Ársþing
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
4. maí 2011
Íþróttamaður Vestmannaeyja
2010
Þórarinn Ingi Valdimarsson

Verkefni ársþings
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
4. maí 2011
Verkefni ársþingsins eru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Þingsetning
Kosning þriggja manna kjörnefndar
Kosning fyrsta og annars þingforseta og tveggja ritara
Skýrsla stjórnar og umræður
Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla
Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
Ræddar tillögur er fyrir liggja
Kosnar fimm þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd og kjörnefnd.
Eru fimm menn í hverri þeirra.
Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta ár.

Þinghlé
11.
12.
13.

d)
14.
15.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
a)
Kosinn formaður ÍBV
b)
Kosin stjórn ÍBV
c)
Kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til vara
Kosið í laganefnd, valnefnd og aðrar nefndir, ef tillögur hafa borist
Ýmis mál
Þingslit

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

3

Ársskýrsla
Íþróttabandalags
Vestmannaeyja
starfsárið 2010
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja var haldið í
Týsheimilinu 12. maí. 2010. Á þinginu var Þór Í.Vilhjálmsson endurkjörinn formaður fyrir næsta starfsár og
aðrir í stjórn kjörin, en þau eru Leifur Gunnarsson varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri, Arndís Sigurðardóttir ritari og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.
Tveir góðir gestir mættu til þinghalds þær Helga Magnúsdóttir stjórnarmaður Íþrótta og Olympíusambands Ísland og Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir varamaður í
stjórn Í.S.Í.
Starf íþróttahreyfingarinnar í Vestmannaeyjum var
kröftugt sem fyrr og mörg góð afrek unnin. Meistaraflokkur karla í knattspyrnu var hársbreidd frá
Ísandsmeistaratitli en tapaði síðasta leiknum fyrir Keflavík
og lenti í þriðja sæti, sem er frábær árangur. Og meistaraflokkur kvenna stóð sig mjög vel og vann sér sæti í úrvalsdeildinni og verðu spennandi að fylgjast með þessum
liðum í sumar.
Þá stóð meistaraflokkur kvenna í handknattleik sig vel
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en hann var að mestu skipaður ungum leikmönnum en
nokkrar eldri styrktu hópinn. Sama má segja um meistaraflokk karla í handknattleik og eru þessir flokkar nær
eingöngu skipaðir heimafólki .
Þá hefur verið mikill kraftur í starfi yngri flokka hjá
Í.B.V –íþróttafélagi. Þá er tókust Pæjumótið og Shellmótið
í knattspyrnu vel og voru fjölmenn og hefur Pæjumótið
farið stækkandi eftir lægð seinni ára.
Þjóðhátíð Vestmannaeyja heppnaðist mjög vel og var
hún haldin í góðu veðri og var hún sú stærsta frá upphafi
og hafa þær þó verið margar stórar fyrir, munar þar miklu
um Landeyjarhöfn. Þá hefur Í.B.V. –íþróttafélag ráðist í
stórvirki við byggingu á varanlegri aðstöðu fyrir sölubúðir
og svið í Herjólfsdal. Og eins hefur verið lögð mikil vinna
við að skapa aðstöðu fyrir gesti á skipulögðum tjaldstæðum utan dalsins en nokkurrar óánægju hefur gætt meðal
bæjarbúa vegna tjöldunnar í heimagörðum en það skiptir
gríðalega miklu máli að allt skipulag og famkvæmd við
þjóðhátíðina sé í góðri sátt við bæjarbúa.
Þá var Þrettándagleðin geysifjölmenn en það virðist gefa
góða raun að halda hana um helgi en fyrir bragðið kemur
fjöldi gesta af fastalandinu til Eyja.
Mikill kraftur er í starfsemi hjá Körfuknattleiksfélagi
Í.B.V. Og eru þeir búnir að setja mark sitt á körfuboltann
í landinu svo um munar.
Hjá sundfólkinu hefur og árið verið öflugt. Fimleikafélagið Rán er með mjög mikla starfsemi og eru fimleikar orðnar ein af stærstu íþróttagreinunum í Eyjum.
Íþróttafélagið Ægir hefur verið áberandi og hefur verið
að kynna starfsemi sína með ýmsum nýjungum.
Badmintonfélag Vestmannaeyja hefur verið að eflast
mjög eftir að það var endurvakið aftur og er iðkendahópurinn alltaf að stækka..
Golfklúbbur Vestmannaeyja var sem áður með öfluga
starfsemi.
Framherjar Smástund hefur verið með öflugt starf og
hefur góð samvinna þeirra við knattspyrnudeild Í.B.V.íþróttafélag gefið mjög góða raun og vakið athygli og gert
það að verkum að leikmenn sem hafa ekki komist að
tímabundið hjá meistaraflokki hafa æft og keppt með
Framherjum Smástund og þar af leiðandi öðlast mikilvæga
reynslu, sem hefur skipt miklu máli.
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Að venju var haldið veglegt hóf í íþróttahúsinu í janúar
þar sem val á íþróttamanni Vestmannaeyja var tilkynnt. Þá
útnefndi hvert aðildarfélag Í.B.V. íþróttamann sinn. Þá
komu fulltrúar frá Vestmannaeyjabæ og afhendu
afreksstyrki til félagana og jafnframt heiðruðu þau stóran
hóp íþróttafólks sem hafði á árinu leikið með landsliðum
Íslands. Mjög ánægulegt er hvað athöfnin er vel sótt.
Íþróttamaður Vestmannaeyja árið 2010 var valinn
Þórarinn Ingi Valdimarsson knattspyrnumaður. Þá var
Óskar Zoega Óskarsson valinn íþróttamaður æskunnar og
Þórunn Ingvarsdóttir var heiðruð fyrir mikið og gott starf
í áratugi í þágu íþróttarhreyfingarinnar.
Ferðasjóður fyrir íþróttahreyfingun hefur sannað gildi
sitt og skiptir íþróttastarfið í Eyjum miklu máli og eru nú
veittar um 60 miljónir úr honum, en Eyjamenn eru i hópi
stærstu styrkþega úr sjóðnum. Ég hvet alla sem vettlingi
geta valdið til að beyta áhrifum sínum til að ferðasjóðurinn
verði áfram starfræktur og ekki verði skorið niður fé til
hans. Í desember var tekið í notkunn langþráð knattspyrnuhús sem verður mikil lyftistöng fyrir ekki bara knattspyrnufólkið okkar heldur líka frjálsíþróttafólk og golfara og svo
hafa eldri borgara tekið því fegins hendi og stunda þar
gönguferðir af krafti svo eitthvað sé nefnd.
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Miklar umræður hafa verið um byggingu stúku við
Hásteinsvöll og er ljóst að við fáum ekki keppnisleyfi á
honum árið 2012 nema unnið hafi verið að úrbætum í því
efni. Það er alveg sama hvaða skoðanir við höfum á þessu
regluverki K.S.Í. hjá þessu verður ekki komist ef við
viljum að heimaleikrnir fari fram á Hásteinsvelli. Það hafa
verið uppi umræður um að Í.B.V. – íþróttafélag komi að
fjármögnun á þessu verki. Væri þar verið að fara inn á
alveg nýja braut varðandi íþróttamannvirki í Vestmannaeyjum, teljum við að byggingar og rekstur þessara mannvirkja eigi alfarið að vera í höndum bæjarfélagsins en að
sjálfsögðu á að vera hægt að semja um aðkomu félagana
að annast reksturinn. Er það von okkar og trú að bæjarfélagið bregðist við og komi þessu í framkvæmd.
Starf stjórnar Í.B.V. hefur verið með hefðbundnum
hætti þetta starfsár, stjórnarfundir verið haldnir nánast einu
sinni í mánuði eins og lög segja til um og oftar ef þurft
hefur.
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja vill þakka
aðildafélögum samstarfið á árinu og einnig stuðningsmönnum og styrktaraðilum veittan stuðning.
f.h Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Þór Í.Vilhjálmsson, formaður
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221.868

161.900

142.924

239.425

201.215

159.464

56.557
40.772
2.276.165

Innb. Lotto sept.

Innb. Lotto okt.

Innb. Lotto nóv.

Innb. Lotto des.

Ósóttir vinningar
Ósóttir vinningar
Samtals kr.

154.771

Innb. Lottó júní.

Innb. Lotto ágúst

132.465

Innb. Lottó maí

Innb. Lottó júlí

206.346

163.378

Innb. Lottó apríl

Innb. Lotto febrúar

Innb. Lottó mars

142.455

252.625

Innb. Lotto janúar

Heildargr. ÍSÍ
til ÍBV
100,00%

5.656
4.077
227.617

15.946

20.122

23.943

14.292

16.190

22.187

15.477

13.247

16.338

20.635

25.263

14.246

Hlutur
Héraðssamb.
10,00%

16.967
12.232
682.850

47.839

60.365

71.828

42.877

48.570

66.560

46.431

39.740

49.013

61.904

75.788

42.737

Jöfn
úthlutun
30,00%

33.934
24.463
1.365.699

95.678

120.729

143.655

85.754

97.140

133.121

92.863

79.479

98.027

123.808

151.575

85.473

Skipting
iðkendafj.
60,00%
3.561

35.895

4.048

5.547

3.869

3.312

4.084

5.159

6.316

22.066
15.908
845.323

62.217

78.506

91.238

54.464

61.695

84.547

58.979

50.479

62.259

78.632

96.268

54.285

ÍBV íþr.fél.
490
46,85%

6.701
4.831
258.005

18.893

23.839

27.822

16.608

18.814

25.782

17.985

15.393

18.985

23.978

29.356

16.554

Golfkl.
159
15,20%

7.025
5.064
270.668

19.808

24.994

29.196

17.428

19.742

27.055

18.873

16.153

19.922

25.162

30.805

17.371

Rán
169
16,16%

4.008
2.889
153.805

11.301

14.260

16.423

9.804

11.105

15.219

10.616

9.086

11.207

14.154

17.329

9.772

Óðinn
76
7,27%

3.165
2.281
119.601

8.923

11.259

12.852

7.672

8.691

11.910

8.308

7.111

8.770

11.077

13.561

7.647

Ægir
50
4,78%

2.743
1.977
103.467

7.733

9.758

11.067

6.606

7.484

10.256

7.154

6.123

7.552

9.538

11.677

6.585

Sundfél.
37
3,54%

3.651
2.632
139.868

10.295

12.990

14.913

8.902

10.084

13.819

9.640

8.251

10.176

12.852

15.735

8.873

Í.V
65
6,21%

1.542
1.112
56.182

4.349

5.488

5.986

3.573

4.048

5.547

3.869

3.312

4.084

5.159

6.316

3.561

KFS ka
0
0,00%

Kennitala: 520107-1500680197-2029 580169-7759 590690-1049 430693-2479450290-2629 701092-2369670898-2889 540602-3280
Reikningsnr0582-26-681 1167-26-0144 582-26-2550 582-26-1987 1167-26-250 0582-26-34431167-26-121582-26-181 0582-26-73

1046
1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

1046

Iðk.alls ó Hnefal.fél
1046
0
100,00%
0,00%

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

Lottogreiðslur 2010

Fundargerð
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
12. maí 2010
1.
Að venju setti formaður ÍB.V. Þór Í. Vilhjálmsson þingið og bauð gesti velkomna. Sérstakir
gestir þingsins að þessu sinn voru Helga Magnúsdóttir
úr stjórn Í.S.Í. og Ingibjörg Jóhannesdóttir úr
varastjórn og bauð Þór þær velkomnar.
2.
Kosin var þriggja manna kjörbréfanefnd : Haraldur Óskarsson, Jóhann Pétursson, og Jóhanna Jónsdóttir.
3.
Kosinn þingforseti og ritari: Hörður Óskarson
og Arndís Sigurðardóttir.
4.
Þór Í. Vilhjálmsson flutti skýrslu stjórnar og
vísa ég til rits ársþingsins, engar umræður voru um
skýrsluna.
5.
Gísli Valtýsson fór yfir reikninga stjórnar og
voru þeir samþykktir samhljóða.
6.
Fluttar voru skýrslur aðildarfélaga er borist
höfðu, en þær eru í ársriti þingsins. Alltaf er um að
einhver félög skili ekki inn skýrslum, en í þetta sinn
var skilað inn skýrslum frá 6 aðildarfélögum og voru
17 fulltrúar mættir.
7.
Ein lagabreyting var borin fram,13 gr.d) var
það um valnefnd um íþróttamann ársins. Hún hljóðar
svo: Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar nefndir ef
tillögur hafa borist, Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá hverju aðildarfélagi Íþróttabandalagsins. og
formanni Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem skal
vera formaður nefndarinnar og kalla valnefnd saman
til fundar.:
8.
Ingibjörg Jóhannesdóttir tók til máls undir
þessum lið og ræddi um skerðingu ferðasjóðs um 3
milljónir en einnig að ekki sé von um 30 milljón króna
aukningu eins og um var samið á sínum tíma. Hrósar
félögum hve vel sé haldið um fjármál, ræðir einnig
um fjarnám í þjálfun og fyrirmyndarfélög, sem bæjarfélög verðlauni, ef þau nái því takmarki og almennt
um almenningsíþróttir og aukningu á þeim, hún bar
einnig kveðju stjórnar Í.S.Í.
9.
Engar kosningar undir þessum lið á þinginu.
Kristín Ósk Óskarsdóttir flytur fréttir af íþróttafélaginu Ægi, þau ætla að halda stórmót á næstunni.
10.
Stungið var upp á Þór Vilhjálmssyni sem formanni næsta árs.
8

