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Hugi Harðarson,
varamaður

Sturlaugur Sturlaugsson,
formaður

Jón Þór Þórðarson,
íþróttafulltrúi ÍA

Margrét Ákadóttir,
varamaður 

Guðlaug Sverrsidóttir,
 ritari

Guðmundur Sigurðsson,
Keilufélag 
Akraness

Svanborg Frostadóttir,
Badmintonfélag

 Akraness

Kristmar Sigurðsson,
Körfuknattleiksfélag 

Akraness

Ágústa Andrésdóttir,
Karatefélag

Akraness

Viktor Elvar Viktorsson,
Golfklúbburinn 

Leynir

Ólöf Samúelsdóttir,
Hestamannafélagið

Dreyri

Gunnar H. Kristinsson,
Sundfélag 
Akraness

Gísli Gíslason,
Knattspyrnufélag 

ÍA

Steindóra Steinsdóttir,
Blakfélagið 

Bresi

Anna Bjarnadóttir,
Ungmennafélagið

Skipaskagi

Sævar Haukdal,
Fimleikafélag

Akraness

Ólöf Guðmundsdóttir,
Íþróttafélagið 

Þjótur 

Petronella Kristjánsdóttir,
Vélhjólaíþróttafélag 

Akraness

Ellert Ingvarsson,
varaformaður

Jón S. Ólason,
Skotfélag 
Akraness

Sigurður Bjarnason,
Hnefaleikafélag

Akraness

Halldór Fr. Jónsson,
gjaldkeri

Hildur Karen 
Aðalsteinsdóttir, 
meðstjórnandi

Hermann Hermannsson,
Kraftlyftingafélag

Akraness
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SkýrslaframkvæmdastjórnarÍAstarfsárið2010

SkýrslaframkvæmdastjórnarÍAstarfsárið2010
 
Framkvæmdastjórn ÍA árið 2010 skipuðu:
 
Sturlaugur Sturlaugsson formaður
Ellert Ingvarsson varaformaður
Halldór Fr. Jónsson gjaldkeri
Guðlaug Sverrisdóttir ritari
Hildur Karen Aðalsteinsdóttir meðstjórnandi
 
Varamenn í stjórn
Hugi Harðarson
Margrét Ákadóttir 
 

FormennaðildarfélagaÍAárið2010voru:
Svanborg Frostadóttir formaður Badmintonfélags ÍA
Steindóra Sigríður Steinsdóttir form. Blakfélagsins Bresa
Sævar Haukdal formaður Fimleikafélags Akraness
Viktor Elvar Viktorsson formaður Golfklúbbsins Leynis
Ólöf Samúelsdóttir form. Hestamannafélagsins. Dreyra
Sigurður H. Bjarnason, form. Hnefaleikafélags Akraness
Ólöf Guðmundsdóttir formaður Íþróttafélagsins Þjóts
Ágústa Andrésdóttir formaður Karatefélags Akraness 
Guðmundur Sigurðsson formaður Keilufélags Akraness 
Gísli Gíslason formaður Knattspyrnufélags ÍA
Kristmar Sigurðsson form. Körfuknattleiksfélags Akraness
Anna Bjarnadóttir formaður Umf. Skipaskaga 
Jón S. Ólason formaður Skotfélags Akraness
Gunnar H. Kristinsson formaður Sundfélags Akraness
Petronella Kristjánsdóttir form. Vélhjólaíþróttafélags 
Akraness
Hermann Hermannsson form. Kraftlyftingafélag Akraness

 
Íþróttamaðurársins2010áAkranesi

Valdís Þóra Jónsdóttir var kjörin íþróttamaður Akraness 
fyrir árið 2010. Valdísi Þóra varð Íslandsmeistari kvenna 
í holukeppni sem fram fór á Garðavelli í sumar. Hún varð 
einnig stigameistari kvenna á Eimskipsmótaröð GSÍ og 
vann til verðlauna á mörgum mótum. Valdís Þóra gerði það 
líka gott í Bandaríkjunum þar sem hún er við nám. Hún var 
í sigurliði síns skóla og jafnað skólametið hjá Texas State 
fyrir lægsta skor einstaklings í keppni. Meðalskor hennar 
er með því lægsta sem nýliði á skólamótaröðinni hefur 
leikið og var hún valin í lið ársins Valdís Þóra tók þátt í 
Evrópumóti kvenna fyrir Íslands hönd á La Manga á Spáni. 
Hún var einnig valin til að taka þátt í Heimsmeistaramótinu 
í Argentínu fyrir Íslands hönd en varð fyrir því óláni að fót-
brotna í haust og tók þess vegna ekki þátt í HM.

Önnur í kjörinu varð sundkonan Inga Elín Cryer. Inga 
Elín náði frábærum árangri á Íslandsmeistaramótum og 
alþjóðlegum mótum innanlands. Hún varð Íslands- og bik-
armeistari í flokki fullorðinna og þá var hún einnig fjórfald-
ur Aldursflokkameistari og um leið stigahæsta stúlkan. 

Inga Elín náði lágmörkum á Ólympíuleika ungmenna í 
Singapore þar sem hún keppti fyrir Íslands hönd. Inga Elín 
á 3 Íslandsmet auk 24 Akranesmeta í öllum flokkum.

Í þriðja sæti varð Aðalheiður Rósa Harðardóttir. 
Aðalheiður keppir í báðum greinum karate, kata og kumite 
og hefur náð góðum árangri í þeim. Á Íslandsmeistaramóti 
fullorðinna í kata varð Aðalheiður í öðru sæti í bæði kata 
og hópkata kvenna. Á Íslandsmeistaramóti fullorðinna í 
kumite varð hún í þriðja sæti bæði í opnum flokki og -60 
kílógramma flokki. Í apríl  varð hún síðan í þriðja sæti í 
junior flokki á norðurlandameistaramótinu í karate. Hún 
vann einnig til fjögurra verðlauna á Stockholms Open 
mótinu í nóvembermánuði. Aðalheiður var í lok ársins valin 
karatekona ársins á Íslandi.

 
Á árinu 2010 eignuðumst við alls 44 meistara á Íslands- 

og bikarmótum í 8 íþróttagreinum. Eftirtaldir íþróttamenn 
voru tilnefndir af sínum félögum til kjörsins:

 
Badmintonmaður ársins: Egill Guðvarður Guðlaugsson
Fimleikamaður ársins: Ástrós Líf Rúnarsdóttir
Hestaíþróttamaður ársins: Jakob S. Sigurðsson
Hnefaleikamaður ársins: Arnór Már Grímsson
Íþróttamaður Þjóts: Andri Jónsson
Íþróttamaður Umf. Skipaskaga: Jófríður Ísdís Skaftadóttir
Kylfingur ársins: Valdís Þóra Jónsdóttir
Karatemaður ársins: Aðalheiður Rósa Harðardóttir
Keilumaður ársins: Skúli Freyr Sigurðsson
Knattspyrnumaður ársins: Páll Gísli Jónsson.
Knattspyrnukona ársins: Heiðrún Sara Guðmundsdóttir.
Kraftlyftingamaður ársins: Árni Freyr Stefánsson
Körfuknattleiksmaður ársins: Dagur Þórisson
Skotmaður ársins:  Berglind Björgvinsdóttir
Sundmaður ársins: Inga Elín Cryer
Vélhjólaíþróttamaður ársins: Ernir Freyr Sigurðsson
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Íþróttirí100ár-afmælishátíðáAkranesi
Laugardaginn 23. janúar 2010 voru liðin 100 ár frá 

stofnun Ungmennafélags Akraness sem markar um leið 
upphaf glæsilegrar sögu íþrótta á Akranesi. Af þessu tilefni 
var efnt til sérstakrar hátíðardagskrár að Stillholti 16 – 18 
þar sem sýningin Íþróttir á Akranesi í 100 ár er haldinn. 
Rythmasveit Tónlistarskólans á Akranesi kom fram í fyrsta 
sinn, en sveitin var stofnuð nýverið.

Í upphafi dagskrár flutti Eydís Aðalbjörnsdóttir formaður 
fjölskylduráðs ávarp þar sem hún fór stuttlega yfir upphaf 
þessarar glæstu íþróttasögu á Akranesi. Einnig veitti hún 
þeim Haraldi Sturlaugssyni, Friðþjófi Helgasyni og Helga 
Daníelssyni blóm í þakklætisskyni fyrir þeirra ómetanlega 
framlag við að varðveita þessa sögu og koma henni á fram-
færi. Helgi Daníelsson var heiðraður sérstaklega fyrir hans 
mikla starf í þágu Akraness í gegnum árin og fékk að gjöf 
silfurgrip smíðaðan af Dýrfinnu Torfadóttur. Í þakkaræðu 
sinni sagði Helgi að það væru forréttindi að vera Skagamaður 
og fá að alast upp á Akranesi. Knattspyrnufélag ÍA nýtti 
þetta tækifæri einnig til að gera Harald Sturlaugsson að 
heiðursfélaga Knattspyrnufélagsins. Tómas Guðmundsson 
viðburðastjóri Akraneskaupstaðar afhjúpaði nýtt logo sem 
útbúið hefur verið í tilefni af þessum tímamótum og hyggst 
Akraneskaupstaður og ÍA gera þessari sögu góð skil á árinu 
með margvíslegum hætti. 

Sturlaugur Sturlaugsson formaður ÍA flutti stutt 
ávarp ásamt því sem fulltrúar úr stjórn Minningarsjóðs 
Guðmundar Sveinbjörnssonar afhentu styrki til þeirra 
Valdísar Þóru Jónsdóttur, Ingu Elínar Cryer, Karitas 
Ólafsdóttur, Steinunnar Ingu Guðmundsdóttur og Skúla 
Freys Sigurðssonar. Framkvæmdastjórn Íþróttabandalagsins 
afhenti einnig aðildarfélögum sínum styrk að samtals upp-
hæð 4 milljónir króna. Að lokum flutti Ólafur Rafnsson 
forseti ÍSÍ ávarp. Ólafur hrósaði Skagamönnum fyrir sitt 
þróttmikla og metnaðarfulla starf, þessi saga væri ein-
stök og hún væri ennþá í mótun. Í viðurkenningarskyni 
afhenti hann Akraneskaupstað að gjöf áritaðan skjöld frá 
ÍSÍ. Í lok mars fékk Íþróttabandalag Akraness úthlutað 
styrk frá Menningarráði Vesturlands uppá kr. 750.000.- 
til að vinna áfram með sýninguna og koma henni fyrir í 
Íþróttamannvirkjunum og félagsaðstöðu ÍA.

 
Gönguferðiroghlaup

Rúmlega 90 göngugarpar tóku þátt í Jónsmessugöngunni 
sem farin var fimmtudaginn 24. júní. Gönguveður var eins 
og best verðu á kosið og fóru nánast allir þátttakendur 
alla leið á Háahnúk og nutu síðan glæsilegs sólarlags í lok 
göngunnar. Að göngu lokinni var haldið í Jaðarsbakkalaug 
þar sem boðið var uppá ávexti og góð stemming var í heitu 
pottunum. Skemmtilegur endir á glæsilegu kvöldi.

Alls tóku um 150 konur þátt í Kvennahlaupi ÍSÍ á 
Akranesi. Hlaupið var frá Dvalarheimilinu Höfða og sá 
Erna Sigurðardóttir um upphitun fyrir hlaupið. Valdís Þóra 
Jónsdóttir íþróttamaður Akraness sá um að ræsa hlaupið. 
Hlaupin var um 2,7 km leið og endað uppí Skógrækt þar 
sem þátttakendur fengu verðlaunapening og boðið var uppá 
ávexti og Egils kristal 

Akraneshlaupið fór fram laugardaginn 12. júní og hafði 
Knattspyrnufélag ÍA yfirumsjón með hlaupinu. Fjölmargir 
þátttakendur tóku þátt þrátt fyrir frekar leiðinlegt veður. Að 
vanda gátu allir fundið eitthvað fyrir sitt hæfi, en keppt var í 
21 km, 10 km og 3,5 km hlaupi sem og 10 km hjólreiðum. 

 
Námskeiðogfræðsla

 Um miðjan febrúar bauð Íþróttabandalag Akranes aðild-
arfélögum sínum uppá námskeið í íþróttasálfræði sem 
haldið var í Íþróttamiðstöðinni Jaðarsbökkum. Fyrirlesarar 
voru sálfræðingarnir Rúnar Helgi Andrason og Hafrún 
Kristjánsdóttir og var námskeiðið vel sótt af  þjálfurum og 
elstu keppnishópum félaganna. Farið var í helstu grunn-
atriði íþróttasálfræðinnar og hvernig hægt er að vinna með 
íþróttamenn og bæta árangur þeirra.

Um miðjan maí hélt Geir Gunnar Markússon nær-
ingarfræðingur fyrirlestur um tengsl næringar og árang-
urs í íþróttum. Fyrirlesturinn var vel sóttur af iðkend-
um, þjálfurum og foreldrum. Íþróttabandalagið tók virkan 
þátt í ýmsum verkefnum sem miða að bættri heilsu og 
forvörnum. Íþróttabandalagið gerði átaksverkefnum ÍSÍ 
“Lífshlaupið” og “Hjólað í vinnuna” góð skil og hvatti sem 
flesta til að taka þátt. Skagamenn eru sífelst duglegri að 
nýta umhverfi bæjarins til að fara út að skokka, ganga eða 
hjóla. Innritunardagur íþrótta- og tómstundafélaganna var 
haldin að vanda í upphafi skólaársins. 

Miðvikudagurinn 3. nóvember var forvarnardagur um 
landið allt. Jón Þór Þórðarson, íþróttafulltrúi ÍA og Lúðvík 
Gunnarsson deildarstjóri æskulýðs- og forvarnarmála heim-
sóttu grunnskóla bæjarins og kynntu það fjölbreytta íþrótta- 
og tómstundastarf sem í boði er. Á forvarnardaginn er lögð 
áhersla á þrjú heillaráð sem geta forðað börnum og ungling-
um frá fíkniefnum:

 
1. Unglingar sem verja í það minnsta klukkustund á dag 

með fjölskyldum sínum, eru síður líklegir til að hefja neyslu 
fíkniefna.

2. Ungmenni sem stunda íþróttir og annað skipulagt 
æskulýðsstarf falla mun síður fyrir fíkniefnum.



�

3. Því lengur sem ungmenni bíða með að hefja áfeng-
isneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau verði fíkniefnum 
að bráð.

 
VelheppnaðUnglingalandsmótUMFÍ

 Unglingalandsmót UMFÍ fór fram í Borgarnesi um versl-
unarmannahelgina. Þrátt fyrir skamman undirbúning tókst 
Borgfirðingum að undirbúa og framkvæma mótið þannig 
að sómi var af. Yfir 1700 ungmenni kepptu í tíu greinum á 
mótinu og var það því það stærsta sem haldið hefur verið 
til þessa. Gestir í Borgarnesi voru um 12 þúsund og fór vel 
um alla enda veðrið með ágætum alla helgina. Þrátt fyrir 
að ÍA skipuleggi ekki sérstaklega ferð á unglingalandsmót 
þá er alltaf nokkuð um að ungmenni af Akranesi taki þátt á 
mótinu og þá undir merkjum ÍA eða Umf. Skipaskaga.

Töluverður áhugi er fyrir því að halda Unglingalandsmót 
á Akranesi í framtíðinni. Í byrjun maí var haldinn hér kynn-
ingarfundur varðandi skipulagningu- og framkvæmd ung-
lingalandsmótanna. Á fundinn komu Helga Guðjónsdóttir 
formaður UMFÍ, Sæmundur Runólfsson framkv.stj. UMFÍ 
og Ómar B Stefánsson sem hefur haft veg og vanda af 
skipulagningu unglingalandsmótana. Kynningin var hin 
fróðlegasta og kitlaði enn frekar þann draum að halda ung-
lingalandsmót á Akranesi. Aðstaða til frjálsíþrótta er nánast 
það eina sem uppá vantar til að svo megi verða. Það er verk-
efni framtíðarinnar að gera þennan draum að veruleika.

 
Framkvæmdirííþróttamiðstöðinni

 Í byrjun september var ráðist í töluverðar framkvæmdir í 
eignarhluta ÍA í íþróttamiðstöðinni. Skrifstofur voru færðar 
uppá 3. hæð sem áður var gistiaðstaða. Búinn var til nýr 
salur á 2. hæð og svokallaður Parketsalur var stækkaður 
til muna. Þessar framkvæmdir heppnuðust mjög vel og er 
nýtingin á rýminu mjög góð. Mun rýmra er um íþróttastarf-
semina og auknir möguleikar á að vera með þreknámskeið. 
Þessar framkvæmdir kostuðu rúmar 6 milljónir króna sem 
skila sér þó fljótt með aukinni útleigu á tímum.

 
Starfshópurumuppbygginguíþróttamannvirkjaá
Akranesi

Í lok júní skipaði bæjarráð Akraness starfshóp um upp-
byggingu íþróttamannvirkja á Akranesi. Starfshópurinn var 
skipaður einum fulltrúa frá hverjum flokki sem hefur full-
trúa í bæjarstjórn Akraness svo og jafnmörgum fulltrúum 
frá Íþróttabandalagi Akraness.  

 
Fulltrúar Akraneskaupstaðar í hópnum voru þau:
 
Einar Benediktsson, formaður - fulltrúi S-lista
Hjördís Garðarsdóttir, fulltrúi V-lista
Dagný Jónsdóttir, fulltrúi B-lista
Gunnar Sigurðsson, fulltrúi D-lista 
(Gunnar sagði sig síðan úr hópnum vegna þess að hann 

taldi sig vanhæfan til setu vegna fjölskyldutengsla við for-
svarmenn í einstaka aðildarfélögum ÍA. Sæti Gunnars í 
starfshópnum tók Einar Brandsson)

Eftirtaldir aðilar skipuðu starfshópinn af hálfu ÍA
 
Hildur Karen Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjórn ÍA
Guðlaug Sverrisdóttir framkvæmdastjórn ÍA
Jón Þór Þórðarson starfsmaður ÍA
Sturlaugur Sturlaugsson formaður ÍA.
 
Með hópnum starfaði einnig Ragnar Már Ragnarsson, 

verkefnastjóri hjá Akraneskaupstað.
 
Verksvið starfshópsins var eftirfarandi:
 
• Leggja mat á núverandi íþróttaaðstöðu í eigu 

Akraneskaupstaðar.
• Leggja mat á núverandi aðstöðu félaga innan ÍA.
• Greina þarfir Akraneskaupstaðar og hvers íþróttafélags 

fyrir aðstöðu til næstu fimm ára.
• Leggja mat á og forgangsraða verkefnum.
• Gera gróft kostnaðarmat á tillögur hópsins.
 
Í byrjun nóvember skilaði nefndin áfangaskýrslu ef svo má 

kalla þar sem nefndin vonast eftir að hægt verði að endur-
skoða hana í febrúar 2011 að fenginni almennri umræðu. Í 
skýrslunni segir m.a. í inngangsorðum: “Það er ánægjulegt 
hlutverk nefndarmanna að fá tækifæri til að horfa til fram-
tíðar í þeim tilgangi að bæta hag og auka vellíðan bæjarbúa. 
En í leiðinni örlar á smá kvíða í tengslum við nauðsynlega 
forgangsröðun verkefna þar sem ekki er hægt að gera allt 
fyrir alla, það fjármagn sem er til staðar er takmarkað og 
viðhald á eignum bæjarins í gegnum áratugina hefur líklega 
verið of lítið miðað við ástand þeirra í dag þar sem áætluð 
þörf er um 650 m.kr. í viðhald eigna bæjarins, skv. upplýs-
ingum frá Kristjáni Gunnarssyni. umsjónarmanni fasteigna. 
Það er ekki auðvelt að forgangsraða en án efa nauðsynlegt. 
Mikil óvissa ríkir um fjárhagsgetu bæjarins til næstu 5 ára.

 Nefndarmenn gáfur sér ákveðnar forsendur um fjárhags-
getu bæjarins almennt séð og markmið/sýn í tengslum við 
félagsstarfið, hér eru eftirfarandi áhersluatriði:

 
• Fjárhagsgeta bæjarins verði slök næstu árin.
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• Treysta enn frekar barna- og unglingastarf.
• Jafna möguleika afreksfólks eins og kostur er til að ná 

árangri.
• Málefni Golfklúbbsins Leynis er í pólitískum farvegi nú 

þegar varðandi byggingu vélarskemmu. Ákveðinn samn-
ingur um slíkt til staðar en frekari samningar eru í gangi á 
milli GL og Akraneskaupstaðar.

 
Starfshópurinn kom sér fljótlega saman um að reyna að 

hrinda strax af stað lagfæringum á þáttum sem tengjast 
grunn þörf félaganna eins og loftræstingum, vatns-, örygg-
is- og salernismálum. Gögnin sem nefndin hafði til hlið-
sjónar við mat sitt, byggðist m.a. á innsendum ábendingum 
félaganna, ársskýrslum þeirra, samantekt frá ársþingi ÍA 
vorið 2010 þar sem fjallað var sérstaklega um uppbyggingu 
íþróttamannvirkja og rekstrarþörf íþróttahreyfingarinnar og 
ýmsum upplýsingum frá Akraneskaupstað.

Í lokaorðum skýrslunnar kom fram að það hefði verið 
æskilegt, samhliða gerð þessarar skýrslu, að hafa hug-
myndir um fjárhagsgetu bæjarins til lengri tíma. Það hefði 
auðveldað okkur að ramma betur inn hugmyndir hópsins 
um uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akranesi næstu árin. 
Það væri æskilegt að hópurinn hefði möguleika til að fylgja 
eftir störfum sínum og endurmeta skýrsluna t.d. 1. febrúar 
2011 þegar aðstæður almennt m.t.t. fjárhagslagaramma 
sveitarfélaga og fjárhagsgeta bæjarins kemur betur ljós og 
skýrslan hefur hlotið kynningu innan bæjarins og íþrótta-
félaganna.

 
Forgangsröðun-Skammtímaþörf

1. Keilufélagið – Kaup og uppsetning á nýjum vélum í 
keilusal, 6 milljónir. Erindi sent bæjarráði þ. 29.10.2010, 
tekið til umfjöllunar í bæjarráði þ. 4 nóv. (2010-2011).

2. Hnefaleikar – bætt loftræsting, 7-900þ. Komið í ferli 
í bæjarkerfinu. (2010). Samþykkt fjárveiting á fundi bæj-
arstjórnar þ. 26.10.2010.

3. Karfan – nýjar körfur á Jaðarsbakka um 2 milljónir kr. 
(2011).

4. Vélhjólaklúbbur – Ýmislegt til aðstoðar við rekst-
ur akbrautar, t.d. vökvunarbúnaður (traktor, haugsuga) 
starthlið, salernisaðstaða (með Skotfélagi) 5-6 milljónir. 
(2011).

5. KFÍA – Æfingasvæði á Jaðarsbökkum, 4-5 ára verk-
efni, 5-6 milljónir á ári, byrja 20.06.2011. (Daginn eftir 
Norðurálsmótið) (2011-2015) Huga að langtímaskipulagi 
aðalvallarins.

6. Blakfélagið – Nýr strandblakvöllur í skógrækt, 500þ 
(2011)

7. Íþróttahúsið á Vesturgötu, bætt loftræsting, leki á milli 
hæða í sal Skotfélagsins, brunamál. (2011)

8. KFÍA – Bolta og vélageymsla, moka innan úr 2 bilum 
í Akraneshöll. 20 millj.(2012-13)

9. SA – Tímabundin yfirbygging á Jaðarsbakkalaug (2011) 
+/- 50 milljónir, t.d. mjúkhýsi (sjá scandihall.no) sparnaður 
í rekstri, hægt að taka niður yfir sumartímann, hægt að færa 
í önnur verkefni. Byggð verði ný 50mx6,0 m 3-4 ja brauta 
innilaug (2012-14)æfinga- og kennslulaug annað hvort sett 
upp við enda Jaðarsbakkalaugar undir mjúkhýsi samhliða 

yfirbyggingu Jaðarsbakkalaugar eða sett niður við suður-
enda Akraneshallar og samnýta geymslur, grófa búnings-
aðstöðu, sturtur, tengja sjósundi, Langasandi, undirstrika 
“túrisma” í tengslum við fjölskyldur og sport.

10. Hestamenn – Endurbygging reiðvallar, búið að veita 
4 milljónum í verkefnið (vor 2010). Malbikun á bíla-
stæði við félagsheimili (óefnt loforð hjá Akraneskaupstað) 
Hestakerrustæði

11. UMF. Skipaskagi – Grunn frjálsíþróttaaðstaða (400 
mtr. hlaupabraut, kasthringur, langstökksgryfja ofl.) (2012-
2013)

12. Þjótur – Ávallt skal huga að aðstöðu fatlaðra í íþrótta-
mannvirkjum bæjarins

 
Forgangsröðunlangtímaþörf

1. Fimleikahús – í tengslum við væntanlegan skóla í 
Skógarhverfi.

2. 50 mtr. 8 brauta innisundlaug – í tengslum við vænt-
anlegan skóla í Skógarhverfi.

3. Tengibygging á Jaðarsbökkum, yfirbygging sundlaug-
ar með metnaðarfullu útisvæði. Það er mjög mikilvægt fyrir 
alla hagsmunaðila að kortleggja uppbyggingu skóla- og 
íþróttamannvirkja til lengri tíma.

 
Akranesbær er eins og fjölskylda sem hefur sínar tekjur 

til að ráðstafa í langtíma farsælt líf hennar, skapa öryggi, 
sjálfstraust, menntun, sjálfstæði og almenna vellíðan. 
Fjölskyldan vill ekki skulda um of til þess m.a. að tryggja 
sjálfstæði og forræði sitt. Besta markaðssetning sveitar-
félags m.a. með fjölgun íbúa í huga og treysta öfluga þjón-
ustu og menningu er það þegar íbúar þess finna fyrir öryggi 
þ.e. vinnu- og umhverfislega, heilbrigðu umhverfi, öflugum 
forvörnum og metnaðarfullum skólum, notalegu viðmóti og 
fordómaleysi nágrannans. Við teljum farsælt að reyna að 
framkvæma alltaf eitthvað á hverju ári, samanber reynslu 
síðustu 10 ára. Við viljum sjá skynsama uppbyggingu til 
lengri tíma í anda fjölskyldunnar þannig að það verði líka 
til ráðstöfunar fjármagn til að styðja við rekstur hennar þ.e. 
í þessu tilfelli íþrótta-æskulýðs- og skólastarfið.” Þrátt fyrir 
að ekki séu í hendi neinar stórframkvæmdir á næstunni þá 
er mikilvægt að ákveða með afgerandi hætti hvað skuli 
framkvæmt næst í uppbyggingu íþróttamannvirkja þannig 
að framtíðarsýnin sé skýr og að félögin viti hvar þau standi. 
Mikilvægt að íþróttahreyfingin taki þessi mál fyrir og komi 
sér saman um forgangsröðun.

 
FjármálÍA

Heildartekjur aðildarfélaga ÍA árið 2010 voru um 190 
m.kr. Tekjur Íþróttabandalagsins voru um 18,6 m.kr. 
Samtals eru því tekjur íþróttahreyfingarinnar um 208 m.kr. 
Rúmlega 16 m.kr. hagnaður var af eiginlegum rekstri aðild-
arfélaganna. Munar þar mest um að hagnaður GL var um 
13,5m.kr.Tap var á rekstri Íþróttabandalagsins uppá um 
900 þús.kr. Það er einkum tilkomið vegna framkvæmda í 
Íþróttamiðstöðinni uppá um 6 m.kr. og var alfarið greitt af 
Íþróttabandalaginu. Eignir íþróttahreyfingarinnar eru um 
180 m.kr. Eignir Íþróttabandalagsins eru um 45,7 m.kr, 



þar af er fasteignamats verð í Íþróttamiðstöðinni um 21,4 
m.kr.

 
Launakostnaður er langstærsti útgjaldaliðurinn og er um 

51% af útgjöldum íþróttafélaganna. Heildar launakostn-
aður íþróttafélaganna árið 2010 var um 89 m.kr, þar af er 
launakostnaður vegna barna og unglingastarfs um 56 millj-
ónir. Kostnaður vegna mótahalds var um 12,8 m.kr. (7%) 
og kostnaður vegna búninga, áhalda og tækja var 9,4 m.kr 
(6%)

 
Framlög og styrkir er stærsti tekjuliður íþróttafélaganna 

eða um 65 m.kr (34%). Mest eru þetta styrkir sem for-
svarsmenn íþróttafélaganna ná að safna saman og oftar en 
ekki eru þeir háðir einhverskonar framlagi að hálfu íþrótta-
félagsins á móti. Tekjur af mótahaldi eru um 27,5 m.kr. 
(15%) og að baki þeim tekjum liggur ómæld vinna hundr-
uða sjálfboðaliða. Á síðasta ári var beinn rekstrarstyrkur 
Akraneskaupstaðar vegna barna- og unglingastarfs 9,7 
m.kr. Hlutdeild aðildarfélaga ÍA af þeim styrk var 8,45 
m.kr. (87%) Íþróttabandalagið kom með viðbótarstyrk að 
upphæð 4 m.kr. Í gegnum tíðina hafa aðildarfélög ÍA verið 
að fá að meðaltali 85% af styrkhupphæð. Hlutfallsleg skipt-
ing hefur haldist nokkuð jöfn á milli aðildarfélaganna og er 
í takt við iðkendafjölda.

 
Tekjur vegna æfingagjalda (börn og fullorðnir) eru um 

48 m.kr. (25%) Æfingagjöld barna og unglinga ein og 
sér eru um 35 milljónir. Til samanburðar þá er kostnaður 
vegna þjálfunar barna og unglinga 59 m,kr. Segja má að 
æfingagjöld standi undir 60% af þjálfunarkostnaði barna- 
og unglinga. Tómstundaávísanir Akraneskaupstaðar sem 
hægt er að nýta til greiðslu þátttökugjalda í tónlistarskóla 
og íþrótta- og æskulýðsstarfi er kærkomin búbót fyrir fjöl-
skyldur á Akranesi, þær létta undir útgjöldum og hvetja 
til þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi. Að meðaltali eru 
78% af þessum ávísunum að skila sér til ÍA og standa undir 
um 34% af æfingagjöldum. Varasamt er þó að telja þær 
sem rekstrarstyrk til íþróttafélaganna. Þær auka ekki tekjur 
þeirra nema að til komi hækkun æfingagjalda. Mikilvægt 
er því að halda hlutfallslegu jafnvægi á hækkun ávís-
ana og beinna rekstrarstyrkja þannig að hægt sé að halda 

æfingagjöldum í lágmarki. Að meðaltali standa æfingagjöld 
og styrkir undir 75 – 80% af þjálfunarkostnaði barna og 
unglinga. Það sem uppá vantar (um 15 m.kr ) hafa íþrótta-
félögin aflað sjálf með ýmsum fjáröflunum.

