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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
28. júní 2022
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
Haldið í Týsheimilinu 21. júní 2021 kl. 20
Mættir voru: Arnheiður Páls, Björn 
Matthíasson, Gunnar Páll Hálfdánsson, 
Helga Sigrún Þórsdóttir og Hjördís Steina 
Traustadóttir úr stjórn Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja. Anna Hulda Ingadóttir, 
Elín Þóra Ólafsdóttir, Erna Valtýsdóttir og 
Ásta Jóna Jónsdóttir frá Fimleikafélaginu 
Rán. Haraldur Pálsson, Magnús Stefáns-
son, Katrín Harðardóttir,  Örvar Omrí 
Ólafsson, Daníel Geir Moritz, Björgvin 
Eyjólfsson, Jónas Guðbjörn Jónsson, Sól-
veig Adólfsdóttir og Þór Ísfeld Vilhjálms-
son frá ÍBV íþróttafélagi. 

1. Þingsetning. Hjördís Steina Trausta-
dóttir setur þingið og býður þing-
fulltrúa velkomna. Í inngangsræðu 
sinni nefndi hún að undangengið ár 
hafi verið með eindæmum sérstakt 
og óvenjulegt vegna kórónuveirufar-
aldursins. Mikið álag hafi verið 
á íþróttafélögin en þau hafi sýnt 
fádæma seiglu, sveigjanleika og hug-
kvæmni og keyrðu starf sitt áfram 
á lausnamiðaðan hátt. Hún hrósaði 
starfsmönnum, þjálfurum, iðkend-
um, sjálfboðaliðum, stjórnarfólki og 
foreldrum sem gerðu sitt besta við að 
halda úti starfinu í samræmi við þær 
hömlur sem lagðar voru hverju sinni. 

2. Kosning þriggja manna kjörbréfa-
nefnd. Sólveig Adólfsdóttir,  Magnús 
Stefánsson og Anna Hulda Ingadóttir 
samþykkt í kjörnefnd. Skráðir voru 
níu aðalfulltrúar frá ÍBV Íþróttafélagi 
og einn aðalfulltrúi frá Fimleikafé-
laginu Rán og þrír til vara, samtals 
10 aðalfulltrúar og 3 varafulltrúar 
frá aðeins tveimur aðildarfélög-
um. Það vantaði fulltrúa frá Golf-
klúbbi Vestmannaeyja, Karatefélagi 
Vestmanneyja, Sundfélagi ÍBV, 
Körfuknattleiksfélagi ÍBV, Blakfélagi 
ÍBV, Íþróttafélaginu Ægi, Tennis- og 
badmintonfélagi Vestmannaeyja, 
KFS/Framherjum og Lyftingafélagi 
Vestmannaeyja.  

3. Kosning þingforseta og ritara Ólafur 
Týr Guðjónsson þingforseti og Arn-
heiður Pálsdóttir ritari. Ólafur Týr 
þakkar traustið.  

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. Samþykktur 
einhljóma. 

6. Skýrslur félaga, umræður og at-
kvæðagreiðsla. Skýrslur lagðar fram 
í ársriti og Ólafur Týr fór yfir hvaða 
starfsskýrslur eru í ársritinu og hverj-
ir skrifuðu undir þær. Boðið var upp 
á umræður en engar athugasemdir 
varðandi þær og voru þær allar 
samþykktar.  

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

8. Ræddar tillögur er fyrir liggja. 
Umsókn Skotveiðifélags Vestmanna-
eyja um inngöngu í Íþróttabandalag 
Vestmannaeyja með þeim fyrirvara 
að þeirra lög verði samþykkt hjá 
laganefnd ÍSÍ, samþykkt einróma. 

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

10. a) Kosinn formaður Íþróttabanda-
lags 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 og Helga Sigrún Þórsdóttir.   
c) Kosnir tveir skoðunarmenn. Sam-
þykkt samhljóða að Eygló Kristins-
dóttir og Guðni Sigurðsson myndu 
standa sína plikt áfram þar. Sólveig 
Adólfsdóttir til vara.  
d) Kosið í laganefnd. Ekki var kosið í 
laganefnd en Helgi Bragason, Sólveig 
Adólfsdóttir ásamt stjórn Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja sitja í 
henni. Valnefnd skal skipuð einum 
fulltrúa frá hverju aðildarfélagi ÍBV 
og formanni Íþróttabandalags Vest-
mannaeyja, sem skal vera formaður 
nefndarinnar og kalla valnefnd 
saman til fundar.   

11. Ýmis mál.   
Björn Matthíasson gjaldkeri Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja byrjar á 
því að lýsa yfir vonbrigðum um hve 
fáir fulltrúar frá aðildarfélögunum 
mættu á þingið.  Hann greinir frá því 
að greiðslumiðlunarkerfið Nóri er að 
detta út um næstu áramót og kemur 
Sportabler greiðslumiðlunarkerfið 

í stað þess. Íþróttabandalagið hefur 
verið að borga kostnað fyrir Nóra 
og mun það ekki breytast með nýju 
greiðslukerfi sem yrði þá svipaður 
kostnaður. Sportabler býður einnig 
upp á samskiptakerfi sem ÍBV 
íþróttafélag hefur verið að prufu-
keyra í tvö ár. Þetta er app sem þjálf-
arar, iðkendur og foreldrar eru mjög 
ánægðir með að sögn fulltrúa frá 
ÍBV íþróttafélagi.  Þessu appi fylgir 
töluverður auka kostnaður og mikil-
vægt að fá félögin að borði varðandi 
ákvörðun varðandi það og hefðum 
við vilja fá umræðu um notkun á 
appinu og sá hvort fleiri félög myndu 
nýta sér appið og þetta kerfi. Lagt er 
til að stjórn Íþróttabandalagsins kalli 
til fundar og kynni þetta nánar.   
 
Anna Hulda Ingadóttir varaformaður 
Ránar hefur verið að fá fyrirspurnir 
frá foreldrum um inneignir barnanna 
og hvort hægt sé að færa þær á milli 
félaganna þegar iðkendur hætta.  
Hún nefndi m.a. að það væri hvetj-
andi og væri auðveldara að fá for-
eldra í fjáraflanir ef þessar inneignir 
væru ekki fastar og gætu farið á milli 
aðildarfélaga á báða bóga. Hún veltir 
því upp hvort áhugi sé hjá félögunum 
að skoða þetta og hvort hægt sé að 
samræma þetta á milli félaganna. 
Unglingaráð hjá ÍBV íþróttafélagi 
hefur sett reglur þess efnis að inneign 
færist ekki á milli aðildarfélaga. Þetta 
er þörf umræða og þurfa félögin að 
fara í samtal um þetta og kom tillaga 
að kalla aðildarfélögin saman og taka 
þessa umræðu upp þar.  
 
Þór Ísfeld Vilhjálmsson formaður 
ÍBV íþróttafélags biður um orðið og 
óskar nýrri stjórn til hamingju með 
kosninguna. Hann segist vera orðlaus 
þar sem ellefu aðildarfélög eru innan 
bandalagsins og aðeins tvö þeirra sjái 
sér fært að mæta á ársþingið.  Hann 
skorar á stjórnina að senda harð-
ort bréf til félaganna og finnst það 
vanvirðing að mæta ekki og taka þátt 
í þinginu.  

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

 
Arnheiður Pálsdóttir

ritari Íþróttabandalags Vestmannaeyja 

Fundagerð ársþings   
-haldið í Týsheimilinu 21. júní 2021
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Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
fyrir árið 2021 var haldið í Týsheimil-
inu 21. júní 2021. Á þinginu var Hjördís 
Steina Traustadóttir endurkjörin for-
maður fyrir næsta starfsár ásamt sitjandi 
stjórn en hana skipa þau Helga Sigrún 
Þórsdóttir varaformaður, Björn Matth-
íasson gjaldkeri, Arnheiður Pálsdóttir 
ritari og Gunnar Páll Hálfdánsson 
meðstjórnandi. Eygló Kristinsdóttir og 
Guðni Sigurðsson fengu kosningu sem 
skoðunarmenn og Sólveig Adólfsdóttir til 
vara. Það voru mikil vonbrigði að einung-
is tvö af ellefu aðildarfélögum sáu sér fært 
að mæta á þingið og aðeins eitt aðildarfé-
lagið hafið boðað forföll. 
Á árinu voru haldnir nokkrir stjórnar-
fundir og einnig fóru mikil samskipti 
fram á veraldarvefnum eða eftir þörfum 
hverju sinni. Stjórn Íþróttabandalagsins 
ákvað á stjórnarfundi að standa straum af 
kostnaði við innleiðingu greiðslumiðlun-
ar- og samskiptakerfis frá Sportabler sem 
kemur í stað Nóra, fyrir öll aðildarfélögin 
til reynslu í eitt ár. 
Ársþing ÍSÍ var í formi fjarfundar í 7. maí 
og framhaldsþing  9. október í Gull-
hömrum.  Þar var aðalumræðan Covid 
takmarkanir, fjárframlög til  íþrótta-
hreyfingarinnar og samþykkt að fram-
kvæmdastjórn ÍSÍ endurskoði reglugerð 
um félaga-, iðkenda- og keppendatal. 
Einnig var samþykkt að innan íþrótta-
hreyfingarinnar verði hugtakið rafíþróttir 
notað um rafræna íþróttaleiki. 
Árlegur formannafundur ÍSÍ var í formi 
fjarfundar 8. desember sl. Þar sem forseti 
ÍSÍ skýrði helstu niðurstöður úr skýrslu 
úttektarnefndar ÍSÍ á málefnum KSÍ.
Hin árlega Viðurkenningarhátíð Íþrótta-
bandalagsins fyrir árið 2021 var haldin 22. 
febrúar sl. í Akoges. Á hátíðinni var lýst 
yfir kjöri Íþróttamanns Vestmannaeyja, 
Íþróttamanns Æskunnar yngri og eldri og 
veitt heiðursviðurkenning fyrir mikil og 
góð störf í þágu íþróttahreyfingarinnar. 
Þá veittu nokkur aðildarfélög banda-
lagsins íþróttamanni sínum viðurkenn-
ingu. Íþróttamaður Vestmannaeyja árið 
2021 var valin Sunna Jónsdóttir hand-
knattleikskona. Íþróttamaður æskunnar 
eldri var valin Elísa Elíasdóttir hand-
knattleikskona. Íþróttamaður æskunnar 
yngri var valin Andri Erlingsson golfari, 
handknattleiks- og knattspyrnumað-