Kaffihlé meðlæti framborið af knattspyrnukonum sem
var eins og venjulega frábært.
11.D) Sólveig Adólfsdóttir gerir grein fyrir störfum
aganefndar og nauðsyn hennar í héraði, en hún var
kosin í þá nefnd ásamt Helga Bragasyni og Jóhanni
Péturssyni. Helgi Braga kosinn í laganefnd ásamt
Sólveigu og Gísla. Þór biður laganefnd að endurskoða
lög. Valnefnd er eins og áður kom fram breytt skv.
lögum Íþróttabandalagsins.
12.
Þessum lið er vísað til stjórnar sem velur menn
á þing Í.S.Í. hverju sinni.
13.A) Þór Í Vilhjálmsson kosinn formaður til næsta
árs samhljóða.
B )Kosin stjórn Í.B.V. Leifur Gunnarson varaformaður, Gísli Valtýsson gjaldkeri Arndís Sigurðardóttir
ritari og Birgir Guðjónsson meðstjórnandi.
c) Kosnir tveir skoðunarmenn Eygló Kristinsdóttir og
Guðni Sigurðsson.
14.
Ýmis mál. Formaður Íþróttabandalagsins
tekur til máls, Þór segir frá samskiptum stjórnar við
bæinn eða öllu heldur samskiptaleysi. Jóhann Pétursson skýrir frá styrk frá ferðasjóði Í.B.V. íþróttafélags
en þeir fengu 6-7 milljónir, 4 milljónir fóru beint í
ferðalög yngri flokka, félagið rekur tvær rútur mest
fyrir yngri flokkana, hann nefnir að spennandi tímar
séu framundan með tilkomu Landeyjarhafnar. Jóhann
þakkar gott þing.
Árný frá Óðni talar um aganefnd og munntóbaksnotkun sé til skammar og það verði að banna notkun
þess á íþróttasvæðum.
Helgi Bragason ræðir einnig um aganefnd og
notkun munntóbaks, búið sé að banna það í sumum
íþróttahúsum. Óskar til hamingju með nýtt fjölnota
íþróttahús. Óskar stjórn velfarnaðar í starfi.
Leifur G. Og Karen Ólafs ræða einnig um
munntóbaksnotkun. Golfklúbbur Vestmannaeyja er
fyrirmyndarfélag.
Ritara finnst þörf á þar sem þetta er annað þingið
sem munntóbaksnotkun er rædd að þetta þurfi að
koma til kasta aganefndar og athuga að banna notkun
þess á íþróttasvæðum Bandalagsins .
15.
Þór Í Vilhjálmsson þakkar fulltrúum og gestum fyrir komuna og slítur þingi kl. 21.55
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Lög Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Samþykkt á ársþingi 17. maí 2001
1. kafli
Tilgangur og markmið
1. gr.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja (skammstafað ÍBV) er héraðssamband íþróttafélaga í Vestmannaeyjum. Það var stofnað 6. maí
1945 samkvæmt lögum ÍSÍ og íþróttalögum nr. 25 frá 12. febrúar
1940.
2. gr.
Tilgangur ÍBV er:
a) Að vinna að eflingu, samræmingu og skipulagningu á íþróttastarfsemi allra áhugamanna í Vestmannaeyjum í samræmi við
íþróttalögin og reglur ÍSÍ.
b) Að hafa foystu í sameiginlegum félagsmálum og efla samvinnu
íþróttaiðkenda í Vestmannaeyjum, svo og vera sameiginlegur fulltrúi félaganna utan héraðs.
c) Að vinna að framkvæmdum sem miða að því að efla íþróttaiðkanir innan héraðsins, svo sem að byggingu og endurbótum á
sameiginlegum íþróttamannvirkjum og að aðstoða einstök félög
við slíkar framkvæmdir.
d) Að sjá um rekstur og viðhald sameiginlegra íþróttamannvirkja,
ef ekki er öðruvísi kveðið á um þau.
e) Að vinna að sameiginlegum fjármálum með því að koma styrkbeiðnum á framfæri og útvega styrki svo og að úthluta sameiginlegu styrktarfé til íþróttamannvirkja og kennslustarfsemi, bæði
verklegrar og bóklegrar.
f) Að útvega kennara og tæki til þjálfunar og fræðslu, sé þess
óskað.
g) Að annast íþróttaleg sérmál og hagsmuni sérgreinar, ef sérráð
fyrir þá íþróttagrein er ekki starfandi.
h) Að gangast fyrir stofnun félaga, sem ásamt þjálfara annast öll
mál viðkomandi íþróttagreinar.
i) Að sjá um afgreiðslu ágreiningsmála sem kunna að koma upp
innan héraðsins.
j) Að taka á móti tilkynningum um komu íþróttaflokka á bandalagssvæðinu og tilkynningum frá bandalagsfélögum um
ráðgerðar íþróttaferðir þeirra úr héraði. Ennfremur að skera úr
ágreiningsmálum er varða þessi atriði, ef fyrir koma.
Bandalaginu er heimilt að fela viðkomandi félögum að sjá um
þessi mál undir yfirumsjón bandalagsstjórnarinnar.
k) Að segja álit sitt á íþróttamálum, íþróttamannvirkjum, o.s.frv.
l) Að annast skýrslugerðir um íþróttmál á bandalagssvæðinu.
m) Að vera milliliður milli Tryggingastofnunar og einstakra
félaga.
n) Að sjá um framkvæmd á læknisskoðun íþróttamanna.
o) Að sjá um að unnið sé að bindindismálum og útrýmingu skaðnautna meðal bandalagsfélag.
p) Að hafa yfirumsjón með og þar með úrskurðarvald um niðurröðun á íþróttamótum í héraðinu.
q) Að hafa yfirumsjón með héraðsmótum og úrskurðarvald í
málum sem valda ágreiningi milli þjálfara og sérráða.
r) Aða hafa forgöngu um að örva íþróttaiðkanir og keppni um
íþróttamerki.

Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja

II. kafli
Réttindi og skyldur bandalagsfélaganna
3. gr.
Öll þau félög í Vestmannaeyjum sem hafa íþróttir á stefnuskrá
sinni eiga rétt á að ganga í ÍBV, enda fullnægi þau þeim skilyrðum,
sem á hverjum tíma eru gildandi um frjálsa íþróttastarfsemi.
4. gr.
Óski félag að ganga í ÍBV, sendir það stjórn ÍBV umsókn sína,
ásamt lögum félagsins, skýrslur um stofndag þess og ár, stjórn
þess og tölu félagsmanna.
5. gr.
Félögin skulu senda ársskýrslu til stjórnar bandalagsins fyrir lok
mars ár hvert. Stjórn ÍBV sendir síðan heildarskýrslu til ÍSÍ.
6. gr.
Skattur bandalagsfélaganna til ÍBV er sá skattur sem samþykktur
er á ársþingi ÍBV. Skýrslu- og reikningsár ÍBV fylgir almanaksárinu.
7. gr.
Félag, sem ekki hefur sent ársskýrslu sína fyrir ársþing missir
atkvæðisrétt sinn á næsta ársþingi ÍBV. Líði ár án þess að félagið
geri skil á skýrslum skal ársþing taka ákvörðun um hvort félaginu
skuli vikið úr ÍBV.
8. gr.
Víkja má félagi úr ÍBV um stundarsakir, ef það brýtur gildandi
lög um íþróttamál, svo sem lög, reglur og ákvæði ÍBV, lög sambanda sem bandalagið er aðili að, svo og lög og reglur ÍSÍ.
9.gr.
Félag sem misst hefur réttindi vegna lögbrota eða vanskila getur
ekki öðlast þau aftur fyrr en það hefur fullnægt settum refsiákvæðum eða ef um vanskil er að ræða, gert full skil.
10. gr.
Sérhvert félag innan ÍBV á rétt á að senda fulltrúa á ársþing bandalagsins. Skal tala fulltrúa félaganna miðuð við tölu félagsmanna
þannig, að félög með 50 félagsmenn eða færri hljóti 1 fulltrúa, en
síðan komi 1 fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn þar fram yfir.
Stjórnir félaga skulu útfylla kjörbréf fyrir fulltrúa sína á eyðublað,
sem ÍBV leggur til og sjá um að það sé komið á ársþingið, þegar
það er sett.
III. kafli
Ársþing ÍBV
11. gr.
Ársþing ÍBV er fulltrúaþing. Það skal haldið árlega á tímabilinu
15. apríl til 15. maí. Boða skal þingið bréflega með minnst mánaðar fyrirvara og senda boð stjórnum bandalagsfélaganna svo og
öðrum þeim aðilum sem rétt eiga á þingsetu sbr. 12. gr.
Þingboðinu skal fylgja ársskýrsla og reikningar ÍBV, dagskrá
þingsins svo og eyðublöð undir kjörbréf fulltrúa ásamt upplýsingum um það hve marga fulltrúa eigi að senda. Ennfremur
skulu fylgja þær tillögur og þau mál sem ákveðið hefur verið að
leggja fyrir þingið. Jafnframt skal hvert félag minnt á að allar
tillögur og mál sem óskast lögð fyrir þingið skulu hafa borist
stjórn ÍBV viku fyrir þinghald. Telji félag að fulltrúatala þess sé
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sé rangt tilgreind skal það senda stjórn ÍBV kæru um það áður en
vika er liðin frá því tilkynning um fulltrúatölu var send út.
12. gr.
Rétt til setu á ársþingi ÍBV eiga allir fulltrúar bandalagsfélaga
samkvæmt 10. gr. Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi og
tillögurétti; Stjórn og varastjórn ÍBV, framkvæmdastjóri ÍSÍ,
ásamt íþróttafulltrúa ríkisins, æskulýðs- og íþróttafulltrúi Vestmannaeyjabæjar og fulltrúi frá hverju landssambandi, sem ÍBV er
aðili að.
13. gr.
Verkefni ársþingsins eru:
1.
Þingsetning
2.
Kosning þriggja manna kjörnefndar
3.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og tveggja ritara
4.
Skýrsla stjórnar og umræður
5.
Reikningar stjórnar, umræður og atkvæðagreiðsla
6.
Skýrslur félaga, umræður og atkvæðagreiðsla
7.
Ræddar lagabreytingar, ef fyrir liggja
8.
Ræddar tillögur er fyrir liggja
9.
Kosnar fimm þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd, íþróttanefnd, laganefnd og kjörnefnd. Eru fimm menn í
hverri þeirra.
10.
Lagðar fram uppástungur um formann ÍBV fyrir næsta
ár.
Þinghlé
11.
12.
13.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla
Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
a)
Kosinn formaður ÍBV
b)
Kosin stjórn ÍBV
c)
Kosnir tveir skoðunarmenn og tveir til vara
d)
Kosið í aganefnd, laganefnd og aðrar nefndir
ef tillögur hafa borist, Valnefnd skal skipuð einum fulltrúa frá
hverju aðildarfélagi Íþróttabandalagsins. og formanni Íþróttabandalags Vestmannaeyja, sem skal vera formaður nefndarinnar
og kalla valnefnd saman til fundar.: (d grein var breytt 12. 5.2010)
14.
Ýmis mál
15.
Þingslit
Öllum stærri málum, sem þingið fær til meðferðar, skal vísa til
nefnda og starfa þær á þinginu. Allar kosningar skulu vera bundnar og skriflegar nema ef ekki eru fleiri tilnefndir heldur en kjósa
á. Þá eru þeir sjálfkjörnir án atkvæðagreiðslu. Verði atkvæði jöfn
ræður hlutkesti. Í sambandi við þingið má flytja erindi og hafa
íþróttasýningar eftir því sem aðstæður leyfa.
14. gr.
Aukaþing skal halda, ef tilmæli koma um það samkvæmt fundarsamþykkt frá meirihluta bandalagsfélaganna. Einnig skal
halda aukaþing ef stjórn landssambands sem ÍBV er aðili að
mælist til þess. Boða skal til aukaþings ef meirihluti stjórnar ÍBV
telur ástæðu til þess. Boða skal til aukaþings bréflega með
tveggja vikna fyrirvara. Hafa bandalagsfélögin sömu fulltrúa og
á næsta ársþingi á undan, sbr. 10. gr. síðustu málsgreinar.
Þetta er starf aukaþings:
1.
Þingsetning
2.
Kosnir þingforsetar og þingritarar sbr. 13.gr.3
3.
Tekin til meðferðar mál þau sem gefið hafa tilefni til
aukaþings og tilkynnt voru með þingboðinu.
4.
Önnur mál, sem upp kynna að vera borin, ef þingið leyfir
að taka þau fyrir sbr. 15. gr.
5.
Þingslit
Á aukaþingi ÍBV má ekki gera breytingar á lögum eða reglum
ÍBV né kjósa í stjórn þess nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti
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aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum, eða stjórnin að
eigin dómi orðið óstarfhæf. Kjósa má fulltrúa að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða fluttur úr héraði.
15. gr.
Í málum þeim, sem tilkynnt hafa verið í þingboðinu, ræður einfaldur meirihluti úrslitum. Þó þarf 2/3 hluta atkvæða fundarmanna
til að samþykkja lagabreytingar. Um þau mál sem ekki koma fram
fyrr en á þinginu þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að þau verði tekin
á dagskrá og 4/5 hluta til þess að þau hljóti fulla afgreiðslu.
16. gr.
Atkvæðisrétt á þingum ÍBV hafa aðeins fulltrúar frá bandalagsfélögum ÍBV skv. 10. gr. og fer enginn með meira en eitt atkvæði.
Bandalagsfélag getur misst réttindi að meira eða minna leyti vegna
dómsúrskurðar frá dómstóli ÍSÍ og tala þeirra fulltrúa sem það á
rétt á þannig breyst milli þinga.
IV. kafli
Stjórn ÍBV og starfssvið
17. gr.
ÍBV stjórna fulltrúar sem til þess hafa verið kjörnir á ársþingi ÍBV
til eins árs í senn. Formaður skal kjörinn sérstaklega sbr. 13. gr.
13a-13b.
Aðrir skulu kjörnir sbr. 13.gr. 13b, fjórir aðalmenn og fjórir til
vara. Stjórnin skiptir með sér verkum.
18. gr.
Stjórn ÍBV skal sjá um allar framkvæmdir bandalagsins og vinna
að málum þess. Stjórninni skal heimilt að skipa nefndir innan eða
utan sinna vébanda, til þess að sjá um og framkvæma viss mál
bandalagsins. Formaður skal kalla saman stjórnarfundi minnst
einu sinni í mánuði. Að öðru leyti setur stjórnin sér sjálf starfsreglur. Stjórnarfundir eru lögmætir, ef meirihluti stjórnarinnar
mætir og fundur hefur verið boðaður samkvæmt starfsreglu.
(Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði verða jöfn).
19. gr.
Í þeim íþróttagreinum, þar sem stjórnir eru ekki starfandi ferð
stjórn ÍBV með hin sérfræðilegu málefni innan héraðs og getur
skipað til þess sérstaka nefnd, ef hún telur það hagkvæmara.
Stjórn ÍBV fer með stjórn í sérmálum þeirra íþróttagreina, sem
það varðar. Sjá þó 2. gr.r. Reglur varðandi verðlaunagripi til
keppni innan héraðs skulu háðar samþykkir stjórnar ÍBV.
20. gr.
Stjórnir félaga skulu veita viðtöku öllum skýrslum um íþróttamót,
sem haldin eru í héraðinu og geyma þær í skjalasafni sínu. Sé mót
haldið í sérgrein þar sem félag er ekki til, skal félag það er fyrir
mótinu stendur, senda skýrslu um það beint til stjórnar ÍBV svo
og heildarskýrslur um íþróttamót í sinni grein. Sömu skyldur
hvíla á stjórn ÍBV, ef hún gengst fyrir mótum. Skýrslur um mót
skal senda í síðasta lagi mánuði eftir að móti er lokið, en stjórnir
senda ársskýrslur sínar fyrir lok október árlega. Allar skýrslur
skal senda í tvíriti til stjórnar ÍBV, sem svo sendir annað eintakið
til stjórnar ÍSÍ. Um fjárhagslega aðstoð bæjar-, ríkis- eða
landssambanda svo og byggingu, viðhald og rekstur íþróttamannvirkja er félög háð yfirstjórn ÍBV.
21. gr.
Að loknu ársþingi gefur formaður ÍBV út skírteini handa
stjórninni er gilda næsta starfstímabil og veita henni ókeypis aðgang að öllum íþróttamótum á bandalagssvæðinu.
22.gr.
Dómstólar ÍSÍ hafa lögsögu í málefnum ÍBV í samræmi við
ákvæði laga ÍSÍ.
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Reglugerð um veitingu
heiðursviðurkenninga
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
1. grein.
Stjórn Íþróttabandalags Vestmannaeyja skal veita
þeim sem unnið hafa af atorku og dugnaði að vexti og
viðgangi íþróttastarfsemi í Vestmannaeyjum
heiðursviðurkenningu eftir því sem segir í reglugerð
þessari

