselja Líf Valgeirsdóttir, Markahæsti 
leikmaðurinn: Cloé Lacasse, Fréttabik-
arinn / efnilegasti leikmaðurinn: Ragna 
Sara Magnúsdóttir
Meistaraflokkur karla: Besti leikmaður-
inn: Telmo Castanheira, ÍBV-ari: Óskar 
Elías Zoega Óskarsson, Markahæsti leik-
maðurinn: Gary Martin, Fréttabikarinn/
efnilegasti leikmaðurinn: Róbert Aron 
Eysteinsson
2. flokkur karla: Besti leikmaðurinn: 
Nökkvi Már Nökkvason, ÍBV-ari: Jón 
Kristinn Elíasson, Mestu framfarir: 
Eyþór Daði Kjartansson, Markahæsti 
leikmaðurinn: Eyþór Orri Ómarsson
Stelpurnar enduðu í 8 sæti í Íslands-
mótinu og strákarnir í 12. Sæti.

Október
Elliði Snær Viðarsson og Kristján Örn 
Kristjánsson voru valdir í A-landslið 
Íslands til æfinga fyrir leiki gegn Svíum.
Hæfileikamótun HSÍ og Bláa lónsins fór 
fram í TM-höllinni í Garðabæ. ÍBV átti 
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5 flotta fulltrúa í þessum hópum, en þau 
voru Auðunn Sindrason, Birkir Björns-
son, Herdís Eiríksdóttir, Jason Stefánsson 
og Júnía Eysteinsdóttir
Clara Sigurðardóttir var að vanda í hóp 
U-19 ára landsliðs Íslands í fótbolta. Hún 
lék bæði með U-17 og U19 á þessu ári.
Kynningarfundur um Búningsklefa við 
Hásteinsvöll var haldinn í Týsheimilinu.
Helgi Sigurðsson var ráðinn þjálfari hjá 
meistaraflokki karla í knattspyrnu, hon-
um til halds og traust verður Ian Jeffs. 
Þorsteinn Magnússon var einnig ráðinn 
markmannsþjálfari félagsins.
Andri Ólafsson og Birkir Hlynsson voru 
ráðnir til að stýra kvennaliði félagsins í 
knattspyrn í efstu deild á næsta ári.

Nóvember 
Eyjablikksmótið fór fram eftir að hafa 
verið frestað vegna veðurs. Á annan tug 
félaga var skráð til leiks, um 40 lið og 
tæplega 400 keppendur
Fyrsta skóflustungan að viðbyggingu 
við Hásteinsstúkuna sem hýsa mun 
búningsklefa og aðra aðstöðu. Það var 
Hafþór Snorrason hjá HS Vélaverki sem 
tók fyrstu skóflustunguna. Menn fara 
bjartsýnir af stað í verkið og draumurinn 
er að hægt verði að nýta búningsklefana 
við upphaf fótboltasumarsins 2020.
Davíð Snorri Jónasson landsliðsþjálfari 
U-17 ára landsliðs Íslands í knattspyrnu 
valdi Eyþór Orra Ómarsson í úrtakshóp 
sem kom saman til æfinga.
Ölgerðin og ÍBV íþróttafélag undirrituðu 
nýjan 5 ára samstarfssamning. Ölgerðin 

