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Ávarpformanns
Velkomin á 98. ársþing UMSK

Vorið er komið og grundirnar gróa. Með hækkandi sól verða ákveðin 

kaflaskipti í íþróttalífinu. Starfseminn flyst í auknum mæli út fyrir 

hússins dyr og verður sýnilegri. Vetraríþróttir fá kærkomna hvíld.

Undanfarið ár hefur verið íþróttahreyfingunni þungt í skauti. Alheims-

farandur með tilheyrandi samkomutakmörkunum kom illa við allt 

íþróttastarf í landinu. Það eru ekki bara æfingar sem röskuðust heldur 

riðlaðist allt mótahald með einum eða öðrum hætti. Samkomutak-

markanir höfðu bein áhrif á áhorfendafjölda og víða varð að fella 

niður æfingamót yngstu iðkendanna. Fjárhagur margra félaga beið 

umtalsverða hnekki af þessum sökum.

Einn stærsti bakhjarl íþróttahreyfingarinnar, Íslensk Getspá, sýndi og 

sannaði enn hversu öflugur stuðningsaðili hún er íþróttalífi landsins 

með því að greiða út 500 milljón króna viðbótararð til eignaraðila 

sinna á síðasta ári. Kemur greiðslan til viðbótar hefðbundnum 

greiðslum og munar þar svo sannarlega um minna. Einnig hafa 

stjórnvöld stutt við íþróttastarf með myndarlegum fjárframlögum og 

ber að þakka þann stuðning.

Á þessu ári verður UMSK 100 ára. Ákveðið hefur verið að fagna 

afmælinu með því að halda veglega viðburði í sveitarfélögunum 

á félagssvæði UMSK í sumar. Viðburðinir verða í samvinnu við að-

ildarfélögin og Ungmennafélag Íslands undir hatti Íþróttaveislu UMFÍ. 

Mikið er lagt í þessa viðburði og það haft að markmiði að fólk á öllum 

aldri geti komið saman og stundað holla og skemmtilega hreyfingu 

sér til gleði og heilsubótar. Undirbúningurinn gengur vel undir styrkri 

stjórn Valdimars Smára Gunnarssonar framkvæmdastjóra sambands-

ins og verða viðburðunum gerð betri skil þegar nær dregur. 

Afmælið sjálft er svo 19. nóvember og verður því fagnað með 

viðeigandi hætti.

UMSK er stærsta héraðssamband landsins með 115.851 félagsmenn 

og 36.612 iðkendur. Innan raða sambandsins eru margt framúrskar-

andi afreksfólk sem náð hefur frábærum árangri. Of langt er að 

telja upp alla þá sem náðu frábærum árangri en mig langar þó til 

að nefna sérstaklega Íslenska kvennaliðið í hópfimleikum sem náði 

þeim frábæra árangri að tryggja sér Evrópumeistarartitil. Hópurinn 

samanstendur af fimleikakonum úr Gerplu og Stjörnunni. Mig langar 

einnig til að nefna kvennalið Breiðabliks sem náði þeim eftirtektar-

verða árangri að komast fyrst Íslenskra liða í riðlakeppni meistara-

deildarinnar í fótbolta.

Eins og áður segir náði fjölmargt afreksfólk innan raða UMSK frá-

bærum árangri  á árinu 2021. Eg óska hverjum og einum innilega til 

hamingju með árangurinn og hvet þau til frekari dáða.

Því má þó ekki gleyma að bak við frábæran árangur á keppnisvell-

inum stendur mikill fjöldi sjálfboðaliða sem með framlagi sínu er 

undirstaða frábærs árangurs. Ég vil færa þessu fólki kveðjur og þakkir 

fyrir ómetanlegt framlag.

Ég vil að lokum þakka stjórn, framkvæmdastjóra  og aðildarfélögum 

UMSK gott samstarf á árinu og vona að afmælisárið reynist okkur 

öllum heillaríkt. 
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Dagskrá98.ársþingsUMSK
 1. Þingsetning.

 2. Kosningþingforseta.

 3. Kosningþingritara.

 4. Kosningþriggjamannakjörbréfanefndar.

 5. Skýrslastjórnarlögðfram.

 6. Ársreikninguráritaðurafstjórnogskoðunarmönnumlagðurfram.

 7. Ávörpgesta.

 8. Álitkjörbréfanefndar.

 9. Staðfestingáaðildnýrrafélaga.

 10. Umræðurumskýrslustjórnar.

 11. Umræðurogatkvæðagreiðslaumreikninga.

 12. Skipaðínefndirtilstarfaáþinginu,efþörfþykir,þarámeðal

  uppstillingarnefndsemstarfarámilliþinga.

 13. Fjárhagsáætlunfyrirnæstaárlögðfram.

 14. Laga-ogreglugerðarbreytingarlagðarfram.

 15. Aðrartillögurlagðarfram.

 16. Nefndarstörfumframlagðartillögurogönnurmálsemnefndir

  ákveðaaðtakafyrir.

 17. Afgreiðslaáálitinefnda.

 18. Önnurmál.

 19. Kosningar,kjörnefndskilaráliti.

 20. Kosningformanns.

 21. Kosningtveggjastjórnarmanna.

 22. Kosningþriggjamannaívarastjórn.

 23. Kosningtveggjaskoðunarmannareikningaogtveggja

  tilvara.

 24. KosningtilÍþróttaþingsskv.lögumÍSÍáþvíárisem

  Íþróttaþingerhaldið.

 25. Þingslit.

Varastjórn: 
Margrét Dögg Halldórsdóttir
Klapparhlíð 34,  270 Mosfellsbær

Varastjórn:
Rakel Másdóttir
Digranesvegur 24, 200 Kópavogur

Formaður:
Guðmundur Sigurbergsson.
Lindasmári 57, 201 Kópavogur

Ritari:
Halla Garðarsdóttir
Kópavogsbarð 5, 203 Kópavogur

Varaformaður:
Lárus B. Lárusson. 
Sævargörðum 11, 170 Seltjarnarnesi

Varastjórn:
Geirarður Long
Reykjabyggð 28, 270 Mosfellsbæ

Gjaldkeri:
Þorsteinn Þorbergsson. 
Ásbúð 3, 210 Garðabæ

Meðstjórnandi:
Pétur Örn Magnússon
Gulaþing 52, 203 Kópavogur

Framkvæmdastjóri:
Valdimar Smári Gunnarsson. 
umsk@umsk.is • sími 5144090 / 8948503

StjórnUMSK



Fjöldiþingfulltrúa
á98.ársþingiUMSK2022

7

Félög  Fjöldiþingfulltrúa 
UMFÁ  3

Sóti  1

GolfklubburÁlftanes 2

Stjarnan 9

Golfkl.Oddur 9

KnattspyrnufélagGarðabæjar 1

TennisfélagGarðabæjar 2

Hestamannaf.Sprettur 9

JudófélagGarðabæjar 1

LyftingafélagGarðabæjar 1

Hestamannaf.Adam 1

Stálúlfur 2

Breiðablik 9

Gerpla  9

HK  9

Ýmir  3

GKG  9

Vatnaliljur/Knattsp.f.Kópavogs 1

SkotíþróttafélagKópavogs 5

Tennisf.Kópavogs 9

Augnablik 1

Íþróttaf.aldraðaKópðavogi 1

Hvönnwww.hvonn.com 2

Glóðin  1

DansíþróttafélagKópavogs 9

Ísbjörninn 2

Félög Fjöldiþingfulltrúa 
BogfimifélagiðBoginn. 8

HnefaleikafélagKópavogs 4

LyftingafélagKópavogs 1

LyftingafélagGarðabæjar 1

KrikketfélagKópavogs 1

Hörður 5

Hvíti-Riddarinn 1

Afturelding 9

Motomos 2

KnattspyrnufélagiðÁlafoss 1

KraftlyftingafélagMosfellsbæjar 1

GolfklubburMosfellsbæjar 9

Grótta  9

Nesklubburinn 7

Skylm.Seltj.n. 1

RugbyfélagiðStormur 1

KnattspyrnufélagiðKrían 1

KnattspyrnufélagiðSkandinavia 1

KnattspyrnufélagiðSmári 1

KnattspyrnufélagBjarnastaða 1

TaikwondofélagKópavogs 1

DansíþróttafélagiðRúbin 1

SiglingafélagiðVogur 1

HnefaleikafélagiðHaförninn 1

KnattspyrnufélaMiðbæjar 1

KaratefélagGarðabæjar 1



Riddarinn www.riddarinn.is
Hvíti Riddarinn
Félagið stofnað: 27. janúar 2004
Formaður: Birgir Ragnarsson
Fjöldi félagsmanna: 145
Fjöldi iðkenda: 112

Skylmingafélag Seltjarnarness
Félagið stofnað: apríl 2003
Formaður: Guðrún Jóhannsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 55
Fjöldi iðkenda: 52

ÍGK  www.glod.is
Íþróttafélaið Glóð, Kópavogi
Félagið stofnað: 24. október 2005
Formaður: Margrét Björnsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 131
Fjöldi iðkenda: 125

GÁ www.golf.is/pages/klubbar/
klubbasida
Golfklúbbur Álftaness
Félagið stofnað: 14. maí 2002
Formaður: Björn Sveinbjörnsson
Fjöldi félagsmanna: 339
Fjöldi iðkenda: 303

Motomos www.motomos.is
Vélhjólaíþróttaklúbbur Mosfellsbæjar
Félagið stofnað: 
Formaður: Jóhann Aró
Fjöldi félagsmanna: 237
Fjöldi iðkenda: 237

Kraftlyftingafélag 
Mosfellsbæjar
Félagið stofnað: 13. desember 2009
Formaður: Hjalti Árnason
Fjöldi félagsmanna: 104
Fjöldi iðkenda: 82

Tennisfélag Garðabæjar 
www.tfg.is/
Félagið stofnað: 4. desember 2008
Formaður: Eyþór Rafn Þórhallsson
Fjöldi félagsmanna: 350
Fjöldi iðkenda: 1898

AðildarfélögUMSK2021
Afturelding  www.afturelding.is
Ungmennafélagið Afturelding, Mosfellsbæ
Félagið stofnað: 11. apríl 1909
Formaður: Birna Kristín Jónsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 10.424
Fjöldi iðkenda: 3.012

UMFÁ  www.umfa.is
Ungmennafélag Álftaness
Félagið stofnað: 6. janúar 1946
Formaður: Guðjón Þór Þorsteinsson
Fjöldi félagsmanna: 1.827
Fjöldi iðkenda: 489

Breiðablik  www.breidablik.is
Breiðablik ungmennafélag, Kópavogi
Félagið stofnað: 12. febrúar 1950
Formaður: Sveinn Gíslason
Fjöldi félagsmanna: 23080
Fjöldi iðkenda: 4.663

Gerpla  www.gerpla.is
Íþróttafélagið Gerpla, Kópavogi
Félagið stofnað: 25. apríl 1971
Formaður: Ragnheiður M. Ólafsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 17.944
Fjöldi iðkenda: 2.680

Stjarnan  www.stjarnan.is
Ungmennafélagið Stjarnan, Garðabæ
Félagið stofnað: 30. október 1960
Formaður: Sigurgeir Gunnlaugsson
Fjöldi félagsmanna: 10.700
Fjöldi iðkenda: 4.625

Grótta  www.grottasport.is
Íþróttafélagið Grótta, Seltjarnarnesi
Félagið stofnað: 24. apríl 1967
Formaður: Bragi Björnsson
Fjöldi félagsmanna: 16.721
Fjöldi iðkenda: 1.979

HK  www.hk.is
Handknattleiksfélag Kópavogs, Kópavogi
Félagið stofnað: 26. janúar 1970
Formaður: Pétur Örn Magnússon
Fjöldi félagsmanna: 14.904
Fjöldi iðkenda: 3.102

Ýmir  www.siglingafelag.is
Siglingafélagið Ýmir, Kópavogi
Félagið stofnað: 4. mars 1971
Formaður: Þorsteinn Aðalsteinsson
Fjöldi félagsmanna: 336
Fjöldi iðkenda: 320

Golfklúbbur Mosfellsbæjar
Félagið stofnað: desember 2014
Formaður: Kári Tryggvason
Fjöldi félagsmanna: 1.972
Fjöldi iðkenda: 1.644

GKG  www.gkg.is Golfklúbbur, 
Kópavogs og Garðabæjar
Félagið stofnað: 24. mars 1994
Formaður: Guðmundur Oddsson
Fjöldi félagsmanna: 3.654
Fjöldi iðkenda: 2.580

Hörður  www.hordur.is
Hestaíþróttafélagið Hörður, Mosfellsbæ
Félagið stofnað: 22. febrúar 1950
Formaður: Margrét Dögg Halldórsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 648
Fjöldi iðkenda: 645

Sprettur  www.sprettarar.is
Hestamannafélagið Sprettur, 
Kópavogi/Garðabæ
Félagið stofnað: 29. júní 2012
Formaður: Sveinbjörn Sveinbjörnsson
Fjöldi félagsmanna: 1.722
Fjöldi iðkenda: 1.714

SFK  
Skotfélag Kópavogs, Kópavogi
Félagið stofnað: 28. apríl 1989
Formaður: Friðrik Goethe
Fjöldi félagsmanna: 546
Fjöldi iðkenda: 449

TFK  www.tfk.is
Tennisfélag Kópavogs, Kópavogi
Félagið stofnað: 4. júní 1991
Formaður: Jón Axel Jónsson
Fjöldi félagsmanna: 1.103
Fjöldi iðkenda: 1.095

GO  www.oddur.is  
Golfklúbburinn Oddur, Garðabæ
Félagið stofnað: 14. júlí 1993
Formaður: Kári Sölmundarson
Fjöldi félagsmanna: 2.573
Fjöldi iðkenda: 2.240

Sóti  www.hmfsoti.com/
Hestamannaélagið Sóti, Bessastaðahreppi
Félagið stofnað: 30. maí 1994
Formaður: Jörundur Jökulsson
Fjöldi félagsmanna: 162
Fjöldi iðkenda: 162

NK www.golf.is/nk
Golfklúbbur Ness
Félagið stofnað: 1964
Formaður: Kristinn Ólafsson
Fjöldi félagsmanna: 831
Fjöldi iðkenda: 831

Augnablik
Knattspyrnufélagið Augnablik
Félagið stofnað: 1981
Formaður: Sigmar Sigurðarson
Fjöldi félagsmanna: 46
Fjöldi iðkenda: 39

ÍAK
Íþróttafélag aldraðra Kópavogi
Félagið stofnað: 27. október 1994
Formaður: Hörður Þorleifsson
Fjöldi félagsmanna: 115
Fjöldi iðkenda: 94

Hvönn www.hvonn.com
Dansfélagið Hvönn, Kópavogi
Félagið stofnað: 21. október 1995
Formaður: Hildur Ýr Arnardóttir
Fjöldi félagsmanna: 545
Fjöldi iðkenda: 545

DÍK www.dansari.is
Dansíþróttafélag Kópavogs
Félagið stofnað: 1. desember 2001
Formaður: Ellen Dröfn Björnsdóttir
Fjöldi félagsmanna: 1.825
Fjöldi iðkenda: 684



Knattspyrnufélagið Ísbjörninn
Kópavogi
Félagið stofnað: 17. mars 2008
Formaður: Hafþór Karlsson 
Fjöldi félagsmanna: 224
Fjöldi iðkenda: 94

Knattspyrnufélagið Krían 
Seltjarnarnesi
Félagið stofnað: 15. janúar 2014
Formaður: Ingólfur Þráinsson
Fjöldi félagsmanna: 110
Fjöldi iðkenda: 100

Hnefaleikafélag Kópavogs
Félagið stofnað: 21.febrúar 2013
Formaður:  Rúnar Svavarsson
Fjöldi félagsmanna: 562
Fjöldi iðkenda: 562

Lyftingafélag Garðabæjar
Félagið stofnað: 
Formaður:  Árni Björn Kristjánsson
Fjöldi félagsmanna: 125
Fjöldi iðkenda: 1.125

Krikketfélag Kópavogs
Félagið stofnað: 2015
Formaður: Jakob Robertson 
Fjöldi félaga: 28
Fjöldi iðkenda: 28

Knattspyrnufélagið Álafoss
Félagið stofnað: 2017
Formaður:  Patrekur Helgason
Fjöldi félaga: 108
Fjöldi iðkenda: 104

Lyftingafélag Kópavogs
Félagið stofnað: 
Formaður:  Jens Andri Fylkisson
Fjöldi félagsmanna: 141
Fjöldi iðkenda: 277

Taikwondofélag Kópavogs
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Sigursteinn Snorrason
Fjöldi félagsmanna: 233
Fjöldi iðkenda: 233

Knattspyrnufélag Garðabæjar
Félagið stofnað:12. mars 2008
Formaður: Lárus Guðmundsson
Fjöldi félagsmanna: 99
Fjöldi iðkenda: 59

Hestamannafélagið Adam Kjós
www.kjos.is/felagasamtok/
hestamannafelagid-adam/
Félagið stofnað 8. febrúar 2007
Formaður: Óðinn Elísson
Fjöldi félagsmanna: 66
Fjöldi iðkenda: 66

Íþróttafélagið Stálúlfur 
www.stalulfur.blogcentral.is
Kópavogi
Félagið stofnað 1. janúar 2010
Formaður: Algirdas Slapikas
Fjöldi félagsmanna: 158
Fjöldi iðkenda: 158

Judófélag Garðabæjar www.jg.is
Félagið stofnað: 27. maí 2010
Formaður: Björn Halldór Halldórsson
Fjöldi félagsmanna: 42
Fjöldi iðkenda: 42

Rugbyfélagið Stormur
Seltjarnarnesi
Félagið stofnað: 29. september 2010
Formaður: Birnir Orri Pétursson 
Fjöldi félagsmanna: 28
Fjöldi iðkenda: 15

Bogfimifélagið Boginn www.boginn.is
Kópavogi
Félagið stofnað: 10. Júlí 2012
Formaður: Oliver Ormar Sigurðsson
Fjöldi félagsmanna: 1.116
Fjöldi iðkenda: 493

Knattspyrnufélagið Vatnaliljur
Kópavogi
Félagið stofnað: 22.september 2012
Formaður: Kristinn Pálsson
Fjöldi félagsmanna: 98
Fjöldi iðkenda: 97 9

Dansíþróttafélagið Rúbín
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Nikida Bazev
Fjöldi félagsmanna: 
Fjöldi iðkenda: 

Knattspyrnufélagið Skandinavía
Félagið stofnað: 2020
Formaður: Saint Paul Edeh
Fjöldi félagsmanna: 
Fjöldi iðkenda: 

Knattspyrnufélagið Smári
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Sæþór Atli Harðarson
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:

Knattspyrnufélag Bjarnastaða
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Örn Ottesen
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:

Knattspyrnufélag Miðbæjar
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Joaquin Linares Cordoba
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:

Félög sem óska eftir inngöngu

Siglingafélagið Vogur
Félagið stofnað: 2020
Formaður:  Erlendur Kristjánsson
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:

Hnefaleikafélagið Haförn
Félagið stofnað: 2021
Formaður:  Maksims Orlovs
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:

Karatefélag Garðabæjar
Félagið stofnað: 2021
Formaður:  Maksims Orlovs
Fjöldi félagsmanna:
Fjöldi iðkenda:
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ÚrstarfiUMSK
2021

Þjónustumiðstöðin
Þjónustumiðstöð UMSK er í Íþróttamiðstöðinni Laugardal, Engjavegi 6,
104Reykjavík.StarfsmaðursambandsinserValdimarGunnarsson,fram-
kvæmdastjóri.Þarerdaglegumrekstrisambandsinsstýrtogþjónustuvið
aðildarfélöginsinnt.

Íþróttaveislan sem aldrei varð
UMSK tókaðsér framkvæmdá ÍþróttaveisluUMFí2020.Ekkertvarðaf
henniþaðáriðogframkvæmfrestaðframásumarið2021vegnaCovid.
Samavaruppáteningnumþaðsumarogframkvæmdfrestaðafturumár.
Ákeðiðvarsamtaðtakaeittverkefniðútogprófaíloksumarmeðþávon
aðCovidyrðiírénun.Ekkertvarðafþvíheldurogmikilvinnaogkostnaður
viðundirbúningfarinísúginn.

Covid 19  - áhrifin á starfið
Heimsfaraldurinsettimikinnsvipástarfsemisambandsinsáárinu.Flest
öllverkefniðsambandsinsvorufelldniðureðaframkvæmdmeðmiklum
takmörkunum. Sama má segja um mörg verkefnið aðildarfélaganna og
kemurþaðglöggtíljóshveáhrifveirunnarhefurhaftástarfseminaþegar
viðskoðumfjöldaumsóknaísjóðina.