7. grein
Bandalagsmerki ÍBV má veita öllum sem starfað hafa
vel fyrir bandalagið svo og þeim sem stjórn ÍBV telur
ásæðu til að heiðra eða veita viðurkenningu fyrir störf
tengd íþróttamálum.

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

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.

3. grein
Stjórn Íþróttabandalags Vestmanneyja gerir tillögu um
veitingu heiðursviðurkenninga og skal hún samþykkt
af 4/5 hluta stjórnar. Heiðursviðurkenningarnar skulu
einungis afhentar á ársþingi ÍBV eða við hátíðleg
tækifæri.

9. grein
Heimilt er með samþykkt allra stjórnarmanna ÍBV að
veita mönnum utan Vestmannaeyja viðurkenningar er
um getur í reglugerð þessari, ef viðkomandi hefur að
mati stjórnar unnið ómetanleg störf fyrir Íþróttabandalag Vestmannaeyja eða íþróttamál í Vestmannaeyjum.

4. grein
Heiðurskross ÍBV úr gulli er æðsta heiðursviðurkenning Íþróttabandalags Vestmanneyja, sem veitist einungis undir sérstökum kringumstæðum og þá helst
ekki öðrum en þeim sem áður hafa
hlotið
Heiðursmerki ÍBV úr gulli eða silfri.

10. grein
Stjórn Iþróttabandalags Vestmannaeyja skal halda
gerðabók þar sem skrá skal handhafa
heiðursviðurkenninga ÍBV.

11. grein
Þeir sem hljóta heiðursviðurkenningar ÍBV hafa einir
5. grein
rétt til þess að bera þær og er óheimilt að láta þær af
Heiðursmerki ÍBV úr gulli er næst æðsta hendi.
heiðursviðurkenning Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
12. grein
Við veitingu gullmerki ÍBV skal tekið mið af því að Reglugerð þessari verður einungis breytt á ársþingi
sá sem veita á merkið hafi áður verið veitt silfurmerki Íþróttabandalags Vestmannaeyja.
ÍBV og hafi staðið í forystusveit íþróttamála í Vestmannaeyjum og unnið þeim vel og dyggilega.
13. grein
Reglugerð öðlast þegar gildi.
6. grein
Þannig samþykkt á ársþingi Íþróttabandalags VestHeiðursmerki ÍBV úr silfri skal einungis veita þeim mannaeyja haldið 15. og 29. dsember 1990.
sem unnið hafa vel og dyggilega fyrir íþróttahreyfinguna í áratug eða lengur.
Ársskýrsla Íþróttabandalags Vestmannaeyja
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Heiðursveitingar
Íþróttabandalags Vestmannaeyja
Silfurmerki:
1970 Magnús H. Magnússon
1970 Sigurgeir Kristjánsson
1971 Húnbogi Þorkelsson
1971 Helgi Bergvinsson
1971 Bjarnhéðinn Elíasson
1971 Sigurgeir Ólafsson
1971 Guðjón Magnússon
1971 Ingólfur Arnarson
1971 Lárus Ársælsson
1971 Jónas Sigurðsson
1971 Guðný Gunnlaugsdóttir
1971 Sigurður Jónsson
1971 Adólf Óskarsson
1971 Viktor Helgason
1971 Kristinn Sigurðsson
1971 Magnús Grímsson
1971 Valdimar Kristjánsson
1971 Guðmundur Guðmundss.
1971 Marteinn Guðjónsson
1972 Bragi Steingrímsson
1976 Hermann Kr. Jónsson
1976 Atli Elíasson
1997 Guðmundur Þ. B. Ólafss.
1998 Jóhannes Ólafsson
1998 Jóhann Jónsson
1998 Birgir Guðjónsson
1998 Guðlaug Hjelm
1998 Magnús Gísli Magnússon
1998 Sigursteinn Óskarsson
1998 Helgi Sigurlásson
1998 Þorsteinn Jónsson
1998 Einar Friðþjófsson
1998 Björn Elíasson
1998 Kristmann Karlsson
1998 Hólmfríður Júlíusdóttir
1998 Björgvin Eyjólfsson
1998 Guðrún Ragnarsdóttir
1998 Ólafur Jónsson
1998 Bergvin Oddsson
1998 Guðjón Rögnvaldsson
1998 Guðjón Hjörleifsson
1998 Magnús Bragason
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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 Ólafur F. Guðjónsson
1998 Gunnar Guðnason
1998 Gunnar Svavarsson
1998 Sigurður Guðnason
1999 Sighvatur Bjarnason
1999 Sigmar Þröstur Óskarsson
2000 Sigbjörn Óskarsson
2000 Andrea Atladóttir
2000 Ingibjörg Jónsdóttir
2000 Vigdís Sigurðardóttir
2000 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 Guðmundsson
2009 Ingi Sigurðsson
2009 Magnús Sigurðsson
2010 Kári Þorleifsson
2010 Óðinn Steinson
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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
2000 Ólöf Elíasdóttir
2000 Björgvin Eyjólfsson
2000 Þorvarður Þorvaldsson
2000 Guðrún Ragnarsdóttir
2000 Eygló Kristinsdóttir
2000 Grímur Guðnason
2003 Birgir Guðjónsson
2004 Guðmundur Þ.B. Ólafsson
2007 Jóhann Jónsson
2008 Stefán Jónasson
2008 Haraldur Óskarsson
2008 Hörður Óskarsson
2009 Bergvin Oddsson
2009 Leifur Gunnarsson
2010 Arndís Sigurðardóttir
2010 Einar Friðþjófsson
2010 Björn Elíasson

Gullkross:
1997 Magnús Grímsson
1997 Guðjón Magnússon
1998 Adólf Óskarsson
1998 Guðný Gunnlaugsdóttir
1998 Húnbogi Þorkelsson
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1998 Stefán Runólfsson
1998 Gunnar Stefánsson
2005 Marteinn Guðjónsson
2005 Jóhann Ólafsson
2005 Bragi Steingrímsson

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
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Íþróttamenn Vestmannaeyja
Byrjað var að tilnefna Íþróttamann Vestmannaeyja árið 1978. Sá Rótarýklúbbur
Vestmannaeyja um valið til ársins 1982. Þá tók Íþróttabandalag Vestmannaeyja
við valinu og viðhafði kosningu meðal bæjarbúa. En frá árinu 1986 hefur valið
verið í höndum sérstakrar valnefndar, sem kjörin hefur verið á ársþingum
Íþróttabandalagsins.
1978 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
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Íþróttamaður æskunnar
Ársþing Íþróttabandalags Vestmannaeyja, haldið 8. maí 2003, samþykkti að taka
upp sérstaka viðurkenningu, og sá er hana hlyti, fengi nafnbótina Íþróttamaður
æskunnar. Skal sama valnefnd og sér um val á Íþróttamanni Vestmannaeyja, sjá
um þá viðurkenningu.
Skal miða aldur Íþróttamanns æskunnar við 14 ára til og með 18 ára.
2003 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, handknattleiks og knattspyrnukona, golfari
2010 Óskar Zoega Óskarsson, knattspyrnumaður
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Íþróttastefna
Vestmannaeyjabæjar
Stefna/markmið
Meginmarkmið:
Heilbrigð sál í hraustum líkama
1. Aukin þátttaka bæjarbúa, ekki síst barna og unglinga, í
íþróttum sem og reglulegri hreyfingu.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• efla og styðja við barna- og unglingastarf. Framfylgja þarf
stefnu ÍSÍ um barna- og unglingaíþróttir. Sú stefna hefur það
að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi líkamlega,
sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir
mun fleiri börn og unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. Festa á í sessi áhuga barna á íþróttum með
því að hafa iðkunina jákvæða, skemmtilega og að börnum líði
vel. Sérstaklega þarf að gefa ungum börnum tækifæri til að
kynnast mörgum íþrótt-agreinum og seinka þeirri sérhæfingu
sem á sér stað í dag. Mikilvægt er að efla hvers kyns
félagsstarf í tengslum við sjálft íþróttastarfið. Skapa þarf börnum og unglingum aðstæður til íþróttaiðkunar á eigin forsendum, hvort sem það er með keppni eða afrek í huga eða
með líkamsrækt, skemmtun og góðan félagsskap að
leiðarljósi. Efla þarf félagsvitund barna og unglinga þannig
að þeim sé ljóst að það sé merki ÍBV héraðssambands sem
þau koma fram undir. Efla þarf samstarf á milli aðildarfélaga
ÍBV þannig að börnum og unglingum sé gefinn kostur á að
stunda fleiri en eina íþróttagrein en ekki að þau séu sett í þau
spor að þurfa að gera upp á milli íþróttagreina of snemma.
• efla starf foreldra innan íþróttastarfsins. Hvatning foreldra
er mikilvægur þáttur í uppeldi og starfi íþróttafélaga.
Stuðningur foreldra eykur líkur á því að börn haldi áfram þátttöku í íþróttum. Virkt samstarf foreldra og íþróttafélags er
mikilvægt og nauðsynlegt að upplýsingaflæði sé gott. Virkni
sem flestra í starfsemi félaga auðveldar vinnuna og leiðir til
að fjölskyldumeðlimir skapa sér sameiginlegan vettvang og
áhugamál.
• hvetja almenning til að taka þátt í almenningsíþróttum.
Líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti er hverjum
manni mikilvægt. Upplýsa verður íbúa um gildi hollra
lifnaðarhátta og hollrar hreyfingar. Heilsuefling er mikilvægur
þáttur til að viðhalda góðu heilbrigði bæði hjá ungum sem
öldnum. Upplýsa verður íbúa um rétt þeirra til
að nýta þau glæsilegu íþróttamannavirki sem sveitarfélagið
hefur upp á að bjóða og einnig hvað stendur til boða varðandi
heilsueflingu.
• auka áherslu á aukna menntun þjálfara. Íþróttastarf er uppeldisstarf og hafa íþróttaþjálfarar því mikilvægu uppeldishlutverki að gegna. Mikilvægt er að vanda valið á
íþróttaþjálfurum. Vel menntaðir þjálfarar með áhuga fyrir
starfi sínu laða frekar en aðrir börn og ungmenni að íþróttastarfi.
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2. Ná virkri tengingu milli forvarna og þátttöku í íþróttum
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka áherslu á mikilvægi forvarna. Mikilvægt er að
íþróttafélögin taki skýra afstöðu með mikilvægi heilsusamlegs lífernis og skaðsemi ávana- og fíkniefna s.s. áfengis,
tóbaks og öðrum fíkniefnum og hvers konar lyfjamisnotkun.
Mikilvægt er að íþróttafélögin taki þátt í forvarnarstefnu
sveitarfélagsins og móti sameiginlega starfsreglur um hvernig
skuli tekið á fíkniefnavanda og/eða lyfjamisnotkun einstaklinga á vettvangi íþróttahreyfing-arinnar. 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
mótunaraðilar sem 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.
Aðild-arfélög ÍBV eru hvött til að kynna reglulega forvarnarstefnu síns félags.
3. Áhersla á heilbrigðan lífstíl, virðingu, umhyggju, samstöðu og samkennd.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka samvinnu þeirra sem koma að uppeldi barna og ungmenna. Stuðla að virkri samvinnu íþróttafélaga og þeirra sem
koma að uppeldi barna og ungmenna í þeim tilgangi að skapa
uppeldisaðstæður og umhverfi sem býður upp á heilbrigðan
lífsstíl og skapar lífshamingju sem einkennist af virðingu,
umhyggju, samstöðu og samkennd.
• samræma aðgerðir og reglur á milli aðildarfélaga ÍBV og
annarra sem koma að uppeldi barna og ungmenna. Hér er átt
við samræmdar umgengnis- og agareglur þannig að sömu
reglur gilda fyrir börn og ungmenni hvort sem þau stunda almenna skólaleikfimi eða íþróttaæfingar.
4. Efla skilning einstaklingsins á umhverfi sínu og tengja
það íþróttastarfi.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• auka vitneskju þjálfara og forystumanna um mikilvægi þess
að skila umhverfinu hreinu og fínu til barna okkar. Það er
hagur allra að gengið sé vel um náttúruna og okkar nánasta
umhverfi. Tenging íþróttastarfs og náttúruverndar fer vel
saman og er stór þáttur í heilbrigðum lífsstíl, virðingu,
umhyggju, samstöðu og samkennd.
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5. Vestmannaeyjabær vill taka þátt í að styðja við afreksíþróttir og byggja upp afreksfólk m.a. í þeim tilgangi að
skapa fyrirmyndar einstaklinga öðrum til hvatningar.
Leiðir:
Til að ná því marki verðum við að:
• efla innra starf félaga ÍBV héraðssambands. Samræma þarf
aðgerðir þannig að allir stefni að sama markmiði, hvort sem
það eru iðkendur, stjórnarmenn, þjálfarar eða hinn almenni
stuðningsmaður.
• stuðla að áframhaldandi uppbyggingu og viðhaldi íþróttamannvirkja í þeim tilgangi að styðja við afreksíþróttir.
• gera núverandi og væntanlegu afreksfólki grein fyrir stöðu
sinni sem fyrirmyndum sem á að virka öðrum til hvatningar.
Hvers kyns fyrirmyndir eiga þátt í að móta atferli og lífsstíl
ungs fólks. Virkja þarf afreksfólk til að vekja athygli á gildi
íþrótta og á skaðsemi fíkniefna m.a. með fyrirlestrum fyrir
þjálfara og iðkendur og þátttöku í æfingum.