og ÍBV hafa starfað saman í tæpa tvo 
áratugi og er þessi undirritun ÍBV 
mikils virði. Ölgerðin er stærsti styrkt-
araðili félagsins og var það vilji beggja 
að framlengja samningnum. Ölgerðin 
mun styrkja almenna uppbyggingu ÍBV 
á íþrótta- og æskulýðsstarfi í Vest-
mannaeyjum sem og hafa með sér náið 
samstarf á öðrum sviðum í tengslum við 
uppákomur á vegum ÍBV. Ölgerðin mun 
áfram vera aðal kostandi Þjóðhátíðar í 
Eyjum.
Lúðvik Gunnarsson landsliðsþjálfari 
Íslands U-15 í knattspyrnu valdi Bertu 
Sigursteinsdóttur til æfinga.
ÍBV spilaði í fyrsta skipti heimaleiki í 
Faxaflóamótinu. 
Þóra Björg Stefánsdóttir og Helena Jóns-
dóttir voru valdar til æfinga hjá U-16 ára 
landsliði Íslands í fótbolta. Báðar vöktu 
þær athygli landsliðsþjálfara með vask-
legri framgöngu á knattspyrnuvellinum í 
sumar sem varð til þess að þær hlutu náð 
fyrir augum landsliðsþjálfarans.
30. nóvember komu saman fjölskylda, 
liðsfélagar og vinir Kolbeins Arons til 
að minnast hans í tilefni þess að hann 
hefði orðið þrítugur. Í íþróttahúsinu var 
afhjúpaður borði með mynd af Kolla og 
bauðst gestum að skrifa kveðju á blöðrur 
sem sleppt var til himins. Liðsfélagar 
hans buðu gestum inn í mfl. klefann en 
þeir voru búnir að mála hornið hans 
Kolla, setja myndir, búningana hans og 
skóna.  Kolli var frábær félagsmaður og 
karakter sem við munum minnast og 
sakna um ókomin ár.

Desember
Kári Kristján Kristjánsson var valinn 
í 19 manna hóp A-landsliðsins fyrir 
Evrópumótið sem hefst í janúar.
Grétar Þór Eyþórsson og velunnarar 
handboltans stóðu fyrir söfnun fyrir 
Tenerifeferð Gleðigjafanna þegar Gleði-
gjafarnir kepptu í handbolta. Þetta var 
í áttunda skiptið sem Grétar og félagar 
standa fyrir þessu frábæra framtaki og er 
þetta vonandi komið til að vera í undir-
búningi hátíðarinnar.

Mig langar að lokum að þakka aðal-
stjórnarmönnum sem og öllum öðrum 
stjórnar- og nefndarmönnum fyrir 
samstarfið á árinu sem er að líða. Ég vill 
þakka Dóru Björk Gunnarsdóttur sem 
hætti sem framkvæmdarstjóri á árinu og 
þeim Unnari Hólm, Unni Sigmars, Helga 
Níelssyni og Páli Magnússyni sem hættu 
í aðalstjórn á árinu fyrir þeirra framlag 
til félagsins en vona um leið að kraftar 
þeirra nýtist áfram fyrir félagið. Allt 
stjórnarfólk félagsins hefur unnið mikið 
og óeigingjarnt starf fyrir ÍBV íþróttafé-
lag.
ÍBV er einn af hornsteinum samfélagins 
hér í Eyjum og um félagið þarf að vera 
sátt. Við þurfum í sameiningu að passa 
vel upp á félagið og allt sem það stend-
ur fyrir. Því sameinuð stöndum við en 
sundruð föllum við.
Árið 2020 verður okkar ár!
Áfram ÍBV

Fyrir hönd Aðalstjórnar,
Hörður Orri Grettisson

Framkvæmdastjóri ÍBV íþróttafélags.
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Aðalfundur TBV var haldinn 27. Des-
ember 2019 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 2019 
var Hallgrímur Þórðarsson.
Ekki var farið á nein mót á árinu 2019. 
Þjálfarar félagsins á árinu 2019 voru; 
Þórey Katla Brynjarsdóttir, Óskar Elías 
Óskarsson og Hallgrímur Þórðarson. 
Starfsárið okkar; 
Félagið heldur áfram að æfa fjórum sinn-
um í viku eins og undanfarinn ár. Við 
höldum áfram að lána nýliðum flugur 
og spaða þegar það mætir á æfingar og 
rukkum ekki æfingargjöld en æfingar-
félagar versla svo af okkur flugur og 
spaða sem renna til félagsins sem hluti af 
æfingargjöldum. 
Mætingin á starfsárinu var svipuð og 
síðustu ár hjá okkur sami kjarninn held-
ur áfram að mæta og iðka sína íþrótt. 
Félagið er alltaf opið að taka við nýjum 
félögum á öllum aldri, æfingar hjá okkur 
eru öllum opnar. Við höfum sérstaka 
nýliða og barnaæfingar um helgar. 
Við höldum áfram að gefa börnum sem 
stunda góðar mætingar spaða og hvetjum 
við þau til að stunda hjá okkur æfingar. 
Við auglýstum í vetur Badminton nám-
skeið sem hún Þórey Katla Brynjarsdóttir 
fyrrum afrekspilari með 12 ára reynslu 
stóð fyrir. Um opið kynningarnámskeið 
var að ræða fyrir börn og unglinga á 
aldrinum 6-17 ára og fatlaða. 
Á skrá hjá okkur eru, 47 börn og 38 ung-
lingar og 95 fullorðnir. Sirka 55 virkir.
 