ur. Stefáni Jónsyni var veitt sérstök 
Heiðursviðurkenning ÍBV fyrir mikið og 
gott starf í þágu íþróttahreyfingarinnar 
í Vestmannaeyjum í áratugi. Við þetta 
tækifæri voru Heiðursmerki ÍBV úr silfri 
veitt þeim Davíð Þór Óskarssyni, Jóhönnu 
Alfreðsdóttur, Jónasi Guðbirni Jónssyni 
og Salóme Ýr Rúnarsdóttur. Heiðurs-
merki ÍBV út gulli veitt þeim Bergljótu 
Blöndal, Magnúsi Sigurðsyni og Ólafi 
Týr Guðjónssyni og Heiðurskross ÍBV út 
gulli veitt Jóhanni Jónssyni en allt þetta 
fólk á langan og farsælan feril í starfi fyrir 
íþróttahreyfinguna í Vestmannaeyjum. 
Þá komu fulltrúar frá Vestmannaeyjabæ 
og heiðruðu þau stóran hóp íþróttafólks 
sem hafði á árinu leikið með landsliðum 
Íslands.
Árið 2021 voru takmarkanir af völdum 
Covid veirunnar eins og árið á undan, en 
þó ekki eins miklar, en alveg nóg til að 
raska miklu í störfum  íþróttahreyfingar-
innar í Vestmannaeyjum. ÍBV íþróttafélag 
fékk heldur betur að kenna á því þar sem 
aðeins 6 dögum fyrir Þjóðhátíð var henni 
frestað og hún síðan blásin af. Meistara-
flokkur kvenna í handbolta lenti í 4. sæti 
og meistaraflokkur karla lenti í 7. sæti í 
Olísdeildinni. Þá hefur verið mikil kraftur 
í starfi yngri flokka hjá ÍBV íþróttafélagi 
og urðu stúlkur í 5 flokki í handbolta 
Íslandsmeistarar. Meistaraflokkur kvenna 
í knattspyrnu lentu í 7. sæti í Pepsi Max 
deildinni og meistaraflokkur karla í 
knattspyrnu tryggði endurkomu sína 
í efstu deild. Mikið 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. ÍBV íþróttafélag starfar sem 
fyrirmyndafélag ÍSÍ.  
Golfklúbbur Vestmannaeyja var með 
öfluga starfsemi sem fyrr og voru haldin 
19 mót á árinu 2021. Bæði kvenna- og 
karlalið GV spila í 1. deild. Kvennaliðið 
endaði í 7. sæti og karlaliðið í 4. sæti. 
Golfklúbburinn leggur sig fram um að 
skila metnaðarfullu barna- og unglinga-
starfi og var fyrsta íþróttafélagið í Eyjum 
til að uppfylla skilyrði sem fyrirmyndafé-
lag ÍSÍ og starfar sem slíkt í dag.
Fimleikafélagið Rán var með öflugt og 

mikið starf á árinu 2021 en vegna Covid 
sóttu þau ekki nein mót. Fjöldi iðkenda er 
alltaf að aukast. 
Sundfélag ÍBV heldur áfram að eflast 
og hefur iðkendum fjölgað síðasta ár. 
Þau hafa verið dugleg að sækja sundmót 
upp á fasta landið með unga og efnilega 
iðkendur.
Blakfélag ÍBV heldur áfram sínu góða 
starfi en þjálfaraleysi háir þeim ennþá. 
Tennis og badmintonfélag Vestmannaeyja 
stundar sitt góða starf samkvæmt venju.  
Heldur hefur fjölgað nýliðum en engin 
mót voru sótt á árinu. 
KFS hefur verið með öflugt starf og hefur 
góð samvinna þeirra við knattspyrnudeild 
ÍBV íþróttafélags gefið mjög góða raun. 
KFS var sem fyrr á topp 5 í sölu getrauna-
seðla á landinu.
Skotfélag Vestmannaeyja byrjaði árið á að 
girða útisvæði sitt á haugasvæðinu og hef-
ur svo haldið úti starfsemi eins og hægt 
var vegna Covid. 
Íþróttafélagi Ægir er með mikla starf-
semi nú sem áður þar sem gleðin ræður 
ríkjum.
Lyftingafélag Vestmannaeyja, Körfubolta-
félag ÍBV og Karatefélag Vestmannaeyja 
voru með takmarkaða starfsemi á árinu 
aðalega vegna Covid takmarkana.
Það verður að segjast eins og er að árið 
2021 var ekki síður erfitt og krefjandi 
en árið á undan þó ekki hafi verið eins 
miklar samkomutakmarkanir. Það er 
aðdáunarvert að sjá hvernig aðildafélögin 
hafa tekist á við erfiða stöðu sína enn einu 
sinni og snúið vörn í sókn.

Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja 
vill þakka aðildarfélögum samstarfið á ár-
inu með ósk um að okkur auðnist að efla 
íþróttastarf í Vestmannaeyjum enn frekar 
á komandi árum okkur öllum til ánægju 
og hagsbóta. Einnig þökkum við stuðn-
ingsmönnum og styrktaraðilum veittan 
stuðning. 

Áfram ÍBV.

F.h. Íþróttabandalags 
Vestmannaeyja

Hjördís S. 
Traustadóttir, 

formaður 

Ársskýrsla - starfsárið 2021
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Reglugerð  Barna- og unglingasjóðs ÍBV héraðssambands
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

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

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

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

6. grein -  Umsóknarfrestur félaga vegna afreksstyrkja er til 15. desem-
ber 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 sjóðsins).

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

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

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

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

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

Samþykkt á fundi formanna
 þann 07.11.2013

Reglugerð Íþróttasjóðs ÍBV héraðssambands
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Úthlutun rekstrarstyrkja úr Barna‐ og unglingasjóði Íþróttabandalagsins v/ 2021
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2021 Kr.  7.886.000

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

Rekstrarstyrkir v/2021
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
1.274 100% 636 103 312 7 50 0 129 35 2 0

100% 49,92% 8,08% 24,49% 0,55% 3,92% 0,00% 10,13% 2,75% 0,16% 0,00%
7.886.000 7.886.000 3.936.810 637.565 1.931.265 43.330 309.498 0 798.504 216.648 12.380 0

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/ 2021
Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki fyrir árið 2021 Kr.  7.886.000

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

Rekstrarstyrkir v/2021
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
1.274 100% 636 103 312 7 50 0 129 35 2 0

100% 49,92% 8,08% 24,49% 0,55% 3,92% 0,00% 10,13% 2,75% 0,16% 0,00%
7.886.000 7.886.000 3.936.810 637.565 1.931.265 43.330 309.498 0 798.504 216.648 12.380 0

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 rekstrar-
styrkja úr Barna- 
og unglingasjóði 
vegna 2021

Úthlutun í 
Íþróttasjóði 
vegna 2021

Úthlutun Vestmannaeyjabæjar í rekstrarstyrki 
fyrir árið 2021:  7.886.000 kr. 
Úthlutun á rekstarstyrkjum miðast við iðkenda 
fjölda hvers aðildarfélags Íþróttabandalagsins 
18 ár og yngri.

(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni) 
(Hækkun milli ára 0.61%) 
Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyja-
bæjar:  3.475.000 kr.

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2021
(greiðist út á Viðurkenningahátíðinni) (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar.......... 3.475.000 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

3.Flokkur kvk - handbolti Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 85.000
5.Flokkur kvk - handbolti Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 85.000

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

4.flokkur kvk - knattspyrna Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 65.000
5.flokkur kvk - knattspyrna Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 65.000

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

M.fl Kvenna EHF European Cup Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 400.000
Þátttaka í alþjóðl. mótum (kr. 20.000) 0

Handbolti 20 einstaklingar Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 400.000
Fótbolti 7 einstaklingar Þátttaka í landsliðum (kr. 20.000) 140.000

Sérúthlutun
Sérúthlutun
Sérúthlutun

1.240.000 kr.

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2021

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

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar.......... 3.475.000 kr.

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

Arna Gunnlaugsdóttir Sérúthlutun v/aldurs skv. reglum 75.000
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

75.000 kr.

Úthlutun í  íþróttasjóði Íþróttabandalags Vestmannaeyja v/2021
(greiðist út á Viðurkenningahátíð (Hækkun milli ára 0,61%)

Heildarstyrkupphæð Vestmannaeyjabæjar... 3.475.000 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%)
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
16 liða úrslit - Bikarkeppni Sérúthlutun 100.000

Sérúthlutun

100.000 kr.
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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
2022 Davíð Þór Óskarsson
2022 Jóhanna Alfreðsdóttir
2022 Jónas Guðbjörn Jónsson
2022 Salóme Ýr Rúnarsdóttir
 
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
2022 Bergljót Blöndal
2022 Magnús Sigurðsson
2022 Ólafur Týr Guðjónsson
  

Gullkross:
1996 Magnús Grímsson
1996 Guðjón Magnússon
1998 Adólf Óskarsson
1998 Guðný Gunnlaugsdóttir
1998 Húnbogi Þorkelsson
1998 Stefán Runólfsson
1998 Gunnar Stefánsson
1998 Marteinn Guðjónsson
2005 Jóhann Ólafsson
2005 Bragi Steingrímsson
2015 Þór Í. Vilhjálmsson
2016 Gísli Valtýsson
2018 Birgir Guðjónsson
2021 Einar E. Jónsson
2022 Jóhann Jónsson
  
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 
2021 Stefán Jónsson
 
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.
2021     Sunna Jónsdóttir, handknattleikskona

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.
2021    Andri Erlingsson, golfari, handknattleiks 
        og knattspyrnumaður ( 12-15 ára )
2021    Elísa Elíasdóttir, handknattleikskona  ( 16-19 ára )

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 2021
Á aðalfundi GV 24. febrúar 2021 voru eftirtaldir kjörnir í stjórn 
GV starfsárið 2021: Sigursveinn Þórðarson formaður, Sigurjón 
Pálsson.  Pálmi Harðarson, Styrmir Jóhannsson, Hallgrimur 
Steinsson, Una Þóra Ingimarsdóttir og Óðinn Kristjánsson. 
Á fyrsta fundi stjórnar skipti stjórnin með sér verkum. Sigurjón 
Pálsson varaformaður og Pálmi Harðarson gjaldkeri. 
Haldnir voru 6 bókaðir stjórnarfundir og auk þess var fjöldi 
funda í nefndum. 
Kjörnir endurskoðendur: Gunnar Gunnarsson og Guðni 
Sigurðsson. 

Eftirtaldir voru formenn fastanefnda:
Móta og markaðsnefnd: Styrmir Jóhannsson. 
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
Vallarstjóri – Guðgeir Jónsson. 

Í sumar voru 17 starfsmenn en stöðugildi á ársgrunni eru 9. Auk 
þess tók fjöldi félagsmanna þátt í verkefnum hjá klúbbnum í 
sjálfboðaliðastarfi á árinu og eins nutum við góðs af samstarfi við 
Vestmannaeyjabæ og vorum með 6 unglinga úr vinnuskólanum 
hjá okkur hluta úr sumri. Stjórn GV þakkar öllum sem störfuðu 
fyrir klúbbinn fyrir vel unnin störf. 
Guðgeir Jónsson sneri aftur til starfa hjá GV sem vallarstjóri og 
bjóðum við hann velkominn til starfa á ný. Gríðarlega mikilvægt 
er að hafa reynslumikinn einstakling í því starfi og væntum við 
mikils af störfum hans nú sem fyrr. 
Árið 2021 voru 19 mót á vegum GV á golf.is. Þá voru tvö stórmót 
á vegum GSÍ á vellinum, annars vegar Íslandsmót eldri kylfinga 
og hins vegar Íslandsmót golfklúbba 50 ára og eldri, 2. og 3. deild. 