Stefnumótun fyrir íþróttafélög
Í framhaldi af íþróttastefnu Vestmannaeyjabæjar eru þau aðildarfélög ÍBV héraðssambands sem ekki hafa mótað íþróttastefnu hvött til að vinna sína stefnumótunar vinnu 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 þarf starf hvers félags á ákveðnum grunni og
síðan getur hvert félag útfært íþróttastefnuna á þann hátt sem
hentar hverju félagi fyrir sig. Hvetja þarf aðildarfélög ÍBV
héraðssambands að gerast fyrirmyndarfélag ÍSÍ.

Vestmannaeyjabær mælir með eftirfarandi atriðum í stefnu
íþróttafélaga:
Meginmarkmiðið:
Heilbrigð sál í hraustum líkama.
Hlutverk / Markmið:
Samkvæmt lögum hvers félags: 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.
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• 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 framhalds- 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
KFS fyrir árið 2010
Árið 2010 var KFS ekki eins hagfellt og árið 2009 sem
var eitt besta ár félagsins frá upphafi. Líkt og árin á undan
hefur starfsemi KFS verið tvískipt yfir vetrarmánuðina,
æfingum haldið úti í Eyjum og í Reykjavík. Ekki er auðvelt
að fá góða æfingaaðstöðu í Reykjavík en félaginu tókst að
fá aðstöðu í Sporthúsinu og voru æfingar þar við ágætar
aðstæður. Slík aðstaða býðst þó alls ekki frítt og er félagið
að greiða vel yfir hálfa milljón fyrir aðstöðuna yfir vetrarmánuðina. Nú finnum við vel fyrir þeim munaði að æfa í
Eyjum við bestu aðstæður og það án þess að greiða fyrir,
slíkt ber að þakka. Töluvert af leikmönnum stundar nám í
Reykjavík og aðrir eru búsettir þar og starfa en spila samt
áfram með KFS þar sem æfingaaðstaða er í boði fyrir leikmenn.
Fyrsta mót ársins er ávallt Lengjubikarinn (deildarbikar) og hófust leikar í mars. KFS lék í B deild ásamt
Víkingi Ó., ÍH, Reyni S., Hamri og Ægi. Framan af því
móti hefur leikur liðsins verið að slípast til og sem dæmi
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léku 31 leikmaður þessa fimm leiki, sex leikmönnum fleiri
en árið áður. Liðið vann tvo leiki og tapaði þremur og endaði í 4. sæti riðilsins.
Samstarf ÍBV og KFS hefur verið mikið og gott á mörgum sviðum í mörg ár. Undanfarin ár hefur KFS fengið
nokkra leikmenn frá ÍBV fyrir Íslandsmótið. Árið 2009 var
gerð sú nýbreytni að 2. flokkur ÍBV spilaði undir merkjum
KFS/ÍBV og voru leikmennirnir því gjaldgengir til að spila
bæði með KFS og ÍBV. Í ár var það sama gert og munaði
það miklu fyrir KFS, fyrirkomulagið gekk vel fyrir sig og
var almenn ánægja með það.
Í Visa-bikarnum voru spilaðir tveir leikir, báðir á
heimavelli. Sá fyrri gegn Birninum og sigraði KFS 2-1. Sá
síðari var gegn Víkingi Ó. og tapaðist hann 2-5 og KFS
því dottið úr bikarnum þetta árið. Fyrsti leikur í 3. deild
var þann 24. maí en félagið lék í B riðli. Með KFS í riðli
voru Berserkir, KFK, Ægir, Vængir Júpiters, Þróttur V. og
hið sögufræga lið Afríka. Ekki fór Íslandsmótið vel af stað,
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í fyrsta leik gegn Þrótti var leikið í Vogunum og tap 0-4
staðreynd. Annar leikur var gegn Berserkjum hér heima og
tapaðist hann 1-6. Í þriðja leik náðist jafntefli gegn liði
KFK 3-3. Eftir þann leik kom tveggja vikna pása og í pásunni var tekinn æfingaleikur við ÍBV. Pásan og æfingaleikurinn virðist hafa farið vel í mannskapinn því liðið
hrökk í gang og næstu fjórir leikir unnust, fyrst 7-1 gegn
Vængjum Júpiters, þá 1-6 sigur á Afríku, síðan 5-3 sigur á
Ægi og loks 5-1 sigur á Þrótti V. Mikil spenna var fyrir
síðasta leikinn í riðlakeppninni gegn Ægi í Þorlákshöfn.
Liðið var í þriðja sæti riðilsins með 19 stig en KFK var í
öðru sæti með 20 stig. Tvö efstu liðin fara í úrslitakeppnina
og spila um að komast í 2. deild. Því þurfti að vinna Ægi
og KFK þurfti að tapa. Ægir hafði ekki tapað leik á
heimavelli frá því um mitt sumar 2009 og KFS ekki gengið
neitt sérstaklega vel þar í mörg ár. En sigur hafðist 1-2 og
KFK tapaði sínum leik og liðið því komið í úrslitakeppnina.
Árið áður fór KFS taplaust í gegnum riðlakeppnina,
vann 10 leiki og gerði 5 jafntefli, skoraði 54 mörk og fékk
aðeins á sig 9 mörk, fæst allra liða í 3. deildinni það
sumarið. Í ár unnust sjö leikir, einn endaði með jafntefli og
fjórir leikir töpuðust. Þá skoraði liðið 47 mörk, eða flest
allra liða í 3. deildinni, en fékk á sig 34 mörk, næst flest
allra liða í riðlinum!
Í úrslitakeppninni mætti KFS liði Árborgar sem hafði
sigrað sinn riðil. Leikið er heima og heiman. Fyrri
leikurinn var á Hásteinsvelli og tapaðist hann 0-2.Síðari
leikurinn var á Selfossi og tapaði KFS 3-1 og samanlagt
5-1. Íslandsmótinu var því lokið hjá KFS.
KFS hefur ávallt verið í góðu samstarfi við KSÍ og hafa
starfsmenn sambandsins verið liðlegir þegar breyta hefur
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þurft leikjum, en það gerist ósjaldan vegna ófærðar. Þess
má einnig geta að Hjalti hefur verið læknir 21 árs landsliðs
karla í mörg ár.
Á árinu áttu forverar KFS, Framherjar og Smástund 20
ára afmæli. Af því tilefni var ákveðið að spila afmælisleik
á sama degi og lokahófið færi fram. Fór leikurinn fram á
malarvellinum líkt og margar viðureignir þessara félaga á
árum áður. Margir af þeim leikmönnum sem léku með
liðunum áður fyrr tóku fram skóna og sýndu gamla og
góða takta. Endaði leikurinn með 3-3 jafntefli og voru
menn gríðarlega ánægðir með eigin frammistöðu og höfðu
á orði að þetta þyrfti að endurtaka.
Á glæsilegu lokahófi félagsins um kvöldið var Anton
Rafn Jónasson útnefndur leikmaður ársins. Efnilegastur var
Guðjón Orri Sigurjónsson en hann spilaði einnig með 2.
flokki ÍBV. Markahæstur var Sæþór Jóhannesson með 12
mörk í 10 leikjum. Á lokahófinu var Óðinn formaður
sæmdur silfurmerki ÍBV héraðssambands af Þór Vilhjálmssyni. Einn leikmaður spilaði alla leiki félagsins en
það var Ingólfur Einisson. Þrjátíu og sjö leikmenn spiluðu
fyrir KFS þetta sumarið á móti 30 sumarið áður.
Árið endaði svo á Íslandsmótinu í Futsal (innanhúss)
og eins og undanfarin ár vorum við með ÍBV í riðli ásamt
Markaregni og Aftureldingu/Hvíta riddaranum. KFS gerði
eitt jafntefli en tapaði hinum leikjunum. Báðir leikirnir
gegn ÍBV töpuðust.
Stjórn félagsins skipa eins og undanfarin ár Óðinn
Steinson, formaður, Hjalti Kristjánsson, framkvæmdastjóri
og Hreggviður Ágústsson ritari.
f.h. KFS
Óðinn Steinson, formaður.
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Ársskýrsla
Sundfélags ÍBV
fyrir starfsárið 2010
Aðalfundur Sundfélags ÍBV haldinn fimmtudaginn 27.
janúar 2011 í fundarsal Íþróttamiðstöðvar Vestmannaeyja
kl. 17.30.
Mættir: Bryndís Bogadóttir, Sigurfinna Kristjánsdóttir,
Arnheiður Pálsdóttir, Jóhanna Birgisdóttir, Þór Vilhjálmsson, Magnús Benónýsson, Elísa Elíasdóttir, Katrín
Harðardóttir, Sigríður V Ólafsdóttir, Eygló Elíasdóttir,
Anna Ýr Sveinsdóttir, Davíð Hallgrímsson, Hulda Sumarliðadóttir, Ása Ingibergsdóttir, Dagný Sjöfn Guðmundsdóttir, Anna Lilja Sigurðardóttir, Arnsteinn Ingi
Jóhannesson og Hafdís Snorradóttir.
Hulda Sumarliðadóttir fráfarandi formaður setti
fundinn, bauð gesti velkomna og gerði síðan að tillögu
sinni að Þór Vilhjálmsson yrði fundastjóri og Hafdís
Snorradóttir fundaritari. Engar athugasemdir voru gerðar.
1. Lögð fram skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræða um hana.
Sundárið 2010 hjá Sundfélagi ÍBV hefur gengið frekar
vel. Farið var á 2 sundmót, Gullmót KR og Sparisjóðsmót
IRB. Áætlað var að fara á Ármannsmót, en hætt var við
vegna veðurs. Sundfélagið stóð fyrir Grallaramóti Sundfélagsins og gekk það mjög vel. Við fengum góða aðstoð
frá ÍA og einnig fengum við lánaðan tímatökubúnað þeirra
til að keyra mótið. Nokkur innanhúsmót voru haldin
Jólamót, páskamót og Kiwanis mót. Krakkarnir hafa
staðið sig mjög vel á þessum mótum.
Fjáraflanir félagsins voru:
Poppsala á Sjómannadaginn, 17. júní og á goslokahátíð.
Sjoppa í íþróttamiðstöð á þjóðhátíð. Rækjusala og
kartöflusala. 1 maí merkið selt og páskaeggjahappadrætti.
Einnig aðstoðuðum við í desemberkaffi hjá
Vinnslustöðinni.
Í nóvember voru um 65 börn að æfa hjá félaginu undir
dyggri stjórn Katrínar Harðar.

var um að agamál sem upp kæmu yrðu tekin alvarlega og
að ný stjórn ætti að setja sér vinnureglur um þau mál sem
upp koma. Einnig var gerð athugasemd á því hvernig
sundmaður ársins er valinn.
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar, umræða og
atkvæðagreiðsla.
Ása Ingibergsdóttir fer yfir reikninga félagsins. Sjá
fylgiskjal 1. Greinilegt er að fjármál félagsins eru í miklum
ólestri og er það starf nýrrar stjórnar að fara yfir fjármál
félagsins og koma þeim á réttan kjöl.
3. Lagabreytingar ef fyrir liggja.
Hafdís Snorradóttir fer yfir lög félagsins og þær
breytingar sem fyrir liggja. Sjá fylgiskjal 2. Ný lög voru
samþykkt á fundinum. Ný lög verða send ÍSÍ til
samþykkis.
4. Kosning stjórnar:
Kosnir 5 aðalstjórnarmenn.
Anna Lilja Sigurðardóttir formaður.
Arnheiður Pálsdóttir gjaldkeri.
Hafdís Snorradóttir ritari.
Anna Ýr Sveinsdóttir meðstjórnandi.
Bryndís Bogadóttir meðstjórnandi.