Í tengslum við Innritunardaginn ár er tekið saman yfirlit 
yfir æfingagjöld einstakra flokka hjá aðildarfélögum ÍA. Sú 
athugun sýnir að æfingagjöld hækkuðu nánast ekkert 2008 
og 2009 og lítilsháttar 2010. Æfingagjald per mánuð eru allt 
frá 1.000 – 10.000 kr. Að meðaltali er æfingagjald innan ÍA 
kr. 4.385 á mánuði eða að meðaltali um 42.900 kr. yfir árið 
(eða veturinn). Erfitt er að bera saman æfingagjöld á milli 
íþróttagreina þar sem það er mjög misjafnt hvað mikið ligg-
ur að baki hjá einstökum félögum eða flokkum eins og td. 
æfingafjöldi, æfingafatnaður, keppnisútbúnaður, ferðalög 
og félagsstarf. Þessi samanburður gefur engu að síður ágæta 
vísbendingu um kostnað foreldra vegna æfingagjalda.

 
Alltaf er eitthvað um að ekki gangi að innheimta æfinga-

gjöld, hjá sumum félögunum getur verið um töluverða 
uppæð að ræða sem ekki innheimtist. Ástæðurnar geta líka 
verið margvíslegar eins og td. fjárhagsvandi, trassaskapur, 
samskiptaleysi, misskilningur eða jafnvel að viðkomandi 
ætlar sér ekkert að greiða. Ekki eru til staðar samræmd 
vinnubrögð hjá ÍA varðandi meðferð slíkra tilfella. Nema 
vera skyldi að hvetja alla þá sem eiga í erfiðleikum að hafa 
samband við stjórn félagsins áður en ákvörðun er tekin að 
draga börn úr félaginu eða keppnisferðum. Íþróttafélögin 
eru án efa öll að vilja gerð að leita lausna ef um greiðslu-
vanda er að ræða og ekki eru nein dæmi þess að barni hafi 
verið vísað frá æfingu vegna ógreiddra æfingagjalda.

 
Æfingagjöld eru ekki eini kostnaðarliðurinn sem til fell-

ur vegna íþróttaiðkunar. Fatnaður, útbúnaður og ferðalög 
kosta líka sitt. Kostnaðurinn hækkar líka all verulega ef 
íþróttaiðkandinn er afreksmaður sem er valin í landslið eða 
vinnur sér þátttökurétt á stórmót. Það er þörf á veglegum 
afrekssjóði til að geta stutt við afreksfólki okkar. T.d. var 
kostnaður vegna sundiðkunnar Ingu Elínar á síðasta ári 1, 
2 m.kr. Þar af rúm hálf milljón vegna landsliðsverkefna. 
Árangur í íþróttum er ein okkar allra besta kynning útá-
við og mótar ímynd bæjarins. Margoft höfum við heyrt í 

fjölmiðlum þegar talað er um margfalda Íslands- og 
bikarmeistarar ÍA í knattspyrnu eða sunddrottning-
arnar af Skaganum settu nýtt Íslandsmet. Oftar en 
ekki hefur komið fram að kylfingur frá Akranesi hafi 
orðið Íslandsmeistari í golfi og karatekona ársins 
er frá Akranesi. Þetta eru einungis nokkur dæmi af 
mörgum þar sem íþróttafrek eru tengd við Akranes. 
Við hljótum að hafa burði og metnað til að styrkja 
okkar afreksfólk líkt og svo mörg önnur bæjarfélög 
eru að gera.
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Lokaorð
Innan ÍA er 16 íþróttafélög sem bjóða uppá 18 íþrótta-

greinar, skráðir iðkendur eru um 2.200 og þar af eru rúm-
lega 1.300 sem eru 18 ára eða yngri. Íþróttamannvirkin eru 
í stöðugri notkun frá morgni til kvölds allt árið um kring. Í 
gildi er sameiginleg íþróttastefna ÍA og Akraneskaupstaður 
sem er frá árinu 1998. Meginmarkmið hennar er “ Heilbrigð 
sál í hraustum líkama” Helstu undirmarkmið eru:

• Virkja sem flesta til þátttöku.
• Taka þátt í almennum forvörnum.
• Taka markvisst þátt í uppeldi barna og unglinga með 

áherslu á helstu manngildi í lífinu.
• Byggja upp afreksfólk í íþróttum.
 
Þetta eru þau markmið sem við höfum sett okkur og 

reynum að hafa að leiðarljósi. Á þessum rúmum 10 árum 
sem liðin eru frá því að þessi stefna var samþykkt hefur 
íþróttagreinum fjölgað, iðkendum fjölgað, mörg íþrótta-
afrek unnist og við átt íþróttafólk í fremstu röð. Við komum 
ágætlega út í forvarnarrannsóknum og fólki á Akranesi 
virðist almennt líða vel og vera nokkuð ánægt. Áherslur 
hafa vissulega sveiflast til með tíðarandanum hverju sinni 
en við reynum ávallt að vera meðvituð um stöðu mála. Við 
leggjum okkur fram við að taka virkan þátt í umræðunni og 
vera með í þeim verkefnum sem verið er að vinna að hverju 
sinni. Segja má að kjarninn í okkar forvarnarstarfi sé í raun 
íþróttastarfið sjálft með sínum daglegu æfingum, leikjum, 
keppnisferðum og félagsstarfi. Almennt er viðurkennt að 
þeir sem taka reglulega virkan þátt í skipulögðu íþrótta- og 
æskulýðsstarfi eru síður líkleg til feta ranga braut. Og þeim 
mun virkari sem krakkar eru í starfinu þeim mun jákvæðari 
verða niðurstöðurnar. ÍA er það íþróttabandalag sem er með 
hvað mestu fjölbreytnina af öllum íþróttafélögum. 

 

Við metum ástand þjálfaramála innan ÍA nokkuð gott. 
Það er ágætis blanda af reyndum og vel menntuðum þjálf-
urum sem leiða starfið í bland við ungt fólk sem er að stíga 
sín fyrstu spor í þessum geira. Það getur verið erfitt að fá 
íþróttaþjálfara. Starfið er krefjandi og oft á mjög ófjöl-
skylduvænum tíma. Það er líka ótryggt og mis vel launað. 
Menntun þjálfara fer fyrst og fremst fram á vettvangi ÍSÍ, 
sérsambandanna og aðildarfélaganna sjálfra. Margir af 
þjálfurum ÍA eru einnig menntaðir íþróttakennarar eða 
íþróttafræðingar eins og það heitir í dag. Íþróttabandalagið 
reynir að koma reglulega inn með því að bjóða uppá nám-
skeið þar sem lögð er áhersla á einhver ákveðin atriði. 
Stærri aðildarfélögin hafa einnig komið töluvert að fræðslu 
sinna þjálfara, iðkenda og foreldra þeirra. 

 
Við getum verið afar stolt af því mikla og fjölbreytta starfi 

sem unnið er á Akranesi, hvort sem það er innan skólanna, 
Þorpsins eða íþrótta- og tómstundafélaga. Mikil dugnaður 
og metnaður er lagður í starfið þrátt fyrir takmarkað fjár-
magn og oft erfiðar aðstæður. Nauðsynlegt er að tryggja 
betur rekstargrundvöll íþróttafélaganna þannig að þau geti 
með góðu móti og áhyggjulaust haldið úti öflugu barna- 
og unglingastarfi. Einnig er þörf á  því að styrkja okkar 
afreksfólk í þeim verkefnum sem þau eru að takast á við. 
Sömuleiðis er nauðsynlegt að bæta íþróttaaðstöðuna með 
markvissum og skipulögðum hætti, þar sem fjármagnið er 
takmarkað.

 
Íþróttabandalag Akraness þakkar öllum sjálfboðaliðum 

og starfsmönnum íþróttahreyfingarinnar fyrir ánægjulegt 
og fórnfúst starf. Við þökkum sömuleiðis öllum velunn-
urum íþróttahreyfingarinnar á Akranesi og víðar fyrir ómet-
anlegan stuðning. Horfum bjartsýn til framtíðar og leggjum 
okkur fram um að starfa áfram af metnaði og þrótti.
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Íslands-og/eðabikarmeistararÍA2010

Badminton
Andri Snær Axelsson
Alexandra Ýr Stefánsdóttir 
Konráð Freyr Sigurðsson 

Fimleikar
Ástrós Líf Rúnarsdóttir
Íris Tinna Ingólfsdóttir
Svanhildur A. Elínborgardóttir  
Júlía Björk Gunnarsdóttir 
Sunna Rós Sigmundsdóttir 
Helgi Laxdal Aðalgeirsson
Ragna Dís Sveinbjörnsdóttir
Dawn Edelokun V. Simire
Ragna Benedikta Steingrímsdóttir

Frjálsíþróttir
Andri Jónsson
Jófríður Ísdís Skaftadóttir

Golf
Valdís Þóra Jónsdóttir

Hestaíþróttir
Jakob S. Sigurðsson

Karate
Aðalheiður Rósa Harðardóttir

Keila
Jóhanna Guðjónsdóttir
Natalía G. Jónsdóttir
Steinunn Inga Guðmundsdóttir

Skotfimi
Berglind Björgvinsdóttir 
Jón Arnar Sigurþórsson
Skúli Freyr Sigurðsson
Steinunn Guðmundsdóttir 

Sund
Ágúst Júlíusson
Inga Elín Cryer
Salome Jónsdóttir
Anna Chukwunonso Eze
Arta Haxhiajdini
Birgir Viktor Hannesson
Birna Sjöfn Pétursdóttir
Jón Þór Hallgrímsson
Júlía Björk Gunnarsdóttir
Sindri Freyr Ísleifsson
Yrsa Katrín Karlsdóttir

Garpasund
Alexander Eck
Berglind J. Valdimarsdóttir
Bjarney Guðbjörnsdóttir
Jón Hugi S. Harðarson
Vignir Barkarson
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Þingsetning
Sturlaugur Sturlaugsson formaður ÍA setti þingið og bauð 

þingfulltrúa og gesti velkomna til þings. Hann lagði til að 
Ellert Ingvarsson yrði þingforseti og að Halldór Fr. Jónsson 
tæki að sér að vera fundarritari. Það var  samþykkt einróma. 
Ellert þakkaði traustið og vonaðist eftir að þingið yrði gott 
og starfsamt. Hann sagðist hafa gengið úr skugga um að 
löglega hafi verið til þess boðað. Hann fór síðan yfir dag-
skrá þingsins og kallaði eftir kjörbréfum.

 
Kjörbréfanefnd

Þingforseti las upp tillögu um fulltrúa í Kjörbréfanefnd 
þau:, Lárus Ársælsson, Gunnar H Kristinsson og Margrét 
Ólafsdóttir. Ekki komu fram fleiri tillögur og bað þingfor-
seti Lárus Ársælsson að fara fyrir nefndinni og að hún tæki 
strax til starfa. Nefndin starfaði hratt og örugglega og gerði 
Lárus formaður kjörbréfanefndar grein fyrir niðurstöðu 
nefndarinnar. Alls bárust kjörbréf frá 14 af 15 aðild-
arfélögum ÍA, mættir voru 27 þingfulltrúar af 57. Mættir 
voru fulltrúar frá Badmintonfélagi Akraness, Blakfélaginu 
Bresa, Golfklúbbnum Leyni, Hestamannafélaginu Dreyra, 
Hnefaleikafélagi Akraness, Íþróttafélaginu Þjóti, Karatefélagi 
Akraness, Keilufélagi Akraness, Knattspyrnufélagi ÍA, 
Sundfélagi Akraness og Ungmennafélaginu Skipaskaga 
og Vélhjólaíþróttafélagi Akraness. Ekki bárust kjörbréf frá 
Körfuknattleiksfélagi Akraness. Lárus sagði nefndina hafa 
farið yfir kjörbréfin og lagði til að þau yrðu samþykkt. Voru 
þau samþykkt samhljóða.

SkýrslaframkvæmdarstjórnarÍA
Þingforseti gaf Sturlaugi Sturlaugssyni formanni ÍA orðið 

til að flytja skýrslu framkvæmdarstjórnar ÍA. Sturlaugur 
bauð þingfulltrúa og aðra gesti velkomna. Í ræðu sinni 
fór Sturlaugur yfir starfsemi Íþróttabandalagsins á árinu 
2009 og stiklaði á stóru í því fjölbreytta íþróttastarfi sem 
fram fer innan ÍA. Starfið væri stöðugt að stækka og 
til að mynda var Kraftlyftingafélag Akraness stofnað á 
árinu og sett var á fót glímudeild innan Umf. Skipaskaga. 
Sturlaugur fór yfir árangur aðildarfélaga ÍA ásamt kjörinu á 
íþróttamanni Akraness. Hann gerði einnig grein fyrir þeim 
styrkjum sem veittir voru úr Minningarsjóði Guðmundar 
Sveinbjörnssonar og kom inná að finna þyrfti leiðir til að 
efla þann sjóð enn frekar. Sturlaugur þakkaði þeim Haraldi 
Sturlaugssyni, Friðþjófi Helgasyni og Helga Daníelssyni 
innilega fyrir þeirra einstaka frumkvæði við að koma á 
fót ljósmyndasýningunni “Íþróttir í 100 ár” Sýningin væri 
metnaðarfull og ómetanleg heimild um stórkostlega sögu 
íþrótta á Akranesi. Nú væri það verkefni hreyfingarinnar 
að halda áfram að halda utan um söguna og varðveita hana 
með markvissum hætti.

Sturlaugur þakkaði fyrir aukin framlög Akraneskaupstaðar 
til barna- og unglingastarfs, bæði með hækkun á ávísunum 
og hækkun á beinum styrkjum til íþrótta- og tómstunda-
félaga. Miður væri að sjá að útlit væri fyrir að framlögin 
verði skorin niður á komandi ári. Sturlaugur gerði grein 
fyrir fjármálum ÍA. Í gangi væri mikil varnarbarátta í 
fjármálunum en ánægjulegt væri að sjá að félögin sýndu 
aðhald og ábyrgð í sínum fjármálum. Jákvætt er að félögin 
eru skuldlítil og fjármálin í jafnvægi. Sturlaugur gerði skil 
á þeim verkefnum sem íþróttabandalagið kom að varðandi 
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heilsueflingu og fræðslu. Íþróttabandalagið hefði áhuga á 
að efla námskeiðahald og fræðslu enn frekar. Hann gerði 
einnig grein fyrir þrekstarfsemi ÍA og fagnaði nýjum 2 ára 
samningi við Akraneskaupstað varðandi þá starfsemi.

Sturlaugur nefndi að íþróttasamningur ÍA við 
Akraneskaupstað sé nú útrunninn og verkefni framundan 
að endurnýja þann samning. ÍA er tilbúið til að koma að 
þeirri vinnu að móta framtíðarsýn varðandi frekari upp-
byggingu á sviði íþróttamála á Akranesi. Hann kom einnig 
inn á aðstöðumálin sem brenna þungt á aðildarfélögum ÍA. 
Þrátt fyrir óvissu í fjármálum verður að halda áfram að huga 
að framtíðinni og leita hagkvæmari leiða til uppbygging-
ar. Almennt eru samskipti ÍA og Akraneskaupstaðar góð. 
Báðum aðilum er mikið í mun að íþróttastarfið á Akranesi 
sé þróttmikið og bæjarbúum til heilla.

Sturlaugur hvatti alla til þess að hafa jákvætt hugarfar 
í nálgun sinni á þeim viðfangsefnum sem við er að glíma 
hverju sinni. Það auðveldaði verkið og smitaði út frá sér. 
Að lokum þakkaði hann öllum þeim fjölmörgu sem koma 
að starfi íþrótthreyfingarinnar á Akranesi á einn eða annan 
hátt.

ÁrsreikningarÍA
Næst gaf þingforseti ÍA Jóni Þór Þórðarsyni íþróttafull-

trúa ÍA orðið til að fara yfir ársreikninga ÍA. Jón Þór gerði 
grein fyrir ársreikningum íþróttabandalagsins fyrir árið 
2009 og skýrði þar út helstu liði. Hann fór einnig yfir fjár-
hagsáætlun bandalagsins fyrir árið 2010 og gerði grein fyrir 
ársreikningum í tengslum við Minningarsjóð Guðmundar 
Sveinbjörnssonar. Þingforseti þakkaði Jóni Þór fyrir og 
gaf orðið laust um ársskýrslu og ársreikninga. Fleiri kváðu 
sér ekki hljóðs undir þessum lið og bar þingforseti því árs-
skýrslu og ársreikninga upp til samþykktar og voru þeir 
samþykktir samhljóða.

 
ÓlafurRafnsson,forsetiÍSÍ

Því næst gaf þingforseti Ólafi Rafnssyni forseta ÍSÍ orðið. 
Ólafur bar ÍA kveðju frá framkvæmdastjórn ÍSÍ. Honum 
fannst gaman að sjá að búið er að stofna Kraftlyftingafélag 
Akraness sem frá og með deginum í dag myndi beina erind-
um sínum til Kraftlyftingasamband Íslands sem einmitt var 
formlega stofnað þennan dag. 

Ólafur hrósaði okkur fyrir gríðarlega öflugt íþróttastarf á 
Akranesi. Það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri 
miklu fjölbreytni sem hér er í gangi. Hann þakkaði Sturlaugi 
Sturlaugssyni enn og aftur fyrir góða og innhaldsríka ræðu 
varðandi íþróttamálin. Ólafur hrósaði okkur einnig fyrir að 
sýna ábyrgð í fjármálum. Það væri gríðarlega mikilvægt og 
ekki sjálfgefið á þessum tímum. Það eru verðmæti í að reka 
hreyfinguna með þessum hætti og til fyrirmyndar.

Ólafur kom inná samskipti íþróttahreyfingarinnar við 
sveitarfélögin. Á Akranesi byggjum við vel að því að 
eiga marga aðila sem þekkja vel til í íþróttahreyfingunni. 
Íþróttafélögin eru í raun þjónustueining innan samfélags-
ins og mikið væri til í nálgun Sturlaugs að líta mætti á 
íþróttahreyfinguna sem einingu innan skipurits bæjarins. 
Hafa bæri í huga að þeir fjármunir sem verið er að sækja 
til sveitarfélagsins eru í raun til að standa straum að endur-

gjaldslausri samfélagsþjónustu fyrir sveitarfélagið sjálft. 
Vissulega væru þrengingar og þakka ber fyrir það sem vel 
er gert. Nú skipti mestu að finna bestu lausnir við að nýta 
fjármuni og vera hófleg í kröfum. Vonaðist Ólafur eftir því 
að ÍA og Akraneskaupstaður næðu saman góðum samning-
um í þágu bæjarbúa.

Ólafur kom einnig inná þau verðmæti sem felast í sjálfbo-
ðaliðsstarfinu og þeim mannauði sem er innan hreyfing-
arinnar. Þetta væri auður sem engin kreppa tæki frá okkur. 
Þau gildi sem íþróttahreyfingin stendur fyrir skipta máli og 
eru forsenda þess að fá fólk til þátttöku í hreyfingunni hvort 
sem um er að ræða iðkendur, þjálfara, sjálfboðaliða eða 
afreksfólk. Að lokum vonaðist Ólafur eftir að þingið yrði 
gagnlegt, að þingfulltrúar skiptist á skoðunum, taki lýðræð-
islegar ákvarðanir og gangi einhuga af þingi. Að lokum 
ítrekaði Ólafur þakkir sína og óskaði okkur velfarnaðar. 
Þingforseti þakkaði Ólafi fyrir hlý orð í okkar garð.

 
GunnarSigurðsson,forsetibæjarstjórnar

Þingforseti gaf Gunnari Sigurðssyni, forseta bæjarstjórn-
ar orðið. Gunnar bar fyrir kveðju frá bæjarstjórn Akraness 
og þakkaði fyrir gott starf. Hann lýsti ánægju sinni með svo 
efnismikla skýrslu og rifjaði upp þá tíð þegar hann var að 
byrja að þá voru íþróttafélögin þrjú. Gunnar kom inná að 
ágætt samstarf og sátt hafi ríkt um niðurskurð. Lýsti hann 
ánægju sinni yfir því að tekist hefði að verja ávísanir og 
styrk til íþrótta - og tómstundafélaganna. Sárt hafi verið 
að hætta við útboð á nýrri sundlaug en eftirá að hyggja má 
segja að það hafi verið skynsamlegt þar sem staða bæj-
arins gæti hafa orðið mun verri ella. Það var líka sárt að 
þurfa að skera niður opnunartíma íþróttamannvirkjanna en 
vonandi næðist það fljótt til baka. Þrátt fyrir kreppu væru 
ýmis jákvæð teikn á lofti og vonandi tekið á fleiri verk-
efnum innan skamms. Mikilvægt væri að forgangsraða og 
koma sér saman um hvað á að byggja til framtíðar. Gunnar 
lýsti áhuga bæjarins á að efla Minningarsjóð Guðmundar 
Sveinbjörnssonar, verið væri að vinna að því máli og von-
andi fengi það farsælan endi. Að lokum óskaði hann ÍA 



velfarnaðar í framtíðinni. Þingforseti þakkaði Gunnari fyrir 
góð orð í okkar garð.

 
SturlaugurSturlaugsson,formaðurÍA

Sturlaugur Sturlaugsson hvað sér hljóðs og þakkaði Ólafi 
og Gunnari fyrir hlý orð í okkar garð. Einnig hrósaði hann 
aðildarfélögunum fyrir þeirra þátt og fannst kraftaverki lík-
ast að tekist hafi að halda sjó í þessu árferði. Sturlaugur lýsti 
þó áhyggjum sínum á því að margir af þeim sem staðið hafa 
í fremstu víglínu færu að þreytast. Það væri lýjandi að hafa 
stöðugar áhyggjur af því hvort félagið ætti fyrir launum 
þjálfara um næstu mánaðarmót ofan á allt annað er fylgir 
því að halda úti starfi íþróttafélags.

 
SkatturtilÍA

Þingforseti gat þess að ÍA hefði ekki rukkað aðildarfélög 
sín um neinn skatt undanfarin ár og lagði til að svo yrði 
áfram. Tilaga þess efnis að skattur til ÍA yrði áfram 0 var 
samþykkt samhljóða.

NýaðildarfélögíÍA
Þingforseti kynnti á þinginu að Kraftlyftingafélag 

Akraness hafi sótti um aðild að ÍA. Félagið hafi farið í 
gegnum umsóknarferli og fengið samþykki að hálfu ÍSÍ. 
Hann lagði fram þá tillögu að Kraftlyftingafélag Akraness 
fengi staðfesta aðild að ÍA og var hún samþykkt sam-
hljóða.

 
KosningframkvæmdarstjórnarÍA

Þá var komið að því að kjósa í framkvæmdastjórn ÍA. 
Þingforseti las upp tillögu til formanns og varaformanns 
þá Sturlaug Sturlaugsson og Ellert Ingvarsson, sú tillaga 
var samþykkt með lófaklappi. Tillaga um aðra í fram-
kvæmdastjórn: Guðlaug Sverrisdóttir, Halldór Fr. Jónsson 
og Hildur Karen Aðalsteinsdóttir. Tillaga að varamönnum 
þau: Margrét Ákadóttir og Hugi Harðarson. Þessar tillögur 
voru einnig samþykktar einróma.

Tillaga um félagskjörna skoðunarmenn þá: Bergþór 
Guðmundsson og Kára Stein Reynisson, þeir voru sam-
þykktir einróma. Tilnefning fulltrúa á ÍSÍ þing var vísað til 
framkvæmdastjórnar ÍA. Tillaga um stjórn Minningarsjóðs 
Guðmundar Sveinbjörnssonar þau: Sturlaugur Sturlaugsson, 
Hildur Karen Aðalsteinsdóttir og Guðlaug Sverrisdóttir, 
þessi tillaga var samþykkt einróma.

 
Önnurmál

Þingforseti gaf orðið laust undir önnur mál. Sigrún 
Ríkharðsdóttir frá Knattspyrnufélagi ÍA hvað sér fyrst 
hljóðs. Hún óskaði Kraftlyftingamönnum til hamingju með 
að vera komið í ÍA sem og óskaði hún GL til hamingju 
með að vera orðið Fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Einnig fagnaði 
hún eflingu Minningarsjóðs Guðmundar Sveinbjörnssonar 
og lagði fram þá fyrirspurn hvar hægt sé að kaupa minn-
ingakort.

Ólöf Samúelsdóttir hvað sér hljóðs og vildi fyrir hönd 
Hestamannafélagsins Dreyra þakka fyrir 4 milljón króna 
framlag Akraneskaupstaðar til uppbyggingar á reiðvelli 
félagsins. Til gamans vildi hún einnig geta þess að Dreyri 

hefði nýverið hlotið æskulýðsbikar Landsambands hesta-
manna fyrir sitt starf í æskulýðsmálum.

Ellert Ingvarsson þingforseti notfærði sér aðstöðu sína 
og kom á framfæri þeirri ábendingu að aðildarfélög ÍA 
notuðu sem mest ÍA nafnið í keppni og komi fram undir 
merkjum ÍA. Sérstaklega vildi hann koma þessu á framfæri 
við ný aðildarfélög ÍA sem eru að skapa sína hefð. Honum 
þætti leitt að það kæmi ekki skýrt fram tenging við ÍA 
og Akranes þegar keppnisfólk af Akranesi er að vinna til 
verðlauna. Vildi hann koma þessari vinsamlegu ábendingu 
á framfæri.

Viktor Viktorsson frá GL hvað sér hljóðs og vildi koma 
fram því sjónarmiði að ÍA og aðildarfélög þess huguðu 
meira af því að virkja almenning til þátttöku í íþróttum. 
Mikil áhersla sé lögð á barna- og unglingastarf sem er gott 
og vel, en engu að síður mætti leggja áherslu á hreyfingu 
almennings. Rannsóknir styðji það að hreyfing sé eitt besta 
geðlyf og sagðist hann þekkja það vel í starfi golfklúbbs-
ins hversu hressandi golfhringur getur verið fyrir líkama 
og sál. Í starfi sínu fyrir VR sagðist hann þekkja til þess 
að markviss hvatning til hreyfingar skilaði sér í bættri 
heilsu og aukinni þátttöku í samfélaginu. Að lokum ítrek-
aði Viktor það að íþróttafélögin samræmdu eins og kostur 
er æfingatíma iðkenda þannig að æfingar sama aldurshóps 
sköruðust sem minnst. Þannig geta þeir sem vilja, haft tök 
á því að vera í fleiri en einni íþróttagrein.

Skafti Steinólfsson frá Umf. Skipaskaga hvað sér hljóðs 
og kom á framfæri ósk sinni að bætt yrði aðstaða til 
frjálsíþróttaiðkunar utanhúss. Honum fannst mikilvægt 
að íþróttabærinn Akraness hefði viðunandi frjálsíþrótta-
aðstöðu utanhúss. Að komið yrði upp hlaupabraut og kast-
aðstöðu þannig að bærinn hefði möguleika á að sækja um 
að halda unglingalandsmót.

Sturlaugur Sturlaugsson fagnaði þeim styrk sem Dreyri 
fékk varðandi uppbyggingu á sinni aðstöðu, vonandi sé 
þetta vísirinn að því sem koma skal varðandi aðstöðumál. 
Hann tók heilshugar undir með Viktori um að efla almenn-
ingsíþróttir. Íþróttabandalagið hefur unnið í þessum anda 
m.a. með rekstri líkamsræktarstöðvar og námskeiðshaldi. 
Sturlaugur sagði að spennandi væri að sækja um að halda 
Unglingalandsmót, frjálsíþróttasvæði væri nánast það eina 
sem vantar uppá íþróttaaðstöðuna fyrir slíkt mót. Búa 
þyrfti til sýn varðandi það að klára Jaðarsbakkasvæðið. 
Hann svaraði einnig fyrirspurn Sigrúnar um að hægt væri 
að kaupa minningarkort í Pennanum. Hann nefndi líka að 
við uppfærslu á heimasíðu ÍA yrði gert ráð fyrir hægt sé að 
kaupa minningarkort beint á netinu. Sturlaugur kom einnig 
inná að huga þyrfti að bættri aðstöðu ÍA í íþróttamiðstöð-
inni. Nýlega væri búið að endurnýja borð, en fleira þyrfti 
að laga og koma í betra horf. Huga þyrfti að því að koma 
íþróttasýningunni fyrir í íþróttamannvirkjunum.

 
AðstöðumálÍA

Jón Þór Þórðarson íþróttafulltrúi ÍA fór yfir þá íþrótta-
aðstöðu sem til staðar er á Akranesi, nýtingu á tímum 
og þær leikreglur sem gilda varðandi skiptingu á tímum. 
Farið var yfir aðstöðumál hvers aðildarfélags fyrir sig 
og tilgreindar þær þarfir sem félögin hafa varðandi sína 
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íþróttagrein. Þingforseti þakkaði Jóni Þór fyrir erindið og 
gaf orðið laust

Sævar Haukdal formaður Fimleikafélags Akraness hvað 
sér hljóðs og fór yfir aðstöðumál félagsins. Hann byrjaði á 
því að þakka Akraneskaupstað fyrir 1,5 milljóna króna styrk 
sem félagið fékk nýverið til áhaldakaupa. Fimleikum fylgir 
mikið af áhöldum og fer mikill tími iðkenda og þjálfara í 
að setja upp og ganga frá áhöldum fyrir og eftir æfingar. 
Þetta brölt fer mjög illa með áhöldin og endast þau skemur. 
Sævar kom inná að ekki sé nægjanlegur tími í íþróttahúsinu 
fyrir allt það starf sem FIMA vildi sinna og vonaðist eftir 
að opnunartími íþróttamannvirkjanna yrði endurskoðaður 
strax í haust. Sævar lýsti því yfir að Fimleikafélagið væri 
opið fyrir að skoða allar þær leiðir sem mögulegar eru til 
úrbóta fyrir félagið. Bætt aðstaða fyrir fimleika myndi líka 
skapa öðrum félögum tækifæri þar sem það myndi auka 
mjög æfingatíma í íþróttahúsinu við Vesturgötu. Sævar 
vonaðist eftir að málið yrði skoðað áfram með markvissum 
hætti og vonandi fengi fimleikafélagið úrbætur sem allra 
fyrst.

