
Ársþing
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
21. júní 2021

Íþróttamaður Vestmannaeyja 2020 
var hinn almenni íþróttaiðkandi 
í Vestmannaeyjum. Á myndinni er 
Birgir Rúnar hjá Íþróttafélaginu Ægi.
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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
21. júní 2021
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Haldið í Týrsheimilinu 17. september 2020 
kl. 20.
Mættir voru: Björn Matthíasson, Gunnar 
Páll Hálfdánsson, Helga Sigrún Þórs-
dóttir og Hjördís Steina Traustadóttir úr 
stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja, 
Þór Í. Vilhjálmsson, Sólveig Adolfsdóttir, 
Jónas Guðbjörn Jónsson, Stefán Jónsson, 
Eyjólfur Guðjónsson, Leifur Gunnarsson, 
Gísli Valtýsson, Sigþóra Guðmundsdóttir, 
Sigríður Inga Kristmannsdóttir, Katrín 
Harðadóttir, Stefán Jónasson fyrir ÍBV 
íþróttafélag, Hannes Gústafsson frá KFS, 
Brynjar Ólafsson frá Körfuboltafélagi ÍBV, 
Anna Hulda Ingadóttir, Þóranna Halldórs-
dóttir, Ásta Jóna Jónsdóttir frá Fimleikfé-
laginu Rán, Drífa Þöll Arnardóttir, Salóme 
Ýr Rúnarsdóttir frá Sundfélagi ÍBV, Jóhann 
Jónsson, Erna Georgsdóttir Æskulýðs- 
tómstunda- og íþróttafulltrúi VM. 
 
1. Þingsetning. Hjördís Steina Trausta-

dóttir setur þingið og býður þingfull-
trúa velkomna. Fyrir hönd stjórnar 
biður hún þingfulltrúa afsökunar á 
töfum þingsins en ekki hefur verið 
hægt að boða til þings fyrr vegna að-
stæðna í samfélaginu (COVID - 19).  

2. Kosning þriggja manna kjörbréfa-
nefndar. Sólveig Adolfsdóttir, Drífa 
Þöll Arnardóttir og Anna Hulda 
Ingadóttir samþykkt í kjörnefnd. 
Skráðir voru 24 aðalfulltrúar. Það 
vantaði fulltrúa frá Golfklúbbi Vm, 
Íþróttafélagi Ægi, Tennis og Bad-
mintonfélagi VM, Blakfélagi Vm og 
Karatefélagi Vm. 

3. Kosning þingforseta og ritara, Jóhann 
Jónsson og Helga Sigrún Þórsdóttir. 
Jóhann þakkar traustið og bíður eftir 
að kjörnefnd ljúki störfum. Sólveig 
Adolfsdóttir fer yfir niðurstöðurnar. 
Jóhann fer yfir dagskrá þingsins.  

4. Skýrsla stjórnar og umræður. Hjördís 
les skýrslu stjórnar (sjá ársrit). Sam-
þykkt með öllum atkvæðum. 

5. Reikningar stjórnar, umræður og 
atkvæðagreiðsla. Björn gjaldkeri 
fór yfir ársreikninginn. Samþykkt-
ur einhljóma. Björn segir frá fimm 
milljón króna styrk sem Íþrótta-
bandalag Vestmannaeyja ætlar að 
veita aðildafélögum í ljósi erfiðra 

rekstraraðstæðna hjá félögunum. 
Við úthlutunina var farið eftir sömu 
úthlutunarreglum sem gilda varðandi 
lottogreiðslur.   

6. Skýrslur félaga, umræður og at-
kvæðagreiðsla. Skýrslur lagðar fram í 
ársriti. Samþykktar.  

7. Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja. 
– Engar lagabreytingar að þessu 
sinni. 

8. Ræddar tillögur er fyrir liggja. Óskað 
er eftir því að taka fyrir tillögur að 
lagabreytingum og er það samþykkt. 
Sólveig Adolfsdóttir fer í ræðustól og 
fer yfir tillögur að breytingum. Sjá 
tillögur: 
 
TAKA ÚT EFTIRFARANDI: 
 
1.KAFLI 
TILGANGUR OG MARKMIÐ 
 2.gr. 
j) Að taka á móti tilkynningum um 
komu íþróttaflokka á bandalagssvæð-
inu og tilkynningum frá bandalags-
félögum um ráðagerðar íþróttaferðir 
þeirra úr héraði. Ennfremur að skera 
úr ágreiningsmálum er varða þessi 
atriði, ef fyrir koma. 
m) Að vera milliliður milli Trygginga-
stofnunar og einstakra félaga. 
n) Að sjá um framkvæmd á læknis-
skoðun íþróttamanna. 
 
6. gr. 
Skattur bandalagsfélaganna til ÍBV 
er sá skattur sem samþykktur er á 
ársþingi ÍBV. Skýrslu- og reikningsár 
ÍBV fylgir almanaksárinu. 
 
BREYTING Á ORÐALAGI 
 
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. Eigi síðar en 2 
vikum fyrir Ársþing skal senda aðilum 
dagskrá þingsins, upplýsingum um 
það hve marga fulltrúa aðildarfélögin 
eigi að senda, reikninga, tillögur sem 
borist hafa ásamt þeim tillögum sem 

stjórn bandalagsins hyggst leggja fyrir 
þingið. Framlagning gagna fyrir og 
á Ársþingi má vera á rafrænu formi, 
verði því við komið.  Tillögur sem ósk-
ast teknar fyrir á Ársþingi, skulu hafa 
borist stjórn bandalagsins 2 vikum 
fyrir þingsetningu. 
 
14.gr. 
Aukaþing skal halda………. 
Þingsetning 
Kosnir þingforseti og þingritari sbr. 
13.gr.3. 
 
Þingfulltrúar samþykkja þessar 
tillögur.  

9. Álit nefnda, umræður og atkvæða-
greiðsla – á ekki við. 

10. a) Kosinn formaður Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja – Hjördís Steina 
Traustadóttir gefur áfram kost á sér. 
Samþykkt samhljóða. 
 
b) Kosinn stjórn. Samþykkt sam-
hljóða að fyrri stjórn haldi áfram en 
hana skipa: Arnheiður Pálsdóttir, 
Björn Matthíasson, Gunnar Páll Hálf-
dánsson, Helga Sigrún Þórsdóttir.   
 
c) Kosnir tveir skoðunarmenn. Sam-
þykkt samhljóða að Eygló Kristins-
dóttir og Guðni Sigurðsson haldi 
sínu starfi áfram. 
 
d) Kosið í laganefnd. Helgi Bragason, 
Sólveig Adólfsdóttir ásamt stjórn 
Íþróttabandalags Vestmannaeyja. 

11. Ýmis mál. 
 
Þór Ísfeld Vilhjálmsson, formaður 
ÍBV íþróttafélags biður um orðið. 
Hann óskar nýrri stjórn til hamingju 
með kjörið og þakkar Íþróttabanda-
laginu fyrir fjárstyrkinn sem hann er 
að veita til aðildafélaganna. Styrk-
urinn mun koma að góðum notum 
fyrir aðildafélögin.  

12. Þingslit. Hjördís þakkar traustið 
og þakkar jafnframt þingforseta og 
ritara fyrir störf sín. Hún þakkar 
félögum og gestum fyrir komuna og 
slítur þingi.

 
Helga Sigrún Þórsdóttir

Fundagerð ársþings   
Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
Haldið í Týsheimilinu 17. september 2020 kl. 20.
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
fyrir árið 2019 var haldið í Týsheimil-
inu 17. september 2020. Á þinginu var 
Hjördís Steina Traustadóttir endurkjör-
in formaður fyrir næsta starfsár ásamt 
sitjandi stjórn en hana skipa þau Helga 
Sigrún Þórsdóttir varaformaður, Björn 
Matthíasson gjaldkeri, Arnheiður Páls-
dóttir ritari og Gunnar Páll Hálfdánsson 
meðstjórnandi. Eygló Kristinsdóttir og 
Guðni Sigurðsson fengu kosningu sem 
skoðunarmenn og Sólveig Adólfsdóttir til 
vara.

Á árinu voru haldnir nokkrir stjórnar-
fundir og fundir með aðildarfélögum og 
einnig fóru mikil samskipti fram á ver-
aldarvefnum eftir þörfum hverju sinni.
Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmanna-
eyjum fór ekki varhluta af heimsfaraldr-
inum af völdum Covid veirunnar sem 
herjaði á heimsbyggðina og þann 13. mars 
2020 var tilkynnt um almennt samkomu-
bann á Íslandi. Má segja að árið hafi að 
miklu leyti einkennst af takmörkunum, 
samkomubönnum og ýmsum skerðing-
um. Mörgum íþróttaviðburðum var fre-
stað til lengri eða skemmri tíma eða þeir 
felldir niður. Það má því segja að Covid 
veiran hafi umbylt verulega öllu íþrótta-
starfi aðildarfélaganna. Það var aðdáunar-
vert að sjá hvernig aðildarfélögin brugðust 
við með því að senda út heimaæfingar 
til iðkenda í gegnum fjarfundabúnað og 
hvöttu alla með ráðum og dáð til þátttöku.
Hin árlega Viðurkenningarhátíð Íþrótta-
bandalagsins var af þessum sökum blásin 
af fyrir árið 2020. Valnefndin ákvað hins 
vegar að útnefna hinn almenna íþrótta-
iðkenda í Vestmannaeyjum Íþróttamann 
Vestmannaeyja árið 2020. Útbúin voru 
viðurkenningarskjöl til allra iðkenda 18 
ára og yngri þessu til staðfestingar.