Fyrir hönd stjórnar
Hulda Sumarliðadóttir
Spurt var um fjáraflanir. Hvernig stæði á því að
peningarnir hefðu ekki skilað sér til barnanna og af hverju
ekki væri búið að borga það sem börnin eru búin að vera
að selja t.d. rækjurnar Hulda svarar því að engir reikningar
hefðu borist og því ekki hægt að borga, en ekkert svar kom
um þær fjárhæðir sem börnin eiga inni hjá félaginu annað
en að dýrt væri að halda mót og hafa góða þjálfara. Beðið

6. Önnur mál.
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Kosnir 3 varamenn í stjórn.
Eygló Elíasdóttir
Sigríður V Ólafsdóttir
Sigurfinna Kristjánsdóttir
Kosinn skoðunarmaður og annar til vara.
Ása Ingibergsdóttir
Hulda Birgisdóttir
5. Aðrar tillögur sem borist hafa til stjórnar.
Engar tillögur hafa borist til stjórnar.

Bent var á stefnu Vestmannaeyjabæjar í íþróttamálum
og fyrirmyndafélög ÍSÍ. Það væri eitthvað sem ný stjórn
ætti að skoða og vinna eftir.
7. Fundarslit. Fundi slitið klukkan 18.50
Hafdís Snorradóttir fundaritari.
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Skýrsla
Ungmennafélagsins
Óðins
fyrir starfsárið 2010
Starfsemi Ungmennafélags Óðins (UMFÓ) var með
hefðbundnum hætti árið 2010 líkt og undanfarin ár.
Stjórn UMFÓ:
Jóna Björk Grétarsdóttir ,formaður.
Ómar Garðarsson, varaformaður.
Grétar Ómarsson, gjaldkeri
Edda Björk Hauksdóttir, ritari.
Ragna Birgisdóttir, meðstjórnandi.
Þjálfarar UMFÓ 2010.
Karen Inga Ólafsdóttir Íþróttafræðingur er aðalþjálfari
félagsins og hefur gert mjög góða hluti og erum við
þakklát henni fyrir vel unnið starf. Hún hefur áralanga
þjálfarareynslu og var iðkandi sjálf í mörg ár. Karen
kemur af mikilli íþróttafjölskyldu en móðir hennar er
Árný Heiðarsdóttir margfaldur Íslandsmeistari öldunga
sem og Evrópu- og Norðurlandameistari í spretthlaupi,
þrístökki og langstökki. Árný var þjálfari félagsins í mörg
ár og Heiðar faðir hennar til fjölda ára hér áður og fyrr,
þannig að eplið fellur ekki langt frá eikinni.
Jóna Björk Grétarsdóttir sá um uppbyggingaæfingar
hjá elsta flokki árið 2010 sem gekk vel og krakkarnir
mjög duglegir að mæta.
Aðstoðaþjálfarar Karenar árið 2010 voru Dagur Arnarsson, Katla Snorradóttir, Kristín Sólveig Kormáksdóttir
og Selma Jónsdóttir.
Æfingar UMFÓ árið 2010.
Æfingar eru stundaðar í Íþróttamiðstöðinni yfir vetrarmánuðina og á malarvellinum Löngulág yfir sumarmánuðina.
Yfir sumartímann sl. ár fækkaði iðkendum verulega,
fyrst og fremst vegna slæmrar aðstöðu á malarvellinum
og svo einnig eru margir iðkendur hjá okkur með astma
eða ryk óþol og þola því ekki rykið á vellinum, sem
versnaði um helming með tilkomu öskunnar sl. vor.

22

Svo eru aðrir iðkendur sem vilja alls ekki æfa á
malarvellinum (Löngulág) vegna endurtekinna meiðsla,
brautirnar eru afburða slæmar þrátt fyrir að vallarstjóri
fari reglulega yfir þær með valtara og slotri hann einnig.
Ástæðan er undirlagið sem er ónýtt og mölin því alltaf
laus og holótt. Langstökksaðstaða okkar er löngu ónýt
sem og svarti dúkurinn sem ætlaður er til hástökks og
atrennu í spjótkasti, dúkurinn er allur upphleyptur og
stórhættulegur.
Mikil fjölgun barna hefur verið hjá okkur í yngri aldurflokkum, félagið ákvað haustið 2010 að bjóða upp á æfingar fyrir 5 ára deildina sem gekk framar vonum og
hefur fjölgað með hverjum mánuðinum hjá yngsta hóp.
Árið 2010 var félagið með útistandandi æfingar fyrir
fjóra aldursflokka, þ.e.a.s 5-7 ára, 8-10 ára, 11-14 ára og
15ára og eldri sem gekk afbragðs vel. Fjölgaði um einn
hóp frá árinu áður sem er gleðilegt.
Mót hjá iðkendum UMFÓ árið 2010.
Börnin kepptu á nokkrum mótum og stóðu sig afbragðs
vel. Við kepptum á MÍ 11-14 ára og komust börnin nánast
alltaf í úrslit í sínum greinum og bættu árangur sinn mikið
frá árinu áður. Einnig keppti elsti hópurinn hjá okkur á
MÍ 15-22 ára og stóðu sig prýðilega, Ævar Örn krækti
sér í silfur í hástökki og komst í úrslit í öllum hinum greinunum fjórum sem hann keppti í, hann hafnaði í 4-6 sæti
í þeim öllum sem er frábær árangur, þar sem þetta er
sterkasta móti ársins.
Krakkarnir okkar vekja mikla athygli á mótum og hafa
þjálfarar á meginlandinu hrósað þeim og getu þeirra í
íþróttinni hástert miðað við þá bágu aðstöðu sem við
höfum búið við. Erum við mjög stolt af þeim öllum og
hlakkar okkur mikið til að fylgjast með bætingum þeirra
árið 2011, eftir æfingar þeirra í Eimskipshöllinni þar sem
þau geta æft á tartan, hoppað í langstökksgryfju og kastað
úr kasthring.
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Loksins geta iðkendur okkar hafið tækniæfingar í
greinum og það á gaddaskóm og við viðunandi aðstöðu í
Eimskipshöllinni. Fögnum við öll nýju húsi og þökkum
fyrir okkur.
Tvö Vestmannaeyjamót voru haldin árið 2010. Eftir mót
var slegin upp veisla fyrir keppendur með pizzum og
öðru góðgæti, síðan var verðlaunaafhending við mikla
kæti barnanna.
Nokkur Vestmannaeyjamet féllu árið 2010 bæði í
stelpna og stákaflokki, sem voru mörg hver komin til ára
sinna.
Fjáraflanir félagsins eru þær sömu og undanfarin ár og
hafa gengið ágætlega.
Leikjanámskeið barna sumarið 2010.
UMFÓ hélt úti leikjanámskeiði sumarið 2010 ásamt
Fimleikafélaginu Rán, í samvinnu við Vestmannaeyjabæ.
Námskeiðið stóð yfir í 7 vikur, það var vel sótt og börn
sem og foreldrar mjög ánægð með framtakið. Leikjanámskeið Óðins og Ránar gekk mjög vel og var samvinna
félaganna frábær. Leiðbeinendur námskeiðsins voru Eva
María Jónsdóttir, Gauti Þorvarðarson og Thelma Rut
Grímsdóttir auk þriggja 16 ára krakka úr unglingavinnunni.
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Íþróttamaður UMFÓ 2010:
Ævar Örn Kristinsson kjörinn íþróttamaður UMFÓ fyrir
árið 2010 Ævar er afburðar íþróttamaður sem hefur verið
í stöðugri bætingu í öllum þeim greinum sem hann æfir.
Hann er duglegur, jákvæður, samviskusamur og skemmtilegur peyi sem stundar æfingar sínar af miklum krafti.
Sterkur spretthlaupari, langstökkvari, frábær hástökkvari
og góður kastari. Kappsamur mjög og framtíðar tugþrautamaður samkvæmt árangri hans í mörgum greinum.
Íþróttakona UMFÓ 2010:
Ármey Valdimarsdóttir var kjörinn íþróttakona UMFÓ
fyrir árið 2010. Ármey er líkt og Ævar, afar dugleg,
jákvæð, samviskusöm og góð stelpa í alla staði. Hún hefur
bætt hraða sinn og styrk verulega, hún er frábær 200m
hlaupari og bætti árangur sinn verulega. Hún hleypur einstaklega fallega og ber sig vel á velli svo tekið er eftir.
Framtíðar íþróttakona hér á ferð.
Iðkendur UMFÓ 2010.
Á skrá hjá okkur eru núna ríflega 70 iðkendur og fer
vaxandi.
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Skýrsla
ÍBV Íþróttafélags
starfsárið2010
Hefðbundið starfsár ÍBV Íþróttafélags hófst með Þrettándagleði félagsins og tókst framkvæmd gleðinnar mjög
vel. Að halda Þrettándann á helgi gefur góða raun og er
sérstök ástæða til að þakka sérstaklega öllum þeim góða
hópi sem leggur mikið að mörkunum til að hægt sé að gera
Þrettándann að þeirri frábæru fjölskylduvænu skemmtun
sem hann er, en sá hópur er á þriðja hundraðið sem þar
kemur að málum. Þá er einnig rétt að þakka Vestmannaeyjabæ fyrir þeirra aðkomu og góðri samvinnu við ÍBV
Íþróttafélag.
Íþróttastarfið hjá félaginu er mikið og blómlegt.
Handboltinn gekk í heild sinni ágætlega. Inni á vellinum léku meistaraflokkar félagsins í B deild. Ötullega er
unnið að uppbyggingu innan handboltans bæði innan vallar
sem og utan vallar. Á handknattleiksráð mikið hrós skilið
fyrir gott starf. Meistaraflokkur karla lauk keppni í 3. sæti
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1. deildar árið 2010 og féll úr leik í 16 liða úrslitum í
hörkuleik gegn Fram. Meistaraflokkur kvenna lék í 2.
deild og lauk leik í 3. sæti. Fór áfram í úrslitakeppni og
tók að lokum sæti í N1 deild, efstu deild, og leikur þar í
dag við góðan orðstír. Í bikarnum vann liðið Hauka í 16
liða úrslitum en mátti þola tap gegn stjörnuprýddu liði Vals
sem fór reyndar í úrslitaleikinn.
Eins og áður sagði er lögð áhersla á uppbyggingu innan
vallar sem utan hjá handboltanum. Ráðið vinnur mjög vel
og er samhent í því að skila góðri afkomu og greiða niður
skuldir. Það hefur reyndar gengið gríðarlega vel og er
staðan nú, eftir að tekið hefur verið tillit til samnings á milli
aðalstjórnar og deilda og deildin er orðin skuldlaus með
öllu og á reyndar orðið inni hjá aðalstjórn. Kem ég að því
máli betur á eftir í yfirferð yfir fjárhag félagsins í heild
sinni.
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Vetrarlok voru haldin í Höllinni og tókust mjög vel og
skemmtu félagar sér þar hið besta. Handknattleiksfólk
ársins var valið og urðu þau Guðbjörg Guðmannsdóttir og
Sigurður Bragason fyrir valinu.
Sumarið hjá okkur í ÍBV var að venju mjög skemmtilegt
og mikið um að vera. TM mótið fór að venju fram í
júnímánuði. Hefur það mót sótt í sig veðrið ár frá ári frá
því fyrirkomulagi þess var breytt og mótið sniðið að 5. fl.
Kvenna. Stöðugt aukning hefur verið á mótið af liðum og
nú í ár er engin undantekning en bókanir á mótið hafa aldrei verið fleiri. Mótið tókst vel í alla staði og skilar orðið
jákvæðri afkomu til félagsins og tel ég borð fyrir báru hjá
okkur að standa þannig að rekstri þess að afkoma þess ætti
að aukast fyrir okkur um leið og við gerum mótið enn
glæsilegra og betra. Lítum við ekki síst til Shellmótsins
sem fyrirmyndar hvað þetta snertir.
Shellmóti hefur verið breytt nokkuð og stytt um einn
dag. Það hefur gert það að verkum að enn meiri ásókn er
í mótið og er það fullskipað liðum og komast færri að en
vilja. Það er stefna okkar hjá ÍBV að bæði þessi tvö mót
verði þau allra flottustu á landinu og verður ekki annað séð
en það ætti að geta gengið eftir. Framkvæmd mótanna er
öll hin glæsilegasta og vil ég nota tækifærið og þakka
öllum þeim sem komu að vinnu og skipulagningu á TM og
Shell mótum fyrir frábær og ómetanleg störf fyrir félagið.
Þjóðhátíðin er enn að þróast og verða enn betri og betri
og hélt maður þó að það væri vart hægt. Hún tókst að sjálfsögðu gríðarlega vel á síðasta ári. Ég hygg að sú
framkvæmd Þjóðhátíðar sem Eyjamenn og aðrir urðu vitni
að sl. sumar hafi slegið á margar efasemdir og kvíðaraddir.
Þær breytingar sem hafa orðið á henni s.s. stækkun
tjaldsvæða heimamanna, endurbyggingu sjoppa, tilfærsla
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á stóra sviði sem og stórir sjónvarpsskjáir hafa allar sannað
gildi sitt svo um munar. Nefna má að talverð aukning varð
á sölu varnings í sjoppum sem skilar sér beint til meistaraflokkanna í auknum tekjum sem urðu talsverðar á
síðustu Þjóðhátíð.
Þjóðhátíðarnefndin hefur starfað gríðarlega vel og á
miklar þakkir skildar. Við erum að byggja upp í Dalnum.
Það var mikil þörf á því og nú var talið að ekki væri lengur
hægt að skorast þar undan. Á það verður einnig að líta að
þær breytingar sem gerðar voru hafa þegar skilað auknum
tekjum til félagsins s.s. við rekstur sjoppa eins og áður
sagði og munar um minna.
Þessar breytingar eru óneitanlega kostnaðarsamar en
það verður að líta til þess að það er erfitt að byggja í Dalnum nema að gera það almennilega. Kröfur Eyjamanna eru
þannig að við verðum að vanda uppbyggingu í Dalnum.
Við telum að nú sé borð fyrir báru, hátíðin aldrei vinsælli
og skilar metafkomu ár eftir ár. Þá er mjög líklegt að þessi
uppbygging muni skila auknum tekjum til framtíðar litið
s.s. vegna tónleikahalds ofl. um leið og hún sparar talsvert
fé og vinnu við uppsetningu mannvirkja. Við höfum lagt
áherslu á það að stofna ekki til skulda vegna þessarar uppbyggingar og hefur það gengið eftir. Nú í sumar er stefnt
að því að byggja sviðið sjálft og verður það hið glæsilegasta ef marka má teikningar, sem nú liggja fyrir, enda
stendur til að byggja eftir þeim. Þjóðhátíðarnefnd hefur
staðið fyrir kynningum á Þjóðhátíð og fyrirhuguðum
framkvæmdum og hefur hún mælst mjög vel fyrir og slegið
á ýmsa gagnrýni sem byggð var á ranghugmyndum um
hátíðina og kostnað henni tengdri. Er það þörf áminning
fyrir okkur að láta vita af því sem við erum að gera hjá
félaginu enda tel ég það starf, sem hlutlaus aðili til mikils
sóma fyrir okkur og Vestmannaeyjar.
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Við verðum að sjálfsögðu að hlúa vel að Þjóðhátíðinni
enda er hún okkar langmikilvægasta fjáröflun sem og einstök á allan hátt bæði fyrir okkur Eyjamenn sem og þá sem
sækja okkur heim. Hún byggir á miklu sjálfboðaliðastarfsemi okkar manna og fyrir það ber ætíð að þakka enda væri
Þjóðhátíðin ekki það sem hún er í dag ef slíkt starf sjálfboðaliða hefði ekki verið jafn mikið og ósérhlíft í gegnum
árin.
Knattspyrnan sl. sumar var auðvitað bara frábær. Meistaraflokkur kvenna gat nánast ekki staðið sig betur. Urðu
efstar í 1 deild og unnu sér sæti í Pepsideild á næsta sumri.
Glæsislegur árangur. Í bikarnum var frammistaðan einnig
mjög góð og duttu stelpurnar út í undanúrslitum eftir ósigur
á móti Stjörnunni með einu marki. Frábært sumar hjá þeim
enda staðið mjög vel að öllum rekstri deildarinnar og eiga
ráð og þjálfari mikið hrós skilið. Liðið er ungt og ef
áframhaldandi starf hjá deildinni verður með sama hætti
og verið hefur þá er öruggt að liðið mun standa sig í þeirri
erfiðu baráttu sem bíður meðal þeirra efstu.
Meistaraflokkur karla lék í efstu deild, Pepsi deild sl.
sumar. Árangurinn frábær. Luku leik i 3 sæti aðeins
tveimur stigum frá Íslandsmeisturum Breiðabliks.
Tryggðu sér með þessum árangri þátttöku í Evrópukeppni
í ár. Í bikarnum datt liðið út á móti KR og mátti þola 0-1
tap. Árangurinn aðvitað bara eins áður sagði stórglæsilegur. Deildin ágætlega rekin og mikið og gott starf þar unnið
af ráði og þjálfara.
Sumarlok ÍBV voru haldin og fjölmenntu félagar þangað og skemmtu sér hið besta. Knattspyrnufólk ÍBV var
valið Albert Sævarsson og Kolbrún Stefánsdóttir.
Þá á félagið fjölmarga iðkendur í landsliðshópum: Óskar
Zoega, Þórarinn Valdimarsson, Eiður Aron Sigurbjörnsson,
Albert Sævarsson, Sigurður Grétar Benonýsson, Kristinn
Skæringur Sigurjónsson, Tryggvi Guðmundsson, Tanja
Rut Jónsdóttir, María Davis, Sigríður Lára Garðarsdóttir,
Svava Tara Ólafsdóttir, Sóley Guðmundsdóttir, Elísa
Viðarsdóttir, Kristín Erna Sigurlásdóttir og Þórhildur
Ólafsdóttir. Hjá handboltanum er einnig um fjölda leikmanna að ræða:
Sigríður Lára Garðarsdóttir
Aðalheiður Pétursdóttir
Drífa Þorvaldsdóttir
Berglind Dúna Sigurðardóttir
Vignir Stefánsson
Tehódór Sigurbjörnsson
Dagur Arnarsson
Arna Þyrí Ólafsdóttir
Díana Magnúsdóttir
Erla Rós Sigmarsdóttir
Sandra Dís Sigurðardóttir
Sóley Haraldsdóttir
Guðmundur Tómas Sigfússon
Af þessum gríðarlega fjölda má vel sjá að starfsemi