10 fjölmennustu mót í Vestmannaeyjum 2021:
1. Icelandair Volcano Open   210
2. Hjóna og parakeppni Golf saga  156
3. Texas Scramble mót Ölgerðarinnar 101
4. Sjómannamót Ísfélags VM  94
5. Böddabitamótið    91
6. GV Opnunarmót   80
7. 2Þ Open     80
8. Úlli Open     71
9. Meistaramót GV   61
10. Fyrirtækjakeppni GV   56

Metþátttaka var í okkar stærsta móti, Icelandair Volcano Open 
en yfir 200 þátttakendur voru þetta árið. Eins er það okkur 
mikil ánægja hversu hratt hjóna og parakeppni GV og Golf Saga 
adventura hefur vaxið síðustu ár. Í þessum mótum hefur tíðkast 
að vera með „shotgun“ ræsingu en tekin var ákvörðun um að 

breyta til þetta árið og vera með rástíma. Sú breyting hafði bæði 
kosti og galla en stærsti kosturinn er sá að mun meiri sveigjanleiki 
skapast með rástíma og þátttakendafjölda. Ekki hefur verið tekin 
ákvörðun um hvernig mótafyrirkomulag verður árið 2022. 

Ágætis þátttaka var í öðrum mótum þetta árið. Mótanefnd 
tók þá ákvörðun að færa meistaramótið frá venjubundnum 
dagsetningum sem er aðra helgina í júlí en sú helgi er tekin frá 
fyrir meistaramót golfklúbba ár hvert. Meistaramótið var haldið 
síðustu helgina í júní en þá er jafnframt peyjamót í fótbolta í 
Eyjum. Var þetta gert til prufu þar sem lítil þátttaka hefur verið 
í meistaramóti GV um margra ára skeið. Þátttaka var hins vegar 
svipuð árið 2021 og hefur verið árin þar á undan. Það verður 
hlutverk mótanefndar í nýrri stjórn að ákveða tímasetningu á 
meistaramóti GV árið 2022. 

Karlasveit GV var í efstu deild og var hársbreidd frá því að vinna 
til verðlauna í mótinu. Niðurstaðan var 4. sæti eftir að sveitin 
tapaði fyrir GOS í leik um þriðja sætið. Glæsilegur árangur 
sveitarinnar sem var þannig skipuð: Kristófer Tjörvi Einarsson, 
Einar Gunnarsson, Karl Haraldsson, Hallgrímur Júlíusson, Rúnar 
Þór Karlsson, Lárus Garðar Long, Daníel Ingi Sigurjónsson og 
Sigurbergur Sveinsson. 

Kvennasveit GV var í efstu deild og var keppt á tveimur völlum, 
Korpúlfsstaðavelli og Hlíðavelli í Mosfellsbæ. Sveitin endaði í 
7. sæti og halda þar með sæti sínu í 1. deild. Sveitin var þannig 
skipuð: Alda Harðardóttir, Ásta Björt Júlíusdóttir, Hrönn 
Harðardóttir, Katrín Harðardóttir, Sara Jóhannsdóttir, Thelma 
Sveinsdóttir, Guðlaug Gísladóttir og Þóra Ólafsdóttir. 
Karlasveit GV 50 ára og eldri keppti í 2. deild á heimavelli 19. 
– 21. ágúst. Sveitin endaði í 5. sæti og verður því áfram í 2. 
deild á komandi sumri. Sveit GV var þannig skipuð: Aðalsteinn 
Ingvarsson, Guðjón Grétarsson, Hlynur Stefánsson, Helgi 
Bragason, Helgi Sigurðsson, Jóhann Pétursson, Jónas Jónasson, 
Sigurjón Hinrik Adolfsson og Sigurjón Pálsson. 

Andri Erlingsson og Þórður Örn Gunnarsson 
sigruðu í fyrirtækjakeppni GV 2021.
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Kvennasveit GV 50 ára og eldri keppti í 1. deild á Kirkjubólsvelli 
hjá Golfklúbbi Sandgerðis dagana 19 – 21. ágúst. Sveitin hélt sæti 
sínu í deild þeirra bestu en sveitin endaði í 7. sæti.  Sveit GV var 
þannig skipuð: Alda Harðardóttir, Elsa Valgeirsdóttir, Freyja 
Önundardóttir, Guðmunda Bjarnadóttir, Hrönn Harðardóttir, 
Katrín Harðardóttir, Þóra Ólafsdóttir og Unnur Sigmarsdóttir. 

Landsmót golfklúbba í hópi eldri kylfinga, 65 ára og eldri 
var haldið í fyrsta skipti á Öndverðarnesvelli hjá Golfklúbbi 
Öndverðarness í ágústmánuði. Alls sendu 10 golfklúbbar lið til 
keppni og var GV einn af þeim klúbbum. Liðið endaði í 8. sæti.  
Sveit GV var þannig skipuð: Guðmundur Guðlaugsson, Hjalti 
Elísson, Hallgrímur Júlíusson, Haraldur Óskarsson, Sigurður Þór 
Sveinsson, Stefán Sævar Guðjónsson, Yngvi Geir Skarphéðinsson 
og Þórður Hallgrímsson. 

Meistaramót GV var haldið dagana 23 – 26. júní og voru 
þátttakendur 61. Örlygur Helgi Grímsson sigraði í meistaraflokk 
karla en hann spilaði á tveimur höggum undir pari og bætti þar 
með 14 ára gamalt mótsmet Gunnars Geirs Gústafssonar um besta 
skor í meistaramóti GV. Örlygur var að vinna meistaramótið í 14. 
sinn og hefur þar með jafnað met Sveins Ársælssonar um fjölda 
titla. Kristófer Tjörvi Einarsson var í 2. sæti en hann bætti met um 
besta hring í Meistaramóti GV þegar hann kom inn á 66. höggum 
á þriðja keppnisdegi. Í þiðja sæti varð Lárus Garðar Long. 

Katrín Harðardóttir sigraði í kvennaflokki en hún spilaði fjóra 
hringi á 364 höggum og sigraði með 14 högga mun. Var þetta í 
fjórða skiptið sem Katrín verður klúbbmeistari. Í öðru sæti varð 
Sara Jóhannsdóttir og Guðlaug Gísladóttir í því þriðja. 

Sigurvegarar í öðrum flokkum:
1.flokkur kk – Grétar Þór Eyþórsson
2.flokkur kk – Valur Már Valmundsson
Öldungaflokkur kk 50+ - Aðalsteinn Ingvarsson
Öldungaflokkur kk 65+ - Stefán Sævar Guðjónsson
Háforgjafaflokkur kvk – Anna Hulda Ingadóttir 
Stjórn GV óskar öllum verðlaunahöfum í Meistaramóti GV til 
hamingju.

Alls tóku 187 meðlimir GV þátt í einu eða fleiri mótum í 
Vestmannaeyjum síðastliðið sumar. Það eru rúmlega 40% af 
meðlimum GV. 

Á komandi golfsumri fær GV það stóra verkefni að halda 
Íslandsmótið í höggleik. Mótið var síðast haldið í Vestmannaeyjum 
2018. Ljóst er að um gríðarlega umfangsmikið verkefni er 
að ræða og vonumst við eftir góðum stuðningi og aðstoð frá 
félagsmönnum. 

VÖLLURINN OG SKÁLINN 
Á síðasta ári var tekin ákvörðun um að fara í viðbyggingu við 
skálann með það að markmiði að bæta aðstöðu fyrir golfherma, 
stækka sal og bæta við betri salernisaðstöðu. Hefur verið unnið 
sleitulaust síðan í haust við verkefnið og nýverið var neðri 
hæð viðbyggingarinnar tekin í notkun en þar hefur tveimur 
golfhermum GV verið komið fyrir og pláss fyrir þann þriðja.  Þá 
eru framkvæmdir við búninga og salernisaðstöðu kvenna komið 
vel á veg og vonumst við til að skálinn verði tilbúinn í maí. Margir 
hafa lagt hönd á plóg í þessu stóra verkefni og vill stjórn GV þakka 
öllum sem að hafa komið fyrir mikið og gott verk. 

Völlurinn var í góðu ásigkomulagi síðasta sumar og í raun sjaldan 
verið betri. Það verður ærið verkefni að koma vellinum í það stand 
fyrir komandi sumar. Umtalsverðar skemmdir urðu á vellinum í 
óveðri í byrjun febrúar síðastliðinn og í raun ekki fullséð með 
það tjón sem varð þegar þetta er skrifað. Þó ber helst að nefna að 
teigurinn við 17. braut skemmdist mikið og þarf nánast að byggja 
hann upp frá grunni. Þá hefur 16. braut orðið fyrir einhverjum 
skemmdum vegna grjóts sem skolaði á land í miklum sjógangi. 

BARNA – UNGLINGA OG AFRESKSTARF GV 2021
Golfklúbbur Vestmannaeyjar er eitt af fyrstu fyrirmynda félögum 
ÍSÍ. Við vinnum eftir þeirri stefnu og stefnu PGA um barna og 
unglingastarf. GV fékk endurnýjun á fyrirmyndarfélagi árið 2021

Í heildina litið gekk barna og unglingastarfið vel.  Árið 2020 var 
erfitt vegna Covid og þær hömlur sem voru settar á starfsemina. 
Ekki var mikið brottfall af iðkendum útúr því ástandi. 

Aðstaða okkur er sífellt að verða betri og var tekinn nýr golfhermir 
í notkun. Sem stórbætir æfingar yfir vetrarmánuðina. Einnig 
verður mikill lyftistöng þegar ný félags og æfingaaðstaða verður 
kominn í gagnið á neðri hæð golfskálans. Þá er hægt að nota þá 
aðstöðu allt árið í kring. 
Mikið var um allskonar viðburði, golfmót hjá klúbbnum og 
einnig fórum við með alla krakkana í fyrsta skipti í skemmti og 
æfingaferð á Hellishóla. 

Ekki var hægt að fara í æfignaferð erlendis vegna heimsfaraldar. 
Iðkendafjöldi er í kringum 140.manns sem æfa allt árið um kring 
og hefur aukist milli ára. Þó hefur vantað fleirri stelpur til að gera 
þetta að heilsársíþrótt. Einnig vantar fleirri iðkendur á aldursbili 
15-18 ára. 

Það er stefna okkar að ná fjölgun og einni árangri til lengdri tíma 
og fá fleirri iðkendur til að taka þátt í mótum á vegum GSÍ. 

Karlasveit GV var hársbreidd frá verðlauna-
sæti á Íslandsmóti golfklúbba

Kvennasveit GV 50+ 
hélt sæti sínu 
í efstu deild.



Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja 21

Við lítum björtum augum á framtíðina. Með bættri aðstöðu og 
góðri þjálfun getur GV náð langt á landsvísu. 

Golfakademía GV hefur verið starfrækt síðan 2007 og er markið 
hennar að æfa tækni og skipulag. 2. Einstaklingur útskrifuðust úr 
henni árið 2021.

GV leik í efstu deild og náði glæsilegum árangri og mun leika 
áfram í efstu deild á næsta ári. 

Klúbbmeistarar árið 2021 voru Katrín Harðardóttir og Örlygur 
Helgi Grímsson

AFREKSJÓÐUR GV
Afreksjóður GV heldur utan um allar fjáraflannir sem ætlaðar 
eru til æfinga og keppnisferðar innan lands og erlendis. 

Verkefni árið 2021:
Landsmót Golfklúbba 15.ára og yngri : 4.sæti , Glæsilegur 
árangur. Margir að taka þátt í fyrsta skipti í GSÍ móti. Alls kepptu 
6.einstaklingar.

Landsmót unglinga: Andri Erlingsson hafnaði í 3.sæti í flokknum 
14-15.ára. Keppendur alls 3. 

Stigamót unglinga / Áskorendamótaröð:  Nokkur fjöldi 
einstaklinga tók þátt í þessum verkefnum fyrir hönd GV. 
Íslandsmót Golfklúbba Karla:  Sveit GV spilaði í efstu deild. 
Hafnaði í 4.sæti. 

Íslandsmót Golfklúbba Kvenna: Sveit GV spilaði í efstu deild. 
Hafnaði 7.sæti og leikur áfram í efstu deild á næsta ári. 
Lárus Garðar Long og Daníel Sigurjónsson leiku í Ameríku fyrir 
háskóla sína og náðu góðum árangri. 

FÉLAGSSTARFIÐ 
Árið 2021 voru 476 félagar skráðir í Golfklúbb Vestmannaeyja 
sem er rúmlega 8% aukning frá fyrra ári. Konur eru 25% af 
félagsmönnum sem er svipað og árið 2020. Hlutfall eldri kylfinga 
er 14%. Meðalaldur kylfings hjá GV er 46 ár. 
Vegna framkvæmda voru verulegar takmarkanir á félagsstarfi 
síðastliðinn vetur og voru golfhermar félagsins lítið nýttir. 
Annað árið í röð fékk GV mun fleiri heimsóknir af kylfingum 
ofan af landi og tekjur vegna vallargjalda því ofar væntingum. 

FJÁRMÁL
Hefðbundnar rekstrartekjur GV árið 2021 voru rúmar 115 
milljónir og hækkuðu tekjur um 28% á milli ára. Annað árið í röð 
er mikil hækkun á tekjuhluta sem má að mestu rekja til mikillar 
hækkunar vallargjalda annars vegar og hins vegar myndarlegra 
styrkja fyrirtækja í Vestmannaeyjum. Tekjur af vallargjöldum 
hækkuðu um tæplega 45% á árinu og framlög og styrkir um 27%. 

Á síðasta ári náðist samningur við Vestmannaeyjabæ um framlög 
vegna nýbyggingar við skála klúbbsins. Felur hann í sér framlög 
við framkvæmdir sem nemur eignarhlut bæjarins á nýbyggingu. 
Verður eignarhluturinn 49% en fullt forræði yfir byggingunni 
er hjá GV. Samningur þessi er gríðarlega mikilvægur fyrir 
rekstrarafkomu klúbbsins og verður til þess að lántökur verða í 
algjöru lágmarki.  Stjórn GV er mjög ánægt með þann samning 
sem náðist og þann skilning sem stjórnendur Vestmannaeyjabæjar 
sýndu við samningagerð. Er þessi samningur óháður fyrri 
samningum GV við bæjaryfirvöld. 

Tillaga um ársgjald
Gerð er eftirfarandi tillaga að árgjöldum fyrir árið 2022:
Skipting félagsmanna: Gjaldskrá 2021 Tillaga 2022
Fullt gjald 90.000 95.000
70 ára og eldri 63.000 66.500
Nýliðagjald 1.ár 63.000 66.500
Nýliðagjald 2.ár 76.500 80.000
Nemagjald (fullorðinn) 63.000 66.500
19-27 ára  45.000 47.500
14-17 ára 35.000 37.000

Hækkun almennra gjalda er um 5% sem er sambærilegt við það 
sem aðrir klúbbar hafa tilkynnt. GV er með þeim klúbbum sem 
innheimta lægstu árgjöld af þeim klúbbum sem við berum okkur 
alla jafna saman við. Þessir klúbbar eru allir að reka 18 holu 
golfvelli en eru þó með mun fleiri iðkendur en GV. 

Klúbbur Almennt gjald Öldungar 19-27 ára 14-17 ára
GV 95.000 66.500 48.000 35.000
GA 117.000 96.000 64.000 51.000
GS 98.000 68.800 49.000 14.700
GM 131.000 98.600 65.900 29.900
GK 131.000 98.250 65.500 32.750
GKG 131.000 104.800 65.500 30.400
GO 140.000 112.000 70.000 42.000
GL 97.000 73.000 35.000 26.000
       
AÐ LOKUM 
Þrátt fyrir heimsfaraldur vegna Covid-19 má GV vel við una með 
starfið á árinu. Við náðum að halda okkar helstu mót, þó vissulega 
hafi verið færri mót þetta árið en á venjulegu ári. Þá má segja að 
völlurinn hjá okkur hafi fengið enn meiri kynningu þetta árið og 
er almennt rómaður af kylfingum, sama hvaðan þeir koma. 

Fjárfrek framkvæmd við viðbyggingu skálans hefur eðli málsins 
samkvæmt verið allsráðandi síðustu mánuði. Enn er töluvert í 
land þar til hægt verði að opna skálann eins og við viljum hafa 
hann en vonandi verður hann kominn í gagnið fyrri hluta maí 
mánaðar. Við þá framkvæmd bjuggum við að góðri fjárhagsstöðu 
klúbbsins frá síðasta ári og þá hefur það auðveldað okkur verulega 
gríðarlegur skilningur og fjárhagsstyrkir frá góðum fyrirtækjum 
hér í bæ. Er þeim þakkað sérstaklega fyrir góðan hug í garð okkar 
hjá GV. Á endaspretti framkvæmdanna er gríðarlega mikilvægt 
að vel sé haldið á spilunum svo kostnaður fari ekki fram úr 
áætlunum. 
Árið sem nú er nýgengið í garð er spennandi og jafnframt 
krefjandi fyrir GV. Íslandsmótið í höggleik verður haldið hér 
helgina eftir Þjóðhátíð og verður mikið verk að koma vellinum 
í gott ástand eftir hátíðarhöld í Herjólfsdal. Erum við fullviss um 
að vel takist til í þeim efnum með hjálp félagsmanna og góðu 
samstarfi við ÍBV. 

Vorið verður tími tiltektar og lagfæringar á velli eftir suðaustan 
hvell sem gekk yfir í byrjun febrúar. Óljóst er enn um umfang 
verkefnisins. 

Verkefnin eru mörg og misjöfn framundan og tökumst við full 
tilhlökkunar á við þau öll. 

Fyrir hönd stjórnar Golfklúbbs Vestmannaeyja 

Sigursveinn Þórðarson 
Formaður GV
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Hjá Fimleikafélaginu Rán eru iðkendur 
á aldrinum 2 - 15 ára. Íþróttaskólinn 
(2-3 ára) og Krakkafjör(4-5 ára) eru 
kynjablandaðir hópar. Stúlknahópur í 
1.-2.bekk, Styrkur og stökk og 4 stúlkna 
hópar og tveir drengja hópar. Einnig 
voru danshópar í 3-5 ára og 1.-2.bekk og 
3.-6.bekk.  Í lok árs 2021 voru iðkendur 
félagsins orðnir 312 talsins.  Það er aukn-
inga frá síðasta starfsári (270). 

Í upphafi ársins voru þjálfarar okkar 
Agnar Burgess, Bjarný Þorvarðardóttir, 
Bryndís Jónsdóttir, Elísa Björk Björns-
dóttir, Emma Bjarnadóttir, Friðrik 
Benediktsson, Guðrún Elfa Jóhanns-
dóttir, Gottskálk Þorsteinn Eggertsson, 
Kristín Laufey Sæmundsdóttir, Ólöf A. 
Elíasdóttir, Nanna Berglind Davíðsdóttir, 
Nataliya Ginzhul, Sara Rún Markús-
dóttir, Þóra Guðný Arnarsdóttir.  Agnar, 
Elísa Björk og Þóra Guðný hættu um 
vorið. Um haustið bættist við Arína 
Bára Angantýsdóttir, Elías Árni Jónsson, 
Rannveig Ísfjörð, Sirrý Árdís Klörudóttir 
og Thelma Rut Grímsdóttir.  Gottskálk 

hætti í byrjun hausts.  Nanna Berglind 
fór í fæðingarorlof í nóvember.  Anna 
Hulda Ingadóttir var yfirþjálfari.
Aðstoðarþjálfarar okkar voru: Anna 
Aðalbjörg Sigfúsdóttir, Anna María 
Lúðvíksdóttir, Anna Margrét Svansdótt-
ir, Annika Sævarsdóttir, Auðunn Snær 
Thorarenssen, Ásta Hrönn Elvarsdótt-
ir, Freyja Rún Ísaksdóttir, Gabríel Ari 
Davíðsson, Jenna Gunnarsdóttir, Jón Ingi 
Elísson, Klara Örvarsdóttir, Lilja Kristín 
Svansdóttir, Rakel Perla Gústafsdóttir, 
Rakel Rut Rúnarsdóttir, Rebekka Rut 
Rúnarsdóttir, Selma Bulow, Sigrún Gígja 
Sigurjónsdóttir, Tinna Mjöll Frostadóttir 
og Valdís Bylgja Elvarsdóttir.
Auk þess var Stefán Þór Friðriksson með 
parkour þjálfun um sumar

Covid-19 var enn að valda truflunum á 
starfinu og fórum við ekki á nein mót.  
Við héldum skemmtimót fyrir hópana 
okkar í lok mars sem var mjög vel 
heppnað.  Æfingastopp var frá 25.mars - 
15.apríl vegna samkomutakmarkana. 

Félagið keypti nýja loftdýnu í byrjun árs 
ásamt nokkrum áhöldum. 

Í maí var að venju haldin glæsileg 
fimleikasýning. Landslið karla í hópfim-
leikum var með sýningu á 17.júní ásamt 
einum danshópi frá félaginu.  Karla-
landsliðið var einnig með frítt námskeið 
fyrir krakka daginn eftir og var það vel 
sótt.

Sumarnámskeið voru í Dansi, Fimleik-
um, Parkour og Styrk og stökk sem voru 
vel sótt.