Söguritun
SagaUMSKhefurveriðísmíðumsíðustufimmárin.Fyrstutvöárinskrifaði
JónM.Ívarssonfyrstu40árinenþátókBjarkiBjarnasonviðogmunhann
skilahandritiaðsögusambandsinsísumartilbúnutilútgáfu.Ætluniner
aðgefasögunaútáafmælisambandsinsínóvember.

Skólablakmót
UMSKstóðfyrirskólablakmóti20180g2019ísamstarfiviðBLÍ.MótiðféllniðuríCoviden2021fórumviðísamstarfmeðBLÍ,ÍSÍogUMFíogfariðvar
meðmótiðumalltland.ÁUMSKsvæðinuvarmótiðhaldiðíKópavogiogMosfellsbæ.

Handboltamót UMSK
HandboltamótUMSKm.fl.karla2021varhaldiðíjanúar2022.Fjögurlið
voruskráðtilkeppniStjarnan,Afturelding,HkogGrótt.Stjarnandattút
vegnaCovitsmitaogþvívorueinungisþrjúliðsemkepptu.
GróttastóðuppisemsigurvegarogerþvíUMSKmeistari2021

BestimarkmaðurmótsinsvarvalinnEinarBaldvinBaldvinssonGróttu.

BestisóknarmaðurinnvarvalinnÁrniBragiEyjólfssonAftureldingu.

BestivarnarmaðurinnvarvalinnHannesGrimmGróttu.

Dansmót UMSK
DansmótUMSKvarhaldið íKórnum10.október.Þaðvorudansfélögin í
Kópavogisemhöfðuumsjónmeðframkvæmdmótsinssemerorðiðeitt
glæsilegast dansmót sem haldið er á landinu. Það var Dansíþróttfélag
Kópavogssemvarstighæstístigkeppnimótsins.

Stjórnarfundir
Stjórninhefurhaldið10stjórnarfundi áárinu.Margir fundir voruhaldnir á
TeamsenaðrirfóruframífundarsölumÍþróttamiðstöðvarinnaríLaugardal.

Formannafundur UMSK
FormannafundurUMSKvarhaldinnínóvemberþarsemm.a.samskipta-
ráðgjafinnkynntistörfsín,Virkniogvellíðanvarkynnt,Almannaheillafrum-
varpiðkrufiðoglagaumhverfiíþróttahreyfingarinnarskoðað.

Fótboltafitness 
Hafinnvarundirbúninguraðtilraunaverkefnisemtekiðer fráDanmörku
þarsemþaðhefurnotiðótrúlegravinsælda.Fótboltafitnesserverkefniþar
semfélöginbjóðauppá líkamsræktþarsemæfingarúr fótboltanumeru
notaðartilaðkomafólkiígottform.Verkefniðfórsvoafstaðeftiráramót
íMosfellsbæ.

Afmælisundirbúningur
Undirbúningurfyrir100áraafmæliUMSKhefurstaðiðyfirívetur.Margt
verður gert í sumar oghaust semmun  svo endameð veislu á sjálfan
afmælisdaginníloknóvember.
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Skönnunarverkefni. 
Myndabanki ársskýrslur 
og þinggerðir
UMSKréðistarfsmannígegnumVinnumálastofnuntilaðskannamyndir,
ársskýrslurogþinggerðir.Alltþettaefniernúaðgengilegtáheimasíðu
sambandsinswww.umsk.is
SkanniðQRkóðanntilþessaðnálgastmyndasafnið.

Eldriborgaraverkefnið 
Virkni og vellíðan 
SambandiðhefurunniðmeðfélögunumþremuríKópavogiBreiðablik,HK
ogGerpluísamtarfimeðKópavogsbæaðþjálfuneldriborgara.Verkefnið
fórafstaðnánastásamatímaogCovidhófinnreiðsínaogkomstþvíaldrei
áfulltskriðfyrrenívetur.VerkefniðfékknafniðVirkniogvellíðanoghefur
gengiðótrúlegavelogergottdæmiumaðviðeigumað takaaðokkur
auknaþjónustuviðfleirihópaísamfélaginenviðerumaðþjónustaídag.

Virkni&Vellíðan
KÓPAVOGI

AllarviðurkenningarUMSKeraðfinna
áheimasíðusambandsinswww.umsk.is

Heiðursviðurkenningar Viðurkenningar

Fjöldi iðkenda eftir íþróttagreinum 
2021/2020 
Greinar 2021 2020
Almenningsíþróttir 1240 1086
Badminton 99 87
Bandy 98 99
Blak 771 666
Bogfimi	 493	 432
Borðtennis 160 157
Dans	 1427	 1386
Fimleikar 5096 5272
Frjálsar	 348	 262
Golf 7598 6571
Hanbolti	 2524	 2293
Hjólreiðar 494 184
Hnefaleikar 562 616
Fatlaðir 17 0
Karate 589 484
Knattspyrna 6614 7005
Kraftlyftingar	 252	 394
Karfa	 1421	 1396
Hestaíþróttir 2587 2484
Lyftingar	 253	 342
Motorsport	 237	 237
Rugby 15 15
Siglingar	 230	 209
Skák 200 197
Skíði 48 56
Skotfimi	 449	 401
Skylmingar 52 51
Sund 698 515
Taikwondo	 587	 315
Tennis 1284 1270
Þríþraut 169 140
 36612 34622
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97. ársþing 2021

Gullmerki UMSK
ValdimarLeoFriðrikssonogMagnúsGíslasonvoru
heiðraðirmeðgullmerkiUMSKfyrirstörfsínfyrirsambandið

Kveðja frá ÍSÍ
LárusBlöndalforsetiÍSÍþakkarValdimarLeoFriðrikssyni
fyrirvelunninstörf.

Íþróttaþing
ValdimarLeoFriðrikssonsæmdurHeiðurskrossiÍSÍ,

Nýr Formaður kosinn
GuðmundurSigurbergssonvarkosinnformaðuráþinginuenhannhafðiverið
gjaldkerisambandsinssíðustuár.ValdimarLeoFriðrikssonlétþáafstörfumeftir
tuttuguárasetuístjórninni.

Íþróttakarl og kona 
ArnarPéturssonBreiðablikvarvalinníþróttakarlUMSKKarenSifÁrsælsdóttirBreiðablik
varvaliníþróttakonaUMSK.

Félagsmálaskjöldur
BjarniTorfiÁlfþórssonGróttu.

Lið ársins 
KvennaliðBreiðabliksíknattspyrnu

Hvatningaverðlaun
KlappstýruliðStál-úlfs
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Lottó á hvert aðildarfélag 2021

Lottó eftir sveitarfélögum

Áriðvarmjöghagstættíþróttahreyfingunni
hvaðvarðarþátttökuíLottóspilun.Tvisvar
sinnum voru greiddar út aukagreiðslur á
árinu til aðildarfélaganna vegna góðrar
afkomuGetspár.
Heildar greiðsla til UMSK frá landssam-
tökunumUMFÍogÍSÍhafaaldreiveriðeins
háareða160.527.852krónur.
LottóinersíðanskipúttilfélagannaeftirLottoreglugerðUMSK.

Reglugerð UMSK um Lottoúthlutun:

1.14%rennatilsambandsins
2.7%rennatilAfrekssjóðsUMSK
3.79%rennatilaðildarfélagasamkvæmteftirfarandiskiptingu
 (skiptuppí100%)

• Þeim79%semkomaíhlutfélagannaverðifyrstskipteftiríbúafjölda
 sveitarfélagannaásambandssvæðinum.v.íbúaskrá1.desemberár
 hvertogsíðaninnbyrðisinnansveitarfélagannaeftiriðkendafjölda
 félagannam.v.upplýsingaríFELIX.

• Iðkendurhafimismikiðvægieftiraldriþegarkemuraðútreikningi
 hlutarhversfélags,þannighafiiðkendur5áraogyngristuðulinn
 (1),iðkendur6-12árastuðulinn(3),iðkendur13–18árastuðulinn
 (5),iðkendur19–24árastuðulinn(3)ogiðkendur25áraog
 eldristuðulinn(1).

Mosfellsbær:21.286.261•Kópavogur:66.926.699
Garðabær:29.839.202•Seltjarnarnes:8.332.550•Kjós:431.967

Lottó2021

Getraunastarf íþróttafélaganna
ÁtímumCovidreyndisterfittaðhaldaútihefðbundnugetraunastarfiíþróttafélagannaþarsem
stuðningsfólkmætirífélagsheimilið,spjallar,drekkurkaffiogtipparáenskagetraunaseðilinn.
Íþróttafélöginsýndumikiðhugmyndaflugviðaðhaldaútigetraunastarfinuognýtutsérraf-
rænamöguleikaþareinsogannarstaðaríþjóðfélaginu.

Húspottur
Algengastaaðferðineraðbúatilsvokallaðanhúspottogtippaáeitthúskerfi.Aðferðinfelstí
þvíaðhaftersambandviðfélagsfólkogþaðspurthvortþaðviljiverameðíhúspottiogleggja
t.d.1.000krónurávikuípottinnogtakaþáttí6-10vikur.Upphæðinmáveraaðeiginvali,
lægrieðahærrieftirvalihversogeinsogertekinafkreditkortiviðkomandi.Eftiraðhúspottur-
innertilbúinnertippaðfyrirallaupphæðinaáeinngetraunaseðil.Líkurnarávinningieruhærri
þarsemhægteraðtvítryggjaogþrítryggjafleirileikimeðhærriupphæð.Ennfremurerhægt
aðveljaáhugaverðgetraunakerfisemgetagefiðgóðavinninga.

Einfalt 
ÍfélagakerfinusemGetraunirlátaíþróttafélögunumítéendurgjaldslaust,ereinfaltaðhalda
utanum innborganir félagsfólks. Í kerfinu er tippað á getraunaseðilinn og þegar úrslit eru
ljósogvinningurkemuráseðilinnsérkerfiðumaðborgahverjumogeinumsemþátttókí
húspottinumsinnvinningíréttuhlutfalliviðþáupphæðsemhannlagðifram.
Að stofna húspott er einföld og skemmtileg fjáröflun fyrir íþróttafélögin sem tengir saman
félagsfólkoggeturhaftóvæntavinningaíförmeðsérfyrirþásemtakaþátt.
StarfsfólkGetraunaveitirallarupplýsingarogaðstoðaríþróttafélöginséeftirþvíleitaðísíma
580-2500eðaínetfangphs@getspa.is

Heiti útb.áheit2021 útb.aukaáheit2021 Samtals
Knattsp.d.Gróttu 78.199 0,00 78.199

UmfBreiðablik 1.011.371 167.968,00 1.179.339

ÍþróttafélagiðGerpla 122.037 32.997,00 155.034

HandknattlfélagKópavogs 123.277 30.528,00 153.805

Umf.Stjarnan 209.603 51.562,00 261.165

GolfklúbburKópavogsogGarðab 57.050 0,00 57.050

Umf.Afturelding 184.980 38.350,00 223.330

GolfklúbburMosfellsbæjar 39.214 10.764,00 49.978

Samtals: 1.825.731 332.169,00 2.157.900

Hér eru efstu félögin innan UMSK 
sem fengu sölulaun og áheit.

GKG 7.118.796
Sprettur 5.488.970
UMFB 1.823.945
Stjarnan 18.404.106
GÁ 682.738
Oddur 2.992.122
Sóti 509.569
KFG 224.267
TFG 762.225
JúdóGarð 245.558
Adam 431.967
Breidablik 18.965.286
HK 13.269.043
Ýmir 369.276
Gerpla 10.582.377
DÍK 2.911.853
Skotf.Kóp 650.068
TFK 3.363.644
Augnablik 565.092
ÍAK 133.129
Glóðin 130.297
Hvönn 2.110.244
Stálúlfur 225.187
Ísbjörninn 194.029
Stormur 24.077
Boginn 1.430.434
Vatnaliljur 188.364
Afturelding 13.984.409
Kjölur 3.843.657
Riddarinn 443.920
Hörður 2.119.127
Motom 601.028
KraftMos 294.120
Grótta 6.526.138
Skylm.Seltj. 166.363
GN 1.366.271
Hnefaleikaf. 2.181.057
Krían 273.778
Lyftingaf.Kópav. 919.160
Lyftingaf.Garð. 300.916
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Úthlutanirúrsjóðumsambandsinsáárinu2021

Ferðasjóður íþróttafélaga
FerðasjóðuríþróttafélagahefurfengiðárlegtframlagáFjárlögumAlþingis,
alltfráárinu2007,tilúthlutunartilíþrótta-ogungmennafélagaílandinu
vegnakeppnisferðainnanlands.Íþrótta-ogÓlympíusambandiÍslandsvar
falinumsjónáútreikningiogúthlutunumúrsjóðnum.
Umsóknarfrestur um styrk vegna keppnisferða innanlands á fyrirfram
ákveðinstyrkhæfmóteríbyrjunjanúarárhvert.FélöginnanUMSKfengu
samtals12.724.140úthlutaðvegnaferðaáárinu2021.

Þjálfarasjóður UMSK 
FjármagnfærsjóðurinnaftekjumUMSKogskalstjórnUMSKákveðafram-
lagísjóðinnífjárhagsáætlunhversárs.Ekkiersérstakurumsóknarfrestur
fyrirumsóknirísjóðinn.
Umsóknirfyrirþjálfaraeruopnarþjálfurumsemtakaþáttíviður-
kenndum þjálfaranámskeiðum erlendis sem ekki er hægt að sækja hér
heima.Umeraðræðaþjálfaranámskeiðsemsérsamböndineruaðbeina
sínum þjálfurum á, ráðstefnur eða heimsóknir þjálfara sem sannarlega
sýnir fram á endurmenntunargildi ráðstefnu/heimsóknar. Sjóðsstjórn
UMSKákveðurfjöldastyrkjasemíboðieruhvertár.

Áárinuvarúthlutaðeinumþjálfarstyrkaðupphæð50.000krónur.

Afrekssjóður UMSK
Afrekssjóður UMSK er myndaður af ákveðnum hluta þeirra tekna sem
fengnarerufráLottói.StjórnUMSKúthlutarstyrkjumsamkvæmtumsóknum
semberast.Úthlutaskalúrsjóðnumþrisvarsinnumááriogskalauglýsa
sérstaklega eftir umsóknum í sjóðinn. Sjóðsstjórn samanstendur af fimm
aðilumúrhreyfingunni.Kosiðskalumfjóraeinstaklingaáársþingienfimmti
stjórnarmaðurerskipaðurafstjórnUMSK.ÍafrekssjóðUMSKgetafélög,innan
Kjalarnesþings,sóttumstyrkifyrirfyrirsínaiðkendur

Umsóknir fyrir iðkendur eru opnar íþróttafólki sem tekur þátt í
landsliðsferðum,Norðurlandamótum,Evrópumótum,heimsmeistaramótum
(innanlandsogutan) ogÓlympíuleikum.Einnig er opið í sjóðinn fyrir það
íþróttafólksemhefurafrekaðeitthvaðsérstaktísinniíþróttagrein.Meðsér-
stökumafrekumeráttviðaðíþróttamaðurhafiveriðvalinníúrvalshóptil
þátttökuíOlympíu-,Norðurlanda-,Evrópu-eðaheimsmeistaramóts.

ÁárinuvarúthlutaðúAfrekssjóði110styrkjumaðupphæðkr.25.000hver
styrkur.

Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ
FræðsluogverkefnasjóðurUMFÍhefurþanntilgangaðstyrkjafélags-og
íþróttastarfungmennafélagshreyfingarinnarm.ameðþvíaðaukamenntun
og þekkingu félaga innan hreyfingarinnar á íþróttagreinum, þjálfun, í
félagsmálumogfélagsstarfi.
Rétttilstyrkveitingarúrsjóðnumeigaallirfélagaríungmennafélögumsem
eruvirkir ístarfioghafauppáskriftsínsfélagseðasambandstilaðafla
séraukinnarþekkingarásínusérsviðisemgætinýstviðkomandifélagi,
sambandi og ungmennafélagshreyfingunni í heild. Einnig eiga stjórn og
nefndirUMFÍ,héraðssambönd,ungmennafélögogdeildirinnanþeirrarétt
áaðsækjaumstyrkúrsjóðunum.Umsóknafrestir1.maiog1.nóvember.

Árið2021úthlutaðisjóðurinn19.590.000ogfengufélögáUMSKsvæðinu
úthlutað4.077.000kr.

Hörður 1.724
GKG 63.736
Hvítiriddarinn 71.218
Augnablik 301.807
Álftanes 806.097

Fræðslu og verkefnasjóður
FjármagnfærsjóðurinnaftekjumUMSKogskalstjórnUMSKákveðafram-
lagísjóðinnífjárhagsáætlunhversárs.Ekkiersérstakurumsóknarfrestur
fyrirumsóknirísjóðinn.
Fræðslu-ogútbreiðslustyrkuríþróttafélagaeropinnþeimfélögum
semstandafyrirýmiskonarfræðsluerindumeðasérstökverkefniaðildar-
félaga.Verkefningetaveriðmargvíslegogmismunandi.Allarumsóknireru
metnarafsjóðsstjórnUMSKhverjusinni

Áárinuvorusjöverkefniðstyrktaðupphæðkr1.130.000

Aðrir sjóðir sem félögin hafa tök á að 
sækja í
Íþróttasjóðurríkisins
Fyrirhverja?
Íþrótta- og ungmennafélög og fyrir þá sem starfa að útbreiðslu- og
fræðsluverkefnumásviðiíþrótta.Einnigþásemstarfaaðrannsóknumá
sviðiíþrótta.

Tilhvers?
Styrkirnireruætlaðiríþrótta-ogungmennafélögumálandinutilaðbæta
aðstöðu til íþróttaiðkana.Einnigerustyrkir tilútbreiðslu-og fræðsluver-
kefna,  Þá eru veittir styrkir til að stunda rannsóknir á ýmsum þáttum
íþróttastarfsemiílandinu.

Umsóknarfrestur:1.októberárhvert
Síðastaúthlutun(sóttum1.okt2021).Heildarúthlutunúrsjóðnumvar78
úthlutaniraðupphæðkr.22.990.000.
SjöfélöginnaUMSKfenguúthlutaðstyrkjumaðupphæð1.740.000kr.

Grótta 1.057.307
Afturelding 1.489.456
Breiðablik 2.892.001
HK 2.941.294
Stjarnan 3.099.500
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Árið2021var litaðafáhrifumkórónuveirufaraldursins, líktogáriðþará
undan.Mikil orka fór í að hafamilligönguámilli stjórnvalda, almanna-
varnaogembættislandlæknisogíþróttahreyfingarinnarumgildandireglur
ísóttvörnumogýmsarúrlausnirítengslumviðviðspyrnuaðgerðirstjórn-
valdavegnaáhrifaogafleiðingaafCOVID-19.Tilslakanirogherðingará
takmörkunumásamkomumvegnaCOVID-19genguávíxloguppfærsla
áupplýsingumog fræðslu var krefjandi. Viðhverjar breytingarþurfti að
uppfærareglursérsambandaogsjátilþessaðhreyfinginstarfaðiítaktvið
gildandireglurhverjusinni.

Íþróttahreyfinginstóðsigeinstaklegaveláþessumkrefjanditímumogá
hrósskiliðfyrirmiklaþrautseigjuogsamstöðuátímabilinu.

Vinnumálstofnunog ÍSÍ tókuhöndumsamanogunnu ísameiningumótun
verklags varðandi umsóknarferli endurgreiðslna til íþróttafélaga vegna
launakostnaðarogverktakagreiðslna,úrræðisemfélags-ogbarnamála-
ráðherrakomálaggirnarogVinnumálastofnunvarfalinumsjónmeð.Það
úrræði var gríðarlega mikilvæg stoð við rekstur íþróttahreyfingarinnar í
landinuátímumCOVID-19.

Ávormánuðum2020gerðimennta-ogmenningarmálaráðherrasamning
við ÍSÍ umað allt að450m. króna yrði varið til íþróttahreyfingarinnar í
fyrstaliðíaðgerðumríkisstjórnarinnartilaðbætaþaðtjónsemeiningar
innan hennar urðu fyrir vegna afleiðinga kórónuveirufaraldursins. Var
þeimfjármunumráðstafaðmeðtveimurmismunandiaðferðumoggreitt
tilíþróttafélagavorið2020,svokallaðaralmennaraðgerðir,ogtilíþrótta-
félaga,deilda,sérsambandaog íþróttahéraðahaustið2020,svokallaðar
sértækar aðgerðir. Í lok árs 2020 samþykkti Alþingi viðbótarframlag að
upphæðkr.300m.krónatilíþróttahreyfingarinnartilúthlutunartilíþrótta-

félaga sem starfrækja skipulagt íþróttastarf fyrir börn og unglinga 6-18
ára.Framlaginuvarúthlutaðímars2021meðalmennumaðgerðumlíkt
ogvorið2020.