26

yngri flokka félagsins er með miklum blóma og virklega
ánægjulegt að sjá allan þennan glæsilega hóp iðkenda hjá
félaginu í landsliðum eða banka þar fast á dyrnar.
Fjárhagur félagsins er í ágætu lagi og skilar félagið
góðum hagnaði vegna sl. árs. Þar er fyrst og fremst um að
ræða hagnað aðalstjórnar og handknattleiksdeildar. Þá þarf
að líta til þess að inní hagnaði aðalstjórnar er Þjóðhátíð en
þar erum við að byggja í Dalnum og því mikilvægt að skila
hagnaði. Við erum hins vegar að lækka langtímaskuldir
úr 54 milljónum í 40 milljónir sem er gríðarlega gott.
Skammtímaskuldir um áramót eru uppgreiddar þannig að
skuldastaða félagsins nú er fyrst og fremst langtímaskuldirnar Langmestu munar að Þjóðhátíðin gekk mjög
vel sem og voru meistaraflokkar réttum megin við núllið.
Þegar að það gerist þá gengur rekstur félagsins vel og meiri
peningar skila sér t.d. til yngri flokka. Þar aukum við t.d.
við framlag til yngri flokka vegna ferðakostnaðar í 4
milljónir og teljum við okkur standa mjög vel þar að
málum, bæði með rekstur bifreiða, lágum æfingagjöldum
og framlag til flokka vegna ferðakostnaðar. Ég held að sú
staðreynd hvað æfingagjöld eru lág hjá okkur sé oft vanmetið sem styrkur til yngri flokka og fjölskyldna þar á bak
við. Ekki er óalgengt að sjá helmingi hærri æfingagjöld
hjá öðrum félögum. Þá er einnig rétt að taka fram að við
fáum ekki framlög frá bænum vegna æfingagjalda yngri
flokka en í mörgum sveitarfélögum tíðkast slíkt. Góð
afkoma félagsins skilar sér þannig mjög sterkt til yngri
flokka með ýmsum hætti en auðvitað verður ÍBV eins og
önnur félög að standa undir rekstrinum með öllu tiltækum
ráðum.
Á árinu 2008 gerði ÍBV Íþróttafélag innanbúðarsamning
þ.e. á milli aðalstjórnar annars vegar og meistaraflokka
hins vegar. Samningur laut til þess að aðalstjórn myndi
fella niður skuldir á meistaraflokka ef rekstur þeirra næstu
þrjú árin væru réttu megin við núllið. Þetta hefur gengið
eftir vegna áranna 2009 og 2010 því eru meistaraflokkar
karla í knattspyrnu og handknattleiksráð að fá niðurfelldar
um 8 milljónir hvor. Rétt er að taka það þó fram að við
tókum við uppgjör karlaknattspyrnunnar tillit til þess að
kostnaður fylgdi því að komast í Evrópukeppni og var hluti
af þeim tekjum sem skilar sér á næsta ári tekjufærðar 2010.
Við horfum því á uppgjör ráðsins eftir þetta ár og metum
þá tvö ár í einu. Því skiptir það knattspyrnudeild karla
mjög miklu máli að skila jákvæðri fjárhagslegri afkomu í
sumar. Þá mun meistaraflokkur kvenna fá fjárframlög frá
aðalstjórn skv. samningi. Þetta er mjög mikilvægur
samningur fyrir allt félagið og um leið og þetta skilar miklu
fyrir meistaraflokkana þá um leið verður staðan sú að meiri
peningar fara í yngri flokka í stað tapreksturs deilda því
það verður ávallt að hafa forgang að greiða skuldir, því
miður.
Handboltinn er nú kominn í þá stöðu að vera orðinn
skuldlaus með öllu. Ráðið hefur þar skilað miklum
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hagnaði undanfarin ár með þeirri niðurstöðu að aðalstjórn
mun yfirtaka 10 milljóna króna lánið í Íslandsbanka sem
og á handboltinn nú inní hjá aðalstjórn en ekki öfugt. Þetta
er mjög ánægjuleg þróun og gerir það mjög mikilvægt fyrir
ráðin að hafa fjárhagslega jákvæðan rekstur. Um leið
verða til fjármunir sem nýtast í yngri flokka og allt annað
starf félagsins og mun styrkja það mikið fjárhagslega sem
og félagslega.
Það er von aðalstjórnar að áframhald geti orðið á þessum
samningi þegar að honum lýkur á næsta ári. Það yrði þá
með þeim hætti að greiðslur kæmu frá aðalstjórn til deilda
fyrir góðan rekstur. Ekkert skal fullyrt um fjárhæðir en
það hefur alltaf verið skoðun aðalstjórnar að peningar
félagsins eigi að fara í íþróttareksturinn og best sé að þeir
sem taka ákvarðanirnar ráðstafi fjármununum sjálfir. Þetta
byggir að sjálfsögðu á því að Þjóðhátíðin haldi áfram á
sömu braut og verið hefur sem og að deildir sýni ráðdeild
og ábyrgð.
Eins og flestum mun án efa vera kunnugt um þá hefur
risið hér á íþróttasvæði ÍBV Íþróttafélags glæsilegt fjölnota
íþróttahús. Húsið hefur þegar sannað gildi sitt en þar iðka
menn íþróttir af miklum móð og aldraðir taka sér gönguferðir þegar veður eru válynd. Húsið er hið glæsilegasta í alla
staði og er óhætt að þakka Vestmannaeyjabæ enn og aftur
fyrir myndarlegt framtak og framsýni. Húsið er fagurlega
skreytt með merki félagsins og bæjarins auk Eimskips sem
greiðir okkur fyrir auglýsinguna. Sú fjárhæð er u.þ.b. 25%
af innheimtum félagsgjöldum en þeim höfum við stillt
mjög í hóf eins og áður hefur verið rakið auk þess sem þau
hafa alls ekki hækkað í samræmi við t.d. neysluverðsvísitölu á síðustu árum.
Vestmannaeyjabær hefur staðið myndarlega við bakið á
ÍBV með ýmsu móti og eigum við í mjög góðu samstarfi
við bæinn. Ég vil nota tækifærið og þakka bæjarstjórn fyrir
mjög gott samstarf og veit að áframhald verður á því á
ókomnum árum.
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Framtíðin hjá okkur er björt. Landeyjahöfn er mikil
bylting í samgöngum þó svo að það gefi aðeins á í augnablikinu þá stendur það án efa allt til bóta. Höfnin mun ekki
aðeins breyta samgöngum hjá okkur í ÍBV heldur sýndi
það sig í ágústmánuði sl. að Íslendingar aðrir sem og erlendir ferðamenn munu án efa fjölmenna hingað allt árið
um kring. Þetta mun skila bæði ÍBV og öðrum aðilum hér
í Eyjum auknum tekjum og hefur það þegar sýnt sig t.d.
hvað varðar Sunnudagsinnrukkun í Dalinn.
Við lítum því björtum augum á framtíðina og ÍBV mun
standa þar styrkum fótum. Ég vil nota tækifærið og þakka
öllum okkar frábæru sjálfboðaliðum fyrir þeirra ómetanlegu störf fyrir félagið okkar. Þá færi ég framkvæmdastjóra Tryggva Má og öllum starfsmönnum félagsins kærar
þakkir fyrir mjög góð störf í oft vanþakklátu umhverfi.
Aðalstjórn félagsins færi ég mínar bestu þakkir fyrir
mjög gott samstarf. Við höfum átt því láni að fagna að
vinna mjög vel saman enda hafa allir að leiðarljósi heildarhagsmuni félagsins og það gerir allar ákvarðanatöku
auðveldari.
Aðalstjórn var þannig skipuð á síðasta ári.
Undirritaður var formaður
Páll Scheving Ingvarsson, varaformaður
Guðný Hrefna Einarsdóttir ritari
Þórunn Ingvarsdóttir meðstjórnandi
Guðjón Gunnsteinsson, meðstjórnandi
Varamenn:
Sigurður Smári Benónýsson,
Sigurbergur Ármannsson
Jóhann Pétursson
Formaður ÍBV íþróttafélags
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Skýrsla
Golfklúbbs
Vestmannaeyja
2010
Stjórn, nefndir og starfsfólk
Á aðalfundi GV 12. nóvember 2009 voru eftirtaldir
kjörnir í stjórn starfsárið 2009-2010 og skipti stjórn svo
með sér verkum: Helgi Bragason, formaður, Haraldur
Óskarsson, varaformaður, Hörður Óskarsson, gjaldkeri,
Ragnar Baldvinsson, ritari og Böðvar Bergþórsson, meðstj.
Til vara voru kjörnir Sigurjón Pálsson og Jón Árni Ólafsson.
Haldnir voru 15 bókaðir stjórnarfundir og auk þess var
fjöldi funda í nefndum, ýmsir vinnufundir vegna sérstakra
verkefna og haldið var félagaþing vorið 2010.
Kjörnir endurskoðendur, Gunnar Gunnarsson og Páll
Einarsson og til vara Gísli Jónasson.
Fastanefndir voru eftirfarandi og formenn:
Kappleikjanefnd: Jón Árni Ólafsson form.
Vallarnefnd: Ragnar Baldvinsson form
Húsnefnd: Haraldur Óskarsson form.
Aganefnd: Kristján Ólafsson form.
Unglinga og afreksnefnd: Haraldur Óskarsson form.
Markaðs og kynningarnefnd: Helgi Bragason form.
Kvennanefnd: form.
Öldunganefnd: Gunnar Gunnarsson form.
Eftirtaldir gegndu stjórnunarstörfum fyrir GV á starfsárinu:
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Framkvæmdastjóri: Elsa Valgeirsdóttir.
Vallarstjóri: Örlygur Helgi Grímsson.
Aðstoðarvallarstjóri: Guðgeir Jónsson
Yfirþjálfari:Karl Haraldsson
Auk þess starfaði fjöldi annarra starfsmanna hjá klúbbnum í ár eða um 20 manns, þar af fjórir unglingar frá vinnuskóla Vestmannaeyjabæjar.
Gunnar Gunnarsson fyrrum formaður GV situr í stjórn
GSÍ og er góður tengiliður klúbbsins við sambandið.
Stjórn GV þakkar öllum þeim sem störfuðu fyrir klúbbinn fyrir vel unnin störf.
Mótahald
Eins og undanfarin ár var kappleikjahald á vegum
klúbbsins líflegt og var skráð mótahald eftirfarandi:
Tegund fjöldi móta
heildarfj þátt. Meðaltal
Sumarmót
15
1.000 67
Lokuð mót/fyrirtæki
3
223
74
Samtals
18
1.223 71
Alls voru því haldin 18 mót í ár, heildarþáttakendafjölda
var 1.223 manns og meðalþátttaka því 71 kylfingar í móti.
Er þetta mjög líkt því sem var sumarið 2009 en þá voru 17
mót með sama meðalfjölda kylfinga.
Stærsta einstaka mót sumarsins var Íslandsmótt yngri
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kylfinga í höggleik sem haldið var í Eyjum dagana 16-18
júlí. Keppendur voru 161 og keppt var í þremur flokkum
drengja og þremur flokkum skúlkna. Tólf keppendur voru
frá GV og bestum árangri þeirra náði Hallgrímur Júlíusson
sem endaði í 2. sæti í aldursflokki drengja 15 – 16 ára,
Hallgrímur spilaði hringina þrjá á 217 höggum.
Íslandameistarar í öllum flokkum voru:
Drengjaflokkar: 17-18 ára Guðmundur Ágúst Kristjánsson GR 209 högg (einu höggi undir pari), 15-16 ára
Bjarki Pétursson GB og 14 ára og yngri Kristinn Reyr
Sigurðsson GR
Stúlknaflokkar:
17-18 ára Karen Guðnadóttir GS, 15-16 ára Guðrún Brá
Björgvinsdóttir GK og 14 ára og yngri Þórdís Rögnvaldsdóttir GHD.
Önnur Golfsambandsmót eða LEK mót voru eftirfarandi:
22. maí (helgina eftir öskufall) voru haldin hér tvö LEK
viðmiðunarmót og voru þáttakendur 78 en öskufallið frá
því helgina áður hafði talsverð áhrif á þáttöku, völlinn og
aðstæður allar en mótshald gekk ótrúlega vel þrátt fyrir allt.
29. maí var haldið hér fyrsta mótið, Flugfélags Íslands
mótið, í Eimskipsmótaröðinni. Þáttakendur voru 85 og
gekk mótshald og golf mjög vel þrátt fyrir að aðeins
tveimur vikum áður hafi völlurinn verið þakinn ösku.
Mikil umræða var í kringum mótið og hvort færa ætti það
á annan völl en eftir sérstaka úttekt GSÍ var ákveðið að
halda mótið í Eyjum þar sem þrátt fyrir allt var völlurinn í
Eyjum í bestu ástandi allra valla landsins á þessum tíma.
Talsverð umfjöllun var um völlinn og öskufallið vegna
þessa og var hún okkur mjög óhliðholl og varð til þess að
lítil heimsókn var af golfurum af fastalandinum í maí og
júní.
Stærsta opna mót GV var eins og undanfarin ár Icelandair Volcano Open sem var nú haldið í fimmta skipti í
samstarfi við Icelandair sem kom að mótinu með miklum
myndarskap sem fyrr. Mótið var haldið goslokahelgina og
byrjaði föstudaginn 2. júlí. Keppendur voru um 130 og
var skipt í tvo ráshópa, fyrri hópurinn hóf keppni báða dagana fyrir hádegi og seinni ráshópurinn eftir hádegi. Keppt
var eins og áður með svokölluðu “shotgun” fyrirkomulag
(allir ræstir út í einu). Icelandair Volcano open mótið er
komið til að vera sem eitt vinsælasta opna mót sumarsins
á landinu öllu og er undirbúningur fyrir mótið á næsta ári
þegar hafinn og munnlegt samkomulag liggur fyrir um
aðkomu Icelandair að mótinu.
Völlurinn og Golfskálinn
Eins og að framan greinir þá byrjaði sumarið ekki vel
fyrir völlinn okkar. Þann 14. maí fengum við mikið öskufall yfir hann vegna eldgossins úr Eyjafjallajökli. Eins og
sjá má á myndinni hér að ofan var staðan ekki árennileg
fyrst eftir öskufallið og óhætt að segja það að mörgum féllust hendur og á myndinni má vel greina áhyggjusvipinn á
varaformanninum.