Í tilefni 70 ára afmælis Einars Jónssonar 
læknis var ákveðið að sæma hann gull-
merki ÍBV fyrir sitt starf í þágu íþrótta-

hreyfingarinnar í Vestmannaeyjum.
Þrátt fyrir þessa fordæmalausu tíma til 
íþróttaiðkunar varð meistaraflokkur karla 
í handknattleik bikarmeistarar árið 2020 
og síðar á árinu einnig meistarar meist-
aranna árið 2020. Einnig var ánægjulegt 
að þrátt fyrir allt var bæði hægt að halda 
TM-mótið og Orkumótið í eyjum með 
takmörkunum þó. Bæði þessi mót eru 
ávallt mjög vel sótt og mikil tilhlökkun 
hjá þátttakendum. Allt skipulag var til 
fyrirmyndar og ÍBV íþróttafélagi til sóma 
nú sem fyrr.

Golfklúbbur Vestmannaeyja náði að halda 
sín mót árið 2020 þar sem slakað var á 
sóttvörnum yfir sumarið og var þátttaka í 
þeim mjög góð. Aldrei hafa fleiri gert sér 
ferð til eyja að spila golf. Völlurinn var í 
sínu besta ástandi og er einn sá fallegasti 
á Íslandi.

Önnur aðildarfélög gátu lítið eða ekkert 
farið á mót í sínum greinum á árinu 2020 
vegna áhrifa Covid veirunnar. Síðasta ár 

var þeim öllum erfitt en um leið lærdóms-
ríkt af því tagi að þau höfðu öll hugrekki 
til að leita að tækifærum í mótlætinu og 
hafa náð að halda sjó og vel það.

Rafíþróttafélag ÍBV var stofnað á árinu og 
sótti um inngöngu í Íþróttabandalagið. 
Þar sem ekki búið að viðurkenna rafleiki 
sem íþrótt innan ÍSÍ getur þetta félag ekki 
orðið aðildarfélag að svo stöddu.

Stjórn Íþróttabandalags Vestmanna-
eyja ákvað að styrkja aðildarfélögin um 
5.000.000 króna á þessum erfiðu tímum 
og miðað var við úthlutunarreglur lottós.
Árlegur formannafundur ÍSÍ var í formi 
fjarfundar 13. nóvember sl. og sat varafor-
maður hann. Þar var m.a. rætt um fjárhag 
íþróttahreyfingarinnar á tímum Covid og 
úthlutun styrkja frá ÍSÍ.

Það er ekki ofsögum sagt að árið 2020 hafi 
verið erfitt og krefjandi fyrir alla. Áföll af 
völdum Covid veirunnar hafa snert okkur 
öll af einhverju leyti og hafa íþróttafé-
lögin þurft að takast á við áður óþekktar 
áskoranir við að halda upp eftir fremsta 
megni íþróttastarfi sínu. Þar hafa þau 
sýnt styrk sinn og komist í gegnum þessa 
erfiðu tíma af miklu æðruleysi. En það 
sem mestu skiptir er að við erum sterkari 
saman og getum betur tekist á við það 
sem að steðjar.
° Við gerum það saman – og við getum 
það saman – íþróttasamfélaginu til góða. 
Áfram ÍBV.

Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
þakkar aðildarfélögunum samstarfið á 
árinu og einnig stuðningsmönnum og 
styrktaraðilum veittan stuðning.

F.h. Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja

Hjördís S. Traustadóttir, 
formaður 

Ársskýrsla Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja starfsárið 2020

Hjördís S. Traustadóttir, formaður 
Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
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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/ 2020
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2020 Kr. 7,656,000

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

Rekstrarstyrkir v/2020
Heildarfj. Iðkendur ÍBV íþr.fél. Golfklúbbur Rán KFS Ægir Blak ÍBV sund ÍBV karfa Karatefél. Tennis- & badm.
Iðkendur úthlutun Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur

1,160 100% 572 111 270 0 50 0 91 38 6 22
100% 49.31% 9.57% 23.28% 0.00% 4.31% 0.00% 7.84% 3.28% 0.52% 1.90%

7,656,000 7,656,000 3,775,200 732,600 1,782,000 0 330,000 0 600,600 250,800 39,600 145,200

680197-2029 580169-7759 590690-1049 540602-3280 450290-2629 620513-1050 701092-2369 670898-2889 440113-1250 650269-6599
0185-26-000144 582-26-2550 0185-26-000690 0582-26-73 0582-26-3443 0582-26-258 0185-26-1213 582-26-181 582-26-1252 582-14-602616

Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna- og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2020
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2020 Kr. 7,656,000

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

Rekstrarstyrkir v/2020
Heildarfj. Iðkendur ÍBV íþr.fél. Golfklúbbur Rán KFS Ægir Blak ÍBV sund ÍBV karfa Karatefél. Tennis- & badm.
Iðkendur úthlutun Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur Iðkendur

1,160 100% 572 111 270 0 50 0 91 38 6 22
100% 49.31% 9.57% 23.28% 0.00% 4.31% 0.00% 7.84% 3.28% 0.52% 1.90%

7,656,000 7,656,000 3,775,200 732,600 1,782,000 0 330,000 0 600,600 250,800 39,600 145,200

680197-2029 580169-7759 590690-1049 540602-3280 450290-2629 620513-1050 701092-2369 670898-2889 440113-1250 650269-6599
0185-26-000144 582-26-2550 0185-26-000690 0582-26-73 0582-26-3443 0582-26-258 0185-26-1213 582-26-181 582-26-1252 582-14-602616



Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja 9

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2020
(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni) (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar.......... 3,371,000 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
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

4.Flokkur kvk - handbolti Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75,000
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
2. sæti í Íslandsmóti  hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 0
3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%) 0
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum

Meistarafl. Karla handbolti 1. sæti í bikarkeppni hópa (10%) 337,100
1. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
2. sæti í bikarkeppni hópa (10%)
Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0

Handbolti 10 einstaklingar Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 200,000
Fótbolti 6 einstaklingar Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 120,000

Sérúthlutun
Meistarar meistaranna - handbolti Sérúthlutun 200,000

Sérúthlutun

932,100 kr.

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2020
(greiðist út á Viðurkenningahátíði(Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar... 3,371,000 kr.

KFS
Unnin afrek á árinu Úthlutunarreglur Krónur

Íslandsmeistari einstaklinga (7%)

 2. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (5%)

3. sæti í Íslandsmóti einstaklinga (3%)

Bikarmeistari einstaklinga (5%)

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

2. sæti í Íslandsmóti  hópa (10%) 337,100
2. sæti í Íslandsmóti  hópa (10%)

3. sæti í Íslandsmóti hópa (5%)

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

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

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

337,100 kr.

Úthlutun í íþróttasjóði 
vegna 2020

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar     3.371.000 kr.

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

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

2. grein -  Sjóðurinn veitir styrki og viðurkenningar skv. 
vinnureglum sem skulu endurskoðaðar á þingi sambandsins 
ár hvert.

3. grein -  Markmið sjóðsins er:
a) að styrkja aðildarfélög til að halda uppi öflugu íþrótta-, 
félags- og
ungmennastarfi, m.a. til að stuðla að:
I. Aukinni fræðslu iðkenda, þjálfara og félagsmanna og auknu 
samráði aðildarfélaga í þeim efnum.
II. Því að aðildarfélög fái viðurkenningu ÍSÍ um fyrirmyndar-
félag.
III. Þátttöku aðildarfélaga að heilsutengdum viðburðum í 
þágu íbúa Vestmannaeyjabæjar, með það að markmiði að 
auka þátttöku íbúa í hvers konar starfi félagsins.
IV. Nauðsynlegum breytingum á starfi aðildarfélaga í sam-
ræmi við gildandi íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar.
b) að veita félögum afreksstyrki vegna framúrskarandi ár-
angurs hópa og einstaklinga í keppni á vegum sérsambanda.
c) að veita einstökum afreksmönnum innan aðildarfélaga 
viðurkenningu og fjárstuðning til að auðvelda þeim æfingar 
og þátttöku í mikilvægum keppnum.

4. grein -  Tímabil úthlutunar skal vera frá 1. janúar – 31. 
desember

5. grein -  Stjórn metur og úthlutar styrkjum úr sjóðnum skv. 
vinnureglum sjóðsins.

6. grein -  Umsóknarfrestur félaga vegna afreksstyrkja er til 15. 
desember ár hvert.Umsóknareyðublöð skulu send fulltrúum 
stjórnar hvers aðildarfélags eigi síðar en 
1. nóvember. Eyðublöðin skulu einnig
vera tiltæk á heimasíðu ÍBV frá 
sama degi.

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

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

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

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

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

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

Samþykkt á fundi formanna
 þann 07.11.2013

Reglugerð Íþróttasjóðs 
Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja
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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 sam-
ræmi við íþróttalögin og reglur ÍSÍ.
b) Að hafa foystu 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 hér-
aðsins, svo sem að byggingu og endurbót-
um á sameiginlegum íþróttamannvirkjum 
og að aðstoða einstök félög við slíkar 
framkvæmdir.
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 verklegr-
ar og bóklegrar.
f) Að útvega kennara og tæki til þjálfunar 
og fræðslu, sé þess óskað.
g) Að annast íþróttaleg sérmál og hags-
muni sérgreinar, ef sérráð fyrir þá íþrótta-
grein 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.