VegnaCovid-19 faraldursins setti félags- ogbarnamálaráðherra af stað
sérstaktverkefniþarsembörn tekjulægriheimilaeiga réttásérstökum
íþrótta-ogtómstundarstyrkáskólaárinu2020-2021.

Íþróttaþing ÍSÍ
AðstæðurvegnaCOVID-19buðuekkiuppáað Íþróttaþing ÍSÍ færi fram
meðhefðbundnumhættiímaí2021heldurvarfyrrihlutiþingsinshaldinn
semfjarþingþarkosningar ístjórnfóruframoggreiddatkvæðiumþau
málsemmögulegtvaraðljúkaígegnumfjarþing.Þinginuvarsvofrestað
til9.október2021ogfórseinnihlutiþessframþanndagíGullhömrumí
Grafarholti.
ÁþinginuvorusamþykktarbreytingarálögumÍSÍogýmsartillögur.Nánari
upplýsingarumsamþykktirþingsinsoglögÍSÍmeðáorðnumbreytingum
eraðfinnaáheimasíðuÍSÍ.

LárusL.Blöndalvarendurkjörinnforseti ÍSÍogkosiðvarumsjöstjórnar-
sæti. Í þau voru kjörin Garðar Svansson, Hildur Karen Aðalsteinsdóttir,
HörðurÞorsteinsson,ÚlfurHelgiHróbjartsson,ValdimarLeóFriðriksson,
ViðarGarðarssonogÞóreyEddaElísdóttir. Fyrir í stjórnvoruÁsaÓlafs-
dóttir,GunnarBragason,HafsteinnPálsson,IngiÞórÁgústsson,KnúturG.
Hauksson,KolbrúnHrundSigurgeirsdóttirogOlgaBjarnadóttir.Aðaukivar
fulltrúiÍþróttamannanefndarÍSÍ,ÁsdísHjálmsdóttirAnnerud,staðfestsem
meðstjórnandiíframkvæmdastjórnÍSÍtilnæstutveggjaára.

FréttapunktarÍSÍ

Nýtt námsumhverfi fyrir fjarnám ÍSÍ
ÍSÍogmörgsérsamböndÍSÍhafanúfærtsigyfir íCanvaskennslukerfið
meðþjálfaramenntunsína.Meðnýjukerfikomuýmsarnýjungarogum-
bætur og möguleikar á frekari námsleiðum, til dæmis dómaramenntun.
Góðaðsókneraðþjálfaramenntun ÍSÍ sem ferorðiðmikið til framsem
fjarnám.

Nýtt skilakerfi fyrir starfsskýrslur ÍSÍ og 
UMFÍ
Sportablerhefurhannaðnýttskilakerfi fyrirstarfsskýrsluskil ÍSÍogUMFÍ
ogverðurstarfsskýrslumfyrirstarfsárið2021skilaðínýjakerfinuávor-
mánuðum2022.Kerfiðereinfalt ínotkunogvinnurvelmeðfélagakerfi
Sportablerenmeirihlutifélagaernúþegarmeðþaðkerfisemsittfélaga-
ogskráningakerfi.

Ólympískir viðburðir
Sumarólympíuleikarnir fóru fram í Tókýó í júlí 2021. Leikarnir voru um
margt sérstakir en engir áhorfendur voru leyfðir á viðburðum leikanna.
Strangar reglur giltu um sóttvarnir og ferðafrelsi þátttakenda var mjög
skertvegnasóttvarnaaðgerðaíTókýó.Fjóriríslenskirkeppendurtókuþátt
íleikunum.

Smáþjóðaleikarnir fóru ekki fram á árinu 2021 og verða næstu leikar
haldniráMöltu2023.
Vetrar-ogSumarólympíuhátíðEvrópuæskunnarsemáttuaðfaraframá
árinu2021varfrestaðtilársins2022.

Framkvæmdastjóraskipti
LíneyRutHalldórsdóttirhættisemframkvæmdastjóriÍSÍ1.október2021
eftir20árastarfsferilhjásambandinu.Húnmunsinnaáframráðgjafastarfi
fyrirÍSÍ.AndriStefánssonvarráðinnnýrframkvæmdastjórisambandsins
þann1.janúar2022enhannhefurstarfaðáskrifstofuÍSÍí19ár,fyrstsem
sviðsstjóriFræðslu-ogútbreiðslusviðsÍSÍogsíðarsemsviðsstjóriAfreks-
ogÓlympíusviðsÍSÍogstaðgengillframkvæmdastjóra.

Afreksbúðir fyrir ungt og efnilegt 
íþróttafólk
ÍSÍ stendur reglubundið fyrir afreksbúðum fyrir ungt og efnilegt íþrótta-
fólksérsambandaÍSÍ.Áárinuvorubæðihaldnarrafrænarafreksbúðirogí
Laugardalnum.Íbúðunumerutekinfyrirýmismálefnisemvarðaíþrótta-
iðkun,svosemsvefn,næringogandleglíðan.

Verkefnið 5C
ÍSÍ,UMFÍ,KSÍ,FSÍ,HRogháskólinníLoughboroughíEnglandihlutu30m.
krónastyrkúrstyrkjaáætlunEvrópusambandsins,Erasmus+tilverkefnis-
ins5C.Verkefniðsnýstumaðþjálfafimmþættiísálrænniogfélagslegri
færnibarnaogunglingaííþróttum,rétteinsogþálíkamlegu.Þessirþættir
eruskuldbinding,samskipti,sjálfstraust,sjálfsagiogeinbeiting.Verkefn-
inuvarformlegahleyptafstokkunumíseptember2021.
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Ferðasjóður íþróttafélaga
ÍSÍ úthlutaði 95 milljónum króna til íþrótta- og ungmennafélaga vegna
keppnisferða ársins 2020. Vegna tilfærslna á keppnistímabili nokkurra
stórraíþróttagreinafráárinu2020tilársins2021þávoru32milljóniraf
árleguframlagiríkisinstilsjóðsinsfærðarámilliáratilaðmætaauknum
ferðalögumáárinu2021.

Lyfjaeftirlit
Nýjaralþjóðalyfjareglurtókugildi2.janúar2021oggildaþærnæstusex
árin.SamhliðaþvítókunýjarLyfjareglurLyfjaeftirlitsÍslandsgildi,enþær
byggjaáAlþjóðalyfjareglunum.Einnig tókgildinýrbannlistiWADA–Al-
þjóðalyfjaeftirlitsstofnunarinnar.

Fyrirmyndarhéruð, -félög og -deildir
ÍSÍhéltáframaðvottaíþróttahéruð,íþrótta-ogungmennafélögogdeildir
þeirraumalltlandsemFyrirmyndarhéruð,-félögog-deildir.Listayfirþær
einingareraðfinnaáheimasíðuÍSÍ.

Málþing og ráðstefnur
Málþingográðstefnurvorunokkraráárinu2021,svosemmálþingum

transog intersex fólkog íþróttir, ráðstefnan Íþróttireru fyriralla í sam-
starfiviðÍBR,UMFÍ,HRogRIG,semogMálþingumrafleiki/rafíþróttirog
íþróttahreyfinguna, svo eitthvað sé nefnt. Einnig var haldið námskeið í
stjórnendaþjálfuníseptembersl.semstyrktvarafÓlympíusamhjálpinni.
FjölbreyttfræðsluefnieraðfinnaáheimasíðuÍSÍ,m.a.fræðslubæklingaá
ýmsumtungumálumfyrirfjölskylduraferlendumuppruna.

Þrír útnefndir í Heiðurshöll ÍSÍ 
Áárinu2021voruþríreinstaklingarútnefndiríHeiðurshöllÍSÍ.ÁÍþrótta-
þingi ÍSÍ íoktóbervorutvíburabræðurnirogfrjálsíþróttakapparnirÖrnog
HaukurClausenútnefndirogEinarVilhjálmssonspjótkastarivarútnefndur
íhöllina29.desembersl.

Samskiptaráðgjafi
ÍSÍhefuráttgottsamstarfviðsamskiptaráðgjafaíþrótta-ogæskulýðsstarfs
áárinu,enráðgjafinnfórmeðkynningarfundivíðaumlandþarsemhlut-
verkembættisinsvarkynnt.Embættiðvinnurafarmikilvægtstarf íþágu
íþróttahreyfingarinnarogÍSÍhveturallaííþróttahreyfingunnitilaðnýtasér
þjónustusamskiptaráðgjafa,efþurfaþykir.

Almenningsíþróttir 
ÍSÍstóðfyrirýmsumviðburðumásviðialmenningsíþróttaáárinu,líktog
fyrri ár. Lífshlaupið, Göngum í skólann, Hjólað í vinnuna, Kvennahlaup
ÍSÍ,Ólympíuhlaupiðog ÍþróttavikaEvrópu fóru framþrátt fyrirCOVID-19
en faraldurinnhafðiáhrifáþátttökufjöldann í sumumþessaraverkefna.
Metþátttaka var þó í Lífshlaupinu og íGöngum í skólann, semvar sér-
staklegaánægjulegtíþessuárferði.ÍþróttavikaEvrópuvaraðþessusinni
haldin í samstarfi við íþróttahéruðin í landinuogsveitarfélögogmæltist
sú breyting vel fyrir. Blaksamband Íslands, Evrópska blaksambandið,
ÍSÍ,UMFÍogblakfélöginílandinustóðufyrirviðburðinumSkólablak,fyrir
grunnskólakrakka í4.-6.bekkum landallt. ÍSÍkomaðverkefninumeð
styrkfráEvrópusambandinu,ítengslumviðÍþróttavikuEvrópu.

ÍSÍ og Sundsamband Íslands stóðu fyrir landsátaki í sundi í nóvember-
mánuði.Umvaraðræðaheilsu-oghvatningarátakallralandsmanna,sem
tókstsérdeilisvel.Vegalengdirnarsemlandsmennsyntuínóvembersam-
svöruðuríflega11hringjumíkringumlandið.
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FréttapunktarUMFÍ

COVID-faraldurinn var í aðalhlutverki árið 2021 og var þetta annað árið
íröðsemhannseturmarksittáíþróttastarfáárinu.Þráttfyrirkrefjandi
aðstæður lét íþróttafólkástandiðekkiásigfá.Þvertámótivargripiðtil
ýmissahugvitsamlegra ráða tilað leysaúr flóknuviðfangsefni.Tíminn í
faraldrinumvarnýtturtilaðleggjagrunnaðfjölmörgufrábæru.Uppskorið
verðuráþessuáriþarsemýmsirviðburðirverðaaðveruleika.

Mótahald UMFÍ
ÞrjúmótvoruádagskráUMFÍsumarið2021rétteinsogáriðáður.Þaðvar
áfallfyrirmargaþegarmótunumvarðaðfresta.LandsmótUMFÍ50+átti
aðveraíBorgarnesiílokjúní,ÍþróttaveislaUMFÍíKópavogivikusíðarog
UnglingalandsmótUMFÍáSelfossiumverslunarmannahelgina.
Allirerunúkomnirígírinntilaðhaldamótináþessuáriogspennanfyrir
sumrinuorðinsvakaleg

Íþróttaveisla UMFÍ
ÍþróttaveislanerhaldinásambandssvæðiUngmennasambandsKjalarnes-
þings(UMSK)ítilefniaf100áraafmæliþess.Íþróttaveislansamanstendur
affjórumfrábærumviðburðumsemdreifastfrájúníogframíseptember

Landsmót UMFÍ 50+
LandsmótUMFÍ50+verðurhaldiðíBorgarnesiJónsmessuhelgina24.–
26.júní.Einsogallirþekkjaermótiðblandaafíþróttakeppniogýmsum
viðburðumsemtengjasthreyfinguogsamveru.

Unglingalandsmót UMFÍ
Unglingalandsmót UMFÍ verður haldið á Selfossi um verslunarmanna-
helgina.Mótiðerfyrirþátttakenduráaldrinum11-18áraoggetaallirtekið
þáttsemáhugahafa.Ekkierskilyrðiaðþátttakendurséuskráðirííþrótta-
eðaungmennafélag.BúisterviðþúsundummótsgestaámótiðáSelfossi.

Ungmennabúðir UMFÍ
UngmennabúðirUMFÍeruáLaugarvatni.Þettaerstærstaeinstakaverk-
efniUMFÍ.Þangaðkomaum2.000nemendur9.bekkjaraföllulandinuá
hverjuári,eignastnýjarogskemmtilegarminningarogstyrkjavinaböndin.
UMFÍ hefur leigt út húsnæði Ungmennabúða UMFÍ um helgar og utan
skólaársoghefurásókninveriðafargóð.Sambandsaðilarogaðildarfélög
UMFÍhafa jafnframt fengiðhúsnæðið fyriræfingabúðirogýmsa íþrótta-
tengdaviðburði.
Mannabreytingar urðu í Ungmennabúðunum árið 2021. Sigurður Guð-
mundssontókviðsemforstöðumaðurafÖnnuMargrétiTómasdótturauk
þesssemstarfsfólkivarfjölgað.

Fjárhagslegir bakhjarlar og stuðningur
Lottó og Getraunir
UMFÍ á 13,3% hlut í Íslenskri getspá og 20% hlut í Getraunum. Lottó-
oggetraunaleikirhafareynst íþróttafélögumafardýrmætirbakhjarlarog
traustirstuðningsaðilarþegargefiðhefurábátinn.
Íslenskgetspágreiddieigendumsínum1,9milljarðakrónaárið2021auk
m.a.300milljónakrónaaukagreiðslu.ÞaraffengusambandsaðilarUMFÍí
heildina237milljónirkrónaíreglulegrilottóúthlutun.Þettavar55milljóna
krónahækkunámilliára.AukþessagreidduGetraunir60milljónirkróna
alvegaukalegabeinttilíþróttafélagavegnagóðrarafkomufyrirtækisins.

Félagsmálaráðuneytið styrkir íþróttastarf 
Ídesember2020gerðifélagsmálaráðuneytiðsamkomulagviðÍSÍogUMFÍ
um17milljónakrónastyrkveitingu.Samkomulagiðfólannarsvegarísér
þátttökufulltrúafráÍSÍogUMFÍístýrihópiávegumfélagsmálaráðuneyt-
isinsogmennta-ogmenningarmálaráðuneytisinsumaðgerðirsemstuðlað
getaaðþátttökubarnaáefnaminniheimilumískipulögðuíþrótta-ogtóm-
stundastarfi.
Hinsvegarvarumaðræðastuðningviðskipulagtíþrótta-ogtómstunda-
starf.ÍSÍogUMFÍvarfaliðaðleiðaverkefnisemfeluríséraðþeiraðilar

sembjóðauppáskipulagtíþrótta-ogtómstundastarffyrirbörnogung-
mennifáistuðningogfræðsluumþaðhvernigbætamegiupplifunbarna
ogungmennasemkomaífyrstasinnískipulagtíþrótta-ogtómstunda-
starf.

Betra félag
Heimasíðunnibetrafelag.iserætlaðaðveraþjónustu-ogupplýsingavef-
ur fyrirstarfsemi íþrótta-ogungmennafélagshreyfingarinnar.Markhóp-
ur síðunnar er stjórnendur, starfsfólk og sjálfboðaliðar íþrótta- ogung-
mennafélagshreyfingarinnar.
Stefnteraðopnunheimasíðunnarbetrafelag.ishaustið2022.

Vertu með
EittafsamstarfsverkefnumUMFÍogÍSÍerVertumeð,semhefurþaðað
markmiðiaðaukaþátttökubarnaogungmennaaferlendumuppruna í
skipulögðu íþróttastarfi. Markhóur efnisins eru foreldrar barna og ung-
menniaferlendumuppruna.

Styrkir til náms í lýðháskóla 
UMFÍ styrkir ungt fólk sem hyggur á nám við lýðháskóla í Danmörku.
Markmiðeraðgefaungufólkitækifæritilþessaðvíkkasjóndeildarhring
sinn.

Fræðslu- og verkefnasjóður
Fræðslu- og verkefnasjóður UMFÍ styrkir fræðslu, menntun og aukna
þekkingu innanhreyfingarinnará íþróttagreinum,þjálfun í félagsmálum
ogfélagsstarfi.
Árið2021veittiFræðslu-ogverkefnasjóðurUMFÍtæpra16milljónakróna
til191fjölbreyttaverkefnasemaðildarfélögUMFÍstóðuað.

Umhverfissjóður UMFÍ 
UMFÍstofnaðiUmhverfissjóðárið2002tilminningarumPálmaGíslason,
formannUMFÍárin1979-1993.Úthlutaðvarífyrstasinnúrsjóðnumárið
2008.
Árið2021veittiUmhverfissjóðurUMFÍ730þúsundkrónatil10verkefna.

SAMBANDSÞING 2021 og stefnumótun
52. sambandsþing UMFÍ fór fram á Húsavík dagana 15.-17. október
2021.Þettavarsögulegtþingenþaðsátunú í fyrstasinnþingfulltrúar
frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur, Íþróttabandalagi Akraness og Íþrótta-
bandalagiAkureyrarenbandalöginkomuinnsemsambandsaðilarUMFÍ
áþinginu2019.

Ámeðaldagskrárliðaþingsinsvorumálstofurumskipan íþróttahéraða,
mótahaldUMFÍogumrafíþróttir.

JóhannSteinarIngimundarsonhéltáþinginuerindiumstefnumótunUMFÍ
semstaðiðhefuryfirfráþvííbyrjunárs2021ogveriðunninínánusam-
starfiðviðsambandsaðilaUMFÍumalltland.
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Heiðursfélagar UMFÍ
AnnaRagnheiðurMöllerogKristjánElvarYngvasonvorugerðaðheiðursfélögumenbæðihafaþauveriðvirk
íungmennafélagshreyfingunniumáratugaskeið.

Hvatningarverðlaun UMFÍ
UngmennafélagiðFjölnirhlautHvatningarverðlaunfyrirverkefniðÁframlestur.SamanhlutusvoUngmenna-
félagNjarðvíkurogKeflavík,íþrótta-ogungmennafélag,verðlauninfyrirsamstarfsverkefniðAllirmeð,sem
ersniðiðaðþörfumbarnameðmismunandistuðningsþarfir.

Ný stjórn
KosiðertilstjórnarásambandsþingumUMFÍátveggjaárafresti.HaukurValtýsson,semveriðhefurfor-
maðurstjórnarUMFÍfrá2015,gafekkikostáséráfram.SjálfkjöriðvarþvííformannssætiðogvarJóhann
SteinarIngimundarsoneinníframboðiþar.

UNGMENNARÁÐ UMFÍ: Samtal ungmennaráða
Ungmennaráð UMFÍ stóð fyrir rafræna viðburðinum Samtal ungmennaráða fimmtudaginn 8. apríl 2021.
ViðburðurinnvarhaldinnísamráðiviðSambandíslenskrasveitarfélaga.
Markmiðviðburðarinsvaraðfáfulltrúaungmennaráðaumalltlandaðborðinu,deilareynslusinni,hug-
myndumogræðasamanmeðóformlegumhættiumþaðhvernigeraðveraíungmennaráði,hverjirhelstu
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þröskuldarnir eru og margt fleira sem tengist ungu fólki. Á viðburðinn
komuum30þátttakendurfrá19ungmennaráðumumalltland.

Grunnskólamót í blaki 
BlaksambandÍslands,ísamstarfiviðEvrópskablaksambandið,UMFÍ,ÍSÍ
ogEvrópusambandið(ESB)stenduraðGrunnskólamótiíblaki.Þettaernýr
viðburður.Hannvarhaldinnvarífyrstasinnumalltlandíoktóber2021og
verðurhaldinnárlegaífjögurár.
Blakmótiðerhaldiðítólfknattspyrnuhúsumumalltland.Þátttakendureru
grunnskólanemenduráaldrinum9-11ára(í4.-6.bekk)og160skólum
boðinþátttaka.

Sýnum karakter
SýnumkarakterersameiginlegtátaksverkefniÍSÍogUMFÍumþjálfunsál-
rænnarogfélagslegrarfærnibarnaogungmennaííþróttum.Hugmynda-
fræðiverkefnisinsbyggiráþvíaðhægtséaðþjálfaogstyrkjasálrænaog
félagslegafærniiðkandaeinsoglíkamlegafærni.