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Öskufallið hafði mikil áhrif á starfssemi GV bæði hvað
varðar útgjöld og tekjur en askan fór mjög illa með vélar
okkar og mannskap. Mikill kostnaður kom til vegna
varahluta fyrir vélar og var einn vallarstarfsmanna meira
og minna upptekin við almennt viðhald, þrif og viðgerðir
á vélum vegna þessa í sumar.
Fyrir sumarið virtist vera mikill áhugi fyrir því að koma
til Eyja og spila golf. Í vorbyrjun var mikið hringt og pantað fyrir maí og júní. Sama dag og öskufallið byrjaði voru
um 20 kylfingar komnir hingað til að spila golf og hafa
gaman í þrjá daga, en þurftu frá að hverfa eftir að hafa náð
tæpum einum hring. Í kjölfarið afpöntuðu eða seinkuðu
aðrir hópar komum sínum til Eyja. Segja má að tap klúbbsins vegna öskufallsins þ.e. tapaðar tekjur og aukin útgjöld
liggi á bilinu 5 – 10 milljónir króna.
Viku eftir öskufallið vorum við með stigamót eldri
kylfinga á vellinum okkar og svo hálfum mánuði seinna
vorum við með stigamót á Eimskipsmótaröðinni og
fengum við mjög ósanngjarna umfjöllun eftir þau mót og
það hjálpaði ekki til í markaðssetningunni en auk þess voru
flugsamgöngur til og frá Eyjum „lamaðar“ framan af
sumri.
Í sumar voru nokkrar glompur lagfærðar með grashleðslum, rauðir teigar við 10 og 12 brautir voru stækkaðir og
dren sett á 14. braut auk ýmissa smærri lagfæringa á velli.
Keyptur var notaður úðarabíll sem á að eftir að koma sér
vel fyrir völlinn. Með tækinu er fljótandi áburði, eiturefnum, litarefnum ofl úðað á völlinn, á mun nákvæmari
hátt, en með gamla laginu. Þetta gerir völlinn vonandi fallagri og einnig er fljótandi áburður ódýrari en kornaáburður.
Tækjageymslan er langt komin og sér fyrir lok á frágangi við hana en nú er byrjað að einangra hana og klæða
og næstu verkefni eru að klára plan fyrir framan og einnig
á eftir að klára starfsmannaaðstöðuna þar. Tækjageymslan
er bylting fyrir geymslu og umhirðu á tækjum okkar og
tólum auk þess sem þar verður góð aðstaða fyrir starfsmenn okkar á vellinum. Heildarkostnaður við tækjageymsluna verður nálægt 30 milljónum króna og verða 24
milljónir af því greiddar af GV en bærinn styrkti
framkvæmdina um 6 milljónir.
Í vetur var rifinn niður veggur milli salar og golfhermis,
við það stækkaði salurinn um ca 80 fermetra og komum
við nú, með góðu móti, 200 manns í sæti fyrir veislur og
mannfagnaði. Keyptar voru gardínur fyrir salinn og efri
hæð, einnig var keypt hljóðflutningskerfi, parket var slípað
upp og lakkað, skipt var um teppi á sal auk ýmissa fleiri
lagfæringa. Fjárfest var í nýju bókhaldskerfi og verslunarkassa sem tengdur er við bókhaldskerfið.
Síðastliðnar vikur hefur verið unnið að lagfæringum á
skálanum að utanverðu m.a. hafa gluggar og hurðir verið
yfirfarin sem og þak og rennur verið lagað.
Þrátt fyrir eina fjölmennustu þjóðhátíð sem haldin hefur
verið hingað til, má segja að öll umgengni og frágangur
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hafi verið með nokkuð góðu móti. Í ársbyrjun var skipaður
samráðshópur milli GV og þjóðhátíðarnefndar, af hálfu
GV var lögð rík áherla á það að tjöldun á velli hæfist ekki
fyrr en á fimmtudeginum og að öll tjöld yrðu farin af
golfvelli á mánudeginum og svæðinu skilað vel hreinsuðu
og kláru til golfsleiks á þriðjudeginum og að svæðið yrði
einnig hreinsað þjóðhátíðardagana. Einnig var lögð rík
áhersla á betra skipulag og eftirlit með svæðinu yfir
hátíðardagan. Haraldur Óskarsson varaformaður GV og
Guðjón Gunnsteinsson frá þjóðhátíðarnefnd sáu að mestu
um samskipti vegna þessa og náðust flest markmið sem
lagt var upp með þó alltaf megi gera betur. Þá veldur það
áhyggjum hvernig svæðið myndi fara, með svo miklum
fjölda, ef blautt verður í veðri dagana fyrir þjóðhátíð.
Unglinga og afreksstarf
Unglinga og afreksstarf var mikilvægur þáttur í starfi
klúbbsins sem fyrr.
Karlasveit GV keppti í 1. deild og fór keppnin fram í
Hafnarfirði. Sveit GV endaði í sjötta sæti og keppir því
áfram í fyrstu deild á næsta ári. Sveitina skipuðu eftirtaldir
aðilar: Liðsstjórar: Haraldur Óskarsson og Sigurður Bragason, keppendur Júlíus Hallgrímsson, Örlygur Helgi
Grímsson, Gunnar Geir Gústafsson, Karl Haraldsson,
Þorsteinn Hallgrímsson, Hallgrímur Júlíusson, Sveinn Sigurðsson og Rúnar Þór Karlsson.
Öldungasveit karla keppti í Sveitakeppni sem haldin var
á Akureyri í ágústmánuði en vann ekki til afreka.
Magnús Þórarinsson hefur verið duglegur að sækja
stigamót á öldungamótaröðinni og munaði hársbreidd að
hann næði að tryggja sér landsliðssæti í sumar. Magnúst
stendur vel á mótaröðinni sem hafin er og vonandi nær
hann að tryggja sér sæti í landsliði næsta sumar.
Unglingar okkar æfðu af kappi í sumar eins og undanfarin ár. Árangur þeirra hefur verið góður og sjást merki
um miklar framfarir og er hópurinn orðinn breiðari. Eins
og sl tvö ár hefur Hallgrímur Júlíusson jr verið þar fremstur
meðal jafningja. Hallgrímur er eini kylfingur GV sem tekur
þátt í öllum stiga-og íslandsmótum GSÍ í sínum aldursflokki,sem og öðrum þeim stigamótum sem hann hefur
tækifæri til að taka þátt í, hann er í landsliðshópi GSÍ.
Sveinn Sigurðsson og Hallgrímur kepptu fyrir hönd GV í
Hafnarfirði í sveitakeppni GSÍ 1.deild.
Golfskóli Sparisjóðsins starfaði eins og undanfarin ár
og gekk mjög vel. Þátttakendur voru rúmlega 80 og
ánægjulegt að sjá hversu öflugur golfskólinn er orðinn.
Eins og sl.sumar var nemendum skipt í aldursflokka og æfa
þau 1,5 klst á dag 4 daga vikunnar í Júní og júlí.
Auk Karls Haraldssonar IPGA kennara störfuðu við
skólann þau Elísa Viðardóttir , Hallgrímur Júlíusson,
Sveinn Siguðrsson og Sigríður Lára Garðarsdóttir.
Félagsstarf, félagaþing
Í byrjun maímánaðar fóru rúmlega 20 félagsmenn í skotlandsferð sem skipulögð var af þeim bræðrum Haraldi og
Herði Óskarssonum og skósveini þeirra Gunnlaugi Gret-
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tissyni. Ferðin tókst afar vel og erum við nú byrjaðir í
viðræðum við klúbb okkar ástkæra Stephens Schofield um
vinarklúbbasamstarf.
Haldið var félagaþing í byrjun árs. Um fimmtán félagsmenn mættu og eins og á fyrri félagaþingum skiptu menn
sér í umræðuhópa. Góð og gagnleg umræða fór fram um
það sem vel er gert ekki síður en það sem betur má fara í
starfi GV. Helstu punktar frá félagaþinginu voru:
Golfvöllur: Halda ber áfram með lagfæringar á velli, ss
stækkun teiga og þá sérstaklega 17 teig þarf að þrefalda í
norður, þannig yrði líka komið til móts við höggstutta
kylfinga, halda áfram að hlaða glompur, lagfæring á
göngustígum, auk smærri lagfæringa og aukinnar snyrtimennsku við slátt og alla umhirðu á velli og umhverfi hans.
Mótahald-félagsstarf: Talin þörf á því að bæta umgjörð og
framkvæmd á mótahaldi klúbbsins, verðlaun þarf að bæta
og auka þarf fjölbreyttni móta sem vonandi hefði jákvæð
áhrif á félagastarfið.
Veitingasala: Stafsemi í veitingasölu þarf að byrja fyrr
um vorið og standa lengur fram á haustið og opið þarf að
vera lengur yfir daginn.
Til að lagfæra framkvæmd móta var talin þörf á því að
setja lágmarksfjölda keppenda í mót og þá miðað við að
lágmark 30 keppendur væru skráðir til leiks kvöldið fyrir
mótsdag.
Einnig var talin þörf á því að fjölga innanfélagsmótum
og auka fjölbreytni móta.
Við gerð kappleikjaskrár var ákveði að halda 2 innanfélagsmót það fyrra í maí 4x9 holu mót og annað í júní
karlremba. Hvorugt þessara móta var haldið annað féll
niður vegna öskufalls og karlremban féll niður þar sem
fjöldi þátttakenda náði ekki 30.
Segja má að öskufallið í maí hafi haft mikil áhrif á mótahald GV í sumar en þrátt fyrir það héldum við svipuðum
fjölda móta og þáttakenda frá því árið á undan.
GV er í vinaklúbbasamstarfi við eftirtalda klúbba:Kjöl
Mosfellsbæ, Selfoss, Hveragerði, Borgarnes, Mostra
Stykkishólmi, Sandgerði, Grindavík, Keflavík, Flúðir,
Bakkakot og Hellu. Í flestum tilfellum er um að ræða 50%
gagnkvæman afslátt af vallargjöldum.
Gjaldkeri mun gera grein fyrir ársreikningi klúbbsins
hér á eftir. Daglegur rekstur klúbbsins gekk ágætlega á
árinu og hafa tekjur hækkað um 4 % á milli ára, þrátt fyrir
áföll vegna eldgoss, eru nú um 46.700.000. Rekstrarkostnaður eykst um 6% aðallega vegna aukins kostnaðar við
aðföng, áburð, varahluti, viðgerðir ofl, margt sem tengist
öskufallinu. Langtímaskuldir klúbbsins eru í JPY og CHF
og hafa lánin lækkað um 1,5 milljónir milli ára og standa
nú í c.a. 81 milljón, lánin eru í skilum en ljóst er að heildarskuldir eru of háar og hefur stjórn klúbbsins verið í
viðræðum við okkar lánadrottinn, Íslandsbanka um að
tryggja eðlilega skuldsetningu og rekstur til framtíðar, vonumst við til að þeim viðræðum ljúki farsællega á næstu
mánuðum. Lausafjárstaða GV er ágæt en til eru í dag um
4 milljónir króna í lausu fé.
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Golfklúbbur Vestmannaeyja á sinn völl og öll sín mannvirki og tæki og hefur séð um alla uppbyggingu mannvirkja, tækja og golfvallarins auk alls viðhalds og reksturs
í gegnum eigin reikning en hefur fengið framkvæmda og
rekstrarstyrk frá Vestmannaeyjabæ. Er þetta ólíkt því sem
aðrar íþróttagreinar búa við í Eyjum þar sem Vestmannaeyjabær er eigandi nær allra annarra íþróttamannvirkja,
greiðir fyrri nýframkvæmdir og sér um rekstur. Vestmannaeyjabær hefur farið í miklar framkvæmdir við
íþróttamannvirki á síðustu árum m.a. nýtt íþróttahús,
knattspyrnuhús og endurbætur á sundlaug sem nýst hefur
flestum íþróttagreinum í Eyjum og er það hið besta mál.
Ýmsar framkvæmdir við golfvöllinn og æfingasvæði eru
nauðsynlegar á næstu misserum viljum við halda okkar
áfram á meðal bestu golfvalla. Það er ekki ósanngjörn
krafa golfara og annarra sem njóta góðs af golvellinum eins
og ferðaþjónustunnar að næstu framkvæmdir við íþróttamannvirki, sem styrktar verða af Vestmannaeyjabæ, verði
við golfvöllinn.
Í rúm 70 ár hafa Eyjamenn rekið hér félagslega sterkan
golfklúbb og verið í forystusveit golfklúbba landsins frá
upphafi, en við erum þriðji elsti golfklúbbur hér á landi.
Völlurinn hefur verið í hópi bestu keppnisvalla og státum
við af elstu golfholum Íslands. Hér hefur verið rík hefð og
krafa fyrir því að völlurinn okkar standi þeim bestu ekki
að baki hvað gæði varðar og hér er einnig krafa um glæsileg golfmót með flottum verðlaunum.
Við höfum undanfarin ár verið með árgjöldin eins lág og
frekast er unnt og samkvæmt samanburðartöflu hér að
neðan, þá eru árgjöld GV árið 2010 rúmlega 17.000 kr.
undir meðaltali þeirra klúbba sem við berum okkur saman
við hvað gæði og umfang starfseminnar varðar.
Í gegnum tíðina hefur sjálfboðastarf félagsmanna GV
við nánast allar framkvæmdir á velli og húsakosti klúbbsins sem og við mótahald gert okkur kleift að halda árgjöldum svo lágum.
En undanfarin ár hefur þeim sem gefa kost á sér til sjálboðaliðavinnu farið verulega fækkandi og sl. Ca. 5 ár eru
þeir aðeins c.a. 15 sem mæta á aulýsta vinnudaga (oftast
þeir sömu) og því er orðið meira um keypta vinnu við
framkvæmdir á vegum GV. Þetta þurfum við að bæta.
Nauðsynlegt er að auka tekjururnar til að standa undir
þeim rekstri sem Golfklúbbur Vestmannaeyja stendur fyrir.
Eitt af hlutverkum stjórnar er að leggja fyrir aðalfund
tillögu að árgjöldum fyrir næst starfsár.
Gerð er tillaga um að meðaltali 5% hækkun árgjalda en
að nýliðagjöld, unglingagjöld og aukaaðildargjöld
(sumargjöld) verði óbreytt.