Fyrir hönd stjórnar,                                                                                                            
Ólafur Björgvin Jóhannesson, formaður. 

Starfsskýrsla 
Tennis og Badmintonfélags  
Vestmannaeyja árið 2019
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Eftirfarandi aðilar skipa stjórn:
Eftirfarandi aðilar skipa stjórn Blakfélags 
ÍBV:
Jóhanna Kristín Reynisdóttir formaður
Svanfríður Jóhannsdóttir gjaldkeri
Elín Þóra Ólafsdóttir ritari
Þóra Sigríður Sigurðardóttir meðstjórn-
andi
Þorsteinn Sigurðsson varamaður.
Skoðunarmenn félagsins eru:
Andrea Atladóttir og Lilja Björg Arn-
grímsdóttir.
Ekki var mikið um formlega fundi. Sam-
tölin fóru aðallega í gegnum spjallforritin.
Á aðalfundi sem haldin var 5. mars var 
ákveðið að æfingagjöldin fyrir hverja
önn yrði 10.000 kr. en 15.000 fyrir þær 
sem myndu taka þátt í Íslandsmótinu. 
Byrjendur fengju að æfa frítt fyrstu 
önnina.
Á sama fundi var ákveðið að Jóhanna 
Kristín Reynisdóttir yrði áfram formað-
ur Blakfélags ÍBV og myndi taka þátt í 
undirbúningi öldungamótsins sem haldið 
verður í Vestmannaeyjum dagana 30.-2.
maí 2020.

Þjálfarar og æfingatímar
Æfingatímar hjá okkur voru á þriðjudög-
um 19:30-21:00 og á fimmtudögum kl. 
17:30-19:00.
Mæting á æfingar hefur ekki verið 
nægilega góð og því hefur ekki verið hægt 
að taka almennilegar æfingar. Við erum 

heppnar ef það komu 6 manns á æfingu, 
þá var hægt að spila 3 á móti 3. Ástæð-
an fyrir fámennri mætingu er nám og 
meiðsli. En við höldum alltaf í vonina um 
að mætingar verði betri og að það komi 
einhverjir nýjir blakara til liðs við okkur. 
Við minnum reglulega á okkur á samfé-
lagsmiðlum og auglýstum æfingar í
bæjarblaðinu Tígli.
Þetta árið vorum við enn og aftur þjálf-
aralausar. Við eigum einhverjar æfingar 
sem við reynum að taka þegar mann-
skapur er til. En það væri mun betra að 
vera með þjálfara á staðnum sem myndi 
leiðbeina okkur og benda á hvað mætti 
betur fara.

Mót 2019
Íslandsmót
ÍBV var skráð á Íslandsmótið með eitt 
skráð lið og spiluðum við í 4.deild.
Við fengum okkur nýja keppnisboli fyrir 
þetta tímabil og spiluðum við í þeim á 
fyrsta mótinu sem var haldið í janúar.
Helgina 12.-13. janúar var mótið haldið í 
Kópavogi og fóru 7 leikmenn frá okkur til 
að keppa. Við spiluðum 6 leiki en unnum 
aðeins 1 leik og 2 hrinur.
Þó við höfum tapað miklu þá skemmtum 
við okkur alltaf vel saman en auðvitað 
viljum við standa okkur vel og ná fleiri 
sigrum.