Bandalaginu er heimilt að fela viðkom-
andi félögum að sjá um þessi mál undir 
yfirumsjón bandalagsstjórnarinnar.
j) Að segja álit sitt á íþróttamálum, 
íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
k) Að annast skýrslugerðir um íþróttmál á 
bandalagssvæðinu.
l) Að sjá um að unnið sé að bindindis-
málum og útrýmingu skaðnautna meðal 
bandalagsfélag.
m) Að hafa yfirumsjón með og þar með 
úrskurðarvald um niðurröðun á íþrótta-
mótum í héraðinu.
n) Að hafa yfirumsjón með héraðsmót-
um og úrskurðarvald í málum sem valda 
ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
o) Aða 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.
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.
 
7. 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.
  
8.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.
 
9. 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
10. 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. Eigi 
síðar en 2 vikum fyrir Ársþing skal senda 
aðilum dagskrá þingsins, upplýsingum 
um það hve marga fulltrúa aðildarfélög-
in eigi að senda, reikninga, tillögur sem 
borist hafa ásamt þeim tillögum sem 
stjórn bandalagsins hyggst leggja fyrir 
þingið. Framlagning gagna fyrir og á 
Ársþingi má vera á rafrænu formi, verði 

Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001 - með síðari breytingum
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því við komið.  Tillögur sem óskast teknar 
fyrir á Ársþingi, skulu hafa borist stjórn 
bandalagsins 2 vikum fyrir þingsetningu.
 
11. gr.
Rétt til setu á ársþingi ÍBV eiga allir 
fulltrúar bandalagsfélaga samkvæmt 10. 
gr. Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi 
og tillögurétti; Stjórn og varastjórn ÍBV, 
framkvæmdastjóri ÍSÍ, ásamt íþróttafull-
trúa ríkisins, æskulýðs- og íþróttafulltrúi 
Vestmannaeyjabæjar og fulltrúi frá hverju 
landssambandi, sem ÍBV er aðili að.
 
12. 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.
 
13. 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 und-
an, sbr. 10. gr. síðustu málsgreinar.
Þetta er starf aukaþings:
1. Þingsetning
2. Kosnir þingforseti og þingritari sbr. 
13.gr.3
3. Tekin til meðferðar mál þau sem gefið 
hafa tilefni til aukaþings og tilkynnt voru 
með þingboðinu.
4. Önnur mál, sem upp kynna að vera 
borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir 
sbr. 15. gr.
5. Þingslit
Á aukaþingi ÍBV má ekki gera breytingar 
á lögum eða reglum ÍBV né kjósa í 
stjórn þess nema bráðabirgðastjórn, ef 
meirihluti aðalstjórnar hefur sagt af sér 
eða hætt störfum, eða stjórnin að eigin 
dómi orðið óstarfhæf. Kjósa má fulltrúa 
að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veik-
ur eða fluttur úr héraði.
 
14. gr.
Í málum þeim, sem tilkynnt hafa verið í 
þingboðinu, ræður einfaldur meirihluti 
úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta atkvæða 
fundarmanna til að samþykkja laga-
breytingar. 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.
 
15. 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
16. 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 skipt-
ir með sér verkum.
 

17. 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 banda-
lagsins. Formaður skal kalla saman stjórn-
arfundi 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).
 
18. 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 íþrótta-
greina, sem það varðar. Sjá þó 2. gr.r. 
Reglur varðandi verðlaunagripi til keppni 
innan héraðs skulu háðar samþykkir 
stjórnar ÍBV.
 
19. 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.
 
20. 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.
 
21.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

Heiðursveitingar 
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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2015 Anna Lilja Sigurðardóttir
2016 Karen Ólafsdóttir
2016 Hjördís Traustadóttir
2016 Sveinn B. Sveinsson
2017 Páll Guðjónsson
2017 Óskar Örn Ólafsson
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
2020 Einar Jónsson
  

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
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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
2020    Hinn almenni íþróttaiðkandi í Vestmannaeyjum.

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 )
2020    Hinn almenni íþróttaiðkandi í Vestmannaeyjum.

Íþróttamaður Vestmannaeyja

Íþróttamaður æskunnar
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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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Starfsskýrsla 
Golfklúbbs Vestmannaeyja 
starfsárið 2020

Á aðalfundi GV 20 febrúar 2020 voru eftirtaldir kjörnir í 
stjórn GV starfsárið 2020. Sigursveinn Þórðarson formaður, 
Guðjón Gunnsteinsson varaformaður, Una Þóra Ingimarsdóttir, 
Hallgrímur Steinsson og Harpa Gísladóttir. Til vara Óðinn 
Kristjánsson og Sigurjón Pálsson. 

Haldnir voru 7 bókaðir stjórnarfundir og auk þess var fjöldi 
funda í nefndum. 
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar Gunnarsson og Guðni 
Sigurðsson

Fastanefndir voru eftirfarandi og formenn:
Móta- og markaðsnefnd: Sigursveinn Þórðarson
Vallar- og húsanefnd: Sigurjón Pálsson 
Unglinga- og afreksnefnd: Hallgrímur Steinsson
Kvenna- og nýliðanefnd: Harpa Gísladóttir
Öldunganefnd: Óðinn Kristjánsson. 

Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum fyrir GV á starfsárinu:
Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir
Yfirþjálfari: Karl Haraldsson PGA kennari

Í sumar voru 19 starfsmenn en stöðugildi á ársgrunni eru 8. 
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. 

Á vellinum var Jónas Jónasson og Arnsteinn Ingi Jóhannesson 
yfirmenn framan af ári en þeir hafa nú báðir hætt störfum. 

Ágúst Ómar Einarsson kom til starfa þann 1. apríl. 

Árið 2020 voru 33 mót og verkefni á vegum GV á 
golf.is. Eitt mót var á vegum GSÍ á árinu á golfvellinum í Eyjum. 

Helstu innanfélagsmót voru Meistaramót GV þar sem 65 voru 
skráðir til leiks. Meistaramótið var spilað frá miðvikudegi til 
laugardags og var því slitið með lokahófi á laugardagskvöldinu. 

Fyrirtækjakeppni GV var haldin í byrjun september og voru 
fyrirtæki sem styrktu keppnina fjölmörg. Skiptir þetta mót 
GV miklu máli fjárhagslega og vill stjórn GV koma á framfæri 
þakklæti til þeirra fyrirtækja sem tóku þátt. 

10 fjölmennustu mót í Vestmannaeyjum 2020:
 1. Icelandair Volcano Open 196
 2. Sjómannamót Ísfélags VM 126
 3. Böddabitamótið  107
 4. Hjóna- og parakeppni GV 98
 5. Fyrirtækjakeppni GV 87
 6. Tuborg Classic  80
 7. 2Þ open  72
 8. Meistaramót GV 65
 9. GV Opið mót  65
 10. Haustmót GV 64

Glæsileg þátttaka var á okkar stærsta móti, Icelandair Volcano 
Open en alls mættu 196 þátttakendur til leiks og er það með því 
mesta sem þetta mót hefur talið. Var þetta fimmtánda árið í röð 
sem mótið er haldið í samstarfi við Icelandair. 

Að jafnaði var þátttaka í mótum einkar góð þetta árið.
 
Mótanefnd GV ákvað að blása til hjóna- og parakeppni síðustu 
helgina í júlí og tókst vel til.  Alls mættu 98 keppendur til leiks. 
Stefnt verður að því að endurtaka leikinn árið 2021 með örlitlu 
breyttu fyrirkomulagi. 

Bæði karla og kvennasveitir GV kepptu í efstu deild í 
sveitakeppni GSÍ.  Báðar sveitirnar náðu glæsilegum árangri en 
karlarnir enduðu í 6. sæti og konurnar í 7. sæti. 

Starf öldunganna var öflugt líkt og síðustu ár.  Þriðjudagsmótin 
voru regluleg en þó duttu einhverjir dagar út vegna veðurs. 
Böddabitamótið sem er styrktarmót eldri kylfinga tókst vel 
upp og er orðinn einn af föstu punktunum í byrjun sumars á 
mótaskrá GV. Sveit öldunga keppti í 2. deild og fór keppnin 
fram í Sandgerði. Mikil spenna var í mótinu og munaði aðeins 
hálfum vinning í síðasta leik að sveit GV hefði keppt um 1-4. 
sæti og þar með möguleika á að komast upp um deild. Það 
tókst ekki og endaði sveit GV í 5. sæti.  Sveitakeppni öldunga 
2021 mun fara fram í Eyjum næsta sumar. 
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Á fundi mótanefndar GSÍ í haust var samþykkt að Íslandsmótið 
í höggleik 2022 færi fram í Vestmannaeyjum. Er þetta mikið 
fagnaðarefni fyrir klúbbinn sem síðast hélt mótið árið 2018. 
Þetta er um leið krefjandi verkefni fyrir klúbbinn sem hefur 
nú þegar hafið undirbúning með viðbyggingu við skálann sem 
nánar er fjallað um síðar. 

VÖLLURINN OG SKÁLINN 
Völlurinn kom nokkuð vel undan vetri þó vissulega hafi sömu 
flatir og undanfarin ár verið seinni að taka við sér en aðrar. 

Helstu verkefni á vellinum voru þau að ákveðið var að ráðast 
í að skipta um gras á 15. flötinni en það er sú flöt sem hefur 
valdið klúbbnum hvað mestum vandræðum undanfarin ár. 
Notað var torf af 15. braut. Vonumst við til að með þessu náum 
við betri tökum á flötinni. 

Af öðrum verkefnum er það helst að steypt var upp 
ruslageymsla við æfingaskýli og farið var í þakviðgerðir á 
golfskála. Þá var tækjageymsla pússuð að utan á árinu.
 