Guðmundur Páll Jónsson, bæjarfulltrúi hvað sér hljóðs 
og byrjaði hann á að þakka fyrir að fá að sitja þingið. 
Hann sagði að töluverð óvissa ríkti um fjármál bæjarins. 
Töluverður vandi væri á höndum næstu árin og sýna 
þyrfti fyllstu varkárni. Guðmundur rifjaði upp að mikið af 
núverandi íþróttamannvirkjum hafi verið byggð upp í sjálf-
boðavinnu og á mjög hagkvæman hátt. Hann sagði að við 
yrðum að hafa kjark til að skoða nýjar leiðir sem uppfylla 
bæði fjárhagsleg- og íþróttaleg markmið. Mikilvægt sé að 
það náist góð samvinna milli íþróttahreyfingarinnar og 
Akraneskaupstaðar varðandi þessi mál.

Gunnar Sigurðsson forseti bæjarstjórnar hvað sér hljóðs. 
Hann þakkaði fyrir þessa samantekt, sumt sem fram kom 
hafi komið sér á óvart. Sum af þeim atriðum sem nefnd 
voru taldi Gunnar vera minniháttar og hægt væri að klára 
þau fljótt og örugglega. Næsta skref væru síðan að fara yfir 
heildarstöðuna og forgangsraða verkefnunum. Gunnar tók 
undir með Guðmundi Páli að finna þyrfti hagkvæmar leiðir 
til lausna á þessum málum.

Þórður Guðjónsson framkvæmdastjóri Knattspyrnufélags 
ÍA hvað sér hljóðs. Þórður byrjaði á því að þakka fyrir 
Akraneshöllina sem væri stórkostlegt íþróttamannvirki sem 
nýtist mjög vel. Tilkoma hallarinnar hafi líka rýmkað til 
fyrir önnur félög sem hafi náð að vaxa og dafna eins og t.d. 
Fimleikafélagið. Þórður kom inná að uppbyggingu knatt-

spyrnusvæðisins á Jaðarsbökkum og nefndi að ástand þess 
nú sé ekki boðlegt til keppni fyrir börn og unglinga. Rekja 
má slæm íþróttaslys beint til ástand svæðisins. Þórður 
var vonsvikin með að ekki skuli hafa náðst saman með 
Akraneskaupstað um framkvæmda- og rekstrarsamning. 
Fullyrti hann að Knattspyrnufélagið gæti farið í væntanleg-
ar framkvæmdir tengdar knattspyrnu á mun hagkvæmari 
hátt en Akraneskaupstaður. Til upplýsingar nefndi hann 
styrk annarra sveitarfélaga til knattspyrnufélaga vegna 
rekstur knattspyrnuvalla, þar eru mun hærri upphæðir um 
að ræða en á Akranesi.

Sturlaugur Sturlaugsson hvað sér hljóðs. Hann lýsti 
ánægju sinni yfir hvað forsvarsmenn bæjaryfirvalda eru 
jákvæðir í garð íþróttahreyfingarinnar. Það er allra hagur 
að bærinn byggi uppá skynsaman hátt en það má ekki bara 
einblína á fjárfestingar. Líka þarf að huga að rekstrarþætt-
inum í starfi íþrótthreyfingarinnar. Sturlaugur sagðist óttast 
að hreyfingin hefði ekki þrek til að reka sig með óbreyttum 
hætti til margra ára og jafnframt standa undir þeim kröfum 
sem til hennar eru gerðar. Árið 2011 gæti jafnvel orðið enn 
erfiðara en 2010. Hreyfingin þarf í kringum 50 milljónir til 
að tryggja sinn grunnrekstur. M.a til að  geta áhyggjulaust 
greitt þjálfaralaun um hver mánaðarmót. Sturlaugur sagði 
að framkvæmdastjórn ÍA væri reiðubúin að koma að þeirri 
vinnu að draga saman atriði varðandi aðstöðumálum og 
leggja drög að nýjum rekstrarsamning. Sá tími kæmi að 
taka þyrfti afstöðu um hvað við viljum gera varðandi for-
gangsröðun. Þessir hlutir hafa sem betur fer verið leystir á 
farsælan hátt í gegnum tíðina. Við þurfum að vera opin fyrir 
að skoða nýjar lausnir varðandi framkvæmdir eins og td. 
mjúkhýsi. Það gæti verið álitleg lausn þrátt fyrir að gæðin 
sé ekki þau sömu og við erum vön og þekkjum.

 
Þingslit

Þingforseti þakkaði fyrir gott þing og fól Sturlaugi 
Sturlaugssyni að slíta þinginu. Sturlaugur hrósaði aðild-
arfélögunum fyrir þá ómældu vinnu og það kraftaverk sem 
þau eru að vinna. Hann þakkaði fyrir góða kosningu og 
jafnframt þakkaði hann Ellerti fyrir forsetastörfin og Jóni 
Þór fyrir samantektina í árskýrslu ÍA. Óskaði hann öllum 
aðildarfélögunum velfarnaðar og hvatti þau til að láta vita 
ef það er eitthvað sem framkvæmdastjórnin gæti orðið að 
liði með. Að lokum þakkaði Sturlaugur fyrir gott þing og 
sleit 66. ársþingi ÍA.
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Badmintonfélag Akraness

Aðalfundur Badmintonfélags Akraness var haldinn í 
Íþróttamiðstöðinni að Jaðarsbökkum 24. mars 2010  Á 
aðalfundinum var ársskýrsla stjórnar og ársreikningar sam-
þykktir.  Nokkrar breytingar urðu á stjórn félagsins frá fyrra 
ári. Laufey Sigurðardóttir, formaður til margra ára, gaf ekki 
kost á sér til áframhaldandi formennsku og í hennar stað 
var kosin Svanborg Þórdís Frostadóttir. Aðrir í stjórn voru 
kosnir Kristín Halldórsdóttir gjaldkeri, Írena Jónsdóttir rit-
ari, Anna Kristjánsdóttir meðstjórnandi og Einar Maríasson 
meðstjórnandi í stað Guðlaugs Gunnarssonar.

Iðkendur á tímabilinu voru tæplega 100 talsins sem skipt-
ust í 4 flokka eins og undanfarin ár, auk trimmara.  Nokkuð 
svipaður fjöldi er í hverjum flokki og hefur nýliðun gengið 
ágætlega. Félagið hefur átt miklu láni að fagna undan-
farin ár í þjálfaramálum og var engin breyting á því í ár. 
Aðalþjálfari 1. flokks var Broddi Kristjánsson.  Aðalþjálfari 
2,3 og 4 flokks var Helgi Magnússon og aðstoðarþjálfarar 
Írena Jónsdóttir, Helgi Grétar Gunnarsson og Karitas Eva 
Jónsdóttir.

Badmintonfélag Akraness stóð fyrir þremur opnum bad-
mintonmótum á árinu. Atlamótið var haldið í októberbyrjun 
2010 þar sem keppt var í meistara-, A og B flokki fullorð-
inna. Grislinga-mótið í janúar 2011 og Landsbankamót 
ÍA, unglingamót í febrúar 2011. Öll mótin gengu mjög 
vel fyrir sig og árangur keppenda góður. Eftir vel heppnað 
Grislingamót þar sem elstu krakkarnir voru mjög dugleg að 
hjálpa til. Halldór Axel, Björn og Tryggvi Björn

Iðkendur félagsins tóku þátt í fjölda annarra móta á árinu, 
bæði unglinga- og fullorðinsmótum og hafa staðið sig mjög 
vel. Góður árangur hefur náðst, krakkarnir hafa tekið mikl-
um framförum og unnið til fjölda verðlauna á mótunum. 
Þá eru ávalt nokkrir iðkendur sem einungis vilja æfa en 
sleppa keppnum og mikil áhersla er lögð á að það sé í lagi. 
Badmintoníþróttin sker sig nokkuð frá öðrum íþróttagrein-
um varðandi möguleika foreldra til að taka þátt í æfingum 
með börnum sínum. Opnir æfingatímar á sunnudögum hafa 
verið mjög vel nýttir og ánægjulegt að sjá fólk á öllum aldri 
spila saman.

Stærsta badmintonmót ársins, Íslandsmót unglinga, var 
haldið á Siglufirði og Ólafsfirði  (Fjallabyggð) 5–6 mars 
s.l. og fóru margir sína fyrstu ferð þá í gegnum hin nýju 
Héðinsfjarðargöng. Frá Akranesi fór tæplega 40 manna 
hópur, þar á meðal pabbar, mömmur og afi. ÍA kepp-
endur stóðu sig öll mjög vel og unnu til fjölda verðlauna. 
Við eignuðumst 3 Íslandsmeistara og fengum 11 silfur. 
Íslandsmeistarar félagsins eru:  Andri Snær Axelsson, 
sem vann gull í einliðaleik snáða U 11 ára. Alexander Örn 

Kárason og Steinar Bragi Gunnarsson, sem unnu gull í 
tvíliðaleik hnokka U13. Mótið gekk í alla staði mjög vel en 
alls kepptu 213 á mótinu, frá 11 félögum.

Næsta stórmót er Meistaramót Íslands, 9. – 10. apríl n.k. 
en þar munu allir elstu og bestu keppendur félagsins taka 
þátt. Síðasta mót ársins er Akranesmeistaramótið 8. maí, 
sem lýkur svo með lokahófi félagsins. 

Eins og undanfarin ár átti félagið marga fulltrúa í landsliðum 
Íslands og fóru þeir reglulega á æfingar og í ferðar á vegum 
landsliðsins. Í A-landsliðshópnum er Una Harðardóttir. Í 
U19 og U17 landsliðshóp er Halldór Reynisson, Steinn 
Þorkelsson, Jóhannes Þorkelsson, Snorri Kristleifsson, 
Konráð Freyr Sigurðsson, Alexandra Ýr Stefánsdóttir. Í 
U13 og U15 æfingaúrtakshóp eru Andri Snær Axelsson, 
Alexander Örn Kárason, Steinar Bragi Gunnarsson, 
Matthías Finnur Vignisson, Árni Teitur Þrastarson, Elvar 
Már Sturlaugsson, Dalrós Sara Jóhannsdóttir, Halldór Axel 
Axelsson, Helgi Grétar Gunnarsson, Daníel Þór Heimisson, 
Tryggvi Björn Guðbjörnsson, Guðjón Snær Einarsson. 
Æfingabúðir á vegum landsliða fyrir Ísland, Grænland og 
Færeyjar voru haldnar í Færeyjum í október 2010 og átti 
félagið einn fulltrúa í U13, Steinar Braga Gunnarsson og 
einn þjálfara, Irenu Jónsdóttur. 

Rekstur félagsins gekk vel.  Auk æfingagjalda voru 
helstu fjáraflanir eldhús- og salernispappírssala og dagatal. 
Mikilvægt er að allir iðkendur séu duglegir að sinna 
fjáröflunum því þannig höldum við m.a. æfingagjöld-
um lágum. Stuðningur Landsbanka Íslands á Akranesi, 
Akraneskaupstaðar og ÍA er félaginu mjög mikilvægur.

Ársskýrsluraðildarfélaganna
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Blakfélagið Bresi

Starfsemi blakfélagsins Bresa var með líku sniði og 
undanfarin ár. Aðalfundur var haldin  8. apríl 2010 með 
hefðbundnu sniði í iþróttahúsinu að Jaðarsbökkum og var 
mæting góð.

Rósa Halldórsdóttir gaf ekki kost á sér sem gjaldkeri.  
Ragnheiður Ragnarsdóttir var kosin gjaldkeri.  Stjórn blak-
félagsins Bresa er því þannig skipuð: Steindóra Steinsdóttir 
formaður, Jóna Björg Olsen ritari og Ragnheiður 
Ragnarsdóttir gjaldkeri.  Við þökkum Rósu fyrir vel 
unnin störf. Endurskoðendur eru Hrefna Guðjónsdóttir og 
Sigríður Sigurðardóttir.

Skráðir félagar eru um 30.

Æfingar
Æfingar hófust um mánaðarmótin ágúst/september að 

fullum krafti líkt og undanfarin ár og er æft á Jaðarsbökkum.  
Æfingar eru  á mánudögum kl:20:30   og á fimmtudögum 
kl:20:00 að Jaðarsbökkum.   Karlablak er á mánudögum 
kl:21:15 og fimmtudögum kl: 21:00.

Keppni
Bresi sendi tvö lið til leiks í Íslandmótinu í blaki 3.deild.  

Þegar þetta er ritað stendur keppni ennþá yfir.

Hraðmót
Kvennalið Bresa tók þátt í 6 hraðmótum á árinu 2010.
Trimmmót HK 2 lið
Brosmót Aftureldingu 1 lið
Kjörísmót Hamars 1 lið
Hraðmót Fylkis 1 lið
Haustmót BLÍ  2 lið
Piparkökumót Fylkis 1 lið

Öldungamót
35. öldungamót BLÍ var haldið í Mosfellsbæ 13-15. Maí.   

Að þessu sinni sendi Bresi 3 kvennalið og var árangur eft-
irfarandi:

3. deild 3.sæti
5. deild 3.sæti 
10.deild  4.sæti

BresamótogHaustmótBLÍ.
Því miður var ekki næg þátttaka á Bresamótið því urðum 

við að hætta við það.  En við héldum Haustmót BLÍ 2. Okt 
og voru 16 lið skráð til leiks. Mótið gekk mjög vel og þökk-
um við öllum þeim sem aðstoðuðu okkur við þetta mót.

Fimleikafélag Akraness

Árið 2010 var ár endurskipulagningar. Á síðasta aðal-
fundi var fyrri stjórn endurkosin að mestum hluta með þeirri 
undantekningu að Margrét Ólafsdóttir hvarf úr stjórn eftir 
áralangt óeigingjarnt starf í þágu félagins.  Stjórnina skipuðu 
Sævar Haukdal formaður, Hjörtur Hróðmarsson varafor-
maður, Pálmi Haraldsson gjaldkeri, Margrét Kristinsdóttir 
ritari og Bjarki Jóhannesson meðstjórnandi. Zoltan Demény 
var ráðinn yfirþjálfari á miðju ári eftir að Maren Elíasdóttir 
kaus að láta af störfum sem yfirþjálfari og snúa sér að dans-
þjálfun elstu iðkenda félagsins.

Stjórn félagsins hélt áfram harðri baráttu við að rétta af 
rekstur félagsins. Það verk gekk sæmilega eins og fram 
kemur í reikningum félagsins. Fjáraflanir stjórnar fól-
ust fyrst og fremst í sölu á jólapappír fyrir síðustu jól en 
aðrar fjáraflanir á vegum félagsins voru unnar af Eurogym 
hóp félagsins og runnu til þess verkefnis.  Helstu styrkt-
araðilar félagsins á árinu voru Norðurál, Íslandsbanki og 
Íþróttabandalagið.  Aðhaldsaðgerðir, fjölgun iðkenda og 
styrkir til félagsins skiluðu félaginu réttu megin við núllið 
en betur má ef duga skal.  Hagnaður félagsins árið 2010 er 
ríflega 300 þúsund á móti 700 þús kr hagnaði árið 2009. 
Nauðsynlegt er að koma þessum hagnaði uppí 1-2 milljónir 
á ári til að búa til smá sjóð til að takast á við óhjákvæmi-
legar sveiflur í rekstri.

Öll upplýsingagjöf og skráning hefur verið í endurskoðun 
síðustu mánuði og það má segja að nú fyrst séu þau mál 
að komast í eðlilegan farveg. Yfirþjálfarinn hefur tekið að 
sér allt utanumhald og umsjón vefsíðu. Þjálfarar eru að til-
einka sér sömu vinnubrögð og nú eiga öll samskipti að vera 
rafræn í gegnum tölvupóst samskipti og upplýsingar á vef 
okkar.
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Handbók FIMA var endurútgefinn nú í haust þar sem 
m.a. má finna nýjan kafla um siðareglur sem stjórn ÍA 
vill koma inní störf allra aðildarfélaga. FIMA hefur þegar 
endurskoðað alla meðferð fjármuna félagsins og í þeim 
anda voru öll þáttökugjöld í mót á vegum félagsins felld 
inní æfingagjald og því þurfa þjálfarar ekki að taka við og 
bera ábyrgð á þeim fjármunum á mótum.

Í haust voru tvenn foreldraráð stofnuð,annað þeirra fyrir 
yngri iðkendur félagsins og hitt fyrir börn á keppnisaldri. 
Þeir einstaklingar sem þau hlutverk kjósast er ætlað að veita 
stjórn félagsins og starfsfólki aðhald ásamt því að koma að 
ýmsum verkefnum á vegum félagsins.

FIMA hóf í lok árs sölu á samræmdum æfinga og upphit-
unarfatnaði og er stefnan sú að eiga þá á lager eftir fremsta 
megni. Heildar iðkendafjöldi innan raða FIMA var yfir 360 
í lok árs sem er talsverð fjölgun á milli ára.  Iðkendafjöldi 
í yngstu hópunum heldur áfram að vaxa og brottfall eldri 
iðkenda er mjög lítið. FIMA bauð uppá nýja íþróttagrein nú 
í haust.  Parkour er fyrir bæði kyn frá 8 ára aldri.  Ásóknin 
var strax mikil og var megin uppistaðan unglingar frá 13-18 
ára.  Nú í upphafi árs hafa komið inn fleiri yngri þátttak-
endur sem er jákvætt en það hefur um leið aukið pressuna 
á betri æfingartíma fyrir þennan hóp.  Unnið verður að lag-
færingu á því nú í sumar m.a. með tvískiptingu iðkenda.

Íþróttaskóli félagsins naut mikilla vinsælda líkt og undan-
farin ár en nú á vormánuðum var settur á laggirnar nýr 
Íþróttaskóli á vegum Latabæjar sem getur orðið ógn við 
okkar starf. Stjórn FIMA og þjálfarar Íþróttaskólans hafa 
hins vegar kosið að sjá tækifæri í samkeppninni og fara í 
endurskoðun á starfseminni með hugsanlegum nýungum 
strax í haust. Félagið bauð uppá fimleika námskeið fyrir 12 
ára og yngri æfingar fyrir 13 ára og eldri síðastliðið sumar 
og var þátttakan með ágætum en fyrirhugað að endurskoða 
fyrirkomulag þessara námskeiða næsta sumar.Þjálfurum 
félagsins var fjölgað verulega nú í haust og hópar minnk-
aðir og aukin áhersla á einstaklingsbundna þjálfun með getu 
iðkandans að leiðarljósi. Heildarfjöldi þjálfara og aðstoð-
arþjálfara var ríflega 25.  Vegna þeirrar fjölgunar fjárfesti 
FIMA í menntun fjölmargra nýrra þjálfara, bæði þjálfunar-
fræðum sem og dómara réttindum.

FIMA átti fjölmarga keppnishópa í hópfimleikum á árinu 
2010.  Árangur félagsins var ekki samkvæmt væntingum 
og má m.a. rekja ástæður þess að veikindi og meiðsli ollu 
vandræðum í frekar litlum hópum. Tekin var ákvörðun um 
að draga elsta hópinn úr Teamgym keppnum þennan vetur 
og keppa í 3 flokki en mæta þess í stað betur undirbúin 
haustið 2011. Árangur yngri keppnishópa félagsins var oft 
með ágætum þó engin verðlaun hafi unnist. Félagið sendi 
fjölmargar stúlkur og drengi til að taka þátt í einstaklings 
fimleikum FSÍ og þar kom í okkar hlut alls 18 gullverðlaun 
í A og B flokki.  Þessi árangur sýnir að geta einstaklinga 
innan félagsins er góð og breiddin sífellt að aukast.

Alls fóru 21 iðkandi á vegum FIMA á Eurogym hátíðina 
í Danmörku síðastliðið sumar. Allir okkar iðkendur voru 
sér og félaginu til sóma. Herdís Valdimarsdóttir og Carmen 
Llorens ásamt þjálfaranum Maren Ósk Elísdóttur héldu 
utanum hópinn í undirbúningnum og í ferðinni sjálfri og 
stóðu sig frábærlega. FIMA þakkar þeim sérstaklega fyrir 
þeirra framlag.

Almennt félagstarf hefur verið aukið og hafa m.a. verið 
haldin skemmti- og video kvöld fyrir hópana og furðufata-
æfingar voru mjög vinsælar.

FIMA tilnefndi Ástrós Líf Rúnarsdóttir til íþróttamanns 
Akraness fyrir árið 2010 en Ástrós Líf er fyrirmyndar iðk-
andi og þegar byrjuð að þjálfa yngri iðkendur félagsins.

Golfklúbburinn Leynir

Golfárið 2010 var 45. starfsár Golfklúbbsins Leynis. 
Tvöfaldur sigur skagamanna á Íslandsmótinu í holukeppni 
á Garðavelli er án efa einn af hápunktum ársins hér hjá 
Golfklúbbnum Leyni. Þó svo að Birgir Leifur keppi ekki 
lengur fyrir GL þá er hann engu að síður heiðursfélagi í 
klúbbnum rétt eins og Valdís Þóra sem einnig keppir undir 
okkar merkjum.  Mótið var einnig í umsjá okkar og tókst 
með miklum ágætum þrátt fyrir að keppt væri í fyrsta sinn 
eftir nýjum reglum. Golfsumarsins verður einnig minnst 
sem enn einu blíðviðrissumrinu þar sem góðviðrið virtist 
engan enda ætla að taka og þess vegna flykktust skagamenn 
sem aðrir út á Garðavöll sem skartaði sínu fegursta, til að 
leika golf. Ekki má gleyma ótrúlegu vallarmeti sem sett 
var á Garðavelli, þegar Birgir Leifur lék völlinn af gulum 
teigum á 58 höggum! Met sem að öllum líkindum verður 
aldrei slegið.

Aðalfundur1.desember2009
Á aðalfundi GL þann 1. desember 2009 var kosin ný 

stjórn fyrir núverandi starfsár 2010.
Úr stjórn gengu:
- Formaður til eins árs: Viktor Elvar Viktorsson
- Stjórnarmenn til tveggja ára: Halldór Hallgrímsson og 

Eiríkur Jónsson
- Varamaður til eins árs: Heimir Fannar Gunnlaugsson
Kosnir í nýja stjórn fyrir starfsárið 2010 voru: 
- Formaður til eins árs: Viktor Elvar Viktorsson. 
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- Stjórnarmenn til tveggja ára: Halldór Hallgrímsson og 
Eiríkur Jónsson. 

- Varamaður í stjórn til eins árs: Ella María 
Gunnarsdóttir

Áfram sátu Hörður Kári Jóhannesson og Tryggvi 
Bjarnason, kosnir til 2 ára. 

 
Aðalfundur fór fram með hefðbundnum hætti. Þó ber að 

taka fram að ákveðinnar óánægju gætti meðal fundarmanna 
vegna ástands Garðavallar sumarið 2009. Var ákveðið að 
stjórn GL myndi halda félagsfund um málið. Er nánar vikið 
að því síðar. 

Starfstjórnaráárinu
Haldnir voru 9 formlegir bókfærðir fundir stjórnar GL 

auk óformlegra funda og spjalls stjórnarmanna á milli sem 
og tölvupóstsendingar en mikil og góð samskipti stjórna-
manna fara þannig fram. Skuldastaða klúbbsins var af og til 
uppi á borðum stjórnar eins og síðustu ár. Því miður hefur 
lítið breyst í þeim efnum en þó hefur verið ágætis samstarf 
við lánadrottinn og því hafa afborganir ekki komið niður á 
starfi klúbbsins.  Þau mál hljóta að skýrast á næstu miss-
erum.

Mestur tími stjórnar fór hinsvegar í að tryggja framgang 
vélarskemmubyggingar við Garðavöll.  Gerður var samn-
ingur við Akraneskaupsstað á vordögum um byggingu 240 
fermetra vélarskemmu á athafnarsvæði klúbbsins austan 
við 2. braut. Þegar ný bæjarstjórn tók svo við heyrði stjórn 
GL af áhuga bæjarfulltrúa að ganga lengra og tryggja 
byggingu fullra 500 fermetra vélaskemmu. Þ.e. skemmu 
sem myndi nýtast klúbbnum eins og upphaflega hafði verið 
áætlað. Stjórn GL fagnaði þessum áhuga bæjarfulltrúanna 
og hófust viðræðu um það hvernig best væri að standa að 
verkinu. Hefur sú umræða verið þó nokkur og tekið nokkrar 
snarpar beygjur, stjórn GL er þess þó fullviss að þrátt fyrir 
tafir í málinu muni þessi stefnubreyting skila klúbbnum 
betra húsnæði til lengri tíma litið.

Stjórnin ákvað einnig að minnast 45 ára afmælis klúbbs-
ins nú í lok sumars. Haldinn var opin dagur þar sem bæj-
arbúum var boðið að koma og kynnast starfsemi klúbbsins 
auk þess sem Garðavöllur var opinn fyrir þá sem vildu 
koma og prófa að spila golf.  Nokkrir kylfingar tóku vini 
og með sér á völlinn og spiluðu nokkrar holur. Einnig komu 
þó nokkrir og tóku þátt í púttmóti á pútt vellinum okkar. 
Bauð klúbburinn gestum síðan í kaffi og kökur. Nokkrir 
bæjarfulltrúar þáðu svo boð okkar um að rölta með Hannesi 
hönnuði Garðavallar um svæðið til að átta sig á hvert klúbb-
urinn stefnir í uppbyggingu þessa fallegasta íþróttamann-
virkis Akraneskaupsstaðar.

SamstarfssamningurviðGR
Þriðja sumar samstarfssamning GL og GR var það besta 

hingað til.  Á aðalfundi ársins 2009 bar á nokkurri óánægju 
með umhirðu Garðavallar og ástand hans, auk annarra 
skipulagsmála á milli klúbbanna.  Var af þeim sökum 
haldin félagsfundur þar sem félagsmenn komu óánægju 
sinn á framfæri og málin rædd hispurslaust.  Í kjölfar þess 
fundar fundaði stjórn GL með framkvæmdarstjóra GR og 

vallarstjóra Garðavallar þar sem málin voru rædd og þeim 
komið í réttan farveg. Það er mat stjórnar GL að samn-
ingur okkar við GR sé eitt mesta gæfuspor sem stigið hefur 
verið hjá klúbbnum.  Það nægir að líta á rekstrarreikninga 
áranna áður en samningurinn var gerður og bera saman 
við rekstrarreikninga áranna á undan til að sjá ástæðuna. 
Gallharðar staðreyndir sem tala sínu máli burt séð frá því 
hverjar tilfinningar manna eru gagnvart samningnum og/
eða Golfklúbbi Reykjavíkur.

Störfnefnda
Nefndastarf var með hefðbundnum hætti starfsárið 2010. 

Starfandi nefndir voru Barna- og unglinganefnd, afreks-
nefnd, kvennanefnd, vallarnefnd, forgjafanefnd og móta-
nefnd. Reynt var að stofna skemmtinefnd en lítið varð úr 
starfi þeirrar nefndar. Hjálagðar eru skýrslur nefnda. 

Keppnisgolfogafreksfólk
Valdís Þóra var kjörin Íþróttamaður Akraness í byrjun 

árs 2010, þriðja árið í röð. Hún sigraði á stigamótaröð GSÍ 
og bætti öðrum Íslandsmeistaratitli í safnið þegar hún sigr-
aði Íslandsmótið í holukeppni hér á Garðavelli. Valdís tók 
einnig þátt í landsliðsverkefnum á vegum GSÍ eins og árið 
áður. Því miður fótbrotnaði hún nú í haust og gat af þeim 
sökum ekki leikið með landsliðinu í Ástralíu.  Hún er þó 
óðum að ná sér og hóf að leika að nýju í byrjun nóvember.

GL sendi sveit karla og kvenna til leiks í Sveitakeppni GSÍ.  
Karlarnir léku í 2. deild sem fram fór á  Kiðjabergsvelli.  
Liðið lék ágætlega en náði ekki að komast upp í 1. deild. 
Konurnar léku í Leirdalnum hjá GKG og stóðu sig frábær-
lega meðal þeirra bestu í 1. deild. Þær voru í raun og veru 
ekki langt frá því að komast í undanúrslit, en héldu sæti sínu 
í deildinni örugglega.

Karlasveit öldunga 55 ára og eldri lék á Akureyri.  
Sveitinni gekk ekki nóg og endaði fyrri neðan miðjan hóp.
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Félagafjöldi
Annað árið í röð fjölgaði félagsmönnum í GL. Gott 

veður og frábær völlur spilar þar væntanlega stórt hlutverk 
þrátt fyrir að efnahagsástand og hrakspár um fækkanir. 
Félagsmenn í GL voru 440 á árinu en voru 394 árið 2009. 
Nýskráningar voru 90 og eftir því sem gögnin okkar segja 
hafa félagsmenn GL aldrei verið fleiri.

Mótahald
Mótahald gekk ótrúlega vel sumarið 2010. Árið 2009 var 

algert metár í mótahaldi hjá GL en sumarið 2010 sló það 
út. Sú mikla þátttaka sem var í mótum GL þetta sumarið 
skýrist að einhverju leiti af góðri reynslu félagsmanna af 
mótahaldi árið áður. Einnig var veður einstaklega gott og 
starf mótanefndar var með miklum ágætum þetta sumarið. 
Líkt og undanfarin sumur færðust opin mót yfir til GR en 
GL hélt hefðbundin innanfélagsmót auk þess sem mið-
vikudagsmót og kvennamót voru haldin. Þó hélt GL nokkur 
opin mót í samstarfi við GR. Leiknar voru nokkrar mót-
araðir sem styrktar voru af HB Granda og Landsbankanum. 
Tókust þær mótaraðir einstaklega vel og þátttakendafjöld-
inn aldrei verið meir en í ár.

Mót: Fj.2010 Fj.2009 Fj. 2008
Innanfélagsmót 52 36 26
Opin mót 3 1 1
GSÍ mót 2 4 2
Alls fjöldi móta    57 41 29
   
Útleigur 0 0 0
Það ber að taka það fram að útleigur á vegum GL voru 

engar rétt eins og árin á undan en GR var með skráðar 7 
stórar útleigur skv. golf.is. 

Meistaramót Leynis var haldið 7. – 10. júlí.  Þátttakan fór 
framar öllum vonum eins og árið áður og var annað árið 
í röð fjöldametið sett þar sem 130 félagsmenn tóku þátt. 
Lokahóf mótsins var síðan haldið í sal Íþróttabandalagsins 
eins og árið áður þar sem fjöldinn var skálanum okkar um 
megn. Klúbbameistarar urðu eftirfarandi:

Meistaraflokkur kvenna: Friðmey Jónsdóttir
1. flokkur kvenna: Guðrún Ellen Ólafsdóttir 
3. flokkur kvenna: Ella María Gunnarsdóttir
Öldungaflokkur kvenna 50+: Svanhildur Thorstensen
Meistaraflokkur karla: Helgi Dan Steinsson
1. flokkur karla:  Jóhann Þór Sigurðsson
2. flokkur karla: Ásgeir Ólafur Ólafsson
3. flokkur karla: Jón Ármann Einarsson
4. flokkur karla: Hallgrímur Þ. Rögnvaldsson
Öldungaflokkur karla 55+:  Reynir Þorsteinsson
Unglingaflokkur 15-18 ára:  Kristinn Gauti Gunnarsson
Unglingafl. 14 ára og yngri:  Elís Rúnar Elísson

Mótanefnd á sérstakar þakkir skildar fyrir vel unnin störf 
í sumar enda ber fjöldi móta sem og þátttakenda í þeim 
glöggt með sér að þar hefur verið byggt á góðu starfi ársins 
á undan og unnið enn betra starf í ár.