Starfsskýrsla 
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2019
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Helgina 16.-17. mars var síðasta móts-
helgin á Íslandsmótinu haldin á Flúð-
um og gistum við í bústaðnum hennar 
Andreu. Fóru 8 leikmenn með til að 
keppa. Við spiluðum í B-úrslitum þessa 
helgina og voru spilaðir 5 leikir sem allir 
enduðu með tapi.
Við enduðum því í 8. sæti af 12 liðum, 
með 13 stig og héldum okkur uppi í 
4.deild. Unnum 4 leiki eða 10 hrinur og 
töpuðum 7 leikjum eða 15 hrinum.
Við erum mjög ánægðar með það að 
halda okkur uppi í deildinni en það sést 
mjög vel að okkur vantar fleiri mannskap 
á æfingar til þess að ná að æfa leikinn og 
spilið betur.

Öldungur 2019
Öldungur var haldinn að þessu sinni í 
Keflavík og bar heitið Rokköld. Mótið
var haldið dagana 25.-27.apríl. Voru að-
eins 6 leikmenn sem fóru á þetta mót svo 
það mátti ekki mikið út af bregða hjá
okkur. Þurftum við að fá einn leikmann 
að láni til þess að geta farið með lið á 
öldungamótið.
Við gistum allar saman á bgb gesthouse. 
Fyrir mótið voru keyptar rokk-hárkollur 
sem settar voru upp á milli leikja.

Mikið var um að vera þessa helgina og 
fórum við út að dansa, út að borða og svo 
lokahóf þar sem við skemmtum okkur 
konunglega.
Lokahófið var haldið í Blue-Höllinni og 
var það hljómsveitin Albatross sem hélt 
uppi stuðinu.
Við vorum aðeins 4 sem fórum á loka-
hófið og áður en dansinn var stiginn þá 
skelltum við okkur út að borða saman.
Við spiluðum í 7.deild A og enduðum í 
4.sæti með 3 sigra og 3 töp.
Næsta öldungarmót verður haldið í Eyj-
um dagana 30.apríl - 2.maí 2020.
Verður það haldið í sameiningu við BF 
(Blakdeild Fjallabyggðar). Mótið mun 
bera heitir Steinöld 2020. Það er kom-
in mikil tilhlökkun í mannskapinn og 
keppast allir við að halda sem glæsileg-
asta mót.
Ekki náist að hald jólamót árið 2019 
vegna dræmrar þátttöku undanfarnar
æfingar fyrir jól. Einnig var ekki hægt að 
halda vormót vegna lítillar þátttöku. Er 
það mjög leitt því þessi mót hafa verið 
einstaklega skemmtileg.

Haust 2019
Við störtuðum haustinu 3.september. Æf-
ingar eru á þriðjudögum kl. 19:30-21:00 
og á fimmtudögum 18:15 - 19:45.
Við buðum upp á nýliðaæfingar á 
föstudögum kl. 17:30. Þær voru illa 
nýttar, aðeins 1-2 sem komu í þau skipti 
sem voru æfingar. Engar æfingar voru 
eftir áramótin. Einn nýr blakari bættist í 
hópinn.
Æfingagjöldin fyrir önnina eru 10.000 
kr. fyrir þær sem taka ekki þátt í Íslands-
mótinu, en 15.000 fyrir þær sem taka þátt 
í Íslandsmóti.
Fyrir byrjendur er fyrsta önnin frí.
ÍBV var skráð á Íslandsmótið og spiluð-

um við í 4.deild. Fyrsta mótið var haldið 
í Reykjavík, helgina 12.-13.okt. Þar gekk 
okkur ekki nægilega vel, töpuðum öllum 
okkar leikjum. Við þurftum að fá leik-
mann ofan af landi til að fylla upp í liðið. 
Sá leikmaður hafði leikmannaskipti svo 
að hún hafði leikheimild með okkur. Fóru 
6 leikmenn frá Eyjum.
Meiðsli hafa verið mikil hjá leikmönnum 
og nokkrar í námi og því hefur verið erfitt 
að manna liðið.
Við erum búnar að standa okkur nokkuð 
vel miðað við það að vera þjálfaralaus-
ar og hvað það hefur verið fámennt á 
æfingum. Aðalkjarninn er duglegur að 
sækja æfingar og reynum við að gera 
okkar besta bæði á æfingum og á íslands-
mótinu. Við náðum að halda okkur uppi í 
4.deildinni sem er nokkuð góður árangur 
miðað við hvað við höfum náð að spila 
lítið sem lið. Ég vona svo innilega að við 
allar höldum áfram í blakinu að við náum 
að stækka blakhópinn okkar. Því þetta er 
skemmtileg íþrótt og ekki skemmir fyrir 
hvað þetta er frábær félagsskapur. Við 
eigum nóg af æfingum sem við getum 
nýtt okkur betur á æfingum og notað þær 
til þess að bæta
okkur.
Formennsku minni er nú lokið, ég þakka 
fyrir frábær þrjú ár. Ég er búin að læra 
ótrúlega margt sem hefur verið góð 
reynsla. Þetta er frábært félag sem gaman 
er að vinna með. Mín ósk er sú að fleiri 
iðkendur muni bætast við félagið okkar 
og að allt fari á fullt.
Ég óska nýrri stjórn til hamingju og vel-
farnaðar næstu árin.