Félagið hefur áfram verið í samstarfi 
við Afreksþjálfun ehf. en ekkert varð 
úr heimsóknum þetta árið vegna 
COVID-19. 

Félagið ákvað að veita ekki verðlaun um 
fimleikaeinstaklings ársins þar sem ekki 
var farið á nein mót á árinu.

Fjáraflanir voru, flos á 17.júní og Lands-
bankadeginum.  Álfasala SÁÁ í mái og í 
desember.  Blaðaútburður fyrir Ísfélagið 
og sjálfsalinn í anddyri Íþróttamiðstöðv-
arinnar.  Auk þessa hafa nokkur fyrirtæki 
í Vestmannaeyjum og Vestmannaeyjabær 
styrkt félagið með fjárframlögum sem 
við erum mjög þakklát fyrir.

Starfsskýrsla 
Fimleikafélagsins Ránar
fyrir starfsárið 2021
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Stjórn Ránar: Anna Hulda Ingadóttir, 
Ásta Jóna Jónsdóttir, Elín Þóra Ólafs-
dóttir, Erna Valtýsdóttir, Thelma Hrund 
Kristjánsdóttir, Sæmundur Einarsson, 
Sirrý Björt Lúðvíksdóttir, Þóranna 
Halldórsdóttir.  Ásta Jóna og Sæmundur 
hættu á haustönninni.  
Stjórn hefur fundað að jafnaði einu sinni 
í mánuði ásamt því að vera í samskiptum 
í gegnum samfélagsmiðla. 

Af þessari upptalningu má vera ljóst að 
Fimleikafélagið Rán er með öfluga starf-
semi, ásamt metnaðarfullum þjálfurum. 
Fjöldi iðkenda er enn að aukast. Með 
auknum fjölda iðkenda fylgir nýrri stjórn 
mikilvægt verkefni næsta haust en þá 
þarf að berjast fyrir fimleikahúsi. 

Fyrir hönd stjórnar 
Anna Hulda Ingadóttir

Varaformaður Ránar
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Viðburðarrík ár að baki sem verður 
minnst sem ári gleði og svekkelsis hjá 
félaginu. Aðeins munaði 6 dögum að 
haldin yrði Þjóðhátíð og aðeins munaði 
einu marki fyrir bæði handboltalið karla 
og kvenna að þau kæmust í úrslitarimm-
una. Ríkjandi Íslandsmeistarar höfðu 
betur í báðum undanúrslitaviðureignum, 
það má því gera sér í hugarlund hvern-
ig það hefði geta endað. Það var mikil 
gleði þegar ljóst var að kvennalið ÍBV í 
knattspyrnu væri öruggt í deild þeirra 
bestu og ekki síður þegar ÍBV tryggði sér 
endurkomuna heim í úrvalsdeild karla 
þann 11. september. Það er ljóst að mikill 
efniviður er í félaginu, yngri flokkarnir 
eiga iðkendur í flestum yngri lands-
liðum Íslands bæði í handknattleik og 
knattspyrnu. Það er því bjart yfir framtíð 
félagsins ef fram heldur sem horfir.

Janúar 
Á lokametrunum var línumaðurinn knái, 
Kári Kristján Kristjánsson valinn í loka-
hóp Íslands fyrir HM í Egyptalandi.

Vegna samkomutakmarkana gat Þrétt-
ándahátíð ÍBV og Íslandsbanka ekki farið 
fram með hefðbundnu sniði í upphafi 
ársins og líkt og venja er fyrir.

Sigurður Arnar Magnússon framlengdi 
samning sinn við meistaraflokk karla í 
knattspyrnu.

HSÍ tilkynnti hópana fyrir verkefni sum-
arsins í yngri landsliðum, ÍBV átti þar 19 
iðkendur í U-21, U-19 og U-17 landslið-
um Íslands.

KSÍ valdi í útrakshópa sem fóru fram í 
janúar. ÍBV átti fulltrúa í U-16, U-17 og 
U-19 landsliðum kvenna. U-16 kvenna, 
Berta Sigursteinsdóttir U-17 kvenna, 
Helena Jónsdóttir og U-19 kvenna: Þóra 

Björg Stefánsdóttir, Clara Sigurðardóttir 
og Ragna Sara Magnúsdóttir.
Þeir Adam Smári Sigfússon, Dagur 
Einarsson, Einar Þór Jónsson, Haukur 
Helgason og Karl Jóhann Örlygsson 
skrifuðu undir 2ja ára samninga við 
knattspyrnudeild ÍBV.

Haraldur Pálsson var ráðinn fram-
kvæmdastjóri ÍBV Íþróttafélags.

Febrúar
Íva Brá Guðmundsdóttir, Margrét Helga-
dóttir, Rakel Perla Guðmundsdóttir voru 
valdar í æfingahóp U-15 KSÍ. Eyþór Orri 
Ómarsson var valinn í U-18 æfingahóp 
KSÍ og Tómas Bent Magnússon var 
valinn í æfingahóp U-19 landsliðs KSÍ.

Knattspyrna kvenna samdi við tvo 
landsliðsmenn Lettlands fyrir átök sum-
arsins í Pepsi deild kvenna, þær Viktor-
ija Zaičikova og Lana Osinina. Auður 
Scheving framlengdi einnig lánssamning 
sinn við liðið ásamt því sem Díana Helga 

Guðjónsdóttir endurnýjaði leikmanna 
samning sinn til eins árs þar að auki gekk 
varnarmaðurinn Liana Hinds til liðs við 
félagið.

Rúnar Kárason samdi við ÍBV í hand-
bolta til 3 ára en hann hafði áður verið á 
mála hjá Fusche Berlin, Bergischer HC, 
Grosswalstadt, Rhein Neckar Löwen, 
TSV Hannover-Burgdorf og síðast Rise-
Esbjerg HH.

Mars
Fleiri komu inn í æfingahópa yngri 
landsliða hjá knattspyrnusambandi 
Íslands. Þau Tómas Bent Magnússon 
(U-19), Clara Sigurðardóttir (U-19), 
Ragna Sara Magnúsdóttir (U-19), Helena 
Jónsdóttir (U-17) og Þóra Björg Stefáns-
dóttir (U-17).
Í handboltanum voru 12 iðkenndur 
félagsins fæddir 2007 kallaðir inn í 
hæfileikamótun HSÍ, þau Andri Erlings-
so, Andri Magnússon ,Elís Þór Aðal-
steinsson, Filip Ambroz, Kristján Logi 

Starfsskýrsla 
ÍBV Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2021
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Jónsson, Alexandra Ósk Viktorsdóttir, 
Anna Sif Sigurjónsdóttir, Ásdís Halla 
Pálsdóttir, Bernódía Sif Sigurðardóttir, 
Birna Dís Sigurðardóttir, Birna María 
Unnarsdóttir og Sara Margrét Örlygs-
dóttir.

Sóknarmaðurinn Delaney Baie Pridham 
gekk til liðs við ÍBV í knattspyrnu, hún 
átti heldur betur eftir að reynast liðinu 
vel og var að lokum seld út til Svíþjóðar á 
tímabilinu.
Halldór Páll Geirsson markvörður ÍBV 
í knattspyrnu framlengdi samning sinn 
til 3 ára.

Bakslag kom í mótahald í handknattleik 
þar sem sóttvarnaraðgerðir voru stór-
hertar.
Dánjal Ragnarsson skrifaði undir 3 ára 
samning við handknattleikslið ÍBV og 
Theodór Sigurbjörnsson framlengdi til 
næstu tveggja ára.

Apríl
Harpa Valey Gylfadóttir, Róbert Sig-
urðsson og Friðfrik Hólm framlengdu 
samninga sína við handknattleiksdeild.

ÍBV hélt áfram að styrkja sig fyrir átök 
sumarsins. Guðjón Pétur Lýðsson gekk 
til liðs við félagið og var síðar valinn 
ÍBVari ársins á lokahófi knattspyrnu-
deildar. Annie Williams gekk til liðs við 
félagið, þá komu Kristjana Kristjánsdótt-
ir Sigurz og Stefán Ingi Sigurðarsson á 
láni frá Breiðabliki.

Olís deildin fór loks aftur af stað eftir 
rúmlega mánaðar langt hlé og þurfti að 
endurskipuleggja úrslitakeppnina.

Maí
Atli Hrafn Andrason og Seku Canneh 
gengu til liðs við knattspyrnulið karla, þá 
komu Hrafnhildur Hjaltalín og Kristina 
Erman til liðs við ÍBV í knattspyrnu 
kvenna.

Sveinn Jose Rivera framlendi samning 
sinn við handknattleiksdeild og Hákon 
Daði Styrmisson gerði tveggja ára samn-
ing við Gummersbach í Þýskalandi.

Markvörðurinn Björn Viðar Björnsson 
framlengdi samning sinn við hand-
knattleiksdeildina. Meistaraflokkur 
kvenna vann Stjörnuna í 6-liða úrslit-
um úrslitakeppninnar og mætti svo 

verðandi Íslandsmeisturum KA/Þórs 
í æsispennandi viðureign. ÍBV vann 
fyrstu viðureigina fyrir norðan, en 
stuðningsmenn fylltu 76 sæta vél sem 
flaug beint norður úr Eyjum, þá tapaðist 
heimaviðureignin og var spenna fram í 
lokin. Stuðningsmenn félagsins létu sitt 
ekki eftir vanta og fylltu aðra 76 sæta 
flugvél norður. Svo fór að aðeins munaði 
einu marki í lokaleiknum að ÍBV hefði 
komist í úrslitin gegn Val. En KA/Þór sló 
ÍBV út 28-27 í oddaleiknum.

Sala á Þjóðhátíð í Eyjum fór gríðarlega 
vel af stað og hefur aldrei verið eins mikil 
eftirspurn eftir miðum á hátíðina á fyrsta 
degi í forsölu.

Júní
Aðalfundur félagsins fór fram miðviku-
daginn 2. Júní og voru venjuleg aðal-
fundarstörf á dagskrá, en honum hafði 
þurft að fresta vegna samkomutakmark-
ana. Formaður félagsins fór yfir skýrslu 
stjórnar og Hörður fráfarandi fram-
kvæmdastjóri fór yfir ársreikning vegna 
ársins 2020. Framkvæmdastjóri félagsins 
fór yfir fjárhagsáætlun ársins 2021. Þær 
breytingar urðu á stjórn félagsins að Stef-
án Örn Jónsson, Snjólaug Elín Árnadótt-
ir og Guðbjörg Erla Ríkharðsdóttir sögðu 
skilið við stjórnarsetu í félaginu.
Inn komu Örvar Omrí Ólafsson, Magnús 
Stefánsson og Jónas Guðbjörn Jónsson
Stjórn félagsins er skipuð:
Þór Í. Vilhjálmsson Formaður
Guðmunda Bjarnadóttir 
Örvar Omrí Ólafsson 
Katrín Harðardóttir 
Björgvin Eyjólfsson 
Magnús Stefánsson Varamaður
Jónas Guðbjörn Jónsson Varamaður
Einnig eiga deildir félagsins tvo 

áheyrnarfulltrúa í stjórn félagsins.