Nemagj.
Aukaaðild
14-18 ára
13 ára og yngri

Skipting félagsmanna
Tillaga um breytingu 2011
Fullt gjald
50,000,Hjón *2
90,000,70.ára +
25,000,NL.gj. 1ár
30,000,NL.gj. 2.ár
30,000,-

Ég vil að lokum þakka Stjórn, félagsmönnum, starfsmönnum og öðrum þeim sem komu að starfi klúbbsins
fyrir þeirra starf fyrir hönd klúbbsins.

Gjaldskrá 2010
53.000,95.000,26.500,30.000,30.000,-
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30,000,30,000,20,000,20,000,-

30.000,30.000,20.000,20.000,-

Samkvæmt samþykkt síðasta aðalfundar eru hjónum
veittur 10% afsláttur af fullu gjaldi og
70 ára og eldri fá 50% afslátt frá fullu gjaldi.
Þrátt fyrir þessar hækkanir mun GV vera áfram með
lægstu árgjöld þeirra klúbba sem við berum okkur saman
við.
Að lokum
Þann 29.júní sl fengum við heimsókn erlendra golfferðaaðila erlendis frá á vegum Golf Iceland og í kjölfarið
var mjög góð umfjöllun um völlinn
Bakkafjöruhöfn var tekin í gagnið 21 júlí sl og gekk vel
framan af sumri og sáum við þá strax hvað tilkoma hennar
gæti haft mikil áhrif á starfsemi og rekstur Golfklúbbs
Vestmannaeyja.
Fram að þjóðhátíð og að afloknum brottfluttningi
þjóðhátíðargesta sáum við miklar breytingar á gestakomu.
Rástímaskráning á golf.is var tekin upp þann 10 ágúst og
fram að mánaðarmótum ágúst- sept eru skráðar heimsóknir
806 kylfinga utan GV og 594 félagsmanna að auki 153 í
mót. Í september var mjög lítið um heimsóknir enda veður
leiðinlegt mest allann mánuðinn og siglingar í Landeyjahöfn féllu niður. Töluðum við nokkrum stórum hópum
og tekjum vegna þessa. Félagsmenn tóku því vel að þurfa
að panta tíma á völlinn í ágúst. Þess má geta að margir af
gestum okkar í ágúst eru félagsmenn vinaklúbba okkar og
eru því aðeins að greiða hálft gjald.
Seld vallargjöld í sumar voru eftirfarandi (afrúnaðar tölur):
Sept – okt
200 þúsund
10.-31. ágúst
2 miljónir
Júlí rúml
1 miljón
Júní rúm
800 þúsund
Maí rúml
200 þúsund
Það er því tilhlökkunarefni að takast á við næsta sumar,
völlurinn okkar er fyrstur til á vorin og ættum við því að
geta byrjað af krafti strax í apríl ef veður verða góð og
Landeyjahöfn opin.
Eins og undanfarin ár verður framkvæmdastjóri í 50%
starfshlutfalli í vetur og verður
skrifstofa opin virka daga frá 14.00 – 16.00.

Vestmannaeyjum 18. nóv. 2010
f.h. stjórnar.
Helgi Bragason, formaður
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Skýrsla Fimleikafélagsins
Rán
starfsárið 2010
Á síðasta aðalfundi var stjórn Ránar kosin eftirfarandi:
Formaður: Anna Hulda Ingadóttir
Varaformaður: Jóhanna Inga Jónsdóttir
Gjaldkeri: Sigfríð Björgvinsdóttir
Innheimtustjóri: Helga Henrietta Aaberg
Ritari: Þórdís Jóelsdóttir
Meðstjórnendur: Gyða Arnórsdóttir og Dagrún Sigurgeirsdóttir
Í byrjun árs var kosin fimleikamaður ársins 2009 og var
það Nanna Berglind Davíðsdóttir.
Mót:
Í áhaldafimleikum var farið farið á Þrepamót FSÍ með
6 stúlkur.
Í hópfimleikum var farið á Unglingamót með þrjú lið:
mix-liðið keppti í 4.flokki og lentu í 1.sæti á trampólíni.
Byrjendamót í Þorlákshöfn með 36 börn. Í maí var Vormót
FSÍ haldið hér í eyjum og er þetta stærsta fimleikamót
íþróttasögunnar í eyjum. Þarna voru um 550 keppendur
frá öllu landinu og voru tvö lið frá Rán. Í nóvember fóru
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fjögur lið á Haustmót FSÍ þar sem strákahópurinn hafnaði
í 2.sæti.
Vestmannaeyjamót var um miðjan mars: Í áhaldafimleikum varð Elísa Björk Björnsdóttir Vestmannaeyjameistari í 6.þrepi. Í almennum fimleikum urðu eftirfarandi
Vestmannaeyjameistarar.
1.þrep: Júlíus Eyvindsson og Margrét Björk Grétarsdóttir
2.þrep: Hjálmar Karl Guðnason og Margrét Lára Hauks
dóttir
3.þrep stúlkna: Gígja Sunneva Bjarnadóttir
4.þrep stúlkna: Þórey Helga Hallgrímsdóttir
Þjálfarar félagsins á árinu: Svanfríður Jóhannsdóttir
yfirþjálfari, Alexandra Evudóttir, Arna Björg Sigurbjörnsdóttir, Guðrún Benónýsdóttir, Laufey Ársælsdóttir , María
Rós Sigurbjörnsdóttir, Sigríður Helga Ástþórsdóttir,
Thelma Rut Grímsdóttir.
Aðstoðarþjálfarar voru: Ásta Lilja Gunnarsdóttir,
Nanna Berglind Davíðsdóttir, Þóra Fríða Ólafsdóttir og
Ævar Örn Kristinsson
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Dómarar á mótum voru þjálfarar innan félagsins, ásamt
Barböru Hafdísi Þorvaldsdóttir og Stefanía Þorsteinsdóttir.

Viðburðir, sýningar,námskeið, æfingabúðir.
Félagið var með fimleikaskóla fyrir yngtu börnin.
Félagið var með sýningarhópa á Sumardaginn fyrsta, Sjómannadag, 17.júní og Þjóðhátið. Félagið tók þátt árlegum
hreinsunardegi bæjarins og sáu um að hreinsa svæðið í
kring um Íþróttahúsið og svo var endað í grilli við
Ráðhúsið. Árleg vorsýning var 2.maí sem heppnaðist
mjög vel. Sumarnámskeið á vegum félagsins var að þessu
sinni haldið í samstarfi við Frjálsíþróttafélagið Óðinn.
Félagið seldi varning á Sjómannadag, 17.júni og goslok
ásamt því að selja ÍBV flos fyrir Þjóðhátið og sjá um vaktir
á bílastæði. Í júlí fóru 18 krakkar ásamt þjálfurum og
fararstóra til Danmerkur á Eurogym. Þetta er fimleikahátíð
sem er haldin annað hvert ár.
Félagið stóð fyrir æfingabúðum með þremur þjálfurum
frá Gerplu, í júní voru 40 börn og í nóvember voru 60 börn
sem tóku þátt. Í ágúst var í fyrsta sinn í sögu félagsins
haldið Parkour námskeið og tóku um 20 börn þátt.

Rán fékk hópur Ránarstyttuna fyrir besta árangurinn yfir
árið, þetta voru Agnes og Bríet Stefánsdætur, Daníel Smári
Víkingsson, Elísabet og Hjálmar Karl Guðnabörn, Jóel Þór
Ómarsson, Gunnar Þór Stefánsson, Lúkas Elí Jarlsson,
Margrét Björk Grétarsdóttir, Tindur Snær Sigurbjörnsson,
Unnur Ástrós Magnúsdóttir og Þóra Guðný Arnarsdóttir.
Í lok haustannar var iðkendafjöldi hjá Rán 215 börn, þar
með talið börnin í fimleikaskólanum.
Félagið keypti ýmis áhöld og tækjabúnað.
Vinnslustöðin í Vestmannaeyjum gaf félaginu dansgólf og
Útgerðarfélagið Þórunn Sveinsdóttir flutti það fyrir okkur
frá Danmörku.
Að lokum vill stjórnin þakka öllum sem hafa lagt okkur
lið og einnig þeim sem hafa styrkt okkur á einn eða annan
hátt.
Fyrir hönd stjórnar.
Anna Hulda Ingadóttir, formaður

Jólasýningin var 12.desember þar sem veitt voru
verðlaun fyrir árið, þar hlaut Kristbjargarbikarinn Bríet
Stefánsdóttir sem var valin efnilegust og í fyrsta sinn hjá
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