Framkvæmdiráárinu2010
Framkvæmdir á árinu 2010 urðu þó nokkrar. Í fjárhags-

áætlun fyrir árið var gert ráð fyrir þó nokkurri fjárfestingu 
í vellinum. Ítarlega er gert grein fyrir þeim framkvæmdum 
sem fram fóru í skýrslu vallarnefndar, sem á miklar þakkir 
skildar fyrir mikla og góða vinnu á árinu. Þó er ekki hægt að 
sleppa því að minnast sérstaklega á framkvæmdirnar á 11 
og 12 braut og þá staðreynd að rúmlega 30 félagar mættu til 
þess að tyrfa þá landmótun sem hafði átt sér stað þar. Mikil 
og góð stemming myndaðist á meðal þeirra sem unnu hörð-
um höndum að lagningunni. Stjórnin vil sérstaklega þakka 
þeim sem lögðu hönd á plóg þennan laugardagsmorgun. 

Rekstrarniðurstaða
Rekstrarniðurstaða ársins 2009 er ólíkt undangengnum 

árum jákvæð. Síðasta ár var hún reyndar „ekki nema“ 400 
þús krónur í mínus en í ár er hún jákvæði eins og áður sagði 
sem nemur rúmlega 13 milljónum. Þetta ótrúlegur viðsnún-
ingur frá fyrra ári sem þó var ágætt. Skýringin er að sjálfs-
sögðu sú að ákveðin frysting á sér stað á lánum klúbbsins 
auk þess sem sterkara gengi krónunnar gerir það að verk-
um að til varð jákvæður gengismunur á lánum klúbbsins. 
Fjölgun félaga í klúbbnum hjálpar svo að sjálfssögðu til við 
að tekjur klúbbsins aukast á milli ára og svo hin mikil þátt-
taka félagsmanna í mótum ársins eykur einnig á tekjurnar. 
Tekjur ársins voru ríflega 31 milljón eða rúmlega 4 millj-
ónum yfir áætlun. Gjöldin voru á móti rúmlega 17 milljónir 
sem eru nánast sömu gjöld og á árinu á undan en tæplega 4 
milljónum undir áætlunum ársins.

Eins og fyrr sagði þá voru skuldamál klúbbsins af og til 
uppá borðum en engar lausnir hafa boðist á þeim málum 
og er því enn allt við það sama í þeim málum. Greitt er af 
lánum klúbbsins eins og um verðtryggt lán sé að ræða eins 
og lýst var í sömu skýrslu fyrir ári. Staða lánsins er nú 57,8 
milljónir en líkt og í fyrra á klúbburinn þó nokkra fjárhæð 
í handbæru fé.

Starfsmannamál
Starfsmenn GL á árinu 2010 voru 3. Gylfi Sigurðsson 

framkvæmdarstjóri, Karl Ómar Karlsson Íþróttastjóri og 
golfkennari og Valdís Þóra Jónsdóttir sem aðstoðaði Karl 
Ómar við barna og unglingastarfið. Gylfi er eins og áður 
í hlutastarfi yfir vetrarmánuðina en í fullu starfi yfir sum-
artímann. Eins og áður hefur verið lagt upp með að félags-
menn GL hafi haft svo gott sem óheftan aðgang að Gylfa 
óháð árstíðum.

Karl Ómar sinnti barna og unglingastarfinu innan klúbbs-
ins eins og undanfarin ár. Hann kom einnig að starfi afrek-
skylfinga og sá um nýliðanámskeið fyrir klúbbinn, auk þess 
að hafa umsjón með opnum tímum í Akraneshöllinni og 
fleira. Eins og undanfarin ár hefur verið mikið líf í barna 
og unglingastarfinu og hefur púttgrínið oft á tíðum verið 
iðandi af lífi þar sem börn og unglingar vippa og pútta hvert 
í kapp við annað. Slíkt líf er klúbbi eins og GL nauðsynlegt 
til framtíðar. Fyrir það ber að þakka. Stjórn GL ákvað hins-
vegar að segja núverandi samningi við Karl Ómar upp á 
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haustdögum. Taldi stjórnin að komin væri tími á að endur-
skipuleggja starfið með það fyrir augum að gera það mark-
vissara og hugsanlega draga úr kostnaði við það. Stjórn GL 
þakkar Karli Ómari fyrir samstarfið á undaförnum árum og 
útilokar ekki að samið verið við Karl Ómar að nýju.

Veitingasala
Birgir og Ragnhildur sáu alfarið um veitingarekstur við 

Garðavöll árið 2010. Gerðu þau það af miklum myndarskap 
og eiga þakkir skildar fyrir góða þjónustu við félagsmenn 
GL sem og aðra er heimsóttu Garðavöll  sumarið 2010.

Samningarviðaðragolfklúbba
Stjórn GL ákvað að gera samning við Golfklúbb 

Borgarness og um ódýrara spil fyrir félaga i GL sumarið 
2010. Fín nýting var á þeim hringjum og greiddi Leynir 
fyrir 150 hringi á Hamarsvelli sumarið 2010.

UmferðumGarðavöll
Það er mat stjórnar að Garðavöllur hafi sjaldan verið í 

eins góðu standi í sumar. Einna helst var mikil spretta og 
þar af leiðandi mikil slægja sem gerði kylfingum gramt í 
geði, en að öðru leiti var völlurinn til fyrirmyndar. Nýtt met 
var slegið í fjölda skráðra hringja á vellinum. Leiknir voru 
20.467 hringir skv. skráðum rástímum og 2033 mótahringir. 
Samtals gerir þetta 22.500 hringir sem er eins og áður sagði 
nýtt met á vellinum. Fjölgun félagsmanna hefur væntanlega 
eitthvað að segja í þessum tölum, en einnig teljum við að 
áskorun til félagsmanna okkar um að skrá sig á rástíma hafi 
nokkuð að segja í þessum tölum auk þess sem eftirlit á vell-
inum var betra en árið áður, þar sem skráðir hringir í fyrra 
voru færri en gert hafði verið ráð fyrir.

Fjöldi spilaðra hringja á Garðavelli undanfarin sumur 
skv. skráningum: 

 2003: 14.600 hringir 
 2004: 12.100 hringir 
 2005: 15.500 hringir 
 2006: 16.000 hringir 
 2007: 12.000 hringir 
 2008: 17.231 hringir 
 2009: 16.975 hringir
 2010: 22.500 hringir

SamskiptiviðAkraneskaupstað
Samstarfið við Akraneskaupstað var með svipuðu sniði og 

árin á undan. Skrifað var undir samning um byggingu vél-
arhúss á vordögum 2010. Átti að afhenda GL 240 fermetra 
vélarskemmu þann 1. nóvember síðastliðinn skv. þeim 
samningi. Eftir að skrifað hafði verið undir samninginn 
tók ný bæjarstjórn við og lýstu fulltrúar meirihluta þeirrar 
bæjarstjórnar þeirri skoðun sinni að í stað 240 fermetra 
skemmur væri nær að ganga alla leið og klára byggingu 
fullbúinnar 500 fermetra vélarskemmu. Hugnaðist stjórna 
GL sú umræða vel og hafa staðið yfir viðræður um fram-
kvæmd málsins nú á haustdögum eins og áður var lýst.

Styrktaraðilar
Það er hefur verið stór hluti af rekstri Golfklúbbsins 

Leynis að treysta á stuðning frá styrktaraðilum og vel-
gjörðamönnum klúbbsins. Með tilkomu samnings GL við 
GR hefur þörfin þó ekki verið sú sama og áður. Hinsvegar 
hefur barna og unglingastarf GL notið þess að hafa góða 
styrktaraðila og er Landsbanki Íslands einn aðal styrktarað-
ili starfsins líkt og undanfarin ár. Norðurál styrkir starfið 
einnig sem og Íslandsbanki, Húsasmiðjan og Bónus. Auk 
þessara aðila styrkti HB Grandi mótaröð hjá GL í sumar. 
Einnig eru ótaldir fjölmargir smærri styrktaraðilar sem 
nánar er getið í skýrslum nefnda.

Lokaorð
45. ári golfklúbbsins Leynis er nú lokið . Klúbburinn 

hefur aldrei verið fjölmennari og þátttaka félagsmanna í 
starfi klúbbsins mjög góð. Valdís Þóra hélt áfram að safna 
titlum í hús og sigraði eins og áður sagði í Íslandsmótinu í 
holukeppni auk þess að verða stigameistari á GSÍ mótaröð-
inni. Kvennasveit Leynis stóð sig vel í efstu deild í sveita-
keppni GSÍ og barna og unglingastarf GL var í miklum 
blóma. Mótahald innan klúbbsins var áfram á uppleið og 
mikil þátttaka í mótum klúbbsins á árinu er mikið gleðiefni. 
Þrátt fyrir mikla aukningu á árinu 2009 þá jókst þátttakan 
engu að síður á árinu 2010. Það er því ljóst að kylfingar í 
GL vilja taka þátt í mótum og nýta þann sveigjaleika sem 
hefur verið í boði í þeim mótaröðum sem mótanefnd hefur 
staðið fyrir.

Slíka þátttöku ber að þakka og hampa auk þess sem þakka 
verður fyrir þá vinnu sem innt er af hendi við skipulagningu 
og uppgjör slíkra móta. Mikið og gott starf nefnda á vegum 
GL og þeirra félaga sem í þeim starfa er gífurlega mikilvægt 
og á að vera aðalsmerki klúbbs eins og GL. Samstarfið við 
GR gekk vel á árinu 2010. Eftir gagnlegan fund með félags-
mönnum og í kjölfarið fund með starfsmönnum GR þá var 
vinnulag bætt í samræmi við óskir okkar. Það er trú mín og 
von að félagsmenn GL sjái hvílíkur happafengur samstarfið 
er og nægir þar að benda á niðurstöðu ársreikninga okkar 
í því efni auk umhirðu og lagfæringa á Garðavelli á árinu 
2010. Stjórn GL þakka félögum, nefndarmönnum, styrkt-
araðilum og starfsfólki fyrir gott samstarf á rekstrarárinu 
2010.  

Hestamannafélagið Dreyra

Stjórn hestamannafélagsins, s.l. starfsár:
Formaður:     Ólöf H. Samúelsdóttir
Varaformaður:   Ása Hólmarsdóttir
Ritari:    Ásta Marý Stefánsdóttir
Gjaldkeri:    Inga Ósk Jónsdóttir
Meðstjórnandi:   Jón Ottesen
Varamaður:   Valdís Ýr Ólafsdóttir

Félagsmenn í hestamannafélaginu Dreyra eru 204 og 
hefur því fjölgað um 11 frá síðasta aðalfundi.Stjórnin 
fundaði 7 sinnum formlega en þar fyrir utan voru ótal mál 
rædd í gegnum tölvu og síma. Nokkrir fundir voru haldnir 
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með nefndum félagsins vegna ýmissa mála auk þess voru 
fjórir félagsfundir haldnir á árinu. Að auki var boðað til 
fundar með formönnum nefnda á haustmánuðum til að fara 
yfir starfið og hvað væri framundan, mæting hefði mátt 
vera betri en þakkir færðar þeim sem komu. Á s.l. starfsári 
gekk Ásta Marý úr stjórn Dreyra, eru henni færðar bestu 
þakkir fyrir sín störf.

Árið hófst með hefðbundnu sniði, fólk tók inn hesta sína 
og hefðbundið vetrarstarf hestamanna hófst. Fljótlega fór 
að bera á veikindum í hestum sem ágerðust eftir því sem 
leið á veturinn. Þetta varð til þess að allt mótahald fór úr 
skorðum, Langasandsreiðin á sumardaginn fyrsta var þó 
á sínum stað þar sem íbúum dvalarheimilisins Höfða var 
færður blómvöndur að venju og sömuleiðis héldum við 
okkar árlegu firmakeppni sem tókst vel og eru öllum hlut-
aðeigandi færðar bestu þakkir.

Í lok maí var síðan boðað til formannafundar af hálfu 
LH þar sem Landsmót 2010 var endanlega blásið af vegna 
veikinnar. Þetta var mikið áfall og enn sér ekki fyrir endann 
á þessum veikindum, dýralæknar telja að hestar geti veikst 
aftur og aftur þar til þeir hafa myndað ónæmi fyrir þess-
ari sýkingu. Þeir sem hafa atvinnu af hestamennsku urðu 
fyrir búsifjum og einhverjir hafa misst hesta sína af sömu 
ástæðum.

Þing Landssambands hestamanna var haldið á Akureyri í 
október. Frá Dreyra fóru formaður, varaformaður og gjald-
keri stjórnar. Mikil vinna fór fram á þinginu og mörg mál-
efni rædd. Ályktanir bornar upp og samþykktar eða felldar 
eins og gengur. Tvær tillögur voru bornar upp og sam-
þykktar, sem snerta hina almennu hestamennsku kannski 
hvað mest, en það voru áskoranir til sveitarfélaga varðandi 
fasteignagjöld á hesthúsum og verndun reiðvega gagnvart 
vélknúnum farartækjum. Þar að auki voru margar tillögur 
bornar upp sem snerta mótahald og keppni.

Mörg mál komu inn á borð stjórnar á starfsárinu, má þar 
nefna að enn og aftur varð að leita til bæjarins vegna álagn-
ingar fasteignagjalda á hesthúsin, lausaganga hunda í hverf-
inu kom upp enn og aftur, reiðvegamál,  félagsheimilið, mót 
félagsins, tilnefning íþróttamanns ársins, fjáröflunaráætl-
anir, greinaskrif í blöð, umgengni í hesthúsahverfinu, til-
tekt á svæðinu, ýmsar aðrar styrkumsóknir, keppnisvellir á 
svæðinu og margt, margt fleira sem stjórn og nefndir reyndu 
að leysa úr eins og hægt var. Einnig var mikil vinna lögð í 
deiliskipulagsmál í Æðarodda þar sem Akraneskaupstaður 
var að fella eldra skipulag úr gildi. Hestamannafélaginu voru 
úthlutaðir styrkir frá Akraneskaupstað og Hvalfjarðarsveit 
til að standa straum af endurgerð keppnisvallar í Æðarodda, 
þar sem gamli völlurinn er orðinn svo til ónothæfur auk 
þess að vera ólöglegur.

Skipuð var framkvæmdanefnd í kjölfarið sem í sitja: 
Karen Líndal, Marteinn Njálsson, Sæmundur Víglundsson 
og Inga Ósk Jónsdóttir gjaldkeri félagsins. Mikil undirbún-
ingsvinna fór fram og til stóð að byrja sem fyrst á fram-
kvæmdum, m.a. var af þeim sökum ekki haldið mót s.l. 
sumar. Í kjölfar þessarar undirbúningsvinnu voru haldnir  
tveir félagsfundir til að ræða tillögur nefndarinnar. Einkum 

var rætt um tvær teikningar sem Sæmundur Víglundsson 
gerði, önnur átti við endurgerð núverandi keppnisvallar en 
hin sýndi nýjan völl fyrir neðan hesthúsabyggðina (þar sem 
gamli upphitunarvöllurinn er). Atkvæði voru greidd um til-
lögurnar og hlaut nýi völlurinn yfirgnæfandi flest atkvæði. 
Framkvæmdanefndinni var því falið að vinna kostnaðar-
áætlun eftir þeirri teikningu. Þegar þessi orð eru rituð er 
ekki komin endanleg niðurstaða í þetta mál. Það er ljóst 
að ef á að framfylgja lögum félagsins sem og reglum LH 
um löglegan keppnisvöll þá verður að ráðast í breytingar/
endurbætur. En það verður líka að ráðast af því fjármagni 
sem félagið hefur yfir að ráða.

Jakob Sigurðsson var valinn íþróttamaður Dreyra og þar 
af leiðandi tilnefndur af félaginu til kjörs íþróttamanns 
Akraness, en hann varð meðal annars Íslandsmeistari í 
slaktaumatölti. Eru honum færðar innilegar hamingjuóskir.

Ýmislegt annað er vert að nefna úr starfsemi félags-
ins: Ákveðið hefur verið að bæta við borðbúnað og fleira 
í félagsheimilinu og er gjaldkeri stjórnar með þau mál á 
sinni könnu. Stefnt er á áframhaldandi samstarf við hesta-
mannafélögin á Vesturlandi og má nefna að Sigríður Helga 
Sigurðardóttir situr, fyrir hönd Dreyra, í nefnd sem undirbýr 
sýningu í Faxaborg núna í vetur. Það má líka geta þess að 
Sigríður Helga hefur boðið fram krafta sína til að halda úti 
heimasíðu Dreyra og er ýmislegt í bígerð þar. Rétt er líka 
að segja frá því að Svandís Lilja Stefánsdóttir frá Skipanesi 
var valin í átta manna hóp knapa frá Íslandi til að taka þátt í 
svokölluðu Youth cup sem fram fór í Danmörku s.l. sumar. 
Eru henni færðar hamingjuóskir með það. Skvísurnar 
standa sig vel að vanda og eru byrjaðar með útreiðartúra á 
laugardögum, frábært framtak.

Aðlokum:
Í þessari skýrslu hefur verið stiklað á stóru. Ótal önnur 

erindi berast stjórn sem reynt er að verða við eftir bestu 
getu. Öllum sem starfa í stjórn og nefndum á vegum félags-
ins eru færðar bestu þakkir. Eflaust má alltaf gera betur og 
ekki er alltaf hægt að hafa alla ánægða en með taplausan 
rekstur og margvísleg framfaramál í farteskinu tel ég fram-
tíð Dreyra bjarta. Við þurfum þó að standa saman og standa 
vörð um félagið okkar, það hlýtur að vera markmið allra 
félagsmanna.
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Hnefaleikafélags Akraness

Aðalfundur HAK árið 2010 var haldinn þann 27.mars.
Á fundinum voru rædd húsnæðismál félagsins, ásamt 

kaup á nýjum búnaði og svo var létt yfirferð yfir önnina. 

StjórnHAKárið2010
Formaður : Sigurður Bjarnason
Varaformaður : Örnólfur Stefán Þorleifsson
Gjaldkeri : J.Rakel Gísladóttir
Ritari : Þorleifur Rúnar Örnólfsson
Meðstjórnandi : Grímur Arnórsson
Meðstjórnandi : Gísli Trausti Jóhannesson

Árið 2010 var þriðja starfsár HAK síðan það var formlega 
stofnað 28.febrúar 2008. Árið byrjaði vel með sameiginleg-
um æfingabúðum hnefaleikafélaga Íslands, það var haldið 
á Laugavatni eins og svo oft áður. Strákarnir stóðu sig allir 
með prýði þar, og komu allir út úr þessum æfingabúðum 
reynslunni ríkari. Í lok sumarsins voru svo æfingabúðir í 
Keflavík sem voru aðeins fámennari en þær á Laugavatni, 
en skemmtilegar og fræðandi samt sem áður.

HAK tók þátt í sex mótum árið 2010, við hömpuðum 
fimm sigrum á árinu úr ellefu bardögum. Hróbjartur Trausti 
Árnason vann í tvo af sínum bardögum á árinu. Arnór Már 
Grímson fékk silfurverðlaun í 66 kg flokki á Íslandsmótinu 
2010, ásamt því að sigra sterkann áskoranda frá Danmörku 
og tvo aðra bardaga. Einnig kepptu Stefán Atli Ólason, 
Örnólfur Stefán Þorleifsson og Edward Ingi Torfason fyrir 
hönd HAK á árinu. HAK tók þátt í þrem diploma mótum á 
árinu með góðum árangri keppenda. Diploma er snertilítill 
bardagi fyrir krakka, ætlað til að sýna hæfileika og tækni.

Það sem gerðist í aðstöðumálum á árinu var það að 
við fengum loftræstingu í kjallarann hjá okkur, sem var 
mjög gott. Við hengdum upp fleiri púða og fengum lok í 
golfholurnar. Við byrjuðum einnig að skipuleggja kaup á 
nýjum búnaði. Iðkendafjöldinn á árinu var í kringum 50 
manns, þeim var skipt niður í fimm hópa, 8 – 12 ára sem 

var þjálfaður af Stefáni Atla, 13 – 17 ára sem var þjálf-
aður af Arnóri, Fitnessbox sem var þjálfað af Alexander, 
Keppnishópur og Fullorðnir sem var þjálfað af Örnólfi. 
Einnig var Sigurbjörn Gíslason með hópinn 18+ byrjendur 
í byrjun beggja anna. Arnór Már og Gísli Trausti voru sér-
staklega duglegir á árinu við að sækja sparr og tækniæf-
ingar til Daða í Combat Gym, og svo voru  bæði Arnór 
og Örnólfur duglegir að sækja þjálfaraæfingar til flestra 
hnefaleikafélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Gestaþjálfarar 
árið 2010 voru þeir Daði Ástþórsson og Þórður Sævarsson, 
einnig kom Ingólfur Ágúst Hreinsson í byrjun árs og tók 
þrjár æfingar ásamt Örnólfi.

Íþróttafélagið Þjótur

Stjórn Þjóts 2010-2011
Ólöf Guðmundsdóttir, formaður.
Magndís B. Guðmundsdóttir, varaformaður.
Harpa Sif Þráinsdóttir, ritari.
Soffía Pétursdóttir, gjaldkeri.
Sylvía Kristinsdóttir, meðstjórnandi.
Varamenn: Sigurður A. Sigurðsson.
Lindberg M. Scott.

Nýárssundmót barna og unglinga haldið 3.jan.”10 í 
Reykjavík: Þar tóku 5 keppendur frá Þjóti þátt í mótinu. 
Æfingar hófust .11 janúar”10. í boccia, keilu og sundi. 
Þjálfarar á vorönn: Sund Soffía Pétursdóttir hjá eldri iðk-
endum, yngri iðkendur Ragnheiður Runólfsdóttir. Ólöf 
Guðmundsdóttir, Freyja Þ. Smáradóttir og Guðmundur I 
.Gunnarsson í boccia. Bocciaæfingar voru x 2 í viku sund 
eldri og yngri x 2 í viku keila x1 í viku hjá eldri og yngri 
iðkendumog iðkendur voru á bilinu 20-25 er æfðu reglu-
lega. RIG. leikar fóru fram í janúar. Þar kepptu 5 iðkendur 
frá Þjóti. Gullmót KR. fór fram í febrúar 2010. Þangað fór 1 
keppandi frá Þjóti. Farið var í sumarbústað 19-21 feb. Með 
hluta af hópnum  er iðka boccia. Var það mjög skemmtileg 
tilbreyting að flestra mati.

Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum  innanhúss 19-21 mars 
2010. Frá Þjóti fóru 3 keppendur  á mótið. Andri Jónsson 
er hlaut 1 sætið í 60 m og 200m hlaupi ásamt 1 sæti í 
langstökki. Lindberg M. Scott er hlaut 1 sætið í eftirfar-
andi greinum 60 m og 200m hlaupi, 1 sæti í langstökki, 
kúluvarpi og hástökki. Íslandsmót ÍF í bogfimi, lyftingum 
boccia og sundi  fór fram helgina 19-21 mars. Keppnin fór 
fram í íþróttahúsinu  Laugardal, sundlauginni Laugardal og 
Hátúni 14.  2 sveitir tóku þátt í boccia.  Í sundi voru síðan 
4 keppendur. Berent Karl Hafsteinsson, lenti í 2 sæti í 50m 
baksundi og  3 sæti í 100m baksundi og 3 sæti í 50m  og 
100m  skriðsundi.

Aðalfundur félagsins fór fram 23 mars í Brekkubæjarskóla. 
Fundarstjóri var Rögnvaldur Einarsson. Á dagskrá fundarins 
voru hefðbundin aðalfundarstörf,  kosning formanns ásamt 
afhendingu viðurkenninga og önnur mál. Hvatningarbikar 
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ÍF. hlaut Laufey María Vilhelmsdóttir. Minningarbikar 
um Lýð Hjálmarsson hlaut Sigurður A. Sigurðsson. 
Hvatningarbikar Þjóts sem var nýr bikar og gefinn þeim 
er sýnir góða ástundun og framfarir í sinni grein hlaut 
Ívar Jónsson Formaður félagsins Ólöf Guðmundsdóttir var 
endurkjörin.

29. apríl - 2 maí “10 var Hængsmótið á Akureyri haldið. 
Þangað fóru  alls 10 manns og 3 fararstjórar frá Þjóti. Farið 
var í samfloti með Suðra frá Selfossi og á  einkabílum. 
Gist var á Hótel KEA og í Hótelíbúðum. Guðmundur Örn 
Björnsson vann 1 verðlaun í boccia í einstaklingskeppni. 
Var ferðin í alla staði ánægjuleg líkt og venjulega.

Andri Jónsson, fór og keppti í fótbolta á Gíbraltar í maí 
2010. Var þar með íþróttafélaginu Ösp. Vormót Aspar í 
sundi fór fram 16 maí 2010. Þangað fóru 4 keppendur frá 
Þjóti og stóðu sig af stakri prýði. Emma Björnsdóttir hlaut 
2 sæti í 50m baksundi. Guðmundur Ö. Björnsson hlaut 2 
sæti í 50m baksundi og 1 sæti í 50m bringusundi. Laufey 
M. Vilhelmsdóttir hlaut 1 sæti í 50m baksundi. Áslaug 
Þorsteinsdóttir hlaut 1 sæti í 100m baksundi. Lokadagur 
vetraræfinga félagsins var 19 maí 2010 og var þá farið út 
að borða á Galito.

Önnurmót:
Iðkendur Þjóts tóku þátt í öðrum mótum m.a. Laufey 

María Vilhelmsdóttir er fór á Kvik argangscup í Danmörku.  
Ásamt Unglinga Landsmóti UMFÍ. Þar hlaut Laufey 1 
sætið í 50m skrið-bak og bringusundi. Einnig fóru 4 kepp-
endur á Akranesleikana. Íslandsmót ÍF í frjálsum íþróttum  
utanhúss 5. júní 2010. Frá Þjóti fóru 1 keppandi á mótið 
Lindberg M. Scott er hreppti 1 sæti í 60m hlaupi, langstökki 
og hástökki. 

Vetrarstarfið hófst að nýju 6. september “10.  Æfingar 
voru með hefðbundnu sniði líkt og áður. Boccia x 2 í viku 
ásamt sundi x 2 í viku fyrir eldri iðkendur og x 2 í viku fyrir 
yngri iðkendur. Þjálfarar voru. Sund: Harpa Þráinsdóttir . 
Sund yngri iðkendum Ragnheiður Runólfsdóttir. Boccia: 
Guðmundur I. Gunnarsson,  Freyja Þ. Smáradóttir og Ólöf 
Guðmundsdóttir. Einnig var boðið upp á keilutíma x 1 í 
viku undir stjórn Keilufélags Akraness fyrir bæði yngri og 
eldri iðkendur. 

Evrópuleikar Special Olympics fóru fram í Varsjá í 
Póllandi 18-23/9“10. Þar tók Laufey M. Vilhelmsdóttir þátt 
í keilu. Fjarðarmótið í sundi var haldið 10 september 2010  
í Ásvallalauginni í Hafnarfirði. Emma R. Björnsdóttir hlaut 
1 sæti í 50m baksundi og 3 sæti í 100m fjórsundi.  Laufey 
María Vilhelmsdóttir hlaut 2 sætið í 50 m. baksundi  og 3 
sæti í 50m skriðsundi Áslaug Þorsteinsdóttir varð í 3 sæti 
í 50m skriðsundi. Guðmundur Örn Björnsson varð í 3 sæti 
í 50m bringusundi. 1-3 október ”10. Fór fram Íslandsmót 
í boccia í einstaklingskeppni í Reykjanesbæ  undir forystu 
Íþróttafélagsins Nes. En alls fóru 11 keppendur frá Þjóti á 
mótið og 3 fararstjórar. Farið var á einkabílum.  Gist var á 
Hótel Keflavík. Var ferðin í alla staði hin ánægjulegasta. 
Anton Kristjánsson komst í úrslit í sinni deild en náði ekki 
verðlaunasæti.

Lionsmót Lionsklúbbs Akraness og Þjóts fór fram 21. 
nóvember 2010 í íþróttahúsinu við Vesturgötu á Akranesi.  
Alls sóttu okkur heim 4 önnur aðildarfélög ÍF. Úrslit  ÍFR 
hlaut 1 sætið, Þjótur 2 sæti og Suðri 3 sæti. Lionsmenn sáu 
alfarið um dómgæslu ásamt því að gefa verðlaun og bjóða 
upp á veitingar að móti afloknu. Dagana 27-28 nóvember 
var Íslandsmót ÍF. í sundi í 25 metra laug í innilauginni 
í Laugardal. Þangað fóru 6 keppendur frá Þjóti. Enginn 
komst í verðlaunasæti en margir voru þó að bæta tíma sína. 
Innanfélagsmót í boccia og fór fram í desember. Anton 
Kristjánsson hlaut titilinn bocciameistari Þjóts árið 2010, 
titlinum fylgir farandbikar. Lokaæfingar hjá félaginu fyrir 
jól var 13 desember og var farið á Galito. Andri Jónsson var 
kjörinn íþróttamaður Þjóts árið 2010.

Styrkir:
Félagið hlaut 250.000 kr. styrk frá Akraneskaupstað vegna 

íþróttastarfsins. Ásamt styrk frá sama aðila vegna barna-og 
unglingastarfs. Jafnframt styrktu Kiwanisklúbbur Akraness 
félagið til kaupa á nýjum íþróttagöllum fyrir iðkendur sem 
mikil ánægja er með hjá hópnum. Fjáraflanir félagsins voru 
með hefðbundnu sniði á árinu þ.e. jólakortasala. 

Lokaorð.
Árið 2010 var í heildina  gott ár hjá félaginu líkt og 

undanfarin ár.  Markmið félagsins líkt og endranær er að 
bjóða upp á íþróttir fyrir fatlaða. Með von um að sem flestir  
iðkendur geti fundið eitthvað við sitt hæfi og byggt þannig 
upp jákvæða sjálfsmynd í gegnum leik og keppni við jafn-
ingja. Félagsmönnum, þjálfurum, aðstoðarmönnum og 
starfsmönnum íþróttamannvirkja þökkum við ánægjulegt 
samstarf á liðnu ári og öllum velunnurum félagsins færum 
við kærar þakkir fyrir stuðninginn á árinu. 