Stelpurnar í 5. flokk kvenna eldri urðu 
Íslandsmeistarar í handbolta undir leið-
sögn Hrafnhildar Óskar Skúladóttur og 
Hákons Daða Styrmissonar.

Aníta Björk Valgeirsdóttir gerði tveggja 
ára samning við meistaraflokk kvenna 
í handboltanum, hún var ein af lykil-
mönnum í árangri 3. flokks sem urðu 
íslandsmeistarar í sama mánuði. Liðið 
samdi einnig við margfaldan Serb-
íumeistara í handknattleik kvenna en 
María Jagodica Jovanic samdi til 2 ára við 
félagið.

Meistaraflokkur karla í handboltan-
um sló FH út í 8-liða úrslitum á fleiri 
mörkum skoruðum á útivelli. Við tók 
æsispennandi undanúrslitarimma gegn 
Val, ÍBV tapaði fyrri leiknum með 3 
mörkum eða 25-28 í Vestmannaeyjum 
en vann 27-29 á Hlíðarenda og áttu 
möguleika á því að skora sigurmarkið 
í lokasókninni sem því miður misfórst. 
Frábær árangur og voru einni klippingu 
frá því að komast í úrslitin, en Valur 
hafði betur gegn Haukum í úrslitunum.
Ótrúlegt handboltavor þar sem bæði 
karla og kvennaliðin voru hárbreidd frá 
því að keppa til úrslita um Íslandsmeist-
aratitlana.

Í fótboltanum voru Ragna Sara Magn-
úsdóttir og Helena Jónsdóttir valdar í 
æfingahóp U19 landsliðs kvenna.

Þjálfararnir Andri Ólafs og Birkir 
Hlyns létu af störfum sem þjálfarar 
knattspyrnuliðs kvenna þegar 8 leikir 
voru liðnir af Íslandsmótinu, í kjölfarið 
tók Ian Jeffs við sem þjálfari liðsins og 
stýrði því út tímabilið ásamt Birki sem 
snéri aftur til starfa sem aðstoðarþjálfari.

TM-mótið og Orkumótið fóru fram 
með örlítið breyttu sniði en áður vegna 
samkomutakmarkana. Í fyrsta skipti var 
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TM-mótið fjölmennara en Orkumótið, 
1078 stelpur tóku þátt í mótinu í ár sem 
er fjölmennasta pæjumót frá upphafi og 
ljóst er að kvenna knattspyrna er í mikl-
um vexti hér á landi.

Lokahóf handknattleiksdeildar fór fram 
með hefbundnu sniði.
Verðlaunahafar voru: 

Meistaraflokkur karla:
Besti leikmaður: Hákon Daði Styrmisson
Fréttabikarinn: Ívar Logi Styrmisson
ÍBV-ari: Fannar Þór Friðgeirsson
Mestu framfarir: Sæþór Páll Jónsson

Meistaraflokkur kvenna:
Besti leikmaður: Marta Wawrzynkowska
Fréttabikarinn: Elísa Elíasdóttir
ÍBV-ari: Erika Ýr Ómarsdóttir
Mestu framfarir: Harpa Valey Gylfadóttir

3.flokkur kvenna:
Besti leikmaður: Þóra Björg Stefánsdóttir
Efnilegasti leikmaður: Amelía Einars-
dóttir
ÍBV-ari: Aníta Björk Valgeirsdóttir
Mestu framfarir: Tara Sól Úranusdóttir

3.flokkur karla:
Besti leikmaður: Gauti Gunnarsson
Efnilegasti leikmaður: Elmar Erlingsson
ÍBV-ari: Breki Þór Óðinsson
Mestu framfarir: Adam Smári Sigfússon

Júlí
Mikil vinna fór fram hjá sjálfboðaliðum 
félagsins við að undirbúa Herjólfsdal fyr-
ir Þjóðhátíð, enda voru stjórnvöld búin 

að aflétta öllum sóttvarnarráðstöfunum 
á landamærum og innanlands. Aðeins 
einni viku fyrir Þjóðhátíð hittist ríkis-
stjórn Íslands á fundi á Hótel Valaskjálf, 
þann 23. júlí og voru samkomutakmark-
anir settar á aftur, þrátt fyrir fögur loforð 
um annað fram að því. 75 einstaklingar 
höfðu greinst smitaðir í landinu 22. júlí 
með COVID-19. Þjóðhátíðarnefnd ákvað 
að fresta hátíðinni til næsta mánaðar, en 
hún var að lokum slegin af þegar stjórn-
völd framlengdu aðgerðum enn frekar.
Ég vil senda sérstakar þakkir til allra 
þeirra sem leggja hönd á plóg við að gera 
þessa hátíð mögulega ár frá ári, ekki síst 
nú þegar fólk fékk ekki uppskeruna að 
launum, sjálfa Þjóðhátíðina.

Lina Cardell framlengdi samning sinn 
við félagið um 2 ár í handboltanum og 
Ísak Andri Sigurgeirsson kom til ÍBV 
á láni frá Stjörnunni í fótboltanum, 
Skuldarinn reyndist félaginu vel á sínum 
heimaslóðum og komst að lokum í 
lokahóp U-19 landsliðsins. En hann er 
barnabarnabarn Sigurgeirs í Skuld.

Ágúst
Amelía Einarsdóttir, Elísa Elíasdóttir, 
Sara Dröfn Richardsdóttir og Þóra Björg 
Stefánsdóttir, kepptu fyrir Íslandshönd 
í B-deild Evrópumóts 17 ára landsliða í 
handbolta.

Gauti Gunnars og Arnór Viðars fóru á 
EM í Króatíu með U19 ára landsliði HSÍ.

Ráðstafanir vegna samkomutakmarkana 
voru framlengdar enn frekar og Þjóðhá-
tíð slegin af eins og áður sagði.

September
Ragna Sara Magnúsdóttir og Þóra Björg 
Stefánsdóttir voru kallaðar í U-19 ára 
landsliðshóp KSÍ sem hélt til Serbíu í 
undankeppni fyrir aðgöngu að EM 2022.

Meistaraflokkur kvenna í knattspyrnu 
endaði sumarið í 7. Sæti í Pepsi Max 

deild kvenna. Helgi Sigurðsson sem hafði 
verið þjálfari ÍBV undanfarin tvö tímabil 
sagði starfi sínu lausu og Ian David Jeffs 
gerði það einnig, en hann hafði starfað 
sem bæði þjálfari og  aðstoðarmaður í 
meistaraflokki karla og sem aðalþjálfari 
meistaraflokks kvenna 2015-2018 og 
aftur seinni hluta tímabils 2021.

Grímur Hergeirsson kom inn í þjálfara-
teymi í handboltakarla sem aðstoðar-
maður Erlings. Ingibjørg Olsen gekk til 
liðs við félagið sem vinstri hornamaður 
og Ólöf Maren Bjarnadóttir kom til fé-
lagsins á láni frá Íslandsmeisturum KA/
Þórs.

Meistaraflokkur karla í knattspyrnu 
tryggði endurkomu sína í efstu deild í 20. 
umferð með 3-2 sigri á Þrótti Reykjavík 
þann 11. September.

Brennugengið kveikti í brennunni á 
Fjósaklett þann 11. September kl 21:00, 
fólk dreifði sér vel um dalinn og virti 
fjarlægðarmörk milli manna, enda voru 
samkomutakmarkanir enn við lýði.

Lokahóf knattspyrnudeildar fór fram 
með hefbundnum hætti í lok mánað-
arsins.
Verðlaun fengu:

Meistaraflokkur kvenna:
Besti leikmaðurinn: Olga Sevcova
ÍBV-ari: Clara Sigurðardóttir
Markahæsti leikmaðurinn: Viktorija 
Zaicikova
Fréttabikarinn / efnilegasti leikmaður-
inn: Þóra Björg Stefánsdóttir

Meistaraflokkur karla:
Besti leikmaðurinn: Eiður Aron Sigur-
björnsson
ÍBV-ari: Guðjón Pétur Lýðsson
Markahæsti leikmaðurinn: Sito
Fréttabikarinn / efnilegasti leikmaður-
inn: Guðjón Ernir Hrafnkellsson

2. flokkur kvenna:
Besti leikmaðurinn: Helena Jónsdóttir
ÍBV-ari: Thelma Sól Óðinsdóttir
Efnilegasti leikmaðurinn: Ragna Sara 
Magnúsdóttir
Markahæsti leikmaðurinn: Selma Björt 
Sigursveinsdóttir

2. flokkur karla:
Besti leikmaðurinn: Björgvin Geir Björg-
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vinsson
ÍBV-ari: Dagur Einarsson
Efnilegasti leikmaðurinn: Haukur Helga-
son
Markahæsti leikmaðurinn: Andrés Marel 
Sigurðsson

Félagsfundur var haldinn í lok sept-
ember þar sem félagsfundur ályktaði 
um breytingar á skipulagi á svæðinu 
og framtíðarsýn félagsins í mann-
virkjamálum. Félagsfundurinn ályktaði 
meðal annars að leggja skyldi gervigras 
á Hásteinsvöll og setja upp flóðljós við 
völlinn, byggt yrði félagsheimili við Há-
steinsvöll og ný handknattleikshöll suður 
af því. Þá yrði Herjólfshöll stækkuð til 
vesturs líkt og getið er um í gildandi 
deiliskipulagi Vestmannaeyjabæjar.

Október
Hermann Hreiðarson var ráðinn aðal-
þjálfari ÍBV í knattspyrnu karla en hann 
flutti með fjölskyldu sína til Vestmanna-
eyja í lok ársins. Hann kemur reynslunni 
ríkari heim, en hann þjálfaði liðið síðast 
árið 2013.
Hanna Kallmaier framlengdi samning 
sinn við knattspyrnudeild kvenna, en 
hún hefur verið mikilvægur hlekkur í 
liðinu undanfarin tvö tímabil.

Íva Brá Guðmundsdóttir og Inga Krist-
jánsdóttir Sigurz komu inn í æfingahóp 
KSÍ í U-16 lið kvenna.

Þær Harpa Valey Gylfadóttir, Elísa 
Elísdóttir og Sunna Jónsdóttir voru í 
leikmanna hóp A-landsliðs kvenna í 
handknattleik sem lék í undankeppni 
fyrir EM 2022.

Nóvember
Andri Magnússon og Elís Þór Aðalsteins-
son voru valdir í verkefni hjá U-15 ára 
landsliði HSÍ, Andrés Marel Sigurðsson 
og Elmar Erlingsson fóru til Frakklands 
og kepptu þar með U-18 ára landsliði 

HSÍ. Arnór Viðarsson og Gauti Gunnars-
son fóru til Danmerkur með U-20 
landsliði HSÍ.