Árið2021hlautverkefnið5C‘s30milljónakrónastyrkfráErasmus+,sem
er menntaáætlun Evrópusambandsins. Að verkefninu standa ÍSÍ, UMFÍ,
Háskólinn íReykjavík (HR),Knattspyrnusamband Íslands(KSÍ),Fimleika-
sambandÍslands(FSÍ)ogLoughborough-háskóliáEnglandi.
Hugmyndafræði 5C´s tengist og byggir á markmiðum Sýnum karakter,
semUMFÍog ÍSÍ standaað.Nálgastmáallt efni verkefnisinsá synum-
karakter.is.

Felix / Sportabler
Íseptemberárið2021skrifaðiforsvarsfólkÍSÍogUMFÍundirsamningvið
fulltrúafyrirtækisinsAblerumgerðánýjurafrænufélagakerfifyriríþrótta-
hreyfinguna.KerfiðleysirafhólmistarfsskýrsluskilíFelix.Stefnteraðþví
að íþróttahreyfingin skili starfsskýrslum fyrir starfsárið2021 í nýjukerfi

árið2022.

Æskulýðsvetttvangurinn
Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) er samstarfsvettvangur UMFÍ, Bandalags

íslenskaskáta,KFUMogKFUKá ÍslandiogSlysavarnafélagsinsLands-
bjargar.AlltfrástofnunhefurÆVsinntþvíhlutverkiaðbjóðauppáfræðslu
íforvörnumfyrirstarfsfólkogsjálfboðaliða,meðalannarsumkynferðis-
brot,eineltiogaðraóæskilegahegðunsemgeturkomiðuppífélagsstarfi.
UMFÍhefurtekiðuppsiðareglureglurÆskulýðsvettvangsinsoghefurverið
unniðaðþróunnámskeiðfyrirfélagasamtökumsiðreglurísamskiptum.

Samskiptaráðgjafinn
SigurbjörgSigurpálsdóttirvarummittár2020ráðinístarfsamskiptaráð-
gjafaííþrótta-ogæskulýðsstarfi.Samskiptaráðgjafinneróháðuraðilisem
styður við, leiðbeinir og aðstoðar þá sem hafa upplifað einhvers konar
ofbeldi,eineltieðateljasighafatekiðeftirslíkuískipulögðuíþrótta-og
æskulýðsstarfi.
Ekkierinnheimtgjaldafþjónustusamskiptaráðgjafaískipulögðuíþrótta-
ogæskulýðsstarfi.

Sakavottorð
Sambandsaðilarogaðildarfélögþeirragetahaftsambandviðþjónustu-
miðstöðUMFÍogleitaðeftiraðgangiaðsakavottorðumþeirrasemsækja
umstörfhjáviðkomandifélagi.Æfleiriaðildarfélöghafanýttsérþennan
möguleika.
SakavottorðinerusambandsaðilumUMFÍaðkostnaðarlausu.

Forvarnardagurinn
Forvarnadagurinnvarvenjusamkvæmthaldinnmiðvikudaginn6.október
2021 í grunn- og framhaldsskólum landsins. Þetta var fimmtánda árið
semhannerhaldinn.DeginumvarýttúrvöríDalskólaíÚlfarsárdal.Guðni
Th.Jóhannesson,forseti Íslands,gatekkitekiðþátt íþvíþarsemhann
varísmitgát.
EfstaábaugiForvarnardagsinserusamspil orkudrykkja,nikótínnotkun,
gæðisvefnsogýmsirþættirsemhafaáhrifáandlegalíðanungmenna.

Skinfaxi og útgáfumál UMFÍ
Á árinu 2021 komu út þrjú tölublöð af Skinfaxa, tímariti UMFÍ. Blöðin
innihaldaráðtilstjórnendaíhreyfingunniogfréttirafgóðumverkumhjá
sambandsaðilumogaðildarfélögumþeirra.Leitasthefurveriðviðaðhafa
þemuíblöðunum,s.s.umáskoranirfélagannaogleiðirtillausna.
Slóðiner:https://www.umfi.is/utgafa/skinfaxi/

Göngubók UMFÍ
GöngubókUMFÍkomútsumarið2021.Húnvareinsogáriðáðurunniní
samvinnuviðgöngugarpinnEinarSkúlason,stofnandafyrirtæksinsWapp-
iðsemáogstarfrækirsamnefntsmáforrit.Bókinnivardreiftumalltland,í
sundlaugar,áferðamannastaðiogvíðar.Bókinhefursíðustutvöárinfarið
ígegnumheilmiklayfirlegu,gönguleiðirvoruuppfærðar,sumumhentút
enöðrumbættvið.Þávoruöllkortendurnýjuð.

Fréttabréf UMFÍ
UMFÍsendisambandsaðilumogaðildarfélögumreglulegarafræntfrétta-
bréf. Þar eru sagðar fréttir úr íþrótta- og ungmennafélagshreyfingunni,
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viðburðum,gagnlegumráðstefnumframundanogbentágóðráð.UMFÍsendiraukþesssambands-
aðilumogaðildarfélögumþeirrafréttabréfumsérstökmálefsvoberundir.Þaðvarstærsturhlutiefnis
fréttabréfannaárið2021.
Hægteraðskrásigfyrirfréttabréfinuáwww.umfi.iseðameðþvíaðsendatölvupóstáumfi@umfi.is.

Rafíþróttir
Rafíþróttir/rafleikirhafasprungiðútsemafþreyingungsfólksumallanheim. Í janúar2021skipaði
mennta-ogmenningarmálaráðherrastarfshópsemfékkþaðhlutverkaðmyndastefnuumrafíþróttir/
rafleikiogeflaumgjörðíkringumgreinina.FulltrúarUMFÍvoruRagnheiðurSigurðardóttirogVilhelm
PatrickBernhöft.Aðrirfulltrúarvoru:ÓlafurHrafnSteinarsson,semjafnframtvarformaðurnefndarinnar.
Starfshópurinnskilaðiafsérstefnuummáliðímars2021.

Vinnuhópur um lýðheilsu
UMFÍogÍSÍskipuðustarfshópsemtóksamanupplýsingarogskýrsluvarðandialmenningsíþróttaverk-
efni.Þettaerverkefnisemhefurþaðaðmarkmiðiaðaukaframboðaffjölbreyttrihreyfingufyriralmenn-
inginnanskipulagseiningaíþróttahreyfingarinnar.Meðþvíerunntaðfjölgaþeimlandsmönnumsem
hreyfasigreglulegaogkomameirihreyfinguinnídaglegtlíflandsmanna.Þaðsamræmistmarkmiðum
sem finnamáumalmenningsíþróttir íStefnumótunmennta-ogmenningarmálaráðuneytis í íþrótta-
málumfráárinu2019.VinnuheitiverkefnisinserKOMASVO!ogásérfyrirmyndíDanmörkuíverkefni
semheitir„Bevægdigfor livet“semDIF (Danmarks idrætsforbund)ogDGI (Danskegymnastik-og
idrætsforeninger)settuálaggirnarárið2015.

Þjónustumiðstöð UMFÍ
ÞjónustumiðstöðUngmennafélagsÍslandseríSigtúni42íReykjavíkogerstarfsstöðáSauðárkróki.Í
þjónustumiðstöðinnierhaldiðutanumstarfUMFÍogveittýmisþjónustaviðaðildarfélögogfélagsmenn.
Þarerlíkaaðstaðatilfundarhaldasemýmsarnefndirnýtasér.Símiþjónustumiðstöðvarer5682929.
Netfangerumfi@umfi.is

Vissir þú þetta um UMFÍ?
Ungmennafélag Íslands er landssamband ungmennafélaga. Heiti þess er skammstafað UMFÍ. UMFÍ
varstofnaðíágústárið1907.SambandsaðilarUMFÍeru26talsinssemskiptastí21íþróttahéraðog5
ungmennafélögmeðbeinaaðild.Allseruum450félöginnanUMFÍumalltland.

UNGMENNAFÉLAG ÍSLANDS 
UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS

ALLT UM HLAUPIÐ Á ITHROTTAVEISLA.IS

 HUNDA 
HLAUP

 HLUTI AF ÍÞRÓTTAVEISLU UMFÍ 
OG 100 ÁRA AFMÆLI UMSK

 SELTJARNARNESI
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GKG
GolfklúbburKópavogsogGarðabæjar(GKG)
Aðalfundurhaldinn:30.nóvember2021.
Formaður:GuðmundurOddsson
StjórnGKG2021:
GuðmundurOddsson,formaður,ÁstaKristínValgarðsdótt-
ir, varaformaður,RagnheiðurStephensen, ritari, Sigurður
Kristinn Egilsson, gjaldkeri. Meðstjórnendur Björn Stein-
ar Stefánsson, Einar Gunnar Guðmundsson, Ingibjörg Þ.
Ólafsdóttir,SigmundurEinarMásson,TómasSigurðsson.

Markvertúrstarfifélagsins2021
Árið2021varmjögfarsælthjáGKGþegarlitiðertilfjöldafélagsmannaog
árangursokkarafrekskylfinga.Allsvoru2.667iðkendurskráðiríGKG.Af
heildarfjöldanumvoru831barn18áraogyngrihjáokkurísumar,semer
mestiskráðifjöldifráupphafi.Eldriborgurumfjölgareinnigogerunú295,
envoru248ífyrra.Þaðergamanaðsjáfólkfrá5-95árastundasömu
íþróttina.Karlareru67,2%,enkonureru32,8%,ogminnkarmunurinn
millikynjannahjáiðkendumeldrien50ára.Þaðermarkmiðokkaraðjafna26

Fráfélögunum

Afturelding
AðalfundurAftureldingarfórfram29.Apríl2021.
Aðalstjórnfélagsins2021–2022:
BirnaKristínJónsdóttir,fomaður
ErlaEdvardsdóttir,varaformaður
SigurðurRúnarMagnússon,gjaldkeri
GeirarðurLong,ritari
GunnarSkúliGuðjónsson,meðstjórnandi
LáraBerglindHelgadóttir,meðstjórnandi
ReynirIngiÁrnason,meðstjórnandi

Helsuviðburðirúrstarfifélagsins2021:
Uppskeraneralltafskemmtilegastastundiílífihversíþróttamannsogeins
og alltaf vorum við með fullt af frammúrskarandi iðkendum sem slóust
umtitilinn íþróttamaðurog íþróttakonaAftureldingar.Aðþessusinnivar
viðburðurinnfámennurvegnasamkomutakmarkanaenvonandigetumvið
haldiðalmennilegauppáuppskerunaaðári.ViðíAftureldinguerummeð
nefnd sem hefur faglega hæfni til þess að sinna því erfiða verkefni að
veljaúrtilnefningumdeildaumíþróttfólkársinsenínefndinnisitjaHanna
BjörkHalldórsdóttiríþróttafulltrúifélagsins,GeirarðurLongsemfulltrúiað-
alstjórnarogÍvarBenediktssonfaglegurráðgjafi.
Íþróttamaður ársins var valinn Þórður Jökull Henrysson karatemaður.
UndanfarinárhefurÞórðurveriðafkastamikillbæðihérlendisogáalþjóð-
legummótum.Þórðurermetnaðarfulluriðkandisemhefurveriðduglegur

aðfaraíæfinga-ogkeppnisferðirerlendistilþessaðgetaæftmeðþeim
bestuoghjáþeimbestu.Þórðurerí11sætiáheimslistaU21katakarla.

Íþróttakona Aftureldingar var valin Telma Dögg Grétarsdóttir blakkona.
TelmahefurfariðáskólastyrkíháskólaíBandaríkjunum,veriðatvinnu-
maðuríblakiíSlóvakíkuogíSviss.
Árið2021vargottárfyrirTelmu,enhúnhefurveriðyfirburðarleikmaður.
TelmavarðÍslandsmeistariíblakikvennameðAftureldingu
Á uppskeruhátíð Blaksambands Íslands fyrir leiktíðina 2020-2021 fékk
TelmaDöggfjöldaviðurkenningam.a.stigahæstileikmaðurinnsamtals.
Hefðerfyrirþvíaðveljavinnuþjarkfélagsins,semkemurúrröðumsjálf-
boðaliða.AðþessusinnivarvalinnHaukurSörliSigurvinssonsemhef-
urstarfað fyrirhandknattleiksdeild félagsinsoghefurverið lykilmaður í
meistaraflokksráðikarlaogformaðurþesssíðan2018.Þjálfariársinser
yfirþjálfari í sunddeildinni, Hilmar Smári. Frá því hann tók við deildinni
hefursunddeildaftureldingaralgjörlegasprungiðút.Hilmarerheilinná
bakviðsundskóladeildarinnarsemhefurorðiðtilþessaðyngstuhóparnir
hafastækkaðgríðarlegaogframtíðinerbjört.
Stöðugur vöxtur er í félaginu og er fjölgun iðkenda milli ára og erum
við búin að ná til baka þeim sem duttu út vegna covid og gott betur.
Knattspyrnudeildinerstærstdeildameðum37%iðkenda,þákemurfim-
leikadeildinmeð24%oghandknattleiksdeildinmeð12%.Aðrardeildir
erufámennari.Samtalsvoruumáramótiðkendur1.658áaldrinum4–19
áraí11deildum.
Starfsdagþjálfaravarhægtaðhaldaaftursemergríðarlegamikilvægttil
aðhaldatengslummillideilda.Markmiðstarfsdagserfyrstogfremstað
fræðaþjálfaraogaukafélagslegtengslmillideildaendaekkiáhverjum
degisemþessummannauðigefsttækifæritilaðhittastöllásamastaðá
samatímaafþvíaðþóaðviðséum11deildirþáerumviðöllAfturelding.
BirnaKristínJónsdóttir,formaðurAftureldingar.

Stál-úlfur
Aðalfundur félagsins fór fram laugardaginn15.maí2021 í
Reykjavík. Formaður félagsins er Algirdas Slapikas, aðrir
stjórnarmenn eru Erikas Milleris, Vytautas Lipskas, Mind-
augas Andrijauskas, Romualdas Gecas, Antanas Mazonas
ogSergejDiatlovic.

Á vegum félagsins árið 2021 keppti körfuboltalið í meistaraflokki karla.
EinnigsendiStál-úlfurfótboltaliðtilkeppninnarí40+aldursflokki6ári í
röð.Keppnistímabilið2021starfaðiStál-úlfursitt12.ár.
KörfuboltaliðStál-úlfstókþáttí2.deildkarla,ennþvímiðurhafðiCovid
faraldurinngífurlegamikiláhrifákeppnistímabilið.LiðStál-úlfs,viðhertar
sóttvarnaraðgerðirognokkrumhlé,náðieinungisaðspila6leikiaf22á
Íslandsmótinu.30.aprílkepptiliðiðí8-liðaúrslitakeppninniámótiÍAfrá
AkranesiogeftiræsispennandileikhafðiÍAbetur89-96.Æfingarliðsins
fóruframíKársneskólaþrisvaríviku,enheimaleikirvoruspilaðiríFagri-
lundi.
Eldri flokkur Stál-úlfs í fótbolta tók þátt í Íslandsmóti 40+ deildarinnar.
Fóboltaliðið náði að spila alla sína leiki í sumar og hafnaði í efsta sæti

deildarinnar. Íúrslitakeppninnikepptu fjögur (4)efstu liðdeildarinarum
ÍslandsmeistaratitilinníFífunni.Stál-úlfarnirunnusannfærandisiguríöll-
umleikjumsínumíúrslitakeppninnniogurðuÍslandsmeistararannaðsinn
ísögufélagsins.
Nú að klappstýruliði Stál-úlfs að lokum. Klappstýrurnar fengu að dansa
í nokkur skipti á heimaleikjum Stál-úlfs en einnig á einum útileik á
kepnnistímabilinuí2.deildíkörfubolta.OfanáþaðfékkliðiðHvatningar-
verðlaun UMSK fyrir eftirtektarverð og framsækin verkefni sem skaraði
verulegaframúrinnanUMSKárið2021.
Starfsemifélagsinshefuröllveriðunninísjálfboðaliðastarfi.
Þetta tímabil var fjöldi iðkenda svipaður í knattspyrnu, en þeim fjölgaði
örlítið í körfuknattsleik. Skráðir iðkendur í knattspyrnu voru 67 en 77 í
körfuknattsleik.Samanlagtgerirþað144iðkendur.Aðrirfélagsmenneru
6íheild.
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kynjamunmeðþvíaðlaðafleirikonuríklúbbinnogerþaðgertm.a.með
mjögöflugukvennastarfi.
MeistaramótGKGvarhaldið í 28. sinn í sumarogurðuþauAnnaJúlía
ÓlafsdóttirogSigurðurArnarGarðarssonklúbbmeistarar.Brotiðvarblað
íafrekssöguGKGþegarAronSnærJúlíussonogHuldaClaraGestsdótt-
ir tryggðu sér Íslandsmeistaratitlana í golfi, Hulda fyrst GKG kvenna frá
upphafi.

Íslandsmeistarikvennaíhöggleik:HuldaClaraGestsdóttir
Íslandsmeistarikarlaíhöggleik:AronSnærJúlíusson
Íslandsmeistariíholukeppnioghöggleik15-16ára:
GunnlaugurÁrniSveinsson
Íslandsmeistarargolfklúbba12áraogyngri:Hvítadeildin:
ArnarDaðiSvavarsson,BenjamínSnærValgarðsson,
BjörnBrekiHalldórsson,KristinnSturlusonogStefánJökullBragason.
Íslandsmeistarargolfklúbba18áraogyngri:Piltasveit:
GunnlaugurÁrniSveinsson,BrekiG.Arndal,DagurFannarÓlafsson,
RóbertLeóArnórsson,JónÞórJóhannsson.
Íslandsmótgolfklúbba1.deild:AsveitirGKGhöfnuðuí2.sætiíkarla-
flokkiog4.sætiíkvennaflokki.
StigameistariáStigamótaröðGSÍ:AronSnærJúlíusson
StigameistariáUnglingamótaröðGSÍ:GunnlaugurÁrniSveinsson,15-16
áradrengir

Landsliðssæti:
EMlandsliðakarlaogkvenna:AronSnærJúlíusson,HlynurBergssonog
HuldaClaraGestsdóttir
EMlandsliðapiltaU18:DagurFannarÓlafssonog
GunnlaugurÁrniSveinsson
EMeinstaklingakarlaogkvenna:AronSnærJúlíussonog
HuldaClaraGestsdóttir
TheAmateurogTheWomensAmateur:AronSnærJúlíusson,
SigurðurArnarGarðarssonogHuldaClaraGestsdóttir

ÍslandsmeistaratitlarAronsSnæsJúlíussonarogHulduClöruGestsdóttur
vorustórkostlegirhápunktaráskemmtilegukeppnistímabili.SigrarArons
ogHuldueruennsætariafþeimsökumaðbæðiólustþauuppíbarna-og
unglingastarfi.Þauerumikilhvatningoggóðarfyrirmyndirhinnafjölmörgu
unguefnilegrakylfingasemæfahjáGKG.Hinsvegar,einsogallirvitaþá
kemur árangur í hæsta gæðaflokki ekki af sjálfu sér. Að baki árangurs
AronsogHulduliggurmikilvinnaímörgár,þrautseigjaþegarámótiblæs,
jákvætthugarfaráæfingumogávelli,góðaðstaða,góðþjálfunogekkisíst
stuðningurfélagsmannaogaðstandenda.
Miklarframkvæmdireruhafnarásvæðifélagsinssemhafaáhrifáútiæf-
ingasvæðiðogtillengritímalitið,9holuvöllinnokkar.Hinsvegarertryggt
aðskipulaggolfvallannamunekkibíðahnekki til lengri tíma litið,nema
síðursé.StækkuninnanhússaðstöðuGKGhefurgertþaðaðverkumaðnú
iðaralltaflífiíGKG,þarsembörn-,unglingarogafrekskylfingar,semog
almennirleikasérogæfaviðfrábæraraðstæður,alltáriðumkring.Enda
erviðkvæðiðhjáokkuraðíGKGsésumaralltárið.

ÍGKGséstþróttmikiðstarfinnanfélagsins.Þarhjálpastaðalmennirfélagar
ogstórhópursjálfboðaliðaíþeirraröðum,hæfileikaríktíþróttafólkogdug-
mikiðstarfsfólk.Fyrirþaðviljumviðþakka.
ÁframGKG!