Fyrir hönd stjórnar, 
Jóhanna Kristín Reynisdóttir.

formaður Blakfélags ÍBV.
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Starfsskýrsla 
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2019
Árið 2019 var Svanhildur Eiríksdóttir 
yfirþjálfari, Hinrik Ingi Ásmundsson og 
Eva Sigurðardóttir henni til aðstoðar og 
á vorönn Súsanna Sif. Hinrik hætti hjá 
okkur um vorið og kunnum við honum 
miklar þakkir.
Á vorönn 2019 voru 34 iðkendur á skrá 
en á haustönn voru þeir 38 Æfingatímar 
breyttust frá því á haustönninni.
Helgina 1. - 3. mars var farið á sundmót 
Fjölnis. Það voru níu krakkar sem fóru 
með og komu heim með eitt brons. Flest 
voru þau að bæta tímann sinn.
Einnig fóru þau á Akranesleikana 
sjómannadagshelgina og yngstu iðkend-
urnir héldu til Keflavíkur á Landsbanka-
mótið hjá ÍRB í Keflavík.
Á haustönn fórum við á Ármannsmót 
í september og einnig á Fjölnismót í 
nóvember.
Héldum aðalfund þann 10. apríl og var 
mæting afar dræm, bara stjórnin.
Íþróttamaður Sundfélags ÍBV 2018 var 
Súsanna Sif Sigfúsdóttir.
Sumarhátíðin var haldið með sama sniði 
og áður. Leikir í Týsheimili, pizza og gos 
á
eftir og verðlaunaafhending.
Haustönnin hófst miðvikudaginn 4. sept.
Garpaæfingar hófust á haustönn og voru 
það sex iðkendur á fyrra námskeiði og 
sjö á seinna námskeiði.
Við sóttum um styrk frá Krónunni og 
Rannís (fengum þann síðari).
Farið var á Ármannsmót með fimm iðk-
endur þann 21.- 22. sept. Öll bættu þau 
tímann. Helgina 25. - 26. okt var farið á 
sundmót í KEF með fjóra iðkendur.
Dagana 15. og 16. nóv voru æfingabúðir 
hér í Eyjum. Æft var tvo tíma á föstu-
deginum, pizzapartý eftir það og tveggja 
tíma æfing aftur á laugardeginum. Um 
11 iðkenndur mættu. Jólasundmótið var 
haldið þann 13. desember og var afar 
hátíðlegt að vanda. 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. fjárafl-
anir og farið var í að selja kerti fyrir jólin 
og seldu iðkendur ansi vel.
Stjórn Sundfélags ÍBV árið 2019 voru  

Formaður - Drífa Þöll Arnardóttir, Vara 
formaður-Elísa Sigurðardóttir , Gjaldkeri 
- Salóme Ýr Rúnarsdóttir Ritari - Guð-
ríður Jónsdóttir. Meðstjórnendur Bjartey 
Gylfadóttir, og Eva Gunnlaugsdóttir.
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Starfsskýrsla 
Karatefélags 
Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2019
Stjórn KFV
Ævar Austfjörð formaður
Þóra Gísladóttir gjaldkeri
Haukur Jónsson ritari
Jarl Sigurgeirsson meðstjórnandi
Ágúst Ingi Jónsson meðstjórnandi
Starfið

Starfsemi félagsins var hefðbundin á 
vorönn og var haldið úti tveimur æfinga-
hópum einum barna 12 ára og yngri og 
einum unglinga og fullorðinna. Engir 
iðkendur tóku þátt í keppnum á vegum 
félagsins á árinu.