BARNA- OG UNGLINGASTARF. 
GV er eitt af fyrstu fyrirmyndarfélögum ÍSÍ. Við vinnum eftir 
þeirri stefnu og stefnu PGA um barna- og ungingastarf. 

Árið 2020 var sérstakt þar sem okkur voru settar ýmsar hömlur 
á starfsemina á vormánuðum og einnig haustmánuðum vegna 
Covid. Í eðlilegu árferði æfa börn og unglingar 11 mánuði á 
ári og bætt aðstaða GV hefur hjálpað mikið til við að halda 
iðkendum. Einnig höfum við náð að halda iðkendum allt árið 
en ekki bara yfir sumarmánuðina. 

Fjölmörg golfmót voru haldin yfir sumartímann og einnig 
hafa verið haldin golfmót yfir vetrarmánuðina í golfhermum 
klúbbsins. 

Barna og unglingastarf GV er á krossgötum. Margir eldri 
iðkendur eru komnir yfir tvítugt og stefna klúbbsins er að 
byggja upp yngri iðkendur. Það vantar algjörlega þrjá til 
fjóra árganga inn í starfið og er það mikið áhyggjuefni upp á 
framtíðina. 

Barna- og unglinganefnd klúbbsins hefur sett sér markmið til 
að ná til yngri iðkenda í fyrsta og öðrum bekk grunnskólans og 
byggja þar upp. Hefur það starf gengið vel en uppbyggingastarf 
tekur tíma. Einnig hefur verið lögð áhersla á að ná til stúlkna 
með að hafa Thelmu Sveinsdóttur sem kennara og hefur það 
mælst vel fyrir. 

Þó við séum með fáa iðkendur á aldrinum 15-18 ára hefur 
orðið mikil fjölgun iðkenda á aldursbilinu 6-8 ára. Er það stefna 
okkar að halda þessum fjölda til að fá fleiri til að leika á stiga og 
Íslandsmótum á vegum GSÍ. 

Iðkendafjöldi:
 10 ára og yngri stelpur  12 
 10 ára og yngri strákar 46
 11-12 ára stelpur 7
 11-12 ára strákar 12
 13-14 ára stelpur 4
 13-14 ára strákar 18
 15-18 ára stelpur 0
 15-18 ára strákar 9
 Afrekshópur 6

Golfakademía GV hefur verið starfrækt síðan 2017 í samstarfi 
við Framhaldsskólann og Grunnskóla Vestmannaeyja. Fjórir 
iðkendur voru í akademíunni árið 2020 og þrír útskrifuðust. 

Markmið: Vinna að tækni, líkamlegi þátturinn, 
markmiðasetning, leikskipulag, forvörn og tímaskipulag. 

 Helstu verkefni Fjöldi frá GV
 Íslandsmót unglinga 2
 Sveitakeppni unglinga 15-18 ára 6
 Vestmannaeyjamót barna og unglinga 38
 Íslandsbankamótaröðin 32
 Æfingaferð GV Féll niður v/Covid

Daníel Ingi Sigurjónsson og Lárus Garðar Long æfa og keppa í 
háskólagolfmótum í Bandaríkjunum.
 
Á þessum tölum sést vel að GV vantar fleiri iðkendur til að láta 
til sín taka á mótum á vegum GSÍ. 

FORELDRA OG AFREKSSJÓÐUR 2020
GV starfrækir öflugt foreldrastarf. Aðalmarkmið er að 
skipuleggja starfið ásamt yfirþjálfara og koma að fjáröflunum 
og hjálpa þannig iðkendum  að standa straum af kostnaði við 
ferðir í mót sem og æfingaferðir. 

Kennarar: Karl Haraldsson yfirkennari, Thelma Sveinsdóttir 
leiðbeinandi og Gabríel Ari Davíðsson aðstoðarmaður. 

Fjárfest var í nýjum golfhermi á árinu og eru því tveir hermar 
komnir upp í skálanum.  Fyrir átti klúbburinn Trackman 
golfhermi en ákveðið var að kaupa EYE XO hermi sem komið 
hefur vel út. Báðir hermarnir nýtast mjög vel við æfingar 
og kennslu og hefur verið óspart nýttur eftir að opnað var 
fyrir æfingar á nýjan leik.  Fyrirhugað er að útbúa aðstöðu í 
nýbyggingu fyrir báða hermana. 

FÉLAGSSTARFIÐ 
Í dag eru 440 skráðir félagar í Golfklúbbi Vestmannaeyja 
sem er svipaður fjöldi og á síðasta ári. Konur eru núna um 
fjórðungur skráðra félaga og hefur hlutfallið aukist um 5% milli 
ára.  Meðalaldur kylfings hjá GV er 47,3 ár. Hlutfall öldunga í 
klúbbnum er nú rétt rúmlega 12%. 

Mikil aukning var á heimsókn kylfinga ofan af landi til okkar 
á árinu og tekjur vegna vallargjalda hækkaði umtalsvert. 
Ástandið á landinu vegna Covid gerði það að verkum að 
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kylfingar komust ekki í golfferðir erlendis og því voru vellir á 
landsbyggðinni vinsæll áfangastaður golfþyrsta Íslendinga. 

Vissulega hafa takmarkanir vegna sóttvarna haft áhrif á 
félagsstarfið og til að mynda voru golfhermar félagsins meira og 
minna ónotaðir. Þá var lengi vel bann við því að spila golf. 

FJÁRMÁL
Hefðbundnar rekstartekjur GV árið 2020 voru rúmar 90 
milljónir krónar og hækkaði um 27% milli ára. Tekjur af 
árgjöldum hækka um 18% og móta og vallargjöld hækka um 
30%. Þá var tekjuaukning vegna veitingasölu um 45%. 

Launakostnaður hækkaði um 23% og vörukaup jukust um 83%. 

Stjórn GV hefur staðið í viðræðum við bæjaryfirvöld um 
áframhaldandi fjárhagslegan stuðning Vestmannaeyjabæjar 
til handa GV. Undanfarin ár hefur Vestmannaeyjabær 
greitt GV rekstrarstyrk. Eins hefur verið greiddur sérstakur 
framkvæmdastyrkur til handa klúbbnum. Vestmannaeyjabær 
hefur verið með starfandi íþróttahóp sem á að rýna í rekstur 

íþróttafélaga í Vestmannaeyjum og koma með tillögu um 
framtíðarskipan styrkveitinga til félaganna. Í því ljósi vildu 
bæjaryfirvöld aðeins semja til skamms tíma þar sem vinna 
hópsins er ekki lokið. Voru gerðir tveir samningar, annars vegar 
fyrir árið 2020 og einnig 2021. Viðbótarsamþykkt liggur fyrir í 
bæjarstjórn um 5 milljón króna aukaframlag ráðist Golfklúbbur 
Vestmannaeyja á framkvæmdir til stækkunar á klúbbhúsinu. 

Stjórn GV samþykkti samhljóða á fundi í desember að ráðast í 
framkvæmdir við stækkun neðri hæðar klúbbhússins. Áætlað 
er að framkvæmdir standi yfir í tvö ár og að fyrri hluti verksins 
verði lokið í maí. 
Augljóslega mun mesti þunginn á þessu ári fara í 
viðbygginguna. Aðrar framkvæmdir munu bíða en þó 
þannig að nauðsynleg verkefni á vellinum sjálfum eru í 
forgangi, nú sem fyrr. Það er ljóst að róðurinn verður þungur 
við fjármögnun viðbyggingarinnar en viðbótarfjármagn 
Vestmannaeyjabæjar mun koma sér vel sem og 
framkvæmdastyrkur bæjarins. Samtals eru þetta 20 milljónir 
króna sem Vestmannaeyjabær leggur til framkvæmda hjá 
klúbbnum á næsta ári. Hingað til hafa þær 15 milljónir sem 
lagðar hafa verið til nýst í framkvæmdir á vegum GV. Ljóst 
er að þegar fjármagnið verður bundið í þessu einu stóru 
framkvæmd verður að skoða vel annað sem þarf að gera og 
forgangsraða. Þar verður völlurinn sjálfur að njóta vafans. 

GV fjárfesti í vinnubíl og bílalyftu á árinu auk smærri hluta í 
tækjageymslu. 

TILLAGA UM ÁRSGJALD
Á aðalfundi GV þann 20. febrúar 2020 var samþykkt að 
fella út sérstakan afslátt fyrir hjón.  Áður hafði afslátturinn 
verið lækkaður úr 10% í 5%.  Þá er afsláttur öldunga nú 30% 
samkvæmt samþykkt aðalfundar GV árið 2019. 

Gerð er eftirfarandi tillaga að árgjöldum fyrir árið 2021:
 Skipting  Gjaldskrá Tillaga að   
félagsmanna: 2020 gjaldskrá 2021
 Fullt gjald 85.000 90.000
 Hjón *2 161.500 180.000
 70 ára og eldri 59.500 63.000
 Nýliðagjald 1. ár 59.500 63.000
 Nýliðagjald 2. ár 72.150 76.500
 Nemagjald (fullorðinn) 59.500 63.000
 19-27 ára  42.500 45.000
 14-17 ára 32.500 35.000

Hækkun almennra gjalda er 5,5% og er það sambærilegt 
við það sem aðrir klúbbar hafa tilkynnt.  Gjöld til barna 
og unglinga í GV er mjög lág í samanburði og eins er það 
staðreynd að almenn gjöld til félagsmanna GV eru lág. Þannig 
er meðaltal árgjalda í 10 stærstu klúbbum landsins 114.000 
krónur. 