Golfklubbur Mosfellsbæjar
Vallarsvæðin
Hlíðavöllurkomvirkilegavelundanvetriogopnuðum
viðinnásumarflatirþann1.maí.Bakkakotvaraðeins
seinna til, enþar var opnað inná sumarflatir 8.maí.
Ástandokkarvallaísumarvarvirkilegagottogerþað

okkarupplifunaðfélagsmennhafiveriðsáttirmeðástandvalla.

Félagsstarf
Með tilkomu okkar glæsilegu íþróttamiðstöðvar hafa opnast ýms-
ir möguleikar fyrir  félagsmenn og viljum við svo sannarlega auka það
starfyfirvetrarmánuðina.ViðopnuðumtvonýjaogfullkomnaTrackman
golfhermaogvorumþeirmjögvelnýttirsíðastliðinnvetur.Einnigergóð
aðstaðatilþessaðsláínetogpúttaogþaðvaroftátíðummjöglíflegtá
neðrihæðinniíKlett.
Þaðhefurveriðmikilaukningíbarnaogunglingastarfinuokkarogerum

við þess viss að bætt inniaðstaða spilar þar inn í. Okkar krakkar voru
einstaklegaduglegviðaðnýtaséraðstöðunaokkarsíðastliðinnveturhvort
semþaðvartilæfinga,hittavinina,hlustaáfyrirlestraásamtýmsuöðru.
Þaðsástsvo ísumarhversumikilvægþessiaðstaðaeruokkurþarsem
árangurokkarkylfingísumarvarvirkilegagóðureinsogkemurframhér
áeftirískýrsluíþróttastjóra.

Framkvæmdiráárinu
Núerbygginguíþróttamiðstöðvarinnarform-legalokiðoglokaúttekthefur
fariðfram.Þaðvarýmislegtsemþurftiaðlagaogbetrumbætaaukþess
semkomiðeraðýmsuviðhaldieinsogalltafertilstaðar.
Byggðirvorutveirnýirteigarílokárs,nýrhvíturteigurá13.brautogsvo
nýrrauðurteigurá11.braut.Gerumviðráðfyrirþvíaðtakaþáínotkun
ekkisíðarenímeistaramótinæstaárs.Einnigvarhafisthandaviðgrunn-
vinnuvegna tilfærslu teigannaá8.brautogmunsúvinnahaldáfram í
veturogverðaþeirfullkláraðirnæstavor.
Settvaruppsalernisaðstaðaá fyrriníuholumHlíðavallarsemvarmjög
þörfaðgerðogléttirmörgumlífiðútágolfvelli.
ÆfingaaðstaðaáHliðarvelli
ÆfingasvæðiðáHlíðavellifékktalsverðaupplyftingu,bættvið10mottum
ogeruþærnú25talsins.Kassarnirmeðboltunumvorufjarlægðirístaðinn
komfullkominboltavél.Byggtvarhús íkringumhanaognúgetaokkar
félagargengiðaðþvívísuaðfáhreinaoggóðaboltaáæfingasvæðinu.

Bakkakot
ÍBakkakotivarskálinntekinnígegnogalltútisvæðiðmálað.Munumvið
haldaáframmeðlagfæringar/snyrtingaríkringumklúbbhúsiðásamtupp-
bygginguvallarins.

Félagafjöldi
FélögumíGMfjölgaðiþónokkuðáárinuogtaldiíloksumars1.972.Það
ermikiðgleðiefniaðsjáhvaðaukninginermikilhjá18áraogyngrienþað
eru368krakkaríþeimhóp.
Gerðistþaðífyrstasinnnúnaíáraðþaðmyndaðistbiðlistiogþvíljóstað
þaðermikiloggóðaðsókníklúbbinnokkar.
Þaðerokkurmikilvægtaðpassauppáaðþaðséávalltgottframboðaf
rástímum og teljum við að það hafi tekist vel í sumar. Við viljum prófa
okkuráframogsjáhvarokkarmörkí félagafjöldaliggja.Vonumviðsvo
sannarlega að það sé upplifun okkar félaga að hér sé gott aðgengi að
rástímum

SkýrslaÍþróttastarfsGM2021
Árið 2021 gekk vel í íþróttastarfi Golfklúbbs Mosfellsbæjar. Mikill fjöldi
barnaogunglingastundaðiskipulagðaræfingarhjáklúbbnumogvarfjölg-
unintöluverðámilliára.Ásóknísumarnámskeiðvargóðenþarkynnast
börngolfiífyrstasinn.Mikilfjölgunvaráokkarkylfingumímótumáveg-
umGSÍogerþaðmikiðánægjuefni.
ÞjálfararííþróttastarfinuíárvoruþeirDavíðGunnlaugsson,DagurEben-
ezerssonogGrétarEiríksson.ValdísÞóraJónsdóttirkomeinnigaðþjálfun
afrekskylfinga.ÁhaustmánuðumkomAndriÁgústssoninníþjálfarateymið
hjáGM.
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Yfir 200 einstaklingar 18 ára og yngriæfa hjáGolfklúbbi Mosfellsbæjar
yfirsumartímann.Yfirvetrartímanneruum100iðkenduráskipulögðum
æfingum.
Frábærárangurnáðistímótumsumarsinsogsennilegaerárið2021besta
árGMíkeppnisgolfi.GMeignaðistfjöldannallanafíslandsmeisturumog
margirkylfingarúrGMvoruvaldirtilþátttökuílandsliðsverkefnum.

Golfklúbburinn Oddur 
Aðalfundur Golfklúbbsins Odds var haldinn 7. desember 2021. Í stjórn
Odds starfsárið 2020-2021 sátu Kári H. Sölmundarson formaður, Halla
Hallgrímsdóttir, Berglind Rut Hilmarsdóttir, Auðunn Örn Gylfason, Ægir
VopniÁrmannssonogJónS.Garðarssonvaramaður.
Þetta starfsár var gott ogþví semnæst eðlilegt í þessu almennaCovid
árferðisemríkthefur.Áframhéltsúmiklaaukningiðkendaígolfíþróttinni
semviðhöfumséðundanfarinárogþarfundumviðfyrirmiklumáhuga
einsogaðrirgolfklúbbaráhöfuðborgarsvæðinusemeruorðniryfirfullirog
allseruum2000mannsábiðlistahjáþeimogþarafum260mannshjá
okkuríGOíloksíðastaárs.
Mikilvinnahjástjórnogstarfsmönnumhefurfarið íaðundirbúastækk-
un golfvallarins en það er lykil verkefni til að tryggja framtíðar tilveru
klúbbsinsogviðganggolfíþróttarinnaráhöfuðborgarsvæðinu.Við viljum
eflasvæðiðokkarsemútvistarsvæðifyriralmenningogvinnurOddfellow
hreyfinginaðskipulagistarfssvæðisokkar ísamstarfiviðGarðabæ. Við
félagaríOddierumekkiíbílstjórasætinuoggetumeinungisþrýstáland-
eigandaogbæjarfélagiðaðkomamálinuáfram.Ef fram fersemhorfir,
verðurengin fjölgungolfbrautaáhöfuðborgarsvæðinuum fyrirsjáanlega
framtíð. ÞvíþóaðleyfiverðigefiðfyrirstækkunUrriðavallarþáerhorft
til þessaðSetbergsvöllurmuni víkja fyrir íbúabyggðmögulegaánæsta
áratugogóvissaerhvortsávöllurverðibyggðuruppnýjumstað.Þvíer
ljóstaðáframhaldandifjölgunfélagsmannaerekkimögulegaðóbreyttu.
Fyrirsamfélagiðerþettaekkigott,þvínúfarafjölmennarkynslóðiraðljúka
starfsæfinniengolfereinsogviðvitumgóðleiðtilaðviðhaldahreyfingu
ogvirkni. Sveitarfélöginverðaþvíaðhafagolfið íhugaþegarný land-
svæði eru skipulögð, aðþar sépláss fyrir þessa íþrótt þar semaldurs-
bilvirkra iðkendaspannamunbreiðarasviðengerist ínokkurriannarri
íþrótt.  Það gleður okkur að segja frá því, að góður gangur virðist nú í

verkefninuogþaðhefurformlegaveriðkynntokkarhelstunágrönnumog
athugasemdaraðilum.
FélagsogmótastarfíGOgekkveláárinuþráttfyrireinhverfjöldatakmörk
áviðburðum.Viðerumalmenntmeðþettastarfínokkuðföstumskorðum
og því geta félagsmenn gengið að sömu viðburðunum ár frá ári og við
erumafarþakklátirfyrirgóðuþátttökuokkarfélagsmanna.
Ásókn í okkar góða æfingasvæði var framar vonum og ljóst að svæðið
annar varla þeirri eftirspurn semgreinilegahefur skapastmeðauknum
iðkendafjölda í íþróttinniá síðustuárum.Viðhöfum reyntaðhafaþað í
hugaíframtíðarskipulagisvæðisinsaðgetabeturtekiðviðfleirikylfingum,
bæðiíbásumogumhverfiíkringumgolfskálannogvonandisjáumviðþá
framtíðarsýnverðaaðveruleikaánæstuárum.
Viðhöldumbjartsýninnínýttárogfögnumþeimáskorunumsemokkur
mætaogstefnumáaðeigaeinstaklegagottároghöfumtrúáþvíaðþau
verkefnisemerufarvatninufáimeðbyrogþáerframtíðinbjört.

Hestamannafélagið Hörður 
VarmárbökkumMosfellsbæ.
Stofnað:26.febrúar1950.
Formaður:MargrétDöggHalldórsdóttir.
FramkvæmdastjóriRúnarSigurpálsson.
Fjöldifélagsmanna:620.www.hordur.is

Sóttvarnarreglur og samgöngutakmarkanir hafa sett mark sitt á félags-
starfiðalmenntsemhefurveriðmeðdapraramóti,ekkimáttikomasaman
aðneinuráðiallanveturinnogáttumviðfulltífangimeðaðfylgjareglum
sembreyttusttíttogstarfaeinsogokkurvaruppálagt,undirsóttvarnar-
reglumsemÍSÍgafútísamræmiviðalmennarreglurstjórnvalda.
Alltgekkþaðþóáfallalaustogmestafurðahvaðhægtvaraðstarfa,nám-
skeiðogmótvorunærrióskertallttímabilið,enaðrarsamkomurvarvarla
umaðræða.Einsfélluniðurfélagsreiðtúrarvegnasamkomutakmarkana
ogfélagsstarfHeldrimannaogkvennavaríalgeruhléi.

Reksturreiðhallarinnargekkvelogvarnokkuðeðlilegútleigaáhennisíð-
astavetur.Ákveðiðvaraðleggjaínokkrarendurbæturágólfihallarinnar.
Aðaukierbúiðaðfestakaupátækitilaðsetjaaftanílitlatraktorinnokkar
meðsnigli tilað jafnagólfiðdagsdaglega,það tækimun jafnveleinnig
nýtastákeppnisvöllinnogmögulegaeinhverjareiðvegi.Reiðhallarnefnd
varendurvakinoghefurhúnstaðiðfyrirtiltektíhöllinniaukþessaðskipu-
leggjastærriverkefni.Samanefndhefursinntvallarsvæðinuogvarýmis-
legthresstviðþarívor.Þaðerþókomiðaðverulegumframkvæmdumvið
völlinnogerveriðaðskipuleggjaþaðverkefni.
FélagsheimiliðHarðarbólvarsamaogekkertíútleigusíðastavetur.Mjög
glæddistumsumaroghaustíkjölfartilslakanaásamkomutakmörkunum
ogvarhúsiðmjögmikiðbókaðogeráfram.Lokiðvarviðaðendurnýja
salerniníHarðarbóliámeðanþaðvarekkiíútleiguogýmislegtannaðvar
endurbættinnanhússogutan,másegjaaðþettahléáútleiguhafikomið
sér ágætlega til að sinna þessum verkum.  Mikil upplyfting hefur orðið
undanfariðáfélagsheimilinuokkar.
SettvoruuppskiltiviðHarðarbrautogVarmárbakkaogeinsvegvísirað
Harðarbóli.  Hraðahindrun á Harðarbrautina var sett upp seinnipartinn í
sumar.Fleirigötuskiltiíefrihlutahverfisinserufyrirhuguðogeinserverið
aðhefjavinnuviðaðskipuleggjaskiltiáreiðleiðum.
Lóðaúthlutun samkvæmt nýju deiliskipulagi hefur tafist og fengust þær
skýringar á, að breytingin og fjölgun lóða skarast á við tvö ólík lönd
sem hefur skapað mikla og flókna vinnu sveitarfélagsins því klára þarf
breytingaráþessumlöndumbæðihjáÞjóðskráogSýslumanni.Ískoðun
eru nokkur verkleg atriði sem vinna þarf svo hægt sé að gera lóðirnar
byggingarhæfar.Viðvonumsttilaðþessarivinnuljúkisemfyrstogfarið
verðiíaðúthlutalóðunumvoreðasumar2022.
Þráttfyrirítrekaðaleitaðhesthúsitilleiguogjafnvelkaupsundirfélags-
hesthúsþá var ekki annað í boði enað leigja pláss íBlíðubakkahúsinu
undirþástarfsemi.Þarfengumviðplássfyrirbörnogunglingasemeru
meðeiginhestogútveguðumlíkahestafyrirþásemþurftu.Samningar
tókustviðMosfellsbæumstyrk tilstarfsinsog lokssáumvið framáað
komaverkefninu félagshesthús til framkvæmda. Mikil vinnahefur farið
framviðskipulagogkostnaðaráætlunenþaðskortirennheppilegthús-
næðisemfélagiðhefðisjálfttilumráða.Þaðerbagalegthvaðþettahefur
veriðlöngogerfiðfæðingenlokstókstaðhrindaþessuíframkvæmdum
áramót2021/2022.
Okkaraðal reiðleiðirvoru lagfærðareinsogundanfarinárogerTungu-
bakkahringurinnaðverðabýsnagóðurþó leiðinséennívinnslu.Haldið
varáframaðvinnaíÍstakshringnumogerstefnanaðsúleiðverðiaðmiklu
leitiopináveturna.
ReiðleiðirnarumSkammadalogvíðaríMosfellsdalvoruyfirfarnarogræsi
lagfærð.
Í vor var undirritaður samgöngusáttmáli semhestamenneru aðilar að í
gegnumLandssambandhestamannafélaga.Sáttmálinnvargerðurámilli
ólíkraútivistarhópasemíauknummælieruaðrekastáísinniútivistsvo
truflunverðuráogjafnvelslys.Íkjölfariðáttisérstaðmjögþarftoggott
samtalsemviðhöldumáframogpössumaðeigagóðsamskiptiviðþá
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semdeilastígumogöðrumeðokkur.Jafnframtþurfumviðaðhugaað
okkar sérstöðu og gæta hennar og passa upp á okkar íþróttamannvirki
semerueinmittaðmestumhlutareiðvegir.
Framkvæmdaáætlun til næstuáraeruppfærðogsendMosfellsbæ.Gott
er að vinna eftir slíkri áætlun og hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem við
viljumfaraíoghveraðkomabæjarinseraðþeim.Aukinníbúafjöldiþýðir
aukninguíhestamennskunniognúþegarertöluverðurskorturáhesthús-
plássumíhverfinu.
Í vor voru settir inn á heimasíðu félagsins tveir hnappar, annar fyrir
ábendingarumþaðsemmábætaíokkarumhverfiogmannvirkjum.Hinn
er tilað tilkynnaumatviksemverðaásvæðinu,slyseðaóhöpp. Mjög
mikilvægeraðslíkmálberistrétta leiðsvohægtséaðgeraúrbæturef
þarf.Báðirþessirhnappareruréttogstuttboðleiðtilstjórnarsvoviðfáum
yfirsýnyfirþaðsemþarfaðlagaogalmennirfélagsmenngetilagtsittaf
mörkumtilinnrastarfsfélagsins.
Umhverfisnefndinsáumaðskipuleggjahreinsunardaginnásumardaginn
fyrsta.Félagsmennvoruvirkiríaðhreinsatilíhverfinuogánægjulegtað
sjáhvaðmargarhendurvinnaléttverk.Eftirhreinsuninavarboðiðígrill
íreiðhöllinniþarsemgættvarýtrustusóttvarna.Ánægjulegsamveraog
þessidagureralltafskemmtilegurhlutiaffélagsstarfinu.

Hvíti riddarinn 2021
HvítiriddarinnereittafþremuríþróttafélögumíMosfellsbæsembýður
uppáskipulagðarknattspyrnuæfingar.Árið2021vorutengslinviðmóður-
félagiðAftureldingutreystoggrunnurlagðuraðennnánarasamstarfivið
bæðiAftureldinguogÁlafoss,þriðjaknattspyrnufélagiðíbænum.
Okkarviljieraðvinnanáiðmeðhinumfélögunumtilaðgetaboðiðþeim
semviljastundameistaraflokksfótbolta íMosfellsbæuppánokkramis-
munandi valmöguleika. Aðstæður eru ólíkar og sömuleiðis getustigið.
Haustið2021varþettasamstarffélagannaformaðoggóðumsamskiptum
milliþjálfaraogstjórnarmannaAftureldingar(meistaraflokksog2.flokks),
HvítariddaransogÁlafsosskomiðá.Þaðerþegarfariðaðskilaárangri.
Ennsemkomiðer,erþettasamstarfbaraíkarlaflokki.Meginskýringiná
þvíeraðyngri flokkarnirkvennameginhafaveriðmjögfámennir íMos-
fellsbæenþaðeraðbreytastogþvílíklegraenekkiaðHvítiriddarinnverði
ísamstarfiviðAftureldinguíkvennaflokkiínáinniframtíð.

Okkarstefnaeraðbyggjaáheimamönnumoghaldaungumleikmönnumí
fótboltaeinslengiogmögulegter.Íþróttirerufrábærforvörnogeflirbæði
einstaklingasjálfaogsamfélöginsemþeirbúaí.
Viðerumlíkakeppnismennogviljumnáárangriíþvísemviðgerum.Við
tókumþáttíöllumþeimmótumsemstóðuokkurtilboðaárið2021.Fót-
bolta.netmótiðvarþaðfyrsta,þarsýndumviðyfirleittágætisframmistöðu
ánþessaðþaðendurspeglaðist íúrslitunum. Ímarsnáðumviðþremur
leikjumíLengjubikarnumþangaðtilcovidstoppaðikeppnina.Fjögurstig
fengumviðíhúsogskoruðumfleirimörkenviðfengumáokkur.ÍMjólk-
urbikarnumunnumviðÁrborgsannfærandií1.umferðentöpuðumfyrir
LengjudeildarliðiGrindavíkuríhörkuleikí2.umferð.
AðalmótiðvarsvoÍslandsmótið.Þarunnumvið9leikiaf14,lentumí3ja
sæti í riðlinum sem var framför frá árinu áður þegar við unnum 7 leiki
af 14 og lentum í 4ja sæti. Við viljum alltaf gera betur en síðast. Bæta
frammistöðuna og um leið árangurinn. En, án þess að missa sjónar af
okkarstærstagildi–aðbyggjaáheimamönnum.
ViðerumstoltirfélagaríUMSK,þökkumfyrirsamstarfiðáárinuoghlökk-
umtilþessnæsta!

Íþróttakveðjur,
GuðjónSvansson,formaðurHvítariddarans

Hvönn
Mikil jákvæðni og fjölgun hefur einkennt starfið hjá
Hvönnásíðastaári.Nýstjórnmeðtókviðkeflinuum
mittár2020.Fariðhefurvelumfélagiðínýjuhúsnæði
íÖgurhvarfi4a,húsnæðiðhentareinstaklegavel fyrir
kennslufatlaðraogheldursáhópuráframaðstækka.
Mestafjölguninífélaginuhefurveriðíflokkum8–12

áraíalmennumhópum.Áhaustönnfórþóaðþrengjaaðeinsað,þarsem
ásetiðvaríallatímaogfélagiðeinungismeð1sal.Haustiðbyrjaðivelþar
semtakmarkaniríCovidfaraldrinumhöfðuekkimikiláhrifáíþróttaiðkun,
mestuáhrifinvoruáfullorðinshópa.

Íþróttafélag aldraðra í Kópavogi.
Félagiðhefurveriðtaliðstarfandiháttí30árenóvissaogengireigendur
félagsinshafaveriðþartilvorið2020.Tilkynningkomímars2020fráFyr-
irtækjaskráogRíkisskattstjórameðkröfuum10,000kr.greiðsludaglegaí
aprílþangaðtilsendingkæmiumeigendur.Þettagerðistvegnalagasem
Alþingifékksent2019fráEESsamningumogsamþykktiAlþingilögnr.82,
27/6,2019.Vegnakomuþessaralagavarskipaðaðskráraunverulega
eigendur félaga. En lögin voru sennilega gerð vegna peningaþvættis og
fjármögnunhryðjuverkasemsagterílögunum.
Vegnakomuþessara laga var skipaðað skrá eigendur félaga semáttu
ekkieigenduráður.