Á haustdögum höfðu átt sér stað 
breytingar á högum félagsins þar sem 
þjálfari hafði flutt búferlum frá Vest-
mannaeyjum og á Selfoss. Því var ekki 
lengur grundvöllur fyrir barnastarfi en 
ákveðið var að haldaúti æfingum fyrir 
unglinga og fullorðna. Sá hópur telur 
um 15 manns. Þjálfari kemur einu sinni 
í viku og heldur æfingu en að auki hittist 
æfingahópurinn og skiptir þá með sér 
verkum eftir leiðsögn þjálfara. Þeir sem 
eru sterkastir í hefðbundnu karate stýra 
þeim hluta og aðrir stýra tækni og spar-
kæfingum og einnig eru gerðar styrkta-
ræfingar. Hópurinn er mjög samtaka og 
áhugasamur um að halda starfinu áfram 
og engin uppgjöf í spilunum þótt aðstæð-
ur hafi breyst.

Það er von félagsmanna að það fjölgi 
aftur í hópnum þegar fram líða stundir 
og að félagið og starfið haldi áfram.
 

F.h. stjórnar
Ævar Austfjörð formaður
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Starfsskýrsla KFS
fyrir starfsárið 2019
Árið 2019 var að mörgu leiti gott fyrir 
okkur í KFS, þó svo að við færum ekki 
upp um deild þetta árið. Vorum samt ná-
lægt því og má geta þess að það voru 2 lið 
úr okkar riðli sem að fóru upp um deild 
og mætti því segja að við vorum í lang-
sterkasta riðlinum.

 Í upphafi árs tókum við þátt í Lengjubik-
arnum og var það  mjög gott fyrir leik-
menn okkar að fá fleiri sterka leiki fyrir 
sumarið.
 Þetta er einn liður í því að gera KFS að 
stærri og sterkari klúbbi til framtíðar.
 Sumarið var frábært og skemmtilegt og 
margt gott í gangi. Góð úrslit hér og þar,
 og auðvitað annað sem betur mætti hafa 
farið.
 Við lönduðum okkar stærsta sigri í sögu 
KFS, þegar við fórum illa með Kónganna 
og sigruðum 19-0 í laugardalnum og er 
það með ólíkindum að það skuli vera 
hægt á þessum tímum. Ian Jeffs var með 4 
mörk og Ásgeir Elíson með þrennu í þess-
um leik, bara svona til gamans.

 Við gerðum annað stórmerkilegt í sumar. 
Við tókum upp á því að vera markahæðsta 
liðið í öllum deildum á íslandi þetta árið. 
Já staðreynd að KFS skoraði 56 mörk í 
sumar og er því það lið sem  skoraði flest 
mörk af öllum liðum í öllum deildum á 
Íslandi 2019.

 Samstarfið á milli KFS og ÍBV var aukið 
á árinu og hefur sjaldan eða aldrei verið 
betra og stendur  til að auka það enn-
frekar og er sú vinna í gangi. Þetta er líka 
liður í því að gera KFS að stórveldi.
 Að sjálfsögðu er það skylda okkar allra 
sem starfa í þessu að starfa saman og gera 
bæði þessi lið góð og sterk eins og hægt 
er fyrir Vestmannaeyjar og okkar orðspor 
út á við.

Enn aðeins að leikmönnum. Markakóng-
ur KFS þetta árið var: Ásgeir Elísson með 
13 mörk í 11 leikjum. Var bara nokkuð 

þéttur og góður í sumar, Strákur sem að á 
helling inni og á bara eftir að verða betri, 
ef viljin er fyrir hendi.
Efnilegastur hjá KFS þetta árið var að okk-
ar mati: Eyþór Daði Kjartansson. Fæddur 
árið 2000. Skoraði falleg mörk í sumar, 
lagði upp mörk fyrir félagana, barðist vel 
og er með gott hugarfar. Flottur strákur 
til framtíðar fyrir ÍBV og hlakka ég til að 
fylgjast með honum.
 Leikmaður ársins hjá KFS var kosinn: 
Tómas Bent Magnússon. Var frábær í 
sumar og gaman að hafa tekið þátt í því 
að sjá hann vaxa og verða að einu mesta 
efni lengi í eyjum. Barátta, vilji og dugn-
aður, alveg til fyrirmyndar og vonandi að 
hann fylgi þessu eftir á komandi leiktíð. 
Ég óska honum velfarnaðar og auðvitað 
öllum öðrum leikmönnum KFS, sem að 
stóðu sig virkilega vel þetta árið. 