Að lokum 
Árið í ár hefur verið krefjandi sökum heimsfaraldurs Coivd-19. 
Þó má segja að golfklúbbar á Íslandi hafi notið góðs af því að 
golfferðir erlendis voru af skornum skammti þetta árið og að 
slakað var á sóttvörnum yfir sumarið. Golfvöllurinn í Eyjum 
var einn af þeim sem mjög vinsælt var að heimsækja í sumar og 
sýnir það sig best í því að tekjur af vallargjöldum tvöfölduðust 
á milli ára. Völlurinn var í sýnu besta standi og fékk góðar 
viðtökur þeirra fjölmörgu gesta sem hingað komu árið 2020. 

Það má segja að mikilvægi vallarins fyrir ferðaþjónustu í 
Vestmannaeyjum hafi svo sannarlega komið í ljós síðastliðið 
sumar. Aldrei hafa fleiri gert sér ferð til Eyja til að spila golf eins 
og árið 2020 og aldrei hefur hlutfall kylfinga úr öðrum klúbbum 
en GV verið hærra í mótum hér í Eyjum eins og síðastliðið ár. 
Gististaðir, veitingastaðir og flutningsaðilar nutu góðs af því. 
Samfélagið naut góðs af því að hér í Vestmannaeyjum er einn 
fallegasti og vandaðasti golfvöllur á Íslandi. 

Fjárhagsstaða GV er góð eftir rekstrarárið 2020. Mikilvægt er að 
haldið verði vel utan um þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar 
eru og gríðarlega mikilvægt að forðast skuldsetningu eftir 
fremsta megni. 

Árið 2021 verður að mörgu leyti spennandi ár fyrir GV.  Ef 
aðstæður leyfa vonumst við til að fá hingað aftur fjölda gesta 
líkt og á síðasta ári.  Framkvæmdir við viðbyggingu eru hafnar 
og vonumst við til að félagsmenn verði öflugir í aðstoð við þá 
framkvæmd. Árið 2021 verða tvö stærri mót á vegum GSÍ á 
vellinum.  Helgina 15-17. júlí verður Íslandsmót öldunga og 19-
21. ágúst verður hér sveitakeppni 2. deildar öldunga. Þessi tvö 
mót ásamt öðrum stærri mótum klúbbsins verður góð æfing 
fyrir mótanefnd GV fyrir Íslandsmótið í höggleik sem haldið 
verður í Vestmannaeyjum 2022. 

Fyrir hönd stjórnar 
Golfklúbbs Vestmannaeyja 

Sigursveinn Þórðarson,
formaður
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Fimleikafélagið hefur lagt áherslu á fim-
leika fyrir ungu kynslóðina og árið 2020 
var þar ekki frábrugðið þó á haustönn 
var reyndar boðið upp á nýjung en það 
voru drengja hópar sem fengu nafnið 
Styrkur og stökk þar sem áherslan lá 
í styrk og liðleikaæfingum auk stökk 
æfinga á trampólíni.
Þá var einnig boðið uppá Parkour 
námskeið í október og á haustmánuðum 
var lagður grunnur að því að hefja bæði 
danskennslu og námskeið fyrir fullorðna.
Aðalþjálfarar í upphafi árs voru Agn-
ar Burgess, Ásta Lilja Gunnarsdóttir, 
Birgitta Ósk Valdimarsdóttir, Bjarný 
Þorvarðardóttir, Elísa Sjöfn Sveinsdóttir, 
Friðrik Benediktsson, Kristin Laufey 
Sæmundsdóttir, Nataliya Ginzhul, Ólöf 
Aðalheiður Elíasdóttir, Sara Jóhanns-
dóttir.
Aðstoðarþjálfarar voru Anna Margrét 
Svansdóttir, Anna María Lúðvíksdóttir, 
Birna María Unnarsdóttir, Elísa Björk 
Björnsdóttir, Elísa Sjöfn Sveinsdóttir, 
Erika Rún Long, Gabríel Ari Davíðsson, 
Ingimar Óli Arnarsson, Klara Örvars-
dóttir og Sigrún Gígja Sigurjónsdóttir.
Um haustið urðu lítils háttar breytingar. 
Ásta Lilja, Birna María, Elísa Sjöfn og 
Erika Rún hættu. Elísa Björk, Emma 
Bjarnadóttir, Nanna Berglind Davíðs-
dóttir, Sara Rún Markúsdóttir og Þóra 
Guðný Arnarsdóttir komu inn sem 
aðalþjálfarar. Í aðstoðarþjálfun bættust 
við Anna Aðalbjörg Sigfúsdóttir, Annika 
Sævarsdóttir, Auðunn Snær Gunnarsson, 
Freyja Rún Ísaksdóttir, Jenna Gunnars-
dóttir, Jón Ingi Elísson, Lilja Kristín 
Svansdóttir, Rakel Perla Gústafsdóttir, 
Rebekka Rut Rúnarsdóttir, Tinna Mjöll 

Frostadóttir og Valdís Bylgja Elvarsdóttir. 
Yfirþjálfari var Anna
Hulda Ingadóttir.
Ekki var mikið um að farið væri á mót 
á árinu vegna Covid takmarkana sem 
aftraði öllu mótahaldi árið 2020. Þá 
varð einnig að finna lausnir til að koma 
æfingum í öðru formi til iðkenda á þeim 
tímum sem ekki mátti halda úti föstum 
æfingum í íþróttahúsinu. Okkar frábæru 
þjálfarar tókust á við þessa áskorun með 
mikilli prýði og tók upp myndbönd og 
komu á
framfæri fyrirmælum til sinna iðkenda 

sem gátu að einhverjuleiti stundað æf-
ingar heima fyrir og eiga þeir hrós skilið.
Árið 2020 var ekki frábrugðið undan-
förnum árum þar sem iðkendafjöldi hélt 
áfram að aukast og þá sérstaklega með 
auknu framboði og fjölbreytileika í hópa 
framboði. Af þeim sökum var ekki hjá 
því komist að sækja styrki fyrir endur-
nýjun og fjölgun áhalda. Sótt var um 
styrk í Viltu hafa áhrif sem Vestmanna-
eyjabær stendur fyrir og hlaut félagið 
styrk þar upp á 1,5 milljón til tækjakaupa 
og var sá búnaður pantaður núna í upp-
hafi árs 2021.

Starfsskýrsla 
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2020
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Vorsýningin sem haldin hefur verið ár 
hvert var ekki möguleg líkt og áður, en 
tekið var upp að hver hópur var með 
opna æfingu eða sýningu fyrir sína nán-
ustu til að sýna afrakstur vetrarins.
Rán hélt áfram samstarfi sínu við Afreks-
þjálfun ehf. Það var þó minna um heim-
sóknir þetta árið. Til okkar komu í maí 
Bjarni Gíslason (æfingahelgi i grunn- og 

stökkþjálfun) og í september Stefán Þór
Friðriksson (stökkþjálfun og parkour-
þjálfun). Þessar helgar skiluðu miklu
til iðkenda og þjálfara.
Við fengum til okkar þrjú þjálfara-
námskeið á vegum FSÍ; Stjórnendur 
leikskólahópa og Aðstoðarþjálfarar í 
leikskólahópum í ágúst og Móttaka 1 í 
september.
Reynt var að halda út einhverjum af 
þeim fjáröflunum hafa verið í föstum 
skorðum hjá félaginu, svo sem candyfloss 
á Sjómannadaginn og 17. júní auk fim-
leikasýningar þann sama dag. Þá hefur 
Fimleikafélagið einnig haldið úti gos 
sjálfsalanum í íþróttamiðstöðinni sem 
hefur verið að gefa vel af sér eftir að farið 

var að fylla á hann með mjög reglulegum
hætti.
Stjórn Ránar árið 2020 var skipuð þeim 
Elísu Kristmannsdóttur, Elínu Þóru 
Ólafsdóttur, Önnu Huldu Ingadóttur, 
Halldóru Björk Halldórsdóttur, Kol-
brúnu Kjartansdóttur, Þórönnu Halldórs-
dóttur og Benoný Þórissyni.
Elísa hætti um vorið og í hennar stað 
kom Sæmundur Einarsson auk þess sem 
Ásta Jóna Jónsdóttir bættist í stjórnina.
Á haustmánuðum drógu Kolbrún og 
Benoný sig úr stjórninni og í þeirra stað 
kom Thelma Hrund Kristjánsdóttir.
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 eins öflug og
hægt var að búast við á þessu takmarka 
mikla ári. Við erum stolt af því
að iðkendur voru um alls 270 á árinu, 
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 mennt-
aða, reynslumikla og áhugasama
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 
Sæmundur Einarsson

Stjórnarformaður Ránar



Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja24

Árið 2020 verður lengi í minnum haft 
enda hefur það bæði verið eftirminnilegt, 
erfitt og viðburðarríkt.
Eins og hjá flestum öðrum hefur kórónu-
veirufaraldurinn haft afar mikil áhrif á 
alla starfsemi ÍBV á árinu.
Það sem stendur upp úr á árinu er bik-
armeistartitill karlaliðs ÍBV í handbolta 
í mars og það að félaginu bar gæfa til að 
halda okkar frábæru fótboltamót í logn-
inu sem myndaðist á landinu í sumar 
þegar veiran lá að mestu niðri. 