Karatefélag Akraness

Rekstur félagsins var í ágætu horfi árið 2010, nánari 
grein er gerð fyrir fjármálum félagsins undir ársreikningi. 
Byrjendur í unglinga og fullorðinsflokki voru 12, í karate-
skólanum voru samtals 52 iðkendur, 11 unglingar,15 full-
orðnir og í heild voru því 90 iðkendur Áhyggjuefni er hve 
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fáir unglingar stunda æfingar hjá félaginu og þarf að efla 
unglingastarfið á næstu misserum.

Árangurámótum
Keppendur frá KAK tóku þátt í öllum mótum sem haldin 

voru á Íslandi á árinu 2010. Alls voru 21 keppandi frá KAK 
á árinu. Bestum árangri á mótum náði Aðalheiður Rósa 
Harðardóttir, sem hefur stöðugt verið að eflast í Karate og 
átti nú sitt besta ár. Hún hefur verið í landsliði Íslands undan-
farin tvö ár og keppt á mótum bæði innanlands og utan.. 
Auk þess að vinna bikarmeistaratitil unglinga og ná góðum 
árangri á íslandsmeistaramótum á árinu vann Aðalheiður 
meðal annars til fjögurra verðlauna á Stockholms Open 
mótinu í nóvembermánuði; gullverðlaun fyrir einstaklings-
kata og hópkata i junior flokki og silfur í hópkata og brons 
í einstaklingskata í flokki fullorðinna. Aðalheiður var í lok 
ársins valin karatekona ársins á Íslandi.

Þjálfaramál
Einar Hagen hefur verið aðal þjálfari félagsins. Aðal 

áhersla hans er hefðbundið karate, þar sem lögð er höfuð 
áhersla á að þær tæknir sem beitt er nái að leggja andstæð-
inginn. Félagið þarf á næstunni að skoða hvort ástæða sé 
til að vera með sérstakar æfingar fyrir þá sem vilja leggja 
sérstaka áherslu á keppni, þar sem áherslur geta verið aðrar. 
Einar, Gústa og Heiða sáu um þjálfun í karateskólanum.

Gráðanir
Í byrjun júlí fóru 7 iðkendur í æfingabúðir til Fredrikstad 

í Noregi. Þar náðu 3 iðkendur Shodan, þær Ágústa Rósa 
Andrésdóttir, Valgerður Elsa Jóhannsdóttir og Hafdís Erla 
Helgadóttir. Þá náði Aðalheiður Rósa Harðardóttir Nidan 
við sama tækifæri. Að auki voru haldnar 3 kyu gráðanir á 
árinu.

Önnurmál
Síðla árs var farið í að kaupa utanyfirgalla og voru Errea 

gallar fyrir valinu, sömu gerðar og KFÍA hefur keypt. 
Kanna þarf með áhuga foreldra á að kaupa samskonar galla 
fyrir karateskólann. Efla þarf samstarf við foreldra barna í 
Karateskólanum til að tryggja að börnin flosni ekki upp úr 
íþróttinni. Einnig þarf að virkja þá foreldra sem hafa áhuga 
og tíma til að standa með félaginu að viðburðum fyrir 
börnin, þannig að þau hafi þá tækifæri til að hittast fyrir 
utan tímana.

Knattspyrnufélag ÍA

Inngangur:
Rekstur Knattspyrnufélags ÍA gekk vel á árinu 2010.  Í 

lok árs 2009 var samþykkt að breyta skipulagi félagsins og 
í nóvembermánuði það ár var haldinn aðalfundur þar sem 
lagabreytingar voru staðfestar og kosið í stjórnir félagsins. 
Fundi var að því loknu frestað til febrúarmánaðar 2010 
þar sem skýrsla stjórnar og ársreikningar voru afgreiddur. 
Óhætt er að fullyrða að starf félagsins samkvæmt nýju 
skipulagi hafi gengið ágætlega. Allar stjórnir félagsins voru 
starfssamar og leystu verkefni sín vel.  Þannig má segja að 
félagið sé nú sterkara faglega og rekstrarlega, en það skilar 
sér í betra knattspyrnustarfi. Iðkendur á árinu voru um 450, 
þjálfarar 15, en í lok árs var einni stöðu afreksþjálfara bætt 
við þannig að í árslok störfuðu 16 knattspyrnuþjálfarar fyrir 
félagið. Yfirstjórn félagsins er í höndum framkvæmdastjóra, 
en á árinu var ráðið í eina stöðu til viðbótar og eru nú tvö 
stöðugildi á skrifstofu félagsins.

Ekki þarf að fjölyrða um hlutdeild knattspyrnunnar í 
sögu og ímynd Akraness og flestir gera sér góða grein fyrir 
því mikilvæga hlutverki sem félagið sinnir í íþrótta- og 
æskulýðsmálum á Akranesi. Í því efni ber að hafa í huga 
að sem fyrr þá eru það velunnarar félagsins, foreldrar og 
velviljuð fyrirtæki sem bera uppi fjármögnun félagsins. Á 
þeim grunni hefur á árinu 2010 verið unnt að styrkja faglegt 
starf og setja iðkendum skýrari markmið og leiðarljós, sem 
unnið er nú eftir. Mikilvægi þessa starfs kristallast síðan 
í því að iðkendur innan vébanda Knattspyrnufélags ÍA 
eru um 6,9% bæjarbúa á Akranesi og eru þá ótaldir allir 
þeir sem styðja félagið og mæta jafnt heima sem heiman 
á leiki liðsins í ýmsum aldursflokkum. Þessum atriðum 
er nauðsynlegt að halda á lofti þannig að enginn efist um 
starf og gildi íþróttahreyfingarinnar á Akranesi og hlutverk 
Knattspyrnufélags ÍA á þessum vettvangi.

Norðurálsmót 7.flokks karla sló öll aðsóknarmet í ár, en 
þátttakendur voru um 1280 talsins. Norðurálsmótið er orðið 
að margra mati einhver albesta og jákvæðast kynning sem 
Akranes fær á ári hverju, þar sem fleiri þúsund landsmenn 
upplifa Akranes og jákvæðan og skemmtilegan máta.

ÍstjórnumKFÍAárið2010vorueftirfarandi:
Stjórn knattspyrnufélags ÍA:
Gísli Gíslason, formaður
Jóhanna Hallsdóttir, varaformaður
Sigmundur Ámundason, gjaldkeri
Sigrún Ríkharðsdóttir, ritari
Magnús Daníel Brandsson
Örn Gunnarsson, formaður Afrekssviðs
Ágústa Friðriksdóttir, formaður Uppeldissviðs.
Til vara:
Einar Benediktsson
Gunnhildur Björnsdóttir

Þær breytingar urðu á stjórninni að þeir Magnús Daníel 
Brandsson og Einar Benediktsson létu af stjórnarsetu 
sökum annarra verkefna.
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Í stjórn Uppeldissviðs:
Ágústa Friðriksdóttir, formaður
Eiríkur Guðmundsson
Lárus Ársælsson
Aðalheiður Þráinsdóttir
Díana Carmen Llorens
Til vara:
Ásta Benediktsdóttir
Ólafur I. Guðmundsson
Díana Carmen Llorens lét af setu í stjórninni 

á árinu.

Í stjórn Afrekssviðs:
Örn Gunnarsson, formaður
Hafsteinn Gunnarsson
Katla Hallsdóttir
Alexander Högnason
Margrét Ákadóttir
Til vara:
Sigurður Sigursteinsson
Bryndís R. Jónsdóttir.

Þá voru starfandi tvær nefndir á vegum félagsins.  Annars 
vegar Heimasíðunefnd og hins vegar Nefnd um fræðslu- 
og félagsstarf. Í Heimasíðunefnd voru þeir Brandur 
Sigurjónsson og Kristleifur Brandsson, en í Nefnd um 
fræðslu- og félagsstarf voru þau Sigurður Arnar Sigurðsson, 
Anna Lilja Valsdóttir og Sigurður Sigursteinsson. Öllum 
framangreindum eru færðar bestu þakkir fyrir vel unnin 
störf og óeigingjarnt framlag í þágu félagsins. 

Reksturfélagsins.
Þrátt fyrir að sífellt verður vandasamara að afla nauð-

synlegs fjár til rekstrar íþróttafélaga þá tókst á árinu 2010 
að afla þess fjár sem til þurfti í rekstur KFÍA og eilítið 
betur því niðurstaða ársins er hagnaður sem nemur 2,1 
mkr. Þetta er ekki síst að þakka einstakri árvekni, aðhaldi 
og dugnaði framkvæmdastjóra félagsins. Heildarrekstur 
Knattspyrnufélags ÍA er það viðamikill að trygg og skilvirk 
fjáröflun er forsenda félagsins. Félagið skuldar ekkert nema 
hefðbundnar viðskiptakröfur og er þannig vel á sig komið. 
Eignir félagsins felast fyrst og fremst í iðkendum þess og 
árangri þeirra og vonandi munu þeir skila þeim arði sem að 
er stefnt á komandi árum.

Heildar tekjur KFÍA á árinu 2010 voru: 97.884.054 kr.
heildar rekstrargjöld KFÍA voru: 95.776.458 kr.
Handbært fé í lok árs var: 11.153.605 kr.
Heildar skuldir félagsins í árslok voru: 2.013.097 kr.
Heildar viðskiptakröfur félagsins í árslok voru: 4.321.997 kr.

Alls voru 40 leikmenn með samning við félagið, 25 karlar 
og 15 konur.  Á árinu lauk ágreiningsmáli KFÍA við tvo 
króatíska leikmenn sem áður voru á mála hjá félaginu með 
hagstæðri niðurstöðu fyrir félagið og er uppgjöri vegna þess 
máls lokið. KFÍA hafði verið dæmt af FIFA til verulegra 
greiðslna og miskabóta tl leikmannanna, en eftir áfrýjun 

KFÍA til íþróttadómstólsins í Luzanne í Sviss voru greiðslur 
til leikmannanna lækkaðar verulega og miskabætur felldar 
niður. Heildarkostnaður vegna málsins var að lokum lægri 
heldur en sú  fjárhæð sem KFÍA hafði áður boðið til að 
ljúka málinu. Formaður Afrekssviðs og framkvæmdastjóri 
önnuðust sókn og vörn málsins með ágætum árangri.

Knattspyrnufélag ÍA hefur haft það að leiðarljósi að 
reyna að ná styrktarsamningum við fyrirtæki til lengri tíma.  
Það er forsenda þess að unnt sé að horfa til nokkurra ára í 
rekstri og skuldbindingum félagsins. Sem betur fer þá hafa 
öflug fyrirtæki eins og OLÍS, Norðurál, HB- Grandi, VÍS, 
Íslandsbanki, Síminn, Vífilfell og ERREA verið félaginu 
afar hliðholl og eru þeim ásamt öllum þeim fjölmörgu fyr-
irtækjum sem lagt hafa hönd á plóginn færðar bestu þakkir 
fyrir ómetanlegan stuðning.

Knattspyrnumál
Á árinu gekk flokkum félagsins misjafnlega á knatt-

spyrnuvellinum. Kvennamegin náðu bestum árangri 4. og 
2. flokkur og karla megin að sama skapi 4. og 2.flokkur. 
Þannig að efniviðurinn er klárlega til staðar hjá félaginu, 
jafn í karla sem kvenna flokkum. Meistaraflokkur karla fór 
illa af stað í 1. deildinni eftir mjög góðan árangur í vetrar- 
og vorleikjum sínum, en seinni part tímabilsins sýndi liðið 
sitt rétta andlit og rétti verulega úr kútnum. það dugði þó 
ekki nema í 5. sæti deildarinnar, en ungir leikmenn liðsins 
hafa öðlast mikilvæga reynslu og með viðbót reynslumik-
illa leikmanna er stefnan óhikuð tekin á efstu deild árið 
2012.

Þjálfararfélagsinsáárinu2010voruþessir:
Flokkur	 Þjálfari
Mfl. karla Þórður Þórðarson
2. fl. kv.  Ágúst Valsson til loka sept. 2010 en nú Elfar Grétarsson
2. fl. karla Jón Þór Hauksson
3. fl. kv.   Laufey Jóhannesdóttir til loka sept. 2010 en nú Þorsteinn Gíslason
3. fl. karla Heiðar Logi Sigtryggsson til loka sept. 2010 en nú Kári Steinn Reynisson
4. fl. kv. Halldóra Gylfadóttir
4. fl. karla Lúðvík Gunnarsson
5. fl. kv. Steindóra Steinsdóttir
5. fl. karla Kári S. Reynisson til loka sept. 2010 en nú Alfreð Karlsson
6. fl. kv. Áslaug Ákadóttir
6. fl. karla Sigurjón Jónsson
7. fl. kv. Áslaug Ákadóttir
7. fl. karla Alfreð Karlsson til loka október 2010 en nú Dean Martin
8.fl.kk og kvk Boltaskólinn  Unnur, Valdís, Maren og Elísa
Afreksþjálfari: Dean Martin, Heiðar Logi Sigtryggsson
Yfirþjálfari: Þórður Þórðarson   
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Fjöldi aðstoðarmanna er við störf, bæði að vetri og 
sumri til. Á árinu 2010 voru það leikmenn meistaraflokks 
karla, 2.fl karla og kvenna ásamt 3.fl. karla og kvenna sem 
voru þjálfurum félagsins til aðstoðar á æfingum sem og í 
Knattspyrnuskóla félagsins.

2.flokkur kvenna lék í B-riðli og háði harða baráttu við 
KR um fyrsta sætið í riðlinum, en að lokum voru það KR-
ingar sem hömpuðu 1.sætinu en stelpurnar okkar urðu í 
2.sæti og leika því í A-riðli árið 2011. Stelpurnar tóku jafn-
framt þátt í Vísa-bikarkeppni sem meistaraflokkur og kom-
ust þar í 3.umferð, sem verður að teljast frábær árangur.

2.flokkur karla voru í toppbaráttunni í A-riðli og enduðu 
í 3.sæti á eftir FH og Breiðablik. Strákarnir léku að jafnaði 
mjög vel í sumar og fengu til að mynda 4 stig útúr við-
ureignum sínum við Íslandsmeistara FH.

3.flokkur kvenna léku í A-riðli og gekk erfiðlega í byrjun 
er þær töpuð leikjum mjög naumlega og gerðu jafntefli, 
stelpurnar fór á mót í Danmörk í júlí sem þær gerðu sér 
lítið fyrir og unnu, eftir að þær komu til baka frá Danmörku 
náðu þær loks að sína sitt rétta andlit á Íslandsmótinu og 
voru hársbreidd að bjarga sér frá falli í B-riðil.

3.flokkur karla lék í B-riðli og enduðu mótið um miðja 
deild. Tímabilið hjá 3.flokki var mjög sveiflugjarnt þar sem 
stórsigrar en líka stórtöp litu dagsins ljós.

4.flokkur kvenna komst í úrslitakeppnina eftir að hafa 
endað í 3.sæti í A-riðli. Stelpunum gekk mjög vel og enduð 
þær í 3.sæti eftir harða baráttu við Breiðablik um að leika 
til úrslita.

4.flokkur karla var í mikilli baráttu um að komast í 
úrslitakeppnina en höfðu heppnina ekki með sér og enduðu 
í 4.sæti í A-riðli.

5.flokkur kvenna lék í A-riðli í Íslandsmótinu. Stelpur 
tóku einnig þátt í Síma-mótinu í júlí sem fram fór í 
Kópavogi og stóðu þær sig vel á mótinu.

5.flokkur karla lék í A-riðli og enduðu strákarnir um miðja 
deild. Strákarnir tóku einnig þátt í KA-mótinu á Akureyri 
og stóðu sig þar með miklum sóma. Strákarnir fóru einnig 
á Selfoss í ágúst og spiluðu þar á Olís-mótinu.

6.flokkur kvenna tók þátt í Hnátu-móti KSÍ og voru mjög 
nálægt því að komast í úrslitakeppnina. Þær 
tóku þátt í Símamótinu þar sem þær léku 
við hvern sinn fingur.

6.flokkur karla tók þátt í Polla-móti KSÍ. 
Eldra árið fór svo til Eyja á Shell-mótið þar 
og yngra árið tók þátt í móti sem fram fór 
á Ólafsfirði.

7.flokkur kvenna tók þátt í Faxaflóamótinu 
og fóru einnig á Síma-mótið í Kópavogi.

7.flokkur karla lék í Faxanum og stóðu 
sig svo með miklum ágætum á hinu stór-
kostlega Norðurálsmóti sem fram fór í 
júní. 

Norðurálsmótið.
Dagana 18.  til 20. júní var Norðurálsmótið 

haldið, en það er fyrir leikmenn 7. flokks 
karla. Metfjöldi liða og þátttakenda var 
skráður til leiks eða 144 lið frá 25 félögum 

skipuð 1280 strákum (og stelpum þar sem eitt lið var skip-
að stelpum á yngra ári í 6.fl ÍA). Mótstjórn var í höndum 
Uppeldissviðs, sem voru dyggilega studd af skrifstofu 
félagsins og Aðalstjórn og Afrekssviði. 14 verkstjórar voru 
yfir hinum ýmsu verksviðum, en heildarfjöldi sjálfboðaliða 
sem störfuðu á mótinu er áætlaður á bilinu 5-600 manns. 
Piltunum fylgir að jafnaði mikil fjöldi foreldra, systkina og 
aðstandenda, sem með veru sinni hér á Akranesi setja mik-
inn svip á bæjarlífið. Til að mynda gistu um 3000 manns 
á tjaldsvæðum mótsins, sem náðu allt frá Víðigrund inn að 
Skógræktinni.

Norðurálsmótið er gríðarlega mikilvægur hlekkur í fjár-
öflun félagsins, þar sem hver króna rennur til yngri flokka 
starfsins. Mótið stendur nú undir tæplega 40% af kostnaði 
félagsins vegna yngri flokka starfsins. Ekki eru frekari 
stækkunar möguleikar á Norðurálsmótinu fyrir hendi en 
þrátt fyrir met fjölda var strax þann 22.mars síðast lið-
inn þegar orðið fullbókað á mótið. Norðurálsmótið þóttist 
heppnast með miklum ágætum og hvert sem litið var mátt 
sjá ánægjuna skína úr andlitum piltana og aðstandenda 
þeirra, sem að móti loknu tóku með sér ánægjulegar minn-
ingar af mótinu og um Akranes. En að margra mati er mótið 
ein sú albesta og jákvæðasta kynning sem Akranes fær á 
ári hverju. 

Stefnumótunogafreksþjálfun
Stjórn KFÍA hefur samþykkt stefnumótun sem unnið 

er eftir varðandi þjálfun yngri og eldri leikmanna. Megin 
kjarni þessarar stefnumótunar er að byggja lið félagsins í 
meistaraflokki karla og kvenna á leikmönnum sem aldir eru 
upp hjá félaginu, en að leita eftir efnilegum leikmönnum af 
landsbyggðinni, sem hefðu áhuga á að flytjast á Akranes 
í gott og uppbyggilegt umhverfi. Hluti stefnumótunar-
innar felst í afreksþjálfun og samstarfi við Fjölbrautaskóla 
Vesturlands. Í því skyni að fylgja þessari stefnumótun eftir 
var ráðinn afreksþjálfari í hlutastarf auk þess sem sá aðili er 
aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla. Hvernig sem árang-
urinn er einstök sumur þá er það félaginu og iðkendum þess 
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mikilvægt að fylgja mótaðri stefnu sem fylgt 
er eftir og það hefur verið gert með ráðningu 
afreksþjálfara.

Viðburðir
Að vanda stóð KFÍA fyrir Herrakvöldi, 

Konukvöldi og Sjávarréttarkvöldi en þessir við-
burðir eru snar þáttur í fjáröflun félagsins. 
Knattspyrnufélag ÍA vill þakka öllum þeim sem 
gefið hafa vinninga og uppboðshluti á styrkt-
arkvöld félagsins, sem og öllum þeim sem lögðu 
leið sína á skemmtanirnar. Knattspyrnufélag ÍA 
vill koma sérstöku á framfæri þakklæti til Bjarna 
Þórs Bjarnasonar listamanns, sem í fjölda mörg 
ár hefur gefið málverk í tilefni kvöldanna.

Í byrjun árs 2011 héldu svonefndu Club´71 
Þorrablót Skagamanna, sem tókst mjög vel, en 
tilgangur þess er m.a. að styðja við starfsemi 
KFÍA.  Af þeim sökum verður Herrakvöldi 
félagsins hnikað til haustsins í þeirri von að þá 
verði einhverju að fagna, sem verði góður hvati til mæt-
ingar.  Knattspyrnufélag ÍA færir meðlimum Club´71 
bestu þakkir fyrir velvild, hlýhug og mikilsvert framlag, en 
félagar klúbbsins (ásamt fleirum) vinna nú einnig í sam-
vinnu við KFÍA og foreldrafélag 3. flokks karla að útgáfu 
símaskrár sem á að gefa félaginu eitthvað í aðra hönd.

Mannvirkja-ogrekstrarmál
Stjórn KFÍA hefur á árinu 2010 átt viðræður við fulltrúa 

Akraneskaupstaðar um tvö mikilvæg mál. Annars vegar 
er um að ræða beiðni félagsins um að annast með rekstr-
arsamningi rekstur Akranesvallar og Akraneshallar eins og 
tíðkaðist á árunum 1986 til 2000 og hins vegar er um að 
ræða erindi um endurnýjun grasvalla austan Akraneshallar. 
Varðandi beiðni félagsins um gerð rekstrarsamnings þá 
hefur enginn árangur orðið af því og virðist þar helst tak-
markaður áhugi bæjaryfirvalda á slíkri samningsgerð auk 
þess sem því er haldið fram af hálfu KFÍA að rekstrarfé sé 
af svo skornum skammti að ekki dugi til að halda grasvöll-
um og mannvirkjum í horfinu frá því sem nú er. Endurnýjun 
grasvallanna hefur mætt meiri skilningi, en þó eru ýmis mál 
þar óljós hvað verklag og fjármögnun varðar.  Erindi KFÍA 
um gerð framkvæmdasamnings um endurnýjun svæðanna 
var vísað inn í gerð skýrslu um framkvæmdir kaupstaðarins 
í íþróttamálum á næstu árum, en sú skýrsla leit dagsins ljós 
í nóvembermánuði. Hugmynd KFÍA var að skipta endur-
nýjun svæðanna á fjögur til fimm ár en kostnaðaráætlun 
sem félagið hafði undir höndum gerði ráð fyrir að heildar 
kostnaður yrði um 65.0 mkr., en svæðið er alls um 55.000 
m2. Í skýrslu starfshópsins sem fjallaði um framkvæmdir 
kaupstaðarins er lögð fram eftirfarandi tillaga:

„KFÍA – Æfingasvæði á Jaðarsbökkum, 4-5 ára verk-
efni, 5-6 milljónir á ári, byrja 20.06.2011. (Daginn eftir 
Norðurálsmótið) (2011-2015) Huga að langtímaskipulagi 
aðalvallarins.

KFÍA – Bolta og vélageymsla, moka innan úr 2 bilum 
í Akraneshöll. 20 millj. (2012-13)“ Þeir meinbaugir eru 

helstir á þessari framsetningu að heildarkostnaður við 
endurnýjun svæðisins er mun meiri en þarna er gert ráð 
fyrir auk þess sem hugmyndir um að vinna að endurbót-
um með sáningu hefur í för með sér langan verktíma sem 
félagið hefur ekki efni á m.a. með tilliti til Norðurálsmóts 
og æfingar og leikja yngri flokka félagsins. Vonast er til 
að málið hafi farsælan framgang á næstu vikum enda afar 
brýnt að hefjast handa við endurnýjun svæðanna sem í dag 
leiða af sér slysahættu fyrir iðkendur.

Niðurlag
Af framangreindu er ljóst að ýmislegt hefur áunnist í 

starfi KFÍA á liðnu rekstrarári, en mörg verkefni eru þó enn 
óunnin. Ef til það stærst að koma meistaraflokki karla aftur 
á réttan stað í íslenskri knattspyrnu. Þá stendur metnaður 
stjórnarinnar til þess að á næsta ári verði unnt að tefla fram 
meistaraflokki kvenna og halda þannig áfram uppbyggingu 
kvennaknattspyrnunnar á Akranesi. Þar er verk að vinna, en 
skref stigið á síðasta ári með gerð samninga við allar stúlkur 
2. flokks kvenna. Loks skal nefnt að endurnýjun grassvæð-
anna austan Akraneshallar brennur mjög á stjórn félagsins.

Framundan er mjög mikilvægt ár í lífi KFÍA. Stefnan er 
að uppeldisstarf félagsins og stefnumótun skili árangri og 
að meistaraflokkur karla skili sér upp um deild. Árangur 
í því efni er ákveðinn forsenda fyrir fjárhagsgrundvelli 
félagsins og stöðugleika í leikmannamálum.  Það er því til 
mikils að vinna þannig að knattspyrnan á Akranesi verði 
áfram eins blómleg og hún hefur verið á liðnum áratugum. 
Það er því verk að vinna og hluti þess er einnig að gera 
starfsemi félagsins sýnilegri þeim sem hafa með framgang 
bæjarfélagsins að gera. Á árinu 2011 eru liðin 60 ár frá því 
að fyrsti Íslandsmeistaratitillinn vannst í meistaraflokki og 
vel við hæfi að fagna því með góðu fótboltaári á Arkanesi.
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Kraftlyftingafélag Akraness

Stofnfundur
Stofnfundur Kraftlyftingafélags Akraness var haldinn í 

fundarsal Íþróttamiðstöðvarinnar að Jaðarsbökkum þann 24. 
nóvember 2009. Fundurinn var vel sóttur af Skagamönnum 
en auk þeirra mættu fulltrúar frá Kraftlyftingasambandi 
Íslands (sem þá hét Kraftlyftinganefnd ÍSÍ). Fulltrúarnir 
voru þau Sigurjón Pétursson formaður, Guðjón Hafliðason 
varaformaður, Gry Ek ritari og Auðunn Jónsson varamaður. 
Á fundinum fór fram stjórnarkjör og hlutu eftirfarandi kjör 
í stjórn félagsins:

Formaður: Hermann Hermannsson
Gjaldkeri: Heimir Björgvinsson
Ritari: Kári Rafn Karlsson
Meðstjórnendur: Arnar Helgason
Unnar Valgarð Jónsson
Varamenn: Arnar Dór Hlynsson
Haukur Ármannsson
Skoðunarmaður reikninga: Jón Þór Þórðarson
Miklar umræður spruttu upp á fundinum um ýmis mál 

eins og t.d. lyfjamál, aðstöðu til kraftlyftinga á Akranesi, 
bann við keppni hjá öðrum kraftlyftingasamböndum o.fl.

KraftlyftingamaðurAkraness
Kraftlyftingafélag Akraness valdi Árna Freyr Stefánsson 

sem Kraftlyftingamann Akraness 2010 og tilnefndi hann til 
Íþróttamanns Akraness 2010. Hér fyrir neðan má sjá úrdrátt 
úr bréfi sent var með tilnefningunni:

Kraftlyftingafélag Akraness tilnefnir Árna Freyr 
Stefánsson til Íþróttamanns Akraness árið 2010. Árni er 
fæddur árið 1985 og er því 25 ára gamall sem þýðir að hann 
keppir í opnum flokk. Hann hefur keppt í kraftlyftingum 
frá árinu 2004 og hefur verið að bæta í sig veðrið síðustu 
2 árin. Árni keppti á fjórum mótum þetta árið og þar á 
meðal á sínu fyrst alþjóðlega móti, Evrópumeistaramótinu 
í kraftlyftingum sem fram fór í Köping í Svíþjóð í maí 
síðastliðnum. Árni keppti einnig á Íslandsmeistaramótinu 
í bekkpressu sem er fyrsta mótið sem Kraftlyftingafélag 
Akraness heldur.

Árni lenti í öðru sæti á Íslandsmeistaramótunum í bekk-
pressu og kraftlyftingum og á Evrópumeistaramótinu í 
Svíþjóð lenti hann í 10. sæti. Á bikarmótinu í kraftlyft-
ingum var hörð barátta um 2.-3. sætin þar sem að Árni lyfti 
jafn miklu í samanlögðu og annar

keppandi en þar sem að Árni var örlítið þyngri en hinn 
keppandinn þá varð hann að láta sér nægja 3. sætið. Árni 
átti þó mikið inni á mótinu og er öruggt mál að hann mun 
bæta sér þetta upp á komandi ári.Árni hefur verið duglegur 
að kynna íþróttina fyrir nýju fólki á Akranesi og má segja 
að hann sé eiginlegur þjálfari félagsins. Hann hefur m.a. 
tekið að sér að kenna fólki hvernig nota á keppnisbúnað í 
kraftlyftingum eins og bekkpressuboli, hnébeygju- og rétt-
stöðubrækur sem og hnévafninga o.fl. en það getur oft verið 
snúið að koma þessum búnaði rétt á.

Íslandsmeistaramótiðíbekkpressu
Í lok árs 2009 var Kraftlyftingafélagi Akraness boðið að 

halda Íslandsmeistaramót Kraftlyftingasambands Íslands í 
bekkpressu. Stjórn félagsins hugsaði sig ekki tvisvar um 
og þáði boðið, enda kjörið tækifæri til að efla starfsemi 
félagsins, auka áhuga á kraftlyftingum á Akranesi auk þess 
sem að hægt væri að afla einhvers fjárs á mótinu. Mótið 
var haldið þann 30. janúar 2010 í íþróttámiðstöðinni að 
Jaðarsbökkum og mættu 29 keppendur,

þar af 4 konur. Kraftlyftingafélag Akraness átti 4 kepp-
endur á mótinu sem flestir stóðu sig vel. Það voru orð 
vanra manna að mótið hafi verið allt hið glæsilegasta að og 
sennilega flottasta kraftlyftingamót sem haldið hafði verið 
á landinu til þessa. Þetta þóttu mjög uppörvandi orð sem 
hvöttu menn til þess að gera enn betur að ári liðnu.

AðstaðatilkraftlyftingaáAkranesi
Á árinu hefur félagið unnið hörðum höndum við að bæta 

aðstöðu til kraftlyftinga á Akranesi og hefur starfið borið 
þó nokkurn árangur. Fljótlega eftir stofnun félagsins var 
farið í það að finna rými undir aðstöðu félagsins. Úr varð 
að félaginu var úthlutað herbergi í kjallara íþróttahússins 
við Vesturgötu þar sem að áður voru búningsklefar Körfu
knattleiksfélagsins. Félagsmenn hófust handa við að gera 
herbergið kraftlyftingahæft og þurfti t.a.m. að rífa niður 
skápa sem áður voru ætlaðir undir föt og búninga. Auk 
þess var gert við steypuskemmdir og herbergið í kjölfar-
ið málað. Eftir allt hrósið sem félagið fékk eftir að hafa 
haldið Íslandsmeistaramótið í bekkpressu fékkst vilyrði hjá 
bænum fyrir því að kaupa Eleiko keppnislóðasettnýjan sem 
samanstendur af pari af öllum þyngdum frá 2,5 kg upp í 20 
kg auk pars af festingum og 8 stk. 25 kg lóð. Félagið fékk 
einnig að láni 2 stk. 50 kg gúmmílóð í eigu KRAFT og var 
heildarþyngd lóða þá orðin 410 kg með festingum.