UndanfarinárhafaveriðstjórnendurÍþróttafélagsaldraðraíKópavogi:
Formaður,HörðurÞorleifsson
Gjaldkeri,MargrétLoftsdóttir
Ritari,RagnaGuðvarðardóttir

Þess vegna voru þau beðin um að verða skráð eigendur flokksins og
formaðurinn fór að skrifaoghittaog tala rækilegavið stjórnandaFyrir-
tækjaskrárogsendibréftilRíkisskattstjóraogtilkynntialltumstöðuokkar
verðandieigendaaðviðhöfðumaldreifengiðeinaeinustukrónugreidda
fráfélaginuoggreitteinsogaðrirífélaginumánaðarlegaogeinniggreitt
er vor- og haustferðir hafa farið. Þetta var samþykkt og Ríkisskattstjóri
sagði íbréfitilmínaðlokumaðviðfáumekkitilkynninguumgreiðslur.
StarfsemineríjarðhæðDigraneskirkju,engingreiðslaþar.

Ársskýrslafélagsinsárið2021:AðalfundurvarekkihaldinnvegnaVeiru-
sjúkdóma.Byrjunstarfs félagsinsvar23/2oghætti23/3ogbyrjaðisvo
20/4ogvarhaldiðáframtil27/5.Árlegahættumviðleikfiminaummiðjan
maíogbyrjunumágústlokogframyfirmiðjandesember.Leikfiminertvo
morgnaíviku,þriðjudagogfimmtudagkl.11til11;20.Eftirþjálfuninaá
þriðjudegifaramargiríhádegismatíkirkjunnioggreiðahann.Æfingará
árinuvoru52dagarogkomualls871íþjálfunþessadaga,komufrá10
til30íþjálfunsaman.Íbyrjunmánaðargreidduþeirsemmættukr.1500.
ogviðeigenduralltaf.Þettasíðastaárfékkfélagiðsamtalsgreittfráþeim
semmættu,kr.191.500.96voruskráðir í félaginuenmun færrikoma
alltafogdánirurðusjö.Þaðerenginástæðatilaðveraeigendurþessa
félags. Félagiðermjögnotalegt ogallir unasér. FannarKarvel stjórnar
leikfimiokkarsíðan2011.

HörðurÞorleifsson.



Júdófélag Garðabæjar
Starfsemin
Íupphafiársins2020varJúdófélagGarðabæjaráupp-
leið í iðkendafjölda líktogárináður.Síðankomkórónu-
veirufaraldurinnsemhafðiþauáhrifaðalltstarfféllniður,

líkt og í öðrum félögum, í einhvern tíma.Kórónufaraldurinnskall einkar
hartáíþróttinnijúdóþarsemallarsnertingarvorubannaðar.Reyntvarað
hefjaæfingaráþeimtímumsemsnertingarvoruleyfðarííþróttumenþau
tímabilvörðueinungistilstyttritímaáðurersnertingarvorubannaðaráný.
Viðhjáfélaginusjáumfyrirokkuraðkórónuveirufaraldurinnfariaðhætta
aðhafaáhrifástarffélagsinsogaðþáverðihægtaðhefjastarfiðánýað
fullumkrafti.
ArnarMárvaraðalþjálfarifélagsinsogsinntihannstarfinuvel.Hannsásér
ekkifærtumaðsjáumþjálfunlengurogsagðiupp2021.Ekkigekkvelað30

ÍágústtókfélagiðþáttíverkefniísamstarfiviðÍF,DSIogSpecialOlympics.
Sendumviðþáttakandaáfyrstaheimsmeistaramótsemhaldiðvarídansi
ísamstarfiviðáðurgreindaaðila.AgataErnaJackvarfulltrúiHvannarog
ÍslandsáHMSpecialOlympics,gerðisérlítiðfyrirogvarðheimsmeistarií
sínumflokki.Agatakepptiíflokkimeð„unifiedparter“,LiljaRutÞórarins-
dóttirdanskennarihjáHvönndansaðiviðhanaenaðeinsíþróttamaðurinn
sjálfurerdæmdur.Íframhaldiafþessusamstarfisóttifélaiðumaðildað
IF, og er Hvönn orðið aðildarfélag að ÍF (Íþróttasambandi Fatlaðra), auk
UMSK,DSIogISI.
Áfram hefur félagið átt pör í fremstu röð, og par úr meistaraflokki full-
trúi Hvannar í landsliði Íslands í samkvæmisdönsum; Ingólfur Bjartur
MagnússonogAuðurElínGústavsdóttir. Ínóvembersendifélagið2pör
áHeimsmeistaramótávegumalþjóðlegadansíþróttasambansinsWDSFí
Rúmeníu, IngólfurogAuður tókuþátt íHMungmenna16-18 íballroom
dönsum,ogFriðrikRafnArnarsonogRakelBirtaÁsgeirsdóttirkepptuáHM
U21ílatindönsum.Áárinuhefurfélagiðveriðímarkvissusamstarfivið
landsliðsþjálfaraÍslands,AdamogKarenReevesemkomiðhafaaðþjálfun
meistaraflokksfélagsinsísamvinnuviðheimakennararaokkar.
Félagiðsendiáárinudanskennaraásínumvegumánámskeiðerlendis,til
aðhaldaáframaðbyggjauppþekkinguogstyðjaviðstarfið.Fjölgaðhefur
íkennarhópnumokkarogyngriþjálfararaðkomainnogbætastíhópinn.
Félagið fékk tilnefningu frá Kópavogsbæ fyrir 2021 í flokki íþróttakonu
Kópavogs,varþaðAgataErnaJacksemfékkþannheiður.Viðhöfumátt
ímjöggóðuogfarsælusamstarfiviðKópavogsbæogerumþeimævinlega
þákklátfyrirgóðanstuðning.DansfélagiðHvönnlegguráhersluáaðbjóða
upp á danskennslu fyrir alla aldurshópa frá 3ja ára aldri. Barnadansar,
samkvæmisdansar, zumba, salsa, keppnis- og almennir hópar, sem og
kennslufyrirfólkmeðþroskaraskanir.Einnighefurfélagiðveriðaðsinna
kennsluinnanleikskólaogframhaldsskóla.Markiðfélagsinseraðfjölga
félagsmönnumogeigaiðkenduráöllumstigumdansíþróttarinnar,styðja
viðbakiðákennurumokkarogaukaþekkinguinnanfélagsins.Viðhöldum
ótrauðáframaðbyggjauppgottfélag,semerelstastarfandidansíþrótta-
félagiðinnanUMSKogÍSÍ.
Fyrirhöndstjórnar;
HildurÝrArnarsdóttir,formaður

Knattspyrnufélagið Ísbjörninn
AðalfundurÍsbjarnarinsvarhaldinnálaugardegi12.mars2022.Áhonum
voru ræddhefðbuninmál, ásamtþví aðkjósa í stjórn.Engarbreytingar
urðuástjórnfélagsins.

Stjórnfélagsins:
Formaður:HafþórKarlsson
Varaformaðurogframkvæmdarstjóri:DenisGrbic
Gjaldkeriogritari:SigurðurRúnarBirgisson
Fjölmiðlafulltrúi:GunnlaugurÓskarGeirsson
Yfirþjálfari:DenisGrbic

Árshátíðliðsinsvarþvímiðurekkihaldiníársökum,covidtakmarkana,
enþaðstendurtilaðhaldagottlokahófnúnaíapríl,þarsemöllumleik-

mönnumliðsinsverðurboðiðogmennverðlaunaðirfyrirgóðaframmistöðu
ásíðastaári.
Ísbjörninn tók þátt í eftirtöldum mótum á árinu 2021: Lengjubikar, Bik-
arkeppniKSÍ,Íslandsmótíknattspyrnuí4.deildkarlaogÍslandsmótinuí
Futsal(Innanhússfótbolta)
Ísbirninum gekk þokkalega vel síðasta sumar og endaði liðið um miðja
deild,enauðvitaðsettiCovidstrik í reikninginneinsog flestir fenguað
finna fyrir.Hápunkturkomsvo í lokársinsþegar Ísbjörnin tókþátt í Ís-
landsmótiíFutsal,þarsemliðiðendaðiáaðveraÍslandsmeistarar,eftir
aðhafafariðtaplausirígegnumundanriðillinnogúrslitakeppni,þettavar
annaðskiptiðíröðsemÍsbirninumtekstaðkomastíúrslitaleikíþessari
keppni.
Þettavaramjögerfit,skemmtilegtenlærdómsríktárfyrirokkurí Ísbirn-
inum.
Ísbjörninnstefniráaðtakaþáttíeftirfarandimótumáþessuári:
Lengjubikar, Mjólkurbikar KSÍ, Íslandsmótinu í 4.deild og UEFA Futsal
ChampionsLeagueforkeppnisemverðurhaldiníágústáþessuáriein-
hversstaðaríEvrópu.

faraafstaðmeðæfingarþarsemerfiðlegagekkaðfinnaþjálfarasemvar
tilbúinntilaðskuldbindasigáþeimtímumsemæfingarvoruleyfðarog
vartilbúinntilaðtakasérhléáþeimtímumsemæfingarværubannaðar.

JóhannaSigríðurSigurðardóttir,semsatístjórnfélagsinsfrástofnunþess,
lést ímótorhjólaslysiþann28.júní2020ásamteiginmannihennarFinni
Einarssyni.Húnhafðistarfaðmikiðfyrirfélagiðogvarandistjórnarmanna
varekkisásamieftirfráfallJóhönnu.
Félagið hefur verið óstarfhæft síðastliðin tvö ár sökum Covid-19 far-
aldursins.

Framtíðarsýn
JGstefniráaðfaraáfullaferðánýákomanditímum.Félagiðhefurnáð
samkomulagi við þjálfarateymi júdódeildar ÍR en deildin þar hefur verið
aðstækkahrattsíðanteymiðtókviðþjálfunhjádeildinnieðaum300%
hafabæstíhópinnþarámilliáraogerdeildinsífelltvaxandi.JGhefurnáð
samkomulagiviðfyrrumþjálfarafélagsins,Gísla,semsinntiþjálfunallra
hópafélagsinsfrá2012tilársins2017umaðsjáumþjálfunogönnurstörf
félagsins. Íslandsmeistaratitlarfélagsinsfórufjölgandimeðárunumsem
Gíslisáumþjálfunogvarstöðugfjölguniðkendahjáfélaginu.Aðstaðanvar
orðinalltoflítilogvorufjöldiæfingaekkinógumargar.
Félagið heldur æfingar í minnsta sal allra júdófélaga/-deilda á höfuð-
borgarsvæðinu og er það eina félagið/-deildin sem þarf að leggja niður
dýnuríupphafiæfingaogtakaþæruppaðloknumæfingadegi.Viðviljum
komastístærriaðstöðuþarsemdýnurerufastarágólfimeðfjöðrunundir
svohægtséaðstundaíþróttinabeturásamtþvíaðgetaboðiðuppáfleiri
hópa.Stjórninmunvinnaaðþarfagreininguogbyrjasvoaðleitaaðnýrri
aðstöðu.
Viðhjáfélaginuætlumaðbjóðauppáfaglegastarfsemiþegarkemurað
þjálfun barna, unglinga og fullorðina. Félagið verður með fyrirmyndar
starfsemi
fyrir2áraogeldri.
Viðsjáumfyrirokkurfrekarivöxtfélagsinsogeruþvíjákvæðirtímar
framundaníJúdófélagiGarðabæjar.
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Aðalfundur Golfklúbbs Ness – Nesklúbbsins fyrir starfsárið 2021 var
haldinn25.nóvembersíðastliðinn. Lögumfélagsinssamkvæmtvarþar
lögð var fram skýrsla stjórnar sem og reikningar sem voru samþykktir
samhljóða.
ÍstjórnNesklúbbsinssitjanú:
Formaður:ÞorsteinnGuðjónsson
Varaformaður,ElsaNielsen
Ritari,ÁrniVilhjálmsson
ÁsgeirBjarnason
GuðrúnValdimarsdóttir
JóhannKarlÞórisson
StefánÖrnStefánsson
Framkvæmdastjórier:HaukurÓskarsson
Starfsárið 2021 var ákaflega viðburðarríkt og farsælt í sögu klúbbsins.
Völlurinnskartaðisínufegurstaogvar lokahöndlögðáendurnýjungolf-
skálans.Nesklúbburinnersvoheppinnaðeigamikiðafósérhlífnumsjálf-
boðaliðumsemleggjaklúbbnumöllujafnaliðviðhinýmsustörf.Nokkrir
þeirra hafa lagt á sig ómælda vinnu við endurnýjun skálans og verður
þeimsemogöðrumsjálfboðaliðumseintþakkaðfyrirsittframlagíþágu
klúbbsins.ÁhverjuáriveitirGSÍviðurkenningufyrirsjálfboðaliðaársins
innanhreyfingarinnar. ÍárvarþaðeinnúrröðumNesklúbbsins,Þorkell
Helgason,semhlautnafnbótinaogerhannsvosannarlegavelaðþeirri
viðurkenningukominnþósvoaðtilnefnahefðimáttmiklufleiriinnanraða
klúbbsins.
Iðkendafjöldiíklúbbnumernúréttum800ogþarfyrirutansækjavelá
annaðhundraðbörnogunglingarnámskeiðogæfingarsemekkieruinni
í þeirri tölu. Klúbburinnergríðarlegaeftirsóttur oghefur veriðbiðlisti í
klúbbinntilfjöldaára.Íannaðskiptiísöguklúbbsinsgerðistþaðáhaust-
mánuðum að biðlistinn varð stærri en iðkendafjöldi klúbbsins, en þessi
”rómaði”biðlistitelurnú873einstaklingasemhughafaáaðgerastmeð-
limiríNesklúbbnumenkomastekkiaðvegnatakmarkaðslandssvæðis.
ÁárinufékkNesklúbburinnafhendagæðavottunáaðalfundinumfyrirað
standastgæðakröfurÍþróttasmabandsÍslandsogerfélagiðnúorðiðeittaf

fyrirmyndarfélögumÍSÍ.Gríðarlegaukninghefurorðiðástarfsemibarna
ogunglingaundanfarinár.Áárinuurðubreytingarástarfsemiunglinga-
starfsinsþegarSteinnBaugurGunnarssonvarráðinníþróttastjóriklúbbs-
insogNökkviGunnarssonPGAgolfkennarisemséðhafðiumuppbyggingu
unglingastarfsinsundanfarinármunáframsinnastarfiyfirkennaraklúbbs-
insfyrirhinnalmennakylfing.
Félagsstarfseminvarímiklumblómaogvourhaldinveláfjórðatugvið-
burðaaföllumstærðumoggerðumfyrirutanhinndaglegarekstur.Fjögur
opinmótvoruhaldin,þarafeittopiðkvennamótenkvennastarfklúbbsins
nýtursemfyrrmikillavinsældahjáfélagskonum.Meistaramótklúbbsins
var haldið dagana 26.júní – 3. júlí og var þá haldið í 56. sinn.  Klúbb-
meistarikvennavarKarlottaEinarsdóttirogíkarlaflokkivarþaðBjarniÞór
Lúðvíkssonsemsigraði.
EinvígiðáNesinu”shoot-out”góðgerðarmótiðáttistórafmælierþaðvar
haldiðí25.sinn.Þegarlagtvarafstaðíþessavegferðárið1997sáenginn
fyrirséraðþaðyrðigert í25ároghvaðþálengur.Þaðaðíþróttafélag
skulistandaaðviðburðitilfjáröflunarogstuðningsgóðramálefnatengter
börnumereittogsérafaráhugavertoghvaðþásvonalengi.Mótiðnýtur
mikillavinsældameðal10afbestukylfingumlandsinssemogfjöldaáhorf-
endasemleggjaleiðsínaáNesvöllinnnogtakaþáttídeginumsemnúvar
leikinníÞáguBUGL,Barna-ogunglingageðdeildarLandspítalans.Mótið
íárvarhaldiðísamstarfiviðsjóðstýringarfélagiðSTEFNIRogsigurvegari
EinvígisinsvarGuðmundurÁgústKristjánsson.
Rúsínanípylsuendanumáárinuhjáklúbbnumvarsvoþegaraðnýinni-
æfingaaðstaðavaropnuðídesemberensúaðstaðasemáðurhafðiverið
notuðáEiðistorgiogbarnafniðRISIÐvarlöngusprungin.Núhefurverið
opnuðnýaðstaðaáAusturströnd5ogberhúnnafniðNESVELLIR.Þarer
erusexfullbúnirgolfhermarásamtstórripúttæfingaflötoghafaviðtökurn-
arveriðfrábærar.

Stjarnan
Líkt og árið á undan fór starfsárið 2021 ekki varhluta
afsamkomutakmörkunum,skyndilokunumogallskyns
öðrumsóttvarnaraðgerðum.Eftirvíðtækartakmarkanir
áíþróttastarfiyfiráramótvarleyfiloksgefiðummiðjan
janúarfyriræfingumyngriiðkendauppað16áraaldri,

enþóeingönguaðströngumsóttvarnarskilyrðumuppfylltum.Afrekshóp-
ar félagsinshöfðuþáþegarfengiðundanþágufráalmennuæfingabanni
ogmáttuhaldaútiæfingum í fámennumhópumánsnertinga. Eftirsat
hins vegar viðkæmur aldurshópur, 16-20ára ungmenni semekki sóttu
æfingarmeðmeistaraflokkumfélagsins.Óhætteraðsegjaaðáhyggjur
forsvarsmanna félagsins af félagslegri einangrun þessa aldurshóps hafi
veriðverulegar,einkumogsér í lagiþarsemskólahald láeinnigniðriá
samatíma. Varríkáhersla lögðáaðþjálfararværu ígóðumsamskipt-
umviðsínaiðkendur,leggðusigframumaðveralausnamiðaðirvarðandi
heimaæfingaroghvettutilalmennrarhreyfingar.Enguminniáherslavar
lögðámikilvægiþessaðþjálfararstuðluðuaðfélagslegumsamskiptumá