Það er auðvitað ekki sjálfgefið að stunda 
íþróttir í og frá Vestmannaeyjum. Það er 
púsluspil að fá frí frá vinnu og skóla fyrir 
þessa menn og stráka og miklar fórnir oft 
á tíðum. Mig langar að þakka öllum leik-
mönnum, og öllum þeim sem að komu að 
þessu hjá okkur í sumar og eru á bakvið 
liðið, fyrir allar fórnirnar og viljann. Takk 
kærlega allir sem einn. 

Svona að lokum, að þá er að sjálfsögðu 

ekki hægt annað enn að minnast á þjálf-
arateymi KFS þetta ár 2019. Andri Ólafs-
son og Birkir Hlynsson voru með liðið. Á 
kantinum voru svo Hanni Harði og Hjalti 
Kristjánsson ásamt Trausta Hjaltasyni, 
Óskari Erni Ólafssyni og Njáli Ragnars-
syni. Eiga allir þessir aðilar þakkir fyrir 
árið og þakkir fyrir þá vinnu sem að er 
ekkert sjálfsögð.
Sérstakar þakkir fá þó Andri og Birkir fyir 
árið og þeirra störf, því þeir hafa nú látið 
að störfum og hafa tekið við meistara-
flokk kvenna hjá ÍBV. Strákar takk fyrir 
okkur og gangi ykkur vel á nýjum starfs-
vettvangi.
 KFS hefur ráðið nýjan þjálfara fyrir 
árið 2020. Það er hin eini sanni Gunnar 
Heiðar Þorvaldsson og bjóðum við hann 
hjartanlega velkominn og hlakkar okkur 
til að starfa með honum, vonandi sem 
lengst. Hann á eftir að finna sig í þessum 
slag, öðlast góða reynslu og láta gott af sér 
leiða.

Kæru styrktaraðilar og vinir nær og fjær. 
Takk fyrir sumarið og árið 2019. Sjá-
umst hress og kát á vellinum 2020. Góðar 
stundir.

     Fyrir hönd KFS,
Hannes Gústafsson

formaður.
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Starfsskýrsla 
Körfuboltafélag ÍBV
fyrir starfsárið 2019
Stjórn Körfuboltafélags ÍBV
Brynjar Ólafsson formaður
Sæþór Orri Guðjónsson stjórnarmaður
Gunnar Páll Hálfdánsson stjórnarmaður
Sigurjón Örn Lárusson gjaldkeri.

Árið 2019 var heldur viðburðalítið og 
voru einungis æfingar fyrri part af árinu 
þar sem engan þjálfara var að hafa um 
haustið. 
Körfuknattleiksdeild ÍBV í samstarfi við 
Vestmannaeyjabæ, Ísfélag Vestmanna-
eyja og Vinnslustöð Vestmannaeyja 
lögðu lokahönd á uppsetningu á glæsi-
legum körfuboltavelli á lóð Barnaskóla 
Vestmannaeyja. Mikil aðsókn hefur 
verið á völlinn og er vonandi að sá 
áhugi framlengist yfir á nýtt ár og skili 
inn fjölgun á iðkendum.
 Þjálfari var Atli Rafn Meldal Hreinsson.

f.h. ÍBV körfubolta
Brynjar Ólafsson, formaður
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Svipmyndir frá
 Viðurkenningar- 

hátíð Íþrótta-
bandalags 

Vestmannaeyja 
fyrir árið 2019
haldin miðvikudaginn 

29. janúar 2020
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Ljósmyndir: Eyjafréttir/Óskar Pétur Friðriksson