Félagið fjárfesti í tveimur bekkpressubekkjum og hné-
beygjustandi sem Baldvin ”Bekkur” Skúlason smíðaði 
á mjög sanngjörnu verði. Annar bekkpressubekkurinn 
var settur í líkamsræktarstöðina í íþróttamiðstöðinni að 
Jaðarsbökkum en hinum var komið fyrir í aðstöðu félags-
ins auk hnébeygjustandsins. Félagið fjárfesti einnig í 
ónýtum færibandsbútum úr Járnblendiverksmiðjunni á 
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Grundartanga sem notaðir voru sem gólfefni undir hné-
beygjustand og bekkpressubekk auk þess sem að hluti 
þeirra voru notaðir í smíði réttstöðupalls.

Árni Freyr hefur smíðað ýmislegt til kraftlyftinga- og 
aflraunaæfinga sem hann hefur komið fyrir í aðstöðu 
félagsins. Þar ber að nefna bóndagöngusett, tæplega 70 kg 
drumb sem hægt er að bæta við á lóðum, tvær mismunandi 
háar upphækkanir til réttstöðulyftuæfinga o.fl.

Aðstaða félagsins í kjallara íþróttahússins á Vesturgötu 
er nú orðin sómasamleg og við hæfi fyrir fólk sem vill æfa 
kraftlyftingar en þó má bæta við. Það þyrftu að vera til fleiri 
keppnislóð og fleiri stangir en ein stöng dugar skammt ef 
æfa á fleiri en eina grein í einu. Það er stefna félagsins að 
verða fært um að halda mót án allrar aðstoðar. Til þess að 
svo megi verða þarf félagið að fjárfesta í ýmsum búnaði svo 
sem eins og dómaraklukku o.fl. Félagið mun vinna hörðum 
höndum að því að ná þessu markmiði á næstu árum.

Árangurámótum
Kraftlyftingafélag Akraness hefur átt keppendur á öllum 

helstu mótum ársins, að undanskildu Íslandsmeistaramótinu 
í réttstöðulyftu, og hefur fjölmennt á stærstu mótin. 

Íslandsmeistaramót í réttstöðulyftu, Selfoss, 22 nóvember 
2009: Kári Rafn Karlsson

Kári er fyrstur til að keppa fyrir Kraftlyftingafélag 
Akraness. Hann fékk aðeins sína fyrstu lyftu gilda en 
mistókst naumlega í tvígang við 250 kg.

Íslandsmeistaramót í bekkpressu, Akranes, 30 janúar 
2010: Guðfinnur Gústavsson, Ari Valgeirsson, Sigfús Helgi 
Kristinsson,  Árni Freyr Stefánsson.

Guðfinnur var að keppa á sínu fyrsta móti og jafnaði ung-
lingamet í bekkpressu. Ari keppti án útbúnaðar og reyndi 
við 100 kg í fyrstu tilraun en fékk það ógilt v.þ.a. hann 
skilaði stönginni of snemma. Hann fékk svo tvær næstu 
lyftur ógildar en þá reyndi hann við 110 kg. Sigfús keppti 
án útbúnaðar. Árni setti persónulegt met í bekkpressu.

Íslandsmeistaramót í kraftlyftingum, Mosfellsbær, 13 
mars 2010: Guðfinnur Gústavsson, Árni Freyr Stefánsson.

Guðfinnur keppti hér á sínu fyrsta heila móti. Hann 
fékk allar hnébeygjulyfturnar (110-120-140) ógildar vegna 
ónægrar dýptar. Árni setti persónulegt met í hnébeygju og 
réttstöðulyftu.

Sunnumót í bekkpressu og réttstöðulyftu, Akureyri, 17 
apríl 2010: Lára Bogey Finnbogadóttir.

Lára var að keppa á sínu fyrsta móti og setti íslandsmet í 
bekkpressu og hnébeygju.

Evrópumeistaramót í kraftlyftingum, Köping, Svíþjóð, 
4-8 maí 2010: Árni Freyr Stefánsson.

Árni keppti hér á sínu fyrsta alþjóðlega móti og setti pers-
ónuleg met í öllum greinum nema bekkpressu þar sem að 
hann jafnaði sinn besta árangur.

Kópavogsmót í kraftlyftingum, Kópavogur, 5 júní 
2010: Lára Bogey Finnbogadóttir, , Arnar Dór Hlynsson,  

Guðfinnur Gústavsson, Eyþór Örn Gunnarsson, Bjarni Már 
Stefánsson.

Lára setti íslandsmet í réttstöðulyftu og samanlögðu og 
bætti sín fyrri met í hnébeygju og bekkpressu. Arnar Dór 
var hér að keppa á sínu fyrsta móti og keppti án útbúnaðar. 
Hann fór því miður full geyst af stað í bekkpressunni þar 
sem að hann byrjaði á sínu persónulega meti, 95 kg, en fékk 
það ógilt vegna þess að hann lyfti rassinum í lyftunni. Í ann-
arri tilraun hreyfði hann annan fótinn á meðan lyftunni stóð 
og fékk því þá lyftu einnig ógilda. Í þriðju tilraun var svo 
allt púðrið búið og stöngin fór ekki upp. Guðfinnur keppti 
án útbúnaðar í öllum greinum nema bekkpressu. Hann setti 
nýtt unglingamet í bekkpressu og jafnaði unglingametið í 
samanlögðu. Eyþór var að keppa á sínu fyrsta móti og lenti 
í sömu vandræðum og Guðfinnur lenti í á Íslandsmótinu, 
þ.e. að fá allar hnébeygjutilraunirnar ógildar vegna ónægrar 
dýptar. Eyþór setti þó óskráð drengjamet í réttstöðulyftu, 
metið er óskráð v.þ.a. hann datt úr keppni því hann fékk 
enga gilda hnébeygju. Bjarni setti unglingamet í öllum lyft-
um og samanlögðu. Þar af tvíbætti hann metin í bekkpressu 
og réttstöðulyftu og þríbætti metið í samanlögðu.

Norðurlandameistaramót í kraftlyftingum, Bergen, 
Noregi: Lára Bogey Finnbogadóttir.

Lára setti enn á ný íslandsmet í öllum greinum sem og 
samanlögðu. Hún tvíbætti sitt fyrra met í hnébeygju og 
þríbætti metin í bekkpressu og samanlögðu.

Bikarmót í kraftlyftingum, Mosfellsbær, 21 nóvember 
2010: Lára Bogey Finnbogadóttir, Arnar Dór Hlynsson, 
Guðfinnur Gústavsson, Nikulás Rúnar Sigurðsson, Árni 
Freyr Stefánsson.

Lára féll út í hnébeygju vegna þess að allar hennar beygj-
ur vantaði dýpt. Að því undanskildu átti hún gott mót þar 
sem að hún bætti persónuleg met í bekkpressu um 15 kg og 
í réttstöðulyftu um 5 kg. Arnar Dór klikkaði á því sama og 
Lára, þ.e.a.s. beygjurnar hans voru ekki nægilega djúpar. 
Guðfinnur hafði verið að slaka á í ræktinni og átti fremur 
slakt mót. Nikulás Rúnar (sem er venjulega kallaður Lalli) 
fullkomnaði beygjumartraðarþrennuna og féll út á sínu 
fyrsta móti vegna þess að hann fékk enga gilda beygju 
sökum ónægrar dýptar. Árni Freyr hafði farið í megrun og 
var búinn að léttast um rúm 30 kg frá því á 

Evrópumeistaramótinu í maí. Þetta þýddi að hann var 
kominn niður um þyngdarflokk (úr 125+ kg niður í 125 kg). 
Hann setti nýtt íslandsmet í hnébeygju (305 kg) sem mun 
aldrei verða slegið vegna þess

Körfuknattleiksfélag Akraness

Ný stjórn kjörin á aðalfundi í mars 2010
Kristmar Sigursson, formaður 
Sigurður Hermannsson, gjaldkeri 
Sigurður Sigurðsson, ritari
Guðjón Smári Guðmundsson, meðstjórnandi
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Leiktíðina 2009/2010 lék meistaraflokkur karla lék í 
1. deild. Brynjar Sigursson var áfram þjálfari meistara-
flokks og byrjaði hann strax æfingar um mitt sumar. 
Leikmannahópurinn var nánast sá sami og vann sig upp 
úr  2 deildinni með miklum glæsibrag. Liðið vann 4 af 18 
leikjum og lenti í næst neðsta sæti og fékk því það hlutskipti 
að falla niður um deild. Á haustmánuðum tók Jóhannes 
Helgason við þjálfun meistaraflokks og stjórnaði liðinu 
leiktíðina 2010/2011 þar sem liðið lék í A riðli 2. deildar. 
Okkur tókst að vinna 11 af 14 leikjum og höfnuðum í öðru 
sæti riðilsins. Í 8 liða úrslitum sigruðum við ÍBV 103 - 79. 
Í 4. liða úrslitum bar liðið svo sigurorð af liði HK 110 – 83 
og er þar með ljóst að það leikur í aftur í 1. deild á næstu 
leiktíð.

Í September hófu yngriflokkar æfingar, en það voru 5 
flokkar sem æfðu undir merkjum körfuknattleiksfélagsins. 
Einnig voru æfingar hjá old boys einu sinni í viku í vetur. 
Drengjaflokkur tók þátt í Íslandsmóti og var stærsta hluta 
vetrarins þjálfaður af Lárusi Kjartanssyni. Einnig var út 
stúlknaflokkur með lið í keppni og voru þær þjálfaðar af 
Guðjóni Smára Guðmundsyni. Hin gamalkunna kempa 
Sigurður Elvar Þórólfsson tók að sér þjálfun 7. og 8. flokks 
sem tók þátt í Íslandsmótinu í fyrsta skipti. Ljóst var frá 
upphafi að mótið yrði erfitt fyrir okkar fólk þar sem margir 
voru að stíga sín fyrstu spor í keppni. Öll eru þau þó reynsl-
unni ríkari og hafa sýnt töluverðar framfarir. Minnibolti 
var þjálfaður af Jóhannesi Helgasyni. Flokkurinn tók þátt í 
tveimur stórum mótum á tímabilinu og stóðu sig með stakri 
prýði. 

Körfuknattleiks maður ársins 2010 var Dagur Þórisson. 
Dagur var valinn af félögum sínum mikilvægasti leikmað-
ur félagsins á síðustu leiktíð. Hann var að öðrum ólöst-
uðum besti leikmaður mfl karla á síðustu leiktíð. Dagur er 
leikjahæsti leikmaður Körfuknattleiksfélags Akraness frá 
upphafi, það met heldur hann áfram að bæta með hverjum 
leik. Það virðist sem hann verði bara betri með árunum og 
á nóg eftir.

Staða félagsins er að mörgu leiti ágæt. Jákvætt er hversu 
mikil gróska í yngstu flokkunum og kvennastarfi félags-
ins. Framtíð félagsins ræðst að miklu leiti af því hversu vel 
tekst til með að hlúa að okkar yngstu iðkendum, efla þau 
og bæta. Munar miklu að reynsluboltar eru tilbúnir að koma 

að þjálfun þeirra. Áhyggjuefni er hversu slitrót nýliðun 
er í meistaraflokki. Það hefur skapast töluvert aldursbil á 
milli þeirra sem eru að stíga sín fyrstu skref og þeirra sem 
reyndari eru. Fjárhagslega er félagið í jafnvægi enda hefur 
það sýnt mikla ábyrgð í þeim efnum og ekki tekið neinar 
áhættur varðandi leikmannamál og þjálfara. Félagið þyrfti 
nauðsynlega að koma sér upp reglubundinni fjáröflun sem 
skapað getur nokkuð traustar tekjur til framtíðar. Félagið 
þakkar öllum þeim sem komið hafa að starfsemi félagins á 
liðnu ári og stutt það með ráðum og dáðum.

Skotfélag Akraness

Á síðasta aðalfundi voru kjörnir í stjórn Skotfélags 
Akraness: Óskar Arnórsson, Bjarki Óskarsson, Unnar 
Fannarsson og Jón S. Ólason. Varamaður var kosinn Jón 
Valgeir Viggósson.

Jón S. Ólason – Formaður.
Óskar Arnórsson – Gjaldkeri.
Bjarki Óskarsson – Ritari.
Unnar Eyfjörð og Jón Valgeir – Meðstjórnendur.

Loftbyssusalurinn á Vesturgötunni hefur verið ágætlega 
nýttur og nýtt fólk hefur verið að koma þar til æfinga.  
Ánægjulegt hefur verið að taka á móti unglingum sem 
þar hafa komið og nú stefnir í að SKA geti stillt upp 
unglingaliði til keppni en það hefur aldrei náðst í sögu skot-
íþróttarinnar á Íslandi.  Vandræði hafa verið með innheimtu 
æfingagjalda í salnum og þarf að taka til þess afstöðu hvort 
félagið verði ekki að koma sér upp posa sem myndi þá nýt-
ast í salnum á veturna og á útisvæðinu á sumrin. Alls eru 
skráðar 407 mætingar í salinn á árinu 2010

Hið árlega Akranesmót í loftskammbyssu og loft-
riffli fór fram 19. Maí og mættu 22 keppendur til leiks. 
Akranesmeistarar árið 2010 urðu þau Guðmundur 
Sigurðsson í karlaflokki og Berglind Björgvinsdóttir í 
kvennaflokki og svo Skúli Freyr Sigurðsson og Steinunn 
Guðmundsdóttir í unglingaflokki. Skammbyssufólk SKA 
tók þátt í öllum mótum á mótaskrá STÍ á liðnu ári. 
Náði félagið 6 Íslandsmeistaratitlum á Íslandsmótinu. 
Loftbyssufólk tók að venju þátt í sænsku póstmóti.15 
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félagsmenn tóku þátt í mótinu sem er 7 umferða mót sem 
um 400 keppendur taka þátt í. Þegar þetta er ritað liggja 
endanleg úrslit ekki fyrir. Berglind Björgvinsdóttir er hæst 
af okkar fólki með 361,7 stig út úr þremur bestu umferðum.  
Jón Arnar Sigurþórsson í öðru sæti með 355 stig og Elías 
M. Kristjánsson sá þriðji með 349,3. Árangur Elíasar vekur 
sérstaka athygli en hér er keppnismaður á ferð sem hóf 
æfingar sl.haust og hefur náð ótrúlegum árangri á þessum 
stutta tíma.

Í byrjun sumars var sett um Nordisk trap vél á skotsvæði 
félagsins undir Akrafjalli, þessi vél er þannig uppbyggð að 
hún hendir dúfunum hingað og þangað og í raun og veru 
veistu aldrei hvar þú hefur dúfuna, sem er spennandi og 
krefjandi. Svo í sumar er áætlun um að setja 5 skotpalla 
með reglulegu millibili fyrir aftan vélina skv. reglum. 
Skeet völlurinn var mikið notaður bæði í leirdúfu og trap 
og var innkoman mun betri en undanfarin ár. Ákveðið var 
að endurvekja innanfélagsmót sem voru haldin fyrsta laug-
ardag í hverjum mánuði og voru þau fjögur í heildina, á 
fjórða móti var svo krýndur Akranesmeistari í skeet sem 
var Bjarki Óskarsson og sigraði hann á þremur mótum af 
fjórum.

Villibráðakvöldið var haldið í nóvember og sóttu hátt í 
40 manns. Nokkur skuggi hvíldi þó yfir þar sem enginn af 
loftbyssufólkinu mætti og þarf stjórn félagsins að taka til 
skoðunar hvernig má bregðast við því að stór hluti félags-
manna telji sig ekki velkominn á þessa stærstu samkomu 
ársins. Skotíþróttamaður Akraness fyrir árið 2010 var svo 
valin Berglind Björgvinsdóttir. Berglind sem einungis hefur 
stundað skotfimi í tvö ár er orðin önnur besta skotkona 
landsins, náði Íslandsmeistaratitli á Íslandsmótinu og sigr-
aði Akranesmótið með yfirburðum.

Sundfélag Akraness

Á síðasta aðalfundi Sundfélags Akraness þann 18. mars 
2010, voru eftirtaldir aðilar kosnir í stjórn og skiptu þannig 
með sér verkum: Formaður: Gunnar H Kristinsson, varafor-
maður og bókari: Harpa Hrönn Finnbogadóttir, gjaldkeri: 
Sigríður Ragnarsdóttir, ritari: Helga Skúladóttir, með-
stjórnendur: Rut Carol Hinriksdóttir, Eygló Karlsdóttir og 
Bjarney Guðbjörnsdóttir. Í lok október 2010 sagði Sigríður 
Ragnarsdóttir sig úr stjórninni og við gjaldkerastöðu tók 
Siggerður Á Sigurðardóttir. Stjórnin fundar að jafnaði 
annan hvern þriðjudag. Auk þess sinnir stjórn vinnu við 
undirbúning og framkvæmd viðburða á vegum félagsins, 
s.s. sundmót, keppnisferðir, æfingabúðir, fjáraflanir og 
fleira.

Litlar breytingar urðu á þjálfarahóp félagsins á árinu. Mads 
Claussen þjálfar A-hóp,  Ragnheiður Runólfsdóttir hefur 
séð um þjálfun B-hóps, C-hóps, Krossfiska og Fjörfiska, 
auk þess að starfa með elsta hópnum okkar á mótum. 
Bjarney Guðbjörnsdóttir þjálfar Seli 3 og Garpa, Örn Viljar 
Kjartansson þjálfar Seli 1 og Jón Axel Svavarsson þjálfar 
Seli 2. Bjarney hefur að auki séð um afleysingar í öllum 
hópum. Sigríður Helga Gunnarsdóttir íþróttakennari þjálfar 
Kópa 1 og 2. Anna Sigfríður Reynisdóttir sá um þrekæf-

ingar A-hóps Að auki eru nokkrir sundmenn úr A-hópi að 
aðstoða við þjálfun Kópa og Krossfiska og sumir hafa einn-
ig leyst af við þjálfun eldri hópa. Eru þeim færðar þakkir 
fyrir gott starf í þágu félagsins.

Verkefni á starfsári stjórnarinnar hafa verið fjölmörg og 
ætla ég að fara yfir þau helstu:

• Sundfélagið eignaðist tvo Íslandsmeistara á IM 50 í lok 
mars en það voru þau Salome Jónsdóttir sem varð tvöfaldur 
Íslandsmeistari og Ágúst Júlíusson. Mjög góður árangur 
náðist á mótinu og var uppskeran 3 gull, 5 silfur og 11 
brons.

• Næsta verkefni var hefðbundið páskaeggjamót og 
páskafjör sem vekur alltaf lukku.

• Þrír sundmenn frá Sundfélagi Akraness fóru með 
unglingalandsliði Íslands til keppni á alþjóðlegu móti í 
Luxembourg. Sundmennirnir stóðu sig mjög vel og ber 
þar hæst tvenn gullverðlaun Salome Jónsdóttur en einnig 
fóru þau Arta Haxhiajdini og Birgir Viktor Hannesson með 
landsliðinu. 

• Í byrjun maí fóru 19 sundmenn á aldrinum 12 – 13 ára 
á Kvik-Aargangs Cup í Danmörku. 

• Um 30 krakkar frá SA tóku þátt í Sparisjóðsmóti ÍRB 
sem haldið var í Vatnaveröld í Reykjanesbæ og var árangur 
góður. 

• Bikarkeppnin í sundi var haldin í Reykjanesbæ 28. 
– 29. maí og sendi Sundfélag Akraness lið til keppni í efstu 
deild kvenna og karla. Báðar sveitir urðu í 4. sæti og var 
kvennasveitin ekki langt frá þriðja sætinu. 

• Síðustu helgina í apríl sendi SA níu keppendur á 
Íslandmeistaramót garpa á Siglufirði og komu þeir heim 
með 18 titla og nokkur Íslandsmet.

• Á Akranesleikum í byrjun júní var góð þátttaka og veðr-
ið lék við okkur. Sundfélag Akraness bar sigur úr býtum í 
stigakeppninni, Inga Elín Cryer var stigahæsti sundmað-
urinn og Sundfélagið Ægir fékk viðurkenningu sem prúð-
asta liðið.

• Átta sundmenn SA tóku þátt í Sundmeistaramóti smá-
þjóða fyrir Íslands hönd um miðjan júní og komu samtals 
heim með 24 verðlaunapeninga.

• AMÍ var haldið í Hafnarfirði. Alls unnu sundmenn 
Sundfélags Akraness til 36 einstaklingsverðlauna á mótinu, 
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þar af urðu gullin 14. Boðsundssveitir komust sex sinnum 
á pall og náði meyjasveitin að vinna til gullverðlauna. Í 
lok móts er tilkynnt um stigahæstu sundmennina í hverjum 
flokki og varð Inga Elín Cryer stigahæst í stúlknaflokki. 
Aldursflokkameistarar urðu þau Jón Þór Hallgrímsson, 
Birgir Viktor Hannesson, Inga Elín Cryer, Salome 
Jónsdóttir, Arta Haxhiajdini, Sindri Freyr Ísleifsson, Anna 
Chukwunonso Eze, Júlía Björk Gunnarsdóttir, Yrsa Katrín 
Karlsdóttir og Birna Sjöfn Pétursdóttir. Sundfélag Akraness 
varð í fimmta sæti í stigakeppni AMÍ.

• Birgir Viktor Hannesson og Arta Haxhiajdini kepptu í 
byrjun júlí á Norðurlandameistaramóti æskunnar í Noregi 
og stóðu sig mjög vel. 

• Í lok júlí héldu 18 sundmenn, 14 ára og eldri, í 12 daga 
æfingabúðir á Benidorm. Æfingabúðirnar gengu mjög vel 
og allir skemmtu sér hið besta en þó hefði æfingalaugin 
þurft að vera betri.

• Um verslunarmannahelgina tóku nokkrir sundmenn 
þátt í unglingalandsmótinu í Borgarnesi og stóðu sig að 
sjálfsögðu vel.

• Inga Elín Cryer tók þátt á Ólympíuleikum ungmenna í 
Singapore í ágúst. Það var gríðarlegur heiður og upplifun 
fyrir hana og náði hún að auki góðum árangri í lauginni. 

• Í lok ágúst var Faxaflóasundið þreytt í fínu veðri.  
• Í lok september fóru sundmenn úr B og C hópum til 

Bolungarvíkur og kepptu þar á Vestfjarðarmótinu. Afar 
vel var tekið á móti okkar fólki og árangur helgarinnar var 
góður, bæði í laug og utan.

• Sömu helgi tókum við þátt í Sprengimótinu á Akureyri 
með elsta hópnum.

• Í byrjun október voru Inga Elín Cryer og Ágúst Júlíusson 
í landsliði Íslands í landskeppninni Ísland/Færeyjar.

• B og C tóku þátt í Fjölnismótinu í lok október.
• Landsbankamótið var haldið 6. nóvember í Bjarnalaug 

fyrir 10 ára og yngri og kepptu þar rúmlega 30 keppendur. 
• Akranesmeistaramótið var haldið 7. nóvember við erf-

iðar aðstæður. Akranesmeistarar urðu þau: Birna Sjöfn 
Pétursdóttir og Sindri Freyr Ísleifsson í meyja og sveina-
flokki, Arta Haxhiajdini og Atli Vikar Ingimundarson 
í telpna- og drengjaflokki og Inga Elín Cryer og Ágúst 
Júlíusson í flokki 15 ára og eldri.  Þau Ágúst og Inga 
Elín áttu einnig stigahæstu sund mótsins og urðu þar með 
Akranesmeistarar 2010.

• 17. nóvember voru uppskeruhátíðin og pastakvöldið 
haldin saman. Inga Elín Cryer var valin sundmaður ársins. 
Birgir Viktor Hannesson var valinn sá efnilegasti og Ágúst 
Júlíusson, besti félaginn.  

• Sundfélag Akraness sendi frækinn hóp á Ís-lands-
meistaramótið í sundi í 25 metra laug 10. – 14. nóvember. 
Árangur sundmannanna var frábær og komu þeir heim 
með fjóra Íslandsmeistaratitla, fimm silfurverðlaun og fern 
bronsverðlaun. Bestum árangri Skagamanna náði Ágúst 
Júlíusson sem varð tvöfaldur Íslandsmeistari en þær Salome 
Jónsdóttir og Inga Elín Cryer unnu hin tvö gullin.

• 3. – 5. desember var Útvarp Akraness haldið í 21. skipt-
ið. Útvarpið tókst í alla staði mjög vel, góð dagskrá í boði 
og vel gekk með auglýsingarnar.

• Salome Jónsdóttir var í landsliði Íslands sem tók þátt 
í Norðurlandamóti unglinga í Kaupmannahöfn um miðjan 
desember. 

• Inga Elín Cryer var útnefnd sundmaður ársins hjá 
Sundfélagi Akraness og í kjöri Íþróttamanns Akraness varð 
hún í öðru sæti.

• 30. desember var haldið lítið metamót í Bjarnalaug fyrir 
tvo elstu hópana og nokkur gömul 12,5 metra met slegin. 

• Bárumótið fór að venju fram í Bjarnalaug í byrjun janú-
ar og tóku um 30 sundmenn á aldrinum 8-12 ára þátt í 50m 
bringusundi og 50m skriðsundi. Una Lára Lárusdóttir og 
Sindri Andreas Bjarnason voru stigahæstu sundmennirnir.

• Á Reykjavík International Games fóru þeir sundmenn 
sem náð höfðu lágmörkum.  Ágætis árangur náðist á þessu 
sterka móti.

• Við sendum 42 sundmenn á Gullmót KR sem hald-
ið var 11.-13. febrúar. Ágúst Júlíusson sigraði Super 
Challenge og metfjöldi Skagamanna náði í úrslitakeppni 
Super Challenge.

Ýmislegt fleira hefur verið gert en verður ekki talið 
upp hér. Æfingaaðstaðan er óbreytt. Yngri hóparnir eru í 
Bjarnalaug og þrír elstu hóparnir eru í Jaðarsbakkalaug. 
Alls synda ríflega 200 sundmenn hjá félaginu.

Fjáraflanir hafa verið með svipuðu sniði og mörg undan-
farin ár; Akranesleikarnir, Útvarp Akranes, rekstur ljósa-
bekkja, kleinusala, Faxaflóasund, krónusund, útburður, 
vörutalningar og ýmislegt fleira sem til fellur. Nýjung í fjár-
öflunum, sem hefur gefist vel, er flatkökusala en tekjur frá 
henni hafa aðallega farið til niðurgreiðslu ákveðinna verk-
efna. Þá hefur myndarlegur styrkur Akraneskaupstaðar til 
íþróttafélaganna vegna þjálfunar barna og ungmenna verið 
félaginu mikilvægur sem og fjárframlag Íþróttabandalags 
Akraness sem munar um í starfinu. Viljum við þakka þeim 
fjölmörgu fyrirtækjum og einstaklingum, sem lagt hafa 
félaginu lið.

Fjárhagur félagsins var með ágætum á síðasta ári þrátt 
fyrir tap uppá um 350.000 kr. Ekki var markmiðið að bæta 
við höfuðstól félagsins á árinu og þetta tap því ásættanlegt 
og ekki til að hafa áhyggjur af. Útlit fyrir næsta rekstrarár 
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er ágætt og ætti að vera hægt að reka félagið nálægt núllinu 
án þess að fara útí auknar fjáraflanir eða miklar hækkanir 
æfingagjalda. Á árinu var tölvubúnaður endurnýjaður og 
helsti hugbúnaður við mótahald og umsýslu iðkenda upp-
færður. Þá komu nýju ljósaborðin okkar í fyrsta skipti á 
heimaslóðir á Akranesleikunum en þau keyptum við og 
eigum með sundfélaginu  Óðni. Félagið fjárfesti einnig í 
ýmsum sundbúnaði eins og sunduggum og sundblöðkum 
fyrir yngri iðkendur.

Fyrir hartnær þremur árum stefndi allt í að á þessum 
tíma væri félagið með aðstöðu í bestu 25 metra innilaug 
landsins og allar áætlanir félagsins snérust um það hvernig 
nýta skyldi mannvirkið til að efla sundiðkun ungmenna 
á Akranesi. Nú er annað uppi á teningnum og verkefni 
stjórnar og þjálfara félagsins næstu árin verður að halda 
Sundfélagi Akraness meðal sterkustu sundfélaga landsins 
í samkeppni við mörg félög sem hafa 50 metra innilaug-
ar til afnota. Gunnar H. Kristinsson fráfarandi formaður 
Sundfélags Akraness þakkar öllu því góða fólki sem hann 
hef unnið með sl. þrjú ár sem formaður félagsins. Þar 
má nefna stjórnarmenn SA, foreldra sundmanna, þjálfara 
félagsins, starfsmann og stjórn ÍA, bæjaryfirvöld á Akranesi 
og starfsmenn Íþróttamiðstöðvarinnar.

Ungmennafélagið Skipaskagi

Stjórn Ungmennafélagsins Skipaskaga skipa þau , Anna 
Bjarnadóttir formaður, Skafti Steinólfsson gjaldkeri og 
Gunnar Högnason ritari.  Meðstjórnendur eru þeir Lárus 
Kjartansson og Uchechukwu Michael.

Frjálsaríþróttir:
Þjálfari í frjálsum íþróttum er Ucheckukwu Michael, 

æfingar eru 3x í viku, tvær æfingar í Akraneshöllinni og 
ein í íþrótthúsinu Jaðarsbökkum. Æft er á mánudögum, 
fimmtudögum og föstudögum kl. 17.30.