Amelía Dís Einarsdóttir, Elísa Elíasdótt-
ir, Sara Dröfn Ríkharðsdóttir og Þóra 
Björg Stefánsdóttir kepptu með U-18 ára 
landsliði Íslands í handknattleik kvenna 
í undankeppni fyrir EM sem fram fór í 
Serbíu.

Birna María Unnarsdóttir og Elísabet Rut 
Sigurjónsdóttir voru valdar í æfingahóp 
KSÍ hjá U-15 kvenna.

Alex Freyr Hilmarsson gekk til liðs við 
ÍBV frá KR, hann gerði 3 ára samning og 
flytur til Vestmannaeyja með fjölskyldu 
sína. Jonathan Glenn tók við sem aðal-
þjálfari meistaraflokks kvenna.

Helena Jónsdóttir, Ragna Sara Magn-
úsdóttir og Þóra Björg Stefánsdóttir 
voru kallaðar inn í leikmannahóp U-19 
kvenna hjá KSÍ.

Desember
Knattspyrnudeildin framlengdi samn-

inga sína við Olgu Sevcovu, Viktoriju 
Zaicikovu, Júlíu Sveinsdóttur og Guðnýju 
Geirsdóttur.
Þá gerði deildin samninga við banda-
ríska sóknarmanninn Sydney Carr en 
hún var markahæsti leikmaður WAC 
deildarinnar tímabilið 2020-21 fyrir lið 
sitt Seattle University. Halldór Jón Sigurð 
Þórðarson kom til ÍBV frá Víking en 
þessi kraftmikli leikmaður lék 11 leiki á 
síðasta timabili með tvöföldum meistur-
um Víkings.
Andri Rúnar Bjarnason gerði 3 ára 
samning við félagið, en hann hafði verið 
á mála hjá Esbjerg og Helsingborg þar 
sem hann varð markahæsti leikmaður 
í 1. deildinni í Svíþjóð árið 2018, hann 
jafnaði auk þess markametið í efstu deild 
árið 2017 með Grindavík. Andri flytur til 
Vestmannaeyja með fjölskyldu sína. Þá 
kom Dave Bell inní þjálfarateymi meist-
araflokks karla sem aðstoðarþjálfari auk 
þess sem daninn Mikkel Hasling skrifaði 
undir samning sem markmannsþjálfari 
hjá félaginu.
 
Mig langar að lokum þakka öllum starfs-, 
stjórnar, nefndar og ráðsmönnum hjá 
ÍBV íþróttafélagi fyrir samstarfið á árinu 
sem leið. Félagið er mjög lánsamt að 
njóta ykkar starfskrafta. ÍBV er áfram í 
fremstu röð í fótbolta og handbolta karla 
og kvenna, það er gott ungmennastarf 
sem fer fram hjá félaginu eins og sjá má í 
samtekt þessa annáls fyrir árið 2021. Við 
tökum fagnandi á móti nýju ári með von 
um betri tíð, svo halda megi Þjóðhátíð.

Áfram ÍBV
Haraldur Pálsson

Framkvæmdastjóri ÍBV íþróttafélags.
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Árið 2021 var nokkuð rólegt hjá okkur 
í Ægi, ekkert mót var haldið í mars/
apríl eins og vaninn er vegna Covid. Við 
vorum hins vegar mjög dugleg að æfa og 
reyndum hvað við gátum að bjóða uppá 
fjölbreytileika, heimaæfingar og fleira 
skemmtilegt. Við erum ofboðslega stolt 
af okkar hópi fyrir það hvernig þau hafa 
tekið þessum skrítna tíma sem hefur ver-
ið undanfarin ár. Þau hafa verið virkilega 
dugleg að æfa þrátt fyrir að hafa oft á 
tíðum ekki haft neitt að stefna að.
Það var svo í október sem við loksins 
fengum mót, þá var haldið á Selfossi 
svokallað Suðurlandsmót þar sem liðin 
frá Akranesi og að Vestmannaeyjum 
tóku þátt. Mótið var frábært og ótrúlega 
skemmtilegt að komast loksins á mót, 
hitta vini og fá að keppa. Við vorum frá 
föstudegi til sunnudags og áttum alveg 
hreint frábæra helgi saman á Hótel 
Selfossi. Það er óhætt að segja að mann-
skapurinn hafi staðið sig frábærlega á 
mótinu en Anton, Guðni Davíð, Stefán 
og Gretar Ingi komust allir áfram upp úr 
sínum riðlum. Guðni Davíð og Gretar 
Ingi fóru alla leið í 8 liða úrslit sem er 
frábært og Anton gerði sér svo lítið fyrir 
og vann silfurverðlaun. Við vorum því að 
vonum ofboðslega stolt af okkur hóp sem 
allur var algjörlega til fyrirmyndar, bæði 
innan sem utan vallar. Gaman er svo 
að segja frá því að á því móti voru þrír 
drengir frá okkur að keppa á sínu fyrsta 
móti og stóðu sig alveg hreint frábær-
lega í frumraun sinni. Það er ótrúlega 
skemmtilegt fyrir okkur í Ægi að fá inn 
nýja, ferska og unga iðkendur og vonum 
við svo sannarlega að það eigi fleiri eftir 
að slást í hópinn í framtíðinni. 
Í janúar 2022 var svo komið að því að 

velja íþróttamann ársins fyrir árið 2021 
og hjá okkru var það hún Júlíana Silfá 
Haraldsdóttir sem hlaut viðurkenn-
inguna íþróttamaður Ægis fyrir árið 
2021. 
Júlíana hefur verið dugleg að stunda æf-
ingar og þá sérstaklega heimaæfingarnar 
sem við sendum út í þessu covid ástandi 
sem hefur verið. Hún hefur æft boccia í 
fjölda mörg ár og alltaf sinnt æfingum af 
miklum kappi, áhuga og dugnaði. Hún 
hefur sýnt miklar framfarir og hefur 
leikskilningurinn aukist mikið með 
hverju árinu hjá þessari flottu íþrótta-
konu. Leikgleði hennar skín við hvert 

tilefni og tekur hún þátt í öllu sem félagið 
hefur uppá að bjóða með bros á vör. 
Hún er okkur hinum mikil fyrirmynd 
og erum við mjög stolt af þessari flottu 
íþróttakonu. 

Heilt yfir var árið 2021 nokkuð gott hjá 
okkur þrátt fyrir erfiða byrjun þar sem 
covid var enn að þvælast fyrir okkur. 
Iðkendurnir eiga skilið mikið hrós sem 
og þjálfararnir þar sem allir lögðu sitt af 
mörkum til þess að gera árið sem best. 

Sylvía Guðmundsdóttir
Formaður 

Ægis Íþróttafélags

Starfsskýrsla 
Ægis Íþróttafélags
fyrir starfsárið 2021
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Starfsskýrsla 
Karatefélags 
Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2021
Starfsemi félagsins var óhefðbundið og 
spilaði þar sterkt inn takmarkanir vegna 
Covid. Einungis hefur verið haldið úti 
æfingum unglinga og fullorðinna þar 
sem iðkendur hafa skipt með sér þjálfun 
og æfingum eftir styrkleika hvers og 
eins.  Þjálfari býr ekki lengur í Eyjum 
en hefur komið nokkrum sinnum til 
Eyja og stjórnað æfingum.   Þeir sem eru 
sterkastir í hefðbundnu karate stýra þeim 
hluta og aðrir stýra tækni- og sparkæf-
ingum og einnig eru gerðar styrktar 
æfingar. Hópurinn er mjög samtaka og 
áhugasamur um að halda starfinu áfram 
og engin uppgjöf í spilunum.  Þegar mest 
er hafa verið um 11 manns við æfingar.    
Það er von félagsmanna að það fjölgi 
aftur í hópnum þegar fram líða stundir 
og að félagið og starfið haldi áfram.
 

F.h. stjórnar
Ævar Austfjörð formaður
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Aðalfundur TBV var haldinn 8. sept-
ember 2021 og voru eftirtaldir kosnir í 
stjórn félagsins; 
Formaður; Ólafur Björgvin Jóhannesson
Varaformaður; Hallgrímur Þórðarson
Gjaldkeri; Óskar Elías Óskarsson
Ritari; Eyþór Harðarson
Meðstjórnendur; Garðar B. Sigurjónsson 
og Þórey Katla Brynjarsdóttir. 

Enginn var valinn af þessu sinni sem 
Tennis og badmintonmaður 

Ekki var farið á nein mót á árinu 2021. 
Þjálfarar félagsins á árinu 2021 voru þau 
sömu og síðast:
Þórey Katla Brynjarsdóttir, Óskar Elías 
Óskarsson og Hallgrímur Þórðarson. 
Starfsárið okkar; 
Það má segja að þetta ár hafi verið með 
því rólega sem við í TBV höfum átt. Æf-
ingar fóru seint af stað sem skýrist mest 
af covid áhrifum. En við náðum góðu 
skriði eftir áramót og æfðum við af kappi 
þá. Það halda áfram að bætast við nýjir 
öflugir liðsmenn í hópinn sem við fögn-
um. Við héldum áfram að æfa á okkar 
tímum og gaman að sjá fjölskyldur mæta 
um helgar og rífa í spaðann. Við höld-
um áfram að verðlauna þau börn sem 
byrja að koma á æfingar hjá okkur með 
spöðum frá félaginu. Svo er hún Þórey 
okkar að spá í halda fleirri námskeið fyrir 
félagið. 
Félagið er með allan þann búnað til sölu 
sem þarf til að byrja stunda hnit, bæði 
spaða og flugur. 
Á skrá hjá okkur eru 25 börn og 22 ung-
lingar og 47 fullorðnir. Sirka 49 virkir. 
 

Fyrir hönd stjórnar,                                                                                                            
Ólafur Björgvin Jóhannesson, formaður. 

Starfsskýrsla 
Tennis og Badmintonfélags  
Vestmannaeyja árið 2021
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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 19:30-20:30 og á fimmtudögum
kl. 19:00-20:30. Var þetta tíminn sem var 
frá janúar til maí.
Þetta árið vorum við enn og aftur þjálf-
aralausar. Við eigum fullt af góðum
æfingum sem við getum tekið þegar 
mannskapur er til.

Janúar - Maí
Enn og aftur var covid-19 að stoppa æf-
ingar hjá okkur, eins og hjá mörgum
öðrum. Við byrjuðum að æfa aftur 
18.janúar eftir rúmlega 2 mánaða stopp.
Var mikil gleði í hópnum að byrja aftur 
að blaka.
Mætingin var misjöfn hjá okkur og ekki 
hægt að taka almennilegar æfingar.
Við vorum oft þrjár á móti þremur.
Við áttum 10 ára blak-afmæli í janúar. 
Árið 2011 hófust blakæfingar og var
það vegna þess að ÍBV vildi vera með lið 
á öldungarmóti sem haldið var í
Eyjum það ár. Var mótið á vegum Þróttar 
Reykjavík og ÍBV.
Seinni part mars stöðvaðist allt aftur 
vegna covid-19 og vorum við stopp í 4
vikur. Þegar við máttum byrja aftur var 
lítið um mætingar vegna smita og
sóttkvíar og ákváðum við að fara í sumar-
frí í byrjun maí.
1.maí ætluðu Hrunamenn að koma í 
skemmtiferð til Eyja og ætluðum við

að spila við þær nokkra æfingaleiki, en 
því miður þá kom upp smit í liði
Hrunamanna og þær komu því ekki. Vor-
um við orðnar ansi spenntar að fá
að hitta önnur lið og spila loksins blak 
sem full mannað lið.