Janúar
Árið hjá félaginu byrjaði á Þrettándahá-
tíð ÍBV og Íslandsbanka sem Vestmanna-
eyjabær hjálpar okkur að halda.
Þrettándinn í Vestmannaeyjum er glæsi-
legasti þréttándinn á landinu og eiga þeir 
sem koma að framkvæmd hans miklar 
þakkir skyldar.
Steini og Olli byrjuðu framkvæmdir í lok 
janúar við nýja búningsklefa við Há-
steinsvöll aðstaðan verður hin glæsileg-
asta.

Íþróttahátíð héraðssambands ÍBV fór 
fram og var Kári Kristján Kristjánsson 
þar útnefndur íþróttamaður ársins fyrir 

árið 2019.
Clara Sigurðardóttir var valin íþrótta-
maður æskunnar 16-19 ára. 
Þá var Helena Jónsdóttir kjörin íþrótta-
maður æskunnar í aldursflokknum 12-15 
ára. 
Glæsilegir fulltrúar félagsins. 
Óskar Snær Vignisson var ráðinn fram-
kvæmdarstjóri knattspyrnuráðs karla.

Febrúar.
BV meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu 
sigraði B-deild Faxaflóamótsins með 
sigri á ÍA.

Mars
ÍBV varð bikarmeistari í handknattleik 
árið 2020. Þetta var í þriðja skiptið á 
síðustu fimm árum og í fjórða skipti alls 
eftir 26:24 sigur á Stjörnunni í úrslitaleik 
í Laugardalshöll þann 7 mars. Glæsilegur 
árangur.
Svo skall veiran á, Covid-19, og 13. mars 
var öllum leikjum og æfingum frestað.

Starfsskýrsla 
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2020
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Apríl
Aðalstjórn ÍBV ákvað að seinka fyrirhug-
uðum aðalfundi um óákveðinn tíma. Skv. 
lögum félagsins skal halda fundinn eigi 
síðar en 1. maí ár hvert en í ljósi þeirra 
aðstæðna sem ríktu vegna útbreiðslu 
Covid-19 veirunnar var honum seinkað.

Mikil óvissa ríkti í samfélaginu vegna 
Covid-19, en Þjóðhátíðarnefnd gaf út yf-
irlýsingu þar sem vonast var enn eftir því 
að geta haldið Þjóðhátíð fyrstu helgina í 
ágúst.

Maí
Æfingar hófust aftur samkvæmt æfinga-
töflu í byrjun maí. Samfélagið okkar 
hafði náð góðum tökum á ástandinu 
sem ríkt hafði undanfarnar vikur og til 
að halda okkur á þeirri góðu vegferð 
sem við erum sem er  að halda áfram 
að fara eftir fyrirmælum almannavarna. 
Það mun einnig færa okkur nær þeim 
markmiðum okkar að geta haldið TM - 
og Orkumót ásamt Þjóðhátíð, en þessir 
viðburðir verða aldrei nema með þeim 
takmörkunum sem almannavarnir setja.
Frábær viðbrögð voru við Facebook leik. 
Áheitin komu sér mjög vel þegar stórir 
tekjustofnar voru í óvissu hjá félaginu. 

Júní
Vetrarlok ÍBV fóru fram 4. júní. Yngri 
iðkendur félagsins komu saman í Herj-
ólfsdal og gerðu sér glaðann dag með 
leikjum og grilluðum pylsum.

Það var líf og fjör var þegar hand-
knattleiksdeild ÍBV hélt lokahóf meist-

araflokka og 3.flokka karla og kvenna. 
3 leikmenn karlaliðsins ákváðu að leggja 
skónna á hilluna og voru þeir heiðraðir á 
hófinu, þeir eru:
Grétar Þór Eyþórsson, Magnús Stefáns-
son og Sigurbergur Sveinsson

Pepsi-Max deildin fór af stað með leik 
ÍBV og Þróttar í meistaraflokki kvenna.
TM-mótið í Eyjum 2020 hófst 11.06. 
Frábært knattspyrnuveður var á mótinu 
og tókst skipulagið mjög vel í ljósi allra 
þeirra takmarkana sem voru í samfé-
laginu.
Orkumótið í Eyjum hófst 25.06, mótið 
fór einstaklega vel fram og mikil ánægja 
var með allt skipulagið á svæðinu sem og 

á mótinu sjálfu.

Júlí
Aðalfundur ÍBV íþróttafélags var haldinn 
þann 1. júlí. Formaður félagsins fór yfir 
skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóri 
félagsins fór yfir ársreikning vegna ársins 
2019 og yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 
2020.
Miklar umræður voru um ársreikning 
félagsins. Engar breytingar urðu á stjórn 
félagsins.

Þjóðhátíð 2020 var aflýst og þjóðhátíðar-
nefnd sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis. 
ÍBV gaf út Þjóðhátíðarblað og Þjóðhá-
tíðarlag.

September
Meistaraflokkur karla í handbolta 
sigraði Meistarakeppni HSÍ eftir sigur á 
Valsmönnum og urðu meistarar meistar-
anna árið 2020.

Lokahóf yngri flokka í fótbolta fór fram 
hjá iðkendum í 4.-8. flokkum. Spilaður 
var fótbolti og farið í leiki í Herjólfshöll-
inni, að því loknu voru veittar veitingar 
og viðurkenningar.

Október
Íslandsmeistarar kvenna í handknattleik 
árið 2000 komu saman í tilefni þess að 
20 ár eru liðin frá því að þær lönduðu 
titlinum. En þær eru fyrstu Íslandsmeist-
arar í sögu félagsins í meistaraflokki 
handboltans.
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Rifjaðar voru upp skemmtilegar sögur 
frá þessum tíma en þetta var samheldinn 
hópur af ungum og óreyndum leik-
mönnum í bland við eldri og reyndari 
leikmenn. 
Ráðið var skipað fólki sem hafði lagt 
mikla vinnu í kvennahandboltann í mörg 
ár og var því mikil geðshræring þegar 
flautað var til leiksloka í síðasta leiknum 
á móti Gróttu/KR. ÍBV þakkar þeim 
fyrrir komuna og skemmtilega upprifjun.

Nóvember
Síðastliðið tímabil í knattspurnu verður 
lengi í minnum haft fyrir margar sakir en 
þó líklega helst fyrir þau áhrif sem covid 
setti á það, en loka undirbúningurinn 
fyrir sumarið fór að mestu fram þegar 
2metra reglan var við lýði. Stoppa þurfti 
mótið á miðju tímabili, félög fóru í 
sóttkví og að lokum var tímabilið flautað 
af eftir þriggja vikna stopp í lok október. 
Meistaraflokkur kvenna endaði í 8 sæti 
með 17 stig, en tvær umferðir voru eftir 
af mótinu þegar það var flautað af. 2. 
Flokkur kvenna endaði í 6. sæti með 12 
stig, en áttu 4 leiki eftir þegar mótinu var 
aflýst ásamt því að komast í undanúrslit 
í bikar.

Svipaða sögu var að segja um meistara-
flokk karla en liðið var lengi í toppbar-
áttu í Lengjudeildinni, en það er óhætt 
að segja að fjöldi jafntefla hafi orðið til 
þess að liðið endaði í 6. sæti með 30 

stig. Tvær umferðir voru eftir af Íslands-
mótinu þegar það var flautað af ásamt 
bikarkeppninni en þar var liðið komið í 
undanúrslit.
Á árinu lét Jón Ólafur Daníelsson af 
störfum hjá félaginu eftir áratugastörf 
og er honum þakkað fyrir störf sín hjá 
félaginu og óskað velfarnaðar á nýjum 
starfsvettfang.

Í desember sagði Hörður Orri Grettisson 
upp störfum hjá félaginu og réð sig í starf 
framkvæmdastjóra hjá Herjólfi. Viljum 
við þakka Herði fyrir góð störf fyrir 
félagið. Hann hélt um stjórnartaumana 
þar til nýr framkæmdarstjóri yrði ráðinn. 
Og hann hefur aldeilis ekki sagt skilið 
við starfsemi félagsins , gegnir nú starfi 
formanns Þjóðartíðarnefndar ásamt því 
að vera bygginganefnd félagsins til halds 
og trausts.
Ákveðið var að auglýsa starf fram-
kvæmdastjóra og bárust 6 umsóknir frá 
hæfileikaríku fólki og var niðurstaðan að 
ráða Harald Pálsson í starfið og hóf hann 
störf í lok febrúar s.l.

Þá vil ég þakka öllum starfsmönnum fé-
lagins svo og stjórnar- og nefndarmönn-
um hjá ÍBV íþróttafélagi fyrir þeirra störf 
á þessum óvenjulegu tímum, ÍBV er ríkt 
að eiga fólk eins og ykkur að!
Nú eru bjartari tímar framundan, og 
stefnir í að við séum að ná vopnum 
okkar á ný.