MótsemaðUMFSkipaskagitókþáttíárið2010:
Stórmót ÍR, 7 þátttakendur, 
Meistaramót Íslands (MÍ) 1 þátttakandi,
MÍ 35+ 1 þátttakandi,  
MÍ 11 – 14 ára, 1 þátttakandi,  
Vormót Fjölnis  11 – 14 ára, 1 þátttakandi, 
Silfurleikar ÍR   5 þátttakendur

Utanhúsmót:
MÍ 11-14 ára 1,
Goggi galvaski  í Mosfellsbæ, 5 þátttakendur, 
Unglingalandsmót var haldið í Borgarnesi og voru  5 þátt-
takendur sem kepptu í frjálsum, sundi og glímu.
Elite throwing mót FH,1 þátttakandi,
Gaflarinn FH mót 1 þátttakandi
MÍ 35 ára+,1 þátttakandi

ÍslandsmetsemJófríðurÍsdísSkaftadóttirsettiáárinu
2010:
Kúluvarp innanhúss: 3 kg: 10,65. Silfurleikar ÍR. 2010. 
(Eldra met 9.89 m, 2001) 
Kúluvarp utanhúss: 2 kg: 11,81. Gaflarinn Hafnarfirði 
2010. (Eldra met 11,60m 2003)
Kringlukast: 600 gr: 35,99 Héraðsmót UDN 2010. (Eldra 
met 23.59m 2007 
Kringlukast: 1. kg: 28,83. Elite kastmót Hafnarfjörður 
2010. (Eldra met 25.58m, 1973)

Íþróttaklúbburinn FEBAN

Feban er hópur eldri borgara sem tekur þátt í keppnum og 
keppir undir nafni Skipaskaga. Æft er 1x í viku línudans og 
eru þar 2 hópar um 30 – 40 manns æfa línudans. Æfingar í 
boccia eru 3x í viku  og eru um 40 manns sem þar mæta.

Mót sem FEBAN tók þátt í eru: Línudanskeppni UMSK 
fór fram í lok mars og var haldið í Mosfellsbæ.  Þar var 
keppt í dansi fyrir 50+.  Tveir hópar fóru og kepptu á þessu 
móti frá FEBAN. Gekk mótið mjög vel og varð hópurinn 
sem er lengra kominn í 1. sæti og byrjendahópurinn í 2. 
sæti.

Boccia: Farið var með 2 lið í Hagaskóla til keppni en ekki 
gekk þeim mjög vel þar. 

Vesturlandsmót í boccia var haldið í Borgarnesi í maí.  
Keppendur komu víðsvegar að af Vesturlandi, Stykkishólmi, 
Grundarfirði, Hellissandi, uppsveitum Borgarfjarðar, 
Borgarnesi og Akranesi. FEBAN sendi 4 lið á mótið og 
enduðu þrjú þeira  í 1. – 2. og 3. sæti.

Púttmót  var haldið í Gullsmáranum Kópavogi og sendi 
FEBAN 2 lið á það mót. Golden age 50+ alþjóðleg hátíð, 
var í Portúgal í september, 4 þátttakendur fóru frá Feban á 
þessa hátíð.  Þessi hátíð er haldin annað hvert ár og verður 
næsta mót á Ítalíu 2012.
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Glímudeild Skipaskaga 

Faxaflóamótið
Þann 18. mars 2010 var Faxaflóamótið í glímu haldið í 

fyrsta sinn en mótið var fyrir 16 ára og yngri. Glímt var 
í glímuhúsi Ármanns í Reykjavík og til leiks mættu lið 
Skipaskaga og Glímufélagsins Ármanns. Skemmst er frá 
því að segja að glímufólk í Skipaskaga sigraði í öllum 
fjórum flokkunum sem keppt var í og sigraði stigakeppn-
ina örugglega með 19 stig en Ármenningar voru með 8. 
Faxaflóameistarar urðu eftirtaldir: Jófríður Ísdís Skaftadóttir 
í stúlknaflokki, Hinrik Freyr Baldvinsson í 11-12 ára flokki 
stráka, Guðmundur Bjarni Björnsson í 13-14 ára flokki pilta 
og Allan Gunnberg Steindórsson í 15-16 ára flokki drengja. 
Að auki sigraði lið Skipaskaga í sveitakeppninni með yfir-
burðum. Keppendur Skipaskaga í mótinu: Allan Gunnberg 
Steindórsson, Arnar Harðarson, Sigurður Safnar Ingólfsson, 
Guðmundur Bjarni Björnsson, Pétur Þór Guðjónsson, 
Marínó Elí Gíslason Waage, Þröstur Snær Ingvarsson, 
Jófríður Ísdís Skaftadóttir, Abdulah Anua, Jónas Árnason, 
Guðmundur Grímsson, Arnar Freyr Jónsson, Steinar Bragi 
Gunnarsson, Hinrik Freyr Baldvinsson.

PáskamótSkipaskaga
Páskamót glímudeildar Skipaskaga var haldið í íþrótta-

húsinu við Vesturgötu, föstudaginn 26. mars 2010. Keppt 
var í fjórum flokkum en keppendur voru alls 22 og allir frá 
Skipaskaga.

Stúlkur, 12 ára og yngri  
1. Jófríður Ísdís Skaftadóttir, 4 v.
2. Catherine Soffía Guðnadóttir, 3 v.
3. Ásdís Bára Guðjónsdóttir, 2 v.
4. Valdís Ósk Hilmisdóttir, 1 v.
5. Hildigunnur Ingadóttir, 0 v.
 
Strákar, 12 ára og yngri
1. Hinrik Freyr Baldvinsson, 5,5 v.
2. Steinar Bragi Gunnarsson, 3,5 v.
3.-4. Jónas Árnason, 3 v.
3.-4. Arnar Freyr Jónsson, 3 v.
5.-6. Guðmundur Þór Grímsson, 2,5 v.
5.-6. Sindri Snær Magnússon, 2,5 v.
7. Abdulah Anua, 0,5 v.
 
Piltar, 13-14 ára
1.-2. Arnar Harðarson
1.-2. Guðmundur Bjarni Björnsson
3.-4. Ásmundur Logi Jónsson
3.-4. Þröstur Snær Ingvarsson
5.-8. Gísli Kvaran Hallgrímsson
5.-8. Pétur Þór Guðjónsson
5.-8. Marínó Elí Gíslason Waage
5.-8. Sigurður Sjafnar Ingólfsson
 
Karlar, 15 ára og eldri
1. Lárus Kjartansson, 1 v.
2. Andri Már Sigmundsson, 0 v.

GrunnskólamótGLÍogSveitglíma16áraogyngri
Þann 10. apríl 2010 fór fram Grunnskólamót GLÍ og 

Sveitglíma 16 ára og yngri (bikarkeppni) í glímuhúsi 
Glímufélagsins Ármanns í Reykjavík. Alls tóku 12 krakkar 
af Akranesi þátt í mótinu og stóðu þau sig mjög vel. Átta 
glímufélög sendu keppendur til leiks en þau voru eftirfar-
andi: Glímufélagið Ármann, Glímufélag Dalamanna, Hörður 
Ísafirði, HSK, UÍA, HSÞ, UFA Akureyri og Skipaskagi 
Akranesi. Jófríður Ísdís Skaftadóttir í Brekkubæjarskóla 
sigraði glímu stúlkna í 6. bekk og Andri Már Sigmundsson 
sem einnig er í Brekkubæjarskóla sigraði í glímu drengja 
í 9. bekk. Auk þess hafnaði Guðmundur Bjarni Björnsson 
í Grundaskóla í þriðja sæti í 8. bekk. Aðrir náðu ekki á 
pall í mótinu en stóðu sig vel. Í Sveitaglímunni krækti lið 
Skipaskaga í silfurverðlaun í flokki stúlkna 11-12 ára en 
í liðinu voru: Jófríður Ísdís Skaftadóttir, Catherine Soffía 
Guðnadóttir og Valdís Ósk Hilmisdóttir. Í flokki pilta 13-
14 ára hafnaði lið Skipaskaga í öðru sæti en í liðinu voru: 
Guðmundur Bjarni Björnsson, Arnar Harðarson, Ásmundur 
Logi Jónsson og Sigurður Sjafnar Ingólfsson. Í strákaflokki 
11-12 ára hafnaði sveit Skipaskaga í fjórða sæti en í liðinu 
voru: Jónas Árnason, Arnar Freyr Jónsson og Guðmundur 
Þór Grímsson.

GlímukappiAkraness2010
Þann 17. júní 2010 fór fram Kappglíma Akraness við 

Safnasvæðið á Akranesi. Keppendur voru fimm og allir 
úr Umf. Skipaskaga. Glímukappi Akraness 2010 varð 
Andri Már Sigmundsson en hann lagði Guðmund Bjarna 
Björnsson í úrslitaglímu um skjöldinn. Að móti loknu var 
áhorfendum boðið að prófa glímu og um 50 einstaklingar á 
öllum aldri prófuðu.

 
Úrslit mótsins:
1. Andri Már Sigmundsson, 4 v.          
2. Guðmundur Bjarni Björnsson, 3 v.
3. Jófríður Ísdís Skaftadóttir, 2 v.
4. Arnar Freyr Jónsson, 1 v.                           
5. Guðmundur Þór Grímsson, 0 v. 



UnglingalandsmótUMFÍ
Unglingalandsmót UMFÍ fór fram í Borgarnesi um versl-

unarmannahelgina og voru keppendur um 1700. Frá UMF 
Skipaskaga voru 2 keppendur og kepptu í glímu. Jófríður 
keppti í flokki 12 ára og sigraði hún þar. Guðmundur Bjarni 
Björnsson keppti í flokki 13-14 ára og hafnaði hann í 1. sæti 
með 5 vinninga. Frábær árangur og sigruðu bæði nokkuð 
örugglega.

MeistaramótogSveitaglíma(15áraogyngri)
Meistaramót og Sveitaglíma 15 ára og yngri fór fram á 

Selfossi 23.október 2010 í íþróttahúsi IÐU. Fimm keppend-
ur frá Skipaskaga mættu til leiks og stóðu sig vel. Jófríður 
Ísdís Skaftadóttir hafnaði í 2.-3. sæti í stelpnaflokki, 12-
13 ára (+55 kg) þrátt fyrir að tapa ekki glímu en of mög 
jafnglími kostuðu hana sigurinn í mótinu. Hafa ber í huga 
að hún var á yngra aldursári og því mjög góður árangur 
há henni. Guðmundur Þór Grímsson varð fimmti í sínum 
riðli og komst því ekki í úrslitakeppnina í strákaflokki, 
12-13 ára (-55 kg) og Arnar Freyr Jónsson hafnaði í þriðja 
sæti í strákaflokki, 12-13 ára (+55 kg) og var nálagt því 
að komast í úrslitin en tveir efstu í hverjum riðli komast í 
úrslit. Í 14-15 ára flokki stráka (+68 kg) hafnaði Andri Már 
Sigmundsson í þriðja sæti og Guðmundur Bjarni Björnsson 
í því sjötta.

Í Sveitakeppninni keppti Skipaskagi við HSK um gullið 
í strákaflokki, 14-15 ára en eftir spennandi keppni höfðu 
Skarphéðinsmenn betur en lið Skipaskaga var skipað: 
Andra Má Sigmundssyni, Guðmundi Bjarna Björnssyni, 
Arnari Frey Jónssyni og Guðmundi Þór Grímssyni. En 
Arnar og Guðmundur Þór hækkuðu sig upp um flokk til 
þess að Skipaskagi næði í lið og stóðu sig með ágætum.

Línudansklúbburinn Silfurstjarnan

Starfsemi línudansklúbbsins árið 2010 var með svipuðu 
sniði og undanfarin ár en dansæfingar voru í FEBAN saln-
um að Kirkjubraut, Akranesi. Æfingar voru á mánudögum, 
frá 19 – 20 fyrir byrjendur, frá 20 – 21 fyrir millihóp og 
frá 21 – 22 fyrir lengra komna. Leiðbeinendur og umsjón-
armenn línudansklúbbsins voru Katrín Guðmundsdóttir 
og Laufey Sigurðardóttir. Mjög breiður hópur línudansara 
æfir í klúbbnum, frá unglingum og upp í dansara yfir 60 
ára. Fjöldinn var að jafnaði um 20 - 30. Silfurstjarnan er 
aðildarfélag í Ungmennafélaginu Skipaskaga en einnig eru 
margir dansararnir félagar í Félagi Íslenskra Línudansara.

Lokaball félagsins var haldið 17. apríl 2010 en þar var 
boðið upp á góðan mat, skemmtiatriði, happadrætti og línu-
dans. Mikil og góð þátttaka var að vanda á ballinu, bæði 
frá Akranesi og víðar. Iðkendur tóku þátt í Íslandsmóti 
Línudansara, á vegum DSÍ, í Laugadals-höll, laugardaginn 
1 maí 2010. Tveir hópar kepptu á vegum Silfurstjörnunnar 
og stóðu báðir hópar sig mjög vel. Skotturnar urðu í 2 sæti 
og Silfurstjarnan í 4 sæti. 

Á Íslandsmótinu var einnig keppt í einstaklingskeppni. 
Í einstaklingskeppni léttari, 35 ára og eldri, stóðu kepp-
endur frá Silfurstjörnunni sig frábærlega og lentu í þremur 
efstu sætunum. Íslandsmeistari varð Ásta Björnsdóttir, í 
öðru sæti varð Rut Hjartardóttir, Brimrún Vilbergsdóttir 
lenti í þriðja sæti. Þá varð Valný Benediktsdóttir í 5 sæti, 
Júlíana Karlsdóttir í 7 sæti og Lísbet Guðmundsdóttir í 8 
sæti. Í einstaklingskeppni léttari, börn 12 – 15 ára, lenti 
Ásdís Bára Guðjónsdóttir í 4 sæti. Einstaklingskeppni létt-
ari, 35 ára og eldri: Ásta Björnsdóttir (1), Rut Hjartardóttir 
(2), Brimrún Vilbergsdóttir (3), Valný Benediktsdóttir (5), 
Júlíana Karlsdóttir (7) og Lísbet Guðmundsdóttir (8).

Annað:
Anna og Skafti fóru á Fund í héraði, sem UMFÍ boðaði til 

og var haldinn á Hótel Hamri Borgarnesi.  Þar mættu full-
trúar félaganna á Vesturlandssvæðinu ásamt framkvæmdar-
stjóra og gjaldkera UMFÍ. Rætt var um hin ýmsu atriði 
sem skipta máli í samskiptum UMFÍ við aðildarfélögin í 
landinu.  Einnig var talað um peningamálin hjá sambandinu 
vegna sölu á höfuðstöðvunum. Þessi mál voru svo tekin 
fyrir á samráðsfundi. Skafti fór á  Samráðsfundi  UMFÍ á 
sl. ári, sem haldinn var á Egilstöðum. Formaður sat aðal-
stjórnarfund ÍA og svo voru formaður og gjaldkeri sem fóru 
á Ársþing ÍA.

Í maí hélt Skipaskagi fund með fulltrúum UMFÍ sem 
standa að ULM(unglingalandsmóti) og bauð til fund-
arins stjórn ÍA, fulltrúum Akranesbæjar og formönnum 
aðildarfélaga ÍA til að fræðast og fá að heyra um það 
hvernig það er að halda þessi landsmót.  Ómar Bragi fór 
vel yfir öll þessi atriði, með honum voru einnig formaður 
UMFÍ Helga Guðjónsdóttir og framkvæmdastjóri UMFÍ 
Sæmundur Runólfsson.  Einnig var verkefnastjóri þeirra 
hjá UMSB, Margrét Baldursdóttir á fundinum. Þetta var 
hinn besti fundur.

Farið var í það að kaupa áhöld sem vantar til kastgreina 
í frjálsum íþróttum fyrir yngri flokka.(kringlur/kúla og 
spjót). Skipaskagi tilnefndi Jófríði Ísdísi Skaftadóttur sem 
íþróttamann ársins hjá félaginu.  Jófríður hefur staðið sig 
mjög vel á mótum á sl. ári.  Jófríður keppir í frjálsum íþrótt-
um og einnig í glímu.   Jófríður er flottur fulltrúi ungafólks-
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ins hér á Akranesi og er þeim mikil hvatning. Jófríður á nú 
íslandsmet í kúluvarpi og kringlukasti í sínum aldursflokki. 
Skráðir félagar í Skipaskaga eru um 170 og eru um 110 
virkir þátttakendur.

Keilufélag Akraness

StjórnKeilufélagsAkranessereftirfarandi:
Guðmundur Sigurðsson, Einar Jóel Ingólfsson, Jónína 

Björg Magnúsdóttir, Vilborg Lúðvíksdóttir og Guðlaug 
Aðalsteinsdóttir.

Deildarkeppnin: Árið 2010 var Keilufélag Akraness með 
3 karlalið í deildarkeppni og 1 kvennalið. Tvö lið voru í 
fyrstu deild karla en ÍA-W endaði í 9. og næstneðsta sæti 
með 94 stig og fór því niður í 2.deild að tímabili loknu en 
A – liðið hélt góðu striki og endaði í 4. Sæti með 195 stig. 
Á haustdögum urðu smá breytingar á karlaliðunum þar sem 
að nokkrir meðlimir ÍA-Wonderers gengu til liðs við önnur 
félög og B-liðið og Wonderers sameinuðust undir merkjum 
KFA-ÍA Wonderers og eru nú, vor 2011, með öruggan 
sigur í 2.deild. Munu þeir því spila aftur í 1.deild að hausti. 
KFA ÍA – konur enduðu í 5.sæti með samtals 162,5 stig og 
var það mikil framför hjá liðinu miðað við að hafa yfirleitt 
alltaf endað í næstneðsta og neðsta sæti deildarinnar, sem 
sagt besti árangur liðsins til þessa. 

Unglingastarfsemin hefur verið með sama sniði og 
venjulega og æfingar verið 2svar í viku, á þriðjudögum og 
fimmtudögum. Íslandsmót Unglinga var haldið 12.-13. og 
19.-20. Febrúar. Af Akranesi fóru 9 keppendur sem stóðu sig 
að venju mjög vel og komu heim með 3 Íslandsmeistaratitla 
sem að þessu sinnu voru allt stúlkur. Í 4. Flokki stúlkna 
varð Jóhanna Guðjónsdóttir Íslandsmeistari með 1245 stig 
eftir 12 leiki. Gunnar Ingi Guðjónsson, bróðir Jóhönnu, 
varð í 3. Sæti í 4.flokki pilta með 1190 stig eftir 12 leiki. 
Natalía Guðrún Jónsdóttir varð Íslandsmeistari í 3.fl. 
stúlkna með 1353 stig eftir 12 leiki og hafði þar sigurinn 
af Katrínu Fjólu Bragadóttur ÍR sem var með 1316 stig. 
Strákunum okkar í 3.flokki pilta gekk ekki alveg eins vel 
en Bergþór Snær Elíson varð í 4.sæti með 1685 stig eftir 
12 leiki, Aron Fannar Benteinsson varð í 5.sæti með 1567 
stig, Elvar Kaprasíus Ólafsson varð í 6.sæti með 1492 stig 
og Gylfi Snær Sigurðsson varð í 9. Sæti af 13 með 1330 
stig. Engir keppendur voru af Akranesi í 2.fl. pilta eða 
stúlkna árið 2010. Í 1.flokki stúlkna varð Steinunn Inga 
Guðmundsdóttir Íslandsmeistari með 2808 stig eftir 18 leiki 
og var það 4 besti árangur í heildina. Steinunn Inga sigr-
aði einnig í opnum flokki stúlkna og vann þær Öldu Ósk 
Valgeirsdóttur KFR og Hafdísi Pálu Jónasdóttur KFR.  Í 
Íslandsmóti Unglingaliða hefur Akranes verið með 2 lið af 
4-5 undanfarin ár. 2010 lentu Skagaliðin í 2. og 3.sæti Eftir 
harða baráttu um veturinn. KFA ÍA 2 var skipað 2 nýliðum 
og 2 reyndari og gáfu þau öðrum liðum ekkert eftir.  Það var 
lið KFR sem að fór með sigur af hólmi í þetta árið. 

Meistarakeppni Ungmenna er einstaklingskeppni sem 
fer fram allan veturinn og er keppt í 5 umferðum. Þar er 
flokkaskipting ekki eins og í Íslandsmóti Unglinga og 
eru 3 árgangar sem takast á. Þar eru veitt verðlaun eftir 
hverja umferð en til að keppa til úrslita þarf viðkomandi 
að hafa tekið þátt í öllum umferðum. Ekki er keppt til 
úrslita í 4.flokki en þarf viðkomandi einnig að hafa tekið 
þátt í öllum 5 umferðunum. Í 4.flokki stúlkna varð Natalía 
Jónsdóttir KFA í 1.sæti, Jóhannan Ósk Guðjónsdóttir KFA í 
öðru sæti og í þriðja sæti varð svo Katrín Fjóla Bragadóttir, 
ÍR. Í 4.flokki pilta átti KFA 6 keppendur af 21 og var mikil 
fjölgun í þeim flokki þetta árið. Skagamenn röðuðu sér í 
toppbaráttuna og náði Aron Fannar Benteinsson KFA þar 
bestum árangri en hann hafnaði í 2.sæti. Í fyrsta sæti var 
Guðmundur Ingi Jónsson, ÍR, og  í því þriðja var Þórður 
Örn Reynisson KFR. Fast á eftir fylgdu svo Bergþór Snær 
Elíson KFA sem lenti í 4.sæti, Elvar Kaprasíus Ólafsson 
sem að lenti í  5.sæti KFA, Gylfi Snær Sigurðsson KFA 
sem lenti í 9.sæti, Gunnar Guðjónsson KFA lenti í 16.sæti 
og Birgir Vestman Halldórsson sem að lenti í 18.sæti. Í 
3.flokki stúlkna var Steinunn Inga Guðmundsdóttir KFA í 
fyrsta sæti en Hafdís Pála KFR varð í 2.sæti og Alda Ósk 
KFR í 3.sæti. Í 3.flokki pilta varð Arnór Elís Kristjánsson 
KFA í öðru sæti, Einar S. Sigurðsson ÍR í fyrsta sæti og 
Arnar Davíð Jónsson KFR í því þriðja. Guðmundur Gestur 
Garðarsson KFA hafnaði í 4.sæti. Í 2.flokki stúlkna hóf 
Bylgja Ösp Pedersen KFA keppni en varð að hætta vegna 
meiðsla. Í 2.flokki pilta sigraði Skúli Freyr Sigurðsson 
KFA, Guðmundur Óli Magnússon ÍR í öðru sæti og 
Guðlaugur Valgeirsson KFR í því þriðja. Engir keppendur 
voru í 1.flokki pilta eða stúlkna þetta árið. 

Evrópumót Unglinga. Unglingalandslið Íslands tók þátt 
í Evrópumóti Unglinga sem haldið var í St. Maximin, 
Frakklandi um páskana 2010. Liðið var þannig skipað: Ástrós 
Pétursdóttir, ÍR, Steinunn Inga Guðmundsdóttir, KFA, 
Arnar Davíð Jónsson, KFR, Einar Sigurður Sigurðsson, ÍR, 
Guðlaugur Valgeirsson, KFR og Skúli Freyr Sigurðsson 
KFA.  Þjálfarar og farastjórar voru Theódóra Ólafsdóttir, 
Reykjavík og Guðmundur Sigurðsson, KFA og var það 
í fyrsta skipti sem að þjálfari frá Keilufélagi Akraness er 
valinn. Í samanlögðu endaði Ástrós í 45. sæti og Steinunn 
í 57. sæti.Hjá strákunum var Skúli með bestan árangur af 
íslensku drengjunum og lenti í 42. sæti, Arnar Davíð í 48. 
sæti, Einar í 104. sæti og Guðlaugur 105. sæti.

Heimsmeistaramót Ungmenna U 21 fór fram í Helsinki 
23.júlí  til 1. ágúst. Þar kepptu fyrir Íslands hönd þeir Jón 
Ingi Ragnarsson KFR, Guðmundur Óli Magnússon ÍR, 
Skúli Freyr Sigurðsson ÍA.

HM í keilu var haldið í Munchen í Þýskalandi um miðjan 
ágúst 2010. Ingi Geir Sveinsson, KFA, var einn af þeim 
sem valinn var til fararinnar. Ingi Geir hefur leikið undir 
merkjum KFA ÍA síðan haustið 2009. Hann lék áður með 
KFK-K í 2.deild karla en gekk til liðs við KFA ÍA sem 
léku í 1.deild. Mikill fengur hefur verið að fá Inga Geir á 
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Akranes því hann er reynslubolti í keilu og hefur margsinn-
is verið í landsliðshópi íslendinga. 

Önnurstarfsemifélagsins
Í Keilusal Akraness æfa aðrir hópar þó ekki séu þeir undir 

merkjum KFA. FEBAN hefur verið með fastan æfinga-
tíma á mánudögum og fimmtudögum milli kl. 13 og 14. 
Í lok tímabils er alltaf haldin keppni og vor 2010 var það 
Janus Bragi Sigurbjörnsson sem að hreppti bikarinn að 
þessu sinni. Þjótur, Íþróttafélag fatlaðra, hefur verið með 2 
hópa sem æfa 1 sinni í viku hver. Yngri hópurinn mætir á 
þriðjudögum kl.18-19 og eldri hópurinn á miðvikudögum 
kl.17-18. Þar fær hver að kasta eftir eigin getu og framfar-
ir ekki alltaf metnar í stigum.  Þess má geta að Laufey 
Vilhelmsdóttir fór á Special Olympics í Póllandi og vann 
þar silfur í sínum flokki.

Vélhjólaíþróttafélags Akraness

StjórnVÍFA2010-2011
Ný stjórn var mynduð á Aðalfundi félagsins. Nokkuð 

var um breytingar  á nýrri stjórn, þar á meðal vék for-
maður félagsins frá og tók varaformaður við.  En stjórn-
ina skipuðu Petronella Kristjánsdóttir formaður, Jóhann 
Sigurjónsson varaformaður, Bryndís Gylfadóttir gjaldkeri, 
Harpa Lind Guðmundsdóttir meðstjórnandi, Guðmundur 
Kristjánsson ritari, Finnbogi Jónsson varamaður og Hilmir 
B. Auðunsson varamaður.

Langasandskeppnin
Enginn Langasandskeppni var þetta árið. Ástæða þess var 

mikið framboð af skemmtikeppnum hjá motocrossfélögum 
víðvegar um landið. Þátttaka hafði verið dræm árinu áður 
og var því ákveðið að keppninni skyldi frestað um ár og sjá 
til hvort minna framboð yrði á keppnum næsta ár og eft-
irsókn myndi aukast.

Langasandsdagur
Haldinn var Langasandsdagur fyrir félagsmenn og fjöl-

skyldur þeirra í október. Mikil aðsókn var á sandinn þennan 
dag. Veðrið lék við félagsmenn sem að nýttu hverja mínútu 
til að hjóla og hafa ánægju af. Um kvöldið var síðan blásið 
til Árshátíðar. Var hún haldin í Jónsbúð og var boðið uppá 
hlaðborð. Skemmtiatriði settu svip sinn á hátíðina þetta árið 
og var mikið hlegið fram eftir kvöldi. Voru það þreyttir en 
umfarm allt glaðir félagar sem að gengu heim þetta kvöld.

Keppnisárið2010
Þetta árið tóku nokkrir félagsmenn virkan þátt í motocross-

inu og enduroinu. Má þar nefna Jóa Pétur, Símon, Svenna 
og Ernir Freyr sem að tóku þátt í fjölmörgum keppnum 
bæði í enduro og crossi.   Var árangur þeirra góður í þeim 
mótum sem að þeir kepptu og bindum við vonir við að þeir 
verði ennþá framar á komandi sumri.

Klaustur2010

Hin árlega 6 tíma endurokeppni var haldin á Klaustri 
þetta árið. Á annan tug félagsmanna skráðu sig til leiks 
og var eftirvæntingin mikil. Um 500 manns keppa á þessu 
móti og koma erlendir motocrossmenn spes hingað til lands 
til að taka þátt í þessari spennandi keppni. Árangurinn var 
misjafn hjá okkar félögum enda gildir bara það eitt að lifa 
af þessa keppni enginn er að spá í neinu sæti ;)  Mikil eft-
irvænting er fyrir komandi keppni en hún verður haldin að 
Klaustri annað árið í röð í lok maí og verður mikill fjöldi 
félaga sem að tekur þátt að þessu sinni.

Akrabraut2010
Á árinu  gerði klúbburinn eftirfarandi  breytingar á svæð-

inu sem það hefur til afnota.
• Barnabrautin var lengd um ca 400 metra, tekin niður 

brekku og upp aftur, allar beygjur voru gerðar með smá 
halla og lagaðar.  Einnig var bætt þremur stökkpöllum í 
brautina.

• Í aðalbraut félagsins voru búnir til þrír nýir stökkpallar 
og tvö yfirstökkbretti búin til. Einnig var stóra yfirstökk-
brettið í brautinni lagfært og útfært þannig að það væri 
öruggara með lendinguna í huga.

• Nýjasti kafli brautarinnar var ýttur svo hann yrði tilbú-
inn til frekari vinnslu í upphafi tímabils 2011.

Motocrosskeppni Unglingalandsmóts UMFÍ var haldin í 
Akrabraut um verslunarmannahelgina. Félagsmenn fengu 
2 sólarhringa til að gera brautina keppnisfæra þar sem að 
fyrirhugað svæði sem að átti að nota fyrir mótið var sett 
í bann. Unnið var hörðum höndum við að breyta og bæta 
brautina fyrir mótið og tókst það vel til og fékk félagið 
mikið lof fyrir dugnað og frábæra braut. Miklar breytingar 
eru í bígerð fyrir nýjasta kafla brautarinnar í upphafi sum-
ars 2011.