Mót Íslandsmót
Við vorum búnar að skrá eitt lið á Ís-
landsmótið tímabilið 2020-2021 en þar 
sem við vorum heldur fámennar og lítil 
mæting á æfingar, ákváðum við að skrá 
okkur úr keppni. Þar sem við sáum ekki 
fram á að ná að manna lið allar þær helg-
ar sem mótin áttu að vera. Því fyrr sem 
við skráum okkur úr keppni því minni 
sekt þurftum við að borga.
En svo varð úr að engin mót voru haldin 
vegna Covid-19.

Öldungur 2021
Öldungarmótinu var frestað þetta árið en
stefnt er á að vera með mót 2022 og mun 
HK halda það.

Haustið 2021
Æfingar hófust aftur í september. Fengum 
við nýjan æfingatíma sem var á mánu-
dögum og miðvikudögum kl. 19:30-
21:00.
Það bættust nokkrir nýir í blakhópinn 
þetta haust. Var það mikil gleði fyrir
okkur því nú náðum við loks að spila 
nokkurn vegin sem heilt lið.
Náðum við að vera með æfingar fram að 

áramótum en þó duttu einhverjir
út öðru hvoru vegna smita eða sóttkvíar.
Lottopeningur og styrkur vegna covid.
Fjárhagur félagsins er mjög góður. Við 
höfum verið að fá lottópeninga og
styrk frá ÍBV héraðssambandi vegna 
covid.
Enn eitt blaktímabilið sem hefur verið 
skrítið hjá okkur og lítið um æfingar.
Við sem mættum á æfingar reyndum að 
gera gott úr því og höfðum gaman
á meðan við máttum æfa.
Vonandi eru bjartari tímar framundan 
hjá okkur og við náum að halda
blakinu áfram einhver ár í viðbót.

Fyrir hönd stjórnar, 
Þóra S. Sigurðardóttir

formaður Blakfélags ÍBV.

Starfsskýrsla 
Blakfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2021
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Starfsskýrsla KFS
fyrir starfsárið 2021
KFS hélt áfram samstarfi sínu við ÍBV 
árið 2021. Gunnar Heiðar Þorvaldsson 
hélt áfram sem þjálfari, en a.ö.l. sá KFS 
um peningahliðina, aðallega með get-
raunastarfi, en einnig með styrkjum. KFS 
var sem fyrr á topp 5 í sölu getraunaseðla 
á landinu. Þetta ár mótaðist af COVID 
19 veirufaraldrinum eins og 2020. 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 fallsæti en 
afsannaði allar spár, vann 7 af síðustu 
8 leikjunum og endaði í 6. Sæti af 12. Á lokahófi var tilkynnt um leikmann 

ársins, markakónginn Ásgeir Elíasson, 

efnilegasta leikmanninn Elmar Erlings-
son og mestu framfarirnar hjá Víði 
Gunnarssyni. Deildakeppnin hafði verið 
mjög skemmtileg með miklum stuðningi 
KFS stuðningsmanna o.fl. í úrslitakeppn-
inni. KFS komst í 1. sinn sem slíku að 
komast í 16-liða úrslitum bikarkeppni 
KSÍ og var það frábær reynsla fyrir 
okkur alla. 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
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Starfsskýrsla 
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2021
Árið 2021 var Svanhildur Eiríksdóttir  
yfirþjálfari og Eva Sigurðardóttir til 
aðstoðar ásamt þeim Auðbjörgu og 
Súsönnu Sif. Eva hætti hins vegar eftir 
vorönn, þökkum við henni frábært starf.

Á vorönn 2021 voru 46 iðkendur á skrá 
en á haustönn voru þeir 53
Fyrsta sundmót ársins var 5. - 7. mars 
gekk mjög vel, komumst á pall og náðum 
lágmörkum fyrir AMÍ, miklar bætingar 
á þessu móti. Vegna samkomutakmark-
ana voru engar æfingar frá 25. mars 
í þrjár vikur. Hætt var við sundmót á 
Akranesi vegna þessa. Helgina 16. - 17. 
maí fóru þær elstu á sundmót í Keflavík. 
Sjómannahelgin 4. - 6. júní var haldin á 
sundmóti á Akranesi og komumst við á 
pall þar. Fimm iðkendur fóru á AMÍ á 
Akureyri, komumst aftur á pall. 

Fjáraflanir voru ýmsar á árinu. Við 
þurrkuðum rykið af poppvélinni og 
seldum/gáfum um sjómannahelgina og á 
goslokum. 

Við náðum loksins að kaupa ferðaföt á 
iðkendur og allir komnir með eins sund-
hettu og sundföt. 

Vegna covid varð ekkert úr vorhátið 
en haldin var sundsýning fyrir foreldra 
yngstu iðkenda á æfingatíma.

Hætt var við jólasundmótið vegna auk-
inna covid smita.
Stjórnin var í stanslausu samtali við 
Grétar þar sem stungupallar eru á 
röngum stað. Þrátt fyrir lof um bót, varð 
ekkert úr því.

Fundarstaður stjórnar hefur verið í 
heimahúsum stjórnar.
Umræðuefni haustsins voru m.a. fjár-
aflanir, ferðabúningar og aðstaða við 
sundlaugina.

Stjórn Sundfélags ÍBV árið 2021 voru
Formaður - Drífa Þöll Arnardóttir , 
Gjaldkeri -  Salóme Ýr Rúnarsdóttir 
Ritari -  Guðríður Jónsdóttir, 
Meðstjórnendur Bjartey Gylfadóttir og 
Alda Gunnarsdóttir.
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Starfsskýrsla 
Körfuboltafélag ÍBV
fyrir starfsárið 2021

Starfsskýrsla 
Lyftingafélags Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2021

Brynjar Ólafsson formaður
Benoný Þórisson stjórnarmaður
Sigurjón Örn Lárusson gjaldkeri
Árið 2021 fór rólega af stað þar sem 
töluvert af takmörkunum voru vegna 
Covid-19. Það voru engir flokkar sem 
tóku þátt í Íslandsmótum þetta árið.

Aðsókn á æfingar fór að dala vegna tak-
markana og röskunar á starfi. En þegar 
besta mætingin var þá voru um 30-40 
krakkar á aldrinum 8-13 ára.
Eftir sumarfrí þá tók Valur Yngvi Jóns-
son við sem þjálfari yngri flokka.
Í október kom KKÍ í heimsókn og hélt 

körfuboltadag sem heppnaðist ótrúlega 
vel og var mjög góð mæting á.

f.h. ÍBV körfubolta
Brynjar Ólafsson, formaður

Aðalfundur Lyftingafélags Vestmanna-
eyja fyrir starfsárið 2021 var haldinn 
fimmtudaginn 3 mars síðast liðinn. 
Fundurinn var rólegur og átakalítill enda 
félagsmenn fair, en sem komið,  og ekki 
mikið starf verið í gangi, sökum Covid, 
en árið 2022 hefur farið mikið betur af 

stað og verður mun líflegra. Samþykkt 
var að hafa ársgjaldið 5.000 kr fyrir árið 
2022. Árgjaldið mun fara í að fá þjálfara 
til Eyja til að kenna og bæta þá iðkendur 
sem félagið kemur til með að hafa.
Stjórn félagsins var kjörin og er eftirfar-
andi:

Gísli Hjartarson formaður
Friðberg Egill Sigurðsson varaformaður
Vigdís Hind Gísladóttir gjaldkeri
Jóhanna Jóhannsdóttir ritari
Hafþór Logi Sigurðsson meðstjórnandi.
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Starfsskýrsla 
Skotfélags Vestmannaeyja
fyrir starfsárið 2021
Sökum þessarar veiruskratta, þá hafði 
það mikil áhrif á mótamál og almennt 
starf hjá okkur. 
Árið 2021 voru haldin 3 mót ,eitt óform-
legt pop up mót í Br-50 skotgrein, 
Olís Br-50 riðlakeppni sem byjaði 22 
febrúar og kláraðist 3 maí keppt var í 
tveimur flokkum og alls 23 sem tóku þátt
Úrslit mótsins 

Light varmint:
1. sæti Bjarni Óskarsson 232 5 xur
2. sæti Óskar Elías Sigurðsson 219 4xur
3. sæti Finnur Freyr Hardarson 217 5xur

Heavy Varmint:
1.sæti Óskar Elías Sigurðsson 
240+247=487 stig 25xur
2. sæti Bjarni Óskarsson 
237+241 =478 19xur
3. sæti Gylfi Frímannsson 
230+226=456 9xur

Einnig var haldið veiðirifflamót Hlað 5 
maí þar sem eingöngu lögleg hreindýra 
caliber eru notuð skotið var í liggjandi 
stöðu á 100m færi og 200 metra færi alls 
voru 10 keppendur og úrslit voru
1. Sæti Sæmundur Ingvarsson með 
remmington 700 í 243 Win , 75 stig. 
2. Sæti. Óskar Elías Sigurðsson með 
mauser k98 í 6,5-284, 67 stig. 
3. Sæti Marcin Wanecki með Howa 1500 
í 6mm creedmoor ,65 stig.

Einnig áttum við fulltrúa á Hlað-
móti hjá Skotreyn þar sem keppt var í 
sporting(haglabyssugrein) Gylfi Frí-
mannsson lenti í 2 sæti með forgjöf

Árið byrjaði hjá okkur í að gyrða af Úti-
svæði okkar á „haugasvæðinu“ 
Settum upp riffilbraut fyrir litla riffla þar 
sem er skotið á 50m færi. Og einnig var 
sett upp riffilbraut fyrir stóra riffla þar 
sem hægt er að skjóta á varanleg skot-
mörk á 50m, 100m, 150m og 200m.
Árið 2021 voru 72 greiðandi félagsmenn 

og þeir sem sátu í stjórn.
Formaður Óskar Elías Sigurðsson
Varaformaður Gylfi Frímannsson
Ritari Adólf Þórsson
Gjaldkeri Jón Helgi Sveinsson
Meðstjórnandi Finnur Freyr Harðarsson
Varamaður Ólafur Eysteinn Tórshamar
Varamaður Ásmundur Ívar Óskarsson.

Hreindýrapróf
Sæmi Inga og Davið Smári , hafa séð um 
þessi mál og kunnum við þeim góðar 
þakkir fyrir að sjá um þetta verkefi fyrir 
okkur.



Myndatexti
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haldið þriðjudaginn 22. febrúar 2022