milliiðkendaogreyndueftirfremstamegniaðhugaaðandlegrioglíkam-
legriheilsuþeirra.
Enfaraldurinnhafðiekkieinungisáhrifáiðkendurfélagsinsheldurvarallt
viðburðahald og kappleikir í sérkennilegum búningi lengi fram eftir ári,
þarsemáhorfendurvoruýmistalfariðbannaðireðaleyfðiraðmjögstíf-
umsóttvarnarskilyrðumuppfylltum.  25 til 500áhorfendurhverju sinni,
sóttvarnarhólf og aðrar íþyngjandi takmarkanir sem kölluðu á strangari
umgjörð og aukið umfang.  Varpaði ástand þetta óneitanlega skugga á
kappleikiogýmsaviðburði félagsins. Enþaðereinnigástundumsem
þessumsemhið sannaStjörnuhjarta slærhvað sterkast.  Aðdáunarvert
var að fylgjast með metnaði, eljusemi og þrautseigju sjálfboðaliða jafnt
semstarfsmanna,semtókustáviðsíbreytilegaraðstæðurþarsemoftá
tíðumþurftiáörskotsstunduaðaðlagastarfseminaaðnýjumleikreglum
ogtileinkasérnýjatækniogvinnubrögð.Færiraðalstjórnþessumfrábæra
hópifólksinnilegustuþakkirfyrirþeirraóeigingjarnaframlagtilfélagsinsá
erfiðumogfordæmalausumtímum.
Aðalfundurfélagsinsífyrravarhaldinnþann15.aprílogvarviðþaðtilefni
kosiðumþrjúsætiíaðalstjórn.HeiðrúnJónsdóttir,varaformaðurstjórnar,
ÞórdísB.Sigurbjörnsdóttir,meðstjórnandi,ogErlingÁsgeirsson,varamað-
urístjórn,buðusigöllframtilendurkjörsogvorusjálfkjörináfundinum.
Ástarfsárinu2021tókuríflega5.000virkiriðkendurogyfir400þjálfarar
ogaðrirstarfsmennþáttístarfsemifélagsins,aðógleymdumþeimmikla
fjöldasjálfboðaliðasemsitur ístjórnumdeilda, ráðumognefndum,eða
kemuraðstarfinuáannanhátt. Hjá félaginuerusemfyrrstarfandisjö
deildir: fimleika-, handknattleiks-, knattspyrnu-, körfuknattleiks-, lyft-
inga-,sund-ogalmenningsíþróttadeild.
Rekstrarniðurstaðaársins2021erjákvæðoglausafjárstaðafélagsinsíárs-
lokersterk.Þegarrekstrarniðurstaðanerskoðuðerhinsvegarvertaðhafa
í hugaþau áhrif semaðgerðapakki stjórnvalda til handa íþróttafélögum
oggóðgerðarsamtökumtilaðstemmastiguviðneikvæðumafleiðingum
Covid-19hafðiáreksturfélagsins.Fólstaðgerðapakkinneinkumítvenns
konaraðgerðum,annarsvegaraðmætatekjutapivegnaáhorfendabanns
ogstöðvunaráviðburðahaldioghinsvegaraðveitafjárstuðningsvounnt
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væriaðstandaskilálaunagreiðslumáþeimtímaþegarstarfsemiíþrótta-
félagalániðrivegnasóttvarnaraðgerða.Máljóstveraaðánþessaraað-
gerðahefðu áhrif heimsfaraldursins bæði til skemmri og lengri tímaað
öllumlíkindumorðiðdýpriogalvarlegrifyrirreksturíþróttahreyfingarinnar.
Enguaðsíðurmágeraráðfyriraðyfirstandandirekstrarárogjafnvelkom-
andiárverðikrefjandiírekstriámeðanafleiðingarheimsfaraldursinsfjara
útaðfulluogóvissuvegnastríðsátakaíheiminumléttir.Verðurþvíaukin
krafaáfélagiðalltaðsýnaennfrekariráðdeildírekstri.
En þrátt fyrir áhrif og afleiðingar Covid-19 á síðastliðnu starfsári tókst
engu að síður að ljúka keppnistímabili flestra íþróttagreina.  Því fylgdu
hins vegar ýmsaráskoranir sem reyndu töluvert á andlegt og líkamlegt
úthaldíþróttafólks,þarsemkeppnistímabilflestravetrargreinateygðisig
velinnísumarið.Stjarnannáðifrábærumárangriáýmsumvígstöðvum
á árinu og má þar t.a.m. nefna Íslands- og bikarmeistaratitla karla- og
kvennaliðafélagsinsíhópfimleikum,bikarúrslitaleikmeistaraflokkskarla
íkörfuknattleik,þarsemliðiðþurftiáendanumaðlútaílægrahaldifyrir
Njarðvíkeftiræsispennandiúrslitaleik,ogundanúrslitaleikmeistaraflokks
karlaíCoca-Colabikarnumíhandknattleik,þarsemnaumttapgegnFram
varðniðurstaðaneftirjafnanogbráðfjöruganleik.Þáeruótaldirallirþeir
fjölmörgutitlarsemyngriflokkarfélagsinssöfnuðuaðséráárinuogljóst
aðframtíðiníGarðabænumhefursjaldanveriðjafntbjörtogeinmittnú.
Ekkierheldurannaðhægtenaðrifjauppfrábæranárangurfimleikafólks
StjörnunnarmeðlandsliðumÍslandsáEvrópumótinuíhópfimleikumsem
framfór ínóvember. ÞaráttiStjarnan26landsliðsmenn.Kvennalið Ís-
lands,semskipaðvarníufulltrúumStjörnunnar,varðEvrópumeistariog
kórónaðiKolbrúnÞöllÞorradóttir stórkostleganáranguráárinumeðþví
aðhreppaannaðsæti íkjöriá íþróttamanniársins íárslok. ErStjarnan
virkilegastoltafþessufrábærafimleikafólkiogerómetanlegtaðhafajafn
sterkarogjákvæðarfyrirmyndirinnanokkarraða.
Góð ásókn var í sumarnámskeið félagsins á síðastliðnu sumri og var
einstaklegavel tekið ínýnámskeiðsemboðiðvaruppá fyrireldri iðk-
endur.Umsumariðvareinnigráðistímiklaroglangþráðarframkvæmd-
iráSamsungvellinumþegarsettvaruppsérstaktvökvunarkerfi. Fylgdi
þessumframkvæmdumtöluvertraskumtímaogjókstþarmeðennfrekar
flækjustigiðviðframkvæmdæfingaogleikja,semvartöluvertfyrirsökum
strangrasóttvarnarreglnaog–skilyrða. Enmeðþolinmæðiogútsjónar-
semi leysti starfsfólk þær flækjur með miklum sóma og gengu fram-
kvæmdirheiltyfirvelfyrirsig.
Meðhaustinuhófstvetrarstarfsemifélagsinsaffullumkraftiánýogvar
einkaránægjulegtaðsjáaðþæráhyggjursemveriðhöfðuuppiummögu-
legtbrottfallbarnaogunglingaíkjölfarheimsfaraldursvirtustekkiárökum
reistar.  Ínóvember fórhinsvegarafturaðberaáhertarisóttvarnarað-
gerðumogsvofóraðílokársvarstaðanekkimikiðfrábrugðinþeirrisem
verið hafði ári fyrr.  Um þetta leyti stóð til að ráðast í stefnumótun og
nánariútlistunáframtíðarsýnfélagsins,enákveðiðvaraðsláþeirrivinnu
áfrestsökumfjöldatakmarkanna.Meðhækkandisólstandavonirtilað
unntverðiaðhaldaþeirrivegferðáframognýtaþáundirbúningsvinnusem
búiðvaraðvinnaundirloksíðastaárs.Jafnframtvarunniðaðuppfærslu

áhandbókStjörnunnarogvottunfélagsinssemfyrirmyndafélagsÍSÍ.Er
stefntáaðnýhandbókverðikynntfyrirstjórnumdeildaávordögum.
Stjarnanerákaflegastoltafþvímikilvægahlutverkisemfélagiðgegnirí
samfélaginuokkaríGarðabæ.Félagiðermeðalstærstuþjónustuaðilaí
bæjarfélaginuogerhlutverkþessþríþætt:

•Barna-ogunglingastarf
•Afreksstarf
•Almenningsíþróttirfyrirfullorðna

Íbarna-ogunglingastarfinuerhugsjóninfyrstogfremstaðskilaútísam-
félagiðsterkumeinstaklingumsemlæraígegnumíþróttirnaraðtakastá
viðgleðiogsorgir,sigraogtöp,meðbyrogmótlæti.Einstaklingumsem
þoraaðgeramistök, læraafþeimoghafahugrekki tilaðeltadrauma
sínaogfetaótroðnarslóðir.Ekkimáheldurgleymaþvímiklaforvarnar-
gildisemþátttakaískipulögðuíþróttastarfihefur.Slíkþátttaka,ásamt
samvistumviðforráðamennogfjölskyldu,erutveirstórirþættirsemhafa
áhriftilgóðsþegarlitiðertiláhættuhegðunarbarnaogungmenna.Afar
mikilvægteraðhaldaótrauðáframábrautforvarnaoghlúaennbeturað
þvístarfisemunniðeráþessusviði.
ÍafreksstarfierStjarnanífremsturöð.Aukþeirrarsigurhefðar,skemmt-
anagildis, samstöðuog félagslegrar samveru semafreksstarfið elur af
sérereittafstóruhlutverkumafreksstarfsinsaðskapafyrirmyndirfyrir
yngri iðkendur. Einsogáðurhefurkomið framerómetanlegtaðeiga
sterkarfyrirmyndirogóhætteraðfullyrðaaðíStjörnunnieigumviðfjöld-
annallanafslíkumsemviðöll,börnogfullorðnir,getumstoltlitiðupp
til.Samstaðansemmyndastíkringumafreksfólkiðokkarástóranþátt
íaðþjappaokkursamanogviðfinnumfyrirþvíaðtilheyrastærriheild.
ÍnýliðnumfebrúaropnaðiíVetrarmýrinýttogglæsilegtfjölnotaíþrótta-
mannvirkisemfengiðhefurnafniðMiðgarður. Umeraðræðafjölnota
íþróttahús með knattspyrnuvelli, klifurvegg, lyftingaaðstöðu og fjölnota
styrktasal,svofátteittsénefnt.Hefurbiðineftirfullbúnumknattspyrnu-
velli innanhúss verið löng og því einstaklega ánægjulegt að þessum
áfangaséðnúnáð.Erljóstaðþessiaðstaðamunveramikil lyftistöng
fyrirknattspyrnudeild,félagiðíheildogalltíþróttalífíGarðabæ.Bindum
viðíStjörnunnimiklarvonirviðaðgetaaukiðennfrekarþjónustuframboð
félagsinsmeðtilkomuþessaglæstamannvirkis.
Síðastliðiðárreyndistfélaginuekkisíðurstóráskorunenáriðþaráund-
an,bæðiútfráfélagsleguogfjárhagslegusjónarmiði.Íþróttastarferstór
hlutiafokkardaglegalífiogfátthefurmeirisameiningarmáttenaðfylkja
liðiundirfánafélagsinsokkar.Þvífengumviðsvosannarlegaaðkynnast
þegarheimsfaraldurlamaðistóranhlutastarfseminnarálöngumköflum
yfirtveggjaáratímabil,lokaðiíþróttamannvirkjum,meinaðiokkuraðgang
aðviðburðumoglagðiíþyngjandihömluráæfingarogkappleiki.Íþetta
sinntrúumviðþvíhinsvegarstaðfastlegaaðljósiðviðendannágöngun-
umséraunverulegleiðútenekkiaðeinslestámóti.

SkíniStjarnan!

FyrirhöndaðalstjórnarStjörnunnar,
SigurgeirGuðlaugsson,formaðurU.M.F.Stjörnunnar

Gerpla
ÍþróttafélagiðGerplahéltaðalfund23. júní2021 fyr-
ir starfstímabilið 1. júní 2020 – 31. maí 2021.  Eft-
irfarandi aðilar skipuðu stjórn félagsins á tímabilinu:
Ragnheiður M. Ólafsdóttir, formaður, Marta Kristín
Sigurjónsdóttirvaraformaður,HeiðurHjaltadóttirritari,

HjaltiRagnarEiríksson,HreggviðurSímonarson,HannýÖspPétursdóttirog
SifPálsdóttir.ÁaðalfundinumlétHeiðurHjaltadóttirafstjórnarstörfumog
DavíðStefánGuðmundssonkomíhennarstað.
ÍþróttafélagiðGerplastarfræktisexmismunandideildir innanfélagsinsá
liðnutímabili í tveimur íþróttahúsum.Áhaldadeildkarlaogkvenna,hóp-
fimleikakarlaogkvenna,almennadeild,parkourdeild,fimleikadeildkarla
ogkvennaogfimleikafyrirfatlaða.Gerplalegguráhersluáfjölbreyttþjón-
ustuframboðog leggurmikiðuppúrþvíað iðkendur finnihreyfingusem
hentarþeimogfinnstgamanaf.Boðiðeruppáfimleikaímismunandiformi
fyrirbreiðanaldurshóphvortheldursemmarkmiðiðeraðstundalíkams-
rækteðastefnaákeppni í fimleikum.Bangsafimleikareruþæræfingar
semhafanotiðmikillavinsældaenþaðeruæfingareinsog tveggjaára
barna. Svo mikil er aðsóknin að félagið keyrir æfingar bæði í Versölum
ogVatnsenda.Annarshefuriðkendafjöldinnhaldiðsérnokkurnveginnen
þaðerathyglisvertaðiðkendursemvoruaðklárafyrstabekkvorið2021
skiluðusérekkieinsvelogárináundanhaustið2022.Hvort skýringin
séheimsfaraldurerekkivístenþessiárgangurskarsigúrámillianna.
Brottfallalmenntvegnaheimsfaraldurserekkiáberandienfjöldinnerjafnt
ogþéttaðkomastísamthorfogeraukningísumumdeildum.
Mótahald var af skornum skammti framan af en annað árið í röð hélt
Gerplamótsemermeðöðrusniðienhefðbundin fimleikamót.Mótiðer
stílaðinnááhaldafimleikaogfékknafniðIcelandClassic.Einkennimótsins
eraðallirþátttakendurfákeppnisboltilaðkeppaíámótinuogeruþvíallir
keppenduríeinsfimleikabolíkeppninnisamafráhvaðafélagiþeirkoma.
Einserudregnirúthappdrættisvinningarámeðalkeppendaogmikiðer
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lagtuppúrumgjörðinni.IcelandClassichefurslegiðígegnogvoruríflega
400keppendurárið2021.
Góður árangur náðist hjá íþróttafólkinu okkar þrátt fyrir skrýtið æfinga-
árvegnalokanaámannvirkjumvegnasóttvarnarráðstafana.Þjálfararog
starfsfólkstóðuþéttviðbakiðáiðkendumogvarreyntaðpassauppáað
semflestirskiluðusérafturinnístarfið.ViðeignuðumstfjöldanallanafÍs-
landsmeisturumogáttumfjöldaiðkendaílandsliðumbæðiíhópfimleikum
ogáhaldafimleikum.EignuðumsttvöfaldanNorðurlandameistaraogverð-
launahafaáNorðurEvrópumótisvoeitthvaðsénefntíáhaldafimleikumog
EvrópumeistaraogverðlaunahafaáEvrópumótiíhópfimleikum.
Sumarstarfið var blómlegt 2021 og voru haldin fjöldinn allur af sumar-
námskeiðumsemvoruvelsótt.Heilsdagssumarnámskeiðinvorukeyrð
í Versölum en hálfsdags – parkournámskeið voru keyrð í Vatnsenda.
TrampólínnámskeiðvarnýttnámskeiðíVatnsendasemslóígegnogverð-
urafturádöfinnikomandisumar.Keppnishóparfélagsinserufarniraðæfa
ellefumánuðiááriámeðanaðalmennadeildinogyngriiðkenduræfafrá
septemberogútmaí.
Gerpla náði þeim merka áfanga á árinu að verða 50 ára þann 25.apríl
2021.Búiðvaraðundirbúastórhátíðarhöldsemogstórfenglegaafmæl-
issýningu sem ekkert varð af vegna stöðugrar óvissu í þjóðfélaginu og
mikilla samkomutakmarkana. Úr varð að fresta hátið fram á næsta ár.
Mikilvonbrigðiámeðalfélagsmannaogvelunnaraendastórtímamóthjá
farsæluÍþróttafélagi.Ítilefniafmælisvarþógerðheimildarmyndumsögu
Gerplu,upphafþessogvöxtenviðtölvorutekinviðfjöldaeinstaklingasem
komiðhafaaðstarfinuoguppbyggingufélagsinsí50ár.Myndinaáttiað
frumsýnaáafmælishátíð2021envarfrumsýnd21.apríl2022.Mikilvinna
hefurfariðíþessadýrmætuheimildenmyndinerum30mínúturaðlengd.
Anddyrið í íþróttamiðstöðinni Versölum fékk upplyftingu en ráðist var í
smíðioghönnunábikaraskápsemgeymirmikilvægarheimildirumvel-
gengniogsögufélagsinsáundanförnumáratugum.Óhætteraðsegjaað
velhafitiltekistogseturskápurinnskemmtilegansvipáanddyrið.
Áriðfervelafstaðogmörgstórverkefniádöfinnisemviðhlökkumtilað
takastáviðmeðokkarfrábæruiðkendum,starfsfólki,aðstandendumog
öðrumvelunnurum.
ÁframGerpla
OlgaBjarnadóttir

Taekwondo félag Kópavogs (TKO)
Árið2021varfyrstaáriðþarsemfélagiðfékkaðkeppaundireiginmerkj-
umíÓlympíugreininniTaekwondo.Viðgerðumokkurlítiðfyrirogunnum
Íslandsmótiðíbardaganokkuðörugglegaífyrstutilraunogerumnokkuð
sáttmeðþað.KeppendurokkartókueinnigþáttíBikarmótivetrarinsog
stóðukeppendurokkaríformisigfrábærlega,fenguhæstueinkunnirallra
ámótinuogminntuhressilegaásig.

IðkendafjöldinnfórniðuráviðeftirþvísemleiðáCovid-tímannennúer
útlitiðbetrameðhverjumdeginum. Viðbættumvið flokkumtilaðgeta
hugsaðbeturumyngrikynslóðinaoghéldumáframmeðstarfsemi fyrir

börnmeðeinhverfu,hegðunarvandamálogþolendureineltis.Yngstinem-
andinntilaðtakabeltaprófvar3áraogsáelsti62áraogerþvíhópurinn
mjögbreiður.8nemendurtókupróffyrirsvartbeltiogþarámeðalhinn
20áraGunnarSnorriSvanþórssonsemtók4.danmeistaragráðu,yngstur
íslendinga.

Viðsjáumframáaðfélagiðreisisighrattviðákomandimánuðumoger
stefnansettáaðvinnaöllmótinnanlandsánæstuárum.Einnigerstefn-
ansettámóterlendisogmunumvið takaþátt íuppbyggingu landsliða
Taekwondosambandsinsákomandimisserum.

Glóð
AðalfundurÍþróttafélagsinsGlóðarsemveraáttiíjanúar
2021frestaðisttil26.maí2021.Fundurinnvarhaldinn
umleiðoghægtvarenþávarCOVIDbúiðaðveraalls-
ráðandimeiraogminnafrááramótum.Lítiðstarfvarí
félaginuþettaárvegnaCOVID.

Ringóvetur:
Engar æfingar voru frá áramótum þangað til 10. maí

2021enþáhafðialltveriðlokaðvegnaveirunnar.Æfingatíminnvarstuttur
þannveturinnengóðmætingþegarhægtvaraðæfa.
Allarringó-keppnirlögðustniðurþaðárið.

Púttsumar:
Glóðhefurtilafnota18holupúttvöllásumriníKópavogsdal.Æfingarípútti
vorutvisvaríviku,áþriðjudögumogfimmtudögumkl.11:00-12:00eins
ogsíðustusumur.Æfingarbyrjuðu8.júní2021.Þátttakavarnokkuðgóð
tilaðbyrjameðoghefurraunþátttakanaukistjafntogþéttásíðustuárum.
Í júlívarþátttakanorðinnokkuðdræmenþáeraðalútilegutímabiliðog
margiríburtu.Þann5.ágústhættumviðaðæfavegnadræmrarþátttöku
ogCOVID19.
PúttiðerskemmtilegsamveraGlóðarfélagaáfallegumstaðíKópavogsdal.
Völlurinnereitthvaðnotaðurafalmenningiogánotkunhansörugglega
ogvonandieftiraðfærastíaukana.ÞettaerfalinperlaíKópavogsdalog
syndaðbæjarbúarnýtisérvöllinnekkisemskyldi.Snemmavors2020var
fariðítöluverðarframkvæmdirviðvöllinnávegumKópavogsbæjarogvar
púttvöllurinnognágrenihansendurnýjað.

Ringóhaust:
Æfingaríringóáhaustönnbyrjuðu9.septemberogvarspilaðtvisvaríviku
framað9.desemberenþávartekiðjólafrí.Æfingartókustmjögvelogvar
mjöggóðmæting.



UMFÁ
AðalfundurUMFÁvarhaldinn18.maí2021
íÍþróttamiðstöðÁlftaness.
Eftirfarandieinstaklingarvorukjörnirístjórn:
GuðjónÞorsteinsson,formaður,
KjartanÖrnSigurðsson,varaformaður,
EinarGeorgsson,KristjánJónJónatansson,
Brjánn Guðjónsson, Sveinborg Lovísa Hauksdóttir og
LindaBjörkThorlacius.