Lokaorð
Árið reyndist félaginu bara nokkuð gott, félagatalan hélt 

sér að miklu leiti og var eins og árið áður í kringum 60 
manns. Fjölgun hefur orðið það sem af er ári 2011 og er 
það góð vísbending um hvað komandi sumar hefur uppá að 
bjóða fyrir Vífa. Stjórnin óskar VÍFA félögum og velunn-
urum þess gæfu og góðs gengi á hjólaárinu 2011.
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Badmintonfélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 637.709
Tekjur af mótum 450.800
Aðrar tekjur 2.995.748
TEKJURALLS 4.084.257

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 2.475.182
Félagaskipti og sala leikmanna 20.000
Búningar,boltar og spaðar 680.000
Kostnaður v/mótahalds 269.266
Rekstur skrifstofu 58.841
Önnur gjöld 458.719
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 3.962.008

Fjármagnsliðir 58.323

GJÖLDALLS 4.020.331

HAGNAÐUR/TAP 63.926

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 30.990
Veltufjármunir 3.092.899
EIGNIRALLS 3.123.889

Eigiðfé 2.638.581

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 485.308
SKULDIRALLS 485.308

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 3.123.889

Blakfélagið Bresi

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 40.000
Tekjur af mótum 211.597
TEKJURALLS 251.597

Gjöld
Búningar, áhöld og tæki 34.000
Ferðakostnaður v/móta innanlands 50.000
Þátttaka í mótum 266.000
Kostnaður v/mótahalds 79.957
Auglýsingar,kynning, fræðsla 5.146
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 435.103

Fjármagnsliðir -15.763

GJÖLDALLS 419.340

HAGNAÐUR/TAP -167.743

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 329.793
EIGNIRALLS 329.793

Eigiðfé 329.793

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 0
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 329.793

Ársreikningaraðildarfélaganna
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Fimleikafélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 4.083.459
Tekjur af mótum 479.878
Fjáröflun Eurogym 4.073.087
Æfingagjöld 9.109.222
Aðrar tekjur 2.493.480
TEKJURALLS 20.239.126

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 10.042.916
Búningar, áhöld og tæki 2.565.109
Ferðakostnaður og þátttaka í mótum 1.134.176
Ferðakostnaður v/móta erlendis 4.510.757
Önnur gjöld 1.667.203
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 19.920.161

Fjármagnsliðir -11.791

GJÖLDALLS 19.908.370

HAGNAÐUR/TAP 330.756

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 1.151.787
EIGNIRALLS 1.151.787

Eigiðfé 630.711

Skuldir
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir 521.076
SKULDIRALLS 521.076

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 1.151.787

Golfklúbburinn Leynir

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 8.172.363
Tekjur af mótum 3.619.550
Húsa- og vallarleigutekjur 3.600.000
Félags- æfingagjöld 15.960.997
TEKJURALLS 31.352.910

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 7.387.581
Afreksstyrkir  250.000
Áhöld og tæki 241.500
Þátttaka í mótum 2.327.023
Kostnaður v/mótahalds 1.557.031
Rekstur mannvirkja 1.690.944
Rekstur skrifstofu 822.943
Önnur gjöld 3.096.655
GJÖLDALLS 17.373.677

Fjármagnsliðirogfyrningar 385.956

GJÖLDALLS 17.759.633

HAGNAÐUR/TAP 13.593.277

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 82.964.528
Veltufjármunir 21.713.186
EIGNIRALLS 104.677.714

Eigiðfé 45.790.127

Skuldir
Langtímaskuldir 55.430.555
Skammtímaskuldir 3.457.032
SKULDIRALLS 58.887.587

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 104.677.714
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Hestamannafélagið Dreyri

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 1.670.369
Tekjur af mótum og námskeiðum 1.846.481
Húsa- og vallarleigutekjur 236.138
Æfingagjöld 653.338
Aðrar tekjur 286.010
TEKJURALLS 4.692.336

Gjöld
Kostnaður v/mótahalds 548.181
Rekstur mannvirkja 651.248
Rekstur skrifstofu 91.939
Auglýsingar, námskeið og fræðsla 1.888.872
Önnur gjöld 98.657
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 3.278.897

Fjármagnsliðir 191.282

GJÖLDALLS 3.470.179

HAGNAÐUR/TAP 1.222.157

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 33.710.000
Veltufjármunir 2.454.905
EIGNIRALLS 36.164.905

Eigiðfé 35.028.941

Skuldir
Langtímaskuldir 863.238
Skammtímaskuldir 272.726
SKULDIRALLS 1.135.964

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 36.164.905

Hnefaleikafélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 933.214
Æfingagjöld 430.980
Aðrar tekjur 256.000
TEKJURALLS 1.620.194

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 761.357
Áhöld og tæki 277.088
Ferðakostnaður v/móta innanlands 66.000
Kynning, fræðsla og útbr. 3.099
Önnur gjöld 49.401
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 1.156.945

Fjármagnsliðir 4.034

GJÖLDALLS 1.160.979

HAGNAÐUR/TAP 459.215

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 665.670
EIGNIRALLS 665.670

Eigiðfé 665.670

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 0
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 665.670
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Íþróttafélagið Þjótur

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 918.662
Tekjur af mótum 38.500
Félagsgjöld 35.000
Æfingagjöld 176.000
Aðrar tekjur 111.362
TEKJURALLS 1.279.524

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 905.505
Styrkir til deilda
Félagaskipti og sala leikmanna
Áhöld og tæki
Ferðakostnaður v/móta innanlands 133.895
Ferðakostnaður v/móta erlendis 40.000
Þátttaka í mótum 140.000
Önnur gjöld 844.634
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 2.064.034

Fjármagnsliðir -118.136

GJÖLDALLS 1.945.898

HAGNAÐUR/TAP -666.374

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 2.867.411
EIGNIRALLS 2.867.411

Eigiðfé 2.757.824

Skuldir
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir 109.587
SKULDIRALLS 109.587

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 2.867.411

Karatefélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 1.102.370
Æfingagjöld 1.982.081
Aðrar tekjur 25.795
TEKJURALLS 3.110.246

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 1.885.950
Styrkir til deilda 129.200
Áhöld og tæki 92.120
Þátttaka í mótum 77.500
Kynning, fræðsla og útbr. 136.444
Önnur gjöld 272.064
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 2.593.278

Fjármagnsliðir 0

GJÖLDALLS 2.593.278

HAGNAÐUR/TAP 516.968

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 0
Veltufjármunir 686.893
EIGNIRALLS 686.893

Eigiðfé 516.968

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 169.925
SKULDIRALLS 169.925

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 686.893
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Keilufélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 5.933.409
Húsa- og vallarleigutekjur 456.586
Æfingagjöld 520.000
TEKJURALLS 6.909.995

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 245.200
Félagaskipti og sala leikmanna 2.200
Áhöld og tæki 5.370.481
Ferðakostnaður v/móta innanlands 115.968
Ferðakostnaður v/móta erlendis 769.837
Þátttaka í mótum 445.820
Rekstur mannvirkja 388.144
Rekstur skrifstofu 168.061
Önnur gjöld 18.180
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 7.523.891

Fjármagnsliðir 60.552

GJÖLDALLS 7.584.443

HAGNAÐUR/TAP -674.448

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 5.370.481
Veltufjármunir
EIGNIRALLS 5.370.481

Eigiðfé 4.819.133

Skuldir
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir 551.348
SKULDIRALLS 551.348

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 5.370.481

Kraftlyftingafélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Tekjur af mótum 353.512
Félags- og æfingagjöld 31.000
TEKJURALLS 384.512

Gjöld
Þátttaka í mótum 26.000
Kostnaður v/mótahalds 114.392
Önnur gjöld 11.000
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 151.392

Fjármagnsliðirogafskriftir 47.512

GJÖLDALLS 198.904

HAGNAÐUR/TAP 185.608

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 132.538
Veltufjármunir 53.070
EIGNIRALLS 185.608

Eigiðfé 185.608

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 185.608
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Knattspyrnufélag ÍA

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 36.874.296
Tekjur af mótum 18.498.100
Auglýsingatekjur 686.877
Félagsgjöld og sala leikmanna 13.628.355
Æfingagjöld 12.751.700
Aðrar tekjur 14.360.686
TEKJURALLS 96.800.014

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 54.636.893
Félagaskipti og kaup leikmanna 2.573.394
Búningar, áhöld og tæki 5.379.765
Ferðakostnaður v/móta innanlands 4.523.543
Þátttaka í mótum 382.464
Kostnaður v/mótahalds 9.172.122
Rekstur skrifstofu 5.202.629
Auglýsingar,kynning og fræðsla 5.246.883
Önnur gjöld 7.544.561
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 94.662.254

Fjármagnsliðir 30.164

GJÖLDALLS 94.692.418

HAGNAÐUR/TAP 2.107.596

Efnahagsreikningur

Eignir
Verðgildi leikmanna 3.700.000
Fastafjármunir 3.253.510
Veltufjármunir 15.475.602
EIGNIRALLS 22.429.112

Eigiðfé 20.416.015

Skuldir
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir 2.013.097
SKULDIRALLS 2.013.097

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 22.429.112

 Körfuknattleiksfélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 1.288.701
Tekjur af mótum 59.672
Æfingagjöld 434.000
TEKJURALLS 1.782.373

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 936.684
Búningar,boltar og tæki 47.295
Ferðakostnaður v/móta innanlands 209.000
Þátttaka í mótum 605.620
Önnur gjöld 12.190
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 1.810.789

Fjármagnsliðirogafskriftir 189.226

GJÖLDALLS 2.000.015

HAGNAÐUR/TAP -217.642

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 0
Veltufjármunir 198.891
EIGNIRALLS 198.891

Eigiðfé 198.891

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 0
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 198.891
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Skotfélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 60.000
Tekjur af mótum 76.500
Félagsgjöld 249.500
Æfingagjöld 163.600
Aðrar tekjur 171.500
TEKJURALLS 721.100

Gjöld
Kostnaður v/mótahalds 92.490
Rekstur mannvirkja 466.294
Kynning, fræðsla og útbr. 39.957
Önnur gjöld 63.024
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 661.765

Fjármagnsliðir -16.446

GJÖLDALLS 645.319

HAGNAÐUR/TAP 75.781

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 927.107
Veltufjármunir 459.059
EIGNIRALLS 1.386.166

Eigiðfé 1.386.166

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 0
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 1.386.166

Sundfélag Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 2.269.643
Tekjur af mótum 1.887.380
Auglýsingatekjur 595.000
Æfingagjöld 5.506.347
Aðrar tekjur 5.185.626
TEKJURALLS 15.443.996

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 9.866.363
Búningar, áhöld og tæki 940.892
Ferðakostnaður v/móta innanlands 118.097
Þátttaka í mótum 1.184.393
Kostnaður v/mótahalds 915.163
Rekstur mannvirkja og tækja 685.980
Önnur gjöld 2.122.308
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 15.833.196

Fjármagnsliðir -46.943

GJÖLDALLS 15.786.253

HAGNAÐUR/TAP -342.257

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir 813.275
Veltufjármunir 3.597.857
EIGNIRALLS 4.411.132

Eigiðfé 4.317.110

Skuldir
Langtímaskuldir
Skammtímaskuldir 94.022
SKULDIRALLS 94.022

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 4.411.132
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Umf. Skipaskagi

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 890.451
Æfingagjöld 72.500
TEKJURALLS 962.951

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 200.000
Styrkir til deilda 400.000
Áhöld og tæki 76.075
Auglýsingar, kynning og fræðsla 61.599
Önnur gjöld 8.480
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 746.154

Fjármagnsliðir -14.073

GJÖLDALLS 732.081

HAGNAÐUR/TAP 230.870

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 634.366
EIGNIRALLS 634.366

Eigiðfé 634.366

Skuldir0
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir
SKULDIRALEIGIÐFÉALLS 634.366

Vélhjólaíþróttafélag  Akraness

Rekstrarreikningur

Tekjur
Framlög og styrkir 85.882
Húsa- og vallarleigutekjur 40.500
Félags- og æfingagjöld 173.500
Aðrar tekjur 60.000
TEKJURALLS 359.882

Gjöld
Laun og verktakagreiðslur 25.000
Styrkir til deilda
Félagaskipti og sala leikmanna
Áhöld og tæki 71.499
Kostnaður v/mótahalds 85.000
Rekstur mannvirkja 395.668
Rekstur skrifstofu 15.639
Önnur gjöld 231.221
Gjöldallsfyrirfjármagnsliði 824.027

Fjármagnsliðir

GJÖLDALLS 824.027

HAGNAÐUR/TAP -464.145

Efnahagsreikningur

Eignir
Fastafjármunir
Veltufjármunir 509.707
EIGNIRALLS 509.707

Eigiðfé 509.707

Skuldir
Langtímaskuldir 0
Skammtímaskuldir 0
SKULDIRALLS 0

SKULDIROGEIGIÐFÉALLS 509.707
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Ársreikningar ÍA 2010

Félag Tekjur Gjöld Hagn. / Tap Eignir Skuldir Eigið fé
Badmintonfélag Akraness 4.084.257 4.020.331 63.926 3.123.889 485.308 2.638.581
Blakfélagið Bresi 251.597 419.340 -167.743 329.793 0 329.793
Fimleikafélag Akraness 20.239.126 19.908.370 330.756 1.151.787 521.076 630.711
Golfklúbburinn Leynir 31.352.910 17.759.633 13.593.277 104.677.714 58.887.587 45.790.127
Hestamannafélagið Dreyri 4.692.336 3.470.179 1.222.157 36.164.905 1.135.964 35.028.941
Hnefaleikafélag Akraness 1.620.194 1.160.979 459.215 665.670 0 665.670
Íþróttafélagið Þjótur 1.279.524 1.945.898 -666.374 2.867.411 109.587 2.757.824
Karatefélag Akraness 3.110.246 2.593.278 516.968 686.893 169.925 516.968
Keilufélag Akraness 6.909.995 7.584.443 -674.448 5.370.481 551.348 4.819.133
Knattspyrnufélag ÍA 96.800.014 94.692.418 2.107.596 22.429.112 2.013.097 20.416.015
Kraftlyftingafélag Akraness 384.512 198.904 185.608 185.608 0 185.608
Körfuknattleiksfélag Akraness 1.782.373 2.000.015 -217.642 198.891 0 198.891
Skotfélag Akraness 721.100 645.319 75.781 1.386.166 0 1.386.166
Sundfélag Akraness 15.443.996 15.786.253 -342.257 4.411.132 94.022 4.317.110
UMF Skipaskagi 962.951 732.081 230.870 634.366 0 634.366
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 359.882 824.027 -464.145 509.707 0 509.707

Samtals 189.995.013 173.741.468 16.253.545 184.793.525 63.967.914 120.825.611
Íþróttabandalag Akranes 18.644.897 19.555.018 -910.121 45.781.194 847.183 44.934.011

Samtals 208.639.910 193.296.486 15.343.424 230.574.719 64.815.097 165.759.622

Ársreikningar ÍA 2009

Félag Tekjur Gjöld Hagn. / Tap Eignir Skuldir Eigið fé
Badmintonfélag Akraness 4.381.793 3.751.926 629.867 2.658.946 100.494 2.558.452
Blakfélagið Bresi 289.320 560.514 -271.194 497.536 0 497.536
Fimleikafélag Akraness 13.581.848 12.814.639 767.209 384.905 84.950 299.955
Golfklúbburinn Leynir 26.927.522 27.302.619 -375.097 95.929.133 63.732.283 32.196.850
Hestamannafélagið Dreyri 2.788.521 2.152.785 635.736 34.525.263 1.544.207 32.981.056
Hnefaleikafélag Akraness 653.020 411.935 241.085 206.455 0 206.455
Íþróttafélagið Þjótur 1.630.367 1.220.764 409.603 3.501.251 77.053 3.424.198
Karatefélag Akraness 3.318.042 3.147.810 170.232 325.645 0 325.645
Keilufélag Akraness 1.508.735 1.476.668 32.067 1.111.551 369.581 741.970
Knattspyrnufélag ÍA Aðalstjórn 2.324.795 1.015.349 1.309.446 1.957.226 0 1.957.226
Knattspyrnufélag ÍA Rekstarfélag 52.019.817 45.112.320 6.907.497 11.963.351 4.583.480 7.379.871
Knattspyrnufélag ÍA Kvennanefnd 3.278.801 4.307.933 -1.029.132 4.053.563 81.686 3.971.877
Knattspyrnufélag ÍA Unglinganefnd 36.981.292 31.713.555 5.267.737 5.999.481 0 5.999.481
Körfuknattleiksfélag Akraness 2.179.012 2.116.638 62.374 416.533 0 416.533
Skotfélag Akraness 456.190 485.855 -29.665 1.310.385 0 1.310.385
Sundfélag Akraness 18.550.912 17.259.520 1.291.392 4.891.611 232.244 4.659.367
UMF Skipaskagi 173.227 96.112 77.115 346.690 0 346.690
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 704.549 535.168 169.381 856.952 0 856.952

Samtals 171.747.763 155.482.110 16.265.653 170.936.477 70.805.978 100.130.499
Íþróttabandalag Akranes 17.061.704 12.563.220 4.498.484 46.524.303 560.171 45.964.132

Samtals 188.809.467 168.045.330 20.764.137 217.460.780 71.366.149 146.094.631

Aðildarfélög ÍA Stofnár Iðkendur ´06 Iðkendur ´07 Iðkendur ´08 Iðkendur ´09 Iðkendur ´10

Badmintonfélag Akraness 1976 95 99 107 103 90
Blakfélagið Bresi 1985 49 29 27 28 28
Fimleikafélag Akraness 1992 262 261 268 282 357
Golfklúbburinn Leynir 1965 430 406 344 394 479
Hestamannafélagið Dreyri 1947 163 193 190 191 210
Hnefaleikafélag Akraness 2008 61 67 47
Íþróttafélagið Þjótur 1992 31 34 33 30 30
Karatefélag Akraness 1989 60 102 88 86 117
Keilufélag Akraness 1997 23 38 34 32 35
Knattspyrnufélag ÍA 1986 367 492 494 496 504
Knattspyrnufélagið Kári* 2006 22 20 28
Kraftlyftingafélag Akraness 2009 37
Körfuknattleiksfélag Akraness 1986 45 43 41 44 70
Skotfélag Akraness 1994 40 80 70 72 87
Sundfélag Akraness 1948 118 114 119 181 162
Umf. Skipaskagi 1961 85 99 75 99 105
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 2006 32 58 75 80
Íþróttabandalag Akraness 1946 1.790 2.042 2.009 2.180 2.466
* Íþróttabandalag Akraness er stofnað 3.febrúar 1946

* Árið 1986 verður skipulagsbreyting hjá Íþróttabandalagi Akraness, sérráð bandalagsins eru lögð niður og stofnuð eru sjálfstæð félög. 

* Knattspyrnufélagið Kári er upprunalega stofnað 1922, Boltafélagið Bruni er stofnað 1995 en nafni þess breytt í Kára árið 2006

* Iðkendatölur eru unnar útfrá starfsskýrslum ÍSÍ
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Ársreikningar ÍA 2010

Félag Tekjur Gjöld Hagn. / Tap Eignir Skuldir Eigið fé
Badmintonfélag Akraness 4.084.257 4.020.331 63.926 3.123.889 485.308 2.638.581
Blakfélagið Bresi 251.597 419.340 -167.743 329.793 0 329.793
Fimleikafélag Akraness 20.239.126 19.908.370 330.756 1.151.787 521.076 630.711
Golfklúbburinn Leynir 31.352.910 17.759.633 13.593.277 104.677.714 58.887.587 45.790.127
Hestamannafélagið Dreyri 4.692.336 3.470.179 1.222.157 36.164.905 1.135.964 35.028.941
Hnefaleikafélag Akraness 1.620.194 1.160.979 459.215 665.670 0 665.670
Íþróttafélagið Þjótur 1.279.524 1.945.898 -666.374 2.867.411 109.587 2.757.824
Karatefélag Akraness 3.110.246 2.593.278 516.968 686.893 169.925 516.968
Keilufélag Akraness 6.909.995 7.584.443 -674.448 5.370.481 551.348 4.819.133
Knattspyrnufélag ÍA 96.800.014 94.692.418 2.107.596 22.429.112 2.013.097 20.416.015
Kraftlyftingafélag Akraness 384.512 198.904 185.608 185.608 0 185.608
Körfuknattleiksfélag Akraness 1.782.373 2.000.015 -217.642 198.891 0 198.891
Skotfélag Akraness 721.100 645.319 75.781 1.386.166 0 1.386.166
Sundfélag Akraness 15.443.996 15.786.253 -342.257 4.411.132 94.022 4.317.110
UMF Skipaskagi 962.951 732.081 230.870 634.366 0 634.366
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 359.882 824.027 -464.145 509.707 0 509.707

Samtals 189.995.013 173.741.468 16.253.545 184.793.525 63.967.914 120.825.611
Íþróttabandalag Akranes 18.644.897 19.555.018 -910.121 45.781.194 847.183 44.934.011

Samtals 208.639.910 193.296.486 15.343.424 230.574.719 64.815.097 165.759.622

Ársreikningar ÍA 2009

Félag Tekjur Gjöld Hagn. / Tap Eignir Skuldir Eigið fé
Badmintonfélag Akraness 4.381.793 3.751.926 629.867 2.658.946 100.494 2.558.452
Blakfélagið Bresi 289.320 560.514 -271.194 497.536 0 497.536
Fimleikafélag Akraness 13.581.848 12.814.639 767.209 384.905 84.950 299.955
Golfklúbburinn Leynir 26.927.522 27.302.619 -375.097 95.929.133 63.732.283 32.196.850
Hestamannafélagið Dreyri 2.788.521 2.152.785 635.736 34.525.263 1.544.207 32.981.056
Hnefaleikafélag Akraness 653.020 411.935 241.085 206.455 0 206.455
Íþróttafélagið Þjótur 1.630.367 1.220.764 409.603 3.501.251 77.053 3.424.198
Karatefélag Akraness 3.318.042 3.147.810 170.232 325.645 0 325.645
Keilufélag Akraness 1.508.735 1.476.668 32.067 1.111.551 369.581 741.970
Knattspyrnufélag ÍA Aðalstjórn 2.324.795 1.015.349 1.309.446 1.957.226 0 1.957.226
Knattspyrnufélag ÍA Rekstarfélag 52.019.817 45.112.320 6.907.497 11.963.351 4.583.480 7.379.871
Knattspyrnufélag ÍA Kvennanefnd 3.278.801 4.307.933 -1.029.132 4.053.563 81.686 3.971.877
Knattspyrnufélag ÍA Unglinganefnd 36.981.292 31.713.555 5.267.737 5.999.481 0 5.999.481
Körfuknattleiksfélag Akraness 2.179.012 2.116.638 62.374 416.533 0 416.533
Skotfélag Akraness 456.190 485.855 -29.665 1.310.385 0 1.310.385
Sundfélag Akraness 18.550.912 17.259.520 1.291.392 4.891.611 232.244 4.659.367
UMF Skipaskagi 173.227 96.112 77.115 346.690 0 346.690
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 704.549 535.168 169.381 856.952 0 856.952

Samtals 171.747.763 155.482.110 16.265.653 170.936.477 70.805.978 100.130.499
Íþróttabandalag Akranes 17.061.704 12.563.220 4.498.484 46.524.303 560.171 45.964.132

Samtals 188.809.467 168.045.330 20.764.137 217.460.780 71.366.149 146.094.631

Aðildarfélög ÍA Stofnár Iðkendur ´06 Iðkendur ´07 Iðkendur ´08 Iðkendur ´09 Iðkendur ´10

Badmintonfélag Akraness 1976 95 99 107 103 90
Blakfélagið Bresi 1985 49 29 27 28 28
Fimleikafélag Akraness 1992 262 261 268 282 357
Golfklúbburinn Leynir 1965 430 406 344 394 479
Hestamannafélagið Dreyri 1947 163 193 190 191 210
Hnefaleikafélag Akraness 2008 61 67 47
Íþróttafélagið Þjótur 1992 31 34 33 30 30
Karatefélag Akraness 1989 60 102 88 86 117
Keilufélag Akraness 1997 23 38 34 32 35
Knattspyrnufélag ÍA 1986 367 492 494 496 504
Knattspyrnufélagið Kári* 2006 22 20 28
Kraftlyftingafélag Akraness 2009 37
Körfuknattleiksfélag Akraness 1986 45 43 41 44 70
Skotfélag Akraness 1994 40 80 70 72 87
Sundfélag Akraness 1948 118 114 119 181 162
Umf. Skipaskagi 1961 85 99 75 99 105
Vélhjólaíþróttafélag Akraness 2006 32 58 75 80
Íþróttabandalag Akraness 1946 1.790 2.042 2.009 2.180 2.466
* Íþróttabandalag Akraness er stofnað 3.febrúar 1946

* Árið 1986 verður skipulagsbreyting hjá Íþróttabandalagi Akraness, sérráð bandalagsins eru lögð niður og stofnuð eru sjálfstæð félög. 

* Knattspyrnufélagið Kári er upprunalega stofnað 1922, Boltafélagið Bruni er stofnað 1995 en nafni þess breytt í Kára árið 2006

* Iðkendatölur eru unnar útfrá starfsskýrslum ÍSÍ

Rekstraryfirlit ÍA og aðildarfélaga þess 2010

   
 64.960.528 34,2% 6.473.368 34,7% 71.433.896

 27.521.970 14,5% 0 0,0% 27.521.970

 5.354.964 2,8% 0 0,0% 5.354.964

 4.333.224 2,3% 2.615.139 14,0% 6.948.363

 13.912.855 7,3% 0 0,0% 13.912.855

 47.965.265 25,2% 9.319.640 50,0% 57.284.905

 25.946.207 13,7% 236.750 1,3% 26.182.957

     


 89.368.631 51,4% 5.084.927 26,0% 94.453.558

 779.200 0,4% 3.999.998 20,5% 4.779.198

 2.595.594 1,5% 0 0,0% 2.595.594

 15.775.824 9,1% 7.836.842 40,1% 23.612.666

 6.350.679 3,7% 0 0,0% 6.350.679

 5.320.594 3,1% 0 0,0% 5.320.594

 5.454.820 3,1% 0 0,0% 5.454.820

 12.833.602 7,4% 0 0,0% 12.833.602

 4.278.278 2,5% 1.159.348 5,9% 5.437.626

 6.360.052 3,7% 423.323 2,2% 6.783.375

 7.382.000 4,2% 444.103 2,3% 7.826.103

 0 0,0% 0 0,0% 0

 16.498.297 9,5% 1.024.728 5,2% 17.523.025

   

 16.997.442 -1.328.372 15.669.070

 743.897 0,4% -418.251 -2,1% 325.646

   

   


 130.902.429  161.316.878

 53.891.096  69.257.841

 184.793.525 45.781.194 230.574.719
0 0 0

 120.825.611 44.934.011 165.759.622


 56.293.793  56.293.793

 7.674.121  8.521.304

 63.967.914 847.183 64.815.097
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RekstrarreikningurÍ.A.árið2010
�. janúar - ��. desember 

Rekstrartekjur:  Rekstur2010 Rekstur2009 Áætlun2011
Lotto ........................................................................................ 3.478.466 3.019.134  3.000.000
Styrkur frá Akraneskaupstað  ................................................. 2.029.974 2.130.742 2.000.000
Húsaleiga  ............................................................................... 184.392 196.863 200.000
Útbreiðslustyrkur Í.S.Í  ........................................................... 397.022 335.716 350.000
Hlutdeild í sölu getrauna  ....................................................... 567.906 397.390 550.000
Trimm/aðstöðugjöld ................................................................ 2.430.747 1.687.918 2.900.000
Þreksalur ................................................................................. 9.319.640 9.033.941 9.500.000
Ýmsar tekjur ........................................................................... 236.750 260.000 500.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Rekstrartekjur 18.644.897 17.061.704 19.000.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rekstrargjöld:
Laun og launatengd gjöld ....................................................... 4.780.927 4.269.447 4.800.000
Aðkeypt þjónusta .................................................................... 160.000 535.000 200.000
Aðkeypt þjónusta leiðbeinendur ............................................. 144.000 558.000 150.000
Styrkir til aðildarfélaga ........................................................... 3.999.998  5.000.000
Leyfisgjöld .............................................................................. 14.756 70.756
Tryggingar  ............................................................................. 65.155 61.194 85.000
Fasteignagjöld  ........................................................................ 434.538 426.969 450.000
Viðhald áhalda  ....................................................................... 1.709.579 1.592.831 4.500.000
Viðhald fasteignar  .................................................................. 129.276 229.820 1.500.000
Framkvæmdir við nýjan sal .................................................... 6.127.263 
Prentun, pappír og ritföng  ...................................................... 245.134 246.039 300.000
Kaffi og veitingar             ...................................................... 160.668 175.306 200.000
Auglýsingar ofl.           ........................................................... 444.103 229.917 450.000
Sími og Internet og tölvuþjónusta .......................................... 515.623 424.845 550.000
Póstburðargjöld  ...................................................................... 17.521 4.750 25.000
Annar kostnaður ...................................................................... 1.024.728 633.096 700.000
Afskriftir .................................................................................  4.092.649

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Rekstrartekjur 19.973.269 13.550.619 18.910.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld:  
Vaxtatekjur og verðbætur ....................................................... -576.252 -1.142.502 -600.000
Vaxtagjöld og verðbætur ........................................................ 158.001 155.103 200.000
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Fjármunatekjur/fjármagnsgjöld -418.251 -987.399 400.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Rekstrar(Tap)hagnaðurársins -910.121 4.498.4840 490.000
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Alls 18.644.897 17.061.704 19.000.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



67. ársþing ÍA

�7

EfnahagsreikningurÍ.A.
��. Desember �0�0

Eignir:   2010 2009
Bankareikningar   11.811.160 16.049.841
Útistandandi kröfur   3.555.585 3.422.630
Búnaður skrifstofu, fjölmiðlatæki ofl.   1.786.896 1.786.896
Búnaður veitingasal   1.928.281 633.720
Íþróttatæki   5.229.272 3.041.216
Eignarhluti í Íþróttamiðstöð Jaðarsbökkum   21.470.000 21.590.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Eignirsamtals  45.781.194 46.524.303

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skuldir:
Bankalán önnur   0 0
Viðskiptaskuldir og ógreiddur kostnaður   370.238 137.862
Ógreidd laun og launatengd gjöld   476.945 422.309

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Skuldir  847.183 560.171

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eigiðfé:
Eigið fé frá fyrra ári               45.964.132 41.465.648
Leiðrétting eigna skv. fasteignamati    -120.000
Hagnaður/(Tap) ársins   -910.121 4.498.484
–––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Eigiðfé  44.934.011 45.964.132

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Skuldirogeigiðfésamtals  45.781.194 46.524.303

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ég kjörin skoðunarmaður hef yfirfarið ársreikning þennan.
Legg til að hann verði samþykktur.

Akranesi 31. mars 2011

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kári Steinn Reynisson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bergþór Guðmundsson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sturlaugur Sturlaugsson
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TEKJUR:  2010 2009
Framlög  0 0
Sala minningarspjalda  39.500 65.500
Vextir og verðbætur  135.732 351.650

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Tekjur 175.232 417.150
 Gjöldumframtekjur 0 0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Alls 175.232 417.150

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GJÖLD:
Prentun minningarkorta  0 0
Styrkir  280.000 415.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Gjöld 280.000 415.00
 Tekjurumframgjöld -104.768 2.150

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Alls 175.232 417.150

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Efnahagsreikningur ��. desember �0�0
EIGNIR:
Kaupþing markaðsreikningur nr 303013  3.935.378 4.079.646
Peningaleg innistæða  39.500

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Eignir 3.974.878 4.079.646

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SKULDIR:
Ógreiddir kostnaður  0 0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Skuldir 0 0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EIGIÐFÉ:
Eigið fé frá fyrra ári  4.079.646 4.077.496
(Halli)/hagnaður ársins  -104.768 2.150

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Eigiðfé 3.974.878 4.079.646

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Skuldirogeigiðfé 3.974.878 4.079.646

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ég kjörin skoðunarmaður hef yfirfarið ársreikning þennan.
Legg til að hann verði samþykktur.

Akranesi 31. mars 2011

MinningarsjóðurGuðmundarSveinbjörnssonar
Rekstrarreikningur �. janúar - ��. desember �0�0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kári Steinn Reynisson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bergþór Guðmundsson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sturlaugur Sturlaugsson