Áfram ÍBV

Þór Í.Vilhjálmsson
Formaður ÍBV íþróttafélags 
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Árið 2020 var afar rólegt og skrítið hjá 
okkur í Ægir, engin mót voru haldin og 
engar keppnir. Árið einkenndist af æf-
ingarstoppum og miklu róti. Við reynd-
um samt sem áður að gera það besta í 
stöðunni og vorum með æfingar alltaf 
þegar það mátti og þess á milli vorum við 
með heimaæfingar sem gekk mjög vel. 
Iðkendur okkar eiga mikið hrós skilið 
fyrir hvernig þau tækluðu þetta skrítna 
ár og voru dugleg að æfa heima. 
Sumarið 2020 héldum við ratleik um 
Vestmannaeyjar á Goslokunum sem gekk 
vel og var mjög skemmtilegt. Við lærðum 
ýmislegt og áttum mjög góðan dag með 
flottum liðum sem tóku þátt og skemmtu 
sér öll konunglega. 
Í október 2020 hefðum við átt að fara 
á Selfoss til þess að keppa en auðvitað 
varð ekkert af því. Við dóum hinsvegar 
ekki ráðalaus og gerðum okkur glaðan 
sólarhring saman hérna í Vestmannaeyj-
um í staðin. Við hittumst laugardaginn 
3.október í íþróttamiðstöðinni þar sem 
við héldum okkar eigið mót, þar kepptu 
iðkendur ásamt foreldrum eða vinum. 
Eftir mótið fóru allir heim til sín og 
undirbjuggu sig fyrir næsta dagskrá lið 
sem var bíóferð og sló hún vel í gegn. 
Eftir bíó var farið í Líknarsalinn þar sem 
við fengum stórkostlegan mat frá Einsa 
kalda og gerðum svo gott kvöld úr því. 
Við enduðum fjörið á að fara og gista á 

Hótel Vestmannaeyjar en þau buðu okk-
ur til sín í eina nótt og kunnum við þeim 
auðvitað bestu þakkir fyrir! 
Sólarhringurinn var mjög skemmtilegur 

og sló heldur betur í gegn sem sárabót 
fyrir að fá ekki að fara á neitt mót. 
Heilt yfir var árið skrítið en skemmti-
legt á mörgum köflum. Við vorum með 
virkt bæði boccia og golf stóran hluta af 
árinu og erum gríðarlega þakklát Karli 
Haraldssyni fyrir að bjóða okkur að hafa 
golf á æfingatöflunni okkar. 
Íþróttamaður ársins var svo hinn al-
menni íþróttaiðkandi í Vestmannaeyjum. 

Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður 

Ægis Íþróttafélags

Starfsskýrsla 
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2020
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Starfsskýrsla 
Karatefélags 
Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2020
Árið 2020 hefur einkennst af óvissu hjá 
Karatefélagi Vestmannaeyja eins og hjá 
flestum öðrum. Þar spilar covid að sjálf-
sögðu stærsta hlutverkið.
Æfingahópurinn hefur verið um 10-15 
manns og eru fastar æfingar tvisvar í 
viku og að auki hafa félagar verið að „æfa 
sjálfir“ og nýta þannig aðstöðu félagsins 
sem best. Þjálfari hefur reynt að koma 

einu sinni í viku en það hefur gengið 
heldur brösuglega einmit vegna covid 
og stundum hafa samgöngur sett strik í 
reikninginn.
Þegar þjálfari kemst ekki hafa félagar 
skipt með sér verkum og gjarna tveir til 
þrír tekið að sér að stjórna æfingu.
KFV leggur einnig sitt af mörkum til 
karatestarfsins í landinu en félagið á full-

trúa í stjórn Karatesambands Íslands auk 
þess sem félagið á réttindadómara sem 
dæmirá flestum mótum.
Stefna félagsins er að halda áfram starf-
semi meðan áhugi og grundvöllur er til 
staðar.
 

F.h. stjórnar
Ævar Austfjörð formaður
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Aðalfundur TBV var haldinn 10. nóv-
ember 2020 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 2020, 
við ákváðum að velja hinn almenna 
íþróttaiðkenda.

Ekki var farið á nein mót á árinu 2020. 
Þjálfarar félagsins á árinu 2020 voru; 
Þórey Katla Brynjarsdóttir, Óskar Elías 
Óskarsson og Hallgrímur Þórðarson. 
Starfsárið okkar; 
Þetta var fremur óvenjulegt ár hjá okkur 
eins og hjá öllum öðrum. Ekki gátum 
við æft eins og við erum vön vegna 
samkomutakmarkana. En þegar við gát-
um þá voru æfingar stundaðar af kappi 
eins og vanalega fjórum sinnum í viku. 
Við fengum góðan félaga í hópinn, hana 
Þóreyju Kötlu, sem hélt námskeið fyrir 
börn og unglinga á aldrinum 6-17 ára og 
fatlaða. Hún er fyrrum afreksspilari og 
með 12 ára reynslu að baki í íþróttinni. 
Frábær viðbót í okkar félag. 
Þegar var slakað á samkomubönnum 
mátti sjá mikið líf í félaginu og voru 
allir vellir vel nýttir þegar sem mest var. 
Félagið heldur áfram að gefa spaða fyrir 
börn sem koma á æfingar hjá okkur, með 
því hvetjum við þau til þess að halda 
áfram að æfa hjá okkur. 
Félagið er með allan þann búnað til sölu 
sem þarf til að byrja stunda hnit, bæði 
spaða og flugur. 
Á skrá hjá okkur eru 38 börn og 30 ung-
lingar og 55 fullorðnir. Sirka 67 virkir. 
 

Fyrir hönd stjórnar,                                                                                                            
Ólafur Björgvin Jóhannesson, formaður. 

Starfsskýrsla 
Tennis og Badmintonfélags  
Vestmannaeyja árið 2019
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Eftirfarandi aðilar skipa stjórn 
Blakfélags ÍBV:
Þóra Sigríður Sigurðardóttir formaður
Svanfríður Jóhannsdóttir gjaldkeri
Elín Þóra Ólafsdóttir ritari
Þorsteinn Sigurðsson meðstjórnandi
Andrea Elín Atladóttir varamaður

Skoðunarmenn félagsins eru:
Hjördís Steina Traustadóttir og Lilja Björg 
Arngrímsdóttir.

Ekki var mikið um formlega fundi. Sam-
tölin fóru aðallega í gegnum spjallforritin. 

Þjálfarar og æfingatímar 
Æfingatímar hjá okkur voru á þriðjudög-
um 19:30-21:00 og á fimmtudögum kl. 
18:15-19:45 .
Mæting á æfingar hafa verið dræmar, því 
hefur ekki verið hægt að taka almenni-
legar æfingar, þ.e. að spila 6 á móti 6. Við 
erum heppnar ef það komu 6 manns á 
æfingu, þá var hægt að spila 3 á móti 3. 
Ástæðan fyrir fámennri mætingu er nám 
og meiðsli. En við höldum alltaf í vonina 
um að mætingar verði betri og að það 
komi einhverjir nýir blakara til liðs við 
okkur.
Þetta árið vorum við enn og aftur þjálf-
aralausar. Við eigum fullt af skemmtileg-
um æfingum sem við getum tekið þegar 
mannskapur er til. 

Mót 2020
Íslandsmót
Helgina 18.-19.janúar var önnur Íslands-
mótshelgin okkar og var það haldið í 
Mosfellsbæ. Því miður þá gekk okkur 
ekki vel á því móti, við náðum aðeins að 
vinna tvær hrinur. Við spiluðum 4 leiki 
á laugardeginum og 2 leiki á sunnudeg-
inum. Fyrir mótið gekk okkur illa að 
manna liðið og þurftum við að fá leik-
mann ofan af landi til þess að spila með 
okkur. Á laugardeginum vorum við með 
7 leikmenn en á sunnudeginum voru 
aðeins 6 leikmenn og því engin varamað-
ur. Þar mátti ekkert út af bregða og engin 
að meiðast. Best er að komi 7-8 leikmenn 
með á hvert mót ef eitthvað kemur uppá.  
Næsta keppnishelgi átti að vera helgina 
21.- 22. mars á Hvammstanga. Því miður 
þá náðum við ekki að fara þangað, vegna 
þess að Covid-19 faraldurinn var kominn 
til landsins.  Var því móti frestað og voru 
þá úrslit síðustu móta látin gilda. Út frá 
síðustu mótum hjá okkur var niðurstað-
an sú að við duttum niður um deild og 
vorum því komnar í 5.deild fyrir næsta 
Íslandsmót. 

Öldungur 2020
Áætlar var að ÍBV og Fjallabyggð myndu 
halda öldungamót í blaki í Eyjum dagana 
30.apríl - 2.maí 2020. En vegna Covid-19 
varð að fresta því. Var stefnan sett á að 
halda mótið í Eyjum 2021 en vinnu-

hópurinn sem hefur verið að skipuleggja 
mótið hefur komist að þeirri niðurstöðu 
að ekki sé hægt að halda mótið í vor 
vegna fjöldatakmarkana í samfélaginu 
vegna Covid-19. Mótinu hefur því verið 
aflýst árið 2021 og mun HK halda næsta 
mót vorið 2022. ÍBV og Fjallabyggð mun 
vonandi ná að halda mótið við betra 
tækifæri. 

Covid-19
Vegna heimsfaraldurs urðum við að 
stoppa æfingar hjá okkur. 17.mars  
stöðvuðust æfingar hjá okkur þar sem 
tilmæli komur frá Blaksambandi um 
það að snerting við blakboltann væri ein 
af smitleiðunum. Var mælt með því að 
fólk fari eftir þessum tilmælum og hjálpi 
þannig samfélaginu í heild sinni á meðan 
á þessu samkomubanni stendur. 
Vorum við þar með komnar í sumarfrí. 
  Lottopeningur og styrkur vegna covid.
Fjárhagur félagsins er mjög góður. Við 
höfum verið að fá lottópeninga og styrk 
frá ÍBV héraðsambandi vegna covid.

Haust 2020
Fyrir haustið ákváðum við að skrá okkur 
á Íslandsmótið fyrir tímabilið 2020-
2021 og áttum við þá að spila í 5.deild. 
Vorum við allar tilbúnar í að halda áfram 
þátttöku okkar á Íslandsmótinu, þrátt 
fyrir slæmt gengi á síðasta móti og einnig 
hversu erfitt var stundum að manna liðið. 