UngmennafélagÁlftanessermeð6deildirstarfræktar,þ.e.knattspyrnu-
deild,körfuknattleiksdeild,blakdeild,frjálsíþróttadeild,soobahkdo-deild
ogalmenningsíþróttadeild. Félagiðereinnig ísamstarfiviðsunddeild
StjörnunnarogboðiðeruppáæfingaríÁlftaneslaugaukþesssemiðk-
endurUMFÁeigakostáaðsækjaæfingaríGarðabæ.Þettaerelleftaárið34

semfélögineruísamstarfioghefurþaðmælstvelfyrir.Knattspyrnudeildin
ersemfyrrlangstærstadeildin.Meistaraflokkurkarlaspilaðií4.deildsíð-
astasumarogmeistaraflokkurkvennaí2.deild.StjarnanogÁlftaneseru
íöflugusamstarfiíkvennaboltanumoghefurþaðgefiðmjöggóðaraun.
Körfuboltinnerímikillisóknhjáfélaginu.Yngriflokkastarfriðeraðspringa
útoghefurorðiðmikilfjölgunáiðkendum.Meistarflokkurkarlahefurnáð
góðumárangriásíðstuárumoghafanáðaðfestasigísessisemöflugt
liðí1.deildinni.
BlakdeildUMFÁtókyfiralltblakstarfíGarðabænumhaustið2018.Álftanes
ermeðliðíefstudeildkarlaogkvennaíblakinuaukþessaðverameð5lið
íneðrideildum.Félagiðbyrjaðimeðyngriflokkastarfíblakihaustið2019.
FélagiðbýðuruppáÍþróttaskólabarnannaenþargetabörnáleikskólaaldri
stundaðalhliðahreyfinámundirhandleiðsluíþróttafræðinga.
SkokkhópurnýturmikillavinasældaáÁlftanesinu.Forsvarsmennhópsins
hafaaðstoðaðnýliðaviðaðkomastafstaðískokkinuoghefurhlaupurum
fjölgaðumtalsvertásíðustumisserum.
Frjálsar íþróttirhafa festsigvel í sessisem íþróttagreinhjá félaginuen
þettaerþrettándaárið í röðsemfélagiðbýðuruppáæfingar í frjálsum
íþróttum.
Áhaustmánuðum2015byrjaðifélagiðaðbjóðauppáæfingarítaekwondo
ogsoobahkdo.Þátttakanhefurveriðgóð,bæðihjábörnumogfullorðnum
ogljóstaðíþróttagreininerkomintilaðvera.
Ádöfinnieraðstofnarafíþróttadeildhjáfélaginuogveriðeraðskoðahvort
grundvöllurséfyrirstarfikringumhlutverkaleikihjáunglingum.

ÍoktóberfórframkynningávegumblaksambandsinsíÍRfótboltahöllinni
íReykjavíkþarsemkrakkablakvarkynntogvarGlóðboðiðaðverameð
kynningu á ringó fyrir eldri borgara á sama tíma. Glóðarfélagar kynntu
ringó íþróttina sem tókst með ágætum og í kjölfarið bættust 7 frábærir
félagarviðíæfingahópokkar.
ÞettavargottringótímabilogfriðurfyrirCOVID19.Öllumkeppnumvarþó
frestað.
ÍþróttavikavarhaldiníKópavogi23.-30.septemberítengslumviðíþrótta-
vikuEvrópu.
BoðiðvaruppásjöviðburðiíKópavogiítengslumviðíþróttavikuEvrópu
semKópavogur tók þátt í. Íþróttavika Evrópu (European Week of Sport)
erhaldin23.-30.septemberárhvertíyfir30Evrópulöndum.Íþrótta-og
Ólympíusamband Íslands hefur umsjón með verkefninu á Íslandi en nú
varunniðísamstarfivið„Heilsueflandisveitarfélög“.Markmiðíþróttaviku
Evrópueraðkynnaíþróttirogalmennahreyfinguogspornaviðhreyfingar-
leysimeðalalmennings.
ÍþróttafélagiðGlóðvarmeðíþessarikynninguogþriðjudaginn28.sept-
emberkl.16:00varboðiðuppákynninguáringóíÍþróttahúsiLindaskóla.
Allir íþróttaviðburðirnir íKópavogi voruauglýstir íKópavogspóstinumog
Kópavogsblaðinu.
Viðþurfumaðveravakandifyrirkynningumafþessutagiogtakaþátt.
Halda átti LandsmótUMFÍ 50+ í Borgarnesi í lok ágúst 2021. Í skugga
mikillasmitaogtilaðheftaútbreiðsluCOVIDveirunnarísamfélaginuvar
ákveðiðaðfrestamótinu.Annaðáriðíröðsemþvíhefurveriðfrestað.

Fjárhagsstaðafélagsinsermjöggóð,félagsgjaldvarinnheimtídesember
ogsalaringóhringjameðágætum.
Félagið flytur innringóhringi fráPóllandiogereingönguhægtaðkaupa
þáhjáGlóð.
Hringirnirþurfaaðveralöglegirþ.e.stærð,þykkt,þyngdogstærðgatsins
ímiðjunni.

MargrétBjörnsdóttir,
FormaðurÍþróttafélagsinsGlóðar

Boginn
Aðalfundur:13.03.2022
Formaður:OliverOrmarIngvarsson
Varaformaður:ValgerðurEinarsdóttirHjaltested
Gjaldkeri:AstridDaxböck
Ritari:SaraSigurðardóttir
Meðstjórnandi:DagurÖrnFannarsson
Varamenn:GuðmundurÖrnGuðjónsson,
GuðrúnBirnaPétursdóttir

BogfimifélagiðBoginnhéltáframaðbyggjauppöflugtbarnaogunglinga-
starfárið2021ogtókuValgerðurEinarsdóttirogSaraSigurðardóttirviðað
sjáumþjálfunbæðiáæfingumyfirveturinnogeinnigásumarnámskeiðum
Bogansþarsemmetfjöldikrakkamættutilaðprufaþessaskemmtilegu
íþrótt.GuðmundurÖrnGuðjónssonhéltáframaðþjálfaafrekshópBFBog-
anssemgerðieinniggríðarlegagóðahlutiáárinu.
Íslandsmótuminnandyravarfrestaðfrámarstilnóvemberárið2021en
utandyramótin voru haldin á venjulegum tíma í júlí. Nói Barkarson frá
BoganumvarðÍslandsmeistariutandyraítrissubogaflokkikarlaenhann
sigraðiAlbertÓlafssoneinnigúrBoganumíúrslitum.EwaPloszajsigraði
ítrissubogakvennaflokki.MarínAnítaHilmarsdóttirvarðÍslandsmeistari
kvennaísveigbogaogslóþareinnignýttÍslandsmetmeð616stigumsem
er 11 stigum yfir lágmarks skorið fyrir ólympíuleikana og hún fyrsti Ís-
lendingurinníbogfimisemnærþeimlágmörkum.OliverOrmarIngvarsson
náðiöðrusætieftirtvöfaldanbráðabanaísveigbogakarla.ÁÍslandsmótum
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Knattspyrnufélagið Miðbær (KM)
Formaðurogframkvæmdarstjóri:JoaquínLinaresCórdoba
Varaformaður:AlexàndreM.FernándezMassotogGuðlaugurJóhannesson
Karlaliðiðvarstofnaðárið2013afnokkrumáhugamannaleikmönnumfráSpánibúsettumáÍslandiíþeimtil-
gangiaðtakaþáttíGulldeildinnisemeráhugamannadeild.LiðiðskráðisigíKSÍsem11mannafótboltaliðárið
2018.Liðiðerskipaðum36leikmönnumaf19mismunandiþjóðernum.Sannkallaðurfjölmenningarklúbbur
semdeilirþekkinguoghefðum.Velertekiðámótiþátttakendumóháðuppruna,kyni,kynþættieðatrúsem
deilaíslenskriogalþjóðlegrifótboltamenningu.
KarlaliðKMhefurspilaðí4.deildinnisíðan2019ogfariðframmeðhverjuárinusemlíðurogárið2021var
bestaárangrináðtilþessa.Liðsmenneruaðvonumbjartsýniráframtíðina.
KMstofnaðieinnigmeðkvennaliðsemkepptií2.deild,ogumÍslandsbikarinnárið2021.
LiðiðæfirogspilarheimaleikiíKórnumGervigras(Kópavogi).
KMskipuleggurBorealCup,vetrarmótífótboltafyrir4.deildarkarlalið(www.borealcup.com).

innandyrasemhaldiðvarínóvembervarsigraðitrissubogakvennaliðBFBogansámótiBFHróaHettiíúrslit-
um.NóiBarkarsonvarðÍslandsmeistariítrissubogakarlaannaðáriðíröðogeinnigMarínAnítaHilmarsdóttir
varðÍslandsmeistariísveigbogakvenna.DagurÖrnFannarssonvarðíöðrusætiásamamóti.
NúþegarloksvarhægtaðfaraafturáerlendmótfóruMarínAníta,OliverOrmar,AlbertÓlafssonogSvein-
björgRósaSumarliðadóttiráheimsbikarmótiðíParíssemhaldiðvaríjúní,þarsemAlbertogSveinbjörgslógu
heimsmetíparakeppnitrissuboga50plús.EwaPloszajhafnaðií33.sætiáevrópumeistaramótiíTyrklandi.
SvokepptuDagurÖrn,MarínogOlivereinnigáheimsmeistaramótiungmennaíPóllandisemfórframíágúst.
Munumviðsjáfleiriiðkendurfaraáerlendmótárið2022.
MarínAnítaHilmarsdóttirúrBFBoganumvarðnorðurlandameistariungmennaárið2021ísveigbogakvenna
undir18flokkisemvareinnigfjölmennastiflokkurinnámótinu,alls27keppendur.Norðurlandameistaramót
ungmennavarmeðóhefðbundnusniðiárið2021ogvegnacovidkepptukeppendurísínulandiogvoruúrslitin
tekinfráundankeppninniogsásemvarhæstþarsigraði.EndaðiMarínAnítahefstísínumflokkmeð633stig.
NóiBarkarsonsettinýttmetíU21trissubogaámótinumeð642stig,enhannendaðií6.sæti.OliverOrmar
IngvarssonsettinýttmetíU21sveigbogameð593stigogendaðií5sæti.
MarínAnítaHilmarsdóttirogOliverOrmarIngvarssonvorueinnigíþróttafólkársinshjáBogfimisambandiÍs-
lands árið 2021.Marín var tilnefnd til íþróttakonuKópavogsbæjar ogOliver var tilnefndur til íþróttamanns
Mosfellsbæjar.
Árið2021varmjögspennandiogskemmtilegtfyrirBFBogannogverðurskemmtilegtaðsjáhvaðkeppendur
og iðkendurokkarafrekaárið2022,þegarfleirialþjóðlegarkeppnirmunufaraframogviðkomumuppúr
þessucovidástandi.
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HK
Eftirfarandiskipuðustjórnástarfsárinu:
PéturÖrnMagnússonformaður
ÁsdísKristjánsdóttirvaraformaður 
UnnarHermannssongjaldkeri
EinarTómassonritari
AlexanderArnarsonmeðstjórnandi
ÁrnínaSteinunnKristjánsdóttir
varamaðurogumboðsmaðuryngrifélagaog
aðstandenda
IðaBráBenediktsdóttirvaramaður
HannaCarlaJóhannsdóttirframkvæmdastjóri

Starfsárið einkenndist ennogaftur af áhrifumheimsfaraldurs covid19.
Hinsvegar var félagið, starfsfólk þess og sjálfboðaliðar komnir í góða
æfingumeðaðrekafélagiðíþessuástandioggekkþaðvonumframar.
Nokkra viðburði var þó hægt að halda og má þar helst telja.Ákamótið í
handboltaogKrónumótaðhlutaíknattspyrnu.

Handknattleiksdeild:
Kvennaliðið spilaði í Olísdeildinni og endaði tímabilið 2020/21 í 7. sæti
ogfóríumspilviðliðúrGrill66deildinnitilaðhaldasætisínusemtókst.
KarlaliðiðspilaðiíGrill66deildinniogendaðiíefstasætimeðjafnmörgstig
ogVíkingurenþarsemþaðvannstsiguríbáðuminnbyrðisviðureignunum
þávannHKdeildinaogfórbeintuppíOlísdeildina.
HK var einungis með u-lið kvennamegin tímabilið 2020/21 og enduðu
stelpurnarí6.sætimeð7sigraog1jafnteflií16leikjum
YngriflokkastarfsemiHKferframáþremurstöðum,áKársnesi,íDigra-
nesiogsvoíokkarstóruogflottuaðstöðuíKórnum.Iðkendureruvelyfir
500talsinsogerþvíeinstærstadeildinálandinu.

Knattspyrnudeild:
ÁrangurHKhjámeistaraflokkumkarlaogkvennavarundirvæntingumá
síðastaári.Meistaraflokkurkvennabjargaðisér frá falliásíðustumetr-
unumenmeistararaflokki karlamistókst að halda sér í efstu deild.Hjá
meistaraflokkikvennavarmikilgleðiaðhaldaséruppiogmeðnýjuþjálf-
arateymihefurorðiðjákvæðframþróunáliðinuoghöfumviðmiklatrúá
þvísemveriðeraðbyggjauppþar.Vonbrigðinhjástrákunumurðumikil
þegarekkináðisttilætlaðurárangur.Stefnanernúsettáaðkomafélaginu
semfyrstafturuppíefstudeild.
YngriflokkastarfsemiHKferframviðKórinnalltáriðensvæðiviðVersali
bætistviðásumrinþegargras feraðgróa. Iðkendureru íkringum900
talsinsogerþvíeinstærstadeildinálandinu.

Blakdeild:
BlakdeildHKáttisamtals15 liðá ÍslandsmótiBLÍ2020–2021,þrettán
lið kepptu í neðri deildum og tvö lið kepptu í Úrvalsdeildinni. Meistara-
flokkurkvennavarðíöðrusætiáÍslandsmótinuogmeistaraflokkurkarlaí36

Breiðablik
Aðalfundurfélagsinsfórfram6.maí2021.
Stjórnfélagsinsskipuðu:
SveinnGíslasonformaður
ÁsgeirBaldursmeðstjórnandi
AðalheiðurMaríaVigfúsdóttirmeðstjórnandi
BjörgvinGestssonmeðstjórnandi
HallaGarðarsdóttirmeðstjórnandi
RakelÁsgeirsdóttirmeðstjórnandi
ÞórólfurHeiðarÞorsteinssonmeðstjórnandi

Íþróttstarfið hjá Ungmennafélaginu Breiðablik var mjög líflegt eins og
undanfarinárþráttfyriraðCovidhafiennþáveriðaðstríðaokkureinsog
öðrum.

Breiðablikstarfrækir12deildirensútólftabættistviðáárinuenþaðer
félags-ogtómstundadeildBreiðablikssemheldurutanumrafíþróttirog
eruiðkendurþarorðnirveláannaðhundraðþegarþettaerritað.
AðrardeildireruFrjálsíþróttadeild,Hjólreiðadeild,Karatedeild,Knattspyrnu-
deild, Kraftlyftingardeild, Körfuboltadeild, Skákdeild, Skíðadeild, Sund-
deild,TaekwondodeildogÞríþrautadeild.

Auk starfsins deildunum heldur Breiðablik utan um íþróttaskóla yngstu
barnanna en vikulega kemur mikill fjöldi barna í Smárann undir styrkri
stjórnDaðaRúnarsJónssonarogAðalsteinsJónssonaraukaðstoðarfólks.
Þaðeröflugurhlaupahópurstarfrækturífélaginusemhefurhistreglulega.
Þáhefurveriðstarfandi lengi íþróttahópureldriborgarasemJónSævar
Þórðarsonheldurútioghefurgertmeðmyndarskapundanfarinár.
Verkefnið Virkni og Vellíðan er í fullum gangi samstarfsverkefni Breiða-
bliks,GerpluogHKmeðstuðningi fráKópavogsbæogUMSK.Verkefnið
snýraðheilsueflingueldriborgaraíKópavogiogerutæplega200þáttak-
endurskráðiíverkefnið.
EinnighafafélöginíKópavogiveriðísamstarfiviðMenntaskólanníKópa-
vogiumMKafrekssviðiðoghefurþaðverkefnigengiðmjögvelogeruí
kringum180nemendurskráðiráafrekssviðið.

ÍþróttahátíðBreiðabliksvarhaldin12.janúar2022fyrirárangur
ársins2021

Viðurkenningarnaroghandhafarþeirravorueftirfarandi:

Íþróttakona–AglaMaríaAlbertsdóttir,knattspyrnukona

Íþróttakarl–ArnarPétursson,frjálsíþróttakarl

Þjálfarabikar–AlbertoBorgesMoreno,frjálsíþróttadeild

Deildarbikar–Hjólreiðadeild

Frjálsíþróttakona–BirnaKristínKristjánsdóttir

Frjálsíþróttakarl–ArnarPétursson

Hjólreiðakona–ElínKolfinnaÁrnadóttir

Hjólreiðakarl–IngvarÓmarsson

Hlaupakona–SigríðurRúnaÞóroddsdóttir

Hlaupakarl–ThijsKreukels

Karatekona–MóeyMaríaSigþórsdóttirMcClure

Karatekarl–TómasPálmarTómasson

Knattspyrnukona–AglaMaríaAlbertsdóttir

Knattspyrnukarl–ViktorKarlEinarsson

Kraftlyftingarkona–SóleyMargrétJónsdóttir

Kraftlyftingarkarl–GuðfinnurSnærMagnússon

Körfuknattleikskona–IsabellaÓskSigurðardóttir

Körfuknattleikskarl–HilmarPétursson

Skákkarl–VignirVatnarStefánsson

Skíðakarl–BjörnDavíðsson

Sundkona–FreyjaBirkisdóttir

Sundkarl–PatrikViggóVilbergsson

Þríþrautarkona–GuðlaugEddaHannesdóttir

Þríþrautarkarl–SigurðurÖrnRagnarsson

Þá voru Blikar fjölmennir á íþróttahátíð Kópavogs en alls áttu Blikar 6
einstaklinga sem tilnefndir voru til íþróttafólks Kópavogsbæjar fyrir árið
2021.

Tilnefningarhlutu:
AglaMaríaAlbertsdóttir–Knattspyrnudeild

ArnarPétursson–Frjálsíþróttadeild

IngvarÓmarsson–Hjólreiðadeild

PatrikViggóVilbergsson–Sunddeild

SigurðurÖrnRagnarsson–Þríþrautardeild

SóleyMargrétJónsdóttir–Kraftlyftingardeild

ÞaðvarsíðanArnarPéturssonúrfrjálsíþróttadeildBreiðablikssemvalinn
varíþróttamaðurKópavogsfyrirárið2021.
Aðaukiunnustmörggóðafrekinnanallradeildaáárinusemeroflangt
málaðteljaupphér.
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þriðjatilfjórðasæti.KvennaliðHKvarðdeildarmeistariogkarlaliðiðvarðíöðrusæti.KvennaliðHKvoru
deildarmeistarar,bikarmeistararogmeistararmeistaranna.Karlaliðiðvarðí2.sætiídeildinniogkomst
íundanúrslitíbikarkeppni.
Áranguryngri flokkaHK liðavargóðurámótumenábikarmótinuvarðHKbikarmeistari í flokkiU16
stúlkna.ÁÍslandsmótinuurðusvobæðiU15drengirnirogU16stúlkurnarÍslandsmeistarar.

Borðtennisdeild:
Árangurborðtennisdeildarvarmeðmiklumágætumþósvoaðstarfiðhafilitasttöluvertafheimsfaraldri
ogekkihafialliriðkendurskilaðsértilbakaeftirtakmarkanir.Margirtitlarskiluðuséríhúsásamtþvíað
eigafulltrúaíunglingalandsliði.

Dansdeild:
Pörfrádansdeildinnitókuþáttíöllummótumsemvölvaráhérálandiencovidsettimikiðstrikímóta-
haldogþurftiaðfæramóttilsemogaðhættvarviðmóterlendis.
Mikil fjölgunhefur verið í byrjendaogbarnahópumsemermjöggleðilegtþar semþaðmunstækka
keppnishópHKtilframtíðar.
Árangurdansdeildarhefurveriðgóðursemsýnirsigbestífjöldatitlaoglandsliðspara.

Bandýdeild
Íársbyrjun2021voru5flokkarvirkirhjábandýdeildinni;krakkaflokkur10-12ára,unglingaflokkur13-15
ára,spilhópur16áraogeldri,meistaraflokkurkvennaogmeistaraflokkurkarla.Allirflokkarnirerustarf-
andiíDigranesi.ÍslenskakarlalandsliðiðíbandýundirbjóþátttökuíundankeppniHMsemframferímaí,
enliðiðskipartalsverðumfjöldaleikmannaHK.Einnighefurkvennalandsliðíbandýveriðsettálaggirnar,
þjálfariráðinnogvorufyrstuæfingarbúðirhaldnaríoktóber.LeikmennúrHKskipuðuþarstóransess.
FjöldiHKleikmannaíbáðumliðumertilvitnisumgæðiuppbyggingarstarfsinsíHK.
AðaukistarfrækirHKstarffyrireldriborgara,hlaupahópogeraðiliaðrafíþróttastarfihjáArena.
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Áritunþingkjörinnaskoðunarmanna

Rekstrarreikningurársins2021

Undirritaðir, þingkjörnir skoðunarmenn Ungmennasambands Kjalarnesþings, 

höfum farið yfir ársreikning sambandsins fyrir fjárhagsárið 2021 og leggjum við til að hann verði samþykktur.

Reykjavík 28. apríl 2022

Hafsteinn Pálsson                             Kristján Sveinbjörnsson
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Efnahagsreikningur31.desember2021
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Skýringar
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Sundurliðanir
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Sundurliðanir
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