Starfsskýrsla 
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2020
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Við byrjuð spenntar að æfa aftur í sept-
ember og tilbúnar í blak tímabilið að nýju 
eftir langt stopp. En því miður náðum 
við bara einum mánuði í æfingar þar sem 
öllu var lokað og bannað að æfa vegna 
nýrrar bylgju af covid-19.

Fljótlega eftir að við byrja aftur að æfa 
kom í ljós að nokkrar af okkur gátu ekki 
verið með allar þær helgar sem Íslands-
mótið átti að vera. Var því tekin ákvörðun 
um að skrá okkur úr keppninni og slupp-
um við við skrekkinn að þurfa að borga 
sektina sem er um 100.000 kr. 
Því miður hefur leikmönnum fækkað 
mikið hjá okkur, bæði vegna náms og 
meiðsla, og vorum við alveg á báðum 
áttum um að skrá okkur á Íslandsmótið. 
En þar sem áhuginn og keppnisskapið 
er mikið hjá okkur, þá vildum við ekki 
sleppa Íslandsmótinu og við héldum í 
vonina að það myndi rætast úr þessu. En 
engin mót eða keppnir voru haldin um 
haustið vegna covid-19. 

Þetta ár hefur verið mjög sérstakt eins og 
hjá flest öllum. Við náðum aðeins rúmum 
4 mánuðum í æfingar svo það hefur lítið 
verið gert í blakinu þetta árið. 
Við sem mættum á æfingar reyndum 
að gera gott úr því og höfðum gaman á 
meðan við máttum æfa. 
Við reynum eins og við getum að stækka 
blakhópinn okkar en því miður hafa ekki 
margir bæst við. 

Fyrir hönd stjórnar, 
Þóra S. Sigurðardóttir

formaður Blakfélags ÍBV.
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Starfsskýrsla KFS
fyrir starfsárið 2020
KFS hélt áfram samstarfi sínu við ÍBV 
árið 2020. Gunnar Heiðar Þorvaldsson 
var ráðinn sem þjálfari af ÍBV, en a.ö.l. 
sá KFS um peningahliðina, aðallega með 
getraunastarfi, en einnig með styrkjum. 
KFS var sem fyrr á topp 5 í sölu á landinu. 
Þetta ár mótaðist af COVID 19 veirufar-
aldrinum. Leikir voru spilaðir að vori 
og síðsumars fram á haust. A.ö.l. var og 
er Hannes Gústafsson formaður og Njáll 
Ragnarsson gjaldkeri. Hjalti Kristjánsson 
er framkvæmda- og getraunastjóri. KFS 
var spáð 5. sæti í ,,lélegasta riðlinum”, en 
efstu 2 liðin urðu KFS og ÍH, sem fóru alla 
leið upp í 3. deild og afsönnuðu allar spár. 

Á lokahófi var tilkynnt um leikmann 
ársins; Hallgrím Þórðarson, marka-
kónginn Ásgeir Elíasson, efnilegasta 
leikmanninn Elmar Erlingsson og mestu 
framfarirnar hjá Björgvini Björgvins-
syni. Úrslitakeppnin hafði verið mjög 
skemmtileg með miklum stuðningu KFS 
Fan-Club o.fl. í úrslitakeppninni.
Lið KFS var með þeim yngstu á landinu, 
byggt á 3. og 2. flokki ÍBV ásamt aðeins 
eldri leikmönnum og stöku gömlum jaxli. 
ÍBV hefur viljað taka báða flokkana með 
í samstarfið.

     Fyrir hönd KFS,
Hjalti Kristjánsson



Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja 33

Starfsskýrsla 
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2020
Skýrsla stjórnar Sundfélags ÍBV árið 2020
Árið 2020 var Svanhildur Eiríksdóttir 
yfirþjálfari og Eva Sigurðardóttir til 
aðstoðar ásamt þeim Auðbjörgu og 
Súsönnu Sif.
Á vorönn 2020 voru 49 iðkendur á skrá 
en á haustönn voru þeir 52. Æfingatímar
breyttust frá því á haustönninni.
Vegna veðurs var hætt við að fara á fyrsta 
sundmót ársins. Helgina 29. febrúar - 3.
mars var farið á sundmót Fjölnis. Vegna 
veðurs varð að flýta heimför og fór ÍBV
hópurinn heim á laugardagskvöldinu og 
misstu því af sunnudeginum. Einhverjir 
náðu lágmarki á AMÍ.
Æfingar féllu niður vegna samkomutak-
markana bæði á vor-og haustönn.
Stefnt var að að halda aðalfund þann 31. 
mars en vegna samkomutakmarkana var
hann haldinn 4. júní kl. 18:00.
Akranes leikarnir voru haldnir 12. - 14. 
júní. Sex iðkendur fóru og stóðu sig vel.
Stefnan tekin á AMÍ.
AMÍ var haldið fyrstu helgina í júlí eða 
3.-5. júlí. Upphaflega var lagt upp með að
halda mótið á Akureyri en vegna COVID 
var það haldið í Ásvallalaug í Hafnarfirði.
Áttum við fimm sundkappa á mótinu 
og stóðu þær sig vel. Miklar fyrirmyndir 
utan laugar sem innan.
Íþróttamaður Sundfélags ÍBV 2020 var 
Eva Sigurðardóttir.
Æfingar voru stoppaðar þann 13. mars v/
COVID og byrjuðu aftur eftir takmark-
anirnar þann 4. maí.
Sumarhátíð var felld niður en yngstu 
börnin fengu að koma með leikföng á 
æfingu og fengu allir gefins handklæði. 
A og B hópur fóru og fengu pizzu eftir 
AMÍ.
Haustönnin hófst þann 27. ágúst.
Garpaæfingar hófust á haust önn og voru 
sex iðkendur.
Vegna veðurs var ekki farið á sundmót 
Ármanns þann 19. - 20. september.
Fengum góða heimsókn frá Eyleifi. Hann 
hitti iðkendur og gaf þeim góð ráð sem 
og okkur í stjórninni um hvernig við 

getum aukið áhuga, árangur ofl.
Áætlað var að fara á tvö mót í október en 
hætt var við það v/COVID.
Hætt var við jólasundmót v/COVID. Í 
stað þess var Svanhildur með fatasund á
síðustu æfingu fyrir jól og einnig fengu 
börnin að taka með sér leikföng.
Æfingar voru stoppaðar þann 31. okt. og 
byrjuðu aftur eftir takmarkanir þann 19. 
nóv.
Stjórnin reyndi að hittast einu sinni í 

mánuði. Vegna COVID gekk það illa.
Fundarstaður stjórnar hefur verið í 
heimahúsum stjórnar.
Umræðuefni haustsins voru m.a. fjár-
aflanir og farið var í að selja handklæði 
merktum ÍBV og kerti fyrir jólin og seldu 
iðkendur ansi vel.

Stjórn Sundfélags ÍBV árið 2020 voru
Formaður - Drífa Þöll Arnardóttir , 
Gjaldkeri - Salóme Ýr Rúnarsdóttir Ritari 
- Guðríður Jónsdóttir, Meðstjórnendur 
Bjartey Gylfadóttir og Alda Gunnars-
dóttir.
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Starfsskýrsla 
Körfuboltafélag ÍBV
fyrir starfsárið 2020
Stjórn Körfuknattleiksfélags ÍBV
Brynjar Ólafsson formaður
Benoný Þórisson stjórnarmaður
Sigurjón Örn Lárusson gjaldkeri

Árið 2020 fór rólega af stað og voru 
engar æfingar fyrri part af árinu þar sem 
engan þjálfara var að hafa um vorið. 
Stjórnin fundaði um sumarið til að 

fá þjálfara fyrir yngri flokka félagsins. 
Það gekk illa og var ákveðið að Brynjar 
Ólafsson formaður félagsins myndi taka 
að sér þjálfarastörfin þetta árið.
Aðsókn á æfingar fór fram úr öllum 
væntingum hjá okkur og mættu á bilinu 
30-40 krakkar á aldrinum 10-13 ára.  
COVID-19 setti strik í reikninginn þegar 
hertar voru aðgerðir og íþróttir bannað-

ar. Eftir að körfuboltinn fór aftur af stað 
skiluðu sér einungis brot af þeim fjölda 
sem æfði fyrir hlé. Sá fjöldi hélt sér út 
árið. Krökkunum hefur farið mikið fram 
og er skemmtilegt að sjá þennan mikla 
árangur. 

f.h. ÍBV körfubolta
Brynjar Ólafsson, formaður
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Starfsemi okkar þetta fyrsta ár var nú 
ekki eins blómleg og vonir stóðu til og 
spilaði Covid-19 þar stóra rullu. Við 
höfðum æfingar einu sinni í viku til að 
byrja með en eftir að Covid tók yfir allt 
seman var ákveðið að hvíla allar æfingar 
og eins að fá þjálfara ofanaf landi til að 
koma og vera með námskeið – vonandi 
verður 2021 betra að þessu leyti, og er 
verið að vinna í að fá þjálfara til að kíkja 
til okkar um sumarið og haustið 2021.
Stjórn félagsins skipa Gísli Hjartarson 
formaður, og þau Friðberg Egill Sigurðs-
son og Vigdís Hind Gísladóttir. Formegir 
fundir hafa ekki verið margir enda starf-
semi verið í algjöru lágmarki. 

Ársskýrsla Lyftingafélags 
Vestmannaeyja 2